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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini,
bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar.” (1929)

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
1 OCAK 2008 - 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ ARASINDA (365 gün)
YAZILI ve GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

• YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI..............................................

9735 ADET

(Ortalama Her Gün, 27 Habere Konu Olunmuş)

• YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI............................................

920 ADET

(Ortalama Her Gün, 2.5 Kez Bir Köşe Yazısı veya Değerlendirmeye Konu Edilmiş)

• KAPSADIĞI ALAN..........................................................................

303 GAZETE SAYFASI

(Ortalama Her 14 Günde Bir, Tamamı TOBB ve Başkan’ını Konu Alan,
İçinde Başka Hiçbir Haber Reklam, Spor Olmayan, 12 Sayfalık Özel Gazeteye Konu Edilmiş)

• YÜZ ÖLÇÜMÜ..............................................................................

63.62 m2

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN.....................................................................

435 Saat 26 Dk. 35 Sn.

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)........................................................

248 Saat 35 Dk. 36 Sn.

• TOPLAM 41 BİN 042 DAKİKA, YAKLAŞIK HER GÜN, 112 DAKİKALIK TELEVİZYON
HABER BÜLTENİNE KONU EDİLMİŞTİR.

24 Ocak 2008

Yeni Şafak Gazetesi - 24 OCAK 2008

Hisarcıklıoğlu, AB üyesi olmayan 19 ülkenin ilk temsilcisi
dildi. Eurochambres Başkanlık Divanının, Eurochambres
Başkanı ve Başkan yardımcılarından oluştuğu belirtilen
açıklamada. Hisarcıklıoğlu’nun, bu görevde Türkiye, Rusya,
Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek gibi AB üyesi olmayan
Eurochambres üyesi 19 ülke iş  dünyasının menfaatlerini
savunma görevini yürüteceği kaydedildi. Açıklamada,
toplam 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi odası, 19 milyon
işletmenin temsil edildiği Eurochambres’ın, Avrupa’nın
en büyük iş dünyası kuruluşu ve Avrupa ticaret ve sanayi
odaları sisteminin çatı örgütü olduğu belirtildi.

Yeni Şafak Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü Eurochambres’da
yapılan seçimler sonucu, AB üyesi olmayan 19 ülkenin
iş  dünyasının ilk temsilcisi olarak Eurochambres Başkanlık Divanı’na iki yıllık süre için oybirliği ile seçildi.
Hisarcıklıoğlu, dört yıl önce de Eurochambres’in Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilmişti. Odalar Birliğinden yapılan
yazılı açıklamada, Moskova’da yapılan Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) toplantısında.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, oybirliği ile
Eurochambres’in Başkanlık Divanına seçildiği kayde-
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Bugün Gazetesi - 24 OCAK 2008

HİSARCIKLIOĞLU’NUN BAŞARISI... TABİİ TÜRKİYE’NİN DE
Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Hırvatistan,
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Balerus, Sırbistan, Karadağ,
Bosna Hersek, Moldova, Ermenistan, Gürcistan, İsrail,
Norveç, İsviçre, İzlanda ve Avrupa Ada Odaları Birliği
(INSULER).
Bunlar. artık Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun temsil edip, çıkarları için
çalışacağı ülkeler.
Hisarcıklıoğlu, önemli bir göreve seçildi. Eurochambres’ın
Başkanlık Divanı üyeliğine...
Eurochambres, Avrupa’nın patronlar kulübü.
Euroshambres, toplam 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi
odası, 19 milyon işletmenin temsil edildiği, Avrupa’nın en
büyük iş dünyası kuruluşu ve Avrupa ticaret ve sanayi odaları
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sisteminin çatı örgütü. Eurochambres Başkanlık Divanı ise
Türkiye’nin katılımı ile birlikte artık 11 ülkenin (Fransa,
Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda,
Yunanistan, Slovakya, İsveç ve Türkiye) oluşuyor.
Moskova’da yapılan Eurochambres (Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği) toplantısında, oybirliğiyle Başkanlık
Divanı’na seçilmesi kendi adına, TOBB adına ve tabii
asıl Türkiye adına hem büyük bir başarı, hem de gurur
kaynağı.
Euroshambres’a üye ancak AB üyesi olmayan 19 ülkenin
ekonomik çıkarlarını bundan böyle Türk Üye Hisarcıklıoğlu
koruyacak. Dünyada, ekonominin siyaseti adeta yönettiği
bu çağda, çok önemli bir görev Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
seçilip üstlendiği.

Hürriyet Gazetesi - 24 OCAK 2008

AB üyesi olmayan 19 ülkenin temsilcisi olarak. Bu alanda,
Türkiye için bu bir ilk.

Eurochambers Avrupa’da 46 ülkenin ticaret ve sanayi
odalarının şemsiye kuruluşu. Buraya 2 bin ticaret ve sanayi
odası, 19 milyon işletme üye.

Çok yönlü ticari ve siyasal ilişkileri ile Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de iktidarların işlerini kolaylaştırıyor. Filistin lideri
Mahmud Abbas ile İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’i
Ankara’da buluşturduğu gibi.

Hisarcıklıoğlu dört yıl önce bu kurumun yönetim kuruluna,
iki gün önce ise, Başbakanlık Divanı’na oybirliği ile seçiliyor.

Hisarcıklıoğlu bu göreviyle, AB’de Türkiye için ciddi bir
koz.

Hürriyet Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu becerisiyle, pek çok kilidi
açıyor. İçerde ve dışarıda iyi ilişkiler kuruyor. Son başarısı
Moskova’daki seçim.

24 Ocak 2008

AB’deki yeni koz Hisarcıklıoğlu

3

24 Ocak 2008
Hürriyet Gazetesi

Hürriyet Gazetesi - 24 OCAK 2008

AB dışındaki 19 ülkenin patronu Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB üyesi olmayan
19 ülkenin ilk temsilcisi olarak Eurochambres
Başkanlık Divanı’na oybirliği ile seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde
(Eurochambres) yapılan seçimler sonucu oybirliği ile
Başkanlık Divanı’na seçildi. TOBB tarafından yapılan
açıklamaya göre, Eurochambres toplantısında, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile Eurochambres’in
Başkanlık Divanı’na seçildi. Hisarcıklıoğlu, Başkanlık
Divanı’nda Türkiye, Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna
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Hersek gibi AB üyesi olmayan Eurochambres üyesi 19
ülke iş  donyasının menfaatlerini savunacak. Toplam 46
ülke, 2 bin ticaret ve sanayi odası, 19 milyon işletmenin
temsil edildiği Eurochambres, Avrupa’nın en büyük iş 
dünyası kuruluşu ve Avrupa ticaret ve sanayi odaları
sisteminin çatı örgütü.
Eurochambres Başkanlık Divanı ise Türkiye’nin katılımı
ile birlikte 11 ülkeden oluşuyor. Başkanlık Divanı, Fransa
(Başkan), Avusturya (Onursal Başkan), Almanya, İtalya,
İspanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Slovakya, İsveç
ve Türkiye’den oluşuyor.

AB SÜRECİNDE TÜRKİYE: TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanlık Divanı’nın,
Avrupa iş  dünyasının temel önceliklerinin belirlendiği
ve ana politakalarının oluşturduğu organ konumunda
olduğunu belirterek, Eurochambres’in en üst düzeydeki
karar merciinin başkanlık divanı olduğuna dikkat çekti.
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde AB üyesi
olmayan 19 ülkenin menfaatlerini korumaya çalışacağını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’nin, AB katılım sürecinde özellikle Avrupa’daki
çatı kuruluşlarının karar mekanizmalarında olmamız çok
önemli. 2004 yılından beri Eurochambres’in Yönetim
Kurulu üyesiyim. Bu dönemde de yine sadece Türkiye
adına değil, Eurochambres’in 19 üyesi adına görev yapan
5 üyeden biriydim. Şimdi artık, 19 ülkenin tamamı adına
göre yapacağım. Bu Türk iş dünyası için büyük bir onurdur.
Türk iş  dünyasının dışa açılmada ulaştığı çok önemli bir
aşamadır.”
KİMLERİ TEMSİL EDECEK: Eurochambres’in AB üyesi
olmayan 19 üyesinin temsilcisi olarak Başkanlık Divanına
seçilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkanlık Divanı’nda
şu ülkeler adına görev yapacak: Türkiye, Arnavutluk,
Azerbaycan, Makedonya, Hırvatistan, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Balerus, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek,
Moldova, Ermenistan, Gürcistan, İsrail, Norveç, İsviçre,
İzlanda, INSULER (Avrupa Ada Odaları Birliği).

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde yaşanan son çalkantının
Türk ekonomisini uzun vadede olumsuz etkilemeyeceğine
inandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, gazetecilerin dünya
genelinde yaşanan son ekonomik krizin Türkiye’ye
etkisinin nasıl olacağı yolundaki bir soru üzerine, bu
çalkantının geçen yıl ağustos ayından beri beklendiğini
belirterek, “ABD Başkanı (George) Bush’un açıklaması
Amerikan ve dünya piyasalarını tatmin etmemiş  olsa
gerek ki tüm dünya borsalarında bir değer kaybı yaşanıyor”
dedi. Türkiye’deki piyasalarından bu yüzden etkilendiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ulusal para değer kaybediyor.
Ama telaşa gerek yok. Bu çalkantının uzun vadede
fazla bir etkisinin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu bir başka soru üzerine de, Türkiye’nin enerji
ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya’dan karşıladığını
belirterek, Türkiye’nin Rusya’dan 19 milyar doları bulan
enerji ithalatından kaynaklanan açığının turizm ve sanayi
mallarıyla kapatılması gerektiğini, Rusya’nın bu konuda
yardımını beklediklerini söyledi.

Hürriyet Gazetesi

24 Ocak 2008

YTL Düşüyor Ama Telaş Gereksiz
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Referans Gazetesi - 24 OCAK 2008

AB’de 19 ülkenin menfaatini savunacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AB üyesi olmayan 19
ülkenin ‘ilk temsilcisi’ olarak Eurochambres Başkanlık
Divanı’na seçildi. Hisarcıklıoğlu yeni görevi hakkında
‘Türk iş dünyası için büyük bir aşama’ dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü Eurochambres’da
Başkanlık Divanı’na seçildi. Hisarcıklıoğlu, AB üyesi
olmayan 19 ülkenin iş  dünyasının ilk temsilcisi olarak
Eurochambres Başkanlık Divanı’nda iki yıllık süre ile görev
yapacak.
Hisarcıklıoğlu, dört yıl önce de Eurochambres’in Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilmişti. Eurochambres Başkanlık Divanı,
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Eurochambres Başkanı ve başkan yardımcılarından
oluşuyor.
TOBB’dan yapılan açıklamada, Moskova’daki Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)
toplantısında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
oybirliği ile Eurochambres’in Başkanlık Divanı’na seçildiği
kaydedildi. Açıklamada, Hisarcıklıoğlu’nun, bu görevde
Türkiye, Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek
gibi AB üyesi olmayan Eurochambres üyesi 19 ülke iş 
dünyasının menfaatlerini savunma görevini yürüteceği
kaydedildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçimden sonra yaptığı teşekkür
konuşmasında, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde
AB üyesi olmayan 19 ülkenin menfaatlerini korumaya
çalışacağını söyledi. “Bugünden itibaren Eurochambres’taki
görevimde, Türk iş dünyasının temsilcisi olmanın yanı sıra,
artık Eurochambres’in AB üyesi olmayan 19 ülkenin de
menfaatlerini korumaya çalışacağım” diyen Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım
sürecinde özellikle Avrupa’daki çatı kuruluşlarının karar
mekanizmalarında olmamız çok önemli. 2004 yılından beri
Eurochambres’in Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu dönemde
de yine sadece Türkiye adına değil, Eurochambres’in 19

Krizin etkisi uzun vadeli olmaz
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Kurtuluş 
Taşkent’in onuruna verdiği resepsiyona da katıldı.
Hisarcıklıoğlu, gazetecilerin dünya genelinde yaşanan son
ekonomik krizin Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı yolundaki
bir soru üzerine, “Ulusal para değer kaybediyor. Ama telaşa
gerek yok. Bu çalkantının uzun vadede fazla bir etkisinin
olacağını düşünmüyorum” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanlık Divanı’nda
Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Hırvatistan,
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Balerus, Sırbistan, Karadağ,
Bosna Hersek, Moldova, Ermenistan, Gürcistan, İsrail,
Norveç, İsviçre, İzlanda, INSULER (Avrupa Ada Odaları
Birliği) adına görev yapacak.

24 Ocak 2008

Toplam 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi odası, 19 milyon
işletmenin temsil edildiği Eurochambres, Avrupa’nın en
büyük iş  dünyası kuruluşu ve Avrupa ticaret ve sanayi
odaları sisteminin çatı örgütü konumunda. Eurochambres
Başkanlık Divanı ise Türkiye’nin katılımı ile birlikte 11
ülkeden oluşuyor. Diğer ülkeler arasında ise Fransa
(Başkan), Avusturya (Onursal Başkan) Almanya, İtalya,
İspanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Slovakya ve
İsveç bulunuyor.

üyesi adına göre yapan 5 üyeden biriydim. Şimdi artık, 19
ülkenin tamamı adına göre yapacağım. Bu Türk iş dünyası
için büyük bir onurdur. Türk iş  dünyasının dışa açılmada
ulaştığı çok önemli bir aşamadır.”

Referans Gazetesi

Türk iş dünyası için büyük onur
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Dünya Gazetesi

Dünya Gazetesi - 24 OCAK 2008

TOBB Başkanı, AB dışındaki 19 ülkenin lideri olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü Eurochambres’in
Başkanlık Divanı’na seçildi. Hisarcıklıoğlu, iki yıl bulunacağı
biu görevinde, AB üyesi olmayan 19 ülkeyi temsil edecek.

kaydedildi. Hisarcıklıoğlu’nun bu göreviyle, Türkiye, Rusya,
Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek gibi AB üyesi olmayan
Eurochambres üyesi 19 ülke iş  dünyasının menfaatlerini
savunacağı bildirildi.

Eurochambres’in Başkanlık Divanı’na ilk defa bir Türk
yükselirken, ayrıca bu 19 ülkenin divanda temsili de ilk
defa gerçekleştirilmiş olacak.

Eurochambres Başkanlık Divanı’nın Türkiye’nin katılımı ile
birlikte 11 ülkeden oluştuğu ifade edilen açıklamada, diğer
ülkeler arasında ise Fransa (Başkan), Avusturya (Onursal
Başkan), Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda,
Yunanistan, Slovakya ve İsveç’in bulunduğu belirtildi.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, Moskova’da
gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) toplantısında, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
oybirliği ile Eurochambres’in Başkanlık Divanı’na seçildiği
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçimden sonra yaptığı
teşekkür konuşmasında, AB üyesi olmayan 19 ülkenin
menfaatlerini korumaya çalışacağını söyledi.

Avrupa ticaret ve sanayi odaları sisteminin çatı örgütü
olan Eurochambres, Avrupa’nın en büyük iş  dünyası
kuruluşu. Eurochambres’da 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi
odası ve 19 milyon işletme temsil ediliyor. Hisarcıklıoğlu,
Eurochambres Başkanlık Divanı’nda Türkiye, Arnavutluk,
Azerbaycan, Makedonya, Hırvatistan, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Balerus, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek,
Moldova, Ermenistan, Gürcistan, İsrail, Norveç, İsviçre,
İzlanda, INSULLER (Avrupa Ada Odaları Birliği) adına
görev yapacak.

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinde özellikle
Avrupa’daki çatı kuruluşlarının karar mekanizmalarında
olmanın çok önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“2004 yılından beri Eurochambres’in Yönetim Kurulu
üyesiyim. Bu dönemde de yine sadece Türkiye adına değil,
Eurochambres’in 19 üyesi adına görev yapan 5 üyeden
biriydim. Şimdi artık, 19 ülkenin tamamı adına görev
yapacağım. Bu Türk iş dünyası için büyük bir onurdur. Türk
iş dünyasının dışa açılmada ulaştığı çok önemli bir aşamadır”
diye konuştu.

24 Ocak 2008

Odaların çatı örgütü

Dünya Gazetesi

AB sürecinde önemli görev
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Akşam Gazetesi - 24 OCAK 2008

Hisarcıklıoğlu’nun Eurochambers başarısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü Eurochambers’ta
yapılan seçimler sonucu, AB üyesi olmayan 19 ülkenin iş 
dünyasının ilk temsilcisi olarak Eurochambers Başkanlık
Divanı’na iki yıllık süre için oybirliği ile seçildi. Hisarcıklıoğlu,
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dört yıl önce de Eurochambers’in Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilmişti. Odalar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada,
Eurochambres Başkanlık Divanının, Eurochambers
Başkanı ve Başkan yardımcılarından oluştuğu belirtildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü

Bugün Gazetesi - 25 OCAK 2008

Azmin zaferi

TOBB, bu kuruluşa 1966’da üye oldu. 2001 yılına kadar da
şeklen toplantılarına katıldı. Aidatlarını ödedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Başkanı seçilmesi ile birlikte
kulis faaliyetleri başladı. İlk başarı Hisarcıklıoğlu’nun 2003
yılında Eurochambres’in Yönetim Kurulu’na seçilmesi ile
elde edildi. Yönetim Kurulu’na seçilen TOBB, Ermenistan’ın
adaylık başvurusunun hemen ardından Azerbaycan’ı da
Patronlar kulübü’ne üye yaptı.
Yönetim Kurulu’nda olmak önemliydi, ama yeterli değildi.
Hisarcıklıoğlu, gözünü daha yukarılara dikti.
İki sene önce Avrupa Odalar Birliği’nin Fransız Başkanı
Pierre Simon, Türkiye’ye davet edildi. Hisarcıklıoğlu, Fransız
meslektaşına “sıkıntılarımız var” dedi:
- AB’ye üye olmayan ülkelerin telsilcileri Eurochambres’da
yeteri kadar temsil edilemiyorlar.
Bunun üzerine bir ara formül bulundu. AB’ye üye olmayan
ülkelerin telsilcileri Gürcistan’da bir araya geldiler. Odada
alınan kararlar Eurochambres’a götürüldü.

25 Ocak 2008

Tabii, bu gelişme durup dururken ortaya çıkmadı. Bu uğurda
çok planlı ve kararlı bir çaba gösterildi. Hisarcıklıoğlu, 4-5
yıllık zorlu bir mücadelenin meyvelerini topladı.

Hisarcıklıoğlu, bunu da yeterli görmedi. Patronlar Kulübü’nde
“tam temsil” için harekete geçti. Ana politakaları belirleyen
Başbakanlık Divanı’na gözünü dikti. Geçen yıl İstanbul’da
gerçekleştirilen Dünya Odalar Kongresi’nde 200ün üzerinde
görüşme yaptı. Sonunda, Patronlar Kulübü’nün yönetimini,
AB üyesi olmayan ülkelerin de Başkanlık Divanı’nda temsili
için ikna etti. 24-25 Ekim 2007’de Paris’te yapılan Genel
Kurul’da bu yönde bir karar aldırdı.
Sıra, Başkanlık divanı’ndaki bu üyeliği Türkiye’nin
almasına gelmişti... Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimin yapılacağı
Moskova toplantısı öncesi adaylığını açıkladı. Hemen
kulis faaliyetlerine başladı. Çünkük, Rusların da Başkanlık
Divanı’na aday olma ihtimalleri vardı.

Bugün Gazetesi

Eurochambres’ın Başkanlık Divanı’na seçildi. Patronların
patronları arasına girdi.

Gerçekten de Ruslar aday olmak için adım attılar. Ancak,
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yıkamayacaklarını görüp, adaylıktan
son anda vazgeçtiler. Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile seçimi
kazandı ve hedefine ulaştı. AB üyesi olmayan 19 ülke adına
Başkanlık Divanı’na seçildi.
TOBB’un bu önemli zaferinin arkasında azmin zaferi
yatıyor.
Demek iki... İstenince ve gerekli mücadele verilince Türkiye
uluslararası alanda da büyük başarılar kazanabiliyor!
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Dünya Gazetesi - 25 OCAK 2008

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nı TOBB modernize edecek

TOBB gümrük kapılarına 90 milyon YTL yatırdı
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Gümrük kapılarının modernizasyonu
projelerine bugüne kadar birliğimizce gerçekleştirilen yatırım
tutarı 90 milyon YTL’yi aşmıştır. Devam eden yatırımlar ile
bu rakamın 300 milyon YTL’yi bulması beklenmektedir”
dedi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın modernizasyonu amacıyla
yap-işlet-devret modeliyle yeniden inşası ve işletmesine
ilişkin uygulama sözleşmesi, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Hayati Yazıcı ile TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle imzalandı.
Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 270
milyar doları aşan dış ticaret hacminin yüzde 40’ının, kara
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sınır kapıları aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, yine
Türkiye’ye giriş  ve çıkış  yapan toplam yolcuların yüzde
30’dan fazlasının da kara gümrük kapılarını kullandığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “Bu kapsamda, İpsala
Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu 2003 yılında 6 ay,
Habur Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu 8 ay gibi
kısa sürelerde tamamlandı. Tesisler modern imkanlarla
donatılarak hizmete sunuldu. Cilvegözü Gümrük Kapısı
modernizasyonu 8 ayda tamamlandı, kapının resmi açılışı
ise 9 Aralık 2007 tarihinde Başkanımız’ın teşrifleriyle
yapıldı. Kapıkule ve Sarp gümrük kapılarının inşaat süreci
de başlatıldı. Her iki kapının modernizasyonununun 1 yıl
içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlandı.
Gümrük kapılarının modernizasyonu projelerine bugüne

137 oda ve borsa ortak
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın modernizasyon çalışmalarını
yürütecek Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da söz konusu projeleri
gerçekleştirmek için Odalar Birliği tarafından 2005 yılında
kurulan şirketin sermayesinin bugün 100 milyon YTL’ye
ulaştığını ve 137 oda ile borsanın da şirkete ortak olduğunu
belirtti.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da
şunları dile getirdi: “Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı
ile Gümrük Müsteşarlığı’na yetki verdiği Dereköy Gümrük
Kapısı’nın yeniden yapılanması ise Bulgaristan ile

Edirne şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre, Lalapaşa
ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı, ilk aşamada acilen
ve mevcut bütçe imkanları ile inşa edilerek 2005 yılında
Sayın Başbakanımız tarafından resmi törenle açıldı. İlave
inşaatları ve yeniden çalışmaları ile birlikte Hamzabeyli
Gümrük Kapısı projesi Kapıkule Gümrük Kapısı ile bir
bütünlük arz ediyor.”
Yeni projelendirmeye göre her iki gümrük kapısının
özellikle TIR trafiği yönünden birbirini takviye eder nitelikte
olacağını kaydeden Yazıcı, yurtdışına çıkış yapan araçlara
akaryakıt temini amacıyla bir akaryakıt satış  istasyonu
kurulacağını bildirdi. Peronların kapasitesinin artırılacağını
ve yolcu ihtiyacını karşılamaya yönelik tesislerin yapılacağını
kaydeden Yazıcı, yasa dışı eşya trafiğini kontrol ve önlemeye
yönelik olarak x-ray cihazı ile güvenlik kamera sistemleri
kurulacağını ifade etti.
Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon 740 bin YTL
olacağını anlatan Yazıcı, projenin işletme süresinin de 7 yıl
olarak belirlendiğini kaydetti.

25 Ocak 2008

Modernizasyon öncesinde Hamzabeyli gümrük kapısında
yıllık yaklaşık 220 bin araç ve 350 bin yolcuya hizmet
verildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, modernizasyonun
tamamlanmasıyla birlikte 500 bin araç ve 1.5 milyon yolcuya
hizmet verilebilir hale geleceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
Dereköy, Nusaybin ve Akçakale gümrük kapılarına ilişkin
çalışmaların da gümrük müsteşarlığıyla birlikte devam
ettirildiğini kaydetti.

süregelen görüşmeler çerçevesinde yolun TIR trafiğine
açılması halinde gerçekleştirilecek. Son olarak Pazarkule
Gümrük Kapısı’nın da bu model ile yenilenmesi amacıyla
Yüksek Planlama Kurulu’ndan yetki istendi.

Dünya Gazetesi

kadar birliğimizce gerçekleştirilen yatırım tutarı 90 milyon
YTL’yi aştı. Devam eden yatırımlar ile bu rakamın 300
milyon YTL’yi bulması bekleniyor.”.
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H.O. Tercüman Gazetesi - 27 OCAK 2008

Yelkenleri fora eden işadamı
Küresel finans sistemini dalgalandıran ABD kaynaklı krizin
sarsıntılarıyla dolu bir haftayı daha geride bıraktık.
Son bir kaç yılı “Kriz çıktı çıkacak” söylentileriyle geçiren
yatırımcı, görünen o ki yapılan bu yorumlardan epey
tedirgin olmuş.
“Ne krizi kardeşim” veya “Ekonominin düzde olduğu zaman
mı gördük” diye sakın itiraz etmeye kalkmayın; çünkü bu
yorumu yapanlar Türkiye’nin en önemli işadamı, siyasetçisi
ve ekonomistleri. Ben onların yalancısıyım.
Onlar diyor ki; “Her zamanki krizlerin olduğu, hükümetlerin
ülkeyi yönetemediği, fakirin, fukaranın cebindeki delikten
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haberdar olmadığı yine öyle bir zaman dilimindeyiz. İşçi ve
memurun cebinde para yok. Esnafın tezgahında iş  yok.
Çiftçi dersen mahsülünden kazandığı üç kuruşla yıl sonunu
güç bela getirmeye çalışıyor. Haydi iç borç, dış borç ve IMF
konularını hiç açmayalım...”
Anladığım o ki, karnımız tok, sırtımız pek!
İyi de memlekette her şey güllük gülüstanlık ve işler bu
kadar yolundayken kim çıkarıyor bu kriz söylentilerini?...
Neyse her yeye rağmen küçük hasarlarla atlattığımız
kriz sürecinden umuyorum iktidarın ekonomistleri ders
çıkartmışlardır.

Avrupa’da ticarete yön veren çatı kuruluşlarından Patronlar
Kulübü Eurochambres’in başına iki yıl süre ile bir Türk
geldi.
Üstelik bu görev ona oyçokluğu ile değil, AB üyesi olmayan
19 ülkenin oy birliği ile verildi.
Sözünü ettiğim isim; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu...
Karizması, bilgi birikimi ve ticari zekası ile ekonomi
çevrelerince sevilen ve sayılan Hisarcıklıoğlu’nu ülkem
adına ben de kutluyorum.
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in ifadesiyle ekonomik
dalgalar karşısındaki “en güvenilir liman” olan Türkiye’den
bir isim Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek gibi
19 ülkenin “kaptanı” olacak...
Türk iş  dünyasının bir temsilcisi olarak sanayicilerimize
“yelkenler
fora”
dedirten
Hisarcıklıoğlu,
artık
Eurochambres’in AB üyesi olmayan 19 ülkenin de
menfaatlerini korumak için dümenin başına geçecek.

Unutulmayan fotoğraf
16 Haziran 2001 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte yıldızı iyiden
iyiye parlamaya başlayan Hisarcıklıoğlu hakkında yoruma
yer bırakmayan bir fotoğraf karesi hiç aklımdan çıkmıyor.
Tarih: 26 Mayıs 2006

TOBB’un 61. Genel Kurulu yapılıyor ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Bayrak ve
zamanın DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar oradalar...
Hisarcıklıoğlu, belki de bugüne kadar Türk siyasi tarihinde
görülmemiş  bir anın yaşanmasına vesile oluyor. Üç lider,
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun girişimiyle el ele halkı
selamlıyorlar.
Bu fotoğraf karesi üzerine çok yorum yapıldı.
Hisarcıklıoğlu’nun yeni bir oluşum peşinde olduğu ve
Türkiye’nin liderliğine soyunduğu iddia edildi. Aradan yıllar
geçti... Hisarcıklıoğlu siyasetten hep uzak durmayı tercih
etti. Aksine iş dünyasında yıldızı her geçen gün parladı.
Bugün sadece Türkiye’de değil, dünyada sayılan ve sevilen
bir işadamı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Filistin’de bir sanayi bölgesi kurulacak...
Hisarcıklıoğlu orada...
Sınır kapıları modernize edilecek...
Hisarcıklıoğlu orada...
Formula 1 düzenlenecek...
Hisarcıklıoğlu orada...
Kendi kazanırken Türkiye’ye de kazandırıyor...
Uluslararası arenada kendi onurlanırken, Türkiye’yi de
onurlandırıyor...
Eline sağlık Rifat Hisarcıklıoğlu.
TOBB Başkanı, Türkiye gündeminin birinci maddesinin
ekonomi olması gerektiğini belirterek, ‘Manşette asıl
27 Ocak 2008

2008 yılının ilk ayında böylesine büyük çapta bir küresel
ekonomik krizle karşı karşıya kalan Türkiye’de tüm kötümser
senaryoların yanında geçtiğimiz hafta güzel şeyler de oldu.

Yer: TOBB ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Spor
Salonu...

H.O. Tercüman Gazetesi

Patronların patronu!
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Radikal Gazetesi - 28 OCAK 2008

‘Birinci madde ekonomi olmalı’
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ekonomiyi konuşmalıyız’ dedi. Hisarcıklıoğlu, büyüme
sürecine bakıldığında rakamların iyiyi göstermediğini
söyledi.

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun ocak ayı çalışması
toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, burada Türkiye
ekonomisinin görünümü konusunda bir konuşma yaptı.

İSTANBUL – TÜSİAD’la başlayan Türkiye’de ekonominin
gündemden düştüğüyle ilgili uyarılara Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’ndan da destek geldi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye
gündeminin birinci maddesinin ekonomi olması gerektiğini
belirterek, “Manşette asıl ekonomiyi konuşmalıyız” diye
konuştu.

‘İkazda bulunmuştum’
Türkiye’de son altı yılda yüzde 49’luk büyüme kaydedildiğine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, bunun yüzde 39.5’inin özel
sektör tarafından gerçekleştirildiğini, özel sektörün son beş 
yılda 211 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlattı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yüzde 7.5’lik
büyümeyi sürdürmesi halinde 2019 yılında kişi başına
gelirde AB ülkelerinin yarısına ulaşacağına, 2033’de ise eşit
seviyeye geleceğini vurgulayarak, yüzde 4.5’lik büyümeyle

SSK’lı olmak ‘bonus’
İstihdam üzerindeki vergi yüklerine de işaret eden Rifat
Hisarcıklıoğlu, işçi ve eleman arayan bazı işletmelerin SSK
vaadinde bulunduğunu anlatarak, “Türkiye’de SSK’lı olmak
bonus. Bir fabrika eğer işçi alırken SSK’da var diyorsa,
diğerlerinin SSK’sız çalıştırdığını ilan ediyor demektir” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kayıt dışılığın hala sürdüğünü
kaydederek, “Herkes defolu. Hesap veremeyen hesap da
soramaz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2001 krizinin Türkiye
için hayırlı olduğunu söyleyerek, “Dünyayı farkettik
ve harekete geçtik. Son 6 yılda yüzde 49 büyüme
gerçekleştirdik” dedi.

28 Ocak 2008

Eğer ekonomiyi konuşmayı bırakırsak o zaman 70
milyon kaybeder dedik. Ve 70 milyon kaybetti.” Ekonomi
konuşulursa herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Dolayısıyla Türkiye gündeminin birinci
maddesi ekonomi olmalı. Manşette asıl ekonomiyi
konuşmalıyız. Eğer zenginleşmek istiyorsak, eğer Avrupa
Birliği’ne girmek istiyorsak ekonomiyi konuşmalıyız.
Büyümeyi tekrar ıskalamamamız gerekiyor” diye konuştu.

devam edilmesi halinde ise ancak 2050’de kişi başına
gelirde AB’nin yarısına ulaşabileceğine dikkat çekti. Yüzde
7.5’in altındaki büyümenin başarısızlık olduğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Toplum olarak buna kilitlenmeliyiz. Hepimiz
bunu konuşmalıyız, ekonomi bürokratlarını, siyasetini
buraya kilitlemeliyiz. Formül bu. Başka bir formül yok” diye
konuştu.

Radikal Gazetesi

Konuşmasında büyümenin önemine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, ancak son büyüme sürecine bakıldığında
rakamların iyiye işaret etmediğini söyledi. 2007 yılında
seçimlerden dolayı siyasetin çok fazla konuşulduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “O dönem herkese
2007’nin zor bir yıl olacağı yönünde ikazda bulunmuştum.
Siyaseti ne kadar geç konuşursak Türkiye o kadar kazançlı
çıkar, ne kadar erken konuşursak zararlı çıkar demiştim.
Tartışmayı ne kadar öteleyebilirsek o kadar iyi olur
demiştim.
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2001 krizi Türkiye için hayırlı oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye gündeminin
birinci maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirterek,
“Manşette asıl ekonomiyi konuşmalıyız” dedi.
Türkiye’de son 6 yılda yüzde 49’luk büyüme kaydedildiğine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, bunun yüzde 39.5’inin özel sektör
tarafından gerçekleştirildiğini, özel sektörün son 5 yılda
211 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlattı. Konuşmasında
büyümenin önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ancak
son büyüme sürecine bakıldığında rakamların iyiye işaret
vermediğini söyledi. 2007’de siyasetin gündemde olduğunu
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “O dönem
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herkese 2007’nin zor bir yıl olacağı yönünde ikazda
bulunmuştum. Siyaseti ne kadar geç konuşursak Türkiye
o kadar kazançlı çıkar, ne kadar erken konuşursak zararlı
çıkar demiştim. Eğer ekonomiyi konuşmayı bırakırsak o
zaman 70 milyon kaybeder dedik. Ve 70 milyon kaybetti.”

Sabah Gazetesi - 28 OCAK 2008

‘Kayıt dışılık sürüyor SSK’lı olmak bonus’
28 Ocak 2008

Türkiye gündeminin birinci maddesinin ekonomi olması
gerektiğini belirterek, “Manşette asıl ekonomiyi konuşmalıyız”
diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kayıt dışılığın hala sürdüğünü
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en üstünden en altına
kadar kimse kimseye hesap verebiliyor mu? Herkes defolu.
Hesap veremeyen hesap soramaz. Sistem özellikle kayıt
dışılığa itiyor. Onlar bize hesap soruyormuş  gibi yapıyor,
biz onlara hesap veriyor gibi yapıyoruz. Bu düzen böyle
devam etmez” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de eleman arayan
bazı işletmelerin SSK vaadinde bulunduğunu belirterek
“Türkiye’de SSK’lı olmak bonus” diye konuştu. Mimar ve
Mühendisler Grubu’nun ocak çalışma toplantısına katılan
Hisarcıklıoğlu, istihdam üzerindeki vergi yüklerine de işaret
ettiği konuşmasında “İşçi ve eleman arayan bazı işletmeler
SSK vaadinde bulunuyor. Türkiye’de SSK’lı olmak bonus.
Bir fabrika eğer işçi alırken SSK da var diyorsa, diğerlerinin
SSK’sız çalıştırdığını ilan ediyor demektir” diyerek kayıtdışı
işçi çalıştırılmasını eleştirdi.
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HERKES DEFOLU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Mimar ve
Mühendisler Grubu’nun toplantısına katılarak, kayıtdışı
ekonomi konusuna bir kez daha vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de kayıtdışılığın hala sürdüğünü kaydederek, şunları
söyledi: “Türkiye’nin en üstünden en altına kadar kimse
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kimseye hesap verebiliyor mu? Herkes defolu. Hesap
veremeyen hesap soramaz. Bu düzen böyle devam etmez.
Her şeyin şeffaf olması lazım. Herkes kayıt altına girdiğinde,
biz de paramızın nereye gittiğini sorabileceğiz”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide yapısal

29 Ocak 2008
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Yapısal reform yapılırsa global kriz hafif atlatılır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide yapısal reformları
yapabilirsek, bu global krizi en az seviyede hissederek
atlatmış oluruz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu an Amerika’da Türkiye’nin
2001 yılında yaşadığı bankacılık krizine benzer bir krizin
yaşandığını, Türkiye’nin bu krizden fazla etkilenmediğini
söyledi. Dünyadaki gelişmelere bakarak bir panik havası
oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,
“Biz Türkiye’de bir panik havası oluşturursak tüketici
satın almaktan vazgeçer. Ticari hayatın durması söz
konusu olur ki o zaman bunun hepimize zararı olur. Orta
vadede faizlerin yükselmesi söz konusu olur. Ama biz
ekonomide yapısal reformları yapabilirsek, bu global krizi
en az seviyede hissederek atlatmış oluruz”. Diye konuştu.
Başkan Boydak’ın bu dönüşüm sürecinde sanayicilere

tavsiyelerini sorması üzerine, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
devletin yapması gereken işler olduğu gibi iş  alemi olarak
kendilerinin de yapmaları gereken işler olduğunu belirterek,
“Bu global krizi en az seviyede hissedebilmek için kayıt
altına girebilecek enstrümanlar ortaya koymamız lazım.
Sermayelerimizi birleştirerek güçlü hale gelmemiz lazım.
Öte yandan her sıkıntı bir fırsatı da beraberinde getiriyor.
2001 krizi cumhuriyet tarifinde yaşamadığımız bir büyümeyi
yaşattı bize. Bu bizim için bir fırsat oldu. Hal böyle olunca
krizin fırsat sunacağı güne de hazırlıklı olmak lazım” diye
konuştu.

Yeni Şafak Gazetesi

reformlar yapılırsa, global krizin en az seviyede
hissedilerek atlatılacağını söyledi

Vergi azaldı gelir arttı
Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl kurumlar vergisi yüzde 30’dan
yüzde 20’ye indirildi. Herkes vergi gelirlerinde düşüş 
bekledi ancak, tam tersine yüzde 25 artış  yaşandı. Vergi
gelirlerinde artış yaşandığını gördük” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel ticaret ve
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İNİSİYATİFİ ELİMİZE ALALIM SOMUT PROJE ÜRETELİM
yatırımların arttırılması için iş  dünyasının inisiyatifi ele
alması ve uzun vadeli somut projeler üretilmesi gerektiğini
belirtti.
TOBB’un dönem başkanlığını yürüttüğü Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı (ECO) Ticaret ve Sanayi Odası’nın 11. Yönetim
Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu,
bölgedeki iş  dünyasının ekonomik politikalara uyum
sağlamaya çalışan değil, bunları belirleyen bir aktör
konumuna geçmesini arzu ettiklerini söyledi.
ECO Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye, İran ve
Pakistan’ın Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından, üye ülkeler
arasında ticari, sinai ve ekonomik işbirliği faaliyetlerinde
bulunmak üzere kurulduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
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ekonomik açıdan kalkınmış  ülkelerin hepsinin en büyük
ticaret ortaklarının komşuları olduğuna dikkat çekerek,
“Ancak bizim coğrafyamızda ne yazık ki bu durum böyle
değil” tespitinde bulundu.

Vize Kolaylığı
ECO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Demirezen
ise üye devletler arasında ECO Ticaret Anlaşması’nın
imzalandığını, gümrük ve vize uygulamalarında kolaylık
sağlayacak düzenlemeler için çalışmaların yürütüldüğünü
belirtti.

29 Ocak 2008

Milli Gazete - 29 OCAK 2008

TOBB: Global krizi yapısal reformları yaparak atlatabiliriz
atlatmış  oluruz.” Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odasının
çalışmalarını takdirle izlediğini belirtirken, sözlerini şöyle
tamamladı: “Kayseri Sanayi Odamızın son yıllarda yapmış 
olduğu etkinliklerden çok memnunum ve gurur duyuyorum.
Kayseri bir sanayi şehri. Bu şehre yakışır bir şekilde son
zamanlarda yapmış  olduğunuz etkinliklerle, imaj değişikliği
ile Türkiye’de sözü geçen, dinlenen bir sanayi odası haline
geldiniz. Ben sizin yaptığınız açıklamalar ile Türkiye’nin
dengesini gözeterek, sanayicinin hak ve hukukunu
koruduğunuz kanaatindeyim.”

Milli Gazete

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide yapısal reformları
yapabilirsek, bu global krizi en az seviyede hissederek
atlatmış  oluruz” dedi. Dünyadaki gelişmelere bakarak bir
panik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Biz Türkiye’de bir
panik havası oluşturursak tüketici satın almaktan vazgeçer.
Ticari hayatın durması söz konusu olur ki o zaman bunun
hepimize zararı olur. Orta vadede faizlerin yükselmesi
söz konusu olur. Ama biz ekonomide yapısal reformları
yapabilirsek, bu global krizi en az seviyede hissederek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
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Orta Doğu Gazetesi - 29 OCAK 2008

TOBB: Ekonomik politikaları belirleyen bir aktör olmalıyız
Hisarcıklıoğlu, bölgedeki iş dünyasının; ticari ve ekonomik
kalkınmada her türlü inisiyatifi ele alması ve ekonomik
politikalara uyum sağlamaya çalışan değil, ekonomik
politakaları belirleyen bir aktör konumuna geçmesini arzu
ettiklerini bildirdi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ticaret
ve Sanayi Odasının 11. Yönetim Kurulu toplantısı İstanbul
TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın Kasım
ayından itibaren ECO Ticaret ve Sanayi Odası dönem
başkanlığını yürüten Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında
yaptığı konuşmada, Oda’nın, Türkiye, İran ve Pakistan’ın
Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından, üye ülkeler arasında
ticari, sınai ve ekonomik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak
üzere kurulduğunu aktardı. Hisarcıklıoğlu, ekonomik
açıdan kalkınmış  ülkelerin hepsinin en büyük ticaret
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ortaklarının komşuları olduğuna dikkat çekerek, “Ancak
bizim coğrafyamızda ne yazık ki bu durum böyle değil” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Bölgedeki iş dünyasının, ticari ve ekonomik
kalkınmada her türlü inisiyatifi ele alması, ekonomik
politikalara uyum sağlamaya çalışan değil, ekonomik
politakaları belirleyen bir aktör konumuna geçmesini arzu
ediyoruz” diye konuştu. ECO Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa Demirezen ise “Bölge içi ticaret 2005 yılında 29
milyar doları geçerek anlamlı bir çizgi izlemeye başladı”
diyerek, bölgedeki yatırımların miktarının 2005 yılında
16.6 milyar dolar iken 2006’da 33 milyar dolara çıktığını,
2008 yılında ise 40 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini
söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu

Dünya Gazetesi - 29 OCAK 2008

hale gelmemiz lazım. Öte yandan her sıkıntı bir fırsatı da
beraberinde getiriyor” şeklinde yanıt verdi. Hisarcıklıoğlu
ayrıca Boydak’a, “Kayseri bir sanayi şehri. Bu şehre yakışır
bir şekilde son zamanlarda yapmış olduğunuz etkinliklerle,
imaj değişikliği ile Türkiye’de sözü geçen dinlenen bir oda
haline geldiniz” dedi.

Dünya Gazetesi

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası’nı
(KAYSO) ziyaretinde KAYSO Kurulu Başkanı Mustafa
Boydak’ın sorularını yanıtladı. Boydak’ın global bir
kriz beklentisi yaşanan bu dönemde sanayicilere ne
önereceğini sorusuna Hisarcıklıoğlu, “Krizi en az seviyede
hissedebilmek için kayıt altına girecek enstrümanlar
ortaya koymamız lazım. Sermayelerimizi birleştirerek güçlü

29 Ocak 2008

Hisarcıklıoğlu’dan sanayiciye kriz tavsiyesi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Küresel krize karşı
sermayelerinizi birleştirin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli küresel ekonomik
kriz karşısında, sanayicilere paniğe kapılmamaları ve
ortaklıklar kurarak büyümeleri tavsiyesinde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası’nı
ziyaret ederek Oda Başkanı Mustafa Boydak’la görüştü.
Ziyarette Boydak’ın ekonomi göstergelerine ilişkin sorularını
cevaplayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde
Amerika’dan kaynaklanan ekonomik dalgalanmadan
korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu,
şu an Amerika’da Türkiye’nin 2001’de yaşadığı bankacılık
krizine benzer bir kriz yaşandığını belirterek, Türkiye’nin
bundan fazla etkilenmediğini ileri sürdü. Tüm dünyadaki
gelişmelere bakarak bir panik havası oluşturulmaması
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Biz Türkiye’de bir
panik havası oluşturursak tüketici satın almaktan vazgeçer.
Ticari hayatın durması söz konusu olurki; o zaman bunun
hepimize sararı olur. Orta vadede faizler yükselebilir. Ama
biz ekonomide yapısal reformları yapabilirsek, bu global
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krizi en az seviyede hissederek atlatmış oluruz” dedi.
Mustafa Boydak’ın bu dönüşüm sürecinde sanayicilere
tavsiyelerini sorması üzerine, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Bu dünya çapında krizi en az seviyede hissedebilmek için
kayıt altına girebilecek enstrümanlar ortaya koymamız
lazım. Sermayelerimizi birleştirerek güçlü hale gelmemiz
lazım. Ayrıca her sıkıntı bir fırsatı da beraberinde getiriyor.
2001 krizi cumhuriyet tarihinde yaşamadığımız bir büyümeyi
yaşattı bize. Bu bizim için bir fırsat oldu. Hal böyle olunca
krizin fırsat sunacağı güne de hazırlıklı olmak lazım” diye
konuştu. Geçen yıl kurumlar vergisinin yüzde 30’dan yüzde
20’ye indirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, herkesin vergi
gelirlerinde düşüş beklediğini ancak, tam tersine yüzde 25
artış  yaşandığını dile getirdi. TOBB Başkanı, Türkiye’deki
vergi sisteminin insanları kayıt dışına ittiğini, bunlardan bir
tanesinin de KDV olduğunu kaydetti.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tanıyorsunuz. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı. Bir aydınlık yüzlü insan. Dünü,

29 Ocak 2008

Türkiye Gazetesi - 29 OCAK 2008

Hisarcıklıoğlu diyor ki...

Hisarcıklıoğlu’nu kısa bir zaman önce Antalya’da dinledik.
Antalyalı bazı iş  adamları ödedikleri yüksek vergilerden
dolayı ödüllendiriliyordu. Rifat Hisarcıklıoğlu orada dedi ki:
- Krize düşmemek için çok üretecek, çok alacak, çok
satacak, israfı önleyecek ve yenilik yapacaksınız. Yenilik
nedir? Simidi bilirsiniz. Biz simidi eskiden nasıl satardık?
Tablada, başımızın üzerinde. Adamın biri yenilik yaparak
simidi saraya soktu. Bunu yaparak da bir liralık simidi 10
liraya satmaya başladı. Yanı sıra ayrın ve başka içecekler
de satar oldu.
Pazar sabahı 09.00’da da İstanbul’da Mimar ve Mühendisler
Grubu’nun toplantısında konuşmacıydı. Zevkle anlattı,

zevkle dinledik. Bazen rakamlar da şiir yumuşaklığında
olurmuş.
- Okulda bize bir T cetveli göstermişlerdi. Cetvelin bir
tarafında alacak, diğer tarafında borçlar yazıyordu. Mezun
olunca kendi iş  yerimizde işe başlatmadılar. Önce başka
yerlerde çalıştım. Oralarda işi kavrayınca “gel” dediler.
Gittim, bu defa muhasebecinin yanına verdiler. Masada
defteri kebir, yevmiye defteri, şu bu var ama T cetveli yok.
Sordum. Muhasebe müdürümüz defterin bir tarafı T’nin
bir kolu, diğeri diğer kolu dedi. İş  yapan hesabını-kitabını
bilecek. Kayıt dışı çalışan bir gün kaybeder. Ancak devlet,
eşit davranmıyor. SSK, Bağ-Kur birleşti, memur farklı.

Türkiye Gazetesi

bugünü ve yarınıyla bir Türkiye sevdalısı. Hisarcıklıoğlu
ticaret adamı. Ticaretin bilgeliği olur mu? TOBB başkanı
bunu bize düşündürdü. Ticareti tefekkür süzgecinden
geçirerek yorumluyor. Onun için “...diyor ki” dedik. Bu
insanlar, hayattan kopuk üniversitelerin hayattan habersiz
akademisyenleri değil, hayatın hocaları.

Hisarcıklıoğlu’nun şu nakli kulaklara küpe değerinde:
- Bir gün Kırım Han’ı sadrazama borç istemeye gelmiş.
Sadrazam verme taraftarı değil. Kanuniye arz etmiş.
Padişah, “verin” demiş  ve ilave etmiş. “Bugün borç alan
yarın emir alır”.
Sonra geniş bir harita çizdi:
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- İlk küreselleşme 1820’de oldu. O tarihte kişi başına düşen
gsmh dünya ortalamalarının ortasındaydı. Fakat bu ilk
küreselleşmeyi kaçırdık. Şimdi de büyüme hızımız yüzde 7.5
iken oradan yüzde 4.5’a düştük. Çünkü, aynı sene içinde
iki kere seçim yaşadık. Bizde iki şey çok konuşulmakta, spor
ve siyaset. Sermayesi yok. Kahvehaneler bu ikisiyle dolu.
Halbuki ekonomiyi konuşmak lazım. Ekonomide rakamlar
konuşur. Eskiden gazetelerde 5 sayfa spor, 1 sayfa ekonomi
vardı. Şimdi eşitlendi.
Ve bir Adapazarı hikayesi anlattı ki insan azmine şahane
misal:

Türkiye Gazetesi

- İTÜ’lü 3 genç mühendis. Bir beyaz eşya fabrikamızda
çalışmaktalar. Genel müdür onları çamaşır makinelarının
filtrelerini incelemek üzere Almanya’ya yollar. Giderler.
Geldiklerinde “efendim biz bunu yapabiliriz” diye de rapor
verirler. Genel müdür “olmaz öyle şey” der. “Göz kararı
bakışla üretim mi olur?” Mühendisler işlerine dönerler. Fakat
bir zaman sonra yine genel müdüre gelirler “efendim biz
filtreyi Adapazarı’nda imal ettik”. Genel müdür kızar, “hem
burada çalışıp, hem de dışarıda iş  yapıyorsunuz” diyerek
üçünü de işten atar. Ancak aynı gün akşamı onları tekrar
çağırır. Kaça mal ettiniz? 2.75 Avro. “Peki, bana 3 Avrodan
bin adet getirin”. Ondan sonra meşhur fabrikamız ihtiyacını
bu şekilde temin etmeye başlar. Aradan bir sene geçer.
Almanya’daki tedarikçi şirket merak eder. Sahibi atlayıp
Türkiye’ye gelir. Genel müdürü bulur. “merak ettik” der, “bir
senedir hiçbir şey almıyorsunuz, fabrikayı mı kapattınız?”
Bizim genel müdür “hayır” der, “sizden 13 Avroya aldığımız
filtreyi Adapazarı’ndan 3 Avroya tedarik ediyoruz.” Adam
hemen denilen adrese gider 3 genç mühendisle tanışır.
Ve onlara şu teklifte bulunur. “Bundan sonra fabrikamı
kapatıyorum. İhtayaçlarımı sizden alıp satacağım”. Şimdi
Almanya’ya çok ciddi miktarlarda ihracat yapmaktaymışız.
Bu da herhalde bir başka simit hikayesi. Veya modern
menkıbe. Çanakkale ruhunun ticaretteki temsili.

28

Hisarcıklıoğlu’nun bütün  anlattıklarını burada nakletmemiz
imkansız.
Keşke bir akşam bir tv’de konuşsa.
Veya TOBB bir televizyon kursa.
Ezber bozan bir insan. TOBB ETÜ’ye dair söyledikleri,
yaptıkları, uyguladıkları bir eğitim devrimi. Bu üniversitede
yaz tatili kalkmış. Ayda 3 hafta ders, bir hafta istirahat.
Çocuk ustabaşının yanında. Usta başı ömründe ilk defa
üniversitede. Ana dil Türkçe, yanında iki lisan daha
öğreniliyor. Harvard’la yarışmaktaymış. Başlı başına inceleme
mevzuu.
Anlattıkları, nutuk değil, panel değil, sempozyum değil. Çok
bilmiş  eda yok. Masalar yumruklanmıyor. Kapkara veya
pespembe tablolar çizilmiyor. En zor konuları en rahat
üsluplarla anlatıyor.
Bu insanlar...
Bu memlekete lazım.
50 tane Hisarcıklıoğlumuz olsa kim tutar Türkiye’yi.
Fakat arkadan geliyor. Hem de pırıl pırıl hem de aslan gibi
insanlar. İşte o 3 mühendis onlardan. Bu gelen kadrolar,
kalbi de bileği de kavi genç iş  adamları, hayat adamları.
Yine Hisarcıklıoğlu dedi, bir hakikati tekrarladı “inançsız
insan canavardır.”
Ülkemizdeki mücadele bir anlamda da mana ile kuru
maddenin kavgası.
Ama, kavgayla zaman öldürmemeli.
Güzel örnekleri çoğaltmalı. Yanlışlar kendiliğinden düzelir.

04 Şubat 2008

Orta Doğu Gazetesi - 04 ŞUBAT 2008

‘Artık ülkeler, şirketlerle işgal ediliyor’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Artık ülkeler şirketlerle işgal ediliyor,
Türkiye’nin bir numaralı gündemi ekonomi olmalı” dedi.

ekonomi olması gerekir. Artık, ülkeler şirketlerle işgal
ediliyor. Türkiye’de artık tek çatılı sanayi kuruluşu devri
kapanmalıdır.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş  Ticaret ve Sanayi Odası
(KMTSO) tarafından düzenlenen, genişletilmiş  meclis
toplantısında yaptığı konuşmada, Türk ekonomisine ilişkin
bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Bugün ülkeler işgal ediliyor
derseniz, küresel şirketlerle işgal ediliyor. Şirket, girdiği
ülkede kendi bayrağını çekiyor.
Ülkeler, dünya ölçeğinde hareket eden şirketlerine destek
de buluyorlar. Bizde maalesef, teşvik eden yok. Türkiye’nin
bir vizyonu bir stratejisi olmalı.” Hisarcıklıoğlu, ithalatı
azaltacak yeni sanayi stratejileri için teşvik sistemine
ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Ortadoğu Gazete si

Türk ekonomisinin sıkıntılardan kurtulması için gerçek
manada yapısal reformların yapılmasının gerektiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide, gerçek anlamda
reformlar gerçekleştirilmediği takdirde, Türk sanayisi, Türk
ekonomisi sıkıntıdan kurtulamaz. Türkiye’nin gündeminin
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Takvim Gazetesi - 04 ŞUBAT 2008

TOBB Başkanı ombusdmanlık yapacak
Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dört yıl önce üye
seçildiği Avrupa Ticaret Odası yönetimine (Eurochamberes)
bu kez, en yetkili organ olan Başkanlık Divanı Üyesi olarak
getirildi.
Divan, onbir kişi olup, Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya,
İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Slovakya temsilcilerinden
oluşuyor.
Hisarcıklıoğlu’nn seçilmesiyle Türkiye’de bu üyeler arasına
girdi.
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Rifat Başkan, Divan’da Türkiye adına yer alacak ama AB
üyesi olmayan toplam 19 üyenin menfaatlerini korumak
ve savunmak görevini de yürütecek. Bu ülkeler şunlar;
Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Makedonya,
Arnavutluk, Belerus, Sırbistan, Karadağ.
Eurochamberes, Avrupa’nın en büyük özel sektör ticaret
- sanayi ve ekonomi birliği olurken bünysind 46 ülke ile
bunlara ait 19 milyon işletmeyi barındırıyor.

05 Şubat 2008

Yeni Şafak Gazetesi - 05 ŞUBAT 2008

Kavganın olduğu yerde ticaret olmaz

Hisarcıklıoğlu ile bir gün
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun Aydın gezisine iştirak ettim, gün boyunca
Hisarcıklıoğlu ve ekibi ile birlikte olduk. Hisarcıklıoğlu’nu
en iyi tarif eden cümleyi Aydın Valisi Mustafa Malay’ın
bir sözünden yakaladım. Malay, “Gerilim dönemlerinin
aşılmasında yapıcı katkıları olmuştur” diye takdim etti. Aydın
Ticaret Borsası’nın geniş  salonunda Aydınlı tüccarlara
bir konferans verdi. Hem de Üniversite anfilerinde alışık
olduğumuz ancak siyaset de, ticaret ve sanayi de, esnafta
pek görmediğimiz bir tabloydu. Kürsüye çıktı, boğazını

patlata patlata konuşma yapmak yerine bir elinde mikrofon
diğer elinde bir gösterge çubuğu, barkovizyonla desteklenen
bir konferans verdi. Çok şey anlattı bir örnek verdi ve o
herşeyi tamamladı. “İki şeyl öğünürüm” diye başladı söze.
“Biri Kayserililiğimle diğeri Fenerbahçeliliğimle.” Salon pür
dikkat kesildi. “Ancak bu Aydınspor’un bizi 6-1 yendiği
maç var ya onu hiç unutamam.” Aydınlılar coştu tabi.
Hisarcıklıoğlu’da işte o günlere getirdi lafı. “Fenerbahçeyi
6-1 yendiğinizde Aydın bir ve beraberdi. Aydın ne zaman bir
ve beraber oldu Fenerbahçe’yi yendi.” Aydınlılar alkışladı.
Hisarcıklıoğlu, sordu, “Aydınspor şimdi nerde” Salondan tek
bir cevap gelmedi tabi. “Kimi haklı” dedi, “Kimi taşı gediğine
koydu” diye konuştu kimi “Üçüncü ligden de düşebilir”
cevabını verdi. “Aydınspor’u birinci lige çıkarmanın yolu
Aydın’ın birliğinden beraberliğinden geçiyorsa, Aydın’ın
kalkınmasının da başka yolu yok” dedi.

Yeni Şafak Gazetesi

TOBB Başkanı Hisarıklıoğlu, Türkiye’nin gerginlikleri
bırakıp ekonomiye odaklanması gerektiğini belirterek,
“Kavganın olduğu yerde ticaret yapılamaz. Ticaretin
olmadığı yerde de zenginlik olmaz” dedi.
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Cari açık mutlaka çözülmeli
• Cari açık konusunda uyarılarınız oldu

05 Şubat 2008

Cari açık bir risktir. Cari açık finans edildiği sürece bir
problem olarak gözükmez. Ama bu cari açığın böyl
sürdürülebilmesi de mümkün değil 106 milyar dolarlık
ihracatı olan bir ülkenin 160 milyar dolar ithalatı var, esas
fark buradan geliyor. İşte turizm gelirleriyle ve yurtdışı
mütahit ve navlun gelirleriyle belli bir kısmını kapıyoruz
ve 36 milyar dolara iniyor. Ama bu 36 milyar doların daha
aşağı inebilmesi için ithal etmiş olduğumuz ürünlerin belli bir
kısmının da ülkemizde üretiyor olmamız lazım.

Yeni Şafak Gazetesi

Türkiye’nin gerginliklerle uğraşmak yerine ekonomiyi birinci
gündem maddesi halin getirmesini isteyen TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007 yılında yaşanan üç seçim ile
birlikte meydana gelen gerginliklerin ülkemize 100 milyar
dolara malolduğunu savundu. Türkiye’nin gerginliklerden
uzaklaşması gerektiğini işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Kavganın
olduğu yerde ticaret olmaz. Ticaretin olmadığı yerde de
zenginlik olmaz” diye konuştu.
• Sayın Hisarcıklıoğlu sık sık Türkiye’nin gerçek
gündeminin ekonomiye odaklanması gerektiğini
söylüyorsunuz. Gerçek gündemine dönme konusunda
bir zaaf mı görüyorsunuz?
2007 yılı Ocak ayında bütün kamuoyunu ikaz ettim. İki seçim
için seçim olduğu zaman siyaset ön plana çıkar. Siyaseti
ne kadar geç konuşursak o kadar daha çok ekonomik
olarak kazanımlarımızı halledebilme sorunları çözbilmek
için fırsat buluruz. Yok siyaset birinci gündemimiz haline
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gelirse, o zaman ekonomi maalesef arka sıralarında kalır.
Maalesef biz bunu ülke olarak beceremedik. 2007’deki
büyüme hızımızın yüzde 4,5’un altında kalmasının esas
nedeni; enerjimizi siyasete odaklandırmamız.

EYLEM PLANI DEVREYE GİRMELİ
• Enerjimizin bu konuya harcamamızın Türkiye’ye
ekonomik büyüklük olarak kaybı ne oldu?
Ekonomimiz normal ortalama olarak yüzde 7, büyürken
nereye indirdik, şimdi 4,5’un altına indirdik. Bu 4,5-7.5
arasında 3 puanlık bir fark yaklaşık 100 milyar dolara yakın
bir gayri safi milli hasıla kaybı getirdi.
• Hükümetin bu konuda piyasalara bir güven vermsine
ihtiyaç görüyor musunuz?
Hükümetimiz bir eylem planı açıkladı ki, bunların bu dönem
içinde öncelikle de ilk çeyrekte devreye giriyor olması
lazım. Eğer bunları devreye sokabilirsek, bu tekrardan
motive olmak, işe odaklanmak açısından bir avantaj olur.
• Piyasalarda sıkıntıyı çözmek için tedbir alınmazsa
daha büyük sıkıntıları getirir şeklinde mesajlar geliyor.
Bu mesajları Hükümete aktardınız mı?
Bu sıkıntıları gerek bakanlar nezdinde, gerek bürokratlar
nezdinde sık sık dile getiriyoruz ve söylemlerimizle
beraber, hem katıldığımız toplantılarda söylüyoruz. Bir şeyi
mutlulukla ifade edebilirim ki; herkes neyin ne olduğunun
fakında. Farkında olmasalardı büyük problemdi.

Milli Gazete - 08 ŞUBAT 2008

ANAYASA MI MODA DERGİSİ Mİ?
Bir anayasanın içine kılık kiyafet ile ilgili tarif yerleştirilmeye
çalışılmasını garip bulan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“18 yaşındaki birine ‘şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin’
demek asla doğru birşey değildir. Eğer böyle birşey
yapılırsa, bu en garip anayasa olur” dedi. Hisarcıklıoğlu,
“Anayasamızı sanki moda dergisiyle eşdeğer konuma
getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER ÖZGÜR KURUMLARDIR!
Malatya’da 40 sivil toplum kuruluşu adına yapılan
açıklamada başörtüsüne karşı çıkan rektörlere tepki
gösterildi. Açıklamada, “Üniversiteler, her türlü düşünce
ve inancın özgürce tartışıldığı, yaşandığı kurumlardır. Bazı
rektörler ise, Anayasa ve yasalarda yer almayan başörtüsü
düşmanlığını, hayatlarının neredeyse tek amacı olarak
zulmü savunmaktadır.” denildi.

08 Şubat 2008

Birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşlarının,
başörtüsü yasağını savunan ve bunun için eylem yapan
rektörlere tepki gösterirken, sürdürülmek istenen
yasağın insanlık dışı bir tavır olduğu konusunda fikir
birliği içerisinde olması dikkat çekiyor.

Şöyle giyineceksin demek baskıdır
HİSARCIKLIOĞLU, “18 yaşına gelen bir kişinin reşit olduğuna,
onun cezai ehliyetinin olduğuna, onun kendisini yöneteceği
kişiye oy hakkını da vermişsiniz. Şimdi siz ona gelip de bu
noktada ‘sen şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin’ diye
tarif edilmemesi gerektiğinde toplumun büyük bir çoğunluğu
anlaşmıştır” şeklinde konuştu.
HABER MERKEZİ
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, eğer bir anayasanın içine kılık kıyafetle ilgili
bir tarif yerleştirmeye kalkılırsa bunun dünyanın n garip
anayasası olacağını belirterek, “Anayasamızı sanki moda
dergisiyle eşdeğer konuma getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme ilişkin
açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de gerçek
gündemin ekonomi olması gerektiğini vurguladı.

Milli Gazete

Yasağı savunmak yüzsüzlük

“Kültürümüzün en değerli öğretisi; ‘birlikte rahmet, ayrılıkta
azap vardır’. Eğer bereket ve rahmeti bulmak istiyorsak bizim
bir araya gelmeyi, bir arada yaşamayı öğreniyor olmamız
lazım.” Şeklinde konuşan Hisarcıklıoğlu, başörtüsüne karşı
yapılan gösteri ve eylemleri de “ayrıştırıcı” bir girişim
olarak niteleyerek “Aslında bunlar toplumun içinde azınlık.
Toparlayıcı, bütünleştirici ve bir hedefe doğru yöneltici
oluyor olmamız lazım” dedi.
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08 Şubat 2008
Milli Gazete

Milliyet Gazetesi - 08 ŞUBAT 2008
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU TÜRBAN TARTIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ:

Anayasa moda dergisi değil bölünmeyi acıyla izliyorum
TOBB Başkanı da tepkili

‘Anayasa moda dergisi değildir!’
AKP ve MHP’nin türban düzenlemesine bir tepki de Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan
geldi. TOBB Başkanı, “Üzülerek görüyorum ki, moda
dergisiyle Anayasamızı eşdeğer konuma getirmeye
çalışıyoruz. İnsanın giyim kuşam tarifi moda dergisinde
olur. Ancak bu konu bir anayasaya girerse dünyanın en
garip anayasası ortaya çıkar”dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üzülerek görüyorum,
sanki moda dergisiyle Anayasa’mızı eşdeğer konuma
getirmeye çalışıyoruz. Eğer hu konu anayasanın içine
yerleştirilirse, dünyanın en garip anayasası ortaya
çıkar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, son günlerde, başörtüsü gibi arzu etmedik
leri bir konunun tartışıldığını, toplumun bölünmesi,
ayrışması ve kamplaşmasını büyük bir acıyla izlediğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu “Şimdi üzülerek görüyorum, sanki
moda dergisiyle Anayasa’mızı eşdeğer konuma getirmeye
çalışıyoruz” dedi.
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Hisarcıklıoğlu, Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen
STV’de katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını
yaıtladı. Türban tartışmaları ile ilgili bir soruya cevap veren
Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:
“En çok üzüldüğüm nokta şu; toplumun bölünmesini,
ayrışmasını, kamplaşmasını büyük acıyla izliyorum.
Rekabetin çok yüksek ya sandığa dünyada parçalanmaya,
bölünmeye müsait değiliz.
Eğer bereket ve rahmeti bulmak istiyorsak biz bir araya
gelmeyi, yaşamayı öğreniyor olmamız lazım. Tersine bizi
birbirimizden ayrıştıranları, ayırma noktasına götürenleri
de elimizle dışlamalıyız. Aslında bunlar toplumda azınlık.
Bir yandan diyoruz ki, ‘2010’da İstanbul dünyanın kültür
başkenti’ ve ‘finans merkezi olacak’ diyoruz.
Bir taraftan bakıyoruz ki kayıt dışı yönetimden dolayı
ve denetlenmediğinden dolayı, 20 tane vatandaşımızı
kaybediyoruz. Bunlar yakışıyor mu?”
Sorgulanması gereken asıl konunun, Türkiye’deki kız
çocuklarının ‘OECD ülkeleri içinde eğitimde en alt noktada
yer alması” olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu:

‘En garip anayasa olur’
Toplumun demokraside, laiklikte, sosyal devlet olma
ve hukuk devleti olma noktasında anlaştığını dil getiren
Hisarcıklıoğlu, bunları değiştirmeye kimsenin ne cesareti
ne de niyeti olabileceğini söyledi. Bir hukuk devleti olan
Türkiye’de 18 yaşında bir kişinin reşit olduğu ve oy verme
hakkı bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Şimdi siz ona gelip de bu noktada ‘sen şöyle giyineceksin,
böyle giyineceksin’ diye tarif edilmemesi gerektiğinde
toplumun büyük bir çoğunluğu anlaşmıştır. Bugün değil de
bir 3 ay öncesinde böyle bir problem yok. Şimdi üzülerek
görüyorum, sanki moda dergisiyle anayasamızı eşdeğer
konuma getirmeye çalışıyoruz.
Bir moda dergisinde insanın giyimi, kuşamı, nasıl
bağlanacağı, nasıl örtüneceğiyle ilgili veya giyiminin
nasıl olacağı yer alır. Fakat bu konu bir anayasanın için
yerleştirilirse, dünyanın en garip anayasasının ortaya
çıkar.

‘2007 kayıp yıl oldu, 2008 olmasın’
08 Şubat 2008

Ekonomi açısından 2007’nin ‘kayıp bir yıl’ olduğunu belirten
ve Türkiye’nin ‘suni gündemlerle’ uğraşmaması gerektiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:
“Her yıl istihdam piyasasına giren kişi sayısı 700 bin. Her
1 puanlık büyüme 100 bin kişiye istihdam demek. Her yıl
700 bin kişiye iş bulmamız lazım. Onun için ısrarla diyoruz
enerjimizi boşa harcadık, gelin 2008’de Türkiye gerçek
gündemiyle uğraşsın. Türkiye’nin yüzde 7.5’luk büyümeye
kilitlenmesi gerekir. Yüzde 7.5 büyürsek, fert başına
düşen gelirimiz 2019’da 21 bin dolar. Eğer 4.5 büyümeyi
yakalarsak 13 bin dolar. Tercih bizim”

‘Kaygı varsa gidermek lazım’

Milli Gazete

“Bence bir an önce hayat standardımızı, eğitim
standardımızı yükseltmeliyiz. Bugünkü tartıştığımız konuları
ve enerji kaybımızı, 1980’lerin tekrarı olarak görüyorum.
Toplum olarak enerjimizi, o zaman nasıl boşa harcamışız
diyorum. Bu hatamızı 5 sene sonra anladık. Şimdiki yapmış 
olduğumuz işin de, eğer doğru noktalara odaklanabilirsek
5 yıl sonra ne kadar büyük bir enerji kaybı olduğunu
göreceğiz”

Bu konunun siyasetçiler tarafından çözüleceğini de
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Siyaset çözüm üretme
sanatıdır. Eğer bir kaygı varsa o kaygıları da gidermek
lazım. Kamplaşarak bir yere gidilmez. Burada önemli
maharet siyasete düşüyor, toplumsal uzlaşmayı sağlamak
zorundalar. Üç ay önce çok samimi fikirleri olan insanların
bugün farklı noktalarda düşünüyor olmasında demek ki
bir şey insanları iki parçaya ayırdı. Bunları birleştirmemiz
lazım, işte burada iş siyasete düşüyor” diye konuştu.
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12 Şubat 2008
Küresel Ana Haber Gazetesi

Küresel Ana Haber - 12 ŞUBAT 2008

TOBB, Türbana Tam Destek Verdi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 yaşına gelmiş
bir kişiye oy verme hakkı verilirken, giyinme hakkının
verilmemesinin yanlış olacağını söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin üniversitede
türbanı serbest bırakmasına destek vererek, 18 yaşına
gelmiş  bir kişiye oy verme hakkı verilirken, giyinme
özgürlüğünün verilmemesinin yanlış olacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin toplumun demokrasi, laiklik
ve sosyal hukuk devleti konusunda konsensüs içinde
olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:
“18 yaşına gelmiş  bir kişiye oy verme hakkı verilirken,
kendisine giyinme özgürlüğünü vermemek yanlış  olur.
Düşünce, din ve vicdan hürriyeti veriyorsanız, 18 yaşına
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gelen kişiye de giyinme özgürlüğünü de veriyor olmak
gerekir. Toplumun yüzde 80-90’ı üniversiteye başının
örtülü olarak gidebilmesinde mutabakatta varmış. Kaygısı
olanların kaygısını gidermek TBMM’nin işi.”
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan,
6 ay içinde kodlamaları yapmak durumunda olduklarını
kaydetti. 10 gün içinde de firmaların kodlamalarının doğru
olup olmadığına ilişkin bilgilerini TOBB’a göndermeleri
gerektiğini kaydetti.
- Nace sistemi
Nace kodlama sistemi bilgilendirme toplantısına katılan
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomiyi
sürekli izlemek ve ortaya çıkan göstergeleri doğru bir

Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, bunu sağlayacak ulusal
kayıt sistemlerinin mevcut olduğunun altını çizen Çağlayan,
Türkiye’de de sanayi envanteri başta olmak üzere ekonomik
aktivitelere ilişkin istatistiklerin üretilebilmesine imkan
verecek, firmaların faaliyetlerinin sınıflandırılmasında
kullanılacak uluslar arası bir kodlama sistemi kurduklarını
açıkladı. Çağlayan, “Bu kodlama sistemi Avrupa Birliği’nin
kullandığı ‘ekonomik faaliyetlerin istatistik
Sınıflandırması’ sistemi denen ve kısa adı ‘nace’ olarak
belirlenen bir sınıflama sistemi” dedi.
- TOBB meslek gruplandırması çalışmasını yürütecek
Nace’nin Türkçeleştirme çalışmalarını Türkiye İstatistik
Kurumu ile eurostatın işbirliği içinde yürüttüklerinin
altını çizen Çağlayan, oda ve borsalardaki mesleklerin
gruplandırılmasının yeniden düzenlenmesi görevinin
de TOBB’a verildiğini ifade etti. Nace kodlama sistemi
14 Ocak’ta Türkiye ticaret sicili gazetesinde; “oda ve
borsalarda mesleklerin gruplandırılması rehberi” adı
altında yayınlandığını anımsatan Çağlayan, “Bu sayede

Yeni bir sanayileşme stratejisini hayata geçirmekte
kararlı olduklarını vurgulayan Çağlayan, Türkiye’nin nasıl
sanayileşeceği, nerede sanayileşeceği, hangi sektörde
sanayileşeceğini sorgulayarak, özel sektörle diyalog içinde
buna uygun çözümleri gerçekleştireceklerini dile getirdi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kodlama sisteminin
Türkiye’nin ticari ve siyasi envanterlerini üretilecek bilgi
sistemlerinin oluşturulmasına ve buradan üretilecek
bilgilerin güvenirliliğine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar kullanılan meslek kodları,
faaliyet ve sektör bazında uluslararası karşılaştırabilirliği
olan bir bilgi üretmek bir kenara ulasal bazda bile standart
bilgi üretmeye imkan tanımıyordu” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, sistemin Türkiye’deki firmalara ihale takibi
ve katılımı konusunda da büyük kolaylıklar sağlayacağının
altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, kısa süre içinde TOBB’un
şirketlere nace kodlarını postayla ileteceğini kaydetti.

12 Şubat 2008

Çağlayan, “Kaç işletmemiz var, bunlar nerede, ne kadar
üretim yapıyorlar, ne üretiyorlar ne kadar kazanç sağlıyorlar,
ne pazarlıyorlar, hangi sektörde faaliyet gösteriyorlar;
bütün bunların yanıtını bize verebilecek bir kayıt sistemimiz
olması gerekiyor” diye konuştu.

ekonomimizin hizmet, ticaret ve sanayi alanlarında;
sektör, faaliyet ve üretim bazında sağlıklı istatistikler
üretebilme imkanı sağlamış olacağız. Nace kodlama sistemi,
başlattığımız ve çalışmalarını titizlikle yürüttüğümüz sanayi
envanteri çalışmasının da altve ne zaman sanayileşeceği
yapısını oluşturacak. Bu çalışma, sanayi ve ticaretimizin
önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerle rkabet edebilecek
düzeye taşınması için mutlak surette tamamlamamız,
yapmamız gereken bir çalışmadır” diye konuştu.

Küresel Ana Haber Gazetesi

biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun
yolunun da ekonominin bütünüyle kayıt altına alınmasından geçtiğini söyledi.

37

18 Şubat 2008
Referans Gazetesi

Referans Gazetesi - 18 ŞUBAT 2008

Afrika’ya gidecek tekstilci dolandırıcıya dikkat etsin
Tekstilciye Afrika uyarısı
Doların değer kaybı ve Çin rekabeti nedeniyle ihracatta
zor günler geçiren Türk tekstilcisi, şimdi de Afrikalı
dolandırıcılarla uğraşıyor. Firmalarını Afrika’ya taşımak
isteyen bazı tekstilcilerle temasa geçen dolandırıcılar,
işadamlarından yüksek düzeyde paralar talep ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Afrika ülkelerine açılmak isteyen firmalar
temkinli olsun” dedi. Hisarcıklıoğlu, firmaların elçiliklerle
temas halinde olmalarında fayda olduğunu vurguladı.
Türk tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle
Afrika’da yatırım olanağı aradığını belirten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyük bir tehlikeye
işaret etti. Hisarcıklıoğlu, ‘afrikalı dolandırıcılar,
işadamlarından çok miktarda para istiyor’dedi.
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Değerli kur ve Çin’in rekabeti nedeniyle ihracatta zor günler
geçiren tekstilci şimdi de Afrikalı dolandırıcılarla uğraşıyor.
Firmalarını Afrika’ya taşımak isteyen bazı tekstilcilerle
temasa geçen dolandırıcılar, işadamlarından yüksek
düzeyde paralar talep etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrikalı dolandırıcıların
şu anda bazı sıkıntılar yaşayan tekstil sektörüne el attığını
gelen faks ve e-maillerden öğrendiğini belirtti.

150 bin dolar istediler
Hisarcıklıoğlu, “tekstil sektörü başta olmak üzere Afrika
ülkelerine açılmak isteyen firmaları uyarmak istiyorum,
temkinli olsunlar” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,bu konuda
zarar görmek istemeyen firmaların sürekli elçiliklerle
temas halinde olmalarında fayda olduğunu da vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, yaşanan olaylar hakkında da bilgi verdi.

Firma sahibinin son gidişinden sonra fabrikasına gelen
bazı yabancı uzmanların kendisine yatırım konusunda
yardımcı olabileceklerini hatta o ülkedeki yetkililer ve
bakanlarla görüştüreceklerini ifade ettiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “bazı yetkililerle de görüştürüyorlar. Ancak
birkaç görüşmeden sonra 150 bin dolar istiyorlar. Bu
paranın hem danışmanlık hem de o ülkede bazı birimlere
dağıtılacağını belirtiyorlar” diye konuştu. Söz konusu firma
sahibinin 150 bin dolar vermediğini ve bazı mağduriyetler

18 Şubat 2008

yaşadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, diğer bir firmanın ise
önemli para kaybettiğini söyledi.

İhracat yüzde 23.8 arttı
Hisarcıklıoğlu, “bazı aracılar şahsi çıkarları için her iki tarafı
da hem türk firmalarını hem de yabancı ülke yetkililerini
yanlış  bilgilendirmek ve yönlendirmek suretiyle işbirliğinin
oluşmasına mani oluyorlar” diye konuştu. Afrika’ya tekstil
ihracatı, sürekli artıyor. Türkiye’nin ikili ticaret anlaşmaları
olan Fas, Tunus ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu Afrika
ülke grubuna 2007 yılında yapılan tekstil ihracatının değeri
yüzde 23, 8 oranında artarak 349,7 milyon dolardan 432,9
milyon dolara yükseldi. Bu artışla Afrika ülkelerinin Türkiye
toplam tekstil ihracatından aldığı pay yüzde 6,3’ten yüzde
6,6’ya çıktı.

Referans Gazetesi

Anadolu’nun ve Ege’nin tekstil merkezlerinden iki
ilde yaşanan ve kendisine aktarılan olayların konunun
boyutlarını ortaya koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Son
dönemde tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıdan olumsuz
etkilenen ve fabrikasını yurtdışına taşımak isteyen bir
firmamız, Afrika ülkelerinden birine fizibilite yapmak için
defalarca gidip geliyor. Arsa, işçilik maliyetlerinin düşük
olması nedeniyle orada yatırıma sıcak bakıyor” dedi.
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Sanayiciler: Ekonomi için acil önlemler gerek
TÜSİAD, TSGD ve TOBB, özellikle işsizlik sorununa
dikkat çekip önlem istedi

sanayicilerden ekonomide bozulmaya yüz tutan dengeler
nedeniyle ‘acil önlem’ çağrısı geldi.

TÜSİAD, işsizliğin arttığına yönelik TÜİK verilerini
yorumladı: “İç talepte yavaşlama var. Verimliliğin düşmesi,
istihdam yaratmaya engel. Ekonominin eğilimi, istihdam
olanaklarının artmasını sağlayacak yapıdan uzak.

TOBB Sanayi Odaları Konsey toplantısı ortak bildirisinde,
sanayicinin bir ‘darboğazda’ olduğu ifade edilerek,
“Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik
olarak çok acil tedbirlere ihtiyaç var” uyarısı yapıldı.

TSGD Başkanı Nakkaş: “Giyim sektöründe kapanma
yolundaki firmalar artıyor. Hükümet ve kamu otoriteleri
önlem almada gecikti.” TOBB: rekabet gücünün
yükseltilmesi için çok acil tedbir gerek.”

‘işsizlik artacak’

‘Darboğaz büyüyor, acil önlem lazım’
TOBB konsey toplantısı ortak bildirisinde, ‘Sanayimizin
rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik çok acil tedbirlere
ihtiyaç var. Mevcut kur ve faiz politikasıyla artan ithalat
karşısında iç piyasada darboğaz büyüdü’ denildi
Hükümet, küresel finans krizinden Türkiye ekonomisinin
etkilenmediği yönünde mesajlar vermeye devam ederken,
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Uygulanan kur ve faiz politikasıyla artan ithalat karşısında
iç piyasada dar boğazın büyüdüğü vurgulanan bildiride,
büyüme ve sanayide kapasite kullanımına ilişkin sinyaller
izlenerek gerekli önemlerin alınması istendi.
İstihdama ilişkin son veriler ve piyasadaki durumun işsizliğin
aratacağı yönünde sinyaller verdiği vurgulandı.   TOBB
Sanayi Odaları Konseyi, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan,
TOBB Başkanı   Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu
üyeleriyle konsey başkanı Tanıl küçük ve konsey üyesi
sanayi odası başkanları ve konsey üyelerinin katılımıyla

TOBB Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı’ndan çıkan ortak
bildiride şöyle denildi:
*Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik
çok acil tedbirlere ihtiyaç vardır. Uygulanan kur ve faiz
politikasıyla artan ithalat karşısında iç piyasada yaşanan
dar boğaz giderek büyüyor. Büyüme ve sanayide  kapasite
kullanım oranlarındaki sinyaller ciddi olarak izlenmeli ve
gereken tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. İstihdam
rakamlarındaki son veriler ve piyasalardaki durum işsizliğin
artacağına dair ciddi sinyaller veriyor.
*Üretim ve istihdam yaratmanın Türkiye için öneminin
unutulmaması ve bu değerlerin ülkenin en önemli gündemi
olması yönünde ortak bir irade oluşturulması şarttır.
*Zorunlu istihdam konusunda yıllardır yaşanan sıkıntılar bir
an önce çözülmeli, bu zorunluluk tamamen kaldırılmalıdır.
Çalıştırdığı işçi sayısına göre ek istihdam sağlanması
zorunluluğu,kayıt dışı işçi çalıştırmayı teşvik ediyor.

- Ekonomik istikrar için hayati önemdeki mali disiplinin
korunmasını tehdit edecek ve denetim dışı harcamalara
ve bütçe dışı fonların kurulmasına yol açacak işlerden
kaçınmalı.
22 Şubat 2008

‘Sinyaller çok kötü’

‘SSK prim indirimi şart’

- İstihdam maliyetlerindeki işveren üzerindeki yüklerin
indirilmesine yönelik çalışmalar için bir yol haritası
belirlenmeli ve öncelikle SSK primindeki geç kalmış  5
puanlık indirim uygulaması en kısa zamanda yapılmalı.
- Düşük kur politikasıyla ithalatımız giderek artıyor,
ihracatta karlılık ve verimlilik düşüyor. Artan ithalatımıza
karşın sektörlerimizin rekabet güçlerini yeniden gözden
geçirmek zorunluluğu doğmuştur.
- Özellikle istihdamı yüksek olan sektörlerimizin rekabet
güçlerinin yeniden düzenlenmesi için bir çalışma
başlatılmalıdır.

Radikal Gazetesi

gerçekleştirildi. Yayımlanan ortak bildiride, ekonomideki
sorunlara işaret edildi ve gerekli önlemlerin zaman
yitirilmeden alınması istendi.

- Üretime yönelik serbest bölgelerin hiçbir özelliği
kalmamış, aksine serbest bölgelerde üretim daha pahalı
ve zor bir duruma gelmiştir. Serbest bölgelerde üretim ve
ticareti zorlaştırıcı uygulamaların ortadan kaldırılması ve
uygulamaların günün şartlarına uygun hale getirilmesi
şart.

*Haksız rekabetin yaratılması için doğru bir teşvik
politikasına ihtiyaç vardır. Üreticilerimizin yurtdışına
gitmesini önleyecek, sektörel ve proje bazlı doğru teşvikler,
doğru bölgelerde uygulamaya konulmalıdır.
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Darboğaz var, acil önlem alın
TOBB Sanayi Odaları Konseyi, hükümeti, ekonomiye
ilişkin ‘tehlike sinyali’ verip uyardı. “Uygulanan kur ve
faiz politikası ile artan ithalat karşısında iç piyasada
yaşanan darboğaz giderek büyüyor” uyarısı yapan
konsey, sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesi için
‘çok acil’ tedbirler istedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi
Odaları Konsey Toplantısı ortak bildirisinde, büyüme ve
sanayide kapasite kullanım oranlarındaki sinyallerin ciddi
olarak izlenmesi ve gereken tedbirlerin vakit geçirilmeden
alınması gerektiği vurgulandı. İç piyasada darboğazın
büyüdüğü belirten konsey, istihdam rakamlarının “ciddi
sinyaller” verdiğine dikkat çekti. Sanayi ve Ticaret Bakanı
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Zafer Çağlayan’ın katılımıyla önceki gün TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplanan konseyin ortak
bildirisinde, şu noktalara dikkat çekildi:

İÇ PİYASADA DARBOĞAZ BÜYÜYOR:
Sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik
çok acil tedbirlere ihtiyaç var. Uygulanan kur ve faiz
politikası ile artan ithalat karşısında iç piyasada yaşanan
darboğaz giderek büyüyor. Büyüme ve sanayide kapasite
kullanım oranlarındaki sinyaller ciddi olarak izlenmeli ve
gereken tedbirler vakit geçirilmeden alınmalı. İstihdam
rakamlarındaki son veriler ve piyasalardaki durum işsizliğin
artacağına dair ciddi sinyaller veriyor.

DOĞRU

TEŞVİK VERİN: Haksız rekabetin
yaratılmaması için doğru bir teşvik politikasına ihtiyaç var.
Üreticilerimizin yurtdışına gitmesini önleyecek, sektörel ve
proje bazlı doğru teşvikler, doğru bölgelerde uygulanmaya
konulmalı. Üretime yönelik serbest bölgelerin hiçbir özelliği
kalmamış, aksine serbest bölgelerde üretim daha pahalı
ve zor bir duruma geldir. Serbest bölgelerde üretim ve

YOL

HARİTASI BELİRLENSİN: ekonomik
istikrar için hayati önemdeki mali disiplinin korunmasını
tehdit edecek ve denetim dışı harcamalara ve bütçe
dışı fonların kurulmasına yol açacak düzenlemelerden
kaçınılmalı. İstihdam maliyetlerindeki işveren üzerindeki
yüklerin indirilmesine yönelik çalışmalar için bir yol
haritası belirlenmeli ve öncelikle SSK primindeki geç
kalmış  5 puanlık indirim uygulaması en kısa zamanda
gerçekleştirilmeli. Sanayinin ihtiyacı olan ara eleman
ve kalifiye iş  gücü için mesleki eğitimin teşvik edilmesi
gerekmektedir.
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Üretim ve istihdam yaratmanın Türkiye için öneminin
unutulmaması ve bu değerlerin ülkenin en önemli gündemi
olması yönünde ortak bir irade oluşturulması şart. Zorunlu
istihdam konusunda yıllardır yaşanan sıkıntılar bir an önce
çözülmeli bu zorunluluk tamamen kaldırılmalı. Çalıştırdığı
işçi sayısına göre ek istihdam sağlanması zorunluluğu,
kayıtdışı işçi çalıştırmayı teşvik etmektedir.

ticareti zorlaştırıcı uygulamaların ortadan kaldırılması ve
uygulamaların günün şartlarına uygun hale getirilmesi
gerekli.

Hürriyet Gazetesi

İSTİHDAMDA ZORUNLULUK KALKSIN:
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TOBB VE TÜSİAD HÜKÜMETİ UYARDI

Darboğaz büyüyor acil tedbir gerekli
TOBB, kur ve faiz politikası ile artan ithalat karşısında
iç piyasadaki darboğazın giderek büyüdüğü, acil
önlem alınması gerektiğini savundu. TÜSİAD ise
”işsizlik artıyor. Ekonominin mevcut eğilimi, istihdam
olanaklarının artmasını sağlayacak bir yapıdan
uzaktır” dedi

geçirilmeden alınması gerektiği, istihdamdaki son veriler
ve piyasalardaki durumun işsizliğin artacağına dair ‘ciddi
sinyaller’ verdiği kaydedildi. Mali disiplinin korunmasını
tehdit edecek ve denetim dışı harcamalara ve bütçe
dışı fonların kurulmasına yol açacak düzenlemelerden
kaçınılması da vurgulandı.  

TOBB: İşsizlik artacak

BAKAN ÖNCE BAKLAVA YEDİ, SONRA DERT
DİNLEDİ

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı ortak bildirisinde,
sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik ‘çok
acil’ tedbirlere ihtiyaç olduğu belirtildi. TOBB açıklamasında,
uygulanan kur ve faiz politikası ile artan ithalat karşısında,
iç piyasada yaşanan darboğazın giderek büyüdüğü ifade
edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, dün önce
Gaziantep Baklavası’nın tescil toplantısına katıldı. Keyifli
anlar geçiren ve baklava yiyen Çağlayan, sonra TOBB’un
Sanayi Odaları Konseyi’nde sanayicilerin dertlerini
dinledi.

Bildiride, büyüme ve sanayide kapasite kullanımındaki
sinyallerin ciddi olarak izlenmesi ve tedbirlerin vakit
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Sabah Gazetesi - 24 ŞUBAT 2008

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin endüstri
mühendislerinden yeni buluşlara imza atmalarını
istedi

Hisarcıklıoğlu, “bu anlayışı   terk ederek, çocuklarımızı
‘Aman icat çıkar evladım’ diye yetiştirmek zorundayız. Bu
noktada, sizlerden de ‘icat çıkarmanızı’ istiyorum” dedi.

TOBB ETÜ’de düzenlenen “Endüstri Mühendisliği
Penceresinden Hizmet Sektörü” konulu toplantı, çeşitli
üniversitelerin
endüstri
mühendisliği
öğrencilerinin
katılımıyla yapıldı. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında
üniversite – sanayi işbirliğinin önemine değindi.

Hisarcıklıoğlu’ndan “icat çıkarın” çağrısı

24 Şubat 2008

İCAT ÇIKARIN

Sabah Gazetesi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Endüstri Mühendisliği
Öğrenci Platformu toplantısında endüstri mühendisliği
adaylarından buluşlara imza atmalarını istedi

“GELİŞMEYİ ENGELLEYEN ANLAYIŞ
DEĞİŞMELİ”
Yetişme çağlarında bir fikir ortaya attıkları zaman
büyüklerinin, “Aman icat çıkarma” dediğini anlatan
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ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ

TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen ve çeşitli
üniversitelerin endüstri Mühendisliği öğrencilerinin
katıldığı “Endüstri Mühendisliği Penceresinden Hizmet
Sektörü” konulu toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu
üniversite sanayi işbirliğinin önemine değindi.
TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, verimlilik için bir araya gelen
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde okuyan Endüstri
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden buluşlara imza
atmalarını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Üniversite – Sanayi” işbirliği
olmadan öne geçmenin mümkün olmadığını kaydetti.
Ankara’da buluna 7 üniversitenin Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencilerinin öncülüğünde kurulan ve 2001
yılından buyana faaliyet gösteren Endüstri Mühendisliği
Öğrenci Platformu “Ankara EM”, TOBB ETÜ’de “Endüstri
Mühendisliği Penceresinden Hizmet Sektörü” konulu bir
toplantı düzenlendi. Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde
okuyan öğrencilerin de toplantıya Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün de
konuşmacı olarak katılırken TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr.
Tahsin Kesici de panele ev sahipliği yaptı. Tüm yönleriyle
hizmet sektörünün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan
Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün kuruluş amacında öncelikle
üniversite – sanayi işbirliğini gerçekleştirmek olduğunu
vurguladı.
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“TEORİK VE PRATİK EĞİTİM”

Üniversitelerin sadece eğitim kariyerinde orta eğitimden
sonra gelen bir kademe olmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“TOBB ETÜ bir yandan modern labaratuarlar ve araştırma
merkezleriyle kuvvetli bir akademik araştırma ve geliştirme
altyapısı oluştururken, diğer yandan sanayi, ticaret ve
hizmet kuruluşlarıyla birlikte ve özel sektör dinamiğini
ateşleyecek şekilde hem teorik hem de pratik eğitim vermeyi
hedeflemiştir” dedi.
Verimliliğin önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “verimlilik
kavramını kale almadan yapılan sanayileşme mümkün
olsaydı 90’larda çöken taraf Sovyet – Rusya olmazdı”
diye konuştu. “Eğer verimlilik kavramı olmasaydı bugün
sizler bilmezsiniz ama hala teleks kullanıyor olacaktık”
diye konuşan Hisarcıklıoğlu, verimliliğin gerçekleşmesinde
buluşların önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Yetişme
çağlarında bir fikir ortaya attıklarında büyüklerinin
kendilerine hep “Aman icat çıkarma” dediklerini kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “biz çocuklarımızı ‘aman icat çıkar’ evladım
diye yetiştirmek zorundayız, bu noktada sizlerden de ‘icat
çıkarmanızı’ istiyorum” dedi.

“EN BÜYÜK LİDER ATATÜRK”
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ise Endüstri
Mühendisliğinde “liderlik” kavramının önemine değindi.
Yönetici ve liderlerin karıştırılmaması gerektiğine işaret
eden Aygün, öğrencilere “lider”in özelliklerini anlattı. Bu
anlamda Atatürk’ün son yüzyılın en önemli lideri olduğunu
savundu. Öğrencilere, “işinizi iyi yapabilmeniz için işinizi
sevmeniz gerekir” diye konuşan Aygün, bilime ulaşılamazsa
Türkiye’nin gelişmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.
ülke olma ihtimalimiz yoktur.

Referans Gazetesi - 03 MART 2008

Turizmde ilk 5 için yeni slogan ‘her şey burada’

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Turizm Arama
Konferansı haftasonu FLA Quality Resort Otel’de yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın hasta olduğu
için katılamadığı konferansa Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarı İsmet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Kemal Özgen’in yanı sıra 70’e yakın sektör temsilcisi
katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı konferansın
ardından düzenlenen bilgilendirme toplantısında Müsteşar
Yılmaz, turist çekmek için, “her şey burada” sloganını
ön plana çıkaracaklarını ifade etti.   Yılmaz “hedefimiz
dünyada ilk 5’in arasına girmek. O halde bize, otel ve
hizmet kalitemizi arttırmak düşüyor. Yerel davranmayacağız;
ancak yerel kimliğimizi koruyacağız. Bu konferansımızda bir
sloganımız var. ‘her şey burada’. Dolayısıyla Türkiye’de ne

03 Mart 2008

Antalya Belek’te yaklaşık 8 yıl aradan sonra ikincisi yapılan
Turizm Arama Konferansı’nda sektörün geleceği masaya
yatırıldı. 2023’te 50 milyar dolar gelir beklenen turizmde
Türkiye’nin dünyada ilk 5 ülke içine girmesi için yapılması
gerekenlerin tartışıldığı konferansta, sektörün bundan
sonra “Herşey burada” sloganını ön plana çıkarması
kararlaştırıldı.

ararsanız var. Kış turizmi var, termal turizm, sağlık turizmi,
golf turizmi var” dedi.
Alınan karalar arasında çevreci ve sağlıklı bir destinasyon
yaratılması, markalaşmanın sağlanması ve turizmin
çeşitlendirilmesi gibi konuların da yer aldığını belirten
Yılmaz, “2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar dolar
gelir, 1 milyon 250 yatak, 5 milyon istihdam, 40 marina
hedefliyoruz” dedi.
Turizm altın sektör
Hisarcıklıoğlu da turizm sektörünün hem istihdam hem de
döviz geliri açısından Türkiye’nin altın sektörü olduğuna
işaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, turizmde bölge lideri
olabilecek bir ülkedir. Yeter ki biz buna inanalım ve
hedefleyelim. Turizmin 12 aya yayılması için yeni bir
yatırım ve eylem planı gerekiyor. İstihdam, tanıtım ve Özel
Tüketim Vergisi ile ilgili çalışmalar yapılacak” dedi.

Referans Gazetesi

Turizmci Antalya’da sektörü masaya yatırdı.
Türkiye’nin turizm gelirinde ilk 5’e girme hedefi için
toplantıdan ‘her şey burada’ sloganının kullanılması
kararı çıktı.

Konferansa TOBB yönetim kurulu üyesi Kemal Özgen ve
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Başkanı Mustafa Demir’in yanı sıra Türkiye Otelciler
Federasyonu Başkanı Ahmet Barut, Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği Başkanı Talha Görgülü, Avrupa Türkiye
Turizm İş Konseyi Başkanı ve TUI Holding Türkiye temsilcisi
Hüseyin Baraner, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin
Kalkavan ve 70’e yakın sektör temsilcisi katıldı.
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Zenginliklerimizi paylaşalım
İran Ulaştırma Bakanı Muhammed Rahmeti ile görüşen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İran, Türkiye’nin
doğuya açılan, Türkiye de İran’ın batıya açılan
kapısıdır” ifadesini kullanarak, iki ülkenin ulaştırmada
birbirine daha çok kolaylık sağlaması gerektiğini ifade
etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,  İran Ulaştırma Bakanı Muhammed Rahmeti
ile görüştü. Türk – İran İş  Konseyinin 6. Toplantısına
katılmak için Tahran’da bulunan Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet, toplantı öncesinde İran Ulaştırma
Bakanı Muhammed Rahmeti tarafından kabul edildi.
Görüşmede İranlı bakana, Türk iş  dünyası hakkında bilgi
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veren Hisarcıklıoğlu, başında bulunduğu TOBB’un 1 milyon
300 bin üyesinin bulunduğunu, Türkiye’deki zenginleşme
ve kalkınmada özel sektörün rolünün ve geçen yıl yapılan
106 milyar dolarlık ihracatta özel sektörün katkısının
büyük yer aldığını, yapılan ihracatın yüzde 92’sinin de
sanayi ürünü olduğunu anlattı. Türkiye’nin ihracatının
yüzde 65’ini AB ülkeleri ve ABD’ye yaptığını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “bugün Avrupa’da satılan her 3 beyaz eşya
ve 2 televizyondan birinin Türk malı olduğunu, bunun da
Türk özel sektörü sayesinde gerçekleştirildiğini” vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün son yıllardaki büyümeye
de çok büyük katkı sağladığını ve GSMH’nın artışındaki
payının da büyük olduğunu belirtti.

12 Mart 2008

Türk özel sektörünün faaliyetleri çerçevesinde“dost ve kardeş 
ülke” İranla da ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, zengin ülkelerin, ticaretlerinin yüzde50’sini
komşularıyla yaptıklarına, zenginliklerini paylaştıklarına ve
böylece çevrelerine bir güvenlik halkası oluşturduklarına
dikkati çekti. Türkiye’nin 2000 yılında komşularla olan
ticaretinin yüzde 6 seviyelerinde bulunduğunu, ancak
bugün yüzde 35’lere ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu,  
komşu ülkelerle karşılıklı ticaret yapmak istediklerini ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, “ticaret olmadan zenginlik olmuyor.
Ticaret için de sadece niyet yeterli değil” dedi. Ulaştırmanın
da önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki

nakliye sektörünün dünyada ikinci, Avrupa’da ise en büyük
birinci sektör olduğunu söyledi. “İran, Türkiye’nin doğuya
açılan, Türkiye de İran’ın batıya açılan kapısıdır” ifadesini
kullanan Hisarcıklıoğlu, bu açıdan iki ülkenin ulaştırmada
birbirine daha çok kolaylık sağlaması gerektiğini ifade etti.
Uluslararsı Dünya Taşımacılık Kongresi’nin Mayıs ayında
İstanbul’da yapılacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, İranlı
bakanı kongreye davet etti. Hisarcıklıoğlu, “Tarihi İpek
Yolunun canlandırılmasında İran, tarihi bir rol oynayabilir.
Bütün ülkelerde ortak tarifenin sağlanması lazım. Ülkeler
arasında tarife birliğinin sağlanmasında İran’a büyük görev
düşüyor” dedi.

Milli Gazete

Ticaret olmadan zenginlik olmuyor
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Hürriyet Gazetesi - 16 MART 2008
Türban gerginliği istemeyen iş dünyası AKP’nin kapatılma davasından da ürktü

Her yerden dayak yiyoruz bizi döven kim anlamıyoruz
AKP’nin kapatılması istemiyle açılan dava, sadece
siyasetin değil ekonominin de bir numaralı gündem
maddesi oldu. Siyasi istikrar bozulur diye türban
gerginliğinden rahatsız olan iş dünyasını, bu dava
daha da ürküttü. Dayak yiyen boksör benzetmesi
yapan TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “bizi kim
dövüyor anlamıyoruz” diye konuştu.

Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcısı
Abdurrahman
Yalçınkaya’nın, AKP’nin kapatılması istemiyle anayasa
mahkemesinde açtığı dava Türkiye’nin gündemine bomba
gibi düşerken iş dünyasını da sarstı. Türban konusundaki
tartışmalardan, “zar zor elde ettiğimiz istikrar bozulacak”
endişesiyle rahtsız olan iş  dünyası, AKP’yi kapatma
davasından da ürktü. İş  dünyasının temsilcilerinden dün
peşpeşe yapılan açıklamalarla, bu endişeler dile getirildi.
DAYAK YİYEN BOKSÖR: Açıklamalar demokratik gelişim,
siyasi ve ekonomik istikrar eksenine otururken, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, dayak yiyen
boksör fıkrasını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“rakibinden dayak yerken, ‘çok iyi gidiyorsun. Adam
sana hiç vuramadı. 3. raunda onu yere sereceksin’
diyen antrenörüne, ‘ben rakibimi dövüyorsam, beni kim
dövüyor’ diye soran boksöre benziyoruz. Her yerden
dayak yiyoruz, bizi kim dövüyor anlamıyoruz. Partileri
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bu kadar kolay kapatmak, demokrasinin gelişimine zarar
veriyor. Siyasetin doğal zeminin bozmamak lazım. Siyasi
partilerin kaderini millet çizmelidir.”
ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ: İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı Murat Yalçıntaş, “bu davanın ekonomik istikrar
ve güven ortamını bozacak etkisi olacaktır. Türkiye,
belirsizlik ve tedirginlik ortamına sürüklenebilir” uyarısı
yaptı. Yalçıntaş, davanın ekonomisinin mevcut makro
dengeleri açısından önemli bir risk olacağını ve Türkiye’nin
dünyadaki algılanması bakımından da önemli bir tehdit
olarak algılandığını belirtti. Türkiye Genç İşadamları
Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Hazim Sesli, şunları
söyledi: “gündemin ilk sırasına ekonomi yerleşmesi
gerekirken, gündemimiz yine değişmiş  ve yeni kaoslara
davetiye çıkaracak şekle dönüştü.”
AKIL DIŞI GELİŞME: Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Oğuz Satıcı, “görünmez bir el, Türkiye’ye
girerek, bir akıl tutulması yarattı. Siyasi ve ekonomik
istikrar birbirlerinin garantisidir. Türkiye kendi kendine
zarar vermezse geleceğe daha güvenle bakar” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ise
“iddianame hukuk ayıbıdır, baştan reddedilmelidir” şeklinde
bir açıklama yaptı. TUSKON Başkanı Rızanur Meral,
“kalkınan bir Türkiye için değişmeyen altın kural, ‘siyasi
istikrar’ dır. Faydasız çekişmelerle kaybedilen zaman,
telafisi imkansız zararlar açabilecek tehlike potansiyeli
taşımaktadır” dedi.

Vatan Gazetesi - 16 MART 2008

TOBB: Ekonomiye odaklanalım
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kapatma davasına ilişkin,
serin kanlı hareket edilmesi çağrısında bulunarak, “siyasi
partilerin kolaylıkla kapatılması Türk demokrasisine zarar
vermektedir” dedi. Hisarcıklıoğlu, uluslar arası piyasalarda
nereye gideceği belli olmayan bir çalkantının tam ortasında
ekonomiye odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Vatan Gazetesi

İş dünyası AKP’ye kapatma davası sonrası oluşan
puslu havadan endişeli. İTO Başkanı’nın, “ülkeyi
krize sürükleyen o eski günlere dönmek istemiyoruz”
sözleri işadamları zirvesinde dakikalarca alkışlandı

16 Mart 2008

İş dünyası endişeli: Bir kriz daha yaşamak istemiyoruz
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Dünya Gazetesi - 18 MART 2008

‘Türk sanayici Pakistan’ın Çin’in komisyoncusu oldu’
İthalatın payı yüzde 70

2007 yılında mali disiplin bozuldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği
Kartepe Zirvesi’ne katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
sanayi ihracatı içinde ithalatın payının yüzde 70’lere
yaklaştığını belirterek “Türk sanayicisi artık Pakistan, Çin
ve Hindistan’ın komisyoncusu olmuş durumda” dedi.

Merkez Bankası’nın faizleri indirirken diğer bankaların
faizi yükselttiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın kredibilitesi varsa, piyasalar sizle
hareket eder. Merez faizi indirirken, diğerleri çıkarıyorsa
orada sorun vardır. 2007 yılı mali disiplin açısından
2006’ya göre 3 kat kötü. Faiz dışı harcama, vergi tahsilatı,
enflasyon ve büyüme açısından 2004 yılı çok iyiydi. Biz
faiz dışı harcamayı arttırdıkça, halkın cebinden aldıkça
enflasyon düşmüyor.

Kriz Türkiye’yi de etkiler
Uluslarası mali piyasalardaki krizle ilgili görüşlerini de
açıklayan Hisarcıklıoğlu, “işin boyutu cidden çok büyük.
Kötümserlik tablosu çizmek istemiyorum ama dünyanın en
büyük ekonomisi ABD böyle etkilenirken, bununTürkiye’yi
etkilememesi mümkün değil” dedi.
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Türk sanayicisi komisyoncu oldu

18 Mart 2008

gerçekleştiriyor olmamız lazım. Bu da, bizim sanayicimizi
komisyoncu haline getiriyor. Özellikle tekstil, konfeksiyon
sektörüne baktığınız zaman bunu çok net olarak görürsü
nüz.” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
• Merkez Bankası faiz düşürsün:   Merkez Bankası’na
duyuru yapıyoruz. Kriterleri yakaladığımıza göre faizlerin
düşmesi lazım. Türkiye’nin bu hesaplamadan sonra kredi
notunun yükselmesi kısa vadede zor. Çünkü dışarıda kriz
var. Hele şimdi siyasi bir risk var ki bu nedenle de şu anda
bunun olmayacağını düşünüyorum.

Dünya Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, rekorlar kıran ihracat rakamlarına karşın
yüksek orandaki ithalata dikkat çekti. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin
(EGD) her yıl düzenlediği Kartepe Zirvesi’ne katıldı.
EGD üyelerine “Türkiye’nin görünümü” başlıklı bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, sanayi ihracatının içinde ithalatın
payının yüzde 67-69 seviyelerine geldiğini belirtti TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türk sanayicisi, artık komisyoncu
oluyor. Kimin? Pakistanlı’nın, Çinli’nin, Hindistanlı’nın
komisyoncusu olmuş durumda. Anadolu’ya gittiğiniz zaman
bunu görürsünüz. Fabrikayı kapatıyor, onun ürününü alıp
satıyor. Nereden görüyoruz bunu? Sanayi ihracatı içinde
işlenmişi ara malı ithalatının payı, (enerji yok ama bunun
içinde) yüzde 67-69 seviyesine geldi, 100 birim mal
ihraç etmek için bizim, 69 birim sanayi ara malı ithalatı

• İkincil nesil reformlar:   Türkiye, ikincil nesil reform
paketine sahip çıkıp uygulamalı. Anayasa sistematiği
bozuldu. Yeni anayasa yapılmadan diğer reformların
yapılması zor görünüyor.
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• Kurumlar kıskançlık yapmaz: Protestolu senetlerin
ancak yüzde 1’i yargı yoluyla çözülüyor. Sanayi envanterinin
ilk ayağı olan NACE sistemine başladık, inşallah kıskançlık
yapılmaz, kurumlar bilgileri birbiriyle paylaşır.

18 Mart 2008

• Yerli firmalar 17 şirket aldı: Geçen yıl Türk şirketleri 17
adet küresel ölçekte şirket aldı. Küresel dünya bize fırsatlar
sunuyor. Ülkeleri işgal edip, oraya bayrak dikemeyeceğinize
göre şirket alarak oralarda varolabiliriz.
• Çağlayan canavar gibi çalışıyor: Sanayi Bakanı Zafer
Çağlayan, içimizden biri. Bu nedenle bizim için müthiş  bir
şans. Bakanımız canavar gibi çalışıyor. Başarılı olacağına
inanıyorum.

Dünya Gazetesi

• Mali disiplin kötü: 2007 yılı mali disiplin açısından
2006’ya göre 3 kat kötü.
Biz faiz dışı harcamayı artırdıkça, halkın cebinden aldıkça
enflasyon düşmüyor. Makro ekonomik hedefler bizim için
çok önemli. 2001 krizi bize ders oldu.
• Kırılganlık nedenleri: IMF ve AB çıpasının zayıflaması,
reform sürecindeki durağanlık, mali disiplinden uzaklaşma
sinyalleri, İhracatçı Birlikleri ve Belediye Gelirleri Yasası
ile Merkez Bankası’na yönelik tutumu son dönemde kırıl
ganlığı arttıran faktörler.
• Şirketlerin borcu 130 milyar dolar: Türk özel şir
ketlerinin borcu 120-130 milyar dolar. Çalkantılı döneme
giriyoruz. İnşallah, kriz olmaz. Allah korusun bu olursa
2001 krizini ararız.
• Krizin faturası: ABD’de başlayan subprime krizinin zararı
şu anda 180 milyar dolara ulaştı. Bunun 600 milyar dolara
çıkması bekleniyor. İşin boyutu cidden çok büyük. 1 trilyon
dolara kadar çıkabileceği de çeşitli yerlerde söyleniyor.
Bunun Türkiye’yi de etkilememesi mümkün değil.
• ABD’de büyüme eksi çıkabilir: Dünya ekonomisi 2007
yılında yüzde 4.9 büyüdü. Bu yıl beklenti yüzde 4.1. Geçen
yıl yüzde 2.7 büyüyen ABD ekonomisi, bu yıl yüzde 1,5
büyüyecek. Subprime krizinin boyutu 1 trilyon dolara
çıkarsa büyüme eksi çıkabilir.

38 yaş popülizminin bedelini,
3 nesil ödeyecek
Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarına
değinerek, şöyle konuştu: “1902-2007 faizli kümülatif açığın
maliyeti 500 milyar dolardır. Yani 1 yıllık GSMH’ye eşdeğer
parayı biz açıklara verdik. 1992’deki 38 yaş  popülizminin
bedelini tam üç nesil ödeyecek.1992’de yasa çıktığında ilk
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başta ben de 42 yaşında emekli olacağım için sevinmiştim.
Ama bu hak verilirken kat kat fazlası bizden alındı. Üç
sosyal güvenlik kurumu vardı, şimdi dört oldu. Güya sayı
teke inecekti.”

Kamu kedi- köpekle uğraşıyor.
Bir valiliğin belediyeye yazdığı yazıyı okuyan TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi:
“Yazıda şöyle diyor: Çevre Bakanlığı’ndan başıboş köpek ve kedi
gibi hayvanların bakımı için ödenek tahsil edileceğinden
belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte tespit
yapması gerekiyor. Belediyenin cevap yazısı da şöyle:
Veteriner hekim tarafından 100-120 köpek, 80-100 kedi
tespit edilmiştir. Görün kamu bunlarla uğraşıyor.”

TOBB’u bir partinin arka bahçesi yapmadım
Rifat Hisarcıklıoğlu, siyaset ile ilgi bir soruyu yanıtlarken de
şöyle konuştu: “Bulunduğum yeri Allah’a şükür bir partinin
arka bahçesi yapmadım. 2009’da TOBB’da seçim var. Bir
dönem daha devam eder miyim, aday olursam seçilir miyim
şu anda bunu söylemek için erken. Ama şunu söyleyeyim:
Bugüne kadar TOBB’un tek kuruşuna el atmadım. İçtiğim
çayın, kahvenin yemeğin parasını ödedim. Ne bulunduğum
yeri ne de koltuğumu böyle bir şeye alet ederim. Benim tüm
çabam Türkiye’nin zenginleşmesi.”

Merkez’in itibarı düşürülmemeli
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası’nın
kredibilitesi
bizim
borçlanma
faiz
oranlarımızın
etkilenmesinde çok önemlidir. Eğer Merkez Bankası’nın
kredibilitesi varsa, o zaman piyasalar sizle beraber
hareket ediyor. Merkez Bankamız 2 puan faizleri indirirken
piyasalar 2 puan yukarı çıkartıyorsa burada bir sorun
var demektir. Merkez Bankası’nın kredibilitesi ne kadar
yüksekse, bizim itibarımız o kadar yüksek olur. Merkez
Bankası’nın kredibilitesini kesinlikle düşürmememiz lazım”
dedi.

Türkiye her gün 100 milyar dolar bulmalı
Cari açığın finansmanının 32 milyar dolarının şirketler,
21 milyar dolarının doğrudan yabancı yatırımlar, 4 milyar
dolarının banka kredileri, 3 milyar dolarının ise portföy
yatırımlarından finanse edildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Ama faizleri bizden düşük. Bugün cari açık 38 milyar
dolar. Türkiye’nin her gün 100 milyon dolar bulması gerek,
bulamazsa kriz var” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye Gazetesi - 18 MART 2008

İki ters bir düz

Hisarcıklıoğlu, yine The Green Park’ta gerçekleştirilen
zirvede çok önemli konulara parmak bastıysa da vurguladığı
iki mevzua dikkatinizi çekip noktalayacağım bu konuyu.
Hisarcıklıoğlu, “Bizimkisi sanayicilikten ziyade komisyonculuk” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk sanayicisi Çinlinin, Hindistanlının, Pakistanlının
komisyoncusu oldu. Gerçekleştirdiği ara mal ithalatı yüzde
69 olan bir sanayiden başka ne beklenir ki?”
Televizyon üretimi en bariz örnek. Avrupa’da satılan iki
televizyondan biri Türk malı ama tüp üretemediği için yüzde
15 katma değerle üretim yapmaya mecbur kaldı. Şimdi ise
Doğu Avrupalı üreticiler kapıyor o büyük pazarı.
Hisarcıklıoğlu, her şeye rağmen Türkiye’nin dış  ticarette
gösterdiği başarının küçümsenmeyecek bir başarı olduğunun
altını çizdikten sonra, “Ama” dedi, “İhracat artarken, ülkenin
rekabetçi gücünü artıran politikalar üretilemedi maalesef.
Orta ve yüksek beceri isteyen ürün ihracatı çok düşük!”
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Hisarcıklıoğlu’nun ikinci tespiti ise Türk insanının müteşebbis
ruhu ile ilgiliydi. “İnsanımıza güvenim sonsuz” diyen TOBB
Başkanı, Türk dönercisinin Almanya’da gösterdiği başarıya
dikkat çekerek; şöyle konuştu: “Bugün Alman fast fout
sektörünün büyük bir bölümü Türk dönercinin eline geçti.
Hamburgeri silip süpürdü.”
Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Madem, bu ülkenin
çok yetenekli insanları var; hemen hepsi müteşebbis. Başarılı
işler de yapıyorlar. O halde neden komisyoncusu oluyor?
Türkiye sıfır hata ile otomobil üretiyor mesela. Bu dahi Türk
insanının ne kadar yetenekli olduğunu göstermeye yeter de
artar bile. Pazar ve müşteri bulmada da başkalarından geri
kalan bir tarafı yok.

Türkiye Gazetesi

Gelenek oldu. Her sene bu günler TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ekonomi Gazetecileri Demeği
(EGD) üyesi 100 kadar ekonomi muhabir ve yazarıyla,
Kocaeli-Kartepe’de bir araya gelip ekonomik gelişmeleri
değerlendiriyor. Faydalı tabii. Bir milyon 300 bin üyesi olan
bir kurumun en tepesindeki kişinin ekonominin geçen sene
nasıl bir performans gösterdiğini ve bu seneki beklentileri
değerlendirmesi faydalı olmaz olur mu? Bu sene dördüncüsü
yapılan “Ekonomi Zirvesi” de çok faydalı oldu

O halde neden sanayici olamıyor? Sanayici olmak için
sermaye lazım. Sermayesi yok ki bu ülkenin. Paran yoksa,
müteşebbisliğin neye yarar, fasonculuktan başka? Kendi
parası yoksa, yabancı sermaye çek bari; o da olmuyor!
Olmuyor, çünkü; kayıt dışı engel oluyor yabancının gelişine.
Haa, neymiş  demek ki? Kayıt dışının kayıt altına alınması
gerekiyormuş!..
Yüzde 47 oy alıp gelmiş iktidar partisini dahi kayıt dışı farz
eden bir anlayışın ekonomiyi kayıt altına alması mümkün
mü? Ülkenin esas handikabı bu bence!
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TOBB’dan kriz uyarısı
SİYASİ gerginliğin ekonomiyi direkt olarak etkilediğini
vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ikiz açıklar olarak
adlandırılan cari açık ve sosyal güvenlik sistemi açığının,
Türkiye’nin risk unsurlarını artıran nedenlerden olduğunu
dile getirerek, 2007’de cari açık 38 milyar dolarken, 2008
beklentisinin de 42 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

TOBB’dan kriz uyarısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ABD’deki ekonomik krizin
boyutunun büyümesi halinde bundan bütün dünya ekonomi
lerinin etkileneceğini belirterek, dünya ekonomisindeki
büyüme 2007 yılında 4,9 olarak gerçekleşirken, bu yıl 4,1
olarak hedeflendiğini, yani büyümede yavaşlama olacağının
görüldüğünü anlattı. Hisarcıklıoğlu, ikiz açıklar olarak
adlandırılan cari açık ve sosyal güvenlik sistemi açığının,
Türkiye’nin risk unsurlarını artıran nedenlerden olduğunu
dile getirerek, 2007’de cari açık 38 milyar dolarken,
2008 beklentisinin de 42 milyar dolar olduğunu hatırlattı.
Hisarcıklıoğlu, bu 38 milyar dolara bakıldığında da,
Türkiye’nin her gün 100 milyon dolar bulması gerektiğini,
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bunun bulunmaması halinde ekonomide sıkıntı yaşanacağı
görüşünü dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ekonomik
krizlerin çıktığı noktanın cari açığın finanse edilemediği
nokta olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Şu anda finanse
ediyoruz, böyle bir problemimiz yok. Kriz yok, ben kriz var
demiyorum. Çalkantılı bir döneme giriyoruz. İnşallah da
kriz olmaz. Kriz olursa, Türk şirketlerinin yaklaşık borçlan
120-130 milyar dolar civarında. Böyle bir şey olursa, bu
sefer özel sektör krizi yaşanır ki, 2001 krizini hep beraber
ararız.” Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankasının kredibilitesi
ne kadar yüksekse, bizim itibarımız o kadar yüksek olur.
Merkez Bankasının kredibilitesini kesinlikle düşürmememiz
lazım” diye konuştu. Türkiye’deki risk unsurlarının yüksek
olarak algılanmasındaki bir diğer nedenin de, Türkiye’nin
siyasi ortamından kaynaklı gerginliklerin ekonomiyi direkt
etkilemesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunların hepsi
birleştiği zaman siz gelişen piyasalara göre daha yüksek
maliyetli borçlanıyorsunuz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türk
sanayicisinin artık komisyoncu olduğunu belirterek, “Kimin?
Pakistanlı’nın, Çinli’nin, Hindistanlı’nın komisyoncusu
olmuş durumda...” diye konuştu.
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Türk sanayicisi komisyoncu oldu
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile TOBB’un hafta
sonunda düzenlediği 4. Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde ko
nuşan Hisarcıklıoğlu, küresel krizin Türkiye’ye etkisinin cari
açığın finansmanında yükselen faizlerle birlikte artacağını
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Çalkantılı bir döneme giriyoruz.
Türk şirketlerinin yaklaşık borçları 120-130 milyar dolar.
Böyle bir şey olursa, özel sektör krizi yaşanır ki, 2001 krizini
ararız” diye konuştu.

Referans Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin artık Pakistanlının, Çin
linin, Hindistanlının komisyoncusu olduğunu söyledi.
Sanayicinin fabrikasını kapattığını ve yurtdışından ürün
alıp sattığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunu, sanayi ihracatı
içinde işlenmiş  ara malı ithalatının payının yüzde 69’a
yükselmesinden görüyoruz. 100 birim mal ihraç etmek için
69 birim ara malı ithalatı yapıyoruz. Bu özellikle tekstil ve
konfeksiyon gibi sektörlerde çok net görünüyor. Elektronik
sektöründe de tehlike çanları çalıyor” dedi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Uyardı.

Türk Sanayicisi Çinli ve Hintlinin Komisyoncusu Oldu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100 birim mal ihraç
etmek için 69 birim ara malı ithal edildiğine dikkat
çekerek bu yüzden Türk sanayicisinin Pakistanlının,
Çinlinin ve Hindistanlının komisyoncusu haline
geldiğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin Pakistanlının, Çinlinin
Hindistanlının komisyoncusu olduğunu belirterek, “100
birim mal ihraç etmek için 69 birim ara malı ithalatı yapıyo
ruz. Bu özellikle tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerde çok
net görünüyor. Elektronik sektöründe de tehlike çanları
çalıyor” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Demeği (EGD) ite TOBB’un hafta
sonunda düzenlediği “4. Kartepe Ekonomi Zirvesi”,
Kocaeli’de gerçekleşti. “Türkiye Ekonomisinde Durum,
Riskler ve Fırsatlar” konulu zirvede, bir sunum yapan
Hisarcıklıoğlu girdi maliyetleri ele alındığında Türk özel
sektörünün uluslararası arenada rekabet şansının giderek
zayıfladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “İhraç
ettiğimiz mallarda girdi maliyetlerimiz artarken kazancımız
sürekli geriliyor. Türk sanayicisi, artık Pakistanlı’nın,
Çinli’nin, Hindistanlının komisyoncusu oluyor. Fabrikasını
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kapatıyor, yurtdışında bağlantıları olan yerlerin ürününü
alıp satıyor. Bunu, sanayi ihracatı içinde işlenmiş ara malı
ithalatının payının yüzde 69’a yükselmesinden görüyoruz.
Özellikle tekstil, konfeksiyon sektörüne baktığınız zaman
bu çok net olarak görülüyor. Elektronik sektöründe de
tehlike çanları çalıyor. Orta ve yüksek beceri gerektiren
sektörlerde payımız düşük. O nedenle eğitim reformu
gerekiyor.”
Dünya ekonomisinin kırılganlığı nedeniyle birçok şirketin
ucuzlayıp el değiştirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu,
“Müteşebbisler uluslararası alanda şirket alması İçin
kendi devleti tarafından teşvik ediliyor. Artık zaferler ordu
ile silahla kazanılmıyor, ekonomiyle, şirketle kazanılıyor.
Müteşebbisimiz geçen yıl 17 tane küresel ölçekli şirket
satın aldı. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada 100
şirket arasında bir Türk şirketi olacak” diye konuştu.

Avrupa Birliği etkiler
Hisarcıklıoğlu ABD’deki ekonomik krizin zararının 1 trilyon
dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye, ABD’nin ihracat pastasından yüzde 5 pay
aldığı için krizden etkilenecek gibi görünmüyor. Ancak,

Hükümeti en çok övdükleri konu olan mali disiplinin
bozulmaya başladığına ve bütçe açığının 2006 yılına göre
yüzde 180 oranında arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Devletimiz ne kadar az harcarsa, yani mali
disipline ne kadar çok dikkat ederse, hem enflasyonla
mücadelede hem büyümedeki rakamımız rekor noktasına
gelir. Çünkü, mali disiplin bozulunca vergiler artıyor, büyü
me hissi zayıflıyor.”
Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faizleri indirirken,
piyasaların faizleri yükselttiğine dikkat çekerek, “Merkez
Bankası’nın kredibilitesi ne kadar yüksekse, bizim

Türkiye’deki
risk
unsurlarının
yüksek
olarak
algılanmasındaki bir diğer nedenin de, Türkiye’nin siyasi
ortamından kaynaklı gerginliklerin ekonomiyi direkt
etkilemesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, cari açık
ve sosyal güvenlik sistemi açığının da Türkiye’nin risk
unsurlarını artırdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, 2007’de
38 milyar dolar olan cari açığın, 2008’de 42 milyar
dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’nin” her gün en az 100 milyon dolar bulması
gerekiyor. Yoksa ekonomide sıkıntı yaşanacak. Çalkantılı
bir döneme giriyoruz. İnşallah kriz olmaz. Türk şirketlerinin
yaklaşık borçlan 120-130 milyar dolar. Böyle bir şey olursa,
özel sektör krizi yaşanır ki, 2001 krizini ararız” diye devam
etti.
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Krizin Türkiye’ye etkisinin cari açığın finansmanında
yükselen faizlerle birlikte artacağını vurgulayan Hisar
cıklıoğlu, Türkiye’nin gelişen ülkelere bakıldığında risk
oranının daha yüksek olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ile karşılaştırılabilecek bir ülke olan Romanya’nın,
cari açığının GSMH’ye oranının Türkiye’den daha küçük
olmasına rağmen, Türkiye’de piyasanın uyguladığı faiz
oranlarının daha yüksek seyrettiğini anlattı. “O zaman faizi
niye yüksek tutuyorsunuz? Biz niye daha yüksek maliyetle
borçlanıyoruz’’” diye soran Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
kırılganlığı artıran faktörlere bakıldığında, IMF ve AB çı
pasının zayıflamasının görüldüğünü söyledi.

itibarımız o kadar yüksek olur. Merkez Bankası’nın
kredibilitesini düşürmememiz lazım” diye konuştu.
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Türkiye’yi asıl etkileyecek olan, ihracatının yüzde 57’sini
yaptığı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olacak. AB’deki küçülme
ve AB’nin ABD’ye yaptığı ihracat nedeniyle krizin bizi de
etkileyeceği açık ve net” dedi.

Anayasa yeniden yazılsın
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyümeye
devam edebilmesi için ikinci nesil reform paketine sahip
çıkılarak, bunun “eylem planları değil, planlanmış eylemler
haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
dünyada 1990’Iarda ikinci küresel hareketin başladığına
işaret ederek, “İkinci küresel hareketi ıskalamamak için
yönetim kalitesini artırmalıyız. Koşmak istiyoruz. Sürdürü
lebilir büyümeyi devam ettirmek ve zenginlik için işin başı
yeni anayasa” diye konuştu.ülke olma ihtimalimiz yoktur.
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Türk sanayicisi Pakistanlı’nın Hintli’nin komisyoncusu oldu
Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayicinin 100 birim mal ihraç
etmek için 69 birim ara mal ithalatı yaptığına dikkat
çekerek, “Benim sanayicim komisyoncu olmuş
durumda. Kimin komisyoncusu? Çinli’nin, Hintli’nin,
Pakistanlının komisyoncusu. Bu ne getiriyor? İşsizlik
tırmanıyor, tesisler kapanıyor” dedi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin artık
komisyoncu olduğunu belirterek, “Kimin? Pakistanlı’nın,
Çinli’nin, Hindistanlı’nın komisyoncusu olmuş  durumda...”
dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde, Türkiye ekonomisi üzerine bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, ABD’deki ekonomik krizin boyutunun
büyümesi halinde bundan bütün dünya ekonomilerinin
etkileneceğini belirterek, dünya ekonomisindeki büyüme
2007 yılında yüzde 4.9 olarak gerçekleşirken, bu yıl yüzde
4.1 olarak hedeflendiğini, yani büyümede yavaşlama
olacağının görüldüğünü anlattı.

Asıl etki AB’den
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ABD’nin ihracat
pastasından yüzde 5 pay aldığını, bu nedenle krizden
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pek etkilenecek gibi gözükmediğini ancak, Türkiye’yi asıl
etkileyecek olanın, ihracatının yüzde 57’sini yaptığı AB
ülkeleri olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “AB’deki küçülme
ve AB’nin ABD’ye yapmış olduğu ihracattan dolayı bizi de
etkilemesi açık ve net olarak görülmektedir” diye konuştu.

Risk oranı yüksek
Hisarcıklıoğlu, krizin Türkiye’ye etkisinin cari açığın
finansmanında yükselen faizlerle beraber görüldüğünü dile
getirerek, Türkiye ile beraber gelişen ülkelere bakıldığında
Türkiye’nin risk oranının daha yüksek olduğunu aktardı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk sanayisine de değinerek, şöyle
konuştu: “Türk sanayicisi, artık komisyoncu oluyor. Kimin?
Pakistanlı’nın, Çinli’nin, Hindistanlı’nın komisyoncusu olmuş 
durumda. Anadolu’ya gittiğiniz zaman bunu görürsünüz.
Fabrikayı kapatıyor, onun ürününü alıp satıyor. Nereden
görüyoruz bunu? Sanayi ihracatı içinde işlenmiş  ara malı
ithalatının payı, ‘enerji yok ama bunun içinde’, yüzde 69
seviyesine geldi. 100 birim mal ihraç etmek için bizim,
69 birim sanayi ara malı ithalatı gerçekleştiriyor olmamız
lazım. Bu da, bizim sanayicimizi komisyoncu haline
getiriyor. Sanayici bugün komisyoncu konumuna geliyor,
özellikle tekstil, konfeksiyon sektörüne baktığınız zaman
bunu çok net olarak görürsünüz.”

Çıpalarda sorun olduğu için
bizde faizler yüksek

• Yüksek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, devam ettirmek
ve zenginlik için yeni Anayasa şart.

SUNUMUNDA Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik
verileri karşılaştıran ve Romanya’nın cari açığının GSMH’ya
oranının Türkiye’den daha büyük olmasına rağmen,
Türkiye’de piyasanın uyguladığı faiz oranlarının daha
yüksek seyrettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Romanya ile Türkiye arasındaki fark... Biz niye daha
yüksek maliyetle borçlanıyoruz? IMF ve AB çıpalarının
zayıflaması, Türkiye’nin risk algılamasını yukarı doğru
çıkartmaktadır. İkincisi ise reform sürecindeki durağanlık,
atalettir. 2007 bütçe açığı 2006’ya göre 3 kat arttı. Yani
mali disiplinde bir gerileme oldu. Oysa mali disipline
uyulan 2004’te çok güzel sonuçlar elde edilmişti, Bu bize
şunu gösteriyor ki; devletimiz ne kadar az harcarsa, yani
mali disipline ne kadar çok dikkat ederse hem enflasyonla
mücadelede hem büyümedeki rakamımız rekor noktasına
gelir. Mali disiplin, Türkiye’nin büyümesi açısından da çok
önemli.”

• Mevcut Anayasa üzerinde yapılan değişiklikler sistematiği
bozmaktan başka işe yaramıyor.

Her gün 100 milyon dolar bulmak lazım,
bulamazsak kriz var demektir

18 Mart 2008

• Türkiye koşmak istiyor, anayasa buna müsaade etmiyor.
• Müteşebbis Türk özel sektörü Türkiye’nin en büyük
zenginliği.
• Kriz yok, ancak çalkantılı bir döneme giriyoruz.
• Krizi beklemek, ummak hiçbir vatan evladının yapacağı
bir iş değildir.

Vatan Gazetesi

• IMF ve AB çıpalarındaki zayıflama global kriz karşısında
Türkiye’yi riskli ülke yapıyor.
• İkiz açıklar denilen cari denge ve sosyal güvenlik ülkenin
başına büyük bela. Geçen yılki cari açık 38 milyar doların
üzerinde. Bu yılki beklenti 42 milyar dolar. Bu şu demek:
Şayet Türkiye her gün 100 milyon dolar bulamazsa kriz var
demektir.
• Bugünün vizyonu yurtdışında şirket almak.

• İkinci nesil reform paketi kavramının eyleme geçmesi
için işin başı yeni Anayasa.
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Türkiye koşmak istiyor ama anayasa buna müsaade etmiyor
Yurtdışında şirket alma teşvik edilmeli
Dünya ekonomisinin kırılganlığı sebebiyle birçok şirketin
ucuzlayıp el değiştirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu,
“Yabancıların Türkiye’de yatırım yapması konusunda
kolaylıklar sağlanırken Türk şirketlerinin de yurtdışında
çeşitli sektörlerde şirket alması için devlet tarafından teşvikk
görmelidir. Bütün gelişmekte olan ülkeler ‘bana borç verme
yatırım yap, benden gayrimenkul de al. Para burada
kalsın’ diyor. İşte bugünün vizyonu bu” değerlendirmesinde
bulundu.
Türkiye dahil pek çok ülke Amerika merkezli küresel
krizin dalgasına kapılmışken, iktidardaki AK Parti’nin
kapatılması için açılan dava, gündemi ekonomiden
siyaset-yargı eksenine taşıdı. Bulduğu her fırsatta, ülkenin
öncelikli gündeminin ekonomi olması gerektiğine vurgu
yapan özel sektörün çatı örgütü Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
bu konudaki tartışmalara da ‘reform’ penceresinden baktı.
Başta, anayasa reformu olmak üzere bütün reformların
gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu,
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“Türkiye koşmak istiyor ama Anayasa buna müsaade
etmiyor.” ifadesini kullandı. Yolsuzluk ve haksızlardan
kurtulmanın yolunu şeffaflık olarak gösterdi. Sorunun
yönetim kalitesinin artırılmasıyla çözüleceğine işaret eden
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anayasanın yaklaşık 57 maddesini
değiştirdik ancak, istenilen olmadı. Tersine Anayasa
sistematiğini kaybetti. Yasa ve mevzuat bütün işlere engel
oluyor, Anayasa’nın maddelerini değiştirmek kifayet etmiyor.
Artık toptan ele alınıp yeniden yazılması en önemli görev.”
dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve TOBB’un
ortaklaşa düzenlediği ‘Türkiye Ekonomisinde Durum,
Riskler ve Fırsatlar’ konulu 4. Kartepe Ekonomi Zirvesi,
14-16 Mart arasında basın ve iş dünyasından temsilcilerin
katılımıyla Kocaeli Maşukiye’deki The Green Park Resort
Kartepe’de gerçekleştirildi. Başkan Hisarcıklıoğlu’nun
Türkiye ekonomisinin genel durumu, riskleri, fırsatları,
yönetim ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konularında
bilgi sunduğu toplantının ana gündemini açılan kapatma
davası dolayısıyla yargı reformu oluşturdu. Sürdürülebilir
büyümenin devamının hukuk, yargı ve mevzuat reformuna

Başta ABD olmak üzere küresel durgunluk senaryolarının
konuşulduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
uluslararası piyasalarda nereye gideceği belli olmayan
bir çalkantının tam ortasında kaldığını ve ekonomiye
odaklanması gerektiğini vurguladı. Kriz girdabında
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boğulmamak için acilen önlemlerin alınmasını isterken,
“Yola çıkmadan araçtaki farlar iyi kontrol edilmeli. Çalkantılı
bir döneme giriyoruz.” uyarısında bulundu. Türkiye’nin
ekonomik yapısı itibarıyla riskli ülkeler arasında yer aldığına
dikkat çeken başkan, Kırılganlık ve risk algılamalarını
IMF ve AB çıpalarındaki zayıflama olarak gösterdi.
Reform sürecinde durağanlık ve ataletin gözlemlendiğini,
mali disiplinde de önceki yıla göre yüzde 180 oranında
bozulma olduğunu dile getirdi ve “İkiz açıklar denilen cari
denge ve sosyal güvenlik ülkenin başına büyük bela. Şayet
Türkiye her gün 100 milyon dolar bulamazsa kriz var
demektir.” ikazını yaptı. Ekonominin önemli aktörlerinden
TOBB’a göre risk algılamasını hafifleten iyi gelişmeler de
var. Bunlardan birisi GSMH’deki yeni hesaplamayla daha
iyimser hale gelen makro dengeler. İstihdam paketi, üretimi
teşvik uygulamaları ve hükümetin sosyal güvenlik reformu
konusundaki kararlılığı da riski azaltan diğer gelişmeler.
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bağlı olduğunu aktaran TOBB Başkanı, “Bunları yapmadan
bir yere gidemeyiz. Dünya Bankası verilerine göre
Türkiye’de yüzde yüz haklı olduğunuz bir konu bile hukuka
düştüğünde 2,5 yıldan önce çözülmüyor. O halde işlerinizi
nasıl yürüteceksiniz.” diye sordu. Yüksek sürdürülebilir
büyüme için ikinci nesil reform paketi kavramında yeni
anayasayla birlikte eyleme geçilmesinin şart olduğunu
dile getirdi. Şeffaflıkta ve kayıt dışılıkta dünya ölçeğinde
gerilerde olan Türkiye’nin olmadık yerde ve zamanda
dayak yediğini, dayağı da kimden yediğini iyi bilmediğim
söyleyen Hisarcıklıoğlu, demokratik, laik, sosyal ve hukuk
devleti şeklinde 4 ana temel üzerine oturan Türkiye’de
anayasadaki kargaşa sebebiyle hem siyasi hayatta hem
ekonomide büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti.
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Sanayici, Çinli ve Hindistanlının
komisyoncusu oldu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girdi maliyetleri ele
alındığında Türk özel sektörünün uluslararası arenada
rekabet şansının giderek zayıfladığına dikkat çekti. Emek
yoğun sektörlerde tehlike çanlarının çaldığını, orta ve
yüksek beceri gerektiren sektörlerin ihracatında teknolojik
yatırım yapılamadığından dolayı gerileme yaşandığını
söyledi ve “İhraç ettiğimiz mallarda girdi maliyetlerimiz
artarken kazancımız sürekli geriliyor. İthalatımız da Euro
sebebiyle pahalı. Türk sanayicisi fabrikasını kapatıyor,
yurt dışında bağlantıları olan yerlerin ürününü alıp satıyor.
Sebebi yüzde 69 ara mal ithalatı. 100 birim ihracat için
69 birim sanayi ara malı ithalatı gerçekleştirmek gerekiyor.
Türk sanayicisi artık Hindistanlının, Çinlinin, Pakistanlının
komisyoncusu oluyor.” tespitini aktardı. Hisarcıklıoğlu, Türk
sanayicisinin işini daha kolay yapabilmesi maksadıyla
Nace standartlarına sahip çıktıklarını, sanayi envanterinin
çıkarılması için de kamu ve özel teşebbüsün ellerindeki
bilgileri en kısa zamanda paylaşmaları gerektiğini, sanayi
envanterinin sanayi stratejisi için elzem olduğunu kaydetti.
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Başkanlık için bir hakkım daha var
Ekonominin Türkiye’de birinci gündem maddesi olmasını
istediklerini, ekonomideki gelişme ve zenginliğin konuşa
konuşa ve tartışa tartışa sağlanacağını kaydeden Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında yapılacak TOBB seçimlerine
de değindi. Hisarcıklıoğlu, yeniden aday olabileceği sinyalini
vererek, “Her zaman iş alemi ile siyaset-bürokrasi arasında
köprü olduk. TOBB’u siyasetin arka bahçesi yapmadık.
364 oda, 9 bin 200 üyeli TOBB’u kendi işim için kesinlikle
referans olarak gösterilmesine müsaade etmedim. Başkan
olarak şahsımla ilgili kimseden hiçbir talebim olmadı.
Benim tek talebim, isteğim Türkiye’nin, Türk iş dünyasının
zenginleşmesidir. Başkan olarak bir kez daha seçilme
hakkım var. 2009’da aday olur muyum, olmaz mıyım,
bilmiyorum.” dedi.
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sonrasında ilk yılki hedef 1 milyar dolar. Beş  yıl sonraki
hedef ise 3 milyar dolara çıkması.” dedi.
Sarp Sınır Kapısı’nın ticaretin yanı sıra stratejik önemi
olduğuna da işaret eden Hisarcıklıoğlu, Çin’den Avrupa’ya
uzanacak yeni bir yol güzergâhının ortaya çıkacağını ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, ihracatın yüzde 80’inin sınır kapıların
dan yapıldığını ve yolcuların da yüzde 30’unun bu kapıları
kullandığını ifade ederek, “Bu kapılardaki her türlü iyileşme,
ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu kapılar,
ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Ülkemize
ait ilk intibalarını gümrük kapıları ile ediniyorlar.” şeklinde
konuştu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati
Yazıcı da konuşmasında, hükümet olarak hedeflerinin, tüm
gümrük kapılarını modernize etmek olduğunu belirterek,
fizikî altyapının yenilenmesi yanında, gümrüklerdeki
hizmet anlayışının da değişeceğini söyledi. Sınır kapıla
rında ülkenin imajını olumsuz etkileyen unsurları ortadan
kaldıracaklarını vurgulayan Yazıcı, “Kapılar, cumhuriyetin
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Türkiye’yi Gürcistan başta olmak üzere Kafkasya’ya
açacak Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonu projesinin
temeli dün atıldı. Sınır kapısının yenilenmesiyle birlikte iki
ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
Modernizasyona ilişkin temel atma töreninde konuşan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sarp Sınır Kapısı’nın halen 180 bin araç
ve bir milyon 300 bin yolcuya hizmet verdiğini belirterek,
modernizasyonun tamamlanmasının ardından kapının
500 bin araç ve 3 milyon yolcuya hizmet verir hale
geleceğini söyledi. Türkiye’nin Gürcistan ile ticari ilişkilerinin
her geçen gün arttığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 90
günlük vize muafiyeti ve Batum Havalimanı’nın ortak
kullanılmasının iyi ilişkilerin somut göstergesi olduğunu
kaydetti. Modernizasyon sonrasında iki ülke arasındaki
ticaret hacminin katlanacağına dikkat çeken birlik başkanı,
“Gürcistan ile ticaretimiz 2006 yılında 750 milyon dolar
iken 2007’de 940 milyon dolara çıktı. Modernizasyon
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Sarp Sınır Kapısı yenileniyor,
Gürcistan’la ticaret hacmi 3 milyar dolara çıkacak
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ilk yıllarında inşa edilmiş. İhracatçıyı bu işe atıldıklarına
pişman ettirmeyeceğiz. ‘Gümrükten mal çıkarma işkencesi’
tabirini ortadan kaldıracağız.” dedi.
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Modernizasyonun devlet kasasına yük olmadan özel
sektöre yaptırıldığına işaret eden bakan, işletme süresi
boyunca da buraların, Hazine’ye katkısının olacağını
kaydetti. “Gümrüklerin hızı, işadamının hızına uyacak.
İşadamı gümrükte günlerce beklemeyecek.” diyen Yazıcı,
araç takibinin otomatik yapılacağını ve teknolojik x-ray
cihazlarıyla yasadışı ticaretin önleneceğini vurguladı. Sınır
kapısının modernize edilmesinin, Gürcistan’la ticari ilişkiler
açısından önemine işaret eden Yazıcı, Türk firmalarının
bu ülkede telekomünikasyon, liman, tekstil, inşaat, gı
da ve bankacılık yatırımları yaptığını aktardı. Yazıcı,
Gürcistan’daki yabancı yatırımların yüzde 10’unun 200
milyon dolarlık yatırım tutan ile Türkler tarafından ya
pıldığını dile getirdi. Bakan Yazıcı, Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı ile, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hatlarıyla
enerji ve ulaştırmadaki ortak projelerin bölgenin jeopolitik
önemini pekiştirdiğini kaydetti. İki ülke insanının akrabalık
bağı olduğuna değinen Yazıcı, “Bu yıl sonu itibarıyla iki
ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar düzeyine
ulaşması hedeflerimiz arasında yer almakta.” dedi.
Törene katılan Gürcistan Maliye Bakanı Nika Gilavri de
2007 yılına kadar Gürcistan’ın en önemli ticaret partnerinin
Rusya olduğunu, 2007’den sonra ise Türkiye’nin en önemli
ticaret partnerleri haline geldiğini söyledi. Kapının iki ülke
için de önemli olduğunu anlatan Gilavri, projenin, iki ülke
ticari ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.
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Modernizasyon için 40 milyon
yeni lira harcanacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T0BB) tarafından
modernizasyonu yapılacak Sarp Sınır Kapısı’nın temeli,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gürcistan Maliye Bakanı
Nika Gilavri tarafından atıldı. Kapı inşaatının 40 milyon
767 bin YTL’ye mal olması ve 12 ayda tamamlanması
planlanıyor. Yap-işlet-devret modeliyle modernizasyonu
yapılacak sınır kapısının işletme süresi ise 20 yıl olarak
belirlendi. Uygulama projelerine göre toplam 32 bin 637
metrekare açık alana sahip olacak kapı, 11 yapı grubundan
ve 8 bin 299 metrekarelik kapalı alandan oluşacak. Kapının
Türkiye’ye giriş  tarafında 1 otobüs-otomobil peronu ve
2 TIR peronu, Türkiye’den çıkış  tarafında ise 1 otobüsotomobil peronu ile 2 TIR peronu olmak üzere, 3 giriş ve
3 çıkış peronuna sahip olacak. Modernizasyonun ardından
kartlı geçiş  imkanı, kapalı devre kamera sistemi başta
olmak üzere fast-food ve free shop imkanı da sağlayacak.
Tesisler iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının yanı
sıra geçiş  işlemlerinde bürokrasinin azaltılmasına katkıda
bulunacak.
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500 bin araca çıkacak

Kapıkule kapısındaki çalışmaların devam ettiğini, Hamzabey
sınır kapısında da bir ayda inşaata başlayacaklarını belirten
Rifat Hisarcıklıoğlu, Nusaybin ve Dereköy kapılarındaki
çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, halen
Sarp sınır kapısından yılda 180 bin araç ve 1 milyon 300
bin yolcuya hizmet ettiğini, modernizasyonun ardından
kapasitenin yıllık 500 bin araç ve 3 milyon yolcuya
ulaşacağını söyledi.

Gürcistan ile karşılıklı işbirliğinin son yıllarda hızla arttığına
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, son yıllarda Gürcistan ile karşılıklı
işbirliğinin hızla artmakta olduğunu, nitekim iki ülke arasında
90 güne kadar vize muafiyeti, Batum Havalimanı’nın ortak
kullanımı gibi somut gelişmeler olduğunu bildirdi. Türkiye ile
Gürcistan arasında 2006’da tercihli anlaşma imzalandığını,
serbest ticaret anlaşmasının da tamamlanmak üzere ol
duğunu kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
‘Ticaretimiz 2006’da 750 milyon dolar iken ‘2007’de 940
milyon dolara yükseldi. Modernleşmeden sonra bu ilk yılda
1 milyar dolara, sonraki beş yılda 3 milyar dolara ulaşacak.
Azerbaycan ile ticaret hacmini de destekleyecek. Tarihi
İpekyolu’nun yeniden canlandırılması Doğu Karadeniz
sahilindeki kentlerde ekonominin hızla gelişmesini de
sağlayacaktır.”
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da
Türk firmalarının şu anda Gürcistan’da pekçok alanda
faaliyet gösterdiğini, ‘200 milyon dolarlık yatırımla bu
ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 10’unun Türk
firmalarına ait olduğunu söyledi. Yazıcı, sınır kapılarındaki
modernizasyon çalışmalarının dış  ticaretin geliştirilmesi
açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Hayati Yazıcı, sınır kapılarında fiziki alt yapının yanı sıra
hizmet kalitesini de artırmayı amaçladıklarını, ‘gümrükten
mal çıkarma işkencesini’ bitireceklerini söyledi.
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TOBB tarafından ‘yap-işlet-devret’le modernizasyonu
yapılacak Sarp kapısının temeli atıldı. Kapı, Türkiye’nin
Gürcistan ve Azerbaycan’la ticaretine olumlu
yansıyacak.
Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan kapısı duru
mundaki Sarp sınır kapısı, TOBB tarafından modernize
edilecek.
41 milyon YTL’ye mal olacak modernizasyon sonrası
Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan’la dış  ticareti olumlu
etkilenecek. TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
tarafından modernize edilecek Sarp sınır kapısında dün
temel atma töreni yapıldı. Törene, Başbakan Yardımcısı
Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok
sayıda işadamının yanı sıra Gürcistan Maliye Bakanı, odalar
birliği başkanı ve Batum Belediye Başkanı da katıldı.
Gümrük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız,
Gümrük Müsteşarlığı ile işbirliği çerçevesinde yap-işlet-devret
projesiyle yapılacak Sarp sınır kapısını 20 yıl süreyle işlete
ceklerini bildirdi. Parmaksız, kurulacak sistemle yolcuların
araçlarını terk etmeden tüm işlemlerin tamamlanacağını
ifade etti.
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Sarp sınır kapısı yenileniyor
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TOBB 44 ülkenin KOBİ’sini Antalya’da buluşturuyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 15-16 Mayıs arasında Antalya’da dü
zenlenecek “Akdeniz İş  Görüşmeleri” adlı uluslararası
eşleştirme programında 1 milyar dolarlık iş  anlaşması
hedeflendiğini söyledi. Yerli üreticilerle KOBİ’lere yeni
pazarlara giriş  ve pazar açılımı fırsatının sunulacağı
programa 44 ülkeden 10 sektör ve 300 alıcının katılmasını
beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Her firmanın 2 yetkili
ile temsili, yaklaşık 2100 işadamı, her yabancı firmanın 10
yerli KOBİ’yle görüşmesi, 3 bin birebir iş görüşmesi ve bu
görüşmelerde yaklaşık 1 milyar dolarlık iş anlaşması hedefi
bulunuyor” dedi.
Programın dün yapılan tanıtım toplantısında konuşan
Hisarcıklıoğlu, Akdeniz coğrafyasının Türkiye’nin dış 
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ticareti açısından Avrupa Birliği’nden sonra ikinci sırada
geldiğini söylerken geçen yıl bu coğrafyadaki dış  ticaret
hacminin 59 milyar dolara ulaştığını ve bunun toplam dış 
ticaretten aldığı payın da yüzde 21 olduğunu kaydetti.

En büyük pazarlar arasında
Hisarcıklıoğlu, Akdeniz ülkeleriyle olan dış ticaretin dengeli
bir yapısı bulunduğunu belirtirken “Bu ülkelere ihracatımız
30 milyar dolarken ithalatımız 29 milyar dolar. Bu bölge,
yakın ve Orta Asya ülke grubundan sonra dış ticaretimizin
kayda değer bir fazla verdiği tek coğrafya” dedi. Hisarcıklıoğlu
‘Alanındaki   en   büyük organizasyonlardan birisi olmasını
hedeflediğimiz Akdeniz İş Görüşmeleri, müşteri portföyünü
genişletmek    ve   dış  pazarlara açılmak isteyen yerli

ANFAŞ  Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalık
organizasyondan gelir amacı gütmediklerini vurgulayarak
“Organizasyon aracısız ve birebir görüşmelerde, doğrudan
bağlantı ve doğrudan yatırımlarda fayda sağlayacak” diye
konuştu. Çalık Akdeniz İş  Görüşmeleri’nin KOBİ’ler için
çok büyük fırsatlar sağlayacağını söyledi. Yerli ve yabancı
KOBİ’lere yönelik olan Akdeniz İş  Görüşmeleri, yüz yüze
yapılacak eşleştirme görüşmeleri aracılığıyla girişimciler,
yatırımcılar, ithalatçılar ve ihracatçılara hem yeni dış  pa
zarlara açılma, hem de mevcut pazar paylarını genişletme
fırsatını sunacak. Program ile KOBİ, girişimci, sektör, kuruluş 
ve ülkeler düzeyinde iş bağlantıları ve ortaklıkların kurulması,
teknoloji transferlerinin yapılması yoluyla KOBİ’ier için
ekonominin ve pazarın geliştirilmesi hedefleniyor. Programa

Programı katılacak ülkeler arasında Asya’dan AzerbaycanNahcivan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna,Ortadoğu’dan
Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, İran,
İsrail, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün,
Kuzey Afrika’dan Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Sudan, Tu
nus ve Avrupa’dan Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İngiltere, İs
panya, İtalya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Yunanistan bulunuyor.
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Yüzyüze görüşmeler yapılacak

“yapı ve yapı malzemeleri, otel ve ev donanımları, elektrik
sel donanım ve gereçler, gıda ve tarım ekipmanları, kimya
ve plastik sanayi, tekne ve yat üretimi, deniz turizmi, deniz
ticareti ve lojistiği, tekstil, deri ve ayakkabı, kuyumculuk”
sektörlerinden firmalar katılacak. Asya, Ortadoğu, Kuzey
Afrika ve Avrupa ülkelerinin katılacağı program, TOBB ve
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) desteğiyle İstanbul
Dünya Ticaret Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve ANFAŞ  önderliğinde
gerçekleştirilecek.
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KOBİ’lerimize, yeni fırsatlar ve dışarı açılma imkânlarını
sunacaktır. Programın bir diğer amacı ise şirketler, sektörler
ve ülkeler düzeyinde iş  bağlantıları ve ortaklıkların ku
rulması, teknoloji transferlerinin yapılması yoluyla KOBİ’ler
için ekonominin ve pazarın geliştirilmesidir. Kısacası bu
organizasyon, yerli üreticilerimiz ve KOBİ’ier açısından,
ayaklarına gelen bir fırsattır” diye konuştu.
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TOBB: SİYASETTE YOKUZ DAHA FAZLA REFAH İÇİN VARIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) son dönemde
ortaya çıkan siyasi gerilim üzerine yaptığı “sağduyu
çağrısının’ yanlış değerlendirildiğini savunarak, “siyasi çıkış”
iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklandı.
TOBB’un Türkiye’de kurumsallaşmayı ve kural hakimiyetini
savunan bir meslek örgütü olduğuna dikkat çekilen
açıklamada, “Ülkede ekonomik gelişmenin ve refahın
artmasından başka bir düşüncemiz olamaz” dendi ve şöyle
devam edildi:

AÇIKLAMALAR SAHİPLERİNİ BAĞLAR
• Sağduyu çağrımızın altında başka bir maksat aramak,
asılsız ve mesnetsiz iddialarla TOBB’u ‘iç siyasette
ortaya çıkmak için zemin arayan bir yeni oluşum’ olarak
nitelendirmek hakkaniyete sığmamakta ve kamuoyu yanlış 
yönlendirilmektedir.
• Siyasi kariyer sahibi kişilerin bireysel açıklarnalarının
TOBB’la
bağdaştırılmasının,
gerçeği
yansıtmayan
senaryoların bir parçasıdır. Söz konusu açıklamalar,
yalnızca açıklama sahiplerini bağlar.
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TOBB Başkanı RifatHisaroklıoğlu’nun göreve geldikten
sonraki ilk genel kurulda verdiği söze sadık kalarak, ‘Türk
özel sektörünün en büyük yasal temsilcisi olan TOBB’u
politikaya alet etmeyeceğini, hiçbir siyasi partinin arka
bahçesi yapmayacağını” birçok kez kamuoyuna açıkladığı
ve bunu da bugüne kadar ödünsüz uyguladığı ifade edilen
açıklamada şöyle denildi:

TOBB BAŞKANLIĞI EN YÜKSEK MAKAM
• Birlik Başkanımız, kendisinin işadamı olduğunu, oturduğu
koltuğun bir iş  adamının gelmek isteyeceği en yüksek
makam olduğunu ve TOBB Başkanı olmaktan mutluluk
duyduğunu, buradan da ülkesine hizmet ettiğine ve faydalı
olduğuna inandığını diefalarca açıkladı.
• TOBB’u siyaset yapacağı varsayımı ile suçlayan ama
aslında kendileri TOBB üzerinden siyaset yapan çevrele
re sağduyu çağrımızı’ yineliyor, art niyetli ve ahlak dışı
yorumlardan kaçınılması isteğimizi bir kez daha vurgu
luyoruz.
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YENİ KAPIKULE’NİN TEMELİ DÜN ATILDI

İpsala, Habur ve Cilvegözü Sınır kapılannın modernizasyonunu tamamlayan, Sarp’ın temelini atan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kapıkule’de de
çalışmalara başladı. Dereköy, Nusaybin ve Akçakale sınır
kapılannın projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı,
100 milyon dolarlık yatırımla yeni bir çehreye kavuşacak.
Türkiye’nin en büyük ve işlek sınır kapısı olan Kapı
kule, 2009 baharına kadar yeniden yaratılacak. Proje
kapsamında, bölge eski ve kirli yapısından kurtarılacak,
TIR ve yolcu geçişleri için yeni peronlar yapılacak. Ayrıca,
sınırdan geçenlerin ihtiyaçları için lokantalar, bankalar ve
benzin istasyonlarının olduğu merkezler inşa edilecek.

Bütçeye yük getirmeyecek
Gümrük kapılarının modernizasyonunu üstlenen TOBB
tarafından yap-işlet-devret modeliyle modernize edilecek
Kapıkule Sınır Kapısı inşaatının temeli dün gerçekleştiri
len törenle atıldı. Kapıkule’nin modernizasyonuna ilişkin
protokol törenine Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Nusret Miroğlu,
Gümrük Müsteşarı Mehmet Emin Zararsızlar ve GTİ
(Gümrük ve Turizm İşletmeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Parmaksız ile çok sayışa oda ve borrsa başkanı katıldı.
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Üç sınır kapısının modernizasyonunu tamam
layan, Sarp’ın ise temelini atan TOBB, Kapıkule’nin
modernizasyonuna da başladı. Kapıkule’nin yenileme
çalışmaları, 100 milyon dolarlık yatırımla, 12 aylık
sürede tamamlanacak.
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Sınır kapılarının yeni yüzü TOBB’a emanet

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, temel atma töreninde yaptığı
konuşmada, gümrük kapılarının modernizasyonunu
Gümrük Müsteşarlığı ile birlikte üstlendiklerini belirterek,
“Yola çıkarken iki temel hedefimiz vardı. Birincisi, kamu
finansman yetersizlikleri nedeniyle geciken modernizasyon
çalışmaları, kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden
gerçekleştirmek. İkincisi, yeni fiziki şartları son derece
modern imkanlarla donatılan kapılarda, kapasite kullanımı
en üst düzeyde gerçekleştirecek özel sektör yönetim
birikimlerini kamuyla paylaşmaktı” dedi.

İnşaat trafiği aksatabilir
71
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Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da yaptığı konuşmada,
Türkiye’yi AB ülkelerine bağlayan Kapıkule Sınır Kapısı’nın
modernize edilmesinin ülkenin imajı açısından büyük
öneme sahip olduğunu vurguladı. Yazıcı, gümrüklerde
yaşanan personel açığının giderilmeye çalışılacağını
söyledi.

SARP 40 milyon 747 bin YTL’ye malolacak. 12 ayda
tamamlanması planlanıyor. İnşaat bittiğinde yılda 500 bin
araç ve 3 milyon yolcuya hizmet verilebilecek.

GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da, Kapıkule
aracılığı ile gerçekleştirilecek trafiğin önemi dikkate alınarak
etaplandırılan inşaat süresince zaman zaman aksamalar
olabileceğini dile getirdi. Parmaksız, “Bu durumun
engellenmesi için her türlü tedbir alınacak olmakla birlikte
yine de oluşabilecek geçici aksaklıklardan dolayı tüm
kamuoyundan anlayış bekliyoruz” diye konuştu.

12 AYDA TAMAMLANACAK

Türkiye’nin tüm kara sınır kapılarından yılda 5
bin araç, 15 milyon yolcu giriş  çıkış  yapıyor.
277 milyar dolara ulaşan dış  ticaret hacminin
ve ihracatının yüzde 53’ü kara sınır kapıları
gerçekleştiriliyor.

milyon 600
Türkiye’nin
yüzde 40’ı
aracılığı ile

TÜM SINIR KAPILARI YENİLENİYOR
İPSALA İlk olarak İpsala’nın modernizasyonu yapıldı.
2003’te başlanan modernizasyon 6 ay gibi kısa bir sürede
tamamlandı.
HABUR 60 milyon YTL harcandı. Toplam 345 bin
metrekarelik saha yıkılarak yeniden inşa edildi. Ayrıca
alışveriş merkezleri ve sosyal tesisler de yapıldı.
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CİLVEGÖZÜ Modernizasyon çalışmaları 2007 yılının aralık
ayında bitirildi. Son teknolojiyle donatılan sınır kapısı 25

milyon dolara mal oldu.

HAMZABEYLİ 10 milyon 740 bin YTL’ye modernize
edilecek. Kapasitesi yılda 220 bin araçtan 500’e, 350 bin
yolcudan 1 milyon 500 bin yolcuya çıkarılacak.

• Çalışmaların yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla
12 ayda tamamlanması planlanıyor. Maliyet, TOBB ile
birlikte yaklaşık 140 ticaret ve sanayi odası tarafından
karşılanacak.
• Proje, toplam 289 bin metrekare saha üzerinde 41 bin
metrekare toplam inşaat alanı olarak planlandı. 23 adet
blok ve 104 adet kulübe inşaatından oluşacak.
• Modernizasyon sonrasında Kapıkule’nin 12 adet giriş,
11 adet çıkış olmak üzere toplam 23 adet yolcu muayene
peronu olacak. Beş giriş, altı adet çıkış olmak üzere toplam
11 adet TIR muayene peronu olacak.
• Biri yolcu biri TIR bölümünde olmak üzere iki ayrı ticari
bina inşa edilecek. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı
alana sahip ticari binalarda lokanta, banka ve akaryakıt
istasyonları olacak.
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Avrupa kapısına Avrupai dönüşüm

Amaç açığı gidermek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıkhoğlu, gümrük kapılarının sadece bir sınır kapısı
değil, Türkiye’nin dünyaya açılan kapılan olduğunu söyledi.
TOBB tarafından modernizasyonu üstlenilen Kapıkule Sınır
Kapısı’nın temel atma töreni dün düzenlenen bir törenle
gerçekleşti. Kapıkule Gümrük Kapısı inşaatının toplam
132 milyon YTL’ye mal olması ve 12 ayda tamamlanması
planlanıyor.

Bakan Yazıcı, “Tüm gümrüklerimizdeki toplam personel
adedi 8 bin 955. Bu sayı yetersiz. Amacımız, bu açığı
gidermek” dedi.

Sıradaki noktalar

‘Herkesin işi kendisinedir’

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, dünyadaki tüm ülkelerin
küreselleşen dünya ekonomiden daha fazla pay kapma
yarışında olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 1990’da 1
trilyon dolar iken, geçen yıl 12 trilyon dolara yükselen
küresel ticaret hacminin, bundan faydalanma becerisini
gösteren ülkelere büyük imkanlar sunduğunu dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplumsal tercihlerin
oluşturulmasının siyasetin işi olduğunu belirterek, “Herkesin
işi kendisinedir. Sivil toplum örgütlerinin işi kendisine,
siyasetin işi kendisinedir” diye konuştu. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının işinin iş taleplerini
iletmek, siyasetinkinin ise bunlar arasında tercih yapmak
olduğunu belirtti.

Bugüne kadar, ipsala, Habur ve Cilvegözü Gümrük
Kapısı projelerinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan
Hisarcıkloğhı, “Verilen hizmetin kalitesi ve yeterliliğine ilişkin
kamuoyu geri dönüşleri son derece memnun edicidir, öte
yandan Sarp Gümrük Kapısı’ndaki çalışmalar başlatılmış 
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olup, sırada Hamzabeyli, Nusaybin ve Dereköy Gümrük
Kapıları gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Törene katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Hayati Yazıcı da, kapıların bir ülkenin aynası olduğunu
söyledi.
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TOBB’un modernizasyonu üstlendiği Kapıkule Sınır
Kapısı projesi, 132 milyon YTL’ye mal olacak. Projenin
12 ayda bitirilmesi planlanıyor

TOBB’un ekonomiye ilişkin olarak sivil toplum örgütleriyle
birlikte yaptığı ‘sağduyu’ çağrısı sonrası, hükümet
kanadından tepkiler gelmişti.
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AB’ye katılım sürecinde mevcut yapıda diyalog yetersiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyüme sürecini yeniden hızlan
dırmaya ve bunun için de yeni bir reform gündemine ihti
yaç duyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,    “Bu    gündemin
maddeleri esasen herkes tarafıdan da bilinmektedir. Yap
mamız gereken şey, güçlü bir iradeyle gerekli adımları
atmaktır” dedi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu, Sanayi Politikaları Daimi Özel İhtisas Komisyonu,
Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu gibi örneklerin
Avrupa Birliği (AB) katılım sürecine aktarılması gerektiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu; katılım sürecinde varolan
yapının bu diyaloğu sağlamakta yetersiz kaldığını ve bu
mekanizmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
vurguladı.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV)
dün düzenlediği “AB Müktesebatına Uyum Sürecinde
Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında
Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi” kapanış 
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toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, toplumsal tercihlerin
oluşturulmasının siyasetin, bu yönde toplumsal talepleri
siyasetin gündemine taşımanın da sivil toplum kuruluşlarının
işi olduğunu söyledi.

Yavaşlama yok
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihtiyacının büyüme stratejisi
etrafında tüm kaynaklarını seferber etmek olduğunu ve
bu seferberliğin siyasetin ve sivil toplum   kuruluşlarının
ortak bir hedefe kilitlenmesini gerektirdiğini belirtti. Dışişleri
Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ise, Türkiye’nin AB
çalışmalarında yavaşlama olduğu yönündeki söylemlerin
gerçekle uyuşmadığını belirtti. Türkiye’nin müzakere eden
ülke statüsüyle kritik eşiği aşsa da önünde “büyük bir reform
gündemi” olduğunu kaydeden Babacan, siyasi reformları
derinleştirmek ve rafine etmek için daha pek çok anayasal
değişiklikle yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
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TOBB’dan Diyarbakır’a demokrasi mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır sivil toplum ku
ruluşlarının temsilcilerini dün makamında kabul etti. İlk kez
kendisine Diyarbakır ya da Diyarbakırlılardan bir kişinin
TOBB yönetimine alınması talebi geldiğinde adlardan çok,
kentin öne çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Artık dünyada
en başarılı görülen yönetim biçimi ‘katılımcı demokrasi’
olarak ilan ediliyor. Bunun en değerli ayakları, halktan
oy alarak seçilen siyasiler ve sivil toplum kuruluşları. Bu

yöntemin en değerli tarafı da her şeyin konuşulmaya açık
olması” dedi.

Kredi Fonu’na teşekkür
Diyarbakır sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Kredi
Garanti Fonu çalışmalan nedeniyle teşekkür etmeleri
üzerine, “Biz olaylara iş  dünyası olarak bakıyoruz.
Meselelere yaklaşımımız tamamen ekonomik tabanlı,
bizde müthiş bir potansiyel var” dedi. Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türk iş  dünyasının
çatı örgütünün başkanı ile görüşmelerinin kendileri için
önemli olduğunu söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, iş  dünyası olarak sorunlara tamamen
‘ekonomik tabanlı” olarak baktıklarını ifade ederken
dünyada en iyi yönetim biçiminin “katılımcı demokrasi”
olduğunu vurguladı.
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İyi ki Rifat Bey var
Türk’üz! iki işi bir arada yapmayı sevmeyiz biz. Tartışmaya
da bayılırız haaa. Canımız tartışma istedi, diyelim. Kervan
yürürken yapmayız bunu, iner, yükleri yıkıp öyle tartışırız. Ya
da bekler bekler yumurta kapıya gelince tartışırız!
Tartışma ne kelime, kavga ederiz, kavga! Hem de ne kavga;
günlerce, aylarca sürer bu kavgalarımız, incir çekirdeğini
doldurmuyormuş, ne gam! Bütün enerjimizi tüketecek kadar
ciddi olur bu kavgalarımız yine de bizim.
Tartışmanın nesi kötü? De... doğruyu bulmaya yarayan ortak
aklı devreye sokmak varken kavga etmek niye? Dedim ya,
biz Türk’üz: kavgayı severiz. Kervan menzilinden şaşmış,
denkteki mallar eriyip çürümüş! Kimin umurunda? Böyle
yaptığımız için değil mi zaten, her tartışmadan kaybederek
çıkıyor; oturduğumuz her masadan elimiz boş kalkıyoruz!
İstisnamız yok değil; var. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
mesela. Ülkedeki gerilimi görüp, bütün taraflara “Bir adım
geri” diye seslenerek; liderleri sağduyuya davet etti. Bunu, 81
ilden yaptı hem de; 7 sendika ve sivil toplum örgütü lideriyle
birlikte. O gün ne demişti Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin çok daha
önemli öncelikleri var. Türkiye’nin istikbalini karartmaya
kimsenin hakkı yoktur. Türkiye’nin bir an önce iktisadi ve
sosyal konulara odaklanması gerekiyor.” Hepsi doğruydu bu
sözlerin. Kem küm eden olduysa da taraflar itirazsız boyun
eğdi bu söze.
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Doğru ve toplum katmanları tarafından hüsnükabul
görmesinden dolayı etkili oldu bu sözler, içi boş olsaydı kim
kaale alırdı ki?
Bu ilk değil; onu da söyleyeyim. Türkiye’de ne zaman
kamplaşma baş  gösterse Hisarcıklıoğlu, hemen ahaliye
sağduyu tavsiye ediyor. 2006’da da vardı gerilim, Ankara’da
gerçekleştirilen TOBB Genel Kurulu’nda Başbakan Erdoğan,
CHP Genel Başkanı Baykal ve DYP Genel Başkanı Ağar’ı el
ele delegelerin önüne çıkaran yine Hisarcıklıoğlu idi.
Onun her telkini etkili oldu, oluyor. Neden acaba? Onun
sağduyusuna sağcı da, solcu da, laik de, dindar da güveniyor
da ondan. Hisarcıklıoğlu fotoğrafın tamamını görebilen, global
dünya aktörlerinin tanıdığı, uluslararası ilişkileri etkili olan bir
kanaat önderi aynı zamanda.
Keşke, diyorum kendi kendime. Hisarcıklıoğlu gibi bir lider
olsaydı siyaset sahnesinde. Herkesi kucaklayan; herkesin
sevip saydığı.
Hisarcıklıoğlu’nun birkaç meziyetini sayayım da öyle bitireyim
sözü. Annesi ve ailesine çok düşkün bir kere. Kendinden emin
ve komplekslerinden arınmış bir kişiliği var ayrıca. Sempatik
de. Çevresine dalma pozitif elektrik yayan bir kararktere
sahip. Türk toplumunun temel değerleriyle uyuşuyor. Dediğim
dedikçi değil. Hepsinden önemlisi de uzlaşmacı ve uzlaştırıcı.
Daha ne olsun?
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‘AB Türkiye’nin üyeliğine kendisini hazırlamak zorunda’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) müktesebat
uyum sürecini 2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar
verdiğini belirterek, “AB de Türkiye’nin üyeliği için kendini
hazırlamak durumundadır” dedi. Türk-Alman İşbirliği
Konseyi (TAİK) 14. Toplantısı, TOBB’un evsahipliğinde
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sosyal tesislerinde
başladı.

AB sürecine destek talebi
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,   Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticaret
partneri olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin
2007 yılında 1 milyar euronun üzerine çıktığını söyledi.
Türkiye’de 3 binin üzerinde Alman firmasının faaliyet
gösterdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Almanya’da da 3
milyona yakın Türk veya Türk kökenli Alman vatandaşı
bulunduğunu ve 70 bine yakın Türk girişimcisinin de yıllık
30 milyar euro üstünde ciroya sahip olduğunu kaydetti.
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TAİK toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin
AB’ye verdiği önemi anlatmak için bu yıl 7 kez Brüksel’e
gittiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, AB iş dünyasından
destek istedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başta Almanya olmak üzere
AB iş  dünyasından Türkiye’nin AB sürecine destek de
istedi. Geçen hafta Brüksel’e bu yıl 7’nci ziyaretini yaptığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin AB katılım sürecine iş 
dünyasının ne kadar önem verdiğini vurgulamak üzere bu
ziyaretleri ve görüşmeleri yapıyorum. Zira, Türkiye için AB
katılım süreci çok önemli. AB süreci günlük siyasi olayların
gölgesinde kalmamalı” dedi. Türkiye AB ilişkilerini iş dünyası
olarak yakından takip ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu,
geçen hafta Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu
üyesi Olli Rehn’e atfen basında çıkan ve Türkiye’nin
üyeliği için 2023 tarihinin öngörüldüğü haberlerine ilişkin
ise, Türkiye’nin uyum sürecinin tamamlanmasında 2013
sonunu belirlediğini ve AB’nin de Türkiye’nin üyeliğine
kendini hazırlaması gerektiğini belirtti.
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Reinhard Silberberg
ise, Türkiye ile AB’nin birbirine giderek daha yakınlaştığını
söyledi. Türkiye’nin anayasa çalışmalarında değişiklikleri
uzlaşmayla yapmasını ümit ettiklerini belirten Silberberg,
kapatma davasının ise Avrupa’yı endişelendirdiğini çün
kü Avrupa’da yalnızca şiddet çağrışımı olduğunda böyle bir
yasaktan bahsedildiğini vurguladı.

Güler yatırıma çağırdı
Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler ise, Türkiye’nin enerji yatırımı portföyü açısından
Çin’le yarıştığını belirterek, Alman işadamlarına bu
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alanda Türkiye’ye yatırım çağrısı yaptı. Türkiye’nin 2020
yılına kadar enerjide yaklaşık 130 milyar dolarlık yatırım
yapmasının öngörüldüğünü ve bu rakamın 100 milyar
dolarının da elektrikle ilgili olacağını bildiren Güler, Alman
yatırımcılara gündemdeki enerji projelerini tanıttı.
Güler, enerji yatırımlarından birinin bazı elektrik dağıtım
bölgelerinin özelleştirilmesi için 1-2 hafta içinde çıkılacak
ihale olduğunu kaydederken, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
tüm hazırlıkları tamamladı. İhalede Alman şirketlerini de
görmek istiyoruz” dedi. Yatırımcılara Türkiye’deki siyasi
hareketlilikten endişe duymamaları mesajı da veren Güler,
“Ülkemizdeki siyasi hareketlilik sizi etkilemesin, biz güçlü
bir ülkeyiz. Enerji yatırımları bir devlet politikası olarak
kesintisiz sürecektir” dedi.
Güler, yıllık enerji tüketimi oranının Avrupa’da yüzde 1,5
artarken, Türkiye’de yüzde 8,5 arttığına işaret ederek, “Tarih
tekerrür etsin, tarihte olduğu gibi enerji konusunda da ittifak
yapalım” dedi. Avrupa’ya doğalgaz arzı sağlayacak önemli
bir projenin Nabucco hattı olacağını vurgulayan Güler,
projenin gerçekleştirilmesinde kararlı olduklarını söyledi.
Projede anlamlı bir tercih yaparak Alman RWE’yi 6. ortak
olarak seçtiklerini ifade eden Güler, “Türkiye bu tercihte
kilit rol oynadı” dedi.
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yaklaşım”’ bugünkü liderlerde yok. Bugünkü liderler
devraldıkları mirası bence layıkıyla koruyamıyorlar. Hatta
AB’nin itibarını eritiyorlar. Bizim dilimizde buna uyan güzel
bir deyim var “mirasyedi””. Bugünkü liderler adeta ilk kuşak
AB liderlerinin biriktirdiği mirası israf ediyorlar “mirasyedi”
gibi davranıyorlar.

R.Hisarcıklıoğlu: Gerçekten de katılım müzakerelerine
başlamış  ve AB üyeliğine hazırlanan bir ülkenin çok daha
yoğun bir dizi faaliyet içinde olması beklenirdi. Ama son 2
yıldır bu konu gündemdeki yerini devamlı kaybetti. Ama
buradaki gecikme ve ataletin faturası sadece ülkemize ait
değil. AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda hala somut ve
açık bir siyasi irade bayan edememesinin etkisi çok daha
büyük. Bir ingiliz atasözünde denildiği gibi “tango iki kişiyle
yapılır”. Eğer üye olmak istediğiniz birlik sizinle aynı hedefi
tam anlamıyla benimsememişse, katılım müzakerelerinin
böyle topal kalması da kaçınılmaz oluyor.

Fakat bizim bu ufuksuz siyasilere kızıp AB hedefimizden
şaşma lüksümüz yok. Tersine bu siyasilere, Türkiye’nin,
AB’nin yakın çevresinde son derece etkin güç olduğunu
tekrar tekrar kanıtlamalıyız. Türkiye’nin 5 yıldır başa
rıyla sürdürdüğü reform sürecini devam ettirmek ve AB
vizyonumuzu korumak için, Avrupalı dostlarımızdan
da, Türkiye’nin üyeliğine köstek değil, destek olmalarını
bekliyoruz. Bizim görevimiz, Türkiye’nin bu yeteneklerini
AB başkentlerindeki muhataplarımıza her fırsatta izah
etmek.

Bugünkü AB liderleri
mirasyedi gibi davranıyor
Bundan elli yıl önce Konrad Adenauer, Jean Monnet ve
Robert Schuman gibi devlet adamlarının sahip olduğu
AB vizyonu, maalesef bugün Avrupa başkentlerindeki
siyasilerde mevcut değil. Kurucu liderlerdeki “vizyoner
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S.Karauçak: AB son iki yıldır Türkiye’nin gündeminde
öncelikli yerini kaybetti. Süreç, siyasi anlamda da, teknik
anlamda da ilerlemiyor. Reformlar durdu. Hükümet bunun,
bazı AB ülkelerinin Türkiye karşıtı tavrından kaynaklandığı
iddiasında. Bu yaklaşımı samimi buluyor musunuz? Yoksa
arkasına saklanılan bir bahane olarak mı görüyorsunuz?

05 Mayıs 2008

Rifat Hisarcıklıoğlu: Yapılmayan her reformun maliyeti var

S Karauçak: Hükümet 2007’de 7 yıllık iddialı bir AB’ye
uyum programı açıkladı. 2008’in AB yılı olacağını ilan
etti. Ancak uyum programının ilk yılında koyulan he
defler tutturulamadı. 2008’in de 4 ayını geride bırak
mamıza karşın AB konusunda hiç bir adım atılmadı. Bütün
bunları değerlendirdiğinizde, 2008 yılının gerçekten AB yılı
olabileceğine inanıyor musunuz?
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R.Hisarcıklıoğlu: Türkiye, AB müktesebat uyum sürecini
2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar verdi. Buna ilişkin
programı da başlattı. Madem ki bu yola çıktık, sonuna kadar
devam etmek durumundayız. 2008’de artık daha ciddi
adımlar atmak zorundayız. Türkiye’nin AB katılım süreci,
ekonomik dönüşüm sürecimizin referans kaynağıdır. Bu
sürecin en önemli unsurlarından olan, AB müktesebatına
uyum ise, iş dünyası için bir intibak sürecidir. Bu intibakta
sağlanan başarı, global piyasalara girişte, girişimcilerimizin
eline altın bir anahtar vermektedir. Yani, intibak sürecinde
sağlayacağımız başarı, bizi aynı zamanda küresel piyasada
da rekabetçi hale getirecektir. Bunu, gümrük birliğinde
esasen kısmen yaşadık. Dolayısıyla Türk iş  camiası AB
sürecine inanıyor ve tamamlanması için elinden geleni
yapıyor.
S.Kar auçak: Muhalefet partileri de Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı olmadıklarını söylemekle birlikte, bu konuda yapıcı
bir politika izlemiyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Macaristan AB ile müzakerelere başladığında, bütün
siyasi partiler ortak bir bildiri imzalayarak, ister
iktidarda, ister muhalefette olsunlar, AB üyelik sürecini
destekleyeceklerini ve bu konuyu hiç bir şekilde iç politika
malzemesi yapmayacaklarını deklare ettiler. Sözlerini de
tuttular. Türkiye’nin en önemli projesinde bile, böyle bir
uzlaşı kültürünü neden sağlayamıyoruz?
Ne yazık ki ülkemiz gündeminde siyaset ne zaman
öne çıkarsa, ekonomi, reformlar ve dolayısıyla AB
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süreci de geri plana itiliyor. Bugün de bunu yaşıyoruz.
Umuyorum ki iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye,
AB üyeliğinin bugün her zamankinden daha büyük
önem taşıdığının ve tam üyelik hedefine ulaşmada
yaşanacak gecikmelerin büyük maliyeti olacağının
farkına varır.
R.Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin AB üyeliği bir devlet poli
tikasıdır, Türkiye’nin AB’ye girmek için yaklaşık 50 yıldır
gösterdiği gayrette her hükümetin katkısı var. Esasında
bugün Meclis’teki partilerin hepsi, zamanında AB üyeliği
yolunda önemli katkılar sağladılar. Mesela Türkiye’nin
AB üyeliğine aday kabul edildiği 1999 Helsinki Zirvesi
öncesinde üçlü koalisyon hükümetinin gösterdiği büyük
çabayı veya 57. Hükümet döneminde başlatılan AB’ye
Uyum Paketleri’ni (ki ilk üçü o hükümet döneminde çı
kartıldı) unutmayalım. Üstelik o zaman ekonomik krizin
tepe yaptığı bir dönemde bu reformlara odaklanılmıştı.
57”nci Hükümet döneminde hayata geçirilmeye başlanan
ve sonraki hükümetlerce de devam ettirilen bu paketler,
Türkiye’nin demokratikleşmesine de, insan haklarının
ve özgürlüklerin güçlenmesine de çok önemli katkıda
bulundu. Ne yazık ki ülkemiz gündeminde siyaset ne
zaman öne çıkarsa, ekonomi, reformlar ve dolayısıyla
AB süreci de geri plana itiliyor. Bugün de bunu yaşıyoruz.
Umuyorum ki iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye, AB
üyeliğinin bugün her zamankinden daha büyük önem arz
etmekte olduğunu görür ve tam üyelik hedefine ulaşmada

R.Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin son dönemde gerçekleş
tirdiği ekonomik ve siyasi reformlarda, AB üyelik sürecinin
çok ciddi bir motivasyon aracı olduğu açık. Özellikle 2001
krizinden kurtulma döneminde AB üyelik süreci bir dış çıpa
görevi üstlendi. Bu süreç, yabancı sermayenin Türkiye’ye
akmasında etkin bir rol oynadı. AB ile müzakere sürecine
girip de tam üye olamamış  hiçbir ülke olmadığını bilen
yatırımcılar, Türkiye’ye yönelmekte tereddüt etmediler.
Hele bir de AB ile işlerin 2004 sonrasında daha da
ciddileşmesiyle, o zamana kadar yılda ortalama 1 milyar
dolar civarında seyreden doğrudan yabancı sermaye girişi,
takip eden üç yılda önce 10 milyar dolara, sonra 20 milyar
dolara yükseldi. Son 3 yılda kümülatif olarak ülkemize
gelen yaklaşık 50 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yüzde
85’i Avrupa’dan kaynaklandı.
İşte bu noktada yapılması gereken, AB ile üyelik mü
zakerelerini daha da ilerleterek, yabancı sermaye girişini
devam ettirmek ve kalitesini artırmaktı. Bu yapılamadı.
Bugün hem reel sektör güven endeksi hem de tüketici

AB sürecinde gerçekleştireceğimiz mevzuat dönüşümü,
müteşebbislerimizin elini güçlendirecektir. Keyfiliğin
yerini kurallar almalı, kurallar herkese eşit uygulanmalı,
kuralların nasıl değişeceği de, kurallara bağlı olmalıdır.
Avrupa’daki Türk müteşebbislerine bakın. Nasıl oluyor da,
Türkiye’deki müteşebbislerden daha verimli olabiliyorlar,
insan aynı insan, ama faaliyetin yapıldığı, sistem farklı. Biz
Türk iş  camiası olarak muasır medeniyet seviyesi olarak
kabul ettiğimiz modern iş görme zihniyetini tesis edebilmek
amacıyla AB sürecine önem veriyoruz. İstikrarı korumak
için AB çıpasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

05 Mayıs 2008

Ekonomik ve siyasi reformlarda AB süreci
çok ciddi bir motivasyon

güven endeksi, son yılların en dip noktalarına gerilemiş 
durumda. Burada küresel krizin de etkisi var elbette ama
bu gerilemenin daha küresel kriz ortaya çıkmadan, 2007
başından itibaren başladığını da göz ardı edemeyiz.
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yaşanacak gecikmelerin büyük maliyeti olacağının
farkına varır. Özel sektörde AB sürecinin istenen hızda
ilerlememesinden dolayı bir bıkkınlık, bir yorgunluk var
mı? Hükümetin gündeminden düştüğü gibi, özel sektörün
gündeminden de düştü mü AB?

S.Karauçak: AB’ye uyum süreci, en çok iş  dünyası
nı etkileyecek. Siz özel sektörün müzakere sürecine
aktif katılımının şart olduğunu başından beri ısrarla
söylüyorsunuz. Bugün gelinen noktada, özel sektörü
tatmin eden, katılımcı bir sistemin varlığından söz edebilir
misiniz?

Sivil toplumu katılım sürecinin asli unsuru
haline getirecek yeni bir mekanizma
kurulmalı
R.Hisarcıklıoğlu: Doğrusu toplumsal kesimlerin mü
zakere sürecine dâhil edilmesinde başarılı olduğumuzu
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söyleyemeyiz. Oysa müzakerelerin başlamasından önce
hükümetler, sivil toplum kuruluşlarının desteğini ciddi
şekilde yanlarında hissettiler. Bu destek, çok zorlu reform
konularında dahi kamuoyu desteğinin sağlanmasına ve
reformların hayata geçirilmesine imkân sağladı. Ne yazık
ki, bunun sonrasındaki tarama süreci, kamu kurumu
temsilcilerinden oluşan bir yapı tarafından yürütüldü. Sosyal
taraflar ve daha geniş  anlamda sivil toplum kuruluşları,
tarama süreci hakkında sadece bilgilendirildiler. Sürece
katılımlarını sağlayacak bir mekanizma oluşturulmadı.
Şimdi bunun sıkıntılarını, azalan kamuoyu ilgisi ve desteği
şeklinde yaşıyoruz. Demek ki, iş  dünyası dâhil sosyal
tarafları ve sivil toplumu, katılım sürecinin asli unsuru
haline getirecek yeni bir mekanizma kurmalıyız. Ancak
böylece, önümüzdeki zorlu fasılları aşacak geniş kamuoyu
desteğini sağlamak mümkün olabilir.
S. Karauçak: Dünya çapında ekonomik bir krize doğru
gidiş  var. Bunun Türkiye’ye de yansıması kaçınılmaz. İlk
işaretler gelmeye başladı bile. Oysa Türkiye tümüyle iç
siyasi sorunlara odaklanmış durumda. Siz de özellikle son
dönemlerdeki açıklamalarınızda, ekonomideki gelişmeleri
kaygıyla izlediğinizi söylüyorsunuz. Sizin tespitlerinize göre
ekonomide en fazla alarm veren konular neler? Kısa ve
orta vadede ekonominin öncelikli gündemi ne olmalı?

Ekonomideki en büyük kırılganlık kaynağı
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cari açık
R.Hisarcıklıoğlu: Cari açık ekonomimizin en büyük
kırılganlık kaynağı. 2007 itibariyle her gün en az 100 milyon
dolar bulmamız gerekmekte ki, bu açık finanse edilebilsin.
Ama yüksek cari açık, yüksek dış  finansman ihtiyacı
demektir ve bu da dışa bağımlılığının ve dış  gelişmelere
duyarlılığın artması anlamına gelir.
Bugün için bu finansman ihtiyacının önemli bir kısmı
nın doğrudan yatırımla karşılanıyor olması sadece kısa
vadede rahatlatıcıdır. Zira gelen yatırım çoğunlukla
Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini doğrudan ar
tıracak yatırımlara gelmiyor. Üstelik bugün yapılan ya
bancı yatırımların yarın kar transferleri yoluyla cari açık
sorununu daha da olumsuz etkileyeceği düşünülmeli. O
halde sanayinin ve ihracatın ithalata bağımlılığını azalta
cak, yerli ara girdilerin kullanımını teşvik edecek düzen
lemelere ihtiyaç var.
Yine bu kapsamda yıllık 34 milyar doları geçen enerji
faturası karşısında, enerjide ithalat bağımlılığını azaltacak
şekilde yerli enerji kaynaklarının kullanımın teşviki, enerji
tasarrufu ve verimliliğine yönelik tedbirler alınması gerekir.
S. Karauçak: Geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanı’nın gi
rişimiyle “sanayi stratejisi” konulu bir arama konferan

R.Hisarcıklıoğlu: TOBB’un 2002 Genel Kurulu’nda Tür
kiye olarak; 10 bin dolar kişi başına geliri olan, 100 milyar
dolar ihracat yapan bir ülke olma hedefini koymuştuk. Bu
rakamları ilk telaffuz ettiğimizde, o zaman için bu hedefler
ulaşılması mümkün olmayan hedefler olarak görülmüş ve
tebessümle karşılanmıştı. Ama birkaç yıl geçme den başta
siyasilerimiz olmak üzere pek çok kimsenin bu rakamları
benimseyerek kullandığını gördük.
Bugün itibariyle bu hedeflerin birine ulaştık, diğerine de
ulaşmak üzereyiz. Bunu nasıl başardık. Önce sistemin
hatalı yönlerini tespit ettik ve düzeltme çabasına giriş
tik. Özel sektöre dayalı bir ekonomik büyüme modelinin
gerekli olduğunu gördük ve bu doğrultuda iş  ortamını iyi
leştirmeye yönünde çeşitli reform adımları attık. Sonuçta
Türkiye 1970-2001 arasında yılda ortalama yaklaşık %4
büyürken, 2002-2006 döneminde yılda ortalama %7’nin
üzerinde büyüdü. Aradaki bu çarpıcı farkın arkasında, kriz
sonrası başlatılan ve 3 hükümet döneminde de devam
ettirilen reform süreci yatıyordu.

2023 hedeflerine ulaşacak girişimci güce
sahibiz
Bence 2023 hedeflerine de ulaşabilir. Bunu sağlayacak
girişimci güce sahibiz. Türk müteşebbisleri 90’larda belki
de dünyadaki en bozuk makro ekonomik şartlar altında
ayakta kaldı, üstelik gümrük birliğinin getirdiği rekabete
karşın büyüdü. Ama mutlaka yapılmayan her bir refor
mun bu ülke insanına, ekonomisine bir maliyeti olduğunu
görmeliyiz.

nusuna ilgisini kaybetmiş, hala 301. madde konusunu
halledememiş, ard arda parti kapatma davalarının açıl
dığı bir Türkiye’nin AB üyeliği yolunda ilerlemekte kararlı
olduğuna nasıl inandırıyorsunuz muhataplarınızı?
R.Hisarcıklıoğlu: Geçen hafta Brüksel’deydim. Esa
sen, bu benim son bir yılda Brüksel’e gerçekleştirdiğim
7. ziyaret. Türkiye’nin AB katılım sürecine iş  dünyasının
ne kadar önem verdiğini vurgulamak üzere bu ziyaretleri
ve görüşmeleri yapıyorum. Ziyaret sonrası gözlemim ve
tespitim, Türkiye ve AB’nin birbirlerini yemden keşfettikleri
yönünde. Türkiye, AB katılım sürecinin kendi ekonomik ve
siyasi dönüşüm çabaları açısından önemini bir kez daha
fark etmiş  gibi. Aynı şekilde, AB de Türkiye’nin önemini
yeniden kavramaya başladı. Türkiye’nin AB için çok önemli
olduğunu düşünen çevrelerin sesi daha fazla duyulmaya
başlandı.
Bundan son derece memnunum. Bu, sadece Türkiye için
değil, aynı zamanda AB ve hatta dünya için çok önemli
bir gelişme. Nasıl ki Türkiye AB müktesebat uyum sürecini
2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar vermişse, AB de
Türkiye’nin üyeliği için kendini hazırlamak durumundadır.
Bunun yolu, üyeliği belirsiz halde bırakmak değildir. Bunun
yolu, Birliğin ekonomi, ticaret, sanayi, KOBİ, çalışma
hayatı, istihdam gibi temel politikalarının tasarlanmasında,
Türkiye’nin de göz önünde bulundurulmasıdır. Türkiye’nin
üyeliği üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırarak, ciddi bir
çalışma içine girilmesidir, AB’de Türkiye’nin üyeliği için
gerekli siyasi iradenin artık oluşacağına inanıyorum. Zira
Türkiye’nin AB ile ilişkileri çok sağlam temellere dayanıyor.
Uluslararası ilişkilerin temel kurallarından biri de ahde vefa
ilkesidir. Türkiye’de de Ortaklık anlaşmasıyla başlayan 40
yılı aşkın süreçte, ilişkilerin gelişmesinde, ülke yönetiminde
sorumluluk almış tüm kurum ve kişilerin katkısı olmuştur. Bu
durum, “devlet yönetiminde devamlılık” ilkesinin önemli bir
tezahürüdür.
05 Mayıs 2008

sı yapıldı. 2023’e ilişkin hedefler koyuldu. Kişi başına milli
gelirin 25.000 $’a çıkarılması, dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına girilmesi, küresel rekabet endek
sinde ilk 20’de yer alınması, 500 milyar $ ihracat... vb. Bu
noktaya ulaşmayı kuşkusuz hepimiz istiyoruz, ama siz ne
kadar gerçekçi buluyorsunuz bu hedefleri?
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S.Karauçak: Gerek AB kurumları, gerek Eurochambres
ve diğer AB’li muhataplarınızla ikili temaslarınızda
yürüttüğünüz lobi çalışmalarında kullanacak argüman
bulmakta zorlanmıyor musunuz? Son iki yıldır AB ko

83

06 Mayıs 2008
Referans Gazetesi

Referans Gazetesi - 06 MAYIS 2008

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TEK ÇATIDA ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Dünyanın bütün Türk girişimcileri birleşin
Dünya Türk Girişimcileri Konseyi Başkanı Rifat
Hisarcık-lıoğlu, Lenin’in, ‘Organize olmuş küçük
bir topluluk, organize olmamış kitleleri rahatlıkla
yönlendirebilir’ sözünü hatırlatarak, dünyadaki Türk
girişimcilerin tek çatı altında toplanmasını önerdi.
Yurtdışına 1960’lı yıllarda gurbetçi olarak açılan Türkler,
1980 sonrasında kazandığı girişimci ruhla 21’inci yüzyılda
Türk markalarını dünyaya benimsetme mücadelesi veriyor.
Türkiye Odalar Birliği (TOBB) ve Dış  Ekonomik İlişkiler
Konseyi’nm (DEİK) yanı sıra Dünya Türk Girişimcileri Konsevinin Başkanlığı’nı da üstlenen Rifat Hisarcıklıoğlu, dün
ya çapında yerleşik Türk girişimcilerinin tek bir çatı altında
toplanması önerisinde bulundu. Lenin’in, “Organize olmuş 
küçük bir topluluk, organize olmamış  kitleleri rahatlıkla
yönlendirebilir” sözünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu saye
de ülkemiz için daha çok iş, daha çok yatırım fırsatları orta
ya çıkacaktır” dedi,
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DEİK bünyesinde kurulan Dünya Türk Girişimcileri
Konseyi’nin dün İstanbul’da gerçekleşen toplantısında bir
araya gelen 47 ülkeden 200’ü aşkın Türk girişimci, küresel
leşen dünyadaki yeni fırsattan yakalamaya hazır oldukları
ve daha etkin bir şekilde organize olunması durumunda
çok daha büyük başarıların elde edilebileceği mesajını
verdi.

Coca-Cola’nın 3 prensibi başarının anahtarı
Dünya Türk Girişimcileri Konseyi’nin Yüksek İstişare Kurulu
Başkanlığı’na getirilen Coca-Cola İcra Kurulu Başkanı
Muhtar Kent yaptığı konuşmada, dünya ekonomisindeki
büyüme potansiyelinin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler
için büyük fırsat yarattığını belirterek, “Bu fırsatların ne ölçü
de değerlendirilebileceği, Türkiye’nin yerini belirleyecek”
dedi. Her ülkenin yurtdışında birer marka olduğunu dile ge
tiren Kent, “Biz de Türkiye’nin markasını daha değerli hale
getirmek, daha iyi yerlere getirmek için her gün çaba sarf

Küresel değişimi iyi okumak, fırsatları iyi değerlendirmek,
risklere karşı hazırlıklı ve güçlü olmak zorunda olduklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugün ihraç ürünlerini
dünyanın her bölgesine gönderdiğini, Türk müteahhit
lerinin, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Körfez, Orta Asya ve Doğu
Avrupa’da 110 milyar dolarlık proje tamamladığını ifade
etti.

06 Mayıs 2008

Başarının resmini “Türkiye’nin imajını, markasını
düzeltmek, daha iyi yerlere getirmek, daha iyi şekilde
Türkiye’ye yatırım çekebilmek, aynı zamanda yurt dışında
emek veren Türk yöneticilere, girişimcilere, bürokratlara
Türk sivil toplum örgütü üyelerine imkan sağlamak, daha
iyi şekilde ilerlemelerini sağlamak” olarak çizen Kent,
küresel anlamda başarılı olmak için hazır bir format ya da
şablon bulunmadığını söyledi. Her bir ülkenin diğerinden
farklı olduğunu vurgulayan Kent, bu alanda şirketi CocaCola’nın belirlediği 3 prensibin hem şirketler hem de
Türkiye gibi ülkeler açısından da geçerli olduğunu ifade
etti. Bu prensipleri ise “yerel topluma adaptasyon sağlama
yoluyla güven duygusunu oluşturma, doğru anlayışa sahip
liderler yetiştirerek şeffaflığı geliştirme ve sosyal sorumluluğu
üstlenerek devamlılığı sağlama” olarak sıraladı. “Bardakların
dolu tarafını aktarmasını bilenler daha avantajlı oluyor”
diyen Kent, tanıtımda bir master plana ihtiyaç duyulduğunu
dile gelirdi.

Fırsat ve risklere hazırlıklı olmak lazım

Türkiye’nin, kalifiye insan gücü, yatırıma müsait coğraf
yası, güçlü altyapısı ve lider müteşebbisleri ile ‘21’inci yüz
yılın hızla yükselen’ ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bugün yurt dışında toplamda 22 milyar do
ları bulan Türk özel sektörü yatırımı mevcuttur. Yine bu
süreçte Türk şirketleri, ülke dışında şirket satın alma yoluyla
da tarihte ilk defa küresel piyasalarda adını duyurdu”
dedi. Genç ve dinamik Türkiye’nin, bu süre zarfında tüm
dünyaya nitelikli insan gücü de ihraç etmeye başladığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola’yı, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Fonu’nu, Dünya Bankası’nı, İslam Konferansı
Örgütü’nü ve Brezilya Merkez Bankası’nı idare eden
yöneticiler yetiştirdiklerini anlattı.

Referans Gazetesi

etmekteyiz Bu oluşumu, bu bakımdan alkışlıyorum, des
tekliyorum. Konsey Kurul Başkanlığı görevini de en iyi şekil
de yürütmek için gayret göstereceğim” diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu ise, dünya genelinde, ekonomide
lokomotif rolünü Türkiye gibi yükselen piyasaların üst
lenmeye başladığını söyledi.
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Tek çatı ekonomik ve siyasi yararlar sağlar

olmamış kitleleri rahatlıkla yönlendirebilir” dedi.

Türk girişimcilerinin Türkiye’nin dünyaya açılan kapıları
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin en iyi alan
larda temsil edilmesi, hepimizin ortak menfaati. Türki
ye’nin temsil kabiliyetini artırmak zorundayız. Bu platfor
mu ne kadar etkili hale getirirsek, yurt dışındaki etkimiz
de o kadar artacaktır Gelin bugünü bir milat yapalım. Bö
lünmeleri hep beraber geride bırakalım. Geleceğimiz için
birlik olalım” dîye konuştu.

Toplantıda, dünyanın çeşitli bölgelerini temsilen gelen Türk
işadamları da birer konuşma yaptı.

Referans Gazetesi

Dünya çapında yerleşik Türk girişimcilerinin tek bir ça
tı akında toplanması ile ekonomik açıdan tarihte ilk defa
Türk girişimcileri arasında Rusya’dan ABD’ye, Azerbay
can’dan Nijerya’ya kadar uzanan işbirliği ağının devreye gi
receğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede ülkemiz için
daha çok iş, daha çok yatırım fırsatları ortaya çıkacaktır”
dedi. Bu oluşumla Türkiye’nin siyasi alanda dış politikadaki
etkinliğinin artacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ermeni
soykırımı iddiaları karşısında yurt dışında yerleşik vatandaş
larımızın sağlam birliktelik oluşturamamasının, sesimizin ve
tepkimizin zayıf kalmasına yol açtığı hepimizin malumudur.
Oysa bir zamanlar Lenin’in çok isabetle vurgulamış olduğu
bir söz var Organize olmuş  küçük bir topluluk, organize
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ÖZİLHAN’DAN JAPONYA’DA İŞBİRLİĞİ
SİNYALİ
Dünya Türk Girişimcileri Konseyi Genişletilmiş İstişare Kurulu
Toplantısı sırasında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Anadolu Grubu İcra Başkanı Tuncay Özilhan sohbet
ederken, gazetecilerin sorusu üzerine Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı Gül’ün   Japonya ziyareti sırasında
Özilhan’ın, yatırım konusunda bir işbirliği anlaşmasının
olacağını belirterek, “1ay sabredeceksiniz, Haziran’ın
başında” dedi, Tuncay Özilhan da bu konuda Japonya’da
bilgi vereceklerini, bu ülkede bir anlaşmaya imza atacakla
rını ifade ederek, “Yatırımı orada açıklayacağız. Olan bir
ortaklığın geliştirilrnesi.” diye konuştu.

Sabah Gazetesi - 10 NİSAN 2008

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sanayi ve teşvik politikasını
yeniden ele almasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ‘”Dünyada söz sahibi olduğumuz tekstil
sektörü için kamuda yanlış bir anlayış gelişiyor. Tekstilden
çıkmak gerektiği söyleniyor. Oysa vizyonunuz dünya pazarı
ise tekstilde kapasite sorunu yok” dedi. Hisarcıklıoğlu,
teşvikli illerde özellikle indirimli elektrik uygulamasında

aksaklık yaşandığını belirtti ve “Devlet sözünü tutamayınca,
sanayici de zorlanıyor” mesajı verdi.
Tekstil sektörünün, Gümrük Birliği sonrası teşvik edildiğini
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, SABAH’a şu değerlendirmede
bulundu:

YANLIŞI SANAYİCİ YAPMADI
Sabah Gazetesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, teşvikli illerdeki
aksaklıklara dikkat çekerek, “Devlet sözünü
tutamayınca, Malatya’da Mahmut Bey gibi çekirdekten
yetişme sanayiciler zorlanıyor” dedi

10 Nisan 2008

Devlet Sözünü Tutsa Sanayici Böyle Zorlanmazdı!

“Tekstil sektörüne çok yönlü bakmak gerekir. Bu sıra en
büyük yanlışlık şu... Gerek bürokrasiye gerekse siyasetçiye
hakim olan görüş, ‘Tekstilden vazgeçelim’ yönünde. Halbuki
tekstilde yatırım artışı 1995’te Gümrük Birliği ile başladı.
Bunu da devlet teşvik etti. Tekstil dünyada en fazla söz
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sahibi olduğumuz sektör. Şimdi deniyor ki ‘Tekstil yatırımı
yanlıştır.’ Yanlışsa, bu yanlışı biz yapmadık, siz teşvik ettiniz.
Tekstilde vizyonunuz Türkiye ise bir kapasite fazlası var.

10 Nisan 2008

Ancak vizyonunuz dünya ise kapasite açığı söz konusu.
Bu nedenle tekstil sektörüne bakışımızı gözden geçirmeli,
özellikle bu sektörün istihdam yönünü göz artı etmemeliyiz.
Bu alanda örnek insanlar, sanayiciler tanıyorum.

YIPRATMAMAK GEREKİYOR

Sabah Gazetesi

örneğin Mahmut Bey (Çalık)... Çekirdekten yetişme, bilfiil
işin sıkıntısını çeken, işin içinden gelen bir isimdir. Ülke
sorunlarına çok duyarlıdır. Kalemi, kağıdı eline alır, yazar.
Zamanında rahmetli Ecevit’e, Kemal Derviş’e yazdığı
mektuplar vardır. TOBB Başkanı olarak bana, Sanayi
Bakanı’na, Başbakana da mektuplar göndermiştir. Kendisi,
kayıt dışıyla mücadeleye çok önem verir. Vizyonu vardır,
yatırım yapmıştır. Sağındakini, solundakini yatırıma teşvik
etmiştir. Bu insanlara sahip çıkmak gerekir.”

Sanayici borç içinde yatırım yapan insandır
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“MALATYA’YA teşvik verildi ama Mahmut Bey’in yanında
2.500 kişi çalışırken, bu sayının 500’e indiğini duyuyoruz”
diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanayicinin durumunu
şöyle özetledi:
“Bugünlerde, sanayinin karşılaştığı sorunlara özel olarak
eğilmek gerekiyor. Çünkü bunlar kişisel değil, sektörel
soranlar. Örneğin, teşvik kapsamındaki illerde indirimli
elektrik verileceği taahhüt edilmesine rağmen, devlet
yükümlülüğünü zamanında yerine getirmedi. Devlet
borcunu ödemezse vatandaş nasıl ödesin? Üstelik devlet
borcunu zamanında kapatamadığında gecikme dönemi
için ek bir ödeme yapmazken, sanayici biriken borcuna
bir de faiz ödemek zorunda kalır. Senelerini sanayiye,
üretime vermiş Mahmut Bey bile elektrik borcunu yeniden
yapılandırma durumunda kalmıştır.Bunda yadırganacak bir
şey yok. Zira borçsuz sanayici olmaz. Zaten sanayici borç
içinde yatırım yapan insandır. Mahmut Bey gibi değerleri,
hırpalamamak lazım.”

Milliyet Gazetesi - 14 MAYIS 2008

“YÜZDE 7’NİN ALTINDA BÜYÜMEK BAŞARISIZLIKTIR” DİYEN TOBB BAŞKANI:

Anadolu’da ekonominin kötüye gittiğini anlatan TOBB
Başkanı, beyaz eşya satışlarının azaldığını, yapı
ruhsatlarının, özel sektör yatırımlarının artmadığını
belirterek, “Anadolu S.O.S. veriyor” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yüzde 7’nin altındaki
büyümesinin başarısızlık olduğunu söyledi. Bu oranı
yakalamak için de siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyaç

olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Maalesef bütün Anadolu
S.O.S. veriyor” dedi.
Hükümete yakın iş örgütü Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği’Nde (MÜSİAD) bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu,
siyasetin ön plana çıktığı ve ekonominin ikinci, üçüncü
plana aldığı dönemlerde büyümede sorunlar yaşandığını
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “2007’de maalesef bize selam
veren yoktu” dedi.

Milliyet Gazetesi

‘Anadolu S.O.S. veriyor’: TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yüzde 7’nin altındaki büyümenin
başarısızlık olduğunu söyledi. Siyasi ve ekonomik
istikrara ihtiyaç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“2007-08’de maalesef bütün Anadolu S.O.S. veriyor”
dedi.

14 Mayıs 2008

Anadolu S.O.S. veriyor

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ortalama yüzde 7 büyürse kişi
başına düşen milli gelirin 2019’da AB ortalamasının yarısını
yakalayacağını, 2033’te de eşit seviyeye ulaşacağını, yüzde
4.5’lik ortalamayla devam edilirse, 2050 yılında, AB
ortalamasının ancak yarısına ulaşılacağını aktardı.
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Rakamlarla konuştu

Cambaza baktıkça paralar gidiyor

Anadolu’da ekonomik faaliyetlerin kötüye gittiğini birtakım
verilerle anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bütün Anadolu S.O.S.
veriyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

14 Mayıs 2008

Bu yılın ilk çeyreğinde beyaz eşya satışlarının yüzde 30
azaldığını, yapı ruhsatı alınan yüzölçümün 2007’de sadece
yüzde 1 arttığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, inşaatta demire
ve çimentoya gelen artışlarla birlikte alarm zillerinin çaldığını
söyledi. Sektörün batma noktasına geldiğini ve iç piyasadaki
durumun hızla ele alınması gerektiğini kaydeden TOBB
Başkanı, makine ve teçhizat yatırımlarında da 2007’de
sadece yüzde 1’lik artış yaşandığına dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

Milliyet Gazetesi

“Biz yatırım yapacağız ki Türkiye’de işsizlik ortadan
kalkacak. Stokta 2.5 milyon işsiz var. İlave heryıl da 1 milyon
kişi giriyor. Ama yüzde 1 makine, teçhizat yatırımı artışı ile iş 
bulabilmemiz mümkün değil. Bu yılın ilk çeyreğinde protesto
edilen senet tutarı da yüzde 17 arttı. Bu rakamlar da bize
gösteriyor ki, iç piyasa, Anadolu alarm veriyor.”

‘Demokrasiye sarılalım’
Sanayicinin taşeron noktasına geldiğini, 100 dolarlık ihracat
yapabilmek için 70 dolarlık ithalat yapmak mecburiyetinde
kalındığını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa,
yargı reformu, kamu yönetimi reformu, mali disiplinin
sürdürülmesi, reel sektörün güçlendirilmesi gibi hitiyaçlara
dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, demokrasiyle zenginlik arasında yalan bir
ilişki bulunduğunu ifade ederek, “Zenginleşmek istiyorsak,
demokrasiye dört elle sarılmamız lazım” diye konuştu.

90

“Bürokratlardan, siyasetçiden para pul istemiyoruz.
Önümüzdeki engelleri kaldırın bize suni gündemler
getirmeyin, cambaza baktırmayın. Cambaza baktıkça,
cepteki paralar gidiyor. Türkiye’nin tek gündemi ekonomi
olmalı. Rakiplerimiz hangi şartlarda futbol oynuyorsa bize
de aynı standartları getirin. Bakın o zaman özel sektör
olarak, dünyada Türkiye’yi lider yapıyor muyuz?”

Vardan: Talep azaldı, satışlar kârsız
yapılıyor
MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye’de son 5
yılda yaşanan olumlu ekonomik atmosferin içeriden ve
dışarıdan kaynaklanan çeşitli nedenlerle bozulduğunu ifade
ederek, “Piyasa şartlarında oluşan bu durum, belirsizlik
ve tereddütlere sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak
taleplerde azalma görülüyor ve gerçekleşen satışlar da
karsız yapılıyor” dedi.
Vardan, bu noktada hükümetten halkı ve işletmeleri
rahatlatacak yeni bir kalkınma programına geçmesini
ve alternatif araçlarla piyasaya ivme kazandırmasını
beklediklerini belirtti.

Sabah Gazetesi - 14 MAYIS 2008

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yüzde 7’lik
büyümenin altında büyümeyi kabul edemeyeceğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu yüzde 7 altındaki büyümenin başarısızlık
olduğunu, bunun için ise siyasi ve ekonomik istikrara
ihtiyaç olduğunu belirterek, “2007-2008’de maalesef
bütün Anadolu SOS, alarm veriyor. Büyüme ekonominin
nabzı, tansiyonu, şekeridir. Ekonomi büyüyorsa işimiz iyi,
sen ne kadar söylersen söyle, büyüme aşağıdaysa işler
iyi değil demektir” dedi. Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaretinde MÜSlAD
üyelerine bir sunum yaptı.

‘DEMİR, ÇİMENTO ZAMMI YAKTI’
Siyasetin ön plana çıktığı ve ekonominin ikinci, üçüncü
plana atıldığı dönemlerde büyümede sorunlar yaşandığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “2007’de maalesef bize selam
veren yoktu” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ortalama
yüzde 7 büyümeyi muhafaza etmesi durumunda kişi başına
düşen milli gelirde 2019 yılında AB ortalamasının yarısını
yakalayacağını, 2033’te de eşit seviyeye ulaşacağını ancak
yüzde 4,5’luk ortalamayla devam edilirse, 2050’de AB
ortalamasının ancak yarısına ulaşılacağını aktardı. Bu yılın
ilk çeyreğinde beyaz eşya satışlarında yüzde 30’luk azalma
gerçekleştiğini, inşaat alanında yapı ruhsatı alınan yüz
ölçümünün 2007’de sadece yüzde 1 arttığını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, inşaat sektöründe demire ve çimentoya
gelen artışlarla birlikte alarm zillerinin çaldığını, sektörün
batma noktasına geldiğini ve iç piyasadaki durumun hızla
ele alınması gerektiğini kaydetti.

Sabah Gazetesi

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yüzde
7’nin altında büyümenin kabul edilemeyeceğin
belirterek, “İç piyasadaki durum derhal ele alınmalı.
Anadolu’daki işadamları alarm veriyor” dedi

14 Mayıs 2008

“Anadolu S.O.S. veriyor %7’nin altında büyüme başarısızlıktır”
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14 Mayıs 2008
Sabah Gazetesi

Tekstilin önünü açın, dünyada lider olayım
RİFAT Hisarcıklıoğlu, tekstil sektörüyle ilgili kamu
bürokrasisinde ve siyasetçilerde yanlış  bir algılama
bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Türkiye için düşünüyorsanız kapasite fazlası var. Ama
eğer dünya için düşünüyorsanız kapasitede noksanlık var.
Şimdi bana diyorlar ki ‘yanlış yatırım yapmışsın’. Bunu özel
sektörü temsilen söylüyorum. Arkadaş  ben kendim mi
yaptım? 1995’te Gümrük Birliği’ne girerken geldiniz, bana
teşviki verdiniz. ‘Aman yatırım yap’ dediniz. Herkes teşvik
etti. 2003’te yine teşvik çıktı. Şimdi diyorlar ki ‘Tekstilde
yanlış  yatırım yaptık’. Suç benim mi, beni teşvik edenin
mi? Ben yanlış  yatırım yapmadım. Sen beni teşvik ettin.
Ben de ne yapmışım? Dünya pazarının yüzde 5’ine hakim
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olmuşum. Şimdi senin vizyonun bu sektörde dünyaya hakim
olmaksa önümü aç, aç ki dünyada lider olayım.”

‘Devlet harcadıkça vergimiz artıyor’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu demokrasiyle zenginlik
arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu ifade ederek, “Eğer
zenginleşmek istiyorsak, gelişmek istiyorsak, demokrasiye
dört elle sarılıyor olmamız lazım” dedi.
Vergi artışlarına isyan eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devlet ne
kadar az harcarsa o kadar az enflasyon ve o kadar hızlı
büyüme oluyor. Devlet harcadıkça bizden alınan vergi
artıyor. Ne olur devletimize harcattırmayalım. Belki kısa
günde rahatlık hissediliyor ama (sadece) kısa günde...”
şeklinde konuştu.

14 Mayıs 2008
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TOBB: Anadolu alarm veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yüzde
7’lik büyümenin altında büyümeyi kabul edemeyeceğini
ve yüzde 7 altındaki büyümenin başarısızlık olduğunu,
bunun için de siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyaç olduğunu
belirterek “2007-2008’de maalesef bütün Anadolu SOS
veriyor, alarm veriyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaretinde MÜSİAD
üyelerine bir sunum yaptı. Siyasetin öne çıktığı, ekonominin
ikinci, üçüncü plana atıldığı dönemlerde büyümede sorun
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu “2007 yılında maalesef

bize selam veren yoktu” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
ortalama yüzde 7 büyümeyi muhafaza etmesi halinde
kişi başına milli gelirde 2019’da AB ortalamasının yarısını
yakalayacağını, 2033’te de eşit seviyeye ulaşacağını,
yüzde 4.5’luk ortalamayla devam edilirse, 2050’de
AB ortalamasının ancak yarısına ulaşılacağını aktardı.
TOBB Başkanı, “Türkiye yüzde 7’lik büyümenin altında
büyümeyi kabul edemez ve yüzde 7 altındaki büyüme de
başarısızlıktır. Bunun için de siyasi ve ekonomik istikrara
ihtiyaç var. 2007-2008’de maalesef bütün Anadolu S.O.S
veriyor, alarm veriyor” şeklinde konuştu.

Milliyet Gazetesi

Yüzde 7’nin altında büyümenin başarısızlık olacağını
belirten Hisarcıklıoğlu “Protestolu senetler arttı,
Anadolu alarm veriyor. Küresel dünyada küresel
oyuncu olmak gerek. Bunun İçin yeni anayasa, yargı
ve kamu yönetimi reformu gerek” dedi

BEYAZ EŞYA GERİLEDİ • Yılın ilk çeyreğinde beyaz eşya
satışlarında yüzde 30’luk azalma gerçekleştiğini, inşaat
alanında yapı ruhsatı alınan yüz ölçümünün 2007 yılında
sadece yüzde 1 arttığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, inşaat
sektöründe demire ve çimentoya gelen artışlarla birlikte
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alarm zillerinin çaldığını, sektörün batma noktasına geldiğini
ve iç piyasadaki durumun hızla ele alınması gerektiğini
kaydetti.
PROTESTOLU SENETLER ARTTI • Bu yılın ilk
çeyreğinde protesto edilen senet tutarının da yüzde 17
artış  gösterdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu “Bu rakamlar
da bize gösteriyor ki, iç piyasa, Anadolu alarm veriyor”
dedi. Rifat Hisarcıkloğlu, tekstil sektörüyle ilgili kamu
bürokrasisinde ve siyasetçilerde yanlış  bir algılama
bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin dünya pazarında en
çok söz sahibi olduğu 2 sektörün tekstil ve hazır giyim
olduğunu, bu alanlarda dünya pazarının yüzde 5’ine hakim
olunduğunu dile getirdi.
STOKTAKİ İŞSİZLER • Hisarcıklıoğlu, makine ve teçhizat
yatırımlarında da 2007 yılında sadece yüzde 1’lik artış 
yaşandığına dikkat çekerek, “Biz yatırım yapacağız ki
Türkiye’de işsizlik meselesi ortadan kalkacak. Stokta 2.5
milyon işsiz var. İlave her yılda 1 milyon kişi giriyor. Ama
yüzde 1 makine, teçhizat, yatırımı artışı ile iş bulabilmemiz
mümkün değil...” diye konuştu.
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SUÇ BENİM Mi? • Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye
için düşünüyorsanız kapasite fazlası var. Ama eğer dünya
için düşünüyorsanız kapasitede noksanlık var. Şimdi bana
diyorlar ki ‘yanlış  yatırım yapmışsın’. Bunu özel sektörü
temsilen söylüyorum. Arkadaş  ben kendim mi yaptım?
1995’te Gümrük Birliğine girerken geldiniz, bana teşviği
verdiniz. ‘Aman yatırım yap’ dediniz. Herkes teşvik etti.
2003’te yine teşvik çıktı. Şimdi diyorlar ki “Tekstilde yanlış 
yatırım yaptık”. Suç benim mi, beni teşvik edenin mi? Ben
yanlış yatırım yapmadım. Sen beni teşvik ettin. Ben de ne
yapmışım? Dünya pazarının yüzde 5’ine hakim olmuşum.
Şimdi senin vizyonun bu sektörde dünyaya hakim olmaksa
önümü aç, aç ki dünyada lider olayım.”
HARCAMA UYARISI • Önümüzdeki dönemde cari
açık ve bütçe açığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu “2008’de cari açık yaklaşık 45 milyar
dolara gelecek. Bütün krizlerin çıktığı yerde bu olmuş.
Cari açık finanse edilemediği gün, kriz olmuş. Bu yıl krize
girmemek için 45 milyar dolar bulmamız lazım. Çok şükür
bu bulunuyor şimdi. Ama yarın uluslararası konjonktür ve
içerideki konjonktür karşılıklı bunu tetikleyebilir. O zaman

Sanayicinin
taşeron
noktasına
geldiğini
belirten
Hisarcıklıoğlu, 100 dolarlık ihracat için 70 dolarlık ithalat
gerektiğini kaydetti. İthal malın içeride üretilmesi halinde
cari açığın azalacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Küresel
dünyada kaybetmek istemiyorsak, küresel oyuncu olmak
lazım. Bunun için de yeni bir gündeme ihtiyacımız var”
diyerek, yeni anayasa, yargı reformu, kamu yönetimi
reformu, mali disiplinin sürdürülmesi, reei sektörün
güçlendirilmesi gibi ihtiyaçlara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu,
demokrasiyle zenginlik arasında çok yakın bir ilişki
bulunduğunu ifade ederek “Eğer zenginleşmek istiyorsak,
demokrasiye dört elle sarılıyor olmamız lazım” dedi.
cambaza BAKTIRMAYIN • Bürokratlardan, siyasetçiden
para pul istemediklerini belirten Hisarcıklıoğlu “Önümüzdeki
engelleri kaldırın suni gündemler getirmeyin, cambaza

HÜKÜMET KALACAK MI?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayan MÜSİAD
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye’de son beş  yılda
yaşanan olumlu ekonomik atmosferin içeriden ve dışarıdan
kaynaklanan çeşitli nedenlerle bozulduğunu dikkat çekti.
MÜSİAD Başkanı Vardan, belirsizlik ve tereddütlerin
talepte azalma yarattığı karsız satışa neden olduğunu
belirtti. Ülkede siyasal sorunlar yaşanmıyor olsa, hükümetin
sadece dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmelerden
kaynaklanan sorunlarla uğraşacağını ifade eden Ömer
Cihad Vardan “Ancak bugün öyle bir manzarayla karşı
karşıya bulunmaktayız ki, birkaç ay içinde görevde olup
olmayacağı tartışılan bir hükümetten, bu küresel sorunlar
karşısında rasyonel bir çalışma yapmasını bekliyoruz.
Maalesef bugün, iki türlü fırtınaya tutulmuş  vaziyetteyiz”
diye konuştu.

14 Mayıs 2008

ZENGİNLİK İÇİN DEMOKRASİYE DÖRT ELLE
SARILIN

baktırmayın. Cambaza baktıkça, cepteki paralar gidiyor,
Türkiye’nin tek gündemi olması lazım. Bu da ekonomi.
Rakiplerimiz standartlarını bize de getirin. Bakın o zaman
Türk özel sektörü dünyada Türkiye’yi lider yapıyor mu?”
diye konuştu.

Milliyet Gazetesi

Türkiye krize girer...” görüşünü aktardı. Rifat Hisarcıklıoğlu
“Devlet ne kadar az harcarsa o kadar az enflasyon ve
o kadar hızlı büyüme oluyor. Devlet harcadıkça bizden
alınan vergi artıyor” diye konuştu
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Gümrük kapılarını devralan TOBB İpek Yolu’nu da canlandıracak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İpekYolu’nu
Türkiye’nin önündeki fırsat olarak görüyor ve ‘Gümrük
kapılarının yap-işlet-devret modeliyle moderni
zasyonu projelerinde birliğimizin görev ve sorumluluk
üstlenmesinin temel nedeni de budur’ diyor.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birİiği’nin (IRU) 31. Dünya
Kongresi 15 Mayıs’ta, yani yarın, başlıyor. Kongre iki gün
sürecek. İşin ilginci, aynı tarihte Türk lojistik sektörünün
“Logist 2008” fuarı da açılıyor. İki organizasyonun eşzamanlı
yapılması, Türkiye için açıkçası bulunmaz bir fırsat.
Kongrenin ana teması ise “İpek Yolu nasıl canlanır?”.
Şimdi diyeceksiniz ki, İpek Yolu yeniden, neden gündeme
geldi. Kısaca özetleyeyim. Asya’nın yükselen yıldızı Çin’in,
Avrupa Birliği, ABD ve Japonya’nın ithalatındaki payı son
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otuz yılda kayda değer oranda arttı. Bugün AB’nin ithal et
tiği her on malın neredeyse yedisi Çin’den geliyor. Ancak
ticaret hacmi bu kadar genişlemesine karşın halen büyük
bir sorun var.

Türkiye için fırsat
O da Asya ile Avrupa arasındaki taşımaların pahalı hizmet
veren limanlar üzerinden deniz yoluyla yapılıyor olması.
Hal böyle olunca da en uygun alternatif; Çin’den başlayan,
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Türkiye ve Avrupa
ülkeleri üzerinden geçen karayolu güzergâhı. Yani, İpek
Yolu. İşte o yüzden yarın başlayacak bu kongre hem önemli
hem de Türkiye için bir fırsat. Kongrenin öncülüğünü  ise  
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yapıyor.

Şunun altını net bir şekilde çizeyim: Bilindiği üzere gümrük
kapıları TOBB’a devredildi. Görünen o ki TOBB, gümrük
kapıları projesi ile birlikte tarihi İpek Yolu’nu canlandırma
projesini birlikte yürütecek. Nitekim TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da İpek Yolu’nu Türkiye’nin önündeki fırsat
olarak görüyor ve “Gümrük kapılarının yap-işlet-devret
modeliyle modernizasyonu projelerinde, birliğimizin görev
ve sorumluluk üstlenmesinin temel nedeni de budur”
diyor.
Hisarcıklıoğlu, özellikle Asya ekonomilerinin dünya
ticaretindeki paylarının artmasına paralel olarak, tarihi
İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması konusunun dünya
gündemine taşındığını da belirterek 2007 yılında Çin’in
toplam ticaret hacminin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaştığını,
bölgedeki limanların artık kapasitesinin ve altyapısının
yetmediğini, dolayısıyla da Avrupa’ya karadan da ulaşım
imkânlarının araştırıldığını kaydediyor.

Hedef, lojistik merkezi

açıldığını savunan Hisarcıklıoğlu, “Zira Türkiye, sahip
olduğu coğrafi konumu ve 40 bini aşkın araca sahip güçlü
karayolu filosuyla yeniden canlanması beklenen İpek Yolu
güzergâhında önemli bir ülke olma potansiyeline sahiptir”
şeklinde konuşuyor.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu potansiyelin değerlendirilmesi
için de bazı tespitleri var: Türkiye üzerinden taşımacılığı
kolaylaştırmak. Sadece transit ülke olma hedefiyle
yetinmemek. Ticaret ve sanayi merkezlerinin ana ulaşım
koridorlarına olan bağlantı altyapılarını tesis etmek,
güçlendirmek. TOBB Başkanı’nm hedefi ise Türkiye’yi
dünya lojistik sektörünün cazibe merkezi olan küresel bir
lojistik üs haline getirmek.
İddia ve hedef büyük. Ancak TOBB’un gümrük kapıları
projesi ile birlikte ipek Yolu’nu canlandırma girişimi hedefe
ulaşma konusunda Türkiye’nin elini biraz daha rahatlatıyor.
Yarınki kongre de bu girişim ilk adımı.

Referans Gazetesi

14 Mayıs 2008

İşte bu noktada Türkiye’ye yeni bir fırsat penceresi
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Gorbachev, İpek Yolu için Türkiye’ye geldi
Türkiye’de çok önemli şeyler oluyor ama halkımız nedense
bunları pek öğrenemiyor. Ya TV’lerin “evlilik programlan”
ile akıllan karıştırılıyor ya da “yarışma programlan” ile
“umut” dağıtılarak, hayal dünyasına yollanıyorlar. Oysa
bugün İstanbul’da çok önemli bir kongre var. Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) 31. Dünya Kongresi,
“Yeniden Canlanan İpek Yolu” ana temasıyla, TOBB’un
öncülüğünde, istanbul Lütfi KırdarUluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.
Bu önemli kongre için, ne gazetelerimizde ne TV’lerimizde
tek satır haber yok. Deniz Baykal’ın ya da Devlet Bahçeli’nin
Başbakan Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarından, Türkiye
için çok önemli bu kongreye yer kalmıyor. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma
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Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımı ile toplanacak kongre
önemli bir ismi de ağırlıyor. Kongrenin konuk konuşmacısı
SSCB’nin son Devlet Başkanı Mikhail S. Gorbachev,
“Yeniden Canlanan İpek Yolu” için İstanbul’a geliyor ama
kimsenin haberi yok.
2 bin yıl kadar önce, Çin’in açtığı en önemli ticaret yolu olan
İpek Yolu’nu hepiniz duymuşsunuzdur. Çin’in Şian kentinden
Hindistan, İran, Mezopotamya ve Roma’ya uzanan ve
buradaki medeniyetleri besleyen tarihi İpek Yolu, 8 bin km
uzunluğundaydı. Doğu’nun ipek ve baharatını Batı’ya ta
şıdığı için İpek Yolu adını almıştı.
Dünya ticaretindeki ve özellikle Asya ekonomilerinin dünya
ticaretindeki paylarının artmasına paralel olarak, “tarihi

1990’da 1 trilyon dolar olan dünya ticaret hacmi, geçen
yıl yaklaşık 12 trilyon dolara ulaştı. Artık küresel rekabette,
sadece üretmek ve satmak değil; satılan malın pazar
ülkelerine en uygun şartlarda nakledilmesi de çok önemli.
Bu nedenle IRU’nun “Yeniden Canlanan İpek Yolu”
temasıyla gerçekleştirilecek olan Dünya Kongresi ve
paralelindeki Bakanlar Konferansı için, sadece SSCB’nin
son Devlet Başkanı Mikhail S. Gorbachev gelmiyor. Çok
değerli konuklar var. AB komisyonu başkan yardımcısı ve
ulaştırmadan sorumlu üyesi Jacques Barrot, BM Avrupa
ekonomik komisyonu genel sekreteri ve Polonya eski
başbakanı Marek Belka gibi tanınmış  kişiler de kongrede
olacaklar. Ayrıca, Çin’den, Avrupa ve Amerika’ya kadar
birçok ülkeden bakanlar ve ulaştırma sektörü temsilcileri
Türkiye’ye geliyor. Komşularımız, Bulgaristan, Suriye
ve İran’dan Ulaştırma Bakanları da konferansta hazır
bulunacaklar. Bu kongrenin Türkiye’de yapılması, ülkemizin
için de önemli bir tanıtım fırsatı olacak. Değerini bilelim ve
gereken önemi gösterelim.

15 Mayıs 2008

Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu ve 40 bini aşkın
araca sahip güçlü karayolu filosuyla, yeniden canlanması
beklenen İpek Yolu güzergâhında önemli bir ülke olma
potansiyeline sahip. Bu potansiyelin önünün açılması için,
ülkemiz üzerinden taşımacılığı kolaylaştırmak; sadece transit
ülke olma hedefiyle yetinmemek; bu amaçla ülkemizdeki
ticaret ve sanayi merkezlerinin ana ulaşım koridorlarına
olan bağlantı altyapılarını tesis etmek ve güçlendirmek;
sonuçta da ülkemizi dünya lojistik sektörünün cazibe,
merkezi olan “küresel bir lojistik üs” haline getirmek
mümkün. Türkiye, dünya ana ulaşım koridorları üzerinde,
iki kıtayı birleştiren bir güzergâh ülkedir. Türkiye, DoğuBatı arasındaki mal hareketinin geçiş noktasında; Avrupa,
Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika
ve Orta Doğu’nun bağlantı merkezi konumunda. Yani,

doğu ile batıyı bağlayan “tarihi İpek Yolu”nun yeniden
canlandırılması, doğu (Asya) kaynaklı üretim ve batı
(Avrupa) kaynaklı tüketim merkezlerinin tam ortasında
yer alan Türkiye’yi, küresel alanda bir “lojistik ve ulaştırma
merkezi”ne dönüştürebilir.

Bugün Gazetesi

İpek Yolu”nun yeniden canlandınlması konusu dünya
gündemine taşındı. Çünkü, 2007 yılında yaklaşık 2,1 trilyon
dolara ulaşan Çin’in toplam dış  ticaret hacmi karşısında,
bölgedeki limanların kapasitesi ve altyapısı artık yetmedi
ğinden, Avrupa’ya karadan da ulaşım imkanları araştırılıyor.
Türk özel sektörünün üst kuruluşu olan TOBB, Başkan
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderli ğinde bu yola baş  koymuş 
durumda. Ulaştırma sektörümüz de, ülkemizin önündeki
bu fırsatın farkındalar.
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Ticaret Pasifik’e kayıyor Türkiye taşımacılıkta başrole yükseliyor
Uluslararası Kara Taşımacıları Birliği’nin Dünya
Kongresi’nde konuşan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen
‘Dünyanın ekonomik ekseni artık Pasifik’e kayıyor.
Üzerimizden geçen trafik çok daha önemli olacak’
dedi.
Uluslararası Kara Taşımacıları Birliği’nin (IRU) 31. Dünya
Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı.
Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin
Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması konusun
da elinden gelen desteği vereceğini belirterek, Karadeniz
Otoyolu’nun tamamlanması ile 5-10 yıla kalmadan İpek
Yolu’nun yeniden canlanacağını söyledi. Küreselleşmenin
ülkeleri işbirliğine adeta “mecbur” bıraktığını ifade eden
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Gül,uluslarasaı ticareti kolaylaştıran düzenlemelerin de
dünya genelinde hayata geçmeye başladığını vurguladı.
Kongrenin en ilgi çekici ismi ise yıkılan Sovyetler Birliği
“nin son devlet başkanı Mikhail Gorbaçov oldu. Gorbaçov,
kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın geçirdiği
değişimin ticaret ile yeni bir boyut kazandığını vurgulayarak,
hangi ülkenin daha güçlü olduğunun tartışıldığı dönemden
refahın nasıl paylaştırılacağının tartışıldığı bir döneme
geçildiğini söyledi. İpek Yolu’nun canlandırılması projesini
desteklediğini dile getiren Gorbaçov, güvenliğin hâlâ büyük
bir sorun olduğunu kaydetti.

Ekonomik eksen kayıyor
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada,

küresel dünyada taşımacılık sektörü sayesinde geliştirilecek
ekonomik ilişkilerin, sosyal ve kültürel paylaşımları artırarak
küresel barışa hizmet edeceğini söyledi.Yıldırım, “Ekonomik
kalkınmanın ve refahın gelişmesine büyük katkısı olan kara
taşımacılığı, küresel refah ve barışın itici gücü olacaktır’
dedi.
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de, “Ulaştırma ikiz kardeşimiz”
diyerek, iyi bir hava, deniz ve kara ulaştırması olmadan
dış  ticareti mevcut hızla artırmanın mümkün olmadığını
söyledi. Özellikle kara ulaştırmasının dış ticaret için büyük
önem taşıdığına vurgu yapan Tüzmen, “Dünyanın ekonomik
ekseninin artık Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusu’na
kayıyor. Yakın zamanda üzerimizden geçen trafik çok daha
önemli olacak” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da, dünya üretiminin giderek Asya merkezine
kayması ile tarihi İpek Yolu’nun yeniden gündeme geldiğini
belirterek, “Bu güzergâh üzerindeki tüm ülkelere yeni
fırsatlar sunacaktır. Bu fırsatları değerlendirmek istiyorsak
tüm ülkelerin yakın işbirliği halinde olmaları gerekmektedir”
dedi.

Vialtis şube açıyor
Öte yandan, Karayolu taşımacılarına hizmet veren ve
IRU partneri Vialtis, İstanbul şubesinin açılışını İRU
Kongresi’nde duyurdu. Vialtis Genel Müdürü Sebastien
Schmitt, “Yakında Türkiye’deki faaliyetlerimizi 3 katına
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇALIŞMA MASAMDA ATATÜRK’ÜN
RESMİ VAR
Dağılan Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mikhail Gor
baçov, kongre öncesinde Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen
kahvaltıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK
İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, İTO Başkanı Murat
Yalçıntaş  ile bir araya geldi. Kahvaltı sırasında çok neşeli
olduğu gözlenen Gorbaçov, Türkiye’ye iltifatlar yağdırdı.
“Masamda Atatürk’ün resmi var, çok büyük bir lider
di” diyen Gorbaçov, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesi
gerektiğini kaydetti. Gorbaçov ayrıca, ABD’nin Irak’tan
çıkmak istediğini ancak bunu yalnız başına başaramayacağını söyledi. Gorbaçov, “ABD’nin Irak’tan çıkmak için
Rusya’ya ihtiyacı var” yorumunu yaptı.

Referans Gazetesi

16 Mayıs 2008

IRU Başkanı Janusz Lacny, Türkiye’nin kıtalar arasında
bir platform haline geldiğine dikkat çekerek, “Türkiye
yenilikçi ve etkin lojistik sistemlerin geliştirilmesi için neler
sağlanabileceğinin mükemmel bir örneğidir” diye konuştu.
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Türk firmaları marka topluyor
Şu ana kadar 17 dünya markası Türk şirketleri
tarafından satın alındı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının bu yolla küresel
piyasalarda adını duyurmaya başladığını söyledi
Türk şirketleri, yurtdışında şirket satın alarak dünyada
adından söz ettirmeye başladı. İsviçre’nin Godiva’sı,
iran’ın Razi’si, Rusya’nın Trader Media East’i, Almanya’nın
Villeroy’u ve Grundig’i Türk şirketleri taralından satın
alınan markalardan sadece birkaçı. Şu ana kadar 17 dünya
markası Türk şirketleri tarafından satın alındı.
Türk firmalarının bu yolla küresel piyasalarda adını
duyurduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geçen zaman içinde,
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Türk girişimcisinin girmediği ülke kalmadı” dedi.
Türklerin neredeyse dünyanın tüm ülkelerine ihracat
yapmayı başardığını belirten Hisarcıklıoğlu, “İhracatımızın
yüzde 65’ini dünyanın en rekabetçi bölgeleri olan, Avrupa
ve Amerika’ya yaparken, müteahhitlerimiz Kuzey Afrika,
Orta Doğu, Körfez, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da 110
milyar dolarlık proje tamamladı” diye konuştu.

‘İtici güç oldu’
Türkiye’nin artık küresel ekonomik sistemle bütünleştiğini
ve 2007 yılı itibariyle 660 milyar dolar büyüklüğünde bir
ekonomi haline geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi; “Türkiye, bugün dünya’nın en büyük 17. ve

Avrupa’nın en büyük 7. ekonomisi. Bu sürecin en önemli
itici gücü, Türk özel sektörü oldu. Türk girişimcisi, geçen
zaman içinde dünya iktisadi sisteminin önemli oyuncusu
haline geldi. 1980’lerde başladığımız ihracat seferberliği
sırasında önemli iktisadi ve siyasi başkentleri ziyaret edi
yor, ihracat maksatlı iş bağlantıları kuruyorduk, işte
o ziyaretler sırasında uluslararası basının ‘Genç Türkler
ellerinde çantalarıyla dünyayı fethe çıktılar’ yorumları hala
gözlerimizin önünde,”

‘En büyük 225 firma arasında
23 Türk müteahhitlik firmasının dünyanın en büyük 225
firması arasına girmeyi başardığına dikkat çeken Hi
sarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “2007 yılında, yurtdışı
müteahhitlik hizmetlerinde 34 ülkede 1.9 milyar do
lar tutarda, 350 proje üstlenildi. Yine 2007 yılında İslâm
dünyasındaki en büyük   100 şirketin 24’ü Türk şirketleri
arasından çıktı. Ülkemize 23 mil yon turist geliyor. Tüm bu
veriler gösteriyor ki, Türkiye, kalifiye insan gücü, yatırıma
müsait coğrafyası, güçlü altyapısı ve lider müteşebbisleriyle
21. yüzyılın hızla yükselen ülkelerinden biri.”

odaklanarak üretim yapıyor. Türkiye şu anda 200’ün
üzerinde ülkeye ihracat yapıyor” dedi.
Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi, çimento
ihracatçısı, buzdolabı üreticisi ve pamuk ihracatçısı
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Seramik üretiminde
dünya üçüncüsü, çelik üretiminde Avrupa üçüncüsü, hazır
giyimde Avrupa ikincisi, renkli TV ihracatında Avrupa
ikincisiyiz. “dedi.

22 milyar dolarlık yatırım
Türk özel sektörünün bugün Doğu Avrupa, Balkanlar,
Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta
olmak üzere yurtdışında toplamda 22 milyar dolarlık
yatırımı bulunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sadece
Balkanlarda 15 bin Türk firması ve 20 bin Türk işadamı
faaliyet gösteriyor” dîye konuştu.
Türkiye’nin tüm dünyaya nitelikli insan gücü de ihraç
etmeye başladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Coca Cola’yı,
Birleşmiş  Milletler Kalkınma Fonu’nu, Dünya Bankası’nı,
İslam Konferansı örgütünü, Brezilya Merkez Bankası’nı
idare eden yöneticiler yetiştirdik” dedi.

Şirketlerin zihinsel kodları değişiyor

Bugün Gazetesi
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Türk şirketlerinin artık zihinsel kodlarının değiştiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, “Sadece iç pazarlara değil dış  pazarlara
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BÖYLE MARKA ŞEHİR OLDUK!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu babaocağı kentte büyük
sırrı açıkladı: “Paran kadar değil hayrın kadar konuş
sözü önemli. Bu Kayseri’yi marka şehir yaptı.”

güzel örneğini sergiliyor. Kayseri marka olmanın yolunun
birliktelikten geçtiğini anladı. Dayanışma ve yardımlaşma
örneğini şergiliyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de yaptığı konuşmada, “Sadece ka
zanmakla olmaz. Kayseri’de olduğu gibi hayırseverlik de
at başı gitmeli. Kayseri’de (Paran kadar değil, hayrın kadar
konuş) lafı çok önemlidir” dedi.

KONUKLAR AÇILIŞTA

Memleketine övgü yağdırdı
Kayseri Ticaret Borsası, Kredi Garanti Fonu Kayseri Şu
besi, Anadolu Genç İşadamları Derneği’nin açılış törenleri
ile Ekonomist ve Kapital dergilerinin “Anadolu Markaları”
toplantısı için baba ocağı kente gelen Hisarcıklıoğlu,
memleketinden övgüyle söz etti.

Dayanışma ve yardımlaşma
Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’de güzel bir ahenk var. Kayseri,
kent yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikteliğin en
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• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TSE başkanı Kenan
Malatyalıoğlu, çevre illerden gelen Ticaret ve Sanayi
Odalarının başkanlarıyla birlikte Kayseri Ticaret Borsasının
yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Kilim armağan etti
• Mehter takımının gösteri yaptığı açılışa Vali Mevlüt Bilici,
Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki ile katıldı.
Bilici, Hisarcıklıoğlu’na kök boyadan dokunmuş  Yahyalı
kilimi ile plaket armağan etti.

Valiye ziyaret

Borsa açılışında

Kayseri marka olmanın yolunu öncelikle birliktelikten
geçtiğini çoktan anladı. 1991 yılından bu yana kent bir
araya gelip, dayanışmanın yardımlaşmanın en güzel
örneğini sergiliyor” dedi Vali Mevlüt Bilici, ziyaret anısına
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kök boyadan dokunmuş 
Yahyalı kilimi ile plaket armağan etti.

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk konusunda son aşamaya
geldiklerini, lisanslı depoculuğu TMO ile birlikte yapa
caklarını, Ürün İhtisas Borsası oluşturup, tarımsal ürünlerin
bedellerini kendilerinin belirleyeceklerini ifade ederek,
“Fındık, bizim için çok önemli ama bu önemli ürünün
fiyatını Hamburg Ticaret Borsası belirliyor. Oluşturacağımız
borsa ile tarım ürünlerimiz konusunda rekabetçi bir ortam
ve piyasa yaracağız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu babaocağı kentte büyük
sırrı açıkladı: “Paran kadar değil hayrın kadar konuş
sözü önemli. Bu Kayseri’yi marka şehir yaptı.”

Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine hükümet yargı gerginliği
için de, “Her gerginliğin bir faturası var. Bu gerginliğin
faturası büyük olarak yansımakta. Herkesin gerginlikten
kaçınması lazım. Çünkü zaten, dünya ekonomisi bir
hassas dönemde” dedi

27 Mayıs 2008

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklı
oğlu, Kayseri Ticaret Borsası, Kredi Garanti Fonu Kayseri
Şubesi, Anadolu Genç İşadamları Derneği’nin açılış törenleri
ve Ekonomist ve Kapital dergilerinin “Anadolu Markaları”
toplantısı için baba ocağı Kayseri’ye geldi. Hisarcıklıoğlu,
Vali Mevlüt Bilici’yi ziyaretinde memleketine övgüler düz
dü. Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de güzel bir ahenk olduğunu
belirterek, “Marka şehir Kayseri, kent yöneticileri, STKları
ile birlikteliğin en güzeal örneğini sergiliyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, beraberinde TSE başkanı
Kenan Malatyalıoğlu, çevre illerin ticaret ve sanayi odası
başkanlarıyla birlikte Kayseri Ticaret Borsasının yeni hiz
met binasının açılışına katıldı. Mehter takımının gösteri
yapıp, marşlar çaldığı açılışa Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Rifat
Hisarcıklıoğlu’da burada yaptığı konuşmada hemşehrilerine
övgü yağıdırıp, yanında bulunan diğer oda ve borsa
başkanlarına, “Kayseri bir marka şehirdir. Ama bu marka
oluşu sadece yatırımdan değil hayırseverliğinden de
gelmektedir. Sadece kazanmakla olmaz, Kayseri’de
olduğu gibi hayırseverlik de at başı gitmelidir. Kayseri’de,
‘Paran kadar değil, hayrın kadar konuş lafo çok önemlidir”
diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi

Böyle marka şehir olduk
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TOBB: Fiyat farkı zaman kaybedilmeden ödensin
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu zamların inşaat
sektörünü zor durumda bıraktığına dikkat çekerek,
fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını istedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yılbaşından bu yana artan demir fiyatları
sonrasında kamu projelerinin durma noktasına geldiğini
vurgulayarak, fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını
istedi. Hisarcıklıoğlu, demir ve yan ürünlere yüzde 7’ye
varan oranlarda zam yapıldığını anımsatarak, sektörün zor
durumda olduğunu söyledi.
Türkiye Müteahhitlik Meclisi, Türkiye İnşaat Yapımcıları
Meclisi, Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi ve
Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Başkanlık Divanı ile
ilgili kamu sektörü temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ
lu başkanlığında bir araya geldi.
İnşaat sektörünün, global finans çevreleri ve uluslararası
mortgage piyasalarında başlayan krizden etkilendiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, 2008 yılı başında başlayan demir,
akaryakıt ve akaryakıt yan ürünlerindeki fiyat artışının
inşaat sektörünü mağdur ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
1 Ocaktan itibaren inşaat demiri fiyatlarının yüzde 75,
akaryakıt fiyatlarının yüzde 25, bütün fiyatlarının da
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yüzde 42 arttığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Hükümet,
durma noktasına gelmiş  kamu projelerine ve mağduriyeti
artan inşaat müteahhitlerine çözüm olacak bu Fiyat Farkı
Kararnamesi’ni zaman kaybetmeden sonuçlandırılmalıdır”
dedi

BAKAN RANDEVU VERDİ
Genel Kurul öncesinde dün akşam düzenlenen resepsiyona
katılan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Devlet
Bakanı Mehmet Şimşek’e, “ Kepenk indirme noktasına
geldik” sözleriyle dert yanarken, Bakan da Japonya gezisi
sonrasına randevu verdi. Aygün de cevaben “Siz gelene
kadar esnaf kalmayacak” diye konuştu

2001 ESNAF EYLEMLERİ HATIRLATILACAK
TOBB, Genel Kurul öncesi sahnelenecek sine vizyon
sunumuyla 2001’deki esnaf eylemlerine atıfta bulunacak.
TOBB böylece partilere “huzur istiyoruz” mesajı verecek.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Gül’e
başbakan olduğu dönemde TOBB’ da çekilmiş bir fotoğrafını
armağan etti.

Referans Gazetesi - 31 MAYIS 2008

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki
inşaat sektörü, Kamu İhale Yasası’nda değişiklik öngören
düzenlemeden memnun değil. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, tasarının sorunları çözmekten uzak
olduğunu belirtirken, Fiyat Farkı Kararnamesi’nin de zaman
yitirmeden sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcilerinin katılımıyla Fiyat
Farkı Kararnamesi ve Kamu İhale Yasası’nda deği
şiklik öngören düzenleme ile ilgili cuma günü Birlik
Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnşaat
sektörünün 2007 yılı başında duraklama evresine girdiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, 2008 yılı başından itibaren
de dünya piyasalarındaki demir, akaryakıt ve akaryakıt
yan ürünlerindeki “olağanüstü fiyat artışları” nın sektörü
“çok büyük oranda mağdur ettiğini” kaydetti, İnşaat demiri
fiyatlarının 1 Ocak 2008 tarihinden bu yana yüzde 75,
akaryakıt fiyatlarının yüzde 25, bitüm fiyatlarının yüzde 42
arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’ın tali

matıyla fiyat farkı kararnamesi ve yasa değişikliği için çalışma
başlatıldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizden
talebimiz durma noktasına gelmiş  kamu projelerine ve
mağduriyeti had safhaya gelmiş  inşaat müteahhitlerine
çözüm olacak bu kararnamenin zaman kaybedilmeden
sonuçlandırılmasıdır”dedi.

Sorunları çözmekten uzak
Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısına
da değinen Hisarcıklıoğlu, yasanın ne siyasileri ne yatırımcı
kuruluşları ne de sektör temsilcilerini memnun ettiğine
dikkat çekti. Son hazırlanan tasarının ise “sektördeki
yozlaşmaların nedeni olan aşırı düşük teklif ve iş deneyim
-denetim belgeleri sorunlarını çözmekten uzak olduğunu”
ifade eden Hisarcıklıoğlu, tasarının komisyonlarda
görüşülmesi safhasında TOBB’un görüşlerinin de
alınmasını istediklerini kaydetti. Toplantıda bulunan Tür
kiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de tasarıyla
denetim mekanizmasındaki sınırlandırmalara sıcak
bakmadıklarını söyledi.

Referans Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kamu İhale
Yasası’nda değişiklik öngören düzenlemenin ne
siyasileri ne yatırımcı kuruluşları ne de sektör
temsilcilerini memnun etmediğini söyledi.

31 Mayıs 2008

TOBB’a Göre İhale Tasarısı Yozlaşmayı Önleyemez
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“Huzur istedik çünkü 2001’e benzer umutsuzluk sezdik”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, genel kurulda “Huzur
istiyoruz” dedi, delegeler destek verdi. Hisarcıklıoğlu
bu isteğin nedenini u2001’dekine benzer umutsuzluk
seziyoruz” diye açıkladı

Hisarcıklıoğlu, “Yapılması gerekenler göz ardı edilirken,
problemler arttı, ihracatçımız, ithalatçı oldu. Sanayicimiz
komisyoncu oldu. Esnaf işportacı oldu. Çiftçi, çift bozan
oldu” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve salonu dolduran
iş  dünyasının tüm temsilcileri dün yapılan genel kurulda
huzur istedi. Hisarcıklıoğlu huzur istemelerinin nedenini
de 2001’dekine benzer umutsuzluk ortamının tekrar
yerleşmesine bağladı.

HEP BİR AĞIZDAN ‘SÖZ!’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 63. Genel Kurul
toplantısına siyasi gerginlik ve küresel krizin de kendisini
hissettirmeye başladığı ekonomik bekleyişlerdeki bozulma
damgasını vurdu. Huzura vurgu yapıldığı genel kurulda
Hisarcıklıoğlu, “Bugünkü çatışma ortamının maliyetini yarın
kim ödeyecek? Hiç şüpheniz olmasın ki testiyi kıranlar
faturayı da millete havale etmekten çekinmeyecek. Biz
artık huzur istiyoruz. Huzur ortamında ticaret gelişir,
yatırım yapılır, istihdam sağlanır. Kısır siyasi çekişmeleri bir
kenara bırakıp iş, aş konuşalım” dedi. Delegelere seslenen
Hisarcıklıoğlu, 2006’dan sonra ekonominin geri planda
kaldığını, reform sürecinin aksadığını söyledi.
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“Huzur istiyoruz, Büyük Türkiye hayallerimizin peşinden
gidecek cesaretimiz var. Biz bu ülkeye hizmet için varız”
sözleri uzun süre ayakta alkışlanan Hisarcıklıoğlu, salonda
bulunan bin 400 delegeye “Söz mü?” diye sorunca salonda
“Söz” karşılığı yükseldi.
Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’daki “huzur istiyoruz” çağrısına
daha sonra basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklık
getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Gösterdiğimiz tanıtım filminde de
buna vurgu yaptık. 2001’dekine benzer bir umutsuzluk
seziyoruz” dedi.
Huzur kelimesinin 2006 yılında Diyarbakır’a yaptığı
ziyaretten ortaya çıktığını söyleyen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
“Diyarbakır’da o zaman oradaki esnaf PKK’nın kepenk
kapatma eylemine direnmişti, ben de bir hafta sonra

BAŞBAKAN Erdoğan’ın da katıldığı TOBB’un Genel
Kurulu’na hükümet adeta çıkarma yaptı. Başbakan
Yardımcısı Nazım Ekren, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan,
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Bayındırlık Bakanı Faruk
Özak, Milli Eğilim Bakanı Hüseyin Çelik, Devlet Bakanları
Mehmet Şimşek, Murat Başesgioğlu, Kürşad Tüzmen genel
kurula geldi. Genel kurula yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

‘Testiyi kıran faturayı millete havale ediyor’
“2001 krizinden bu yana işverenler, işçiler, çiftçiler, esnaf,
üretenler ve çalışanlar olarak büyük fedakârlıklarla krizin
maliyetini üstlenmek zorunda kaldık. Geçmişte kamu
bankalarında gizlice biriktirilen sözde görev zararla
rı da cebimizden çıkmıştı. Ama bunlara yol açanlar iş 
fatura ödemeye geldiğinde ortada yoktu. Peki, bugünkü
çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek’.’ Hiç şüp
heniz olmasın ki testiyi kıranlar faturayı da millete havale
etmekten çekinmeyecek.”

Kısır çekişmelerle zaman yitirdik, ikinci fili arıyoruz
TOBB Başkanı konuşmasında “hukuken ve adaletin dışına
çıkmakla korunabilecek bir sistem esasen korunmaya
değer değildir” diyerek yazar Emile Zola’dan şu ilginç alıntıyı
yaptı: “Cumhuriyetin şerefi adalettir.” Hisarcıklıoğlu’nun
çarpıcı mesajları şöyle:

01 Haziran 2008

Hükümet çıkarma yaptı’

ZOLA’DAN ALINTI YAPTI

• REFORMLAR İHMAL EDİLDİ: 2002-2006 arasında
büyüme ortalaması yüzde 7’nin üzerindeyken, 200’7de ne
yazık ki yüzde 4.5’e geriledi. 2008’de yüzde 4’ün altında
kalmaktan endişe ediyoruz. Küresel yarışta geri kalmaya
başladık. Zamanında tedbir almayışımızın bedelini
ödüyoruz.
• İKİNCİ FİL: Önceliği olmayan gündemlere saplandık.
Dışarıdaki kriz yetmedi, içte de siyasi çalkantılar başlattık.
Nasrettin Hoca’nın hikâyesindeki gibi, şimdi bize bir fil
yetmiyor, ikincisini arıyoruz. Kısır çekişmelerle ülkenin mü
cadele gücünü kırdık, enerjisini boşa harcattık. Artık huzur
istiyoruz.

Sabah Gazetesi

destek vermek için Diyarbakır’a gitmiştim. Esnafa karanfil
dağıtıyordum o sırada bir esnaf bana ‘Başkanım huzur
istiyoruz’ dedi. İşte huzur istiyoruz lafı da buradan çıktı.”
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‘İşler nasıl?’ sorusunun cevabı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mali
Genel Kurulu için Ankara’dayız. Genel Kurul dolayısıyla
Türkiye’nin hemen her yerinden işadamları, tüccarlar,
esnaf temsilcileri, oda başkanları Ankara’da toplandı.
Bu kadar işadamını ve tüccarı bir arada görünce tabii ki
sohbetler ekonomi üzerine oluyor. Sohbet imkânı bulduğu
muz işadamlarına, “İşleriniz nasıl diye soruyoruz. Kimse
“işimiz iyi, biz de mutluyuz” cevabını vermiyor, işler kötüye
gitse bile hep bahsedilecek bir sıkıntı bulunuyor. Sanayici,
düşük kurdan, üretimdeki azalmadan yakınırken; esnafın,
tüccarın derdi ise borçları, geri dönen senetler, karşılığı
olmayan çekler...

2006 yılından sonra Türkiye’de ekonominin gündemden
çıkmasının acısını yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu
manzarayı ise şu sözlerle anlatıyor: “Esnaf, işporta,
ihracatçı, ithalatçı, sanayici, komisyoncu, çiftçi çift bozan
oldu.” Dönen çeklerden, protesto olan senetlerden,
ödenmeyen borçlardan Hisarcıklıoğlu da bahsedip
ekonomisi bozulan halkın tüketim eğiliminin yavaşlamasını,
reel sektördeki güven eksikliğini bunun sebebi olarak
gösterdi. Hisarcıklıoğlu, halkın kredi kartı borçlarıyla
geleceğini ipotek altına aldığını belirtip isteklerini de şöyle
sıraladı: “Faizci, rantçı değil üretip çalışan kazansın. Biz
üretip kazanmak istiyoruz.”

HİSLERE TERCÜMAN

Bunun için de salonu dolduran tüm işadamlarından
“çalışma, üretme” sözü alan TOBB Başkanı, bütün engelleri
aşacaklarını, Türk özel sektörünün buna gücü olduğunu bir
kere daha tekrarladı.

Genel Kurul konuşmasında TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu aslında tüm iş dünyasının hislerine tercüman
oluyor. Zaten salondan aldığı yüksek alkışlar da bunu
gösteriyor. Hisarcıklıoğlu, daha konuşmasının başında ne
istediklerini söyle özetliyor ve siyasete mesajını yolluyor:
“Biz huzur istiyoruz.”
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Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasını 2 hadis-i şerifle süsledi
ama bu sözlerin hadis-i şerif olduğunu söylemedi. İşte o
hadis-i şerifler:
“İşi ehline veriniz.” “İşçinin alın teri kurumadan ücretini
ödeyiniz.”

01 Haziran 2008
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İşin ününe baktı, ununu unuttu!

GEÇEN hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile günübirliğine Kayseri’ye gittik.
Esenboğa Havalimanı’nndan havalanan 8 kişilik özel
uçakla gerçekleşen yolculuğumuz esnasında birbirimizi
daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Yerden 3 bin metre yüksekte,
siyasetten ekonomiye, özel yaşamdan hayallere kadar
birçok konuyu konuştuk. Doğrusunu söylemek gerekirse de
iş aleminin bir numaralı patronu konumundaki Rifat Bey’e
sevgim bir kat daha arttı.

Konuşmalarındaki sıcaklığı, davranışlarına da yansıyan
TOBB Başkanı’na yolculuk esnasında refakat eden bir tek
ben değildim. TOBB ve Ankara Ticaret Borsasının Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, Türk Standartları
Enstitüsü Başkanı Kenan Malatyalı, Gümrük ve Turizm
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız yolcu
kabininin diğer sakinleriydi.

Hürriyet Gazetesi

Geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile günübirliğine Kayseri’ye gittik.
Esenboğa Havalimanı’nından havalanan 8 kişilik
özel uçakla gerçekleşen yolculuğumuz esnasında
birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Bakın o
yolculuk boyu neler konuştuk.

Uçakta kendin pişir, kendin ye misali serviste Kenan Bey’in
özel olarak hazırlattığı Çorum usulü pekmezli ve çökelek
peynirli lavaşlar kahvaltı mönüsü oldu. Dönüşte ise Rıfat
Bey’in memleketi Kayseri’nin övünç kaynağı pastırma
ve sucuk, sıcak pidenin yoldaşı olarak midelerimize
indi. Bu esnada da kendisinin ve TOBB’un görüşlerini
yansıtan uzunca bir söyleşi yaptık. Doğrusu rakamlara
dayandırarak anlattıkları mevcut durumumuzun profilini
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çok iyi yansıtıyordu. Birazdan özetleyerek ve en can
alıcı bölümlerini aktararak vereceğim konuşma ilginizi
çekecektir.

01 Haziran 2008

FORSUNU TİCARİ İLİŞKİLERİNDE
KULLANIYOR MU?
Son aylardaki gergin ortamı hatırlatıp, iktidarın, birçok
sivil toplum örgütüyle ve kurumlarla kavga içinde olduğunu
söylüyorum. İlaveten de “Türkiye’yi sükûnete kavuşturmak
anlamında biraz balans ayarı gerekmiyor mu?” diye
soruyorum. Kısa ve öz bir cevap veriyor.

Hürriyet Gazetesi

“Aslında burada herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
Eğer bugün ülke böyle gergin bir ortama gelmişse bunların
sadece tek taraflı olması düşünülemez. Herkesin bu
gerginlikte katkısı olmuş olabilir. Bizim de, diğerlerinin de.”
Sözlerinden anlıyorum ki, bu kavganın merkezinde yer
almadan durumu geçiştirmeye çalışıyor. Boşuna ısrara
gerek yok, hemen özeline dönüp şahsına yönelik sorular
soruyorum. En başta da “ Türkiye’nin gözde koltuklarından
birinde oturduğunu hatırlatıp, soruyorum “Siyasi erkler
üzerinde önemli bir etkiniz var. Forsunuzu ticari ilişkilerinizde
kullanıyor musunuz?” Hiç düşünmeden cümlelerini birbiri
ardına sıralıyor.
“Oturduğumuz koltuklar fors kazanma yeri değil. Ben açık
söyleyeyim; burada gururla ifade edeyim diye söylüyorum,
ben iş adamıyım. İş adamı olduğum için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanıyım. Sizler benim işimi biliyorsunuz,
aileden olan işlerim kendi işlerim dahil çok büyük işlerimiz
var. Ancak beni zannediyorlar ki artık devlet memuru
oldum. Gazetenin birisi ‘şirket kurmuş’ diye kocaman yazı
yazmış. Allah Allah şaşırdım yahu. Benim işim şirket kurmak,
iş yapmak. Yani ben iş yapmazsam ne yapacağım? O zaman
Odalar Birliği Başkanı olmam, gider bir kamu kuruluşunda
çalışırım. İki yıl önce, 364 oda ve borsa başkanımızla
beraber Başbakan’ın huzurunda bir toplantı yaptık.
Ayrıca toplantıda 8 bakan ve birçok müsteşar vardı. Bir
soru sordum, ‘Sayın Başbakanım şahsi işlerimle ilgili size
hiç geldim mi?’ Bakanlar da oradaydı. Onlara da, ‘Sayın
Bakanlarım size geldim mi?’ diye sorumu tekrarladım. En
son olarak da “Hadi sizlere gelmedim, belki müsteşarlara
gitmiş  olabilirim. Sayın Müsteşarlarını şahsi işim için
size geldim mi?’ dedim? Hepsi ‘Yok’ dediler. Çünkü ben
bir milyon 300 bin kişinin sorumluluğunu taşıyorum.
Anlayacağınız, kendi şahsi işlerimi hiçbirine götürmedim.
İşte bu makamlar bu mevkiler hepimiz için fors kullanma
yeri değil, tam tersine gücümüzü zayıflatma yeri.”

KAYSERİ KURNAZLIĞI DEVREDE
Ülkemizin en güçlü koltuklarından birine konuşlanan
kişinin güç zayıflamasından bahsetmesi ilgimi çekiyor
ve “Gücünüz nasıl zayıflayabilir ki?” diyerek merakımı
gidermeye çalışıyorum. Yanıt Kayseri kurnazlığı ile gelmekte
gecikmiyor. “Bizim Kayseri’de bir laf vardır. Ben küçükken

112

öyle öğrettiler, ama tam iyi dinlememişiz, ‘İşin ununa mı
bakacan, ününe mi bakacan?’ Oğlum sen ununa bak,
ününü bırak derlerdi. Biz okumuşundan olduğumuz için,
gittik yine ün tarafına baktık, un tarafını bıraktık. Bu işte
başkan olduğun sürece unu unutursun, işin ünü de insana
un kazandırmaz.”
Daha sonra uzun uzadıya Dünya ve ülke ekonomisini
konuşuyoruz. Çok ilginç rakamlarla mevcut durumu
anlatıyor. Onlar tatil gününde sıkıcı olmamak için Pazar
yazıma değil, Ekonomist ve Tempo dergilerinin sayfalarına
ayırıyorum. Aslında gündemi takıp edenler için çok
enteresan bilgilerle dolu. Ancak küçük bir bölümü de
aktarmadan geçemeyeceğim Türkiye kişi başına düşen milli
gelirde çok büyük rakamlara mı ulaşıyor? Yani zenginleşiyor
muyuz? diye bir soru yöneltiyorum;

İKİNCİYDİK BEŞİNCİLİĞE DÜŞTÜK
Dünyadaki ve Türkiye’deki yıllık ortalama milli gelir
büyüme hızlarına bakarken geçmiş  yıllar ile bugünü
karşılaştıralım. Büyümeye şöyle bakın: Bir insanın sağlıklı
olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Tansiyonu ölçeriz değil
mi? Yahut da ateşine bakarız. Ekonomi iyi mi gidiyor, kötü
mü gidiyor, barometresi de büyüme hızı. Neyi saklarsan
sakla, iyi mi gitti, kötü mü gitti değerlendirmeyi buradan
yapacağız. Türkiye’de 2002-2006 yılları arasında, yani
siyasi ve ekonomik istikrarın olduğu devrede yüzde 7’lik bir
büyüme olmuş. Aynı yıllar arasında BRİC ülkeleri dediğimiz
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, yüzde 8,1 büyümüşler.
Bizden sonra Asya ülkeleri, Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri
gelmiş. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den sonraki gelen
müthiş bir noktadaydık ve başarılıydık. Bunu da Türk özel
sektörü yazdı. Ancak 2007 yılına gelince iş  değişti. BRİC
ülkeleri yüzde dokuz büyürken, onu biz değil, altımızda
kalan ülkeler takip etti Asya yüzde 5,3’den 6,7 büyümeye
yükseldi. Doğu Avrupa 4,9’dan 5,2 büyümeyi yakaladı. Biz
ise yüzde 7’den 4,5’a düştük.”

BU GİDİŞTE 2019 HESAPLARI HAYAL
Doğal olarak bundan sonraki ay ve yılları soruyorum.
Hesaplamış ve bir tablo üzerinde ülkemizin gelecek yıllarını
anlatıyor.
“Eğer Türkiye yüzde 7 büyürse, Avrupa Biriliği’nin fert
başına düşen gelirinin yarısını 2019’da yakalayacak. Ancak
2007’deki gibi, 2008’de devam eden gibi olursa ancak
2050’de yarısını yakalayacağız. Şimdi 2019’da mı yarısına
ulaşmak istersiniz, yoksa 2050’de mi? Para olarak ne
kaybımız oluyor? 2019’a geldiğimizde yüzde 7 büyümeye
Türkiye devam ederse fert başına düşen gelirimiz 21 bin
dolar olacak. Yüzde 4,5 büyümeyle giderse 13 bin dolar.
Anlayacağınız, ülkenin ekonomisinin iyi gidip gitmediğini
ölçeceğimiz yer büyüme hızı. Ülkemiz büyümede maalesef
sinyal veriyor.”

Hürriyet Gazetesi - 01 HAZİRAN 2008
TOBB Başkanından yargı-AKP çatışmasına Emile Zola yorumu: Cumhuriyetin şerefi, adaletidir
Adalet ve demokrasi

• Hisarcıklıoğlu, iç piyasada işlerin durma noktasına
geldiğine dikkat çekerken, şunları dile getirdi: “Çeklersenetler ödenmiyor. Bunun altında yatan neden, harcama
ve tüketim eğilimindeki yavaşlamadır. Tüketicideki ve reel
sektördeki güven erozyonudur.”

“Hukukun ve adaletin dışına çıkmakla korunabilecek
bir sistem, esasen korunmaya değer değildir” diyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Büyük yazar Emile Zola
ne demişti? ‘Cumhuriyetin şerefi, adaletidir!’ Bir ülkenin
kalkınma düzeyi, demokrasi düzeyinden ayrı düşünülemez.
O halde Türkiye; işleyen, yöneten, denetlenebilir ve hesap
verebilir, birinci sınıf bir demokrasi haline gelmelidir. Eğer,
ülkemizde demokrasinin yerleşmesini istiyorsak, Siyasi
Partiler ve Seçim Kanunları’nı yenilemek zorundayız.
Millet ile vekilleri arasındaki bağ güçlendirilmelidir.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısır çekişmelerle
Türkiye’nin mücadele gücünün kırıldığını, enerjisinin
boşa harcatıldığını, nefesinin tüketildiğini söylerken,
“Biz artık huzur istiyoruz” dedi. Ünlü yazar Emile
Zola’mn “Cumhuriyetin şerefi, adaletidir” sözünü
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Hukukun ve adaletin dışına
çıkmakla korunabilecek bir sistem, esasen korunmaya
değer değildir” diye konuştu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Biriği’nin (TOBB) 63’üncü
genel kurulunda, ekonomiden siyasete Türkiye gündemi
ele alınırken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceliği
‘huzur’a verdi AKP ile yargı arasındaki gerginlikten
duydukları rahatsızlığı aktaran Hisarcıklıoğlu, ünlü
yazar Emile Zola’nın sözleriyme mesaj verdi.

Hürriyet Gazetesi

Çek - senetler ödenmiyor
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Cumhuriyetin şerefi, adaletidir

Eleştiriden muafiyet olmaz
“Adalet mülkün temelidir. O yüzden de adalet terazisinin
dengesini korumaya mecburuz” diyen Hisarcıklıoğlu,
sözlerine şöyle devam etti: “Yargının hem bağımsız, hem
de tarafsız olmasını beklemek ve istemek durumundayız.
Hiçbir kişi ya da kurum eleştiriden muaf tutulamaz. Zira
eleştiri olmayan yerde kimse kendini yenileyemez, kendini
geliştiremez. Yeter ki, eleştiri hakarete dönüşmesin. Çağdaş 
bir demokraside hiçbir kurum, kendine anayasa ve
yasalarla verilmiş görevler dışında bir misyon üstlenemez.
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Bu Hayallere Ulaşmak İçin Söz Verdiler
• KONUŞMASININ sonunda “Peşinden gidecek cesaretiniz
varsa, bütün hayalleriniz gerçek olur. Bizim hayallerimizin
peşinden gidecek cesaretimiz var. Biz bu ülkeye hizmet için
varız. Biz bu ülkenin sevdalısıyız” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB üyeleriyle birlikte gerçekleştirmek için söz verdiği
‘büyük hayaller’ini şöyle sıraladı:
• Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giren,
• Dünyanın 100 büyük şirketi içinde küresel milli şirketleriyle
yer alan, en az üç sektörde dünya lideri olan, 500 milyar
dolar ihracat yapan bir Türkiye,
• İcat çıkaran, bilim üreten ve ihracatının dörtte biri ileri
teknoloji ürünlerinden oluşan bir Türkiye,
• Ekonomisiyle, birinci sınıf demokrasisiyle, tarihsel
birikimiyle, kültürel zenginliğiyle, bütün dünyanın örnek
aldığı bir Türkiye,

• CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise beklenmesine
karşın, gelmedi. Bu durum, telefon dinleme olayının iddia
ettiklerinin aksine bir şekilde ortaya çıkmasına bağlandı.
• Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması, Başbakan’ın aksine
sık sık alkışlarla kesildi. Bazı oda başkanları ‘Muhalefet
konuşmasını bizim Başkan yaptı” yorumu yaptı. Ancak
Başbakan ve diğer bakanlar ayrıldığı için bu konuşma sadece
Zafer Çağlayan tarafından dinlenebildi.
• Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın yanı şıra Hak-İş 
Genel Başkanı Salim Uslu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa
Kumlu ve çok sayıda bürokrat, oda ve borsa başkanı da
TOBB’un 63’üncü genel kurulundaydı.

• Dünyadaki yeri tarihteki yerine yaraşan bir Türkiye.

• Genel kurulunun yapıldığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin (ETÜ) bahçesine oda ve borsalar tarafından
çeşitli stantlar kuruldu. Delegelere künefeden sucuk ekmeğe,
Afyon lokumundan mırraya kadar ikramlar yapıldı

Başbakan erken ayrıldı, Baykal hiç gelmedi

Ne çektiysek kardeşini ‘öteki’ görenden çektik

• Genel Kurula Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
bakanlardan da Nazım Ekren, Mehmet Şimşek, Zafer
Çağlayan, Murat Başeskioğlu. Kürşad Tüzmen, Mehmet Ali
Şahin, Faruk Özak ve Hüseyin Çelik katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fırsatların kazası olmaz” derken, şu
uyarıları da yaptı: “Şimdi kısır siyasi çekişmeleri bırakıp,
iş  üzerine aş  üzerine konuşma zamanıdır. Ortak yaşam
bilincine erebilmek için kendimizi tarı unlarken başkalarını
ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz.

• Büyük Atatürk’ün işaret ettiği yönde, diğer milletlere de
önderlik eden bir Türkiye,
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• Partisinin Kızılcahamam toplantısı, nedeniyle Başbakan
Erdoğan ilk konuşmayı yaptı ve genel kuruldan hemen ayrıldı.
Ancak Başbakan, ne salona girerken ne de konuşması
sırasında, beklediği alkışı bulamadı.

• RİFAT Hisarcıklıoğlu, konuşmasındaki “huzur istiyoruz”
talebine şöyle açıklık getirdi: “2001’dekine benzer bir
umutsuzluk seziyoruz. ‘Huzur’ kelimesinin 2006’da
Diyarbakır’a yaptığım ziyaretten sonra ortaya çıktı. PKK’nın
kepenk kapatma eylemine direnen esnafı desteklemek için
oraya gittiğimde bir esnaf bana, ‘Başkanım huzur istiyoruz’
dedi. İşte Huzur istiyoruz lafı da buradan çıktı.
90’lara dönmekten korkuyoruz
Endişelerini de dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, bir
dünya devi olmaya koşacakken, yanlış  gündemlerle
zaman kaybetti” diyerek, şöyle konuştu: “Kısır çekişmelerle
ülkemizin mücadele gücünü kırdık, enerjisini boşa harcattık,
nefesini tükettik. Biz artık huzur istiyoruz. Çünkü ancak
huzur ortamında ticaretin gelişeceğini, yatırım yapılacağını,
istihdam sağlanacağını biliyoruz. Huzur olmazsa, 90’ların
karanlık günlerine dönmekten korkuyoruz.”
Evet, artık tarafız
“Altını çizerek söylüyorum; evet, artık biz de tarafız.
Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin ve
kalkınmanın tarafındayız” diyen Hisarcıklıoğlu; şöyle konuştu:
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2001 gibi umutsuzluk seziyoruz huzur istiyoruz

“Kavganın, çatışmanın, demokrasiyi ve kalkınmayı akamete
uğratacak her girişimin de karşısındayız. Biz huzur istiyoruz.
Biz sağduyulu olmayı, Türkiye’nin yeniden kendisiyle
barışmasını bekliyoruz. Bu nedenle, Hükümetimizin önceliği
ekonomik istikrarı korumak olmalıdır. Peki, bugünkü
çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek? Hiç
şüpheniz olmasın ki, testiyi kıranlar, faturayı da millete
havale etmekten çekinmeyecektir. Üzerine vazife olmayan
görevlere soyunanların yol açacağı zararları artık ödemek
istemiyoruz.”
Bize bir fil yetmiyor ikincisini arıyoruz
• TOBB’un “’Türkiye’nin birinci gündem maddesi ekonomi
olmalı” uyarılarına karşın, 2006’dan sonra ekonominin
geri planda kalmasından yakınan Rifat Hisarcıklıoğlu,
şu değerlendirmeyi yaptı: Yapılması gerekenler göz ardı
edilirken problemler artmaya devam etti. İhracatımız
ithalatçı oldu. Sanayicimiz komisyoncu oldu. Esnaf işportacı
oldu. Çiftçi çift bozan oldu. Zamanında tedbir almayışımızın
bedelini ödüyoruz. Önce ekonomiyi ve reformları ihmal ettik.
Sonra da önceliği olmayan gündemlere saplandık. Dışında
büyüyen iktisadi kriz yetmedi, içeride de siyasi çalkantılar
başlattık, Nasreddin Hocanın hikâyesindeki gibi, şimdi
bize bir fil yetmiyor, ikincisini de arıyoruz. 90’larda nasıl
bir felakete dönüştüğünü görmüş  olmamıza rağmen, bütçe
dışı harcama yapılmasına imkân verecek fonlar oluşturma
girişimlerini, hayretle ve üzüntüyle karşılıyoruz. Geçmişin
hatalı uygulamaları, nelerin yapılmaması konusunda en
sağlam rehberimiz olmalı.”

Hürriyet Gazetesi

Bu ülke ne çektiyse kardeşini öteki diye görenden çekti.
Bugün bir olmak, birlik olmak, beraber olmak günüdür.
Büyük edebiyatçı Tolstoy’un dediği gibi ‘Herkes dünyayı
değiştirmeyi düşünüyor, ama kimse kendini değiştirmeyi akıl
etmiyor.
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İş dünyasından siyasilere net mesaj: Huzur istiyoruz huzur
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 63. olağan
genel kurulu, dün gerçekleştirildi. Hükümetin tam kadro
katıldığı toplantıya CHP iştirak etmezken MHP, genel
sekreter yardımcısı seviyesinde temsil edildi. TOBB’un
61’inci genel kurulunda siyasilerin el ele tutuştuğu tarihi
fotoğraf ise sadece hafızalarda kaldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu konuşmasında muhalefet başta olmak üzere,
hükümet ve yargıya yüklendi.2006’dan sonra ekonominin
geri planda kalarak reform sürecinin aksadığım belirten
Hisarcıklıoğlu, 1990’lann karanlık gündemine dönmekten
korktuk ama dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, bir dünya
devi olmaya koşacakken, yanlış  gündemlerle zaman kay
betti. Kısır çekişmelerle ülkemizin mücadele gücünü kırdık.
Biz artık huzur istiyoruz huzur.” dedi. Başbakan Tayyip
Erdoğan da ekonomik anlamda açılım sağlanması gereken
bir dönemde Türkiye’nin çok farklı konulara kilitlendiğini
söyledi.
TOBB’un seçimsiz genel kurulunda konuşan Hisarcıklıoğlu,
2001 krizinden bu yana, işveren, isçi, çiftçi ve esnafın
krizin maliyetini üstlenmek sorunda kaldığını dile getirdi
ve, “Geçmişte, kamu bankalarında gizlice biriktirilen, gizde
görev zararları da cebimizden çıkmıştı. Ama bunlara yol
açanlar, iş faturayı ödemeye geldiğinde ortada yoktu. Peki,
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bugünkü çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek?
Hiç şüpheniz olmasın ki, testiyi kıranlar, faturayı da millete
havale etmekten çekinmeyecektir.” diye konuştu. Üzerine
vazife olmayan görevlere soyunanların yol açacağı
zararları ödemek istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları aktardı: “Altını çizerek söylüyorum; evet artık biz
de tarafız. Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin
ve kalkınmanın tarafındayız. Kavganın, çatışmanın,
demokrasiyi ve kalkınmayı akamete uğratacak her girişimin
de karşısındayız, Biz huzur istiyoruz. Biz sağduyulu olmayı
Türkiye’nin yeniden kendisiyle barışmasını bekliyoruz.”
Konuşmasına “Adalet mülkün temelidir.” sözleriyle devam
eden Hisarcıklıoğlu, adalet terazisinin dengesinin korunması
gerektiğine vurgu yaptı, “Yargının hem bağımsız hem de
tarafsız olmasını beklemek ve istemek durumundayız.”
ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, “Hiçbir kişi ya da kurum
eleştiriden muaf tutulamaz. Zira eleştiri olmayan yerde
kimse kendini yenileyemez, kendim geliştiremez. Yeter ki,
eleştiri hakarete dönüşmesin. Çağdaş bir demokraside hiçbir
kurum, kendine anayasa ve yasalarla verilmiş  görevler
dışında bir misyon üstlenemez,” şeklinde konuştu. Birlik
Başkanı.Türkiye’nin yıldızının yeniden parladığını belirterek,
tarihi bir fırsatı elinde tuttuğunu kaydetti. “Unutmayalım ki.
inşatların kazası olmaz.” uyarısında bulunan Hisarcıklıoğlu,

Güneydoğu Anadolu, keşfedilmemiş fırsatlarla doludur. Biz
de bu tür salların Türkiye’ye kazandırılması için elimizi
taşın altına koymaya hazırız.”
01 Haziran 2008

TOBB’un 63. Genel Kurulu’na hükümet adeta çıkarma
yaptı. Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra 8 bakanın katıldığı
seçimsiz genel kurula CHP temsilci göndermedi- Bin 400
delegenin yer aldığı toplantıyı 3 bin 900 kişi izledi.

Dünyanın gözü Türkiye’de ama biz başka
konularla uğraşıyoruz’
Başbakan Tayyip Erdoğan, dünyanın, Türkiye’yi izlediğini
ancak Türkiye’nin çok farklı konulara kilitlendiğini ya da kilit
lenmek istendiğini söyledi. Dünyanın her yerinde gittikleri
her ülkede gazetecilerin, politikacıların, akademisyenlerin
Türkiye’nin son dönemde yakaladığı atılım zirvesini ve
artan ağırlığını gördüklerini dile getiren Erdoğan, şunları
kaydetti: “Ama bakıyorsunuz Türkiye çok farklı konulara
kilitlenmiş ya da kilitlemek istiyorlar. ‘Siyasetin önünü nasıl
keseriz, milli iradeye nasıl ipotek koyarız, milletin ter
cihlerini nasıl yok sayarız, yatırımın, üretimin, ihracatın
ününü nasıl keseriz? Türkiye’ye giren uluslararası
sermayeyi nasıl bloke ederiz, nasıl atarız, nasıl kapatırız?
Hükümete nasıl çamur atarız, nasıl çelme takatiz, ne tür
iftiralar atarız? Milletin moralini nasıl bozarız? İstikrarı,
güveni nasıl zedeleriz? Güvenlik güçlerini nasıl yıpratırız?’
diye.” Türkiye’nin, Türk halkının gerçek gündeminin başka,
muhalefetin, medyanın gündeminin başka olduğunu ifade
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şu sözlerle devam etti: “Şimdi kısır siyasi çekişmeleri
bırakıp, iş üzerine aş üzerine konuşma zamanıdır. Sorunlar
üzerine değil, çözümler üzerine odak lartma zamanıdır.
Milletimizin gündemiyle buluşma zamanıdır. Tüm kurulular
demokrasiyi içtenlikle benimsemeli, birbirleriyle üstünlük
mücadelesine gir memeli: herkesin hayat tarzına saygı
gösterilmeli, ortak yaşam bilincine ere bilmek için kendimizi
tanımlarken başkalarını ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz.”
“Bu ülke ne çektiyse kardeşini öteki diye görenden çekti.”
ifadesine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi karanlık
günlere geri götürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini
kaydetti. “Bugün bir olmak, birlik olmak, beraber olmak gü
nüdür. Bugün, ayrılıktan azabın, birlikten rahmetin doğacağı
gündür,” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi: “Dünü
kavgayla geçirip patinaj yapmışsak, bugün o kavgaları
geride bırakma günüdür. Bugün, yarını kurmaya başlaya
cağımız ilk gündür. Bugün Türkiye’yi, bu güzel ülkeyi, huzur
içerisinde, yüreğimizden çıkan o büyük sevgiyle, başa
rıdan başarıya koşturacağımız gündür. Avrupa Birliği (AB)
sürecine de değinen TOBB Başkanı, AB’nin temel aldığı
evrensel norm ve değerlerin, cumhuriyetin temel ilkelerinin
ve katılıma demokrasinin tamamlayıcısı olacağını
vurguladı. Hükümetin açıkladığı GAP Eylem Paketi’ne de
destek veren Hisarcıklıoğlu, GAP’taki yatırımların tamam
lanmasına yönelik hükümetin başlattığı girişimin yerinde
bir adım olduğuna dikkat çekti: “Bu çerçevede bizlere
düşen görev de, bölgenin ekonomik potansiyelini ortaya
çıkaracak somut projeleri hayata geçirmektir. Doğu ve
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eden Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi
GAP’la ilgili somut adımlan salı günü açıkladıklarını, bütün
milletin büyük bir coşku ile umut içinde çarşamba günü bunu
görmek isteğini, ancak medyanın ve muhalefetin ‘cımbızla
çeker’ gibi olumsuzlukları gündeme sokmak istediği
ni ve adeta gündemi kundaklamaya çalıştığını vurguladı.
Gündemlerinin bu olmadığını ve suni gündemlerle, sanal
krizlerle uğraşacak vakitlerinin bulunmadığım vurgulayan
Başbakan, şöyle devam etti: “Bizim gündemimiz çatışma,
gerilim, Türkiye’nin geçmişini karartan, vaktini boşa
harcayan içi bos tartışmalar değil. Biz Türkiye 1 trilyon
dolar gayri safi yurtiçi hâsılaya nasıl ulaşır, bunun gayreti
içerisindeyiz. Kişi başına gayri safi milli hâsıla 10 bin dolar
dedik. Bunu bu yıl yakalıyoruz. Şimdi 15 bin dolara nasıl
çıkaracağız onun gayreti içerisindeyiz.’
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Sivil toplum örgütlerini var edenin demokratik ortam
ve demokrasi olduğuna işaret eden Başbakan, “Ama
bakıyorsunuz bazıları çıkıyor, kendilerini var eden
demokrasiye yönelik tehdit olduğunda, demokrasiyi
zayıflatan bir girişim olduğunda, ne hikmettir bilmiyorum,
o olumsuzluğun yanında yer alıyor. Tam karşısında yer
alması gerekirken, demokrasiyi muhafaza için göğsünü
siper etmesi gerekenler eğiliyor, bükülüyor, demokrasiyi
zarara uğratacak bir gayret ve çaba içine giriyor. Haksızlık
karsısında susan, o haksızlığa ortak olmuştur.* ifadelerini
kullandı, Tüketici Güven Endeksi’nin Ağustos 2007’de
yüzde 92,2 olduğunu, Nisan 2008’de ise yüzde 76,2 olarak
gerçekleştiğini, Reel Kesim Güven Endeksi’nin de Ağustos
2007de yüzde 114. bugün ise yüzde 101 olarak gerçek
leştiğini belirten Erdoğan, “Bugün niye böyle olduğunu
bilmeyen var mı? Demokrasiyi, milli egemenliği tartışma
konusu yapanlar, AB’nin tartışma konusu olduğu böyle
bir zeminde, millet iradesini tartışma konusu yapanlar,
bunun cevabım vermek zorundadır.” dedi. Sanayi Bakam
Zafer Çağlayan ise yılsonuna kadar sanayi stratejisi,
sanayi envanteri ve yeni teşvik istemini sunacaklarını ak
tardı. 2007’de 2 milyon 100 bin gelir ve Kurumlar Vergisi
mükellefinin 1,7 trilyon YTL net satış  hâsılatı yaptıklarını,
ihracatın bu rakamın yüzde 9’u seviyesinde bulunduğuna
dikkat çeken Çağlayan. “İhracatta gidilecek daha çok yol
var. Kendi kendimize aynaya bakarak hesaplaşalım.” diye
konuştu

GENEL KURULDAN NOTLAR
Hükümet TOBB Genel Kurulu’nda tam kadro yer aldı.
Başbakan Erdoğan’ın yanı Sıra Başbakan Yardımcısı Nazım
Ekren, devlet bakanları Mehmet Şimsek, Murat Başesgioğlu
ve Kürsad Tüzmen, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Adalet
Bakanı Mehmet Ali Şahin, Bayındırlık Bakanı Faruk Özak
ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik katıldı. Ayrıca Merkez
Bankası Başkanı Durmus Yılmaz, Türk-İş  Genel Başkanı
Mustafa Kumlu, Hak-iş  Genel Başkanı Salim Uslu ve çok
sayıda bürokrat, oda ve borsa başkanı iştirak etti.
• CHP’nin temsilci göndermediği muhalefeti MHP temsil
etti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı davet ettiğini

118

bildiren TOBB Başkanı, “Yoğun seyahatlerinden dolayı
katılamayacağım söyledi.” açıklamasında bulundu.
• Başbakan Erdoğan, Kızılcahamam programı sebebiyle
konuşmasını erken yaptı.
• TOBB Divan Başkanı başbakan olduktan sonra bütün
genel kurullara katılan Erdoğan’a teşekkür etti.
• Erdoğan ve Hisarcıklıoğlu’nun konuşması sık sık
işadamlarının alkışlarıyla kesildi.
• Bin 400 delegesi bulunan TOBB’un genel kuruluna 3 bin
900 kişi katıldı.
• Toplantıyı hem İstanbul hem de Ankara’dan onlarca
gazeteci takip etti.
• Konuşmaların yapıldığı kürsü Atatürk’ün büyük bir posteri
ve Türk bayrağı ile donatıldı.
• Dev bir ekrandan konuşmacıların görüntüleri yansıtıldı.
Delegeler, salonun ve binanın değişik yerlerindeki daha
küçük ekranlardan genel kurulu izleme imkanı buldu.
• Her il kendi ürünlerini tanıtmak için genel kurulun yapıldığı
TOBB ETÜ’nün bahçesinde stant kurdu.
• Kurulan stantlarda her oda kendi yöresine özgü
yiyeceklerden delegelere ikram etti. İkramlar arasında
künefe, sucuk ekmek, kebap, lokma tatlısı, çeşitli ızgaralar,
Afyon lokumu, mırra, leblebi, erik, çiftlik dondurma, kefir ve
ayran dikkat çekti.
• Kayseri ve Afyonlu firmaların katılımcılara üniversitenin
bahçesindeki sucuk ve ayran ikramı yoğun ilgi gördü. Dele
geler bu yiyeceklerden tatmak için zaman zaman kuyruklar
oluşturdu.
• TOBB ETÜ’nün bahçesinde ve içinde sarı, kırmızı, mavi
renklerinin hakim olduğu flamalar ve balonlar dikkat çekti
• Seçimsiz qenel kurulun öğleden sonraki bölümünde
Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme
Komisyonu, dilekleri inceleme, AB uyum, dış ilişkiler, vergi,
ekonomi politikası, basın ve yayın ile Hesapları İnceleme
Komisyonu sunuşlarını yaptı.
• 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 bütçe dönemi harcamaları
ve kesin hesabı ile 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 dönemi 12
aylık bütçe teklifi onaylandı.
• Genel Kurul, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “Türkiye’nin
birlik ve beraberlik içinde daha iyi noktalara gelmesi’”
temennisiyle sona erdi. Hisarcıklıoğlu, gazetecilerin sorusu
üzerine, “6 yıldır siyasete girmeyeceğimi söyledim ancak
kimseye inandıramadım, daha başka ne yapmalıyım
bilmiyorum.” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Ekonomi ve reformlar unutuldu, önlem alınmadı

Kriz ihmalin bedeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ne yazık ki geçmişteki başarının hep devam
edeceğinin sanıldığını, 2006’dan sonra ekonominin geri
planda kaldığını, reform sürecinin de aksadığım kaydetti.
Yapılması gereken göz ardı edilirken problemlerin artmaya
devam ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İhracatçımız
ithalatçı, sanayicimiz komisyoncu oldu. Esnaf işportacı,
çiftçi çift bozan oldu” dedi.
TOBB ETÜ’de yapılan TOBB’nin 63. seçimsiz ola
ğan genel kurulunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Kızılcahamam’daki AKP kampına katılabilmek için TOBB
Başkanı Hisarcıkhoğlu’ndan önce delegelere hitap etti.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından bir multivizyon gösterisi
sunuldu. Daha sonra da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu dele
gelere seslendi.

Ekonomide zamanında tedbir alınmamasının bedelinin
ödendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, önce ekonominin ve
reformların ihmal edildiği ve önceliği olmayan gündemlere
saplanıldığını kaydetti. “Dışarda büyüyen ekonomik
kriz yetmedi İçeride siyasal çalkantılar başlatıldı” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Bugün kavgaları geride bırakma günüdür...
Bugün Türkiye’yi, bu güzel ülkeyi huzur içerisinde yüreği
mizden çıkan o büyük sevgiyle başarıdan başarıya
koşturacağımız gündür” diye konuştu. Hayallerin peşinden
gidecek cesaret varsa gerçek olacağına da değinen
Hisarcıklıoğlu, kendilerinin hayallerinin peşinden gidecek
cesaretlerinin olduğunu belirterek, “Biz bu ülkeye hizmet
için varız. Biz bu ülkenin sevdalısıyız” dedi.
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• Hisarcıklıoğlu, başarının hep devam edeceğinin
sanıldığını, 2006’dan sonra ekonominin geri planda
kaldığını kaydetti. TOBB Başkanı, “ihracatçımız
ithalatçı, sanayicimiz komisyoncu. Esnaf işportacı,
çiftçi çift bozan oldu” dedi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasını, “Değişimden korkmadan,
yarıştan korkmadan, hedeften sapmadan, yorulmadan,
yılmadan hayallerimize ulaşmak için bu güzel Türkiye
için hep birlikte çalışmaya bugün burada hep birlikte söz
verelim...” sözleriyle noktaladı.
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TOBB: Yanlış gündemle çok zaman kaybettik
Hisarcıklıoğlu,
başarının,
‘rehavete
kapılarak’
ekonominin geri plana atılması sonucu tersine
döndüğünü, dünya devi olmaya doğru koşacakken
yanlış gündemle zaman kaybedildiğini söyledi
Hükümetin reform sürecinin aksadığını söyleyen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar
cıklıoğlu, “2002 ile 2006 arasında büyüme ortalaması
yüzde 7’nin üzerindeyken, 2007’de ne yazık ki yüzde 4.5’e
kadar geriledi.
Şimdi 2008’de, yüzde 4’ün bile altında kalmaktan endişe
ediyoruz. Zamanında tedbir alamayışımızın bedelini
ödüyoruz” dedi. Türkiye’ye yanlış  gündemlerle zaman
kaybettirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bugünkü çatışma
ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek?” diye sordu.

‘Herkes eleştirilebilir’
Hisarcıklıoğlu, yargının hem bağımsız ve hem de tarafsız
olmasını beklemek ve istemek durumunda olduklarını
kaydederek, “Hiçbir kişi ya da kurum eleştiriden muaf
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tutulamaz” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
‘rehavete kapılma’, uyarılarına rağmen ekonominin geri
plana itilmesi ve siyasette ortaya çıkan istikrarsızlık
yüzünden, ekonomide yakalanan başarı trendinin tersine
döndüğünü, yüzde 4’lere düşen büyüme hızıyla Türkiye’nin
en büyük sorunu olan işsizliğin yenilemeyeceği, gelişmişlikte
Avrupa’nın yakalanamayacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 63. Genel Kurulu’nun açılış konuş
masında, işadamları olarak 2001 krizinden bu yana çok
çalıştıkları ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik
başarılarından birine imza attıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un Türkiye’nin aynası olduğunu söyledi. Mesajları
özetle şöyle:

‘Tedbir alınmadı’
Ekonomi geri planda kaldı:
Ne yazık ki geçmişteki başarı hep devam edilecekmiş 
sanıldı. 2006’dan sonra ekonomi geri

Kısır çekişmeler bitsin: Türkiye, bir dünya devi olmaya
koşacakken, yanlış  gündemlerle zaman kaybetti. Kısır
çekişmelerle ülkemizin mücadele gücünü kırdık, enerjisini
boşa harcattık, nefesini tükettik. Huzur istiyoruz. Çünkü
ancak huzur ortamında ticaretin gelişeceğini, yatırım ya
pılacağını, istihdam sağlanacağını biliyoruz. Bugünkü çatışma
ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek? Testiyi kıranlar,
faturayı da millete havale etmekten çekinmeyecektir.
Zararları artık ödemek istemiyoruz.
Artık tarafız: Altını çizerek söylüyorum; evet, artık biz
de tarafız. Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin
ve kalkınmanın taıafındayız. Kavganın, çatışmanın,
demokrasiyi ve kalkınmayı akamete uğratacak her girişimin
de karşısındayız. Bakın bugün iç piyasada işler durma
noktasına geldi, çekler-senetler ödenmiyor, Niye? Niye
birden piyasadan para çekildi? Bunun altında yatan neden,

harcama ve tüketim eğilimindeki yavaşlamadır. Tüketicideki
ve reel sektördeki güven erozyonudur.
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Vergi denetimi kurallara bağlansın: Kurallara bağlanması
gereken ilk alan, mali disiplindir. İkincisiyse vergi denetimidir.
Vergi denetimlerini maksadını aşan uygulamalar olmaktan
çıkartıp, kurallara bağlı hale getirecek adımlar atılmasını
istiyoruz.
İstihdam için eğitim: İstihdam üzerindeki mali yükleri
azaltma ve istihdamı cezalandıran mevzuatı değiştirmek
üzere, Hükümetimizin başlattığı girişim yerindedir ve bunu
destekliyoruz. Şimdi bu adımlara paralel olarak, mesleki
eğitim reformuna ve işsizlere yönelik eğitim programla
rına da, acilen başlamalıyız. Sorun, sadece işsizlik değil,
mesleksizliktir. Yüksek Öğretim Kurumu da üniversite
kontenjanlarını, işgücü talebine göre belirlemelidir.
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planda kaldı. Reform süreci aksadı. Yapılması gerekenler
gözardı edilirken problemler artmaya devam etti.
İhracatçımız ithalatçı oldu, sanayicimiz komisyoncu
oldu, esnaf işportacı oldu, çiftçi çift bozar oldu. Sonuçta,
2002 ile 2006 arasında büyüme ortalaması yüzde 7’nin
üzerindeyken, 2007’de ne yazık ki yüzde 4.5’e kadar ge
riledi. Şimdi 2008’de, yüzde 4’ün bile altında kalmaktan
endişe ediyoruz. Üstelik bizim büyüme hızımız düşerken,
rekabet ettiğimiz ülkelerde benzer bir yavaşlama da yok.
Zamanında tedbir alamay ısımızın bedelini ödüyoruz.

‘Kamu reformu lazım’
Kamuya nitelikli kadro: Reformları tasarlamak, yönetmek
ve uygulamak için, kamu idaresinde yeni bir anlayışa ve
nitelikli kadrolara ihtiyaç vardır. Yıllardır sürüncemede
kalan kamu yönetimi reformu tamamlanmalı, atamalar
liyakate göre yapılmalıdır. Hem yolsuzlukla, hem de kamu
kaynaklarının israf edilmesiyle mücadelede büyük önemi
bulunan kamu ihale kurumunun görev alanını kısıtlayacak
yeni düzenlemelere gidilmemelidir.
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Siyaset sinyalleri
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Hisarcıklıoğlu, ‘Siyasette yeni oluşumlar içinde yer
alacağınıza ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?’
sorusuna, bu söylemlerin, 2002 yılında gündeme geldiğini
ve o tarihten bu yana zaman zaman tekrarlandığını söy
leyerek, “Şimdi 2009’a kadar TOBB Başkanıyım. Sonra ne
olur, onu bilmem” dedi.

‘Anayasayı birlikte yazalım’
Anayasamız; toplumumuzun çimentosu olan demokratik,
laik, sosyal, hukuk devleti yapımızı korumalıdır.  
Anayasamız; çağdaş  devletin üç temel niteliği olan; ifade
hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini
garanti altına almalıdır.
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Anayasamız; demokratik dengeleme mekanizmalarına
sahip, toplumun değerleriyle bütünleşmiş  bir toplumsal
sözleşme olmalıdır.
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Ayrıca unutmamalıyız ki, Anayasa’nın yenilenmesi
süreci de, en az içeriği kadar önemlidir. Amaç hepimizin
anayasasını hep beraber yazmak olmalıdır.

GAP’a destek
GAP’taki yatırımların    tamamlanmasına yönelik   olarak
Hükümetimizin başlattığı girişim, yerinde bir adım olmuştur.
Bu çerçevede bizlere düşen görev de, bölgenin ekonomik
potansiyelini ortaya çıkaracak somut projeleri hayata
geçirmektir. Güneydoğu, keşfedilmemiş  fırsatlarla doludur.
Biz de bu fırsatların Türkiye’ye kazandırılması için elimizi
taşın altına koymaya hazırız.
Ayrıca özellikle vurgulamak istiyorum ki, fiyat istikrarı
istiyorsak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ve saygınlığını
korumalıyız.

Milliyet Gazetesi - 01 HAZİRAN 2008
TESTİYİ KIRAN, FATURAYI MİLLETE ÖDETİYOR’ DİYEN TOBB BAŞKANI:

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her yıl siyasi are
naya dönüşen genel kurulu, bu yıl muhalefet partilerinin
katılmaması nedeniyle sakin geçti. Genel kurula “dinleme
tartışmaları” nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren CHP’den
katılım olmazken, diğer siyasi partilerden sadece MHP,
genel sekreter yardımcısı düzeyinde temsil edildi.
Genel kurulda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yargıdan
atamalara, üst kurullardan vergi düzenlemeleri ve
ekonomiye kadar pek çok konuda uyarı ve eleştirilerde
bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Çatışma ortamının maliye
tini yarın kim ödeyecek? Hiç şüpheniz olmasın ki testiyi
kıranlar, faturayı da millete havale etmekten çekinmeye
cektir, Üzerine vazife olmayan görevlere soyunanların yol
açacağı zararları artık ödemek istemiyoruz. Artık biz de
tarafız” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun mesajları söyle:

‘Bedel ödüyoruz’
‘Rehavete kapılmayalım’ diye uyardık. Ancak 2006’dan
sonra ekonomi geri planda kaldı ve reform süreci ak
sadı. Bütçe açığı üç katına çıktı, ihracatçımız ithalatçı,

esnaf işportacı oldu. Büyüme yüzde 7’lerden 4’lere kadar
geriledi. Şimdi 2008’de, yüzde 4’ün bile altında kalmaktan
endişe ediyoruz. İç piyasada işler durma noktasına geldi.
Zamanında tedbir almayışımızın bedelini ödüyoruz, önce
ekonomiyi ve reformları ihmal ettik. Sonra da önceli
ği olmayan gündemlere saplandık. Kısır çekişmelerle
ülkemizin enerjisini tüketiyorlar. Biz artık huzur istiyoruz.

‘Biz de artık tarafız’
Çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek? Hiç
şüpheniz olmasın ki, testiyi kıranlar, faturayı da millete
havale etmekten çekinmeyecektir.
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TOBB
Genel
Kurulu’nda
konuşan
Başkan
Hisarcıklıoğlu, ülkedeki çatışma ortamının ekonomiye
zarar verdiğini belirterek, “Artık biz de tarafız,
çatışmanın bedelini ödemek istemiyoruz” dedi
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‘Üzerine Vazife Olmayan Görevlere Soyunan Var’

Üzerine vazife olmayan görevlere soyunanların yol
açacağı zararları artık ödemek istemiyoruz. Artık biz de
tarafız. Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin ve
kalkınmanın tarafındayız. Güvenin olmadığı yerde de ne
yatırım, ne üretim, ne de tüketim olur.
Özel sektöre yönelik politikalar, ayaküstü alınan kararlarla
akşamdan sabaha değil, uzun vadeli stratejilerle belirlenmeli.
Kamu yönetimi reformu tamamlanmalı, atamalar liyakate
göre yapılmalı.
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Bağımsız ve tarafsız yargı
Adalet terazisinin dengesini korumaya mecburuz. Yargının
hem bağımsız hem de tarafsız olmasını beklemek ve
istemek durumundayız. Hiçbir kişi ya da kurum eleştiriden
muaf tutulamaz. Zira eleştiri olmayan yerde, kimse kendini
yenileyemez, kendini geliştiremez. Yeter ki, eleştiri hakarete
dönüşmesin. Çağdaş bir demokraside hiçbir kurum, kendine
anayasa ve yasalarla verilmiş  görevler dışında bir misyon
üstlenemez.

‘Hayallerim var’
Bugün yarını kurmaya başlayacağımız ilk gündür. Bugün
Türkiye’yi, bu güzel ülkeyi, huzur içerisinde, yüreğimizden
çıkan o büyük sevgiyle başarıdan başarıya koşturacağımız
gündür, işte o gün, bugündür değerli arkadaşlarım. Bu
anlamda, Benim Türkiye için büyük hayallerim var. Dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasına giren, dünyanın 100 büyük
şirketi içinde küresel milli şirketleriyle yer alan, en az üç
sektörde dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan
bir Türkiye. Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün ha
yalleriniz gerçek olur. Bizim hayallerimizin peşinden gidecek
cesaretimiz var. Hep birlikte söz verelim.

Hisarcıklıoğlu’na çok, Başbakan’a az alkış
• Genel kurul geçmiş yıllardaki gibi coşkulu olmadı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının daha önceki genel
kurullara oranla daha az alkış aldığı gözlendi.
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• Seçimsiz genel kurula 750 delege katıldı. Delegelere deri
takım elbise çantası hediye edildi.
• Muhalefet kesimini temsil eden MHP Genel Sekreter
Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Haluk Emin Ayhan
konuşmasını Erdoğan ve Hisarcıklıoğlu’ndan sonra yaptı.
Ancak bakanlar ve sanayicilerin büyük bir kısmı dışarı
çıkınca, Ayhan neredeyse boş kalan salona seslendi.
• Hisarcıklıoğlu’nun sözleri sık sık sanayicilerin alkışlarıyla
kesildi. Hİsarcıklıoğlu’nun, “Hayallerimizin
peşinden
gidelim, söz mü” diye sormasının ardından salondakiler
hep bir ağızdan “söz” diye yanıt verdi. Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasının en çok Türkiye’ye ilişkin hayallerini anlattığı
bölüm alkış aldı.
• Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Hisarcıklıoğlu,
siyasete girip girmeyeceği yönündeki sorular üzerine
2009’a kadar TOBB Başkanı olarak göreve devam edeceğini
hatırlatarak, “Ondan sonra ne olur, bilmem” dedi.
• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ)
bahçesinde her oda, kendi yöresine özgü yiyeceklerden
delegelere ikram etti. Bu ikramlar arasında künefe, sucukekmek, kebap, lokma tatlısı, çeşitli ızgaralar, Afyon lokumu,
mırra, leblebi, erik, çiftlik dondurma, kefir ve ayran dikkat
çekti. Delegeler bu yiyeceklerden tatmak için zaman zaman
kuyruklar oluşturdu.
• CHP lideri Baykal’ın şehir dışında olduğu için genel kurula
katılamadığı, Hisarcıklıoğlu’na “Daha sonra bir yönetim
kurulu toplantınıza katılıp sizi dinlemek istiyorum” dediği
öğrenildi.

03 Haziran 2008

Zaman Gazetesi - 03 HAZİRAN 2008

Anadolu’yu dinlemek

TOBB genel kurulları bir düğün havasında geçiyor her
yıl. Burada Anadolu’nun bütün renklerini görmek müm
kün. Genel kurulun yapıldığı salonların bahçesine kurulan
çadırlarda Anadolu misafirperverliğinin en güzel örnekleri
ni buluyorsunuz Bu yıl da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin kampüsüne kurulan çadırlarda yöresel
ürünlerin tanıtım ve ikramı bir aradaydı. Kayseri sucuk;
Afyon lokum, sucuk ve soda; Turgutlu erik; Şanlıurfa
çiğköfte ve mırra; Bodrum mandalina gazozu; Tavşanlı

leblebi; Antalya turunç reçeli; Antakya künefe; Manisa
şerbetli lokma ve kebap; Ankara da Atatürk Orman Çiftliği
süt ürünleriyle çıkmıştı meydana.
TOBB genel kurullarının en önemli özelliği, hükümet,
muhalefet ve iş  dünyasının buluştuğu bir platform olması.
Bu bir gelenek haline gelmiş. Burada herkes eteğindeki
taşı döküyor, eleştirisini, övgüsünü yöneltiyor. Bu yıl
öncekilerden çok farklı bir manzara vardı salonda. İktidar,
Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında çok sayıda bakanla
salondaydı. İş  dünyası da yoğun ilgi göstermişti. Fakat
muhalefet yoktu. Bilhassa genel kurulları kaçırmayan CHP
Genel Başkanı Deniz Baykal’ın olmayışı dikkat çekiciydi.
“Dinleme skandalı” iddialarıyla, devleti ve hükümeti ağır
dille suçlayan, hızını alamayıp iddialarını Fethullah Gülen
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“Huzur-ticaret-zenginlik.” Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin cumartesi günü gerçekleştirilen 63. genel
kurulunun ana teması buydu. Türkiye’nin dört bir yanından
gelen 364 oda ve borsa başkanı, bin 400 delegenin hissiyatı
yanında Türk halkının da isteği, ihtiyacı bu aslında.
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Hocaefendi’ye kadar götüren, iddiaları çürüten belge ortaya
çıkınca da ne yapacağını şaşıran CHP, Anadolu’nun dört bir
yanından gelen işadamlarının karşısına da çıkamamıştı.
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Böyle olunca, zaten seçimsiz olan genel kurul biraz
sakin geçti. Ama iş  dünyasının ilgisi öncekilerden fark
sızdı. Delege sayısı bin 400 olmasına rağmen, çok sayıda
odanın meclis üyeleri de katılmış, katılımcı sayısı 3 bin
900’ü bulmuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurul
konuşmasında, hem iktidara, hem muhalefete mesajlar
gönderdi. Mesaj verilenler arasında anayasal kurumlar,
yargı ve iş dünyasının kendisi de bulunuyordu.
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Hepimiz biliyoruz ki, 2007’nin cumhurbaşkanlığı seçimi krizi,
“e-muhtıra” ve seçimle kaybedilmesi, 2008’de de “kapatma
davası” ve sonrasındaki gelişmeler, ekonomiyi gündemden
düşürdü. İş dünyası, şimdi de çıkarılan gerginlikler sebebiyle
huzurun bozulmasından, ekonomik gidişatın daha da
kötüleşmesinden endişeli, “Ne yazık ki geçmişteki başarı,
hep devam edecekmiş sanıldı. 2006’dan sonra ekonomi geri
planda kaldı ve reform süreci aksadı. Yapılması gerekenler
göz ardı edilirken, problemler artmaya devam etti, “ diyen
Hisarcıklıoğlu, bütün bunların üzerine ortaya çıkan çatışma
ortamından duydukları rahatsızlığı dile getirdi: “Bugünkü
çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek? Hiç
şüpheniz olmasın ki, testiyi kıranlar, faturayı da millete
havale ermekten çekinmeyecektir. Üzerine vazife olmayan
görevlere soyunanlann yol açacağı zararları artık ödemek
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istemiyoruz.
“Altını çizerek söylüyorum; evet, artık biz de tarafız.
Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin ve
kalkınmanın
tarafındayız.
Kavganın,
çatışmanın,
demokrasiyi ve kalkınmayı akamete uğratacak her girişimin
de karşısındayız. Biz huzur istiyoruz. Biz sağduyulu olmayı,
Türkiye’nin yeniden kendisiyle barışmasını bekliyoruz.’
Hisarcıklıoğlu’nun yargı konusunda söyledikleri de
önemli: “Yargının hem bağımsız, hem de tarafsız olmasını
beklemek ve istemek durumundayız. Hiçbir kişi ya da
kurum eleştiriden muaf tutulamaz.”
TOBB Başkanı, kendi tabanına da mesajlar verdi, yapılması
gerekenleri sıraladı. Bunlardan en önemlisi kayıt dışıyla
ilgiliydi: “Yıllardır ısrarla takip ettiğimiz vergi indirimleri,
hükümetimizin olumlu ve cesur yaklaşımı sayesinde
hayata geçti. O halde kayıt dışılık belasını azaltacak yönde
daha çok çalışmalıyız ki azalan kayıt dışılık, yeni vergi
indirimlerini de mümkün kılabilsin.”
TOBB Genel Kurulu’nda verilen mesajları alması
gerekenlerin başında Baykal ve CHP geliyordu aslında.
Anadolu gerginlik, kavga, yargısız infaz değil, huzur, çözüm
ve adalet istiyor. Halkın sesine, Anadolu’nun sesine kulak
verilmeli, dinlenmeli. Bu tür dinlemelerden kimseye zarar
gelmez.

04 Haziran 2008
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TOBB’un Gözü Asya-Pasifik’te
Gü’ün Japonya gezisine 80 işadamı eşlik ederken TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Japonya, yatırım için aradığımız
ülke” dedi.
Türkiye’nin 3.5 milyar nüfus ve 10.5 trilyon dolarlık
milli gelire sahip Asya-Pasifik bölgesini ihmal ettiğini
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Japonya tam Türkiye’nin
aradığı ülke’ dedi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Japonya
başta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesini ihmal ettiğini
vurgulayarak, Türkiye’nin 3,5 milyar nüfus ve 10.5 tril
yon dolar milli gelire sahip Asya Pasifik bilgesine yaptığı 3
milyar dolarlık ihracatının, 22 milyon nüfusu ve 100 milyar

dolar milli geliri bulunan Romanya’ya eşit olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, sıfırdan yeni yatırıma dönük, istihdam
artırıcı, teknoloji transferine dayalı doğrudan yabancı
sermaye sağlamak için Japonya’nın tam Türkiye’nin aradığı
ülke olduğunu belirtti.

Gül 80 işadamıyla gitti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Japonya’da temaslarda
bulunmak üzere dün gece Japonya’ya hareket etti. Gül’e
Japonya seyahatinde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ile birlikte 80 dolayında işadamı eşlik ediyor.
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Japonya tam aradığımız ülke

Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki akşam bir grup gazeteciye
Japonya’ya neden geniş  bir işadamı heyetiyle gittikleri
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ni anlattı, Japonya’ya gitme önerisini kasımda verdikleri
birifingde Cumhurbaşkanı Gül’e anlattıklarını ve hazırlıklara
başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bir
yurtdışı gezi için ilk defa bu kadar yoğun bir ön hazırlık
yaptığını söyledi.
Japonya’nın dünyanın ikinci büyük ekonomisine, nüfus
itibarıyla 10. büyük pazarına sahip olduğunu, dünya gayrı
safî yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 10’unu tek başına
gerçekleştirdiğini, dünya dış ticaretinden yüzde 5 pay alarak
4’üncü sırada yeraldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Japonya
olmadan Avrasya olmaz. Ekonomik büyüklüklerine rağmen
hepimizin gnözardı ettiği bir Pazar” diye konuştu.
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Türkiye’nin 22 milyon nüfusu ve 100 milyar dolar GSYH’sı
olan Romanya’ya 3 milyar dolar ihracat yaptığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, 3.5 milyar nüfusu, 10.5 trilyon dolar
GSYH’sı olan Afganistan’ın doğusundaki Asya-Pasifik
teki 45 ülkeye yapılan toplam ihracatın da 3 milyar dolar
seviyesinde kaldığını dile getirdi. Japonya’ya 1988’de 268
milyon dolarla Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.3’ü
oranında ihracat yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
aradan geçen sürede Türkiye’nin toplam ihracatı 110
milyar doları bulurken Japonya’ya yapılan ihracatın 247
milyon dolara gerilediğini söyledi,

‘Az ihracat bize yakışmıyor’
Japonya’ya yapılan ihracatınTürk işadamlarına yakışmadığını
belirten Hisarcıklıoğlu, ihracat rakamının düşüklüğüne coğrafi
uzaklığın bahane olarak gösterilemeyeceğini, çünkü Türki
ye’nin bugün Japonya’dan daha uzaktaki ülkelere başarıyla
ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Japonya’nın mal aldığı
ülkeler arasında Türkiye’nin 58. sırada yer aldığına dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, Japonya’nın da Türkiye’nin ihracat
yaptığı ülkeler arasında 59’uncu sırada olduğunu söyledi.

Hedef sıfırdan yatırım
Türkiye’nin üç temel sorununun cari işlemler açığı, istihdam
ve sürdürülebilir büyüme olduğunu,bunlar için de ülkeye
teknoloji transferi sağlayacak sıfırdan yatırıma dönük
doğrudan yabancı sermaye yatırımına ihtiyaç bulunduğunu
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kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu; “Türkiye’ye gelen
doğrudan yabancı sermayede ciddi bir artış  sağlandı, son
üç yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık doğrudan yabancı ser
maye girişi oldu. Fakat bunlar içerisinde hiç sıfırdan yatırım
yok. Türkiye’nin değerlerini satın almalar var, ilave istihdam
yaratmıyor, mevcut tesisi alıyorlar. Oysa Japonya geçen yıl
dünyada 73 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi.
Bunun 49.3 milyar dolarını sıfırdan yatırımda kullandılar.
Romanya, Polonya, Meksika, Macaristan’a giden Japon
sermayesinin yüzde 100’ü sıfırdan yatırım şeklinde oldu.
Türkiye ise geçen yıl Japonya’dan yabancı sermaye
çekmek yerine eksi bakiye verdi.”
Japonların gittikleri ülkeye teknolojiyi de beraberinde
götürdüklerini belitten Hisarcıklıoğlu, Japonların 22 defa
düşünüp bir kere iş  yaptıklarını, zor karar verdiklerini
ama karar verdikten sonra kolaylıkla vazgeçmediklerini
söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
istihdamı artırmak, üretim kapasitesini güçlendirmek,
teknoloji transfer etmek için aranılan her şeyin Japonya’da
bulunduğunu ifade etti.

Gül CEO’larla buluşacak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yarın sabah Japonya’nın
Marubeni, Itochtı, Mitsui, Mitsubishi, Sumîrnoto ve Sojitz
isimli altı dış yatırım firmasının en üst düzey yöneticileriyle
kahvaltıda buluşacak. Gezide TOBB tarafìndan Japoncaya
çevrilerek bastırılan Erdal Güven’in Ertuğrul fırkateyni
faciasını anlattığı ‘Abdülhamit’in Hüzün Gemisi’ ve İranIrak savaşında Tahran’daki Japon mühendislerin THY
pilotlarının kurtarılması hikâyesini anlatan ‘Yüzyılın
Kurtarma Operasyonu’ adlı kitaplar, gezide Japon heyetlere
hediye edilecek. Gül ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca
yaptırılan Japonya’da batan Ertuğrul Fırkateyni’nin maketini
Japon İmparatoruna hediye edecek.

Referans Gazetesi - 04 HAZİRAN 2008

Seçimlerden hemen sonraydı. Mehmet Şimşek, milletvekili
seçilmiş ama henüz daha bakan olmamıştı. İlk açıklamasını
da tekstil sektörüne yönelik yapmış ve katma değeri düşük
ürünlerin Çin’e bırakılmasını söylemişti. Bu açıklamasından
dolayı da tekstil sektöründen çok ciddi tepki almıştı. Gerçi
sonradan, “yanlış anlaşıldım” diye yaptığı gafı düzeltti,
İşin aslını isterseniz Hazine’den Sorumlu Ekonomi Ba
kanı Mehmet Şimsek, ne gaf yapmıştı ne yanlış anlatmıştı
ne de yanlış  anlaşılmıştı. Kamu yönetiminin özellikle de
bürokratların tekstil sektörüne bakışını ortaya koymuştu.
O bakış  da Türkiye’nin artık tekstilden uzaklaşıp, katma
değeri yüksek ürünlere yönelmesi. Nitekim, dikkat edin,
o açıklamadan sonra tekstil sektörüne yönelik   gereksiz
yatırımlar yapıldığından tutun da kapasite fazlası olduğuna
kadar birçok eleştiri geldi, halen de devam ediyor.

Maraş’ı daha yeni borçlandırdılar

Geçen cumartesi Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin
(TOBB) 63. Genel Kurulu sonrasında Rifat Hisarcıklıoğlu,
gazetecilerle yaptığı özel sohbette tekstil konusunu
gündeme getirdi. Açıkçası bu konudan bahsederken de
Hisarcıklıoğlu’nu ender tepkili ve kızgın gördüğüm anlardan
biriydi, Hisarcıklıoğlu    konuşmasında, “Tahtaya çivi bile
çakmamış, yanında adam çalıştırmamış, SSK, vergi
ödememiş  adamlar kalkıp tekstil sektörünü yanlış  yatırım
yapıldı, kapasite fazlası var diye eleştiriyor” şeklinde
konuşuyor ve şunları söylüyor: “Tekstile yatırımı biz mi
yaptık? Bizi teşvik ettiler, ‘Gelin yatırım yapın’ dediler de
öyle yaptık. 1995’te Gümrük Birliği’ne girerken teşvik ettiler.
2003’te yine teşvik ettiler. Biz de borç harç yatırım yaptık.
Bugün kalkıyorlar, ‘Yanlış  yatırım yapıldı’ diyorlar. Ama
halen teşvik ediyorlar. Maraş’ı daha yeni borçlandırdılar
tekstile yatırım yapılsın diye. Şimdi suç bende mi yoksa
beni yıllardır teşvik edenlerde mi?”

Referans Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tekstil sektörüne
yanlış yatırım yapıldığı ve kapasite fazlası olduğu
yönündeki eleştirilere tepki gösteriyor.

04 Haziran 2008

Tahtaya Çivi Bile Çakmamışlar,
Kalkıp Tekstil Sektörünü Eleştiriyorlar
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Rifat Hisarcıkhoğlu, tekstil sektöründe kapasite fazlası
olduğuna yönelik eleştirilere de şiddetle karşı çıkıyor ve “He
defin yoksa kapasite fazlan olur. Eğer hedef dünya ise o
zaman kapasite noksanlığın var demektir. Söyle bakalım,
senin hedefin Türkiye mi, dünya mı? Benim hedefim
dünyaya açılmak. Bunu da yapmışım. Daha fazlasını da
yapmak istiyorum. Bunun için de vizyon gerekli” diyor.

TOBB tabanı kamu yönetimine tepkili
Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu yönetiminin sektörü eleştir
mek yerine önünü açmasını ve ortaya vizyon koyması
gerektiğine de değiniyor.
“Maraş, Mersin arası 100 lira; Mersin, Çin arası 50 lira
navlun ödeniyor. Artık tekstil sektörüne yönelik bu algı
değişmeli” diyor Hisarcıklıoğlu ve en önemli, güçlü sektörü
kaybedeceğimizin altını çiziyor. Başta da söylediğim gibi,
Rifat Hisarcıklıoğlu ‘nu ender tepkili gördüğüm anlardan
biriydi, tekstil sektörüne yönelik eleştirileri yeniden
gündeme taşırken.
Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Rifat Hisarcıklıoğlu,
bir konuda tepki gösterirken TOBB tabanının görüşle
rini alıp, öyle açıklamalar yapar. Yani bir anlamda;
Hisarcıklıoğlu, tabanın aynasıdır.
Bu da gösteriyor ki, TOBB’un tabanı; kamu yönetimindeki
tekstil sektörüne yönelik bu yaklaşıma bir hayli tepkili
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Ufukta seçim var mı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 63. Genel Kurulda yaptığı
konuşmasının bir bölümü dikkatimi çekti. Önce konuşmadaki
o bölümü sizlerle paylaşayım: ‘işleyen demokrasiyi
sağlamanın ilk adımı, siyaseti tabana yaymaktır. Siyasetin
de görevi, tabanın sesini duymak, tabana kulak vermek,
milletin sesi olmaktır. Eğer, ülkemizde demokrasinin
yerleşmesini istiyorsak, siyasi partiler ve seçim kanunlarını
yenilemek zorundayız,”
İşte Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasındaki bu bölüm bana
ilginç geldi. Çünkü seçimler yapılalı daha 10 ay olmuş ve
AK Parti dört yıl daha iktidarda. Tabii bir taraftan da AK
Parti’ye yönelik açılmış kapatma davası var. Ortalarda do
laşan senaryolardan biri de partinin kapatılacağı ve yeniden
seçime gidileceği. Ama dediğimiz gibi birçok senaryodan
sadece biri bu.
Acaba Rifat Hisarcıklıoğlu da önümüzdeki dönemde bir
seçim mi bekliyordu ki, genel kuruldaki konuşmasında
siyasi partiler ve seçim yasasına atıfta bulundu. İşte
bu soruyu genel kurul sonrasında kendisine sordum.
Verdiği cevabı aynen sizlerle paylaşıyorum: “Konuşmamda
yapılması gereken birçok şeyi sıraladım. Bu da onlardan
biri.”
Açıkçası bana kaçamak bir cevap geldi. Nitekim; seçim
bekleyip beklemediğinden hiç bahsetmedi. Artık yorumu
sizlere bırakıyorum.

Milliyet Gazetesi - 12 HAZİRAN 2008

El freni
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “aynı uçaktaydılar.” 10 Haziran salı akşamı.
Hisarcıklıoğlu dedi ki:

Şu anda “İngiltere’de
öğrencilerinden.”

• Sayın Bakanım, ekonomide ciddi sorunlar var.

“Gariban baba” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yolunu kesmiş:

***

- Efendim size özel bir şey soracağım.
- Sor amca.

Kemal Unakıtan dinledi, dinledi ve... “Haklısın Rifat bey”
dedi:

- Durum böyle böyle... Çocuğum İngiltere’de.

- Ben de aynen senin gibi düşünüyorum, fakat.
- Fakat da ne sayın bakanım?

- Oğlum, okulu bitirince, Türkiye’ye dönsün mü?.. Yoksa
İngilte re’de kalmanın çaresine mi baksın?

- Rifat bey otomobil saatte 200 kilometre hızla giderken el
frenimizi çektiler.

- Amca, oğlunun Türkiye’ye dönmemesi için bir sebep mi
var?

Japonlar cevap verdi...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Japonya’da “Gelin,
Türkiye’ye yatırım yapın” dedi. Japonlar cevap verdi: Ama
Türkiye’de siyasi istikrarsızlık var.

Kahreden soru
Adam “garibanın teki,” Çocuğunu “bin bir güçlükle”
okutabilmiş  Çocuk “zehir mi zehir.” Okulun “gözbebeği”
olmuş.
Sonra “yurtdışı bursu” sınavına girmiş.
Kazanmış.

12 Haziran 2008

• Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomi. Gerçek gündeme
dönülmeli. Her gün ekonomi konuşulmalı.

başarılı

- Ne kadar güzel... Tebrik ederim... Benden isteğin nedir?

Milliyet Gazetesi

• Piyasalar tedirgin.

okuyor.” Okulun “en

- Efendim siz daha iyi bilirsiniz ama... Görüyorsunuz,
Türkiye karışık... Yarın ne olacağı belli değil... Ne diyorsunuz,
oğlum dönsün mü dönmesin mi?

***

- Rifat Hisarcıklıoğlu dün bize bu olayı anlattı ve ekledi:
- Garibanın sorusu beni kahretti... O gece sabaha kadar
uyuyamadım.
- Size çok mu dokundu?
- Evet... 2001 krizinden sonra da benzer soruyla çok
karşılaşmıştım... Çocuğu yurtdışında okuyanlar bana
‘çocuğum okulunu bitirince dönsün mü, dönmesin mi” diye
soruyorlardı... O zaman da kahrolmuştum.
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Japon dedi ki
Cumhurbaşkanı Gül’ün “Japonya heyetinde” TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vardı. Rifat bey gitmeden
önce “dersine iyi çalışmış.”
Görmüş  ki Japonlar geçen yıl “ülke dışında 50 milyar
dolarlık yatırım” yapmışlar Üstelik de “doğrudan yatırım.
Yani “sıfırdan fabrika kurma.”
Ama bu yatırımdan Türkiye’nin aldığı pay “sıfır.”

***

“hükümete

***

Aynı gün Rifat Hisarcıklıoğlu Amasya’daydı. Merzifon,
Gümüşhacıköy, Suluova’daydı. Sonra döndü.
Ve dün buluştuk.

***

Başkan bize sordu:
- Dolaşıyorsunuz, ne görüyorsunuz?

Hisarcıklıoğlu Japonlarla masaya oturmuş. Türkiye’deki
“teşvikleri” anlatmış. Yabancı sermayeye gösterilen “kolay
lıkları” saymış. “Gelin” demiş:

- Başkan milletin kafası kanşık... Piyasa durgun... Biz bunu
gördük... Ya siz neler gördünüz?

- Türkiye’de yatırım yapın.

- Amasya’da mı? Her
yerde...
İnsanların
gelecekle ilgili endişeleri var... Bana “ülke nereye gidiyor’’
diye soruyorlar.

***

Dün Hisarcıklıoğlu’na sorduk:
- Japonlar ne dediler?
- Beni sabırla dinlediler... Hiç sözümü kesmediler...
Söylediklerime katılma anlamında başlarını salladılar...
Ama sonunda öyle bir şey dediler ki kanım dondu.
- Neydi söyledikleri?
- Aynen şu: Ama Türkiye’de siyasi istikrarsızlık var.

Nereye?
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“Sorunlarını”
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
anlatmasını” istemişlerdi.

- Umutsuzluk gördüm.

Başkanın kağıtları
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önünde “kağıtlar” duruyordu.
Üzerinde bazı “notlar” vardı, örneğin “kaynak Türkiye
İstatistik Kurumu” gibi.
Örneğin “beyaz eşya” gibi.
- Başkan, bunlar nedir?
- Alın. okuyun.

***

Salı günü Ankara’daki Antares Alışveriş Merkezi’nde “AVM
sahiplerini” dinlemiştik.

Birinci kağıt:

Bize “piyasaları” anlatmışlardı. Ve “gündem ekonomi
olmalı” demişlerdi.

Beyaz eşya satışlarında, bu yılın ilk 3 ayında, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş var. (Kaynak TÜİK)

- Huzur, ticaret, zenginlik.

***

Hisarcıklıoğlu:

• Huzur olmazsa, ticaret de olmaz.
• Ticaret olmazsa, zenginlik olmaz.
• Onun için nereye gitsem aynı sözleri tekrar tekrar
söylüyorum.
Başkan “geçen ayın programını” gösterdi.
Dolaşıp durmuş. Gelecek haftanın programını gösterdi.
Dolaşıp duracak. Çanakkale senin. Bandırma benim.
Kuzey’e de gidecek. Güney’e de.

***

- Başkan gittiğiniz yerlerde yatırımcılar neler söylüyorlar?
- Yatırımcı siyasi ve ekonomik istikrar ister... İstikrar olacak
ki yatırımcı kendisine bir yol haritası çizsin... Çizemiyor ve
frene basıyor... Yatırımcı kavga dövüş istemiyor.
Hisarcıklıoğlu bir “kente” girmiş. Demişler ki:
- Ankara’da huzur istiyoruz, “ilçeye” gitmiş. “Ankara’da hu
zur İstiyoruz” söylemini dinlemiş,
Rifat bey:
- Köylüyle karşılaşıyorum... Sanki herkes sözleşmiş... O da
aynı şeyi söylüyor: Ankara’da huzur istiyoruz.

***

Ankara ‘huzursuz olunca...’ Türkiye “aksırıp tıksırmaya
başlıyor.”

İsimsiz

Yılların işadamı “sıkıntıda... Batma noktasında,”
Hisarcıklıoğlu dedi ki: - Adını siz bilin ama yazmayın... Ayıp
olur.

üç aylık düşüş yüzde 20. (Aynı kaynak)

***

“Kağıt” çok.

Hangi birini sayalım, “inşaat sektörü ile ilgili kağıtta
yazılanlar” hayli uzun.
özetleyelim:
• Müteahhit evi temelden satmış, parayı almış.
• Ama demir ve metal eşya fiyatları olağanüstü artmış.
• Adam “başkan imdat! Batacağım” diye TOBB’un kapısına
dayanmış.

***

“Rahatsızlık” geçirmiş.
Hastanede.
Hisarcıklıoğlu:
• Adını siz bilin ama yazmayın... Ayıp olur.

***

“Örnek” çok.

Ama yazımızda “isim yok.” Zira “ayıp olur” meselesi.

***

Rifat Hisarcıklıoğlu:
• Siz, biz, hepimiz aynı gemideyiz.
• Siyasetçi de bu gemide, sivil toplum örgütleri de bürokrasi
de.
• Türkiye’nin umudunu kırmamalıyız.

Bir başka “kâğıt” daha:

• İnsanlar geleceğe umutla bakabilmeli.

• 2.5 milyon işsiz iş arıyor.

• Sanki üstümüzde kara bulutlar var... Bunu hızla
dağıtmalıyız.

• 2 milyon 700 bin kişi de hem işsiz, hem de iş aramıyor...
Zira artık iş bulma umudunu kaybetmiş.
Hisarcıklıoğlu: - Ve her yıl işgücü piyasasına 700 bin yeni
katılım oluyor... Haydi çıkın bakalım bu kağıtların içinden.
Başkanın lafını başkana sattık:
- Buyrun kâğıtlarınızı ... Ve haydi çıkın işin içinden.

Önce huzur
Mayıs sonunda Ankara’da TOBB’un kongresi vardı.
Salonun duvarında “huzur, ticaret, zenginlik” yazılıydı.
Rifat Başkan dün sohbet boyunca belki 40 kez “aynı
sloganı” tekrarladı durdu:

12 Haziran 2008

Litre bazında petrol satışlarındaki ilk

“Babadan işadamı” bir başkasının işi bozulmuş,

Milliyet Gazetesi

İkinci kâğıt:

***

***

Rifat Hisarcıklıoğlu ile “TOBB Üniversitesi’ndeki odasında”
konuştuk.
Zira TOBB’un
“kalabalıktı.”

Bakanlıklar

semtindeki

ana

binası

Gelen giden, “başkan öldüm bittim” diyen çoktu.
Hisaraklıoğlu “üniversite sakin olur” diye düşünmüştü.

***

Ama biz üniversiteden çıkarken “dertliler” başkanın
“üniversitede olduğunu duymuşlar” ve kapısına dayanmak
üzere yarıştaydılar.
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TOBB: Demokrasinin yılmaz savunucusuyuz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, demokrasinin dışında
hiçbir şeyin arkasından gidemeyeceklerini söyleyerek
“Onun için diyoruz ki biz demokrasinin yılmaz
bekçileri, savunucusuyuz” dedi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, demokrasinin dışında hiç bir şeyin
arkasından gidemeyeceklerini belirterek, “Onun için
diyoruz ki demokrasinin yılmaz savunucusu ve bekçisiyiz”
dedi. Adana’nın Kozan ilçesinde yaptırılan Ticaret Odası
hizmet binasının açılış  töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin önünün açık olduğunu ve geçmişteki başarıların,
gelecektekilerin teminatı olduğunu ifade ederek, şunları
kaydetti:
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HUZUR İSTİYORUZ
“UZUN zamandır Türk iş  alemi olarak ‘huzur istiyoruz’
diyoruz. Huzurun olmadığı yerde kalkınma ve gelişme
olmaz, ticaret olmaz, zenginlik olmaz. Bunu aklınızdan
çıkarmayın. Türkiye’de huzur olmazsa, zenginlik gelişme
olmaz. O yüzden biz huzur istiyoruz. Huzur verin ki biz
gerekeni yaparız. Bütün mesele birlik ve beraberlik.
Biz bunun bozulmaması için iş  alemi olarak tüm çabayı
göstermek zorundayız, gösteriyoruz da. Demokrasinin
dışında hiç bir şeyin arkasından gidemeyiz. Biz bu kürsünün
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer bu kürsüden
konuşabiliyorsak, demokrasi sayesinde konuşuyoruz.
Onun için de Türk özel sektörü olarak, Türkiye’nin
zenginleşmesine son 50 yılda katkı sağlayan insanlar

DÜNYADATürkiye’nin dışında tarım planlamasını yapmayan
ülkenin kalmadığım, planlama sayesinde üreticisine de
yetiştireceğini önceden söyleyip ürünün heder olmasının
önüne geçildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Tarım
planlaması olmadan ürünün para etmesi mümkün değil. Bu
ürünleri, sadece ülke için değil, dünya için yetiştireceğiz” dedi.
Dünya ülkelerinin artık sağlıklı ürünler istediğini, ilaç kalıntısı
bulunanları geri gönderildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu “Bunlar
için de laboratuvarlar olması gerekir. Kozan’da var mı?
Yok. Peki buradaki üretici narenciyeyi nasıl ihraç edecek.
Türkiye genelinde 3 tane ürün laboratuvarı bulunduğunu
sanıyorum. Ürün laboratuvarlarının kurulması için ülke

Tarımda teşvik için çalışma yapıyoruz
“ALLAH bize her şeyi vermiş, sadece doğalgaz ve petrol
yok” diyen Hisarcıklıoğlu “Müthiş  bir girişimcilik ruhumuz
var. Bunu dünyanın heryerinde görebilirsiniz. Önümüzdeki
dönemde, sanayi planlamasının yanında tarımda da
planlama yapılmalı. Geçmiş  dönemde teşviğin yanlış 
olduğunu söyledik. Bu teşvik sisteminde sona geliniyor.
Teşvik sektörel, bölgesel ve proje bazlı olmalı. Bunun
çalışmalarını yapıyoruz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
sunacağız. 2009’da uygulanmasını istediğimiz bu teşvik
sistemiyle Türkiye’nin tüm bölgeleri teşvikli hale gelecek”
diye konuştu.

01 Temmuz 2008

TARIM PLANLAMASI ŞART

genelinde altyapının oluşturulması lazım. Bunu da devlet
desteklemeli” diye konuştu.
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olarak, demokrasi içinde kalkındığımızı ve geliştiğimizi
biliyoruz. Onun için diyoruz ki biz, demokrasinin yılmaz
savunucusu ve bekçisiyiz.”
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Devir marka devri babadan öğrendiğimizi yapamayız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “devir marka devri, iş yapmakta markalaşma
ön plana çıkacak” dedi.
Hisarcıklıoğlu, globalleşen dünyada ayakta kalmak ve
rekabet etmek isteyen firmaların markalanmaya önem
vermesi gerektiğini söyledi. “Babalarımızdan öğrendiğimiz
işi günümüzde devam ettirme şansımız kalmadı” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Dün dünde kaldı. Bugün yeni işleri yap
malıyız. Günümüzde devir artık marka devri, önümüzdeki
dönemde iş  yapmakta markalaşma ön plana çıkacak.
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Dünya artık markaya para veriyor. Bu nedenle işimizi
marka haline getirmek durumundayız” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, firmaların artık sürekli yenilikçi olmaları
gerektiğini ifade eder, tüketicilere yeni ürün ve fikirlerin
sunulmasını istedi. Türkiye’nin işgücüne her yıl 700 bin
gencin katıldığını ve bu gençlere iş  bulunması gerektiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Geçen yılın 3 aylık döneminde
işgücüne katılan 700 bin gençten sadece 200 binine
iş  bulundu. Bunun tek çözümü var o da ekonomiyi
büyütmekten geçiyor” dedi.

Sabah Gazetesi - 20 TEMMUZ 2008

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ‘İnsanlarımızın dörtte birini iş  ortamından
uzak tutarak küresel rekabette var olmaya çalışıyoruz” dedi.
İzmir’in Lider Kadınları Projesi’nin Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nda (EBSO) düzenlenen kapanış toplantısına TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı
Haluk Tunçsu, Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir
Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan, İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, EBSO
Meclis Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Taşkın da katıldı.

‘KADINSIZ AB ÜYELİĞİ OLMAZ’

mücadele etmeye çalışıyoruz, insanlarımızın dörtte birini
iş ortamından uzak tutarak, küresel rekabette var olmaya
çalışıyoruz. Böylesine bir insan kaynağı israfına göz
yumacak lüksümüz yok” dedi. Kadınların özellikle eğitim
seviyelerinin yetersiz oluşu, onların ekonomik hayata katı
lımlarının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, verilerin eğitim düzeyi ne kadar
düşükse kadınların iş gücüne katılma olanaklarının o kadar
azaldığını gösterdiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti:
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Kadınların dörtte birinin çalışma hayatında yer aldığını
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu şekilde
küresel rekabette var olunamayacağını söyledi

20 Temmuz 2008

‘Kadınların insan kaynağını israf etme lüksümüz yok’

“Kadınlarımızın eğitimi, istihdamı ve toplum hayatı içindeki
yeri konusunda ilerleme sağlayamadığımız takdirde, sadece
ekonomik hedefleri tutturarak AB’nin bir parçası olmayı
beklemeyelim, bu olmayacaktır. Gelişmişliğin hangi tanımı
kullanırsak kullanalım kadınlarını toplum hayatına, üretim
süreçlerine sokamamış bir topluma ‘gelişmiş’ diyemeyiz.”

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’de kadınların
yalnızca dörtte birinin çalışma hayatında yer aldığını
belirterek, “Tek kolumuz bağlı şekilde ringe çıkıp
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Ülkelerin gücü şirketleriyle ölçülüyor
Dünyanın ilk 100 şirketi içinde hala bir Türk şirketinin
olmadığına dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Günümüzde ülkelerin hem ekonomik
gücü, hem dünya sahnesindeki yeri ve etkinliği,
şirketleriyle ölçülüyor” dedi.
80 öncesinde Türkiye ekonomisi rekabete kapalı, yüksek
gümrük duvarları arkasında kalitesiz malı içeride pahalı
üreten, ithal ikameci bir yapıdaydı. 80’lerin başında
rahmetli Özal bu sağlıksız yapıyı değiştirecek adımları
başlattı. Rekabete açık, ihracatı ciddi bir iş atanı gören yeni
bir zihniyetle tanıştırdı ülkemizi. Sonuçta 70’lerin hasta
adamı gitti ve yerine müthiş bir ekonomik performans sağ
andı. 1980 yılında kişi başı 65 dolar ihracat yapan Türkiye,
2007 yılında kişi başı 1.500 dolar ihracat yapan bir ülke
haline geldi, ihracat yapan şirket sayısı birkaç binden 47
bine ulaştı. Yüzde 90’ından fazla sanayi ürünü olan ihra
catımızın üçte ikisi, dünyanı en rekabetçi piyasaları olan
Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına yapılıyor. Bu ba
şarıyı sağlayanlar, ülkemizin üretim sevdalısı olan sa
nayicileri ve müteşebbisleri oldu. Ortadoğu, Kuzey Afrika,
Balkanlar ve Avrasya ülkelerinden yapılan toplam sanayi
ürünü ihracatının yüzde 65’i, Türkiye çıkışlıdır. O yüzden
özellikle bu bölgelerde Türk girişimcilerinin önünde
yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Zira yakın çevrede bu
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coğrafyaları en iyi bilen, en girişimci iş  adamları da biziz.
Bu fırsatın değerlendirmemizin önündeki tek engelse,
ülkemizde hala tam olarak sağlayamadığımız siyasi ve
ekonomik istikrardır. Ekonomimiz ve toplumumuz tarihi bir
dönüşüm süreci geçirmektedir. Neredeyse yarım asırlık
bir gecikmeyle, tarım toplumundan sanayi toplumuna
dönüşüyoruz, şehirleşiyoruz, modern ekonomiye ayak
uydurmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sıkıntılı olması doğal.
Ama yüksek büyüme sürmedikçe, toplumumuz bu sancılı
süreci kaldıramaz. O yüzden, yüksek büyüme hızını
sürdürülebilir kılmak, esas amacımız olmalıdır. Bunun için
de hükümetimiz, makroekonornik dengelerin bozulacağı
yönünde piyasalarda ne ufak bir endişe oluşmasına
izin vermemelidir. Mali piyasalarda yaşanan olumsuz
gelişmeler, yapısal reformların önemini bir defa daha
göstermiştir. Aslında piyasalardaki bu dalgalanma bizler
için bir uyarıdır

Ekonomi sağlam temellere oturmalı
Daha sağlam temelleri olan bir yapıya sahip olmalıyız.
Yapısal reformlar bu vazifeyi görecektir. Eğer ABD’deki
krizin izleri ilk ortaya çıktığında, ‘ekonomimiz sağlam,
bize bir şey olmaz’ demek yerine, yeni bir programla,
bekleyen reformları hayata geçirmek tercih edilseydi, bu

devam ettirilmemiş  olmasıdır. Ekonominin gündemin
birinci maddesi haline getirilmemiş  olmasıdır. Zira dikkat
edilirse büyümedeki yavaşlama daha yurtdışındaki kriz
alevlenmeden başlamıştı.

ikinci nesil reformlar yapılmalı
2001 krizini takiben başlatılan makro reformlar ve 2002
seçimleriyle sağlanan siyasi istikrarla birlikte devam
ettirilen reform süreciyle ekonomide büyük bir gelişme
gösterdik. Ancak 2006’dan sonra reform sürecinde rehavet
başladı. Sonuçta büyüme oranı düşmeye başladı. Büyüme
deki çarpıcı yavaşlamanın nedeni, reform sürecinin
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İSO’nun başarısı
Böyle bir ortamda sanayicimize ışık tutan, destek
veren meslek örgütlerine her zamankinden fazla
ihtiyaç duyuyoruz. Sevinerek ifade etmeliyim ki, bu ağır
sorumluluğu başarıyla yüklenmiş, sanayicilerimizin kanaat
önderi olmuş, Türk sanayisinin gelişine tarihini yansıtan
bir İstanbul Sanayi Odamız var. Yarım yüzyıldan fazla
zamandır İstanbul Sanayi Odamız, sanayicimize vizyon
kazandıran faaliyetleriyle, oda sistemi’nin, Türk özel
sektörünün ve sanayisinin asli temsil mekanizması olma
görevini layıkıyla yerine getirdiğini göstermiştir. Ekonominin
omurgası konumundaki şirketler kesiminin nabzını tutacak
bilgilerin toplanmasında yaşanan sıkıntılar karşısında, İSO
500 çalışma sını baz alarak yapılan analizler, önümüzdeki
dönemde şirketler kesimini ve özellikle de sanayimizi il
gilendiren politikaların tasarımında, hem meslek örgütleri
hem de siyasi irade için temel taşı niteliğindedir. İSO’yu,
böylesine kapsamlı ve son derece faydalı hizmetlerini, her
yıl daha da geliştirerek sürdürmesinden dolayı kutluyorum.
Değerli dostum İSO Başkanı Sayın Tanıl Küçük nezdinde
tüm İSO çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum.
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tabloya girmeyebilecektik. 19.yüzyılda sanayi devrimiyle
başlayan küreselleşme sürecini kaçırmıştık. Şimdi bili
şim ve lojistik sektörlerindeki hızlı gelişmeye paralel
olarak ikinci küreselleşme dönemi başlıyor. Dünyada
gelecek vizyonu olan ülkeler, artan ve artmaya devam
eden fosil yakıt fiyatlarına alternatifler arıyor, kuraklığa
karşı, tarım teknolojilerini yeniliyor, eğitim sisteminin içine
yenilikçi girişimleri ekliyor, ilaç ve gen teknolojilerine,
yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeni bilişim teknolojilerine
odaklanıyorlar. Bizim nelere odaklandığımız ise ne yazık ki
malum. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama kişi başına
gelirde dünyada 54. sıradayız. İnsani gelişmişlik endeksinde
ise daha da gerideyiz. Demek ki makro büyüklükler henüz
bireysel düzeyde tam yansımıyor. Öte yandan dünyanın ilk
100 şirketi içinde hala bir Türk şirketi yok. Oysa günümüzde
ülkelerin, hem ekonomik gücü, hem dünya sahnesindeki
yeri ve etkinliği, şirketleriyle ölçülüyor. O halde hedefimiz,
küresel Türk şirketlerini meydana getirmek olmalı

Şirketler kesiminin rekabet gücünü artıracak mîkro reformlar
ki bunlara ikincil nesil reformlar diyoruz, yapılmayınca
ekonomik büyümede, büyüme taşıtlarına çarptık. Şimdi bir
taraftan mali disiplini korurken, eğitim reformuyla işgücünün
beceri kalite sini yükseltmeli, sanayi stratejisi tespit ederek,
rekabetçi ve yenilikçi girişimleri teşvik etmeli, vergi sistemi
reformuyla kayıtdışılığı azaltmalı ve finansmana ulaşma
imkânlarını artırmak suretiyle şirketlerimizin büyümelerini
sağlamalıyız. Bugün en büyük kırılganlık kaynağı olan cari
açığın temelinde de dış ticaret açığı bulunmaktadır. O halde
sanayinin ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak, yerli
ara girdilerin kullanımını teşvik edecek düzenlemelere de
ihtiyaç vardır. Biz ülkemizin sanayicisine, girişimci gücü
müze inanıyoruz. Türk müteşebbisi en zorlu şartlar altında
son 6 yılda yıllık ortalama yüzde 7 büyüme tutturdu. Bu
dönemde özel sektörde 3 milyon kişiye yeni istihdam
sağlandı. Ancak ekonomik büyümemizin asıl dinamosu
olan sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, müteşebbisimiz çok
çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Zira dünün davranışları, iş 
yapma biçimleri artık bugün geçerli olmamaya başlamıştır.
Karşımızda yeni bir dünya, yeni bir rekabet haritası şekillen
mektedir Dünün davranış  kalıpları ve alışkanlıkları ile bu
yeni ortamda iş  yapabilmemiz mümkün değildir. Değişen
dünya alışkanlıklarımızı, iş görme biçimimizi değiştirmemizi
zorunlu kılmaktadır. Bu sisi dağıtacak ve dinamizmimizi,
enerjimizi doğru yerlere kanalize edecek bir stratejiye, yol
haritasına ve vizyona ihtiyacımız her zamankinden daha
fazla hale gelmiştir,
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Kadın eli değmezse ekonomi bereketli olmaz
TOBB 700 kadın girişimciyi Ankara’da toplayıp erkek
egemenliğine karşı mücadeleye çağırdı: Elinde hamur
olan da her işe karışsın, bereket olsun
Birinci TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi, Ankara’da
toplandı. Kongreye Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ile 700’ü aşkın kadın girişimci
katıldı Çalışabilir yaştaki insanların, özellikle de gençlerin
ve kadınların, iş bulmakta zorluk çektiğine dikkat çeken Hi
sarcıklıoğlu, diğer taraftan da sanayicilerin, gerekli nitelikte
eleman bulamadıklarını kaydetti ve mesleki eğitimin
yaygınlaştırılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, kadınların iş 
hayatında daha
çok olmaları gerektiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

‘PRANGALARI ATALIM’
(Elinin hamuruyla erkek işine karışma) şeklinde yanlış  bir
anlayış var. Oysa, kadının elinin değmediği bir ekonominin
bereketi de olmaz. Büyümesi de olmaz. O yüzden diyoruz
ki, Türk toplumu, bu prangadan da kurtulmalıdır. Elinde
hamur olanlar her işe karışsın ki, bereketi toplumun tamamı
hissetsin.” Hisarcıklıoğlu, 1.3 milyon üyelerinin yarımda 1.3
milyon kadın girişimciyi de görmek istediklerini sözlerine
ekledi.
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‘Yan yana olalım’
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş 
konuşmasında, kadınların da erkekler gibi çalıştığını,
ürettiğini, iş  verdiğini ancak hep yönetildiğini kaydederek,
“Bizler de sahip olduğumuz iş  kollarında artık yönetime
ortak olmak istiyoruz” dedi, Bektaş, kadınların hiç kimsenin
ne arkasında, ne de önünde olmak istemediğini, erkeklerle
yan yana olmak istediğini belirtti.

‘Cam duvarlar var’
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, kadınların yönetim
kademelerinde daha çok yer sahibi olması gerektiğini
belirterek, “(Eşit yanşıyoruz, buyurun siz de kazanın)
demek, kadınların görünmeyen cam duvarlara başını bir
kez daha çarpmasına yol açıyor” dedi. Çubukçu, artık
kadın girişimcilerin ekonomik gelişmenin kilit aktörlerinden
biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Erkekler baskın!
•Dünyada kadın istihdam oranı: yüzde 49 •Avrupa
Birliği’nde kadın istihdam oranı: yüzde 56  •Türkiye’de kadın
istihdam oranı: yüzde 24 • Türkiye’de erkek çalışan sayısı:
16.2 milyon • Türkiye’de kadın çalışan sayısı: 6.1 milyon
•Türkiye’de işveren sayısı: 1 milyon 219 bin •Türkiye’de
kadın işveren sayısı: 75 bin
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İLK kez yapılan Kadın Girişimciler Kongresi’nde konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki durumu
ringe tek kolu bağlı çıkan boksöre benzetti. Kadınların
dörtte birinin iş aleminden uzak olduğunu söyledi.
HİSARCIKLIOĞLU şöyle dedi: 1.3 milyon erkek üyesi olan
TOBB’da 1.3 milyon da iş kadını üye görmek istiyorum. Eli
hamur olanlar her işe karışsın ki, Türk toplumu büyümenin
bereketini hissetsin’’

Elinde hamur olanlar her işe karışsınlar
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’da 1.3 milyon iş
kadınını da üye görmek istediğini söyledi ve “Elinde
hamur olanlar her işe karışsın ki Türk toplumu
büyümenin bereketini hissetsin” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tarihinde
ilk kez yapılan Kadın Girişimciler Kongresi, dün başkent

Ankara’nın ekonomik atmosferine renk kattı. Kongrede,
çeşitli illerden gelen 700’ün üzerindeki kadın girişimci, hem
sorunlarını tartıştı hem kadın gücünün ekonomiye nasıl
entegre olacağını konuştu.

TEK KOLUMUZ BAĞLI
Açılışta konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
kadın gücünü artırmak için söylediği radikal sözler, girişimci
kadınların alkışlarıyla karşılandı. Türkiye’deki mevcut duru
mu, tek kolu bağlı şekilde ringe çıkıp mücadele eden bir
boksöre benzeten Hisarcıklıoğlu, özetle şöyle konuştu: “İş 
gücü rakamları, kadınlarımızın dörtte birinin iş ortamından
uzak olduğunu gösteriyor. Böylesine bir insan kaynağı
israfına göz yumacak lüksümüz yoktur. ‘Başımıza yeni icat
çıkarma’ denilerek yetiştirilen insanlarımızm pek çoğunun
yenilikçi vasıfları törpülendi. Beyinlerimize pranga vurduk.
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Kadınlar
Ankara’da
gövde
gösterisi
yaptı.
Hisarcıklıoğlu, “Elinde hamur olanlar her işe karışsın
ki, Türkiye büyümenin bereketini hissetsin” dedi
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ELİ HAMURLU ZİRVE

Benzer bir yanlış  anlayış  da elinin hamuruyla erkek işine
kanşma’dır. Oysa, kadının elinin değmediği bir ekonominin
bereketi de olmaz. O yüzden diyoruz ki, Türk toplumu,
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bu prangadan da kurtulmalıdır. Elinde hamur olanlar her
işe karışsın ki, büyümenin bereketini de toplumun tamamı
hissetsin” Hisarcıklıoğlu, 1.3 milyon erkek üyenin bulunduğu
TOBB’da, 1.3 milyon da iş  kadın üye görmek istediğini
söyledi.

2009 yılı Şubat ayında illerde oda ve borsaların seçimleri
olduğunu da hatırlatan Bektaş, “Bu salonda yer alan herkesin
oda ve borsa organlarında görev yapacak yetkinlikte
olduğuna yürekten inanıyorum. Siz de göreceksiniz ki bu iş 
kolay ve bunu yapabiliriz” diye konuştu.

EŞİTLİK İÇİN LOBİ YAPALIM

Bu sözleri bol bol alkışlanan Bektaş, TOBB’un bünyesinde
kurulan kurulun başkanı olarak farklı bir proje ile yola
çıktıklarını anlatırken, kadın girişimcilerin sayısının artırılıp
örgütlenmelerini sağlamak için çalıştıklarım söyledi ve
“Diğer kadın derneklerimizle birlikte safları sıklaştırarak ve
erkeklerimizle birlikte AB’ye gireceğiz” dedi.

Hisarcıkloğlu ayrıca, kadınlan TBMM’de Kadin- Erkek
Eşitliği Komisyonu kurulması için birlikte lobi yapmaya da
çağırırken, oda ve borsa seçimlerinde aktif rol almaya da
davet etti.

Bugün Gazetesi

“Bizler de erkeklerimiz gibi çalışıyoruz, üretiyoruz, iş 
veriyoruz, ancak hep yönetiliyoruz” diyen TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, iş kadını-iş adamı
diye ayırım yap-madıklannı ve bunu da istemediklerini
belirtirken, şöyle konuştu: “Bizler de erkeklerimiz gibi
çalışıyoruz, üretiyoruz, iş veriyoruz, ancak hep yönetiliyoruz.
Bizler de sahip olduğumuz iş  kollannda artık yönetime
ortak olmak istiyoruz. Hiç kimsenin ne arkasında, ne de
önünde olmak istemiyoruz. Biz, yan yana olmak istiyoruz.
Türkiye’de karar alma mekanizmasındaki kurumların
büyük toplantılarına baktığımız zaman kadının adı yok. İşte
biz bu kongreden sonra şehirlerimize gittiğimizde buralarda
yer almak için heyecanla döneceğiz!’

ODA SEÇİMLERİNDE İDDİALIYIZ
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KADINLAR 3. SAYFA MAĞDURU
OLMAMALI
Devlet bakanı Nimet Çubukçu da, Ulusal Eylem Planı’nda
kadınlarla ilgili düzenlemeleri anlattı ve “Kadınlar, artık
gazete sayfalarının üçüncü sayfalarında yer alan zavallılar
ve mağdurlar olmamalı. Bu sayfalarda örnek kadınlar
yer almalı” dedi ve kadınların karar mekanizmalarında
karşılarına çıkan görünmeyen cam tavanlara çarpması
önlenmelidir” diye konuştu.

Sabah Gazetesi - 26 AĞUSTOS 2008

Eli hamurda olanlar da işe karışsın ki büyümenin bereketi topluma yayılsın

Türkiye, kadın istihdamında yüzde 24’le AB’nin çok
geerisinde kalırken, girişimci kadınlar bu kara tabloyu
değiştirmek için atağa geçti. Türkiye’nin dört bir yanından
Ankara’ya gelen 700 girişimci kadın, oda ve borsaların
yönetimlerinde söz sahibi olmak, iş dünyasında erkeklerle
yan yana durmak istediklerini haykırdı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kadın eli değmeyen
ekonominin bereketi olmaz. Kadınlar olmadan AB’ye
giremeyiz” sözleriyle bu çağrıya tam destek verdi.

KADIN İSTİHDAM ORANI % 6.1
Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, AB’de kadın
istihdam oranı yüzde 56’ya ulaşırken, Türkiye de ise bu oran
.yüzde 24’te kaldı. Toplam 16.2 milyon erkek istihdamına
karşı, kadın istihdamı ise 6.1 milyonda olurken, 1 milyon
219 bin işverenin de sadece yüzde 6’sı (75 bin) kadın. İşte
bu tabloyu değiştirmek için atağa geçen girişimci kadınlar
Ankara’da buluştu.

Sabah Gazetesi

Kadın girişimcilere destek veren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “Eli hamurda olanlar da işe karışsın ki
büyümenin bereketini toplumun tamamı hissetsin.
Kadınlar olmadan Avrupa Biriiği’ne giremeyiz” dedi

26 Ağustos 2008

‘Kadın girişimcilik fonu istiyoruz’

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi’ne, Devlet
Bakanı Nimet Çubukçu ve Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Aynur Bektaş’ın da aralarında bulunduğu 81 ilden
700’ü aşkın kadın katıldı. Kadın girişimciler, TOBB’a bağlı
oda ve borsalarda “kadının adı yok” diye isyan ederken,
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26 Ağustos 2008

TÜSİAD, TİM gibi sivil örgütlerde de kadın sayısının
artması çağrısında bulundu. Kadınlar, “Biz hiç kimsenin ne
arkasında ne de önünde olmak istemiyoruz. Biz yan yana
olmak istiyoruz. Odalara seçilmek ve mücadele etmek
hakkımız” mesajı verdi.

‘SEÇİMDE AKTİF ROL ALMALISINIZ’

Sabah Gazetesi

Kadınların istihdama katılmasında esnek çalışma saatleri
uygulamasının önemine dikkat çeken Bakan Çubukçu,
Avrupa’da kadınların yüzde 30’unun bu şekilde çalıştığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu ise oda ve borsalarda kadın girişimci
sayısının artması için   pozitif ayırımcılık yaptıklarım
belirterek, “Seçimlerde, meclis ve yönetimlerde aktif rol
almanızı istiyorum. Demokrasi, hem hak, hem de sorumluluk
gerektirir” dedi. “Kadının elinin değmediği bir ekonominin
bereketi de olmaz, büyümesi de” diyen Hisarcıklıoğlu,
toplumun bu prangadan kurtarılması gerektiğini söyledi
AB’nin bir parçası olmayı hedefleyen Türkiye’de kadınların
eğitimi, istihdamı ve toplumdaki yeri konusunda ilerleme
sağlanması gerekliğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Elinde
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hamur olanlar her işe karışsın ki, büyümenin bereketini de
toplumun tamamı hissetsin” dedi.

700 kadın girişimci Ankara’da
Türkiye’nin dört bir yanından 700 girişimci kadın TOBB’un
organizasyonuna katılmak için Ankara’ya geldi. Zirvede
kadınların hem siyaset hem iş dünyası hem de sivil toplum
kuruluşlarında daha aktif rol alması gerektiği savunuldu.

Sermaye erkeklerin elinde
KABİNE’NİN tek kadın Bakanı Nimet Çubukçu AB’ye
üyelik yolunda ilerleyen Türkiye’de kadın girişimci sayısının
artması gerektiğini belirterek, “Cinsiyet eşitsizliği ekonomik
temelli olarak ortadan kaldırılmalı” dedi. Dünyada kayıtlı
gayrimenkulların yüzde 91’inin Türkiye’de yüzde 93’ünün
erkekler üzerine olduğunu anımsatan Çubukçu, “Erkekler
sermayeyi elinde tu-tuyor. Mali kaynaklara erişemeyen ka
dının girişimci olmasını beklemek haksızlık olur” dedi

Sabah Gazetesi - 26 AĞUSTOS 2008

Ondandır, herkes büyükannemi dinlerdi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ın,
salonu dolduran bin kadar iş kadınından en çok alkış aldığı
cümle böyleydi. Bektaş’ın haklı talebi, iş hayatında erkek
lerle eşit olmak...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin sosyal
tesislerinde düzenlenen Kadın Girişimciler Kurulu 1.
Kongresi’ndeki konuşmaları dinlendiğimde aklımdan bun
lar geçti.

Ancak gelin şu sorunun yanıtını birlikte arayalım:

Toplamın yüzde 6.5’i..

“Araba evimizin bütçesini genelde kim yönetir?”
Ben dürüstlükle söyleyeyim; bizim evin bütçesini eşim
yönetir. Baba evinin bütçesini de annem yönetirdi.
Bir adım geriye gideyim; dedem bir iki talimatla iş yaptığını
sanıp böbürlenirdi; ancak her şeyi çekip çevirenin
büyükannem olduğunu da herkes bilirdi.

Sabah Gazetesi

“Önünde veya arkasında değil yan yana olmak Istiyoruz...”

26 Ağustos 2008

75 bin kadın

Peki. evinde bu kadar etkin olan Anadolu kadını iş hayatında
ne kadar etkin?
Rakamı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi:
“Türkiye’deki bir milyon 100 bin işverenin sadece yüzde
6’sı, yani 75 bin kadarı kadın...”
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Çalışan kadınlarla ilgili de çarpıcı bir rakam verdi:
“Dünyada çalışabilir kadınların yüzde 49’u, AB ülkelerinde
yüzde 56’sı istihdam edilirken bu oran Türkiye’de yüzde
24...”
26 Ağustos 2008

Yani, dünya ortalamasının bile bir kat gerisinde.
Anlaşılıyor ki TOBB, bugüne kadar birçok sivil toplum
örgütünün soğuk baktığı yönetiminde kadınlara yer
verecek.
Şubattan sonra TOBB il kongrelerinde ve ardından
yapılacak TOBB Olağan Genel Kurulu’nda çok fazla kadını
yönetim kademesinde görürsek şaşmayalım.

Sabah Gazetesi

Aynur Bektaş’ın da vurguladığı gibi, Türkiye’nin en büyük
kadın örgütlenmesi başarılmış, mücadele başlamış.

Yanlarından geçen hemcinslerinin giyim kuşamına alıcı
gözüyle bakmaktan da geri durmuyordu.
Hem iş, hem de hemcins alanında rekabetin yarattığı
güzellik, salonu doldurmuştu.

Baba işi kızlara
Peki, kadınlar her alanda neden geride kaldı?
Veya Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’ nun da kongredeki
konuşmasında vurguladığı şu sorunun yanıtını aramak
gerekmiyor mu?

Salondaki kongre üyesi kadınlara bakınca başarısız
olmalarının olanaksızlığı da görülüyor.

“Siyasette yeterince yer bulamayan kadınların TOBB
gibi sivil toplum örgütleri veya sendikaların yönetiminde
olmamasını nasıl açıklayacağız?”

TOBB’daki değişim

Kadınlar, lider tercihi nedeniyle siyasette gerektiği kadar
yer bulamamış olabilir.

Ayrıca TOBB’un olağan kongre üyelerinin tam tersi bir tablo
da sergiliyorlar.

Ancak bu kez rekabetin çok daha zor olduğu iş  hayatına
daha güçlü geliyorlar.

“Kongre üyelerinin erkek egemen çoğunluğu Anadolu’nun
kara yağız muhafazakar erkeği olmasına rağmen, dün TOBB
üyesi kadınların tarzı daha batılıydı.

Geçmişte babaların işlerini oğullar üstlenirdi; görülüyor ki
bundan böyle kızlar dönemi başlayacak.

Oysa onlar da Anadolu’dan gelmişti.
Yosun üreticiliğinden, reklam pazarlamaya kadar her
alanda işveren durumuna gelmişlerdi.
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Bir yandan ellerindeki iş kadını çantası ve etek- pantolon
tayyörleri ile erkeksi yürüyüş ve duruş sergiliyorlar...

Zaten uzun süredir baba işini üstlenen kızlara rastlanmaya
başlanmıştı.
Dün görüldü ki bu sayı geometrik artacak.

27 Ağustos 2008

Zaman Gazetesi - 27 AĞUSTOS 2008

Kadın elinin bereketi geliyor...
Ankara hiç bu kadar renkli olmamıştı. Türkiye’nin dört bir
tarafından gelen 800 kadının TOBB ETÜ salonlarında ve
Anıtkabir’de sergiledikleri manzaranın tanımı bu.

için çalışılacaktı. Yeni bir marka için yoğun bir başlangıç
oldu. İki gün sonra oğlunun düğünü vardı. İki gün koşturma
içinde geçti.

Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi’nin açış  konuşmasını
yapmak için kürsüye gülücükler dağıtarak çıkan Aynur
Bektaş’ı görünce geçen haftalarda yaşadıkları aklıma
geldi. Dört yıl önce bir tekstilci arkadaşımın söyledikleri
çınladı kulaklarımda: “Aynur Bektaş’a dikkat et. Yakında
Türkiye’nin en büyük tekstilcisi olacak!”

Düğünün coşkusu ve sevinci bitmeden Ankara’dan kötü bir
haber geldi. Babasını kaybetmişti.

Zaman Gazetesi

Üç hafta önce babası rahatsızlandı, hastaneye kaldırdılar.
Ardından Milano’ya gitmesi gerekiyordu. Yeni bir marka
konusunda moda danışmanlarıyla nihai toplantıya
katılacaktı. Son çizgiler, rötuşlar ve koleksiyonun oluşması

“Hayat böyle bir şey.” diyordu. Şimdi daha babasının 7’si
çıkmadan etrafına acısını belli etmeden; kürsüye çıkıp
moral vermeye çalışıyor.
Bektaş, Hey Grup olarak yoğun bir yıl yaşadı. Kriz ortamında
yüzde 30 büyümek her şirkete nasip olmaz. Önümüzdeki
günlerde de Uzakdoğu’ya gidip Avrupa’da geçen yıl
kurduğunun benzeri tekstil alım şirketi kuracak.
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Yazımın konusu Aynur Bektaş değil, girişimci kadınlar ger
çeğine dikkat çekmek. Ama kürsüde o olunca, kadınların
iyi bir örneği öne çıkardıklarını düşündüm.

27 Ağustos 2008

Anadolu’da girişim konusunda yeni dalga oluşturulmasında
her bir kadının büyük payı var. Son yıllarda bunun binlerce
örneğini görüyoruz.

Zaman Gazetesi

Ama Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanmasının
başlangıcı için başka bir damla sebep olmuş. TOBB’un
devreye girmesi de öyle başlıyor. TOBB’un 2005
seçimlerinde odalardaki kadın azlığı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
dikkatini çekiyor. 9 bin 250 oda meclis üyesi arasındaki
kadın sayısı 50’den ibaretti. O dönemde Edremit’te bir
başkan vardı. Şimdi Of Ticaret Odası Başkanı Zuhal Akyüzlü
bu istisnai durumda bulunuyor. Bir de Vadeli İşlemler Bor
sası Başkanı Işınsu Kestelli başkanlık unvanını taşıyor.
Hisarcıklıoğlu, “Rol model” eksikliğine vurgu yapıyor. Bu
nun da yolunun girişimcileri artırmak, şirketleşmeleri
kolaylaştırmak ve girişimci kredilerini sunmakla olacağını
öngörüyor. Rifat Bey’e göre; Türkiye’nin zenginleşmesinin
üç ana sebebi var: Nüfus içindeki toplam çalışan sayısını
artırmak. Toplam çalışabilecekler arasındaki işsizliği azalt
mak ve verimliliği yükseltmek. Çalışan sayısını artırmanın
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yolu ise kadınları ve gençleri iş  hayatına yöneltmekle
mümkün olacak. Kadınlarda adım atıldı, sırada gençler
var. Bu yıl 40 yaş  sınırı getirilen Genç Girişimciler Kurulu
da toplanacak.

Türk kadını deyince neyi anlıyoruz?
Ortalama ömrü 71, yüzde 70’i lise ve dengi okulları bitirmiş 
ama toplam eğitim yılı 2’yi geçmiyor, toplam istihdam
içindeki oranı yüzde 25’i ancak buluyor.
Erkeklere göre yüzde 22 daha az ücret alan, ev işlerinde
günde 5 saatini geçiren ve Parlamento’da yüzde 9 oranıyla
temsil edilen bir kitleden bahsediyoruz.
Avrupalı hemcinslerinden maddi olarak üstünlükleri var.
Biz üniversiteli olanlarına daha fazla değer veriyoruz veya
onlar haklarını daha iyi alıyorlar. Üniversite mezunlarının
istihdamı AB’de yüzde 71 iken bizde yüzde 74.
Dün TOBB ETÜ salonlannda bu rakamlara bakarken
gördüğüm en güçlü nokta bu kadınların heyecanıydı Bu
ruhun iş hayatındaki Anadolu luk kültürünü artıracağını da
düşünüyorum. Ama en önemlisi, “kadının elininin bereketi’”
hayatımızda daha yoğun olarak var olacaktır.

Takvim Gazetesi - 27 AĞUSTOS 2008

Kadınların yeni kurtarıcısı

***

Şaşalı bir giriş  ve tempolu yüksek volümlü müzikle salona
giren bu üçlü, sırayla konuşmalarını yaptı. Üçü de son
derece iyi, bilgi içeren, mesaj veren metinlerdi.
Sunucunun erkek olmasının yanlış  seçim olduğunda
hemfikirdik; yumuşak ama gür sesli bir kadın sunucu tercih
edilmeliydi.

***

İlk konuşan Aynur Bektaş, “Hiç kimsenin ne arkasında, ne
önünde olmak istiyoruz, biz yan yana olmak istiyoruz” di
yerek kurulun esas amacını belirtti.
Kadınlann erkekler gibi çalışıp istihdam yarattığını, buna
karşın hep yönetildiklerini belirten Bektaş, “Artık yönetime
ortak olmak istiyoruz” dedi.

***

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmaya başladığında
kadınlardan daha da büyük bir alkış koptu. Rifat Bey’i pek

27 Ağustos 2008

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, Aynur
Bektaş’ın başkanı olduğu, geçen yıl 40 üyeyle başlayan bu
kurul, bugün 700 üyeye ulaştı. Geçen gün Ankara’da TOBB
ETÜ’de de üyeleri bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir ya
nından gelen bu işveren kadınlar, açılışı yapacak üçlü içeri
girdiğinde coşkuyla alkışlamaya başladı. Kimdi bu üçlü? Ni
met Çubukçu. Aynur Bektaş, Rifat Hisarcıklıoğlu.

çok ortamda gördüm; her gittiği yerde çok ilgi gören bir figür.
Bu kez de 700 kadın girişimcinin arasında büyük bir hayran
kitlesi oluşmuştu. Resim çektirmek için hanımlar sıraya
giriyorlardı.
Sık sık alkışlarla sözü kesilen Hisarcıklıoğlu, ‘elinin
hamuruyla erkek işine karışma’ sözünün ne kadar yanlış 
olduğunu hatırlattı. Kadının elinin değmediği bir ekonominin
bereketi olmayacağının altını çizdi.
Gelecek yıl oda ve borsa seçimleri olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, kadınlardan meclis ve yönetimde aktif rol
almasını isteyerek, kadınların TOBB’u ele geçirmesini
söyledi, Bu cümleyi de duyunca içimden ‘bindiği dalı
kesiyorlar’ dedim. Gerçekten bravo!

Takvim Gazetesi

Sağıma bakıyorum, not alan kadın gazeteciler, önüme
bakıyorum, başı kapalı iki hanım, soluma bakıyorum,
sapsarı saçlı süslü bir kadın. Salonda 700 kadın var. Ne
için toplanmışlar? TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun dü
zenlediği kongre için.

***

11 milyon 219 bin işverenin sadece yüzde 6’sının kadın
olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye’de kadın istihdam oranı
ise yüzde 24. Bu oran AB’de yüzde 56 iken...

***

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu,
kadın girişimcilere pozitif aynmcılık yapılmasını istedi. En
gelleyici bir yasa olmamasına rağmen, kadınların görünmez
cam duvara çarptığını söyledi. Kadınların da yönetim ka
demelerinde ve STK’larda daha çok yer sahibi olmasının
gerektiğini vurguladı. Kadınların siyasette olmamasının
eleştirilmesine karşın oda ve borsalar ile sendikalann
yönetiminde de kadınların yer almadığına işaret etti.
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Cumhuriyet Gazetesi - 27 AĞUSTOS 2008

GENİŞ AÇI - HİKMET BİLA

Girişimci Kadın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ilk Kadın
Girişimciler Kurulu’nu topladı. Türkiye’de ‘iş’, ‘girişim’ ve
‘kadın’ açısından önemli bir adım. Kadınların iş ve toplum
yaşamında daha fazla yer alması için verilen mücadeleye
TOBB gibi büyük bir kurumun el atması ve eyleme geçme
si, sevindirici bir gelişme.
Malın, mülkün, işin, girişimin, paranın, hesap kitabın
erkeklerin tekelinde olduğu bir ülkede ne refahtan
söz edilebilir ne uygarlıktan. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun genel kurulda hatırlattığı gibi Atatürk
şöyle der: “Bir toplum, cinslerinden yalnızca birinin çağdaş 
gerekleri kazanmasıyla yetinirse o toplum yan yanya
güçsüz kalmış demektir.”
Atatürk’ün kadın-erkek eşitliğini getiren Medeni Kanun
Devrimi işte bu temel düşünceden hareket ediyordu.
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Kadını, karanlık odalardan, kara çarşaflardan çıkanp gün
ışığıyla, enerjiyle, üretimle, paylaşımla buluşturmak.
Atatürk biliyordu ki, kadının günlük yaşamda, işte, sokakta
olmadığı bir toplum geri bir toplumdur, kaba bir toplumdur,
çirkin bir toplumdur ve korkak bir toplumdur. O daha
Atatürk olmadan çok önce, genç bir askerken bile geleceğe
yönelik düşüncelerinde kadının özgürlük ve girişimciliğine
ilk sırayı veriyordu. Söz ve davranışlanyla bu tavrını ölene
kadar sürdürdü,

***
Atatürk’ten bu kadar zaman sonra, Türkiye’de kadının
toplum yaşamında ve iş  dünyasındaki yeri, Atatürk’ün
kemiklerini sızlatacak kadar geri. Ülkede mülklerin yüzde
93’ünün erkeklerin üzerinde olması bile, tek başına bu acı
tabloyu yansıtmaya yetiyor.

Hüzün verici rakamlar.
Kadın girişimciliğini geliştirmek için birçok sivil toplum
kuruluşunun çaba gösterdiği biliniyor. Ancak şimdi bu alana

Kadının ‘yönetime ortak’ olması, uygarlığa ortak olması
değil mi?

27 Ağustos 2008

Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 16.2
milyon erkek istihdamına karşılık kadın istihdamı ancak
6.1 milyon kişi. Ama daha çarpıcı olan 1 milyon 219 bin
işverenin sadece yüzde 6’sı, yani 75 bini kadın.

TOBB gibi bir örgütün ağırlığını koyması, umutları daha
da arttırıyor. Sadece yatırım yapacak kadın girişimcilerin
sayısının artması ve örgütlenmesi, kadın girişimcilerin,
birlik bünyesindeki Kredi Garanti Fonu sayesinde kre
di bulabilmesi için değil, kadının yönetimdeki ağırlığının
artması için de önemli bir gelişme. Nitekim, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş  da, “Biz de
erkekler gibi çalışıyoruz, üretiyoruz, iş veriyoruz, ancak, hep
yönetiliyoruz. Artık sahip olduğumuz işkollarında yönetime
ortak olmak istiyoruz” diyor.

Cumhuriyet Gazetesi

Acı tablonun çarpıcı bir göstergesi daha var. Kadınsanız,
yatırım yapmak istiyorsanız, baştan kaybetmeye
mahkûmsunuz. Çünkü kolay kolay kredi alamazsınız,
çünkü teminat gösteremezsiniz, çünkü, malınız, mülkünüz,
paranız yoktur,
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Siyasi kavgalarla çok zaman harcandı, yeni program hazırlansın
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2007 ve 2008’de yaşanan
siyasi kavgalarla çok zaman yitirdiğini ve enerjisini boşa
harcadığını belirterek, yeni bir ekonomik programa ihtiyaç
olduğunu söyledi.
Küresel yarışta geri kalmamak için ekonomide atılması ve
alınması gereken tedbirler olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Orta Vadeli Program, doğru yönde önemli
bir adım. Buna karşın programın geliştirilmesine ihtiyaç
var. Yeni program iki parçalı olarak tasarlanmalı. Bir
tarafta büyüme sorunlarına orta-uzun vadeli tedbirler
sağlanırken, diğer tarafta da ekonominin kısa vadede
ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayacak unsurların ele
alınması gerekiyor.”’

58 sektör masaya yatırıldı
IV. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Başbakan Yardımcısı
ve Devlet Bakanı Nazım Ekren başkanlığında dün
Ankara’da toplandı. Şuraya Hazine’den Sorumlu Devlet
Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hilmi Güler ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan
da katıldı. Şurada, TOBB bünyesinde bulunan 58 sektörün
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sorunları masaya yatırıldı. Hisarcıklıoğlu, son 1.5 yılda
gerek içerideki siyasi çalkantılar gerekse yurtdışı
kaynaklı finansal krizin etkilerini, büyüme temposundaki
yavaşlama, sanayi üretim artışındaki gerileme, artan cari
açık, enflasyon ve faiz oranları şeklinde giderek daha fazla
hissedilmeye başlandığını söyledi. Türkiye’nin 2007 ve
2008’de yaşanan siyasi kavgalarla çok zaman kaybettiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, enerjinin boşa harcandığını söyledi.

Kaybedilen zaman telafi edilmeli
Bu dönemde reel sektörün sorunlarına eğilinmediğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ekonominin ön şartının siyasi
istikrar olduğunu belirterek, “Siyaset hapşırsa, ekonomi
girip oluyor” dedi. Kaybedilen zamanın telafi edilmesi
gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Kamu-Özel sektör diyaloğunu, sloganlaştırmak yerine
kurumsallaştırılması gerekiyor. Türkiye’nin kısır çekişmelere
son verebilmesi, ortak geleceğimizle ilgili bir mutabakat
zemini oluşturabilmesi, anayasa, siyasi partiler ve seçim
kanunu değişikliklerine dayalı bir istikrar arayışını sağlıklı bir
şekilde başlatabilmesine bağlı”

Global Ekonomi - 01 EYLÜL 2008

Ülke genelinde yatırım teşvikleri yüzde 4 oranında
azalırken, özellikle Antalya’da yatırım teşviklerinin yüzde
116 oranında arıttığına dikkati çeken Rifat Hisarcıklıoğlu,
bu başarıya rağmen, turizmdeki en önemli sorunun
‘kar edememe sorunu’ olduğunu, kar olmazsa yatırım
olmayacağını ve yeni istihdam alanları açılamayacağını
kaydetti.

Dergimizin bu ayki VIP Konuğu Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu. Sayın Hisarcıklıoğlu
ile ilgiyle okuyacağınız dolu dolu bir röportaj yaptık.
Mağlum yaz ayları... Sayın i Hisarcıklıoğlu’da doğal olarak
röportaja turizm sektörüyle başlıyor... Turizmde işlerin
iyi olduğunu ama yatırımcıların kar edemediğini, bunda
en önemli faktörlerden birisinin değerli YTL ve düşük kur
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, batı ülkelerinden gelen
turist sayısı azalırken, Rusya başta olmak üzere kuzey
ülkelerinden gelen turist sayısının artmasıyla bir denge
oluşturulduğunu belirtti.

Turizm sektöründe karlılığın artması gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İş, var, kar yok. Petrol
fiyatlarının artmasıyla beraber uçuş  maliyetleri de
arttı. Bu bütün dünyada böyle. Öteki taraftan en büyük
sorunlarımızdan biri değerli YTL ve düşük kur. Bu, bizim
rekabet gücümüzü azaltıyor, ülkede enflasyon var. Tekrar
çift haneli enflasyona döndük, ama her ne hikmetse, bir
türlü anlayamadığımız şekilde değerli YTL her gün daha
da değerleniyor. Değerli YTL kimin işine yarıyor? Herkesin
işine yarıyor. Degerli YTL kimsenin işine yaramıyor.
Sanayicinin işine yaramıyor. Turizmcinin işine yaramıyor.

Global Ekonomi

“TEKRAR ÇİFT HANELİ ENFLASYONA DÖNDÜK, AMA
HER NE HİKMETSE BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIĞIMIZ
ŞEKİLDE DEĞERLİ YTL HER GÜN DAHA DA
DEĞERLENİYOR. DEĞERLİ YTL KİMİN İŞİNE YARIYOR?
SANAYİCİNİN İŞİNE YARAMIYOR. TURİZMCİNİN İŞİNE
YARAMIYOR. ONUN HARİCİNDE HERKES MEMNUN.
AMA BU SAHTE CENNET.

01 Eylül 2008

“DEĞERLİ YTL SANAYİCİNİN İŞİNE YARAMIYOR”
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Onun haricinde herkes memnun. Ama bu sahte cennet.
Bunu geçmişte yaşadık. Bu sahte cenneti normal hale
getirebilmek için enflasyon belli bir oranda artıyorsa, ya
girdi maliyetlerimizin düşmesi, ya da dövizin belli oranda
artması lazım.” Değerli YTL ve düşük kurun sıkıntısını
herkesin bildiğini de söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bunun
sıkıntısı, yüksek cari açık riskidir. Bunu herkes kabullenmiş 
durumda. En son başbakan yardımcımız yüksek cari açık
riskine karşı ne yapılabilir diye herkesin fikrini soruyor”
dedi.
Düşük kurun veya değerli YTL’nın başlıca sorunu olan cari
açığı finanse etmek için her türlü şartlara katlanıldığına
değinen Hisarcıklıoğlu, “Bunun maliyeti size, unutmayın.
Onun için karlar minimize oldu. Girdilerimiz en az
enflasyon oranında artıyor, ama karımız artmıyor. Karımız
artmayınca eskiyen, otellerimizi nasıl yenileyeceğiz”diye
konuştu.
Konaklama sektöründe bir kapasite fazlalığı sorunu
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kapasite fazlalığını turist artışıyla giderebiliyorsak mesele
yok. Ama arz fazlası olduğunda rekabet oluşuyor, fiyatlar
aşağıya çekiliyor. Hızla artan arzla talebi dengelememiz
lazım. Sunmuş  olduğumuz yatak kapasitesiyle turist
sayısını dengelememiz lazım. Onun için de planlama
yapmamız lazım. İşte teşvik dediler bu bela başımıza geldi.
Teşvik çıkarken (Yapmayın, bu iş  yanlış) dedik. Sonunda
dediğimize herkes geldi. Eğer teşvik verilecekse, sektörel,

154

bölgesel ve proje bazlı olması lazım. Bütün dünya böyle
yapıyor”
Türkiye’deki 1 milyon 300 bin erkek girişimciye karşılık,
kadın girişimci oranının toplam girişimcilerin ancak yüzde
7’si olduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu ülke
kalkınacaksa, gelişecekse, insanları zengin olacaksa,
girişimciler sayesinde
olacak” dedi.
Türkiye’nin en önemli sosyal sorununun işsizlik olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde 2,3 milyon insan
işsiz. 2 milyon 700 bin kişi de artık iş  aramıyor, umudunu
kaybetmiş. Her yıl ilave 700 bin genç geliyor. 2025’e kadar
bu böyle devam edecek.
Eğer bu insanlara iş  bulamazsak, yarın oturduğumuz
evlerimiz bize hapishane noktasına gelir. Peki bunlara
iş  bulabilmenin yolu nereden geçiyor? Yeni iş  imkanları
açmaktan geçiyor. Erkeklere bu noktada epey yük
yüklenmiş. Şimdi sıra kadınlarda. Haydi bakalım, yarı
yarıya gelelim ki, bu masayı hep beraber kaldıralım
diyoruz. Türkiye gelişecekse yeni girişimciye ihtiyaç var.
Girişimcilerin içindeki kadın oranı yüzde 7, çok düşük bir
oran, Bunu yukarı doğru çıkartmamız lazım Bu nedenle
kadın girişimcilerimizi rol model olarak ön plana çıkararak,
teşvik etmemiz lazım” şeklinde konuştu
Kullanılmayan ikinci potansiyelin genç girişimciler
olduğunu, gençleri girişimcilik konusunda heveslendirmek,

Ekonomide bir üst lige çıkmak için Türkiye’nin, yüzde 7’lik
büyüme hızını muhafaza etmesinin şart olduğunun altını
çizen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye bunu muhafaza edebilirse,
2019’da AB’deki kişi başına gelirin yarısını yakalayabiliriz.
Reel sektörün güçlenmesi için KOBİ’lerin finansmana
erişim imkanları arttırılmalı, sanayi, istihdam politikaları
ve nitelikli iş  gücü oluşturulmalı. İş  dünyası olarak para
pul istemiyoruz. Kısacası; futbol oynadığımız sahayı,
rakiplerimizle aynı standartlara getirin yeter” dedi ve ekledi:
“Türkiye, eğer yüzde 4,5 ile büyüme hızını sürdürürse, bu
rakamın ancak 2050 yılında yarısını yakalayabilecek. Millet
olarak yüzde 7’nin altındaki büyümeyi başarısızlık olarak
nitelendirmeliyiz. Büyüme hedefimiz yüzde 7 olmalı.”
Dünya üretiminin Çin ve Hindistan’a kaydığını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, bu durumun Türkiye’nin bir fırsat
yakalamasına imkan sağladığını belirtti. Hisarcıklıoğlu,
bölgesel bir aktörden, küresel bir aktör olmaya giden
yoldaki hedefleri de sıralarken, hedefin dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına girmek, dünyadaki en büyük 500
şirket arasında, en az 10 Türk şirketine sahip olmak, en
az 3 sektörde dünyada lider olmak, dünyada tanınan 10
marka üretmek, yıllık 500 milyar dolarlık ihracat yapmak,
araştırma geliştirmeye dayanan yenilikçi, rekabetçi bir
ekonomiye sahip olmak, icat çıkarmak, bilim üretmek ve
teknoloji ürünlerinin ihracat içindeki payını yüzde 25’e
çıkarmak olduğunu ve ayrıca Türk şirketlerinin birleşmeyi,
birlikte iş  yapma kültürünü yerleştirmeyi başarması
gerektiğini söyledi.
Türk özel sektörünün iş yapabilmesi için önünün açılması
gerektiğine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, bunun için de
yeni bir anayasanın, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nun
hazırlanması gerektiğini, yargı reformunun yapılması, kamu
yönetiminin ve vergi sisteminin düzenlenmesi, altyapı ve
enerji piyasası reformlarının gerçekleştirilmesi gerektiğini
vurguladı.

“KADIN ELİNİN DEĞMEDİĞİ BİR
EKONOMİNİN BEREKETİ DE OLMAZ”
“Gelişmiş  bir toplum olmak için, kadınlarımızı sosyal
hayata, üretim süreçlerine sokmak zorundayız” diyen
Rifat Hisarcıklıoğlu, “AB’nin bir parçası olmayı hedefleyen
ülkemizde, ‘kadınlarımızın eğitimi, istihdamı ve toplum
hayatı içindeki yeri konusunda, mutlak surette ilerleme
sağlamalıyız. Bunun anahtarı ise eğitimdir. Bir ekonominin
büyüklüğünü gösteren milli gelir, üç tane faktörün
çarpımına eşittir. Birincisi çalışabilir yaştaki nüfusun,

“BEYİNLERİMİZE PRANGA VURDUK”
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre 2007
yılında küresel ölçekte kadın istihdam oranının yüzde 49
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Birliği’nde yüzde
56’dır. Türkiye’de ise, kadınların istihdam oranı yaklaşık
yüzde 24’tür. Bir başka ifadeyle ülkemiz, kadın istihdam
potansiyelinin ancak dörtte birini kullanmakta, gerisini
ise heba etmektedir. Son verilere göre ülkemizde 16.2
milyon erkek istihdamına karşı, kadın istihdamı ancak
6.1 milyon kişidir. Ama daha çarpıcı olanı, 1 milyon 219
bin işverenin sadece yüzde 6’sı, yani 75 bini kadındır.
Şimdi Size soruyorum: Bu durumdaki bir ülke, uluslararası
piyasada rekabet edebilir mi? Bu durumdaki bir ülke,
Avrupa Birliği’ne üye olabilir mi? Bu durumdaki bir ülkenin
insanları zenginleşebilir mi? Cumhuriyetimizin kurucusu
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, şöyle der: ‘Bir toplum,
cinslerinden yalnızca birinin çağdaş gerekleri kazanmasıyla
yetinirse, o toplum yarı yarıya güçsüz kalmış  demektir.’
Biz de, ülkemizdeki mevcut durumu; tek kolu bağlı şekilde
ringe çıkıp mücadele eden bir boksöre benzetiyoruz.
İnsanlarımızın dörtte birini, iş  ortamından uzak tutarak,
küresel rekabette var olmaya çalışıyoruz. böylesine bir
insan kaynağı israfına göz yumacak lüksümüz yoktur.
Modernleşme yolunda bir taraftan güzel geleneklerimizi
muhafaza ederken, yanlış  anlayışlarımızı da değiştirmek
durumundayız” dedi.
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FUTBOL OYNADIĞIMIZ SAHAYI
RAKİPLERİMİZLE AYNI STANDARTLARA
GETİRİN.

toplam nüfus içindeki payıdırı. İkincisi çalışabilir nüfusun
ne kadarının istihdam edildiğidir. Üçüncüsüyse, verimlilik,
yani çalışan başına ne kadar üretim yapıldığıdır. Bunların
üçü de ne kadar yüksekse, milli gelir o kadar yüksek
oluyor. Son faktör olan verimlilik konusu ise, ülkedeki iş 
ortamıyla ilgili. Bu yüzden TOBB olarak, mikroreformlar
dediğimiz ve iş  ortamını iyileştirmeye yönelik reformların
yapılmasını yıllardır vurguluyor ve bu konuda kamuoyunu
bilgilendiriyoruz. İlk iki faktör olan, istihdam konusundaysa,
önümüzde bir fırsat penceresi var. Bir defa bizim, çalışabilir
nüfus anlamında bir sorunumuz yok. Hatta Avrupa’nın en
genç nüfusuna sahibiz. Bizim çalışabilir nüfusumuz, yani
15-64 yaş arası nüfusumuz, 2025’e kadar devamlı artacak.
Bu, kaçırılmaması gereken, stratejik bir fırsat penceresidir.
Aynısını 1980’lerin başında İrlanda yakalamış ve çok büyük
bir eğitim reformuyla, bu süreci desteklemiştir. İrlanda’nın
başarısının arkasında temel faktörlerden bir tanesi budur.
Demografik fırsat penceresini biz de kullanabilirsek, büyük
bir potansiyel yakalarız. Ama kullanamazsak, çok büyük
bir sosyal tehlikeye yol açarız. Peki, Türkiye sahip olduğu
insan potansiyelinden, verimli şekilde yararlanabiliyor mu?
Ne yazık ki, çalışabilir yaştaki insanlarımız, özellikle de
gençlerimiz ve kadınlarımız, iş bulmakta önemli zorluklarla
ve sorunlarla karşı karşıya. Diğer taraftan sanayicilerimiz,
gerekli nitelikte eleman bulamıyorlar. Yani bir tarafta işsizlik
yaşanıyor, diğer tarafta mesleksizlik yüzünden çalıştıracak
eleman bulunamıyor. Demek ki, mesleki eğitimin kalitesini
ve yaygınlığını mutlaka arttırmak zorundayız. Ekonomik
büyümeyi tempolu biçimde sürdürmek için, gençlerimizi,
piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitmek
durumundayız” şeklinde konuştu.

Global Ekonomi

önlerini açmak gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğiu,
“Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak girişimciliğe
özendirmeliyiz.. Gençlerimizi bizzat teknolojik alanlara
yönlendirmemiz lazım. En az sermaye isteyen, en çok
kar getiren sektör teknoloji. Bunu yapabilirsek Türkiye
önümüzdeki dönemde karlı çıkar” dedi.
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“Başımıza yeni icat çıkartma” denilerek yetiştirilen
insanlarımızın pek çoğunun yenilikçi vasıflarının
törpülendiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Beyinlerimize pranga vurduk. Soran, araştıran,
sorgulayan, daha iyiyi arayan deği, idare-i maslahatçı
olduk.

Global Ekonomi

Benzer bir yanlış  anlayış  da “elinin hamuruyla erkek işine
karışma”dır. Oysa, kadının elinin değmediği bir ekonominin
bereketi de olmaz. Büyümesi de olmaz, O yüzden diyoruz
ki, Türk toplumu, bu prangadan da kurtulmalıdır. Elinde
hamur olanlar her işe karışsın ki, büyümenin bereketini de
toplumun tamamı hissetsin. Gelişmiş bir toplum olmak için,
kadınlarımızı sosyal hayata, üretim süreçlerine sokmak
zorundayız. AB’nin bir parçası olmayı hedefleyen ülkemizde,
‘kadınlarımızın eğitimi, istihdam ve toplum hayatı içindeki
yeri konusunda, mutlak surette ilerleme sağlamalıyız,
Bunun anahtarı, önce eğitimdir. Bakın, lise altı eğitim alan
kadınların ancak yüzde 23’ü istihdam piyasasına girebiliyor.
Oysa üniversite ve üzeri eğitim alanlarda bu oran yüzde
71’e ulaşıyor. Yani, AB ortalamasının bile üzerine çıkıyor.
Demek ki, kızlarımızın eğitimine mutlaka ağırlık vereceğiz.
Sonrada onları, hem mevcut sektörlerimizde, hem de yeni
gelinmeye açık sektörlerimizde istihdam edilebilmeleri
için gerekli niteliklerle donatacağız. Türkiye büyümek.
hem de hızlı büyümek zorundadır. Yüzde 7 ‘nin altında
kalan bir büyüme ile Türkiye’nin gelişmiş ülkeleri yakalama
şansı yoktur. Türkiye, genel anlamda işsizlik, özellikle de
kadın istihdamı sorununu çözmek zorundadır. Günümüz
dünyasında artık devlet kapısı, ekmek kapısı” değildir.
İstihdamı, piyasa dostu politikaların uygulanmasıyla, artık
iş dünyası üretiyor. Türkiye’de de, istihdam sorunu ancak
özel sektörün güçlenmesiyle çözümlenebilecektir. O halde,
hem yatırım ortamını iyileştirmeye, hem de özel sektörün
istihdam üretme kapasitesini arttırmaya devam etmeliyiz.
İşsizlik sorununu çözmede bizim temel yaklaşımımız,
öncelikle girişimci sayısının artırılmasıdır.”
TOBB olarak, 1,3 milyon üyenin yanında, 1,3 milyon
kadın girişimci görmek istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Kadınların genel anlamda iş hayatında yer alması, özellikle
de iş  kadını olarak üretim süreçlerinde yer alması için,
pozitif ayrımcılık dahil, ‘kadın girişimci dostu’ politikalara
ağırlık verilmelidir. Konuya sosyal bir mesele veya yok
sullukla mücadele perspektifi ile değil; ekonomik bir bakış 
açısıyla, istihdam, eğitim ve sanayi politikalarının bir unsuru
olarak yaklaşmalıyız. Kadın girişimci sayımızın arttırılması,
sorunun çözümünde önemli katkı sağlayacaktır. Bunun
için de çalışıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu
ve II Kadın Girişimciler Kurullarımızı bu hedefle kurduk.
Kadın girişimcilerimizin örgütlenmesini pozitif ayrımcılık
anlayışıyla ele aldık. Esasen, Oda ve Borsalarımızın organ
seçimleri için var olan sistem, demokratik katılımın ve
fırsat eşitliğinin ortaya konulması açısından, son derere iyi
düzenlenmiştir.
Ancak, kadın girişimcilerimizin cesaretlendirilmesi,
kadın girişimci sayımızın artırılması açısından pozitif bir
ayrımcılık yaptık ve tüm illerimizde, oda ve borsalarımızın
katkılarıyla II Kadın Girişimciler Kurulları’nı kurduk. İllere
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verdiğimiz kotalar çerçevesinde, bugüne kadar 1,224
kadın girişimci, II kadın Girişimci Kurullarına üyelik kaydı
yaptırdı. Bu sürecin süratle örgütlenmesinde, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı sayın Aynur Bektaş, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu üyeleri, Oda ve Borsa başkanlarımız, II
kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve il kadın girişimciler
kurulu üyelerinin çok ciddi çalışma ve katkıları olmaktadır.
Doğrusu bu sahiplenme, TOBB Yönetim Kurulu olarak
bizlere cesaret vermiştir. Kadın girişimci sayımızı artırma
yolunda yapacağımız çalışmalarda, bize şevk vermiştir. Bu
doğrultuda, birliğimizin iştiraki olan, Kredi Garanti fonu, kadın
girişimcilere öncelik sağlamaktadır. Kredi Garanti Fonu,
verimli projesi olmasına rağmen, teminat gösteremediği için
banka kredisine ulaşamayan müteşebbislerimize
kefil olmakta ve finansmana ulaşmalarını sağlamaktadır.
Diğer bir iştirakimiz olan, Kobi Girişim Sermayesi şirketimizde,
girişim sermayesi alanında kadın girişimcilerimize öncelik
verecektir. Girişimci kadınlarımızın, yurt içi fuarlardan
ücretsiz faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız
çalışmalar da sonuçlanmıştır ve bu kapsamda bedelsiz
standlar verilecektir. Kadın istihdamının, fırsat eşitliğinin,
kız çocuklarımız için, genel ve meslekî eğitimin, yerel ve
ulusal düzeyde, daha fazla gündemde tutulmasına, çaba
sarf etmeliyiz” diye konuştu.
“Hedefimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını
kutlayacağımız 2023’de, ülkemizi dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri haline getirmektir” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Ama sadece ekonomi alanında değil, yaşam
standartlarında da, çağdaş  bir ülke olma hedefindeyiz.
Zira bir ülkenin kalkınma düzeyi, demokrasi düzeyinden
ayrı düşünülemez. O halde Türkiye; işleyen yöneten,
denetlenebilir ve hesap verebilir, birinci sınıf bir demokrasi
ülkesi olmalıdır. İşleyen demokrasiyi sağlamanın ilk adımı
siyaseti tabana yaymaktır. Siyasetin de görevi, tabanın
sesini duymak, tabana kulak vermek, milletin sesi olmaktır.
Eğer, ülkemizde demokrasinin yerleşmesini istiyorsak,
Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarını yenilemek zorundayız.
Millet ile vekilleri arasındaki bağ  güçlendirilmelidir. Öte
yandan, mevcut anayasamızın yetersiz kaldığını, yeni
bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu, 2000 yılından bu
yana söylüyoruz. Anayasamız; toplumumuzun çimentosu
olan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti yapımızı
korumalıdır. Anayasamız; çağdaş  devletin üç temel
niteliği olan; ifade hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini ve
teşebbüs hürriyetini garanti altına almalıdır. Anayasamız;
demokratik dengeleme mekanizmalarına sahip, toplumun
değerleriyle bütünleşmiş  bir toplumsal sözleşme olmalıdır.
İşte bu doğrultuda, Avrupa Birliği’nin temel aldığı evrensel
norm ve değerler, cumhuriyetimizin temel ilkelerinin ve
katılımcı demokrasimizin tamamlayıcısı olacaktır. İşte bu
yüzden, TOBB camiası olarak,   Avrupa Birliği projesinin
arkasındayız” şeklinde konuştu.
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Türk-Afrika Ticaret Odası kurulması için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayesinde gerçekleştirilen
Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında DEİK ve TOBB tarafın
dan 18-20 Ağustos 2008 tarihlerinde düzenlenen TürkiyeAfrika İş Forumu, ilk meyvesini verdi. 54 Afrika ülkesinden
devlet adamlarının, iş  çevrelerinin ve Afrika Birliği, Afrika
Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi önemli
kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı iş  forumunda konuşma
yapan TOBB, DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
Afrika ve Türk özel sektörleri arasındaki ortaklığın daimi
kalması ve kurumsal bir yapıya taşınması için “Türk-Afrika
Ticaret Odası’nın kurulması önerisi, forum sonrasında
oluşturulan bir deklarasyonla hayata geçirildi.

18-20 Ağustos tarihlerinde TOBB/DEİK tarafından
düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumunda M. Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından ortaya atılan ortak ticaret
odası kurulması önerisinin hayata geçirilmesine karar
verildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayesinde gerçekleştirilen
Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında DEİK ve TOBB ta
rafından 18-20 Ağustos 2008 tarihlerinde düzenlenen
Türkiye-Afrika İş  Forumu, ilk meyvesini verdi. 54 Afrika
ülkesinden devlet adamlarının, iş  çevrelerinin ve Afrika
Birliği, Afrika Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma
Bankası gibi önemli kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı iş 
forumunda konuşma yapan TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun Afrika ve Türk özel sektörleri arasındaki
ortaklığın daimi kalması ve kurumsal bir yapıya taşınması
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Türk-Afrika Ticaret Odası hayata geçiyor
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için “Türk-Afrika Ticaret Odası”nın kurulması önerisi, forum
sonrasında oluşturulan bir deklarasyonla hayata geçirildi.
Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun, Türkiye İşadamları ve
Sanayiciler Konfederasyonu ile işbirliği halinde, 20 Ağustosta
Çırağan Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Afrika
ülkelerinden gelen resmi heyetin katılımıyla düzenlenen
Çalışma Kahvaltısı’nda, Hisarcıkloğlu tarafından açıklanan
deklarasyon sonucunda Türkiye-Afrika arasında ortak
oda kurulması için imza atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Afrika Ticaret Sanayi-Ziraat ve Meslek
Odaları Birliği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilecek
olan odanın, iki bölge arasındaki ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine katkı sağlaması umut ediliyor.
BİLGİ PAYLAŞIM AĞI KURULACAK
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu çalışma
kahvaltısında yaptığı sunumda, Afrika Odalar Birliği Başkanı
Muhammed El Masry ve Afrika ülkelerinden diğer resmi
temsilcilerle ortak olarak bir deklarasyon hazırladıklarını
açıklayarak, yapılan görüşmelerin sonucunda ortak bir
“ticaret odası” kurulması fikrinin gerçekleştirilmesine
karar verildiğini açıkladı. Oda aracılığı ile Afrika ve
Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğinin artırılması, diyalog
mekanizmasının geliştirilmesi, iş  çevreleri arasında güçlü
bir bilgi paylaşımı ağının kurulması, yatırım ve teknoloji
transferinin gerçekleştirilmesi, eğitim, bilgi alışverişi ve
tecrübe paylaşımının hayata geçirilmesi hedefleniyor.
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20 Ağustos’ta Çırağan Sarayı’nda düzenlenen çalışma
kahvaltısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Afrikalı
Devlet başkanlarına hitaben konuşan TOBB, DEİK Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrika ülkelerinin insan kaynaklarını
ve doğal zenginliklerini en verimli şekilde kullanarak
kalkınmalar, temenni ettiklerini ifade etti. TOBB/DEİK
Başkanı, yatırım ve ticaretten korkulmaması gerektiğine
işaret ederek “Biz, hammaddeyi Afrika’dan alarak, mamul
olarak geri göndermek istemiyoruz. Hammaddeyi beraber
mamul haline getirmek istiyoruz” dedi. 1980 yılından bu
yana Türkiye’nin yaşattığı değişimin Afrika ülkelerine örnek
olabileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu süre içerisinde
Türkiye’de büyük bir anlayış  farklılığının yaşandığına
dikkat çekti. “Eskiden kapalı kapılar ardında kendi
kendimize yetmeye çalışıyorduk. Dünyaya entegre olmaya
başladığımız zaman gördük ki, ticaret olmadan, zenginlik
olamıyor. Huzur olmadan da ticaret olmuyor. Huzur eşittir
ticaret, ticaret eşittir zenginlik” şeklinde konuştu.
BİRLİKTE ÜRETİM YAPALIM
İki gün süren ve DEİK tarafından organize edilen
Türkiye-Afrika İş  Forumu çerçevesinde Cezayir Oda
Başkanı ile serbest ticaret anlaşması konusunda gö
rüşmeler gerçekleştirdiğini ve çekincelerle karşılaştığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Mısır’ın da başlangıçta benzer
bir çekincesi vardı. Ancak, imzaladığımız serbest ticaret
anlaşması sonucunda korkulduğu gibi Türk malları Mısır’a

TÜRKİYE – AFRİKA FORUMU İSTANBUL
DEKLARASYONU
1. Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika
Ticaret-Sanayi-Ziraat ve Meslek Odaları Birliği (UACCIAP)
başkanları ve Cezayir, Benin, Burkina Faso, Burundi,
Kamerun, Çad, Kornoros, Djibouti, Mısır, Ekvator Gine,
Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Fildişi Sahilleri, Kenya,
Libya, Moritanya, Fas, Mozambik, Namibya, Nijerya,
Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Sudan, Tunus,
Türkiye ve Uganda Odalarının başkanları ve temsilcileri,
ülkelerimizdeki iş  çevrelerinin temsilcileri olarak, Türkiye
Afrika İş  Forumu için, 18-20 Ağustos 2008 tarihlerinde
istanbul, Türkiye’de bir araya geldik.
2. İki gün süren toplantılarımız esnasında, Türkiye Afrika
ekonomik işbirliğinin ortak hedefleri üzerine verimli görüş
melerde bulunduk, İstanbul’daki toplantılarda ortaya
konulan hedef ve niyetlere bağlılığımızı bir kez daha ifade
ettik. .
3. Hedeflerimiz ticareti geliştirmek, yatırımları artırmak,
uygun bir yatırım ve iş çevresi oluşturma konusunda katkıda
bulunmak, teknolojiyi ve bilgi transferini teşvik etmek ve
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki lojistik altyapısını
geliştirmeye destek olmaktır.

Afrika İşbirliği Zirvesi” ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen
“Türkiye Afrika İş  Forumu” tarafımızdan memnuniyetle
karşılanmaktadır.
5. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki yatırımlar ile birlikte
ticari ilişkilerin artmasının, sadece liderlerin sürekli işbirliği
ve desteği ile mümkün olacağına inanıyoruz.
6. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki geliştirilmiş ekonomik
ilişkiler ile ilgili yukarıda belirtilen konular üzerinde
uzlaşmaya vararak, Türk ve Afrika Odaları adına Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika Ticaret-SanayiZiraat ve Meslek Odaları Birliği (UACCIAP) arasındaki
işbirliğini kurumsallaştırmak adına Türkiye Afrika Odası’nı
(TAC) kurmaya karar verdik.
7. TAC’ı kurmaktaki amacımız:
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika
Ticaret-Sanayi-Ziraat ve Meslek Odaları Birliği (UACCIAP)
üyeleri arasındaki işbirliğini koordine etmek ve geliştirmek,
• Türk ve Afrika iş  çevreleri arasında daimi bir diyalog
mekanizması kurmak,
• Türk Afrikalı iş çevreleri arasında güçlü bir ağ kurmak,
• Türk Afrika ticaretini, yatırımlarını ve teknoloji transferini
teşvik etmek,
• Ekonomik projeleri desteklemek, koordine etmek ve
uygulamak,
• Türk ve Afrikalı iş çevreleri arasında eğitim, bilgi alışverişi
ve tecrübe paylaşımı için işbirliği yapmak,
• Oda ağımızın hizmet kapasitesini güçlendirmek.
8. İki gün süren Türkiye Afrika İş  Forumu toplantılarında,
TAC’nın kurulması ile, Türkiye ve Afrika arasında daha
yüksek yatırım ve ticaret faaliyetine erişmek amacıyla,
daha fazla işbirliği İçin karşılıklı anlaşmaya vardığımıza ve
uygun zemini oluşturduğumuza ikna olduk.
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hücum etmedi. Aksine, Türk yatırımcısı Mısır’a hücum
etti” dedi. Yatırım ve ticaretten korkmamak gerektiğine,
Afrikalı meslektaşlarıyla deneyimleri paylaşmaya hazır
olduklarına dikkat çeken TOBB/DEİK Başkanı, “27 yıl
önce Türkiye’de sanayi yoktu, şimdi Avrupa’da satılan
her 3 beyaz eşyadan birisi Türk malı. Bu, dışa açılımın
Türkiye’ye kazandırdığı bir şanstır. Afrikalı dostlarımızla bu
deneyimlerimizi paylaşmaya her zaman hazırız”’ ifadesini
kullandı. Yılbaşında Afrika Birliği’nin, Türkiye’si stratejik ülke
ilan ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu’na göre önce ekonomik
işbirliğinin
gerçekleştirilmesini
önündeki
engellerin
kaldırılması gerekiyor Yasal düzenlemeler, çifte vergilendir
meyi önleme anlaşmaları, yatınmların teşviki ve korunması
anlaşmalarının bir an önce imzalanması gerekiyor.
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4. Türkiye’nin “Afrika’ya Açılım Planı” ve “Afrika ile
Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi”’ne verdiği
önemi gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Abdullah Gül öncülüğünde düzenlenen “Türkiye
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TOBB’dan zam uyarısı!
Dünyada petrol fiyatları % 30 düşüyor bizde pompaya
yansımıyor. Zamdaki hassasiyet neden indirimde
gösterilmiyor?
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları
Konsey Toplantısı ortak bildirisi yayınlandı. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen kon
sey toplantısında hükümetten isteklerde bulunuldu, uyarılar
yapıldı. Hazırlanan bildiride yüksek ulaşım maliyetlerinin,
sanayinin Anadolu’ya yayılmasını engellediği kaydedildi.
Ham petrol fiyatı dünya piyasalarında yaklaşık yüzde 30
oranında gerilerken, bunun yurt içinde pompa fiyatiarına
yansımadığının görüldüğü belirtilip, “Ham petrol fiyatları
yükselirken gösterilen duyarlılığın düştüğü zaman da
gösterilmesi gerekmektedir” denildi.
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FAİZ İNDİRİLSİN
Genelgede, “Aşırı değerli YTL yüzünden özellikle emekyoğun sektörler rekabet edemez duruma geldiği kaydedildi.
Yeni teşvik yasasının tarafların görüşlerinin alınarak
hazırlanması istenip Elektriğe gelen zamların sanayinin
rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.
Bildiride Sosyal Güvenlik primi ve vergilerin ödenmemesi
durumunda yıllık yüzde 30 ceza faizi uygulandığı bunun ise
yıllık % 10-12 enflasyonun çok üstünde olduğu kaydedildi.
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TOBB: Rehn, vizede yanıltıcı konuşuyor

Rehn şaşkınlığı

Vize uygulaması ile ticaretin önüne tarife dışı engel
konduğunu, bu sorunu gündemde tutmaya çalıştıklarını ve
sorunun çözümü yönünde adımlar atılmasını beklediklerini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu beklentilerin geçen hafta
Olli Rehn tarafından yapılan bir açıklama ile “şaşkınlığa”
dönüştüğünü söyledi. Rehn’in “Vize kolaylığı anlaşması
müzakereleri için Türk hükümetinden hiç niyet beyanı
almadık” dediğini, kamuoyunun bu açıklamayı “Türk
vatandaşlarına AB tarafından uygulanan vizenin sorumlusu
Türkiye’ymiş, Türkiye Avrupa Komisyonu’ndan vize
kolaylaştırma anlaşması talep etmemiş, bu nedenle de Türk
vatandaşlarına en ağır prosedürlü vize işlemleri uygulanıyor”
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şeklinde anladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu açıklama
maalesef yanıltıcıdır. Türkiye ile AB arasında tesis edilen
ortaklık ilişkisine de aykırıdır. Vize konusundaki yaklaşım,
Türkiye ile AB’nin hâlâ ortak olamadığını ortaya koymaktadır.
Tarihi önyargılar, Türkiye’nin bir ortak olarak değil, hâlâ öteki
olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.”

Sivil toplum dışlandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılım müzakerelerinin
başlatılması kararıyla birlikte katılımcılık anlayışında ciddi
bir değişiklik olduğunu, sivil toplum kuruluşları, meslek
kuruluşları ve sosyal tarafların müzakere sürecinin dışında
tutulduğunu savunarak şöyle devam etti: “Bugüne kadar
hiçbir aday ülkede rastlanmayan bilgilendirme forumları
oluşturulmak istendi. 300-400 kişilik gruplara tarama
süreçleri hakkında bilgi verildi. Bu uygulamanın yetersizliği
görüldü ve uygulama birkaç toplantı sonra kendiliğinden
sona erdi. Müzakerelere açılan fasıllarla ilgili çalışmalar
da sivil toplum kuruluşlarına danışılıyormuş  gibi yapılıyor.
Bugüne kadar müzakere pozisyonlarına katkı sağlamak
için 3 gün ile 3 hafta arasında değişen süreler verilerek katkı
istendi. Üçüncüsü hazırlanan ulusal program için iki hafta
içinde tüm sivil toplum kuruluşlarının görüşleri talep edildi.
Bu yaklaşımın, katılıma demokrasi anlayışıyla uygunluğunu
sizin değerlendirmenize bırakıyorum.”
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Olli Rehn’in vize konusundaki açıklamasının yanıltıcı
ve Türkiye ile AB arasında tesis edilen ortaklık ilişkisine
de aykırı olduğunu savundu. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
tararından düzenlenen, “Ankara Anlaşmasının 45’inci
Yıldönümü: Ortaklıktan Üyeliğe Doğru” konulu panelde
konuşan Hisarcıklıoğlu, Ankara Anlaşması’nda ortaya konulan
vizyonun, anlaşmanın uygulanmasında ortadan kalktığını,
anlaşmanın sadece Gümrük Birliği’ni öngörmediğini, Gümrük
Birliği’nin yanı sıra işçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımını
da içerdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu alanlarda maalesef
mesafe alamadık. İşçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı
gerçekleşemedi. Daha da kötüsü oldu; katma protokol
hükümlerine rağmen Türk vatandaşlarına 1980 yılından
itibaren vize uygulanmaya başlandı” diye konuştu.

161

13 Eylül 2008
Dünya Gazetesi

Dünya Gazetesi - 13 EYLÜL 2008

Avrupa’nın tarihi önyargılara sahip olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

AB, Türkiye’yi “öteki” değil “ortak” olarak görmeli
AB bizi ‘öteki’ görüyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB katılım
sürecinin başarılı yürütüldüğünün söylenemeyeceğini
kaydetti. Ankara Antlaşması’nın 45. yılı panelinde konuşan
Hisarcıklıoğlu, tarihi önyargılar nedeniyle Türkiye’nin ortak
değil, “öteki” olarak görüldüğünü ve AB’nin imtiyazlı ortaklık
istediğini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, ‘vize’ sorununun çözümü için adını atıl
masını da istedi, İKV Başkanı Haluk KabaalioğJu ise
‘işkenceyi andıran’ problemin çözümü için hükümetleri
göreve çağırdı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Marc Pierinı ise Türkiye’nin ilerleme sürecini ‘fasit daire’ye
benzetti.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB katılım
sürecinin başarılı bir biçimde yürütüldüğünü söylemenin
imkansız olduğunu ifade ederek, ‘Tarihi önyargılar,
Türkiye’nin bir ortak değil, aksine ‘öteki’ olarak değer
lendirilmesine neden oluyor” dedi. İktisadi Kalkınma
Vakfı, AB-Türkiye ilişkilerinin temenni oluşturan Ankara
Anlaşması’nın imzalanmasının 45. yılı dolayısıyla bir panel
düzenledi. “Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler”in
değerlendirildiği panele TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Prof Dr. Haluk Kabaalioğlu,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü
yükelçi Marc Pierini, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz
Demiralp ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Nirj Deva katıldı.

Panelde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara
Anlaşması’nın, çok geniş  bir vizyonun ürünü olduğunu
belirterek, “Anlaşma AB ülkelerinin olduğu gibi, Türkiye’nin
hükümetlerinin de, Avrupa kıtası ve dünya için geliştirdikleri
vizyonu ortaya koymuştu, ancak anlaşmada ortaya konulan
vizyon, anlaşmanın uygulanmasmda ortadan kalktı” dedi.

Vize konusundaki yaklaşımın, Türkiye ile AB’nin hala ortak
olamadığını ortaya koyuyor. Tarihi Önyargılar, Türkiye’nin
bir ortak değil, aksine hâlâ “öteki” olarak değerlendirilmesi
ne neden oluyor. Oysa, biz her alanda ortak olmalıyız,
maalesef halen AB’de ortaklık denilince belli çevrelerin
aklına imtiyazlı ortaklık geliyor.”

Serbest dolaşımda mesafe alınamadı

Katılım sürecinin başarılı yürüdüğü
söylenemez

13 Eylül 2008

Avrupa Birliği katılım süreci, Türkiye için çok ciddi bir
dönüşümü getiriyor. Bizim üyelerimiz de bu dönüşümün
hem kaybedenleri hem de kazananları arasında olacak”
diyen Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Türkiye’nin tempolu ekonomik büyümesi olmadan,
istihdam piyasasındaki kadın nüfus oranı yüzde 25’lerden
yüzde 50’lere çıkmadan, genç nüfusa gerekli imkanlar
sağlanmadan, AB ortalamasının çok üstünde olan tarımsal
nüfus için imalat ve hizmet sektöründe istihdam imkanı
oluşturulmadan masa başı müzakerelerle, AB’ye katılım
sürecinin başarılı olmasını kimse beklemesin.TürkiyeAB katılım sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü
söylemek mümkün değil. Bu süreci, bir türlü gündemimizin
en öncelikli konusu haline getiremiyoruz. Reformları, kendi
halkımız için yaptğımızı unutuyoruz.”

Dünya Gazetesi

Hisarcıklıoğlu, anlaşmanın gümrük birliğinin yanında işçilerin
ve hizmetlerin serbest dolaşımını da öngördüğünü, ancak
bu alanda mesafe alınamadığını vurgulayarak, “Türk işçiler,
işverenler, esnaf, öğrenci, sanatçı, medya mensupları,
kısaca kamu bürokratlarının dışındaki insanlar vize engeliyle
karsı karşıya kaldı” dedi. Vize uygulaması ile ticaretin
önüne tarife dışı engel konduğunu, bu sorunu gündemde
tutmaya çalıştıklarını ve sorunun çözümü yönünde adımlar
atılmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu
beklentileri geçen hafta Olli Rehn tarafından yapılan bir
açıklama ile “şaşkınlığa” dönüştüğünü söyledi. Rehn’in “Vize
kolaylığı anlaşması müzakereleri için Türk hükümetinden
hiç niyet beyanı alamadık” dediğini, kamuoyunun bu
açıklamayı “AB tarafından uygulanan vizenin sorumlusu
Türkiye’ymiş, Türkiye Avrupa Komisyonu’ndan vize kolay
laştırma anlaşması talep etmemiş, bu nedenle de Türk
vatandaşlarına en ağır prosedürlü vize işlemleri uygulanıyor”
şeklinde anladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
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Hisarcıklıoğlu kriz neden çıktı ve
hangi önlemler alınmalı sorusuna cevap verdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
iki kişinin birlikte iş yapmakta zorlandığı bugünlerde İstan
bul’daki 4 oda başkanını, yönetimini ve meclis üyelerini
biraraya getirdi.
Dünyanın krizle pençeleştiği bu günlerde birlik ve dayanışma
mesajı ile moralleri düzeltti. Dünyada ne oluyor? Biz ne
yapmalıyız? Sorularına iyi hazırlanmış bir sunumla cevap
verdi. Önce krizin çıkış sebebine ilişkin bilgileri paylaşalım:
• 2001’den sonra ABD ekonomide   atağa geçmek için
faizleri hızla indirdi. Bu yüzden kredi talebi patladı.
• Artan kredi hacmi emlak fiyatlarını yükseltti. Yükselen
fiyatlar, yeni kredi alınabilmesini sağladı.
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• Örneğin, 2001’de değeri 100 bin dolar olan bir ev 20 bin
peşin, 80 bin dolar mortgage ile satın alındı.
• Yoğun talep nedeniyle 2004’de yapılan yeni bir ekspertiz
ile bu evin değeri 150 bin dolara çıktı. 2. ipotek verildi ve
bankadan 50 bin dolar kredi alındı. Otomobil yenilendi.
• 2005’debir ekspertiz daha yapıldı ve evin değeri 180
bin dolar olarak belirendi, 3. ipotek alındı ve mobilyalar
yenilendi.
• 2006’ya gelindiğinde artık herkes (şahıslar, emlakçı,
banka vs.) evin değerini 180 bin dolar olarak kabul ediyor
ve buna göre hareket ediyor. Ancak 2007’de bir gün aynı
mahallede benzer bir ev satışa çıktı. Ama kimse 180 bin
dolar ödemek istemedi. Ve balon patladı.

• Öyle ki, evin satış fiyatı başlangıçtaki 100 bin doların altına
(70 bin dolara) geriledi. Evi için 80 bin dolar ipoteğe giren
ev sahibi de, haliyle ödeme yapmak istemedi.
• Alacaklarını tahsil edemeyen bankalar, borçlarını
ödeyecek kaynak bulamayınca mali sistem durdu.
Bankalar birbirine bile borç vermeyince kriz patladı. İşte,
Hisarcıklıoğlu’nun kriz özeti.
Hastalığı tespit eden Rifat Başkan çözümü de gösterdi:
• Böyle zamanlarda bilançolardaki uyumsuzluklar (vade,
kur vb.) potansiyel risk doğuran alanlardır. Bunlardan
kaçının.

• Küçük olsun benim olsun veya ne iş olsa yaparız, biz her
işte varız anlayışını bitirin.
• Krizin etkisi altında kalacak AB pazarına alternatif
pazarlar bulun. Afrika’ya, Asya’ya gidin.
Rifat Başkan, Nejat Basmacı, Tanıl Küçük, Metin Kalkavan
ve Murat Yalcıntaş’ı yanına alarak düzenlediği toplantı
bilgilendirme açısından doyurucu olduğu kadar, duygusal
açıdan da önemli bir anlam taşıdı. Özellikle İstanbul Ticaret
Borsası Başkanı Nejat Basmacı’nın esprileri geceye renk
kattı. Bu arada, meraklılarına duyurulur. Nejat Basmacı’nın
önce 99 dediği yaşı (Atalay Şahinoğlu düzeltti) 89 olarak
tescillendi, bilgilerinize...
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• Finansman Müdürünüze ve İş Geliştirme Müdürünüze iyi
bakın, yoksa mutlaka edinin.
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Kement bu kez özel sektörün boynunda
Başbakan
Erdoğan’ın
‘dövizle
borçlanmayın’
çağrısının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da
özel sektörü uyardı. Hisarcıklıoğlu “2001’deki krizde
kement kamunun boynundaydı. Şimdi kement sizin
boynunuzda, haberiniz olsun” dedi
İSTANBUL’DA faaliyet gösteren oda ve borsalar ortak meclis
toplantısı yaparak global krizi masaya yatırdı. Toplantının
açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörü döviz borçları
konusunda uyardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
önceki günkü uyarılarını ve piyasalara verdiği mesajı olumlu
bulduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’ın özel sektöre”’
yaptığı çağrıyı yinelerken “Geçen dönem kement kamunun
boynundaydı. Şimdi sizin boynunuzda, haberiniz olsun”
dedi.

BU İŞ BENİ ETKİLEMEZ DEMEYİN
Özel sektörün borcunun 102 milyar dolar olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu “Benim borcum, harcım yok. Bu iş 
beni ilgilendirmez demeyin. Bu iş, domino taşı gibidir. Biri
devrilmeye başladı mı diğerini de tetikler” diye konuştu.
Rifat Hisarcıklıoğlu, artık dünyada düşük faiz ve yüksek
likidite döneminin sonuna gelindiğini, likidite ve kredi
daralmasının ortaya çıktığını kaydederek, bütün dünyada
beklenen hadisenin büyümenin düşmesi olduğunu, ABD’nin
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2001’deki durumumuza yeni geldiğini, artık serbest piyasa
ekonomisinin bittiğini, kurallı piyasa ekonomisinin geldiğini
söyledi.

HESAP VEREMEYEN HESAP SORAMAZ

KRİZİN çözümü için ‘”çifte çıpa”nın zamanı olduğunu, artık
Türkiye’de iki çıpayı ortaya koymak gerektiğini ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunlardan biri güçlü ekonomi,
diğeri kaliteli demokrasidir. İkisi birbirine tercih edilemez.
İkisi birbirinin eş  değeri Kayıtdışı ekonomi bitmeden kaliteli
demokrasiyi yakalamamız mümkün değil. Burada iğneyi
kendimize batırmamız lazım. Hesap veremeyen hesap
soramaz. Hesap veremeyen hesap soramazsa kaliteli
demokrasi de olmaz. Hesap sormak için hep beraber
kayıtdışı belasını bitirmek durumundayız” dedi.

BENİM BİLE AYAĞIM TİTRİYOR

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Maliye ‘getir defterleri’
dedikleri zaman ayağı titremeden getiren kim var arkadaş.
Yok. Bana da sorsan benim de ayağım titriyor” diye konuştu.
Toplantıda konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Tanıl Küçük ise henüz krizde dip noktanın görünüp
görünmediğinin bilinmediğini belirterek reel sektör olarak
krize aşılı olduklarını söyledi. Ancak Küçük de Hisarcıklıoğlu
gibi reel sektörü döviz borcu konusunda uyardı. Deniz
Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ise geçmiş  yıllarda
alınan gemi siparişlerindeki patlamaya dikkat çekerek krizle
birlikte kendileri için baharın bittiğini söyledi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO, İSO, DTO ve İs
tanbul Emtia Borsası Ortak Meclis Toplantısı’nda oda baş
kanlarının ardından yaptığı konuşmada, hem dünyadaki
krizi nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu, hem de bunun
Türkiye’ye yansımasından beklentilerini ortaya koyup,
büyüme, vergi gelirleri, girdi maliyet artışı gibi konularda
son dönemdeki gelişmeleri ele alıp, kıyaslamalar yaptı.
Kıyaslamalarını aynı şekilde yükselen ekonomilerle de
yaparak gerçekçi bir tablo ortaya koydu. Hisacıklıoğlu,
küresel krizin etkisini değerlendirirken, “Benim borcum
harcım yok. Bu iş beni ilgilendirmez, demeyin. Bu iş domino
taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı mı diğerlerini de tetikler”
dedi.

Dünya Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’daki dört odanın
ortak meclis toplantılarındaki iftar yemeğinde bir konuşma
yaparak, hem küresel krizi değerlendirdi, hem de bu krizin
ülkemize yansıması konusunu e|e aldı. Hisarcıklıoğlu,
Türk ekonomisindeki son dönemdeki bozulmanın
rekabet gücümüzü gerilettiğini ortaya koyarken, gelişen
ekonomilerdeki rakipleririmizle, büyüme oranları ve girdi
maliyetleri konularında da kıyaslamaya dönük tablolar
sundu. TOBB Başkanı Türkiye’nin yeni dönemde eşdeğer
iki çıpayla “güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi”ye dayalı
olarak yola devam etmesi gerektiğinin altını çizerken ders
çıkanlacak, gerçekçi değerlendirmeler yaptı.

24 Eylül 2008

Hisarcıklıoğlu’ndan gerçekçi değerlendirmeler
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Türkiye’de 2001-2004 arasında önemli bir gelişme
kaydedildiğini, 2004-2007 arasında bir duraklama
yaşandığını, 2007 sonrasında da siyasal çatışma artarken
bir gerileme yaşanmaya başlandığını bunun sürdüğünü
belirtti. Türkiye’nin 2007 ve 2008 büyümelerinin yükse
len piyasalarımızdaki rakiplerimizin hepsinin gerisinde
olduğunu ortaya koydu. Çeyrek dönemler itibariyle büyüme
rakamlarının yer aldığı tabloyu görüşünün kanıtı olarak
sundu. Ve bir atasözümüzden yararlanarak bir teşbihi yap
tı: “Güneş  girmeyen eve hastalık girer. Büyüme olmayan
ekonomide ise işsizlik, yolsuzluk, huzursuzluk ve kavga
olur.”
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2007 ve 2008 yılının 7 aylık dönemleriyle ilgili imalat
sanayiindeki 11 sektörün büyüme oranlarını ele alan
kıyaslama tablosunda ise TV, tekstil, deri, hazır giyim ve
makine sektörlerinde yüzde 4 ile 18 arasında daralma
olduğunu ortaya koydu. Kimya, metal, elektrik, makine sek
törlerinde büyüme oranının düştüğünü, gıda sektöründe
küçük bir artış sağlandığını, mobilya ve taşıt sektörünün ise
bu dönemde önemli gelişme gösteren iki sektör olduğunu
açıkladı. Taşıt sektöründe de son dönemde daralma
yaşandığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, vergi gelirleriyle ilgili olarak da sekiz
aylık dönemler itibariyle geçen yıl ve bu yıl karşılaştırma
tablosunu ortaya koydu. Gelir vergisinde yüzde 18,
kurumlar vergisinde yüzde 28, dahilde KDV’de yüzde
7, ithalde KDV’de yüzde 23 artış  olduğu bu tabloda yer
alırken, yaptığı değerlendirmede, bunun ithal ürün artışını
ortaya koyduğunu açıkladı.
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TOBB Başkanı’nın girdi maliyetlerini ortaya koyduğu tabloda
2003 yılından bu yana asgari ücretin yüzde 150, doğalgaz
fiyatının yüzde 120, kurşunsuz benzinin yüzde 80, elektrik
fiyatının yüzde 60 artış  gösterdiği bilgisi yer aldı. Buna
karşın dolar kurunun yüzde 17 gerilediği, Euro kurunun
sadece yüzde 6 artış gösterdiği belirtildi. Elektrik fiyatlarının
rakiplerimizle karşılaştırıldığı tabloda ise en pahalı elektiriği
son zam öncesinde bile bizim sanayicimizin kullandığı
bilgisi yer aldı.
Hisarcıklıoğlu, yükselen cari açık ve bozulan finansman
kalitesine dikkat çekerken, 2008’in 8. ayında bir yıl
öncesinin aynı dönemine göre açığın 47 milyar dolara
çıktığını açıkladı. 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimiyle
başlayan süreçte evin içinde kavga başladığını, bunun
ekonominin bereketini kaybetmesine neden olduğunu
söyledi.
Türkiye’nin yapması gerekenin ne olduğu konusuna
değinirken de Hisarcıklıoğlu, “İki çıpayı ortaya koymamız
gerekir. Bunlar güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasidir”
dedi. Ve bunları ikisinin birbirinin eşdeğeri, “İki vazgeçilmez”
olarak niteledi. Kayıtdışı bitmeden kaliteli demokrasiyi elde
etmenin mümükün olmadığını belirterek, “Burada iğneyi
kendimize batırmamız lazım. İğneyi hem bize, hem kamuya
batırmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun gerçekçi değerlendirmeleri,
ekonominin siyasal kurmayları açısından, hem de özel
sektör ve sanayicilerimiz açısından birçok drsi ve yol
göstericiliği içeriyor...
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Borcum yok demeyin kriz domino taşı gibidir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin faturasının herkese
çıkacağını belirterek cari acık ve finansman dengesinde
bozulma başladığını söyledi. Türkiye’de kementin dış borcu
giderek artan reel sektörün boynunda olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Haberiniz olsun. Artık düşük faizli kredi
bulabilmek mümkün değil. ‘Borcum yok. Bu iş  beni ilgi
lendirmez’ demeyin. Bu iş domino taşı gibidir. Biri devrilmeye
başladı mı diğerini de tetikler” dedi. Türkiye’nin 2007’den

itibaren kavgalara başladığını da belirten Hisarcıklıoğlu,
“Ekonomi bereketini kaybetti. Huzur olmayınca yatırım
olmaz. Biz artık huzur istiyoruz” dedi.
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası başkan ve meclis
üyeleri, TOBB öncülüğünde önceki akşam İstanbul’da
iftar yemeğinde buluştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Kadın Girişim Konseyi
Başkanı Aynur Bektaş’ın da katıldığı, ilk kez düzenlenen
genişletilmiş  meclis toplantısında sunum yapan TOBB
Başkanı, ABD’den başlayan finansal krizi ve Türkiye’ye
etkilerini anlattı.

Referans Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım için ülkede
huzur olması gerektiğini söyledi. İşadamlarına ‘Benim
borcum yok, demeyin’ diyen Hisarcıklıoğlu ‘Bu iş,
domino taşı gibidir. Biri devrildi mi diğerini de tetikler’
dedi.

Hisarcıklıoğlu, kamu maliyesinin, bankacılık sisteminin
sağlam olması gibi riski azaltan faktörler olduğunu
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söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İhracatta pazar çeşitlendirilmeli.
Bilançolarda uyumsuzluklar giderilmeli. Küçük olsun benim
olsun dönemi kapandı. İş  geliştirme müdürü edinin” dedi.
Hisarcıklıoğlu, reel sektörün dış borcunun yüksek olduğunu
ve bunun artmaya devam ettiğini, cari açıkta da bozulma
başladığını belirtti. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “şimdi ke
ment sizin boynunuzda. Haberiniz olsun. Artık düşük faizli
kredi bulabilmek mümkün değil. Bunu ‘dinlerken ‘Benim
borcum harcım yok. Bu iş beni ilgilendirmez’ demeyin. Bu
iş domino taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı mı diğerini de
tetikler.”

Referans Gazetesi

Cari ve finansman dengesinde de bozulma başladığını
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Cari dengede bozulma var. 47
milyar dolar açık. Yabancı sermaye azaldı. Gayrimenkul
ve emtia fiyatları gevşeyecek. Kredi maliyetleri artacak.
Başbakanımızın yapmış  olduğu açıklamayı çok olumlu
buluyoruz. Türkiye’de tamamıyla devletin bu işin farkında
ve bu işin üzerinde olduğunu gösteren noktalan açıkladı”
dedi.

Huzur ve sihir kayboldu
Hisarcıklıoğlu, bir sloganları olduğunu belirterek, “Güneş 
girmeyen eve hastalık girer. Büyüme olmayan ekonomide
ise issizlik, yoksulluk, huzursuzluk ve kavga olur. Onun için
büyümeye endekslenmemiz lazım’ diye konuştu. Türki’yede
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2007’nin başında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan
sürece de işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Büyüme düştü.
2007’de evin içinde kavga başladı. Sektörlerde ikili bir yapı
oluştu. Kazananlar, kaybedenler var. Ekonomi bereketini
kaybetti. Kendi kendimize huzurumuzu bozduğumuzdan
dolayı bereketini kaybetti. İçimizdeki huzuru bozduk ve
sıhiri de bozduk” dedi.

Demokrasi için kayıtdışı bitmeli
Sunumunu interaktif bir üslupla sürdüren Hisarcıklıoğlu,
vergilerle ilgili de bir analiz yaptı. 2008’in ilk 8 ayında
geçen yılın aynı dönemine kıyasla Gelir Vergisi’nde yüzde
18, Kurumlar Vergisi’nde ise yüzde 28 artış  sağlandığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Buradan iki sonuç çıkıyor.
Bunlardan biri şikâyet ediyorsunuz ama kazanıyorsunuz.
Böyle algılayabilir miyim” diye sorunca işadamları “Hayır”
dedi, Hisarcıklıoğlu’nun yorumu ise şöyle oldu; “Ekonomi
kayıt altına girmeye haşladı, öyle diyelim mi?”
Türkiye’de artık çifte çıpaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine
ekleyen Hisarcıklıoğlu, “Bunlardan biri güçlü ekonomi, diğeri
kaliteli demokrasidir. İkisi birbirinin vazgeçilmezi. Kayıtdışı
ekonomi bitmeden kaliteli demokrasiyi yakalamamız
mümkün değil, burada iğneyi kendimize batırmamız lazım.
Hesap veremeyen hesap soramazsa kaliteli demokrasi de
olmaz” dedi.
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Porsche otoyolda gidiyormuş. Az ileride de, Murat 131 sağa
çekmiş, stop sinyallerini de yakmış bekliyor. 131 in sürücüsü
el etmiş. Porsche’nin sürücüsü de durmuş. “Aracım arıza
yaptı, beni en yakın tamirciye kadar çeker misin?” diye
sormuş. Porsche’nin sürücüsü bakmış, adamcağız mağdur,
dağın tepesinde kalmış, kabul etmiş.  Ama 131 ‘deki adam
demiş  ki, “Sen hızlı gidersin, kaza falan yapmayalım.
Sen hızlandıkça ben sana selektör yakarım, o zaman
yavaşlarsın.”

Yola koyulmuşlar. Arada Porsche hızlanıyor. 131 in sü
rücüsü de selektör yakınca, yavaşlıyormuş. Biraz sonra
Ferrari’nin biri son  sürat sollayıp geçince, Porsche daya
namamış, 131’i çektiğini de unutup basmış gaza. Porsche
ile Ferrari yolda yan yana son sürat gidiyorlar; 131 ‘de
arkadan sürekli Porsche’nin, yavaşlaması için selektör ya
pıp duruyormuş.
Tabi radara yakalanmışlar. Radarın başındaki polisler, az
ilerideki arkadaşlarına şu anonsu yapmış: Bir Ferrari ile bir
Porsche yarışıyor, arkadan da Murat 131 onları geçmek
için selektör yapıp, duruyor.

Referans Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ABD’deki krizin
etkilerini aza indirmek için yapılması gerekenleri
sıralarken çifte çıpa önerisini ortaya atıyor ve ‘Güçlü
ekonomi kaliteli demokrasi. Buna ben çifte çıpa
diyorum’ diyor.

24 Eylül 2008

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, ‘çifte çıpa’sı
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Kriz geliyorum diyor

24 Eylül 2008

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu bu fıkrayı, salı akşamı benim de katıldığım
“Oda-Borsa Ortak Meclis Toplantı” için verilen iftar yeme
ğinde; ABD ekonomisindeki krizin etkileri ve Türkiye eko
nomisine yönelik yaptığı değerlendirme sırasında anlattı.
Anlatma nedeni de,  ABD’deki krizin Türkiye’yi etkileyeceği
önünde sinyaller vermesi. İşte Hisarcıklıoğlu da, bu sinyalleri
Murat 131’in selektör yapmasına benzetiyor. Yani, fıkradaki
gibi “geliyorum” diyor.
Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında özellikle dikkat çektiği
bir nokta reel sektörün yurtdışı borçları. Ki, geçen yazımda
ben de bu konuya değinerek, “Reel sektörümüz güçlü mü?”
diye sormuştum.

Referans Gazetesi

Hisarcıklıoğlu, reel sektörün ana para ve faiz dahil 2008
yılında 26 milyar dolar, 2009’da 36 milyar dolar ve
2010’da 21 milyar doları ödeyeceğinin altını çiziyor. TOBB
Başkanı’nın üzerinde durduğu bir başka konu da yükselen
cari açık ve bozulan finansman kalitesi.

Hesap veremiyorsan soramazsın da
ABD’de kriz yaşanırken ve tüm dünya bu krizin etkilerinden
korkarken, Türkiye’nin sorunları da belli. Peki, yapılması
gerekenler neler?
İşte Rifat Hisarcıklıoğlu, bunları da sıralıyor. Öncelikle bu
dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) ile Merkez Bankası’nın saygınlığının korunması
gerektiğini söylüyor Hisarcıklıoğlu ve anlından da şunları
ekliyor:
‘İhracat pazarlarını çeşitlendirmeliyiz. Önümüzdeki
dönemde ABD ve Avrupa pazarında krizin de etkisiyle
daralma olacak. Biz de ağırlıklı buralara çalışıyoruz. O
yüzden Afrika, yakın Doğu, Uzakdoğu pazarlarına bakı
yor olmamız lazım. Sanayicilerimiz yeni pazarlara ufuk
açmalı.”
Ama Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, konuşmasında yapılması
gerekenlerden bahsederken üzerinde durduğu bir konu
vardı ki, gerçekten ilginçti. Bir anlamda sanayicilere mesaj
veriyordu.
“Güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi. Buna ben çifte çıpa
diyorum” şeklinde konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayıltdışı
bitmeden kaliteli demokrasi olmaz. Kayıtdışı olduğu
zaman hesap veremezsin. Hesap veremezsen de hesap
soramazsın. Artık kayıtdışı belası bitmeli” diyor.
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Konuyu biraz daha ileri götüren Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş
yerine sarı zarf gelip de, ‘getir bakalım defterlerini’ dedikle
rinde ayağı titremeden giden bir kişi var mı?” diye soruyor
ve şöyle devam ediyor:

Ben taşeron muyum?
“Hesap veremeyen sadece biz değiliz. Tapu da muamele
yapan biri de hesap veremiyor O yüzden de hesap sor
mak için sürekli bir taşeron arıyoruz. Bana diyorlar ki, ‘sen
hesap sor, seni seçtik ya’. Oysa bugün bakıyorsunuz, bilgi
edinme yasası var değil mi? Vatandaş olarak istediğiniz, ka
mu kurumuna soruyorsunuz, en geç 15 gün içinde size
cevap vermesi gerekiyor. Baba yiğitsen hadi sor bakalım.”
Bu yüzden de Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin ve
demokrasinin birlikte gelişmesi gerektiğinin önemle altını
çiziyor.

FINANS VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜNÜZE
DİKKAT EDİN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Oda-Borsa Ortak
Meclis Toplantısı”nda yaptığı konuşmayı, daha doğrusu
sanayicilere seslenişini dinlerken, söylediği bir cümle
dikkatimi çekti. Sanayiciler cephesinde böyle bir eksiklik
var ki, Hisarcıklıoğlu hem uyarıyor hem de öneriyor.
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’deki krizin önümüzdeki dönemde
Türkiye’ye yansıyacağını belirterek, tedbirli olunması
gerektiğini söylüyor. Tedbirden neyi kastettiğini de şöyle
sıralıyor: Bilançolardaki uyumsuzluk kalkmalı. Borç vade
si ile alacak vadesine dikkat edilmeli. Borcunuz dolarsa,
alacağınız da dolar olmalı.
Rifat Hisarcıklıoğlu’na göre önümüzdeki dönemde kredi
maliyetleri artacak. Dolayısıyla da kredi İle yatırımın
verimliliği ve kârlılığı önem kazanacak. İşte dikkatimi çeken
Hisarcıklıoğlu’nun bundan sonra söyledikleri: “Artık ucuz
ve bol para bulamayacağız. O yüzden de işletmenizdeki
finansman müdürünü ve iş  geliştirme müdürünü iyi
bulmanız lazım. İşletmenizde bu bölümlere dikkat etmeniz
lazım. Bundan sonra benim olsun küçük olsun, her işte va
rım mantığı olmayacak.”
Hisarcıklıoğlu’nun bu konuşmasını duyunca, bir an
düşündüm... Bugün acaba sanayi kuruluşlarımızın kaçında
finans müdürü var. Hadi geçtim finans müdürünü de iş 
geliştirme müdürü var mı, acaba.
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Serbest piyasa ekonomisi bitti’ diyen Hisarcıklıoğlu özel sektör borçlarındaki riske dikkat çekti

‘Kement boynumuzda’

• “Artık kurallı piyasa dönemi başlıyor” diyen TOBB Başkanı,
“Herkes bilançosuna dikkat etsin. Bu iş domino taşı gibidir.
Biri devrilmeye başladı mı diğerini de tetikler”dedi.
İstanbul’daki oda ve borsa yöneticilerine seslenen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, uluslararası fınans krizi sürerken Türkiye
için en riskli konuların başında reel sektörün üzerindeki
borç yükünün geldiğini belirterek, “Şimdi kement sizin

boynunuzda, haberiniz olsun!” dedi. ABD’de hangi süreçte
krize girildiğini anlatan ve bir durum değerlendirmesi yapan
Hisarcıklıoğlu, özetle şunları vurguladı:
• Olmayan bir paraydı bu, şimdi bunun sıkıntısını çekiyoruz.
Serbest piyasa ekonomisi dönemi bitiyor, kurallı piya¬a
ekonomisi dönemi başlıyor.

Türkiye’de neler bekleniyor?

Cumhuriyet Gazetesi

‘Serbest piyasa ekonomisi bitti’ diyen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, uluslararası finans krizi sürerken Türkiye için
en riskli konuların başında reel sektörün üzerindeki borç
yükünün geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ‘”Herkes bilanço
suna dikkat etsin, dengelesin. Biri devrilmeye başladı mı
diğerini de tetikler” dedi.

• 2001 krizi bize çok şey öğretti. 2007’de biraz bozduk ama
kamu maliyesi çok iyi durumda.
• 2008’in 8. ayından itibaren bir yıl geriye gittiğimizde
cari dengede ciddi bir bozulma var. 47 milyar dolar açık.
Doğrudan yabancı sermaye azalmaya başladı.
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• Riski artıran faktörlerin başında ise reel sektörün üzerindeki
borç yükü geliyor. Şimdi kement sizin boynunuzda, haberiniz
olsun! Kamu kendini düzeltti ama özel bankaların 60, özel
reel sektörün 120 milyar dolar borcu var. İşin hafitletici
tarafı, bu borçlar uzun vadeye yayılmış durumda. Seneye
26, 2010’da 21 milyar dolarlık geri ödeme var.

‘Büyüdük diye övünmeyelim’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’daki oda ve
borsaların ortak meclis toplantısında yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin temel sorununun büyüme ve istihdam olduğunu
berilerek, “Sadece Avrupa’nın yüzde 1.5’larına bakarak
büyüdük diye övünmeyelim. Bizim işimiz rakiplerimizle”
diyerek şöyle devam etti:

Cumhuriyet Gazetesi

• Türkiye 2002-2004 döneminde hızlı büyüdü, sonra
duraklamaya geçti. 2007’den sonra aşağı düşüş  başladı.
Kavga dövüşle ekonominin bereketi kaçtı. Bu dönemde ikili
yapılar oluştu; kazananlar var, kaybedenler var.
• Zaman zaman büyüdük diye kendimizi avutmayalım.
Rekabet rakiple olur. Bizim rakibimiz Çin yüzde 9, Hindistan,
Endonezya, Malezya, Arjantin, Brezilya yüzde 6’şar, Kore
yüzde 4 büyüdü. Bizim onlarla yarışmamız, Avrupa yüzde
1.5 büyüdü diye övünmememiz lazım. Avrupa’dan üç kat
hızlı büyümeliyiz ki onlara yetişelim.

Tablodan çıkan sonuç
• Her kriz bir bozukluğa işarettir. Servet artışı gelir artışından
fazla ise ortada bir sorun var demektir. Fatura hepimize
çıkar, habriniz olsun!
• İhracatı çeşitlendirmeliyiz. Şu anda ihracatımızın
yüzde50’si AB’ye, yüzde 3’ü ABD’ye. Afrika’da Ortadoğu’da,
Yakındoğu’da yeeni pazarlar arayalım. Ama unutmayalım ki
o pazarlar da daralacak.
• Tedbirli olmamız lazım. Bilançolardaki uyumsuzlukları
giderelim. Borçlarla alacakların vadelerini uyumlaştıralım.
• Önümüzdeki dönemde kredi maliyetleri artacak. Artık
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ucuz para, bol para yok. Verimliliğe, karlılığa dikkat edelim.

Kayıt dışı kalkmadan demokrasi kurulamaz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasının sonunda, “ka
liteli bir demokrasi” olmadan “güçlü bir ekonomi” olamaya
cağını, bunun yolunun da kayıt dışının ortadan kalkması ile
mümkün olduğunu söyledi.
“Hesabını vermeyen hesap soramaz. Hesap sorulamayan
bir ekonomide, huzur, ticaret ve kârlılık olamaz” diyen
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
• Güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi iki önemli çıpamız
olmalı. İkisi birbirini tamamlar, biri olmazsa diğeri olmaz,
birbirlerine tercih edilemez.
• Kayıt dışı bitmeden kaliteli demokrasiyi kuramayız. Hesap
vermeyen hesap soramaz. Hesap sorabilmek için, ‘Getir
defterlerini’ dendiğinde ayaklar titremeden gidebilmek
lazım. ‘Başkan hesap sor’ olmaz. Sen hesap soracaksın,
hesap isteyeceksin. Bunun için de her şey düzgün
olacak. Katılımcı demokraside birey öne çıkıyor. Katılımcı
demokrasi ile güçlü ekonomi beraber olacak ki demokrasi
olsun, kurallar olsun, herkese eşit uygulansın. Siyasete
dışarıdan müdahale olmasın, fikir özgürlüğü, girişim özgür
lüğü olsun. Huzur olacak ki ticaret olsun, zenginlik olsun.
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel finans krizinin ne olduğunu
ve Türkiye’yi nasıl etkileyebileceğini İstanbul’daki 4
Oda’nın meclis üyelerine anlattı. İstanbul Ticaret Odası
(İTO), Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (İDTO)
ve Ticaret Borsası (İTB)’nin meclis üyelerinden yaklaşık
400’ünün katıldığı Çırağan’daki iftar yemeğinden sonra

konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, “Küresel kriz için ‘benim
borcum, harcım yok. Bu iş  beni ilgilendirmez’ demeyin.
Bu iş, domino taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı mı
diğerini de tetikler” dedi. Eskiden ABD ekonomisiyle pek
ilgilenilmediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şimdi öyle oldu ki
ABD ekonomisi azıcık çalkalanmaya başladı, bütün dünya
dua ediyor. ‘Aman ABD ekonomisine bir şey olmasın’ diye.
Biz dahil” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu “Yeni çıpamız ‘Güçlü
Ekonomi, Kaliteli Demokrasi’ olmalı. Türkiye büyümeden
taviz veremez. Çünkü büyüme olmayan ülke güneş 
girmeyen ev gibidir. Nasıl ki güneş  girmeyen ev hastalık
üretirse, büyüme olmayan ekonomi de işsizlik, yoksulluk,
huzursuzluk ve kavga üretir” dedi.

Hürriyet Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin
Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini anlatırken, “Bu iş,
domino taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı mı diğerini
tetikler. Türkiye için yeni çıpa ‘Güçlü Ekonomi, Kaliteli
Demokrasi’ olmalı. Türkiye büyümeden taviz veremez.
Çünkü büyüme olmayan ülke güneş girmeyen ev
gibidir” dedi.

24 Eylül 2008

Büyümeyen ülke, güneş girmeyen eve benzer
güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi isteriz
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Kriz neden çıktı

patladı

TOBB Başkanı, 2000 yılında 500 milyar dolar olan hedge
fonların geçen yıl 2 trilyon dolara, 20 trilyon dolar olan türev
ürünlerin 120 trilyon dolara yükseldiğini, küresel ekonominin
büyüklüğünün ise sadece 60 trilyon dolar olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, şu andaki likidite krizi için de “Olmayan bir
paraydı. Olmayan bir zenginliği ortaya çıkarttılar. Bunun
sıkıntısını da bütün dünya yaşıyor. Bir atasözü var, tam ona
benziyor. Aç doyar, aç gözlü doymaz” diye anlattı. Finansal
kriz nedeniyle batan ve aktif büyüklüğü 600 milyar dolar
olan Lehman Brothers’in, GSMH büyüklüğü 660 milyar
dolar olan Türkiye ekonomisine eşdeğer bulunduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, finans kesiminde oluşan zararın 700800 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini, beklenen
toplam zararın en iyimser rakamlarla 1.2 trilyon dolar, en
kötümser rakamlarla da 2 trilyon dolar olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkhağlu İstanbul’daki İSO, İTO,
İDTO ve İTB meclis üyelerinden yaklaşık 400 kişiye hitaben
yaptığı konuşmada ABD kaynaklı küresel krizin ne olduğunu
bir konut üzerinden anlatınca üyelerin büyük bolumu
“Krizi şimdi anladık başkan” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun krizin
nedenini anlatan örnek şöyle:

2001’deki halimiz
Hisarcıklıoğlu, artık dünyada düşük faiz ve yüksek likidite
döneminin sonuna gelindiğini, likidite ve kredi daralması
yaşandığını belirterek, “Bütün dünyada büyümenin düşmesi
bekleniyor. ABD 2001’deki durumumuza yeni geldi. Artık
serbest piyasa ekonomisi bitti ve kurallı piyasa ekonomisi
dönemine dönüldü. Türkiye için riski azaltan faktörler, 2001
yılındaki ekonomik krizin öğrettikleridir” dedi

TOBB Başkanı’na göre ABD balonu böyle
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• 2001’de bir evin değeri 100 bin dolardı. Evi ABD’li 20 bin
peşin, 80 bin dolar ipotek kredisi ile aldı.
• 2004’te yeni bir ekspertiz yapıldı ve evi değerinin 150
bin dolara çıktığı söylendi. 2’inci ipotek ile bankadan bu
vatandaşa 50 bin dolar daha kredi verildi ve bu parayla
otomobil yenilendi.
• 2005’de bir ekspertiz daha yapıldı ve bu defa evin değeri
180 bin dolar oldu. 3’üncü bir ipotek alındı ve 30 bin dolar
daha kredi verildi ve mobilyalar yenilendi.
• 2007’de aynı mahallede benzer bir ev satışa çıktı. Kimse
bu eve 180 bin dolar ödemek istemedi. Öyle ki evin satış 
fiyatı başlangıçtaki 100 bin doların altına 70 bin dolara
gerilemişti. Evi için 80 bin dolar ipoteğe giren ABD’li ödeme
yapmak istemedi. Alacaklarını tahsil edemeyen bankalar,
borçlarını ödeyecek kaynak bulamayınca mali sistem
durdu.

Referans Gazetesi - 24 EYLÜL 2008
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TÜRKİYE’DE KRİZ KEMENDİ REEL SEKTÖRÜN BOYNUNDA

Kriz endişesinin sardığı iş dünyası siyasi huzur istiyor

ABD’de başlayıp diğer ülkelere de yayılan küresel kredi
krizinin Türkiye’ye etkileri konusunda iş  dünyasının en
dişeleri gittikçe artıyor. Önceki akşam Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde iftar yemeğinde bu
luşan İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstan
bul Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası başkan ve
meclis üyelerinin gündeminde kriz ön plandaydı. TİM’in
de katıldığı genişletilmiş meclis toplantısında bir sunum ya
pan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin fa
turasının herkese çıkacağını belirterek, cari açık ve finans
man dengesinde bozulma başladığını söyledi.

Türkiye’de kemendin dış  borcu giderek artan reel sek
törün boynunda olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ha
beriniz olsun. Artık düşük faizli kredi bulabilmek mümkün
değil. Borcum yok. Bu iş beni ilgilendirmez demeyin. Bu iş 
domino taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı mı diğerini de
tetikler” dedi. Türkiye’nin 2007’den itibaren kavgalara
başladığını da belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi bereketini
kaybetti. Kendi kendimizin huzurunu bozduk, sihir bozul
du. Huzur olmayınca yatırım olmaz. Biz artık siyasi huzur
istiyoruz” dedi. İSO Başkanı Tanıl Küçük ise Türkiye’nin,
siyasetin toz dumanından bir an önce sıyrılması gerektiğini
vurgulayarak, “Daha önce ‘tehlike kapıda’ demiştik. Tehlike
artık adeta evin içinde” diye konuştu. Deniz Ticaret Odası
Başkanı Metin Kalkavan da “Bizim için bahar bitti, kışa
girdik” değerlendirmesinde bulundu.

Referans Gazetesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, cari açık ve finansman
dengesinde bozulma başladığını, küresel krizin
faturasının herkese çıkacağını belirtti. İş dünyasının
diğer temsilcileri de yüksek sesle kriz uyarısı
yapıyor.
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Maliyeciler, ‘getir defterleri’ deyince benim de ayağım titriyor
Türkiye ekonomisindeki sorunların başında kayıt dışı
ekonomi geliyor. Siyasetçilerden iş  dünyası temsilcilerine
kadar istisnasız herkesin şikâyetçi olduğu kayıt dışılık
konusunda bir türlü mesafe alınamıyor. Ekonominin
yarısını oluşturduğu belirtilen kayıt dışılık, İstanbul ili oda/
borsa ortak meclis toplantısında konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da gündemindeydi. Türkiye’de iki çıpayı ortaya koymak
gerektiğinı belirten Hisarcıklıoğlu, bunları  ‘güçlü ekonomi
ve kaliteli demokrasi’ olarak sıraladı. İkisinin birbirinin
vazgeçilmezi olduğunu vurgu layan Birlik Başkanı,
kayıt dışı ekonomi bitmeden kaliteli demokrasinin
yakalanamayacağını dile getirdi. Bu konuda iğneyi hem
iş  dünyasına hem kamuya batıran Hisarcıklıoğlu, “Hesap
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veremeyen hesap soramaz. Hesap veremeyen hesap
soramazsa kaliteli demokrasi de olmaz. Hep beraber
kayıt dışı belasını   bitirmek durumundayız.” diye konuştu.
Salondaki işadamlanna “Yarın bir sarı zarf geldiği, ‘getir
defterleri’ dedikleri zaman ayağı titremeden getiren kim
var arkadaş?” diye soran TOBB Başkanı, şunları aktardı:
“Salonda 1-2 tane parmak kalkıyor. Hep böyle. Defterdar
lıktan veya Gelir İdaresi’nden ‘getir defteri’ dediği zaman
rahatlıkla, göğsünü gererek defterini götürebilecek kimse
var mıdır?  Yok. Bana da sorsan benim de ayağım titriyor.
Bu, sadece bizim belamız’ değil, Türkiye’nin tamamının
belası.
“İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul
Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası’nın Çırağan

Sarayı’nda iftar
yemeğinin ardından gerçekleştirilen
ortak Meclis toplantısında konuşan TOBB Başkanı, yılda
toplam 240 bin kilometre yol kat ettiğini söyledi. Son
dönemde herkesin “Başkan, ABD’de ne oluyor?” sorusunu
kendisine yönelttiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, eskiden
ABD ekonomisiyle ilgilenilmediğini belirterek, “Şimdi ABD
ekonomisi azıcık çalkalanmaya başladı, bütün dünya ‘Aman
ABD’ye bir şey olmasın.’ diye dua ediyor.” diye konuştu.
TOBB Başkanı’na göre, 2000 yılında 500 milyar dolar olan
hedge fonlar geçen yıl 2  trilyon dolara, 20 trilyon dolar olan
türev ürünleri ise 120 trilyon dolara yükseldi. Oysa küresel
ekonominin büyüklüğü 60 trilyon dolar. Likidite krizine
değinen Hisarcıklıoğlu, “Olmayan bir paraydı. Olmayan bir
zenginliği ortaya çıkarttık. Bunun sıkıntısını dünya yaşıyor.”
şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu’na göre, artık düşük faiz ve
yüksek likidite döneminin sonuna gelindi. Tüm dünyada
büyümenin düşmesi bekleniyor. Serbest piyasa ekonomisi
dönemi sona erdi, kurallı piyasa dönemine giriliyor.

ekonomisi ile ilgili yapmış  olduğu toplantıda belirtmiş 
olduğu hususlar, Türkiye’de tamamıyla devletin bu işin
farkında ve bu işin üzerinde olduğunu gösteren noktalar.”
dedi. Başbakan’ın mali disipline sahip çıkacaklarını ifade
ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, hükümetin mali disiplini
sonuna kadar koruyacağını söylemiş olmasının, kamunun
üzerindeki riski azaltan bir unsur olduğunu vurguladı.
2007’nin başında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan
sürece de işaret eden TOBB Başkanı,  “Evin içinde kavga
başladı. Büyüme düştü. Ekonomi bereketini kaybetti.’’ dedi.
Bir sloganları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Güneş 
girmeyen eve hastalık girer. Büyüme olmayan ekonomide
ise işsizlik, yoksulluk, huzursuzluk ve kavga olur.” diye
konuştu. Hisarcıklioğlu, huzur olmadan ticaretin, ticaretin
olmadığı yerde de zenginliğin olmadığını savunarak, şunları
aktardı: “Artık huzur istiyoruz. Huzur olmazsa yatırım
olmaz. Ancak huzur ortamında istihdam sağlanır, ticaret
gelişir “

‘Bereket kayboldu, artık huzur istiyoruz’

Zaman Gazetesi

24 Eylül 2008

Başbakan Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını
çok olumlu bulduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Sayın
Başbakan’ımızın dünya ekonomisi bu krizde iken, Türkiye
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Hesap veremezsek hesap da soramayız
TOBB Başkanı, Başbakan’ın ‘milli hırsızlık’ dediği
kayıtdışılık için, ‘İğneyi önce kendimize batıralım.
Hesap vermezsek hesap soramayız’ dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İstanbul’daki oda ve borsaların ortak
meclis toplantısındaki konuşmasında, tüm dünyayı sarsan
finansal krizin Türkiye’yi etkilemesinin kaçınılmaz oldu
ğunu belirterek, işadamlarına önemli tavsiyelerde bulundu.
Krizin fırsata dönüştürülebileceğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
“(Benim borcum, harvım yok. Bu iş  beni ilgilendirmez)
demeyin. Bu iş, domino taşı gibidir. Biri devrilmeye başladı
mı diğerini de tetikler” dedi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti:
“Almamız gereken dersler var. İhracat pazarlarımızı
çeşitlendirmemiz gerekiyor.
Alışkın olduğumuz pazarlarda daralma var. Bunun için Afrika
başta olmak üzere uzak ve yakın doğuyu hedef seçmemiz
gerekiyor. Alacaklarınızın vadesiyle borçlarınızın vadesi
ve para birimi uyumlu olmalı.”
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‘BELADAN KURTULUN’
Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’ın önceki gün ‘milli
hak hırsızlığı’ diye nitelendirdiği kayıtdışılık konusunda da
uyanlarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Burada iğneyi kendimize
batırmamız lazım. Hesap veremeyen hesap soramaz. He
sap sormak için hep beraber kayıtdışı belasını bitirmeliyiz.
Bu Türkiye’nin tamamının belası” diye konuştu.

‘2 müdürünüze çok iyi bakın’
• Finans ve iş geliştirme müdürleri önem kazandı. Onlara iyi
bakın. Yoksa edinin.
• 2007’de evimizin içinde kavga başladı. Huzurumuz kaçtı
büyüme düştü. Huzur yoksa ticaret olmaz. Ticaret olmazsa
zenginlik olmaz. Huzur istiyoruz.
• Amerika’da olmayan bir serveti şişirdiler. Sonunda patladı.
Sıkıntısını tüm dünya yaşıyor. Bunun adı ‘aç doyar aç gözlü
doymaz’...
• Başbakan’ın açıklamaları çok önemli. Bu devletin sorunun
farkında olduğunu gösteriyor.

Hürriyet Gazetesi - 13 EYLÜL 2008

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Olli Rehn’in vize konusundaki açıklamasının
yanıltıcı ve Türkiye ile AB arasında tesis edilen ortaklık
ilişkisine de aykırı olduğunu savundu, İktisadi Kalkınma
Vakfı (İKV) tararından düzenlenen, “Ankara Anlaşmasının
45’inci Yıldönümü: Ortaklıktan Üyeliğe Doğru” konulu
panelde konuşan Hisarcıklıoğlu, Ankara Anlaşması’nda

ortaya konulan vizyonun, anlaşmanın uygulanmasında
ortadan kalktığını, anlaşmanın sadece Gümrük Birliği’ni
öngörmediğini, Gümrük Birliği’nin yanı sıra işçilerin ve
hizmetlerin serbest dolaşımını da içerdiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu alanlarda maalesef mesafe alamadık.
İşçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı gerçekleşemedi.
Daha da kötüsü oldu; katma protokol hükümlerine rağmen
Türk vatandaşlarına 1980’den itibaren vize uygulanmaya
başlandı” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Komisyonu’nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’in “Vize
kolaylığı
anlaşması
müzakereleri
için
Türk
hükümetinden hiç niyet beyanı almadık” dediğini
belirterek, bu sözlerin hem yanıltıcı hem de ortaklık
ilişkilerine aykırı olduğunu söyledi

13 Eylül 2008

TOBB: Rehn, vizede yanıltıcı konuşuyor

Rehn şaşkınlığı
Vize uygulaması ile ticaretin önüne tarife dışı engel
konduğunu, bu sorunu gündemde tutmaya çalıştıklarını
ve sorunun çözümü yönünde adımlar atılmasını
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13 Eylül 2008

beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu beklentilerin
geçen hafta Olli Rehn tarafından yapılan bir açıklama
ile “şaşkınlığa” dönüştüğünü söyledi. Rehn’in “Vize kolaylığı
anlaşması müzakereleri için Türk hükümetinden hiç niyet
beyanı almadık” dediğini, kamuoyunun bu açıklamayı
“Türk vatandaşlarına AB tarafından uygulanan vizenin
sorumlusu Türkiye’ymiş, Türkiye Avrupa Komisyonu’ndan
vize kolaylaştırma anlaşması talep etmemiş, bu nedenle
de Türk vatandaşlarına en ağır prosedürlü vize işlemleri
uygulanıyor” şeklinde anladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu
açıklama maalesef yanıltıcıdır. Türkiye ile AB arasında
tesis edilen ortaklık ilişkisine de aykırıdır. Vize konusundaki
yaklaşım, Türkiye ile AB’nin hâlâ ortak olamadığını ortaya
koymaktadır. Tarihi önyargılar, Türkiye’nin bir ortak
olarak değil, hâlâ öteki olarak değerlendirilmesine neden
olmaktadır.”
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Sivil toplum dışlandı
Hisarcıklıoğlu, katılım müzakerelerinin başlatılması kararıyla
katılımcılık anlayışında ciddi değişiklik olduğunu, sivil toplum,
meslek kuruluşları ve sosyal tarafların müzakere sürecinin
dışında tutulduğunu savunarak şöyle devam etti: “Bugüne
kadar hiçbir aday ülkede rastlanmayan bilgilndirme
forumları oluşturulmak istendi. 300-400 kişilik gruplara
tarama süreçleri hakkında bilgi verildi. Bu uygulamanın
yetersizliği görüldü ve uygulama birkaç toplantı sonra
kendiliğinden sona erdi. Müzakerelere açılan fasıllarla ilgili
çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarına danışılıyormuş  gibi
yapılıyor. Bugüne kadar müzakere pozisyonlarına katkı
sağlamak için 3 gün ile 3 hafta arasında değişen süreler
verilerek katkı istendi. Üçüncüsü hazırlanan ulusal program
için iki hafta içinde tüm sivil toplum kuruluşlarının görüşleri
talep edildi. Bu yaklaşımın, katılımcı demokrasi anlayışıyla
uygunluğunu sizin değerlendirmenize bırakıyorum.”

Bugün Gazetesi - 09 EKİM 2008

• Türkiye IMF ve AB çıpasını unutmamalı.
Bu dönemde özellikle bu iki çıpayı da devam ettiriyor
olmamız lazım. IMF ile anlaşma yapılması uygun.

İHRACATÇI PAZARI ÇEŞİTLENDİRİLMELİ
• Dövizle borçlanıp Türk Lirası ile alacağı olanlar zorlanacak.
Buna dikkat edilmeli. 78 milyar dolar borç var.

• İhracatçılar pazarlarını çeşitlendirmeli. Bu olursa fırsatlar
doğar.

PANİK YAPMAYALIM
Küresel krizin Türkiye’ye etkisinin özellikle büyüme
noktasında olacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
krizden en az etkilenecek ülkelerden biri olacağı inancında
olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Eğer panik yapmazsak,
bunu soğukkanlılıkla dünyanın global bir ekonomik krizde
olduğunu kabul edip de, bizim eskiye göre de daha dirençli
olduğumuzu kabul edersek, o zaman bunun etkisi az olur.
Bu, bizlerin hareket tarzına bağlıdır.

Bugün Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dün Ankara’da güncel konularla ilgili
açıklamalar yaptı. Hisarcıklıoğlu bu kapsamda, dünyada
yaşanan küresel krizin Türkiye etkileri ve yapılması
gerekenlerle ilgili önerilerini de sıraladı:

09 Ekim 2008

BORÇLA ALACAĞIN VADESİ AYNI OLSUN

• Şirketler borçları ile alacaklarının vadesine dikkat etmeli.
Bunların vadesi aynı olmalı
• Sanayi ve teşvik politikası önemli.
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Rifat Başkan’a Trakya morali
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünyanın ekonomik krizi atlatmaya çalıştığı,
dövizin dalgalandığı, Türkiyeli sanayicinin korkulu rüya
lar gördüğü bu günlerde geçen hafta sonunu Edirne’de
geçirdi. Başkanın hafta sonu ziyaretinde iki hedefi vardı:
Hem bölgedeki sanayicilere ve odalara moral vermek hem
de inşaatı süren Kapıkule’de son durumu görmek.
İstanbul’dan Edirne’ye yanına Başkan Yardımcısı Halim
Mete ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Nejat Basmacı’yı
alarak cumartesi gece yarısı gelen Başkan Hisarcıklıoğlu
önce Kayserili hemşehrisi Mimar Sinan’ın ustalık eseri
Selimiye Camii’nde namaz kıldı.
Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu ve günümüzde butik
otel olarak işletilen Taş  Odalar’da geceyi geçiren TOBB
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Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri
AŞ tarafından Kapıkule’nin yenileme çalışmalarını yerinde
gördü. Kapıkule’nin hedeflenen tarihten önce bitirileceğini
anlatan Başkan Hisarcıklıoğlu, yaşanan kriz konusunda da
TOBB’un görüşlerini paylaştı. Başbakan Erdoğan’ın, işa
damlarının krizin üzerine benzin dökme suçlaması getirdiği
saatlerde Hisarcıklıoğlu, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
ile yaptığı özel sohbetin aynntılarını anlattı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret eden Blair ile
akşam yemeğinde buluşuyor Hisarcıklıoğlu. Konu dönüp
dolaşıp global krize geliyor. Eski Başbakan Blair başkana
dönerek, “Hayatım boyunca görmediğim bir ekonomik kriz
var. Şu anda krizin hangi safhada olduğu, nerede duracağı,
ne zaman biteceği ve dibi belli değil” diyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasını
görünce Başkan Mıhlayanlar’ı kutluyor ve yoluna devam
ederken Hisarcıklıoğlu, Uzunköprü’de mola veriyor. Tarihi
Uzunköprü’nün üzerinden geçerken durdurduğu oto
mobilinden inip Ergene Nehri’nin zehir aktığını fark edince
keyfi kaçıyor. Bölgedeki 70 bin dönüm arazide yetişen
ayçiçeği, mısır ve buğdayın bu Ergene Nehri’nin zehirli suyu
ile sulandığını ve yetişen ürünlerin soframıza geldiği bilgisi

Uzunköprü’den sonra Hayrabolu ve Tekirdağ’da hizmet
binalarının açılışı ile keyfi yerine geliyor TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun. Üyelerine moral veriyor, moral depoluyor.
Ama Edirne ve Tekirdağ’ı kapsayan gezisinin yönetimde
birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından “küçük hesaplar”
nedeni ile bölgedeki tüm oda ve borsa başkanlarına
duyurulmamasının yarattığı sıkıntıyı çevresine belli etmiyor.
Bu nedenle başta Edirne ve Kırklareli Ticaret Sanayi Odası
başkanlannın sitemlerini dinlerken hak veriyor.
TOBB Başkanı’nın gezisi sırasında siyasete girip
girmeyeceği yönünde kendisine yöneltilen sorulardan da
sıkıldığı anlaşılıyor. Bir dönem daha Türk iş  dünyasının
liderliğini yürütmek istediği sözlerinin satır aralarında
okunuyor. Başbakan Erdoğan’ın deyişi ile Trakyalı
işadamlarına üstü kapalı olarak durmak yok, yola devam
mesajı veriyor.

17 Ekim 2008

Çevreye duyarlılık mesajı

karşısında sanayicinin çevreye karşı duyarlı olması gerekti
ğini bir kez daha hatırlatıyor.

Referans Gazetesi

Türkiye’nin büyümesinin ihracata bağlı olduğunu ve ihracatta
en büyük pazarımızın Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğunu
hatırlıyor TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve “İhracatımız
bu ülkelere geçen yıl yüzde 60’lar seviyesindeydi. Şimdi
yüzde 55’ler seviyesine düştü. Yani toplam ihracatımızın
içinde yüzde 5’lik bir kayıp söz konusu. Kapıkule’deki
TIR trafiğinden de bunu görüyoruz. Türkiye’nin büyümesi,
ekonomisi ihracata bağlı. Bu kriz dünyadaki pek çok ülkenin
büyümesini etkilediği gibi Türkiye’nin de büyümesini etkile
yecek. Ama Kapıkule’nin yenilenmesi ile 900 olan TIR çıkış 
sayısı 2 bini bulacak” müjdesini veriyor
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Türkiye’nin ‘başkasından’ talimat alması
benim çok ağrıma gidiyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Benim en çok zoruma giden, ağırıma
giden ülke olarak başkasmdan talimat almak” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ‘fahri doktora unvanı’ aldığı Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde, “Dünyadaki Ekonomik Kriz ve Türkiye’ye
Etkileri” konulu bir sunum yaptı. Uluslararası Para Fonu
(IMF) ve AB’ye herkesin kızdığını, ancak ülkenin de oraya
mahkum edildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Olmaz böyle
bir şey. Ülkeyi borç almaktan, emir almaktan kurtarmak
lazım, hedefimiz bu” dedi.

Anayasa kavgayla değişmez
Türkiye’de, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi olmak
üzere iki güçlü çıpa olması gerektiğine, bu ikisinin
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birbirinden ayrılamayacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
ekonomi güçlendiğinde demokrasinin kalitesinin artacağını,
demokrasinin kalitesi arttığında ekonominin güçleneceğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Artık her
bireyin hesap sorması lazım. Bunun yolu da kayıt lı
ekonomiden geçiyor. Anayasa ve siyasi partiler yasasının
hızla değişmesi lazım. Kavga ederek anayasa değişmez,
uzlaşarak değişebilir. Hedef süper ligde oynamak ise mevcut
anayasadaki prangaları sökmek lazım. Bugün Türkiye’de
kalkınma, gelişme, zenginlik girişimcilerle olacak. Siyasi
partiler   yasasını değiştirerek, halka hizmet edecek hale
getirmek lazım. Türkiye’de bunları yapabilirsek, müthiş 
fırsatların olduğu bir döneme girmiş olacağız.”
Hisarcıklıoğlu, “Cari açığın finansmanı problem, cari

açığın finansmanını yapamadığımız zaman Türkiye’de
kriz olur” diye konuştu. Türkiye’de reel sektörün yurtdışı
borçlanmasının yüksek olduğunu ve artmaya devam ettiğini,
ancak uzun vadeli borçlanma sayesinde riskin azaldığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, özel sektörün borçları hakkında
bilgi verirken, mali sektörün 2003 yılında 34 milyar dolar
olan borcunun 2008 yılının ilk sekiz ayında 66 milyar dolar,
reel sektörün 2003 yılında 35 milyar dolar olan borcunun
bu yıl ocak-ağustos döneminde 125 milyar dolar olmak
üzere 2003 yılında 49 milyar dolar olan toplam borcun, bu
yılın ilk sekiz ayında 191 milyar dolar olduğunu kaydetti.

47 milyar dolar ödenecek
Özel sektörün dış  borç ödemelerine bakıldığında ise
(anapara faiz) 2009 yılında 47 milyar dolar, 2010’da 24
milyar dolar, 2011 ‘de 22 milyar dolar olacağını söyleyen
Hisarcıkhoğlu, Türkiye’nin bu durumda 47 milyar dolarlık
döviz açığı verdiğim, bunun 47 milyar dolar bulunması
gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

RİFAT Hisarcıklıoğlu, küresel krizin Türkiye’ye etkilerine
bakıldığında, ilk etkisinin finansmanda (cari açığa, mali ve
reel sektörün yurt içindeki kredi akışına, yatırım ve ticarete
etkisini), dış  ticaret konusunda ise ihracat pazarlarının
daralması ve enerji, emtia faturasının azalması, kamu
maliyesi alanında ise azalacak vergi gelirleri, artacak faiz
gelirleri olduğunu söyledi. Türkiye’de riski azaltan faktörlere
bakıldığında ise 2001 ‘den farklı olarak kamu maliyesinin
çok daha iyi durumda olduğunu, bu konuda mali disiplinin
korunması gerektiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, bankacılık
sisteminin de çok daha güçlü olduğunu, sistemde
1990’ların hatalarının tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.
Türkiye’nin mali sisteminin, denetim ve gözetiminin
güçlendirilmiş  olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu
noktada BBDK, SPK, Merkez Bankası’nın kurumsal
yapılarının ve saygınlıklarının çok önemli olduğuna işaret
etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin küresel kriz ortamına
büyüme temposunun düştüğü, dış açık ve özel sektörün dış 
borçlanmasının arttığı bir ortamda girdiğini vurguladı.

Hürriyet Gazetesi
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Finansmanda sıkıntı çıkabilir ama kamu
maliyesi iyi durumda
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TOBB Başkanı, Türkiye’nin borçlanmaktan kurtarılması gerektiğini söyledi

‘Ülkenin talimat alması zoruma gidiyor’
‘Emirden kurtulalım’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkelerin IMF ve AB’ye mah
kûm edildiğini belirterek “Olmaz böyle bir şey. Ülkeyi borç
almaktan, emir almaktan kurtarmak lazım” dedi.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin borç ve emir almaktan kurtarıl
ması gerektiğini belirterek “Benim en çok zoruma giden,
ağırıma giden ülke olarak başkasından talimat almak”
dedi.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi!nde, “Dünyadaki
Ekonomik Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, ülkelerin IMF ve AB’ye mahkûm
edildiğini belirterek “Olmaz böyle bir şey. Ülkeyi borç
almaktan, emir almaktan kurtarmak lazım, hedefimiz
bu” dedi. Türkiye’de, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi
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olmak üzere iki güçlü çıpa olması gerektiğine işaret eden
Rifat Hisarcıklıoğlu, bu ikisinin birbirinden ayrılamayacağına
dikkati çekti.

‘İhracat daralır’
“Hesap veremeyenin hesap soramayacağını, bu durumda
da kaliteli demokrasi olmayacağını” anlatan Hisarcıklıoğlu,
ekonomik değerlendirmelerde de bulundu. Hisarcıklıoğlu,
“Cari açığın finansmanı problem, cari açığın finansmanını
yapamadığımız zaman Türkiye’de kriz olur” diye konuştu.
Küresel mali krizin Türkiye’ye olası etkilerini de sıralayan
Hisarcıklıoğlu, ilk etkinin finasmanda yaşanacağını, ihracat
pazarlarının daralacağını anlattı.

Zaman Gazetesi - 19 EKİM 2008

almaktan, emir almaktan bu ülkeyi kurtarmalıyız.” TÜSİAD
Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ  ve derneğin Yüksek
İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç, önceki gün IMF ile
acilen masaya oturulması gerektiğini ifade etmişti.

Tüzmen ve Hisarcıklıoğlu
Trabzonspor’a üye oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen İle birlikte
toplantı için gittiği Trabzon’da, Trabzonspor’a üye oldu.
Fenerbahçeliligi ile bilinen Hisarcıklıoğlu, Trabzonspor,
70 milyonun kalbinde yer alan bir takım. Lider devam
ediyoruz, inşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız.”
temennisinde bulundu ve “Beni Fenerbahçe mi kaydetti?!.

Zaman Gazetesi

TÜSİAD’ın ekonomik krize karsı ‘IMF ile acilen anlaşma
yapılsın’ çağrısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden
(TOBB) itiraz geldi. Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Başkasından emir almak ağırıma gidiyor.” dedi. Trabzon’da,
dünyadaki ekonomik kriz ve Türkiye’ye etkilerini
değerlendiren Hisarcıklıoğlu, patronlar kulübü olarak bilinen
işadamları örgütüne göndermelerde bulundu. Herkesin
IMF’ye kızdığını, ülkeyi bu kuruma mahkum etmemek
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu , konuşmasında Osmanlı
hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman ile veziri arasında
geçen ilginç bir diyaloğu örnek verdi: “Veziri gelip Kanuni’ye
‘Kırım Hanı borç istiyor’ demiş. Ancak kendisi verilmesini
istemiyor. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, ‘Bugün
borç alan, yarın emir alır’ cevabını vermiş. Biz de borç
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TOBB’dan TÜSİAD’a IMF mesajı:
Ülkeyi borç almaktan kurtarmalıyız
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Trabzonspor üye olarak kaydetti.” şeklinde konuştu. Trab
zon’da sporun önemli olduğunu ve ekonominin daha az
konuşuldugunu aktarırken, şehirde ekonominin de spor
kadar konuşulması halinde ticari anlamda Türkiye’nin 81
ili içinde yeni bir yıldızın daha ortaya çıkacağını sözlerine
ekledi.

TOBB’dan TÜSİAD’a IMF mesajı: Ülkeyi
borç almaktan kurtarmalıyız

Zaman Gazetesi

Konuşmasında Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi’nde
Türkiye’nin geçici üye olarak kabul edilmesinin önemine
de işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, elde edilen
başarının 70 milyonu gururlandırdığını dile getirdi. Türki
ye’nin güçlü ekonomi ve demokrasi olmak üzere iki güçlü
çıpaya ihtiyacı olduğunu ifade ederken, “Zengin olmak
istiyorsan kaliteli demokrasi olacak. Kaliteli bir demokrasi
için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Demokrasinin
kalitesini artırarak da ekonomimizi güçlendireceğiz.’
şeklinde konuştu. Kaliteli demokrasiye geçiş  için rafta
bekleyen Anayasa ve Siyasî Partiler Seçim Yasası’nın vakit
kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasanın 70 milyonun uzlaşmasıyla
yapılması gerektiğini vurguladı. “Bugün mevcut anayasa
ile koşabilmemiz mümkün değil. Süper Lig’de oynamak
için anayasal engelleri kaldırmamız gerekir.” tavsiyesinde
bulundu.
Küresel kriz dünya piyasalarını sarsarken iş  dünyasının
çözüm arayışları da devam ediyor. Özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinin ‘Krizi fırsata çevirmek için
soğukkanlı olmalıyız.’ söylemine Odalar Birliği Başkanı da
destek verdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon’daki sunumunda,
kriz ile birlikte Türkiye için tarihî bir fırsatın da ortaya
çıktığını aktardı. TOBB Başkanı’na göre Yükselen Eko
nomiler Ligi’nde yer alanTürkiye’nin Süper Lig’e çıkması
için bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hisarcıklıoğlu,
becerebilen takımların bu dönemde Yükselen Ekonomiler
Ligi’nden Süper Lig’e çıkacağını vurgularken, “Burada
Çin, Brezilya, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Malezya,
Meksika ve Arjantin ile yarışıyoruz. Tüm bu ülkelerin amacı
bir üst lige çıkmak. Bize de yakışan bu olur.” ifadelerini
kullandı. Birlik Başkanı konuşmasında Türkiye’nin, 2001
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yılında yaşadığı büyük ekonomik krizi fırsata dönüştürmeyi
başardığını ve bu dönemde yapılan pek çok reform ile ihra
catın 130 milyar dolara çıktığını bildirdi.
Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nden farklı olarak krizlere
karşı tecrübeli olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Her beş 
yılda bir kriz yaşıyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu krizi biz
2001 yılında yaşamıştık. O dönemde aldığımız tedbirlerin
aynısını şimdi dünya yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün krize yüksek dış  borçla
yakalandığına ilişkin eleştirilere de değindi. Özel sektörün
borcunun şu anda 191 milyar dolar olduğu bilgisini
verirken, “Eğer bu borçlanma yapılmasaydı 2001 yılından
sonraki başarı tablosu yakalanamazdı. Borçlandık, yatırım
yaptık; buradan çıkan üretimi de ihraç ettik. Sonrasında
ekonomimiz toplamda yüzde 49 büyüdü. Türkiye’de
kaynak ve sermay olmadığı için borçlanarak büyümeye
çalıştık. Paramız vardı da kullanmadık mı?” tespitini yaptı.

Borçlanmasaydık, başarı olmazdı
“Kement şimdi bizim boynumuzda, borçlanmasa idik başarı
hikâyesi olmazdı “ diyen Odalar Birliği Başkanı, dış borcun
ana parasının uzun vadeli olduğunu, bunun da işletmeleri
rahatlatacağını anlattı. 1929 yılından beri dünyanın ilk kez
küresel çapta bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirtirken,
krizin Türkiye’yi cari açığın finansmanı, dış  ticaret, turizm
ve kamu maliyesi yönünden etkileyeceğini söyledi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’na onur doktorası verildi. KTÜ Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Özer, Hisarcıklıoğlu’nun daha etkin yatırım
üretim ve istihdam politikalarının geliştirilmesi amacıyla
özel sektörle kamu sektörü arasında mutabakat köprü
leri kurduğunu ifade etti ve “TOBB Başkanı yeni kurumsal
yapılar oluşturarak üniversite-sanayi işbirliğine yeni boyutlar
kazandırmıştır.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu ise “Babam
doktordu. Dr. Rifat Hisarcıklıoğlu deyince kendimi farklı
duygular içerisinde buldum. Bu verilen fahri doktora ömür
boyu taşıyacağım bir onur ve şeref olacaktır.” dedi.

Yeni Çağ Gazetesi - 19 EKİM 2008

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Benim en çok zoruma giden, ağırıma giden
ülke olarak başkasından talimat almak” dedi. Hisarcıklı
oğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KATÜ), “Dün
yadaki Ekonomik Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu bir
sunum yaptı. Sunumda, IMF ve AB’ye herkesin kızdığını,
ancak ülkenin de oraya mahkum edildiğini kaydeden Hisar
cıklıoğlu, “Olmaz böyle bir şey. Ülkeyi borç almaktan, emir
almaktan kurtarmak lazım, hedefimiz bu” diye konuştu.

Cari açık kriz nedeni
Cari açığın finansmanın problem olduğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu, cari açığın finansmanını yapamadığımız
zaman Türkiye’de kriz olacağı uyarısında bulundu. Türki
ye’de reel sektörün yurtdışı borçlanmasının yüksek

olduğunu ve artmaya devam ettiğini işaret eden Hisarcıklıoğlu
konuşmasında şunlara değindi: Özel sektörün borçları
hakkında bilgi verirken, mali sektörün 2003 yılında 14 mil
yar dolar olan borcunun 2008 yılının ilk sekiz ayında 66
milyar dolar, reel sektörün 2003 yılında 35 milyar dolar
olan borcunun bu yıl ocak-ağustos döneminde 125 mil
yar dolar olmak üzere 2003 yılında 49 milyar dolar olan
toplam borcun, bu yılın ilk sekiz ayında 191 milyar dolar
olduğunu kaydetti.

Yeniçağ Gazetesi

Ülke olarak talimat alınmasından rahatsız olan
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’yi borç almaktan, emir
almaktan kurtarmak lazım. Hedefimiz bu” dedi

19 Ekim 2008

Gücüme gidiyor

Krizin etkileri belli
Hisarcıklıoğlu, küresel krizin Türkiye’ye etkilerine ba
kıldığında ise ilk etkisinin finansmanda (cari açığa, mali
ve reel sektörün yurt içindeki kredi akışına, yatırım ve ti
carete etkisini), dış ticaret konusunda ise ihracat pazarları
nın daralması ve enerji faturasının azalması, kamu mali
yesi alanında ise azalacak vergi ve artacak faiz gelirleri
olduğunu söyledi.
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Doktor Rifat Hisarcıklıoğlu
ABD’DEN başlayıp dünyaya yayılan ekonomik krizin
sarsıntılarıyla dolu günler yaşıyoruz.
Türkiye ekonomisi 2001 krizinin ardından ciddi bir sınav
veriyor.
Kimi dünyayı sarsan krizin Türkiye’yi etkilemeyeceğini
savunurken, kimi de mali tsunaminin Avrupa’nın ardından
Türkiye’yi de vuracağını iddia ediyor.
Böylesine kritik bir dönemde, siyasilerle olduğu kadar,
Türkiye ekonomisine yön veren işadamlarına ve onları
temsil eden sivil toplum kuruluşları başkanlarına da büyük
sorumluluklar düşüyor.
Böylesine büyük çapta bir küresel mali krizle karşı karşıya
kalan Türkiye’de tüm kötümser senaryoların yanında güzel
şeyler de oluyor.
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Tarihi İpekyolu güzergahında bulunan ülkeler arasındaki
ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölge işadamları
arasında yeni işbirlikleri kurulmasına yönelik etkinliklerin
planlanması amacıyla Trabzon’da 1. İpekyolu İşadamları
Zirvesi düzenlendi.
Bu zirve, 19 ülkeden aralarında bakan, bürokrat ve
işadamlarının bulunduğu 250 kişjyi bir araya getirdi.
Zirvenin en dikkat çeken isimlerinin başında ise karizması,
bilgi birikimi, ticari zekası, kararlı duruşu ve ikili ilişkilerdeki
başarısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geliyordu.

KUŞKUSUZ; ekonomi dünyasında adı en fazla telaffuz
edilen isimlerin başında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
bulunuyor.
Hisarcıklıoğlu, 7 yıldır TOBB Başkanlığı görevini başarıyla
sürdürüyor.
Türk iş  dünyasına “yelkenler fora” dedirten Hisarcıklıoğlu,
aynı zamanda Avrupa, Akdeniz, Balkan Odalar Birlikleri
ile İslam Ticaret-Sanayi Odası gibi pek çok uluslararası
kuruluşun yönetimde görev yapıyor.
Dünyanın
en
büyük
organizasyonlarında
Hisarcıklıoğlu’nun adı geçiyor.

yine

görev. Kendi şirketlerime ayıracak zaman bile bulamıyorum.
Gece 12’den önce eve dönebilirsem mutlu oluyorum.
Zaten her üç gönün birinde TOBB adına bir faaliyete veya
toplantıya katılmak üzere şehir dışındayım.”

Doktor Hisarcıklıoğlu!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu, Trabzon ziyareti sırasında
güzel bir sürpriz bekliyordu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu Hisarcıklıoğlu’na
“Onur Doktorası” verdi. Yalnız şunu belirtmeliyim ki bu
doktoranın verilmesi göstermelik değildi. Çünkü gerçekçi
nedenleri vardı. O nedenler Üniversite Senatosu tarafından
şöyle sıralandı:

Kimi zaman ise siyasileri bir araya getirip uzlaşının merkezi
oluyor,

- TOBB’a, küresel dünya ile uyumlu, dışa açık, rekabetçi bir
anlayış değişikliği kazandırdı,

Kriz dönemlerinde, ülkenin önde gelen sivil toplum
kuruluşlarını toplayarak sağduyu çağrısı yapıyor.

- Daha etkin yatırım, üretim ve istihdam politikalarının
üretilmesi amacıyla özel sektör ile kamu sektörü arasında
mutabakat köprülerinin kurulmasına öncülük etti.

Hisarcıklıoğlu, bugün sadece Türkiye’de değil, dünyada
sayılan ve sevilen bir işadamı olarak dikkatleri üzerine
çekmeye devam ediyor.
Tabi tüm bunlar TOBB genel merkezindeki makam
odasında oturarak olmuyor.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının “Evliya Çalebi’si olarak anılıyor.
7 yılda tam 1.4 milyon kilometre...
Evet yanlış duymadınız...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 7 yılda tam 1.4 milyon
kilometre yol yapmış...
Yani bir başka deyişle dünyanın çevresini 35 kez
dolanmış...

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) gibi yeni
kurumsal yapılan oluşturarak üniversite-sanayı işbirliğine
yeni boyutlar kazandırdı.
“Onur Doktorası” alarak cüppeyi üzerine geçiren
Hisarcıklıoğlu, sosyal sorumluluk görevi gereği gençlere
uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.
Hisarcıklıoğlu’nun üniversite öğrencilerine verdiği yaklaşık
1.5 saat süren sohbet tadındaki konferansının özeti
şuydu:
“Bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun
yoktur. Türkiye’nin geleceği siz gençlerin elindedir. Biz bu
kadarını becerdik. Siz daha büyüğünü becerin.”

Trabzon’daki 1. İpekyolu İşadamları Zirvesi sırasında
Hisarcıklıoğlu’na bu yoğun temposunu ve özel hayatını
sordum:

Hisarcıklıoğlu’nu dinleyince
vermekten alı koyamadım:

Hisarcıklıoğlu’na bir dokunup bin ah işittim:

“Eee Doktor Rifat Başkan daha ne desin.’’

kendimi

de şu

refleksi

19 Ekim 2008

Modern Evliya Çelebi

H.O. Tercüman Gazetesi

TOBB Başkanlığı’ndan sonra özel hayat, serbest vakit
kalmadı. TOBB Başkanlığı günde çift mesai gerektiren bir
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TOBB President Hisarcıklıoğlu criticized demands for a new deal with the IMF. Underlining that it was
very offensive for him to take orders from others.

TOBB criticizes TÜSİAD’s demand for new deal with IMF

The head of the Turkish Union of Chambers and Commodity
Exchanges (TOBB) has criticized a call by the Turkish
Industrialists and Businessmen’s Association (TUSİAD) for
the government to strike a new deal with the International
Monetary Fund (IMF) in an attempt to ensure confidence
in the economy.
TOBB Chairman Rifat Hisarcıklıoğlu said. “It is very offensive
for me to take orders from others.” pointing to the IMF’s in
volvement in monetary and fiscal policies.
Speaking to Today’s Zaman in Trabzon on Saturday,
Hisarcıklıoğlu reiterated that almost everyone in Turkey
dislikes the IMF and that the government must therefore
think twice before making another deal with this institution.
He recalled a dialogue between Ottoman Sultan Suleyman
the Magnificent and his vizier. “The vizier once came before
his majesty to inform him that the Crimean Khanate was
asking for loans from the Ottoman state. The vizier was
arguing that this demand had to be rejected, but the sultan
had a different idea. Süleyman said, ‘If they receive loans
today, they will start receiving orders tomorrow,’”
Hisarcıklıoğlu recounted, adding, “We have to save this
country from, becoming indebted to foreigners.”
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At a meeting of the High Consultation Council (YİK) on
Friday, both TÜSİAD Chairwoman Arzuhan Doğan Yalçındağ 
and YİK President Mustafa Koç insisted that Turkey had
to immediately down with IMF to strike a new standby
agreement.
“For stability, Turkey needs not cooperation with foreign
institutions but a strong economy and democracy,”
Hisarcıklıoğlu said. “If a country wants to be rich, it has to
have a quality democracy and for a quality democracy it
needs a strong economy,” he explained, going on to say
that plans to update and modernize the Constitution and the
laws on political parties and election must pass Parliament
as soon as possible. However, he stressed that constitu
tional amendments must be based on consensus amongst
the entire population.
Hisarcıklıoğlu was in Trabzon to receive an honorary
doctorate from the Black Sea Technical University (KTÜ).
Speaking prior to the symbolic ceremony for the awarding of
the degree to Hisarcıklıoğlu, KTÜ rector İbrahim Özen said
the TOBB president had established bridges of conciliation
between the private and public sectors to ensure more
efficient investment, production and employment policies.
“He also brought new dimensions to university-industry
cooperation by establishing new institutions as a medium
for this cooperation,” he said.

Yeni Asya Gazetesi - 21 EKİM 2008
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

Güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi
ZENGİNLEŞMENİN İKİ ÇIPASI
güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasidir. Bu iki unsuru yan
yana getiremediğimiz sürece yoksulluğumuz devam eder”
dedi.

Ortadoğu Gazete si

• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke olarak
zenginleşmenin iki çıpası olduğunu belirterek , “Bu çıpalar
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Güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi
Çözüm; güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, ÜLKE OLARAK
ZENGİNLEŞMENİN
İKİ
ÇIPASININ
OLDUĞUNU
BELİRTEREK, “BU ÇIPALAR GÜÇLÜ EKONOMİ VE
KALİTELİ DEMOKRASİDİR” DEDİ.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak zenginleşmek istiyorsak
bunun iki yolu var, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi”
dedi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen
“Dünya’daki Ekonomik kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu
toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önünü
açmak isteniyorsa, girişimciliğe büyük önem verilmesi
gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Ben
aslen Kayseriliyim, bizim küçüklüğümüzde yapılan ev
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gezmelerinde büyüklerimiz siyaset ya da futbol yerine
“bugün ne kadar mal sattın’, ‘dün, ne kadar para kazandın’
türünden konuşurlardı. Yani ekonomiyi konuşurlardı. Bugün
bu kürsüye herhangi birinizi çağırsam futbol ya da siyaseti
saatlerce konuşabilir, ama iş ekonomiye gelse birçoğunun
uzun süreli konuşamayacağını üzülerek görmekteyim.
O yüzden her işin başının ekonomi olduğunu ve gelecek
planlarımızı da buna göre yapmamız gerektiğini söylemek
zorundayım”
Kayseri de 1991 yılından sonra valilik, belediye, ticaret ve
sanayi odası, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının bir
araya gelerek Kayseri için ne yapmaları gerektiği hususunda
el ele verdiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Ben, ‘Birlikte
rahmet ayrılıkta azap vardır” sözüne çok değer veririm. O

yüzden Bolu’da da hayat görüşleri ne olursa olsun birçok
kesimden insanın bir araya gelerek kent için elini taşın
altına koyması gerekmektedir” diye konuştu.

ve sonrasında uyguladığı ekonomi politikası sayesinde
çok fazla etkilenmediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:

Rakamların ekonominin geçmişini, psikolojinin ise
ekonominin
geleceğini
simgelediğini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Devir tedbirli olma dönemidir. Hiç kimse ‘kriz bizi çok fazla
etkilemiyor’, ‘bize bir şey olmaz’ türünden düşünce içerisinde
olmamalıdır. Bu kriz 1929 yılından sonra yaşanan en büyük
krizdir. Dünyada hiç kimse bu krizin nerede sonlanacağını
bilmiyor. Şu anda krizin tam ortasındayız.”

“Bugün esnafımız büyük bir umutsuzluk içinde. Yapılan
anketler bunu gösteriyor, umutsuz insan bildiğiniz gibi
yatırım yapamaz. Ülke tarihine baktığımızda cari açığını
finanse etmekte güçlük çektiğimiz anlarda hep krizlerin
çıktığını görüyoruz. Şu an da ülkemizde 47 milyar dolar cari
açık var. Devlet bunun bir kısmını yabancı sermaye ile bir
kısmını da reel sektör kanalı ile finanse ediyor. Kalp krizi
bildiğiniz gibi kalbe giden damarlara kan gitmemesinden
kaynaklanır. Ekonominin kanı da paradır. Eğer sistemde
para azalmaya başlamışsa orada sorun var demektir. Şu
anda da Türkiye’de böyle bir durum yaşanmaktadır. Şu
anda ülkemizdeki yabancı sermaye girişi 17 milyar dolar
civarındadır. Tahminler 15 milyar dolar noktasına ineceğini
öngörmektedir.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülke olarak zenginleşmenin
iki çıpasının olduğunu belirterek, “Bu çıpalar güçlü
ekonomi ve kaliteli demokrasidir. Bu iki unsuru yan yana
getiremediğimiz sürece yoksulluğumuz devam eder” dedi
Yeni bir anayasanın şart olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Bu anayasa liberal-demokrat çizgide olmalı, toplumun
büyük kesiminin mutabakatı olmalı ve uzlaşarak
yapılmalıdır” diye konuştu.

Ortadoğu Gazete si

21 Ekim 2008

Türkiye’nin global krizden 2001 krizinde aldığı tedbirler
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TOBB: Hiç kimse ‘bize bir şey olmaz’ düşüncesi içerisinde olmamalı

Devir tedbirli olma devri
Bize bir şey olmaz demeyin

KALP krizi bildiğiniz gibi kalbe giden damarlara kan
gitmemesinden kaynaklanır. Ekonominin kanı da paradır.
Eğer sistemde para azalmaya başlamışsa orada sorun
var demektir. Şu anda da Türkiye’de böyle bir durum
yaşanmaktadır” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Hiç kimse ‘kriz bizi çok fazla etkilemiyor, ‘bize bir şey
olmaz’ türünden düşünce içerisinde olmamalıdır. Devir ted
birli olma dönemidir.” diye uyardı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Hiç kimse ‘kriz bizi çok fazla etkilemiyor’,
‘bize birşey olmaz’ türünden düşünce içerisinde olmamalıdır.
Devir tedbirli olma dönemidir. “ dedi. Bolu Ticaret ve Sanayi
Odasınca düzenlenen “Dünyadaki Ekonomik Kriz ve
Türkiye’ye Etkileri” konulu toplantıda konuşan Hisarcıklı
oğlu, şunları kaydetti: “Bugün esnafımız büyük bir umutsuz
luk içinde. Yapılan anketler bunu gösteriyor, umutsuz insan
bildiğiniz gibi yatırım yapamaz. Ülke tarihine baktığımızda
cari açığını finanse etmekte güçlük çektiğimiz anlarda hep
krizlerin çıktığını görüyoruz. Şu an da ülkemizde 47 milyar
dolar cari açık var. Kalp krizi bildiğiniz gibi kalbe giden
damarlara kan gitmemesinden kaynaklanır. Ekonominin
kanı da paradır. Eğer sistemde para azalmaya başlamışsa
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orada sorun var demektir. Şu anda da Türkiye’de böyle
bir durum yaşanmaktadır. Şu anda ülkemizdeki yabancı
sermaye girişi 17 milyar dolar civarındadır. Tahminler 15
milyar dolar noktasına ineceğini öngörmektedir.” Küresel
mali krizin nerede sonlanacağının bilinmediğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, ülke olarak zenginleşmenin iki çıpasının
olduğunu belirterek, “Bu çıpalar güçlü ekonomi ve kaliteli
demokrasidir. Bu iki unsuru yan yana getiremediğimiz
sürece yoksulluğumuz devam eder” dedi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden Eurochambres
yönetim kurulunda
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği’nin (EUROCHAMBRES) Yönetim
Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim 2008
tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Eurochambres’in 104.
Genel kurulunda, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu
üyeliğine oy birliği ile beşinci kez seçildiği bildirildi. Hisarcıklı
oğlu, bu yılın Ocak ayında Moskova’da yapılan seçimlerde
de; Eurochambres’in AB üyesi olmayan 19 ülkesi adına,
başkanlık divanı üyeliğine de seçilmişti.

Dünya Gazetesi - 25 EKİM 2008

Dün, “Uluslararası İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin
Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin
Rolü” forumunda konuşan Hisarcıklıoğlu, dünya ticaretinin
1990’da 3 trilyon dolara, 2000 yılında yaklaşık 6 trilyon
dolara, geçen yıl da 14 trilyon dolara ulaştığını belirtti.
Küresel ticaret hacminde yaşanan bu hızlı artışın, kıtalar
arası ticarette yeni taşıma güzergahlarının gündeme
gelmesini sağladığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Çin’in
batısından, kara ve demiryolu ile Avrupa, Batı Asya,

hatta Amerika’ya yönelik taşıma yapılmasının, tarihi
İpek Yolu’nun yeniden canlanmasını, mevcut taşıma
güzergahının en büyük alternatifini oluşturduğunu, hatta
bunu gerekli kıldığını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bütün bu gelişmeler, aynı
zamanda ülkelerimize tarihi bir fırsat sunmaktadır. Türkiye,
coğrafi konumu, sahip olduğu sektöre] güç ve lojistik altyapı
ile tarihi İpek Yolu güzergahındaki diğer ülkelerle birlikte
lojistik merkez olma potansiyelini taşımaktadır.

Dünya Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin coğrafi konumu, sahip
olduğu sektörel güç ve lojistik altyapı ile, tarihi İpek Yolu
güzergahındaki diğer ülkelerle birlikte lojistik merkez olma
potansiyelini taşıdığını bildirdi.

25 Ekim 2008

“Türkiye, lojistik merkez olma potansiyeline sahip”

40 bine yaklaşan araç kapasitesiyle, Avrupa ve Asya’daki
en büyük ve modern filolardan birine sahip ülkemiz
karayolu taşımacılığı sektörü de, Asya ile AB ve ABD
arasındaki ticaretin aksamadan devam edebilmesinde
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çok önemli bir konumda yer almaktadır. Aslında bu
fırsat, İpek Yolu güzergahındaki tüm ülkelerin önünde
de bulunmaktadır. Ancak, ülkelerimizin bu fırsatlardan
yeterince istifade etmesi, ticaretin gelişmesi, sonuç olarak
da ülkelerimiz ve insanlarımızın   refahının artması için,
öncelikle, fiziki ve hukuki altyapı imkanlarının geliştirilmesi
ve lojistik sektörünün sorunlarının acilen çözülmesi şarttır.
Gümrük idarelerinin bu kapsamda önemli rol oynadığı
tartışmasızdır. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de “lojistik köy”
niteliğinde büyük platformların kurulmasının dla çok önemli
olduğunu vurguladı.

“İpek Yolu, kültürel zenginliğin ifadesi”
Dünya Gazetesi

Forumda konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Hayati Yazıcı, İpek Yolu’nun Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir
ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede
yaşayan kültürleri, dinleri ve ırkları da birbirine bağlayan
bir köprü niteliği taşıdığını ve olağanüstü tarihsel ve kültürel
zenginlik sunduğunu kaydetti. Son yıllarda, dünyanın
en önemli ekonomik ve ticari merkezi konumuna gelen
bölgenin, bünyesinde barındırdığı enerji kaynakları ve bu
kaynakları dünyanın diğer bölgelerine taşıyan enerji hatları;
Asya kıtasını Avrupa’ya bağlayan taşımacılık koridorları
gibi özellikleriyle, tarihi fonksiyonunu yeniden kazanma
yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Yazıcı, söyle
konuştu:
“Bu yönüyle İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hem de
tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması
gündemdedir. Hepimizin bildiği gibi hızla küreselleşen
dünyamızda uluslar arası ticaret, ekonomik kalkınma ve
gelişmenin anahtarı konumundadır.   Zira, uluslararası ti
caret bir yandan hem gelişmiş  hem de gelişmekte olan
ülkelerde hayat standartlarını yükseltirken, diğer taraftan da
tüm dünyada yoksulluğun azaltılmasına ve daha istikrarlı,
daha güvenli ve yaşanabilir bir dünya yaratılmasına katkıda
bulunmaktadır.” Küresel bir köy olarak tarif edilen dünyada
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ticaret hacminin her yıl yaklaşık yüzde 10 civarında artış 
gösterdiğini anlatan Yazıcı, ticarete konu olan eşyanın,
çeşitliliğinin baş döndürücü bir hızla arttığını belirtti.

“Mobil İmza” hayata geçiriliyor
Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız ise, gümrük işlemlerinin
kolaylaştırılması amacıyla “Mobil İmza” projesinin
başlatılacağını bildirdi. Gümrük Müsteşarlığı’nca “Tek
Pencere” projesi için pilot uygulama başlattıklarım söyleyen
Zararsız, müsteşarlığın “Elektronik İmza” projesini hayata
geçirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Hükümet, Ekonomik Sosyal Konseyi
toplantıya çağırıyor
Hükümet sosyal taraflardın gelen eleştirilerin ardından,
Ekonomik Sosyal Konsey’i (ESK), 2008 içinde ikinci
kez toplamaya hazırlanıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere
göre, hükümet, halen hazırlıkları sürdürülen 2009 yılı
programı çalışmaları çerçevesinde başlattığı toplantılar
dizisi kapsamında ESK’yi toplayacak. Bu konuda yine
özel sektör kuruluşlarının da içinde bulunduğu bir toplantı
yapılmıştı. Hükümet, bütçe çerçevesinde hazırlanan 2009
yılı programını, ekonomik krize karşı hükümet politikasının
aracı olarak ilan etmişti. ESK toplantısının gelecek hafta
içinde yapılması bekleniyor. ESK’nin toplanmasına
ilişkin işçi ve işveren kanadı uzun süredir hükümete çağrı
yapıyordu. TİSK, hükümetin ekonomik gelişmelere ilişkin
önlem almakta geciktiği eleştirisini getirerek, konseyin acil
olarak toplanmasını istemişti. Konsey yaklaşık 2 yıllık bir
aranın ardından en son 4 Ocak 2008 günü sosyal güvenlik
gündemiyle toplanmıştı. Hükümet kanadını Başbakan ve
bakanlıklar dahil bütün ekonomi bakanlıklarının temsil
ettiği konseyde, işveren kanadını TİSK, TOBB, TZOB ve
TESK, isçi kanadını ise Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Kamu-Sen
ve Memur-Sen temsil ediyor.

Dünya Gazetesi - 27 EKİM 2008

problemini sermaye biriktirememiş  olması şeklinde ta
nımlayan Hisarcıklıoğlu, söyle devam etti: “En büyük sıkıntı
ve kement özel sektörün boynunda. Türkiye büyüdüyse
özel sektör sayesinde büyüdü. Biz borçlanmasak, ya
tırım yapmasak her yıl 700 bin gencin girdiği piyasada
işsiz gençlerin hepsine yeşil kart mı verilecek? Bugün biz
borçlandık, ama bu ülkenin geleceğine yatırdık. Yapılan her
tesis bu ülkenin kendi değeri.”

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) başarılı oda
üyelerini ödüllendirmek için düzenlediği gecede konuşan
Hisarcıklıoğlu, krizin mali sektörden reel sektöre geçtiği bir
dönemin yaşandığına işaret ederek, “Krizin bize finansman,
dış ticaret ve kamu maliyesinde etkileri olacak. Türkiye’nin
cari açığı 2007 sonu itibariyle 8 milyar dolardı. 2008’in
8 ayında 47 bin dolara çıktı. Cari açık Osmanlı’dan beri
bizim için yapısal bir problem. Tedavi etme yönünde hiç
bir tedbir alınmamış ve her seferinde ekonomik kriz olmuş.
Bu sorunun çözümüne yürürlüğe girecek çalışmalarına
katkı sağladığımız sanayi stratejisi ve sanayi teşvikleri ile
gidermeye çalışacağız” diye konuştu. Türkiye’nin en büyük

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, törende yaptığı
konuşmasında Gaziantep sanayisinin gerek istihdam
yaratmada gerekse de ihracatta üzerine düşen görevi her
zaman yerine getirdiğini vurguladı.

Dünya Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel finans krizini değerlendirerek,
“Kement özel sektörün boynunda. Türkiye büyüdüyse
özel sektör sayesinde büyüdü. Biz borçlanmasak,
yatırım yapmasak her yıl 700 bin gencin girdiği piyasa
da işsiz gençlerin hepsine yeşil kart mı verilecek? Bugün
biz borçlandık, ama bu ülkenin geleceğine yatırdık” diye
konuştu.

27 Ekim 2008

Hisarcıklıoğlu: Borçlandık ama bu ülkenin geleceğine yatırdık

Düzenlenen gecenin sonunda Gaziantep’ten İSO
Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu listesine giren 11
firmaya, İkinci 500 arasında yer alan 18 firmaya, TÜ
BİTAK tararından desteklenen inovatif çalışmalar yürüten
5 şirkete, AR GE ve İnovasyon kategorisinde ödül alan 23
şirkete ödülleri verildi.
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“Bugün yangın günü. Her şeyi herkesle konuşma günü değil’ diyen Hisarcıklıoğlu:

Eğer biz de yandık, bittik dersek tüm piyasalar daralır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel anlamda yaşanan krize karşı alınması
gereken önlemler olduğunu belirterek, “Biz bürokrasiyle,
bakanlarla 3 tane çok önemli toplantı yaptık. Bu toplantıda
önemli konular konuştuk. Ancak bunları burada sizinle
paylaşmayacağım. Niye paylaşmayacağım? Çünkü bugün
yangının olduğu gün. Bugün her şeyi herkesle konuşma
günü değil. Bizlere düşen, neyin nerde ne zaman ko
nuşulacağını bilmektir” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası
(ASO) tarafından aylık olarak düzenlenen oda meclisi
toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, her
kesimden insanın küresel anlamda yaşanan krizden Tür
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kiye’nin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gerekli
tedbirler alınmasını istediğini bildirdi. TOBB olarak gerek
bürokratlarla gerekse ilgili bakanlarla 3 önemli toplantı
yaptıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yapılan toplantılarda
ne konuşulduğunu hiç kimseyle paylaşmadıklarını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Her şey her yerde konuşulmaz. Bu noktada
söylemlerimiz çok önemli. Eğer biz aman yandık, bittik,
öldük, mahvolduk dersek bütün piyasalar daralır. Bu sefer
70 milyon olarak hepimiz kendi ayağımıza kursun sıkmış 
oluruz.” diye konuştu. Yapılması gereken en doğru şeyin sı
kıntıların tedavisiyle ilgili çözümleri yetkili karar mercilerine
iletmek olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün için
iş şov zamanı değildir. Popülizm yapmak zamanı değildir.
Bugün 70 milyonun selameti açısından ne yapılması

gerektiğine kim karar veriyorsa, kim kanaat oluşturuyorsa
onlara söylemek önemlidir” diye konuştu.

• Vergi iadeleri çabuklaştırılmalı, devletten alacaklar bir an
önce ödenmeli.

Krizi bir hastalık olarak nitelendiren TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, bu hastalığın da sanal dünyadan geldiğine
vurgu yaptı. Küresel sistemin ilk krizinin yaşandığını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, krizin gelişmiş  ülkelerden gelişen
ülkelere doğru kaydığını da dile getirdi. Finansman, dış 
ticaret ve kamu maliyesi alanlarının küresel krizin etkisi
altında olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, ‘Yükselen cari
açık ve bozulan finansman dengesi var. Cari açığın, açık
vermesini engellemeliyiz” dedi.

• Otomotiv sektöründe ÖTV indirimine gidilmeli.

Artık dışarıdan da para bulmanın zorlaştığının altını
çizen Hisarcıklıoğlu, kredi bulmanın zorlaşacağını ve
maliyetlerinin de artacağını bildirdi. Sanayicileri “Bunları
bilerek hazırlanalım” sözleriyle uyaran Hisarcıklıoğlu,
“İhracat pazarlarınız daralacak. Artık Güney Amerika,
Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına yönelmeyiz”
şeklinde konuştu.
Özdebir’den kriz önlemleri
Hükümetin yurtdışındaki mevduatları Türkiye’ye (ekmek
için yeni mali ve hukuki düzenlemeler yaptığına vurgu
yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Bu hazırlıklara ek
olarak Körfez ülkelerinden sermaye ve fon çekmek için
yeni finansal araçlar ve yöntemler geliştirilmesi yerinde
olacaktır” dedi. Özdebir, krize karşı alınma sı gereken
önlemleri ise şöyle sıraladı:

• Yeni pazarlara açılmak için hükümet her türlü girişimi
desteklemeli.
• Limanlara ulaşım masraflarını düşürmek için ihracatçı
firmalara ÖTV’siz ve KDV’siz yakıt sağlanmalı.
• İhracatta KDV iadeleri gecikmeden yapılmalı.
• Hem çalışanların, hem de şirketlerin sermaye yapılarının
daha da bozulmasını engellemek İçin “Kıdem Tazminatı
Fonu” oluşturulmalı.
• Küresel krizin sosyal maliyetini azaltmak için sektörel ve
bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmeli.
• GAP’ın uygulaması hızlandırılmalı.
• Yükselme eğilimine giren işsizlikle mücadele için işsizlik
sigortası işveren katkı payı küresel ekonomik koşullar
normale dönene kadar düşürülmeli,
• Uzun dönemli sözleşmelerle ihracat yapan firmaları
elektrik fiyatlarındaki artışa karşı korumak için koşullar
düzelene kadar elektrik fiyatları sabitlenmeli,
• Elektrikte TRT payı kaldırılmalı.

Dünya Gazetesi

27 Ekim 2008

• Amortismanlar hızlandırılmalı ve KKDF ve BSMV
düşürülmeli.
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Hisarcıklıoğlu, sessizliğini bozdu: Biz dış borcu kumarda yemedik

TOBB’un da sabrı taştı
TOBB Başkanı, özel sektörü dış borç ödemede destek
olmaya yanaşmayan Başbakan’ı isim vermeden
eleştirdi: Borcu hovardalıkta yemedik, yatırım yaptık,
istihdam yarattık. Görüş ilettik, karar siyasilerin

Erdoğan’a yanıt

Uzun zamandan beri küresel krizle ilgili konularda ‘yüksek
sesle’ konuşmaktan kaçınan TOBB’un da sabrı taştı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, isim vermeden, özel sektörün
dış  borçlarının devleti ilgilendirmeyeceğini dile getiren
Başbakan Erdoğan’ı yanıtladı.

‘Önlemleri söyledik’
“Dış borcu alıp da hovardalıkta, kumarda mı yedik? Yatırım
yaptık, istihdam yarattık” diyen Hisarcıklıoğlu, alınacak
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önlemler için hükümet ve bürokrasiyle üç toplantı yaptıkla
rını belirtti. Hisarcıklıoğlu, ‘’önerilerimizi kamuoyu önünde
tekrarlamayacağız” dedi.

‘Bilerek konuşmalı’
IMF ile anlaşma konusunda görüş  beyan etmeyen
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri şöyle: “Biz iletiriz, kararı siyasiler
verir. Bugünlerde bilerek konuşmalı. Öldük, bittik demek
zararlı, ama hiçbir şey yok demek inandırıcı olmaz.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ‘özel sektörün borcu
bizi ilgilendirmez’ diyen hükümete:

‘Dış borcu alıp hovardalıkta mı yedik,
kumarda mı yedik? Yatırım yaptık’

ASO’da konuştu
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO)
aylık meclis toplantısının konuğu oldu. Küresel krize
karşı alınacak önlemler çerçevesinde hükümetle ve
bürokrasiyle 11 saat, 7 saat, 4.5 saat süren üç toplantı
yaptıklarını, bu toplantılarda özel sektörün sorunlarına
ve çözüm önerilerine ilişkin her şeyi anlattıklarını belirten
Hisarcıklıoğlu,bunu kamuoyunun önünde tekrarlama
yacağını söyledi.

‘Konuşma günü değil’
Hisarcıklıoğlu, “Bugün her şeyi, herkesin konuşma günü
değil. Bizlere düşen neyi, nerede, ne zaman konuşacağını
bilmek. Mühim olan işin farkında olmak, bu işin tedavisi için

Hisarcıklıoğlu, toplantıdan ayrılırken, IMF ile anlaşma
yapılması konusundaki görüşünün sorulması üzerine,
hükümetle yaptıkları toplantılarda görüşlerini an
lattıklarını, kararı hükümetin vereceğini belirterek soruyu
yanıtlamaktan kaçındı.

29 Ekim 2008

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, isim vermeden özel
sektörün dış  borçlanmasının devleti ilgilendirmeyeceğini
belirten ve ‘kimselere verecek beş  kuruşumuz yok’ diyen
Başbakan Tayyip Erdoğan’ı yanıtlayarak, “Dış  borcu alıp
da hovardalıkta mı yedik, kumarda mı yedik? Dış  borçla
yatırım yaptık, istihdam yarattık” diye konuştu.

neler yapılması, pansumanın nereye yapılması gerektiğini,
biz bunu iletiriz, karan siyasiler verir” dedi.

Söyleme dikkat
Bu tür dönemlerde söylemin çok önemli olduğunu vurgula
yan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Öldük, bittik, yandık dersek
hepimiz zarar görürüz, kendi ayağımıza kurşun sıkmış 
oluruz” derken, hiçbir şey yok denildiğinde de inandırıcı
olunamayacağını dile getirdi.

Radikal Gazetesi

Uzun zamandan beri küresel krizle ilgili konularda ‘yüksek
sesle’ konuşmaktan kaçınan ve sessiz kalan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de sabrı taştı.

Bugün şov zamanı olmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“Dikkatli olmak lazım. Bu tür dönemlerde söylem önemli.
Bugünler kırk kere yutkunup, bir kere konuşma zamanı”
diye konuştu.

‘Bankalar koşuyordu’
Bankaların yakın zamana kadar reel sektörün peşinde
koştuğunu, yüzde 1-2 faizle döviz kredisi kullandırmaya
çalıştığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ko
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nuşmasında sık sık reel sektörle finans sektörünün
çıkarlarının ortak olduğuna dikkat çekti. Cari işlemlerdeki
47 milyar dolarlık açığın 31 milyar dolarını reel sektörün
finanse ettiğini kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, isim verme
den “özel sektörün dış  borçlanması devleti ilgilendirmez”
diyen Başbakan Erdoğan ile hükümet üyelerine şöyle yanıt
verdi:

‘Mecburen kullandık’

Radikal Gazetesi

“(Devletin borcu yok, devlet iyi, siz de borçlanmasaydınız.
Biz mi dedik size borçlanın, dövizle borç yaptınız) diyenler
var. Türk Lirası ile uzun vadeli kredi veren vardı da biz
mi almadık. Türkiye’de tasarruf yok, başkalarının ta
sarruflarını kullanıyoruz. Peki kullandık da ne yaptık? Bunu
hovardalıkta mı yedik, kumarda mı yedik? Yatırım yaptık
Türkiye’ye. Eğer Türkiye 2002’den itibaren yılda yüzde 6-7
büyüdüyse, özel sektör sayesinde büyüdü. Bunun gerçek
kahramanı iş  adamları oldu. Yatırım yapmasaydık bu aç
insanları nasıl doyuracaktık?
Türkiye’de bugün 2.5 milyon umutsuz, 2.5 milyon işsiz var.
Her yıl da 700 bin genç geliyor. Bunlara işi kim verecek,
biz vereceğiz, ihracatımız bugün 132 milyar dolara çıktı.
Yatırım yapmasaydık çıkar mıydı?”

“Borç, hepimizin”
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün toplam borçlarının 191 milyar
dolar olduğunu, bunun 66 milyarının mali sektöre, 125
milyar dolarının da reel sektöre ait göründüğünü, ama
aslında mali sektör ile reel sektörün birbirinin ayrılmaz
parçası olduğunu söyledi. Borcun iyi tarafının uzun zamana
yayılması olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, özel sektörün
2009’da 47 milyar dolar, 2010’da 24 milyar, 2011’de de 22
milyar dolar dış borç anapara ve faizi ödeyeceğini belirtti.
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Kredi maliyeti yükselecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların daha önce
sendikasyon kredisi sağladığı yabancı finans kumrularının
bugün yarısının ortadan kalktığını, geri kalan yarısının
da kendini kurtarmaya çalıştığını belirtti. TOBB Başkanı,
dolayısıyla önümüzdeki dönemde bankaların ve de reel
rektörün kredi bulmakta zorlanacağını, kredinin maliyetinin
yükseleceğini kaydetti.

‘Bütçe gözden geçirilmeli’
Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide yaşanacak
daralma dolayısıyla finansman sorunlarının yanı sıra dış 
ticaretin daralacağını, bütün bunların kamu maliyesini
de olumsuz etkileyeceğini vurgulayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Devletin vergi gelirleri
önümüzdeki dönemde azalacak.
Vergi gelirleri azalınca ortaya çıkan bütçe açığını kapatmak
için ya yeni vergi konulacak, ya da borçlanmaya gidilecek.
O zaman da faizler artacak. Bu nedenle 2009 yılı bütçesini
yeniden gözden geçirmeliyiz. Harcama kalemlerini yeniden
gözden geçirmeliyiz.”

Anketten karamsarlık çıktı
Hisarcıklıoğlu, 2004’ten beri Türkiye çapındaki oda ve
borsa meclisi üyesi 9 bin 200 kişi arasında 6 ayda bir
yaptıkları anketin sonuçları hakkında bilgi verdi. 2008’in 2.
altı aylık dönemine ilişkin beklentilerini sordukları meclis
üyelerinin yüzde 22’sinin ‘daha olumlu’, yüzde 34’ünün
v
aynı kalacak’, yüzde 44’ünün de ‘daha olumsuz’ yanıtını
verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “2004’ten beri ilk defa
geleceğe olumsuz bakanların oranı olumluları geçti” dedi.

Vatan Gazetesi - 30 EKİM 2008

Standlar ücretsiz
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş 
bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı
düzenledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler
Kurulu’nun birinci kuruluş  yıldönümünü kutladığını
hatırlatarak, TOBB olarak hedeflerinin 1.3 milyon erkek
girişimcinin yanında, 1.3 milyon kadın girişimci yaratmak
olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Ekmeğin hamurunun

bulaştığı eller, ekonomiye de el atsın ki, büyümenin
bereketini toplumun daha geniş  kesimleri hissedebilsin.
Kadın girişimcileri yurtiçi fuarlara katılımları konusunda
destekleyeceğiz” diye konuştu.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş da
bir yıllık tarihlerinde birçok ilki başardıklarını belirterek,
“Hedefimiz Türkiye’nin 81 ilinden 81 proje çıkarmak” dedi.

Vatan Gazetesi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Odalar Birliği’nin 2009 yılında düzenlenecek
167 fuarda kadın girişimcilere 2.5 milyon YTL tutarında
maddi destek sağlayacağını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, “Bu
destekten yararlanmak isteyen kadın girişimcilerimiz,
bulundukları ildeki 11 Kadın Girişimciler Kurulu’na veya
Ticaret-Sanayi Odası’na başvurmalılar” dedi.

30 Ekim 2008

TOBB’dan kadın girişimcilere 2.5 milyon YTL’lik fuar desteği

İlk defa fuarlarda kadın girişimcilere uygulanacak bir
projeyi başlattıklarını belirten Bektaş, şunları söyledi: “20
fuar şirketi ülkemizde düzenlediği 167 fuarda beş  girişimci
kadına, toplamda 75’er metrekare ücretsiz fuar alanı
kullandıracak. Onlara stand kurulacak, tefrişatı yapılacak,
aydınlatması sağlanacak.”
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TOBB’dan kadınlara 2.5 milyon YTL
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında
düzenlenecek 167 fuarda kadın girişimcilere 2.5
milyon YTL’lik destek sağlayacaklarını söyledi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında düzenlenecek 167 fuarda
kadın girişimcilere 2.5 milyon YTL tutarında maddi
destek sağlayacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ka
dın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş  ve bazı yö
netim kurulu üyeleri ile bir basın toplantısı düzenledi.
Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu’nun bugün birinci
kuruluş  yıldönümünü kutladığını hatırlatarak, 73 ilde ka
dın girişimciler kurulları oluşturulduğunu ve bunların ça
lışmalarını hızla başlattıklarını kaydetti.
TOBB olarak hedeflerinin 1.3 milyon erkek girişimcinin
yanında, 1.3 milyon kadın girişimci yaratmak olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekmeğin hamurunun bulaştığı eller,
ekonomiye de el atsın ki, büyümenin bereketi toplumun
daha geniş kesimleri hissedebilsin” dedi. Odalar Birliği’nin
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kadın girişimcilerin yurtiçi fuarlara katılımlarını destekle
yeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, böylece yeni kadın girişim
ciler çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
destekten yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin,
bulundukları ildeki İl Kadın Girişimciler Kurulu’na veya
Ticaret-Sanayi Odası’na başvurması gerektiğini açıkladı.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş 
da bir yıl gibi çok kısa bir sürede 73 ilde Kadın Girişimci
Kurulları kurduklarını söyledi. Bektaş, “Hedefimiz 81
ilden 81 proje çıkarmak” dedi. Bektaş, projenin detayları
ile ilgili şu bilgileri verdi: “20 fuar şirketinin ülkemizde dü
zenlediği 167 fuarın her birinde beş girişimci kadına, 15’er
metre kare, toplamda 75’er metre kare ücretsiz fuar alanı
kullandıracak. Ücretsiz alan desteğinin yanı sıra, aynı
zamanda stant kurulacak, standın zemini kaplanacak,
tefrişatı yapılacak, aydınlatması sağlanacak. Toplam
destek miktarı 2.5 milyon YTL olan projeye katılan 20 fuar
şirketine çok teşekkür ediyorum.”

Yeni Asya Gazetesi - 03 KASIM 2008

İşten değil, dişten arttırma zamanı

“ÜLKE İÇERİSİNDE BİR KESİM AĞLARKEN, KİMSE
GÜLEMEZ”
• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke içerisinde bir
kesim ağlarken kimsenin gülemeyeceğini belirterek,
“Herkes aynı gemide. İşçi kardeşim ağlıyorsa benim de içim
kan ağlar. Çalışanlarımız işlerini ve işyerlerini seviyorlar. Bu
olumlu bir zihniyet değişikliği. Bunun güzel sonuçlar getire
ceğine inanıyorum” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi işten değil, dişten artırmanın zamanı”
dedi.
Hisarcıklıoğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Ticaret ve Sanayi
Odasınca düzenlenen “Dünyada Yaşanan Ekonomik Kriz
ve Türkiye’ye Etkileri”’ konulu konferansta, küreselleşme
ile baş  gösteren şişirme fiyat politikalarının artık son
bulduğunu belirtti. Krizle beraber paranın değerini bulduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünya piyasalarında dolaşan
paranın azaldığını, paranın değerinin yükseldiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ‘’Bu dönemde sektörlerimizin
borçlanmaya dikkat etmesi gerekli. Mal sattığımız

03 Kasım 2008

İşçi ağlarsa, ben de ağlarım

pazarlar bizden ürün almaz oldu. Bu, bazı sektörlerimizin
daralmasına neden olacak.”
Esnaf ve sanayicinin vade ve borçlanmalarını iyi
ayarlamaları gerektiğini, alacak ve vereceklerin denge içinde
olmasının önemli olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Dövize güvenmeyerek borçların TL üzerinden olmasına
dikkat etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz dönemde kredi
imkanları kıt ve maliyetli olacaktır. Şimdi işten değil dişten
artırmanın zamanı” ifadesini kullandı.

İŞÇİ AĞLARSA BEN DE AĞLARIM

Ortadoğu Gazete si

TOBB BAŞKANİ RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konferans öncesi Toprak
Holding AŞ’ye bağlı fabrikalarda çalışan işçiler ile görüştü.
Yaklaşık 1 aydır fabrikaları kapalı bulunduğundan
paralarının ve işlemin olmadığını anlatan işçiler, iş  ve aş 
istediklerini söylediler. Konferansa alınmadıklarını da ifade
eden işçileri Hisarcıklıoğlu içeri davet etti. Hisarcıklıoğlu,
ülke içerisinde bir kesim ağlarken kimsenin gülemeyeceğini
belirterek, sözlerini, “Herkes aynı gemide. İşçi kardeşim
ağlıyorsa benim de içim kan ağlar. Çalışanlarımız işlerini ve iş 
yerlerini seviyorlar. Bu olumlu bir zihniyet değişikliği. Bunun
güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum” diye tamamladı.
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Bankalarla bir elmanın iki yarısı gibiyiz,
bu yüzden bir taraf kötüyken diğeri iyi olamaz
Küresel kriz ortamında bankalar ile reel sektör arasındaki
“soğuk savaş” sürüyor. Sanayici, bankalardan finansman
kanallarının açık tutulmasını isterken, bazı bankaların
şirketlerden ‘kredilerini geri çağırdığı’ haberleri geliyor.
Bu ortamda reel sektör ile Türkiye Bankalar Birliği’nin
yöneticileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi.
Ankara’daki toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı,
finans sektörünün reel sektöre ve KOBİ’lere kan akışını
sağlayan damarlar gibi olduğunu ifade etti. Bu sebeple
ülkenin ekonomik büyümesini sürdürmek için yurtiçi ve
yurtdışı finans kanallarının açık olması gerektiğine dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Finans sektörü ile reel sektör aynı el
manın iki yarısıdır. Bu yüzden, biri kötü durumdayken, diğe
rinin iyi durumda olması beklenmemeli.” açıklamasını yaptı.
Birlik Başkanı’na göre küresel kriz, bankaların ve şirketlerin
bilançoları ile Türkiye’ye de taşınmakta. Bu süreçte her
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iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.
Hisarcıklıoğlu, “Büyümenin özel sektöre dayalı olduğu
ve KOBİ’lerin ekonominin belkemiğini meydana getirdiği
bu dönemde, reel sektör ile malî sektörün, aynı gemide
yolculuk ettiğinin bilinciyle, birlikte hareket edeceğine ina
nıyoruz.” dedi. Finans kuruluşlarının gerçek bankacılık
yapabilmeleri için, hem aracılık maliyetlerinin, hem de
kamu borçlanmasının azaltılması gerektiğini sözlerine
ekledi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Özince ise dün bir gazetede çıkan ‘bankaların dış 
yükümlülüklerine devlet garantisi verilmesini istedik
lerine’ ilişkin sorular üzerine “Sektör olarak böyle bir tale
bimiz, değerlendirmemiz ve beklentimiz yok.” karşılığını
verdi. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret etti. Basına kapalı görüşme
de bankacıların Başbakan Erdoğan’a taleplerini ilettiği
belirtildi.

Dünya Gazetesi - 08 KASIM 2008

TOBB’dan sosyal patlama uyarısı

Kötü sonuçlara dikkat çekti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, büyüme hedeflerinin küçültülmesi konusunda
ortaya çıkan tartışmaları eleştirdi. Büyüme tahminlerinin
revize edilerek küçük oranlı büyüme hedefleri konmasının
kötü sonuçlar doğuracağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu
durum sosyal patlamalara yol açabilir” uyarısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, IMF’nin Türkiye’deki tekstil ve tarım sektörü
konusundaki söylemlerini değiştirmesini de sevindirici
bulduğunu söyledi.

“IMF beni hayrete düşürdü’
Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı krizi anımsatan
Hisarcıklıoğlu, “O dönem bize ‘tarımdan ve tekstilden çıkın’
diyen IMF bugün artık bu iki sektörün önemine işaret ederek,
istihdamdaki önemini görerek ‘tekstil ve tarım’ demesi beni
hayrete düşürdü. IMF’nin gerçeği görmesi beni memnun
etti” diye konuştu. Zengin ülkelerin tarıma 335 milyar dolar
destek verdiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
tarım sektörünün artan önemine dikkat çekti.

> Hisarcıklıoğlu, Barack Obama’nın ABD’nin yeni devlet
başkanı olmasının Amerikan ve dünya ekonomisine olumlu
yansıyacağına inandığını söyledi.
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Hisarcıklıoğlu, 2001 yılında ‘tarım ve tekstilden çıkın’
diyen IMF’nin söylem değiştirmesinin sevindirici
olduğunu kaydetti.

‘Obama’nın gelmesi ekonomiye olumlu
yansır’

> Obama’nın, seçim kampanyasını “değişim” sloganıyla
yürüttüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu değişimin hem
Amerikan yönetimine, hem dünyaya olumlu yansıyacağı
inancındayım” dedi.
> Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi demek, beklentileri iyi
yönetmektir. Obama ile yeni bir anlayışla ve herkesin pozitif
beklentisiyle

Dünya Gazetesi

Odalar Birliği Başkam Hisarcıklıoğlu, büyüme hedefinin
aşağı çekilmesinin kötü sonuçlar doğurabileceğini
söyledi.

Amerikan ekonomisi olumlu yönde gider” diye konuştu.
> Ticaret ve sanayi odaları seçimlerine de değinen
Hisarcıklıoğlu, “Yerel seçim var diye oda seçimleri aksamaz.
Seçim zamanında olacak” dedi.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada ise reel sektör ile
finans sektörü zirvesinde, kredi kullanan sektörlerin kaynak
akışının sürmesi için gereken önlemlerin belirlenmesi ve
hızla karara dönüştürülmesi için yetkililer nezdinde ortak
girişimde bulunulmasında mutabakata varıldığını bildirdi.
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‘Aç doyar, açgözlü doymaz’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde
faiz, kur ve enflasyonun yukarı doğru hareket edeceğini,
banka ve şirket bilançolarının küçülüp, büyüme oranının
ineceğini belirtti. Büyüme oranının son 2 yıldır, yüzde 4
seviyesine gerilediğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, “2008
ve 2009’da yüzde 4’e ulaşmak bile zor görünüyor” diye
konuştu.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası
açılış  törenine katılan Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisiyle
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ilgili sihrin, 2007’nin ikinci yarısında bozulduğunu, bunun
kaynağının ABD ve orada uygulanan mortgage sistemi ol
duğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu durumu en iyi tarifeden,
‘Aç doyar, açgözlü doymaz’ atasözüdür. Dünyanın hali
budur. Dünya ilk kez bir küresel sistemin krizini yaşıyor”
dedi.

Vatan Gazetesi - 08 KASIM 2008

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünyanın küresel iklim kuraklığıyla birlikte
finans kuraklığı da yaşadığını söyledi. Geçen hafta IMF
heyetinin kendisini ziyaret ettiğini ve önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin en büyük avantajlı olduğu sektörün tarım
sektörü olduğunu ifade ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“İçimden güldüm. 2001’den bu tarafa bize ‘Artık modası
geçmiş  olan sektörlerden, tarımdan ve tekstilden çıkın’
derken, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde avantajlı
olduğu sektörün tarım olduğunu ifade etmeleri beni hayrete
düşürdü” dedi.

Hisarcıklıoğlu, IMF’nin gerçeği görmesinden mutluluk
duyduğunu kaydederek. “Zengin ülkeler, tarımla uğraşan
vatandaşlarına yıllık 335 milyar dolar sübvansiyon veriyor.
Kendileri 335 milyar dolar verirken bizim gibi gelişmekte
olan ülkelere de ‘Sakın ha tarımı subvansive etmeyin’
dediler. Dünyada kıtlığın ortaya çıkmasıyla tarım yeniden
önem kazandı. Küresel finans krizi er ya da geç sona
erecek ama küresel iklim krizi giderek büyümektedir, sonu
da gözükmemektedir” diye konuştu.
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Geçen hafta IMF heyetinin kendisini ziyaret
ederek Türkiye’nin en avantajlı sektörünün tarım
olduğunu ifade ettiğini söyleyen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “İçimden güldüm. 2001’den bu yana
bize ‘Artık modası geçmiş olan tarımdan ve tekstilden
çıkın’ derken, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde
avantajlı olduğu sektörün tarım olduğunu ifade
etmeleri beni hayrete düşürdü” dedi
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‘Modası geçti, çıkın’ dediği tarımı avantaj gösteren
IMF’ye güldüm

Artan fiyatlar ve yetersiz kalan üretimin tarımın önemini
dünyaya yeniden hatırlattığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
maddi imkanı geniş ancak toprakları yetersiz ülkelerin, gıda
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yabancı ülkelerden toprak
aldıklarına veya kiraladıklarına işaret etti. Türkiye’nin tarım
potansiyelini iyi kullanması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Biz de büyük tarımsal projelerin tamamlanmasında
yabancı yatırımcılardan yararlanmalıyız. Türkiye tarım
konusunda stratejik duruma gelmeli ve tarım üssüne
dönüşmelidir” dedi.
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Büyümenin düşmesi kötü sonuç doğurur
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de büyüme
hedeflerinin küçültülmesi konusunda ortaya çıkan
tartışmaları eleştirerek, bunun işsizlik ve sosyal patlamaya
sebep olacağını söyledi. Türkiye Un Sanayicileri
Federasyonu tarafından Antalya’da ekmek israfıyla ilgili
düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklı
oğlu, küresel kuraklığın yaşandığı dönemden artık finansal
kuraklık dönemine geçildiğini söyledi. Finans krizinin
yükselen ekonomilerde iyice hissedilmeye başlandığını
belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:“Büyüme tahminlerinin
revize edilerek küçük oranlı büyüme bedelleri konması
kötü sonuçlar doğuracak. Bu durum sosyal patlamalara yol
açabilir. Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı kriz döneminde
bize ‘tarımdan ve tekstilden çıkın’ diyen IMF bugün artık
bu iki sektörün önemine işaret ederek, istihdamdaki yerini
görerek tekstil ve tarım demesi beni hayrete düşürdü.
IMF’nin gerçeği görmesi beni memnun etti.”
Tarım sektörünün önemine değinen Hisarcıklıoğlu, zengin
ülkelerin tarıma 335 milyar dolar destek verdiğini belirterek,
“Küresel iklim krizinin kötü sonuçları ortaya çıkıyor. Ancak
tarım sektörü tam anlamıyla bir istihdam deposudur.
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Biz nasıl doğal hayatı tükettiysek, şimdi de doğal hayat
bizi tüketiyor” dedi. GAP, DOKAP, KOP gibi projelerde
yabancı sermayeyle işbirliğine giderek tarıma öncelik
verilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İzlenen
yanlış politikalarla sadece un sanayinde 250 milyon insanı
besleyecek kapasite oluştu. Bu da firmalar arasında kalite
değil, fiyat rekabeti yaşanmasına yol açtı.Yakında kullanıma
açılacak Girişimci Bilgi Sistemi’yle birlikte yatırımlar çok
daha verimli alanlara yönlendirilecek” diye konuştu.
TEPAV Direktörü ve Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya
Serdengeçti konuşmasında, dünyadaki ekonomik krizin
gelişim ve Türkiye’ye yansımaları konusunda bilgi verdi.
Serdengeçti, dünyada aralarında sorun bulunmayan
28 ülke tedbir alırken Türkiye’de herhangi bir önlem
açıklanmamasını eleştirdi.

Özmen: 1 milyar doların üzerinde israf var
Türkiye’de   bin 300 un işletmesi olmasına rağmen, ocakağustos envanter çalışmalarına göre bunların 715 tanesinin
aktif olduğunu tespit ettiklerini belirten Türkiye Un Sana
yicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan Özmen, “Bunların kapasitesi de 15 milyon tonu
buluyor.Yani yüzde 45 kapasite ile çalışıyorlar” dedi. Geçen
yıl başlattıkları unun zenginleştirilmesi projesi hakkında bilgi
veren Özmen, şunları söyledi: “Yetersiz beslenen insanların
bu sorunlarının giderilmesi amacıyla unun vitamin ve mine
ral bakımından zenginleştirilmesi çok önemli. Öte yandan
dünyada her yıl 6 milyon çocuğun açlıktan ölmesine rağmen
Türkiye’de 1 milyar dolar değerinde ekmek israfının ya
şanması düşündürücü.”

Mirmahmutoğulları: Yağışlar iyi, rekolte
yükselecek
Tarım
ve
Köyişleri
Bakanlığı
Müsteşarı
Vedat
Mirmahmutoğulları, açlıktan ölen insanların olduğu
dünyada fazla beslenmeden dolayı rahatsızlık çeken 1.5
milyar kişinin olduğunu söyledi. Türkiye’de bu sene yağışla
rın iyi gittiğini, bu seviyenin nisan ve mayıs aylarında
devam etmesi halinde rekoltenin yükseleceğini ifade eden
Mirmahmutoğulları, toprakların daha rasyonel kullanımını
hedefleyen tarım havzaları projesinin 2010 yılında
uygulanmaya başlanacağının altını çizdi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,
Türkiye’de 22 bin fırın olduğunu, günlük üretilen 82 milyon
aderekmeğin 77 milyon tanesinin tüketildiğini söyledi. İsrafın
fırın enflasyonundan kaynaklandığını belirten Balcı, israfın
önüne geçilmesi için dayanıklı ekmek üretilmesi gerekliğini
bildirdi.
AB Un Sanayicileri Birliği Başkanı Rolf Brack ise, Almanya’da
50 yıl önce 18 bin olan un sanayi firma sayısının bugün
bin 300’e gerilediğine dikkat çekti. 2050 yılında dünya nü
fusunun iki katına çıkacağını hatırlatan Brack, buna karşılık
tarımsal üretim alanının artmayacağı uyarısında bulundu

Reel-finans sektörü zirvesinde mutabakat

gereken önlemlerin belirlenmesinde ve süratle karara
dönüştürülmesinde yetkililer nezdinde ortak girişimde
bulunulmasında mutabakata varılmış  ve bu amaçla bir
çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir” denildi.

Şahenk: IMF ile anlaşalım asıl kriz 2009’da
yaşanabilir
Doğuş  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk bir
toplantıya katılmak üzere geldiği Antalya’da gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Şaheıık, I ürkiye’nin sorun
yaratmayacak, küçültmeyerek şeilide Uluslararası Para
Fonu (IMF) ile anlaşma imzalamasında yarar olduğunu
bildirdi. Şahenı,  Doğuş grubu’nun hedefinin dünyaya paralel
büyümek olduğunu ve şu anda bu konuda dünyada hesap,
kitap yapmanın zorlaştığını belirten Şahenk, asıl ekonomik
krizin 2009’da yaşanabileceğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu: Obama, ABD ekonomisini
olumlu etkiler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Barack Obama’nın ABD’nin
yeni başkanı olmasının Amerikan ekonomisini nasıl
etkileyeceği ve bunun Türkiye’ye yansımalarının nasıl
olacağı yönündeki bir soru üzerine, “Bu değişimin, Amerikan
ve dünya ekonomisine olumlu yansıyacağına inandığını”
söyledi. Hisarcıklıoğlu, 2009 yılının Mart ayında yapılması
beklenen ticaret ve sanayi odaları seçimlerinin, yerel
seçimlerden sonraya ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin
bir soruya ise “Böyle bir şey yok. Ticaret ve sanayi odası
seçimlerinin ertelenmesi diye bir şey söz konusu değil.
Seçim zamanında olacak” yanıtını verdi. Önümüzdeki
seçimlerde odaların meclis ve yönetim kurullarında,
özellikle kadın ve genç girişimcilerin daha fazla yer alması
gerektiğini de belirten Hisarcıklıoğlu, “Çünkü önümüzdeki
dönemde, Türkiye’nin geleceği onlarda” şeklinde konuştu.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarçıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
önceki gün TOBB Birlik Merkezi’nde bir araya gelen reel
sektör ve finans sektör temsilcileri kaynak akışı konusunda
ortak hareket edecek. Toplantıyla ilgili TOBB’dan
yapılan açıklamada, “Finansal sektör ile kredi kullanan
sektörlerin kaynak akışının sürdürülebilmesi için alınması
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Sistem çürüdü, hesap soramıyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hi
sarcıklıoğlu, zengin olunmak isteniyorsa, demokrasinin de
kaliteli olması gerektiğini belirterek, “Sistem o hale getirilmiş 
ki, kimse, hiç kimse kimseye hesap sormasın diye. Bu
sistem bilinçli olarak çürüdü. Bu sistem gitmiyor, tıkandı,
bitti. Kokuşmamış bir şey söyleyin bana” diye konuştu.
Samsun’da restorasyonu yapılan Bafra Ticaret ve Sa
nayi Odası’nın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, ardından
Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen’ Dünya’da ya
şanan ekonomik kriz ve Türkiye etkileri” konulu konferansta
konuştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ABD kaynaklı ekonomik
krizi için ‘balon patladı” diyen Hisarcıklıoğlu, krizin ‘aç
gözlülüğün sonucu’ olduğunu ifade etti.
Türk sanayisinde yüzde 6 küçülme olduğunu belirten ve bu
durumu ‘alarm’ olarak nitelendiren Başkan Hisarcıklıoğlu,
“Bu neyi getirir. Fabrikaların kapanmasını getirir, işsizliği
getirir, ticareti durdurur, yoksulluğu ortaya çıkarır. Yoksulluğu
önlemenin tek yolu üretmekten geçer” dedi..
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‘Babayiğitsen hesap ver’
Güçlü ekonominin kaliteli demokrasiyi getireceğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Demokrasinin özü hesap verme, hesap sormadır. Şimdi
soruyorum.Türkiye’de ‘niye yaptın’, diye sorabiliyor musun?
Hakkın var aslında. TBMM’de yasa çıkarttık. Çünkü senin
kaynağını harcıyor. Senin verdiğin parayı, senin adına
harcıyor. Kalk babayiğitsen sor. Hakkı kullanamıyoruz.
Ondan sonra da demokrasiden bahsediyoruz.”

Kadın girişimciler önemli
Zenginleşmek ve ileri gitmek isteyen işadamlarının birlik ve
beraberlik içinde olması gerektiğini savunan Hisarcıklıoğlu,
TOBB olarak kadın girişimcileri önemsediklerini söyledi.

12 Kasım 2008
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Kriz bizi haritası çıkarılmamış yollara götürüyor

Avrupa Birliği (AB) ve TOBB önderliğinde kurulan
Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş  Geliştirme Merkezi’nin
(ABİGEM) açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da katılımı ile dün gerçekleştirildi. Afyon Koeatepe
Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılan törende,
“Küresel kriz ve Türkiye’ye yansımaları” konulu konferans
veren Hisarcıklıoğlu, küresel krizin ortaya çıkış  sebepleri
ile Türkiye’nin ve Türk girişimcilerinin yapması gerekenleri
özetledi. Hisarcıklıoğlu, “Daha önce haritası çıkarılmamış 
yollara gidiyoruz. 15 gün önce  Tony   Blair (Eski İngiltere
Başbakanı) ile birlikteydik. Blair dünyanın diğer ülkelerini      
ve ABD’yi gezdiğini, ABD’deki yetkililerin kendisine krizle
ilgili olarak hiç kimsenin bu işin dip noktasını ve nasıl
duracağını bilip bilmed iğinisöylediğini aktardı. Gerçekten
de durum böyle. Kimse bu işin nereye varacağını ve nasıl
duracağını bilememektedir” dedi.

Şu prangaları çözün yeter
Türkiye’nin    kriz   ortamında özen göstermesi gereken
tek noktanın büyüme rakamları olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu “Büyüme rakamlarımızı küresel rekabetteki
rakiplerimizin gerisine düşürmememiz gerekiyor. Ancak
bu rakamların giderek gerilediğini görüyoruz” dedi. Türk
girişimcisinin ülkeyi yönetenlerden tek isteğinin “Dünya ile
eşit şartlarda rekabet’ olduğunu tekrarlayan Hisarcıklıoğlu,
girişimcilere şu önerilerini yineledi: “Borç ve alacak vadeniz
birbiriyle uyumlu olmalı. Eğer alacağınız TL ise borcunuz
da TL, olmalı. Aynı sektörde olan girişimciler sermayelerini
birleştirmek zorundalar. Ortaklık yapıları geliştirilmeli.
Kurumsallaşma, farklılaşma, markalaşma ve icat çıkarartma
işletmelerimizin hedefi olmakdır. Bu nedenle bizim
önümüzü açın, bize küresel rakiplerimizle aynı imkânları
sağlayın. Şu prangaları çözün yeter, bize liderlik yakışır.”

Referans Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomik krizin dip noktasını
kimsenin bilmediğini söyledi.
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TOBB’dan krize karşı 8 öneri
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, kriz döneminde tüm
faturayı devlete çıkarmanın bir sonuç getirmeyeceğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu bu nedenle işadamlarının alması
gereken 8 maddelik bir tedbir paketi önerdi.

8 maddelik kriz reçetesi

Mersin’de düzenlenen Mersin Oda/Borsa Meslek
Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılarak, ‘Küresel Kriz
ve Türkiye’ye Etkileri’ konulu bir konferans veren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz
yaşandığını ve Türkiye’nin de bu krizi hissettiğinin devletin
resmi rakamlarına bakıldığı zaman anlaşılacağını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Krize baktığımızda güçlü yönlerimizin oldu
ğunu da görüyoruz. Örneğin bankacılık sistemimiz çok
güçlü ve bağımsız kurumlarımızla bankaları kontrol altında
tutabiliyoruz. Güçlü yönlerimizi de değerlendirerek nelere
dikkat etmemiz gerektiğini iyi saptamalıyız’’ dedi.

Küresel ekonomik krizde tüm ekonomistlerin, hükümetlerin
alması gereken tedbirleri anlattığını dile getiren Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu
dönemde tüm faturayı devlete çıkarmanın bir sonuç getir

Bu dönemde ilk olarak borç vadeleri ile alacak vadelerinin
birbiriyle uyumlu olması konusunda işadamlarını uyaran
Hisarcıklıoğlu, paranın eskisi gibi bol ve ucuz olmadığını,
aksine kıt ve pahalı olduğunu söyledi. Bu dönemde artık

Borç ve alacak vadelerinin aynı olmasını tavsiye eden
Hisarcıklıoğlu “Borç-alacak aynı para cinsinden olmalı.
Yeni pazarlar bulunmalı. Bankalarla ilişki güçlendirilmeli.
Birleşmelere gidilmeli. Kurumsallaşmalı. Markalaşmalı ve
inovasyona yoğunlaşmalı” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu firmaların alması
gereken önlemleri açıkladı
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meyeceğine işaret ederek, işadamlarının da alması gereken
8 maddelik tedbir paketi açıkladı.

“Önümüzdeki dönemde verimlilik ve kârlılık çok önemli”
diyen Hisarcıklıoğlu, artık gelirden çok harcama yapma
döneminin sona erdiğini söyledi. İşten artmaz, dişten artar
atasözünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Artık dişten artırma,
tasarruf etme zamanı” diye konuştu.
3. olarak yeni pazarlara açılmak gerektiği tavsiyesinde bu
lunan Hisarcıklıoğlu, Güney Amerika, Afrika ve Uzakdoğu
pazarlarının halen bakir olduğunu ve bu pazarlarda
Türkiye’nin etkili şekilkde bulunmadığını söyledi. 4.
olarak bankalarla reel sektörün ilişkilerini bu dönemde
güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “2001
krizindeki söylentiler bankaları batırdı ve yaklaşık 40 bin
beyaz yakalı işsiz kaldı. Yaşanan panikle batmayacak
firmaları bankalar batırdı. Bu dönemde reel sektörle
bankalar sık sık bir araya gelip birbirini bilgilendirmeli”
değerlendirmesini yaptı.

İşlerinizi birleştirin
Bir diğer madde olarak ‘bu devirde küçük olsun benim olsun’
anlayışının sona ermesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Bu devirde parayı bulmk çok pahalı. Maliye
ti olmadan parayı bulabileceğin tek yer ise ortakIık. Aynı
sektörde iş yapanların işlerini birleştirmesi lazım ki bedava
finansmana ulaşabilelim. Güçlerimizi birleştiremezsek bu
küresel yarışta hepimiz açıkta kalırız.”
Kriz döneminde ayakta kalmak için 6. olarak kurumsallaşmak
gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, kurumsallaşma olmaması
halinde de bu krizin kaybedileceğini dile getirdi. Ardından
markalaşmanın önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, son
olarak inovasyon, yenilikçilik kavramları üzerinde durarak,
işinde yenilik yapanın bu dönemi sorunsuz atlatabileceğini
bildirdi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin krizi güçlü ekonomi ve
kaliteli demokrasi ile aşabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
kaliteli demokrasiye ise kayıt dışı ekonominin ortadan
kalkması ile ulaşılabileceğini anlattı. “Hesap veremezseniz
hesap da soramazsınız” diyen Hisarcıklıoğlu, kayıt
dışı ekonomi nedeniyle iş  adamlarının devlete hesap
soramadığını bu nedenle kaliteli bir demokrasinin de
yaşanmadığını söyledi. Mevcut durumda herkesin hesap
sormak yerine birbirini idare ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Bu nedenle tüm sistemler çürüyor. Esas olan işlerin
yürümediği bu sistemin düzeltmesi; Anayasa’nın, siyasi
partiler yasasının değişmesinden geçiyor” dedi.
Hedeflerinin, dünyanın 17. büyük ekonomisi Türkiye’yi
Cumhuriyetin 100. yılında ilk 10’a sokmak olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Tek istğimiz rakiplerimizle aynı şanlarda
oynamamıza imkân tanınması. Sonrası bize bırakılsın,
şampiyon dahi oluruz” ifadelerini kullandı.

8 maddelik tedbir paketi
» Borç vadeleri ile alacak vadelerinin birbiriyle uyumlu
olmasına özen gösterin.
» Borcunuz hangi para cinsindense alacağınızın da o para
cinsinden olmasına dikkat edin.
» Yeni pazarlar araştırın. Güney Amerika, Afrika ve
Uzakdoğu pazarlarına yönelin.
» Bankalarla sürekli bir araya gelerek onların durumunu
öğrenip kendi durumunuzla ilgili bilgiler aktarın.
» Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar ortaklıklar
kurarak sermayelerinizi birleştirip gücünüzü artırın.
» Kurumsallasın.
» Ülke, kent ve ürün markalaşmasına önem verin.
»Inovasyon çalışmalarınızı artırın.
15 Kasım 2008

bankadan kredi bularak borçların kapatılamayacağını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ikinci olarak borç hangi para
cinsinden ise alacağın da o para cinsinden olmasına özen
gösterilmesi gerektiğini anlattı.
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‘Zengin olmak istiyorsak girişimci kadınlar artmalı’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk iş  dünyasında kadınların önemine
vurgu yaparak, “Zengin olmak istiyorsak, kadınlarımızı
da girişimcilik noktasında ön plana çıkarmalıyız” dedi.
Kadın girişimcilerin önemsenmesi gerektiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Bu isteği, 70 milyonun zengin olması için
dillendirmeliyiz. Bugün sayıları ne yazık ki çok az olan
kadın girişimcileri rol ve model olarak ön plana çıkarmalıyız
ki, genç kızlarımız da heves duyup aramızda yer edinsin
ler” diye konuştu.
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GEÇ OLMADAN...
Giderek biraz daha ön plana çıkan girişimcilik kavramının
gençler arasında daha yaygın hale gelmesini sağlamak
istediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Türkiye nüfusunun yarısına tekabül eden gençlerimizi
girişimciliğe adapte edemezsek önümüzdeki dönemde de
şikayet etmeye hep beraber devam ederiz. Bunun için vakit
geç olmadan harekete geçmeliyiz.”

Takvim Gazetesi - 16 KASIM 2008

TİCARET VE SANAYİ ŞÛRASI

TOBB’un düzenlediği 5. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası,
ekonomi yönetimindeki tüm bakanlar ile illerden gelen
reel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışta konuşan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisine
girmek için gerekli sıçramayı bir an önce yapmaması
durumunda ilk 20 içindeki yerinin de tehlikeye gireceği

uyarısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, dünyayı saran “finansal
kriz yangınının” daha Türkiye’ye gelmediğini belirterek,
“Hissedilen yangının ateşi değil, sıcaklığı” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Halk Bankası arasında imzalanan
kredi protokolü ile özel sektöre 1.5 milyar YTL’lik kre
di olanağı oluşturulduğunu açıkladı. Başbakan Yardımcısı
Nazım Ekren de mali disiplinin korunacağını belirterek
“Düzenleme, denetim ve gözetim etkin bir şekilde yapılıp,
kalitesi arttırılacak Ekonomi yönetimi aşırı dalgalanmalara
gerekli müdahaleleri yapacak” dedi.

Takvim Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizin en az 1.5 yıl daha etkili
olacağını belirterek, “Yeni bir çıpaya, yeni bir hikâyeye ve
yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç var” dedi.

16 Kasım 2008

Hisarcıklıoğlu: Kriz en az 1.5 yıl sürecek
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TOBB, ÖNLEM PAKETİ AÇIKLANMAMASINI ELEŞTİRDİ:

‘Ferrrari’yi sollayan Murat 124 gibiyiz’
V. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’nda iş dünyası,
“Sözün bittiği yerdeyiz” mesajı verdi, 38 ülkenin krize
karşı tedbir paketlerini açıkladığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin durumunu ise
arızalı Murat 124’e benzetti
Türkiye’yi “Ferrari’yi sollayan arızalı Murat 124”e benze
ten iş dünyası, hükümeti küresel yangına karşı daha aktif
olmaya çağırdı. “Sözün bittiği yerdeyiz” diyen iş  dünyası
Hükümet’ten, iç piyasaların canlanması için KDV ve
ÖTV’nin düşürülmesini, döviz likiditesi sağlanmasını,
kredilere erişimin kolaylaştırılmasını istedi. Başbakan
Yardımcısı Nazım Ekren ise piyasalardaki oynaklık ve
dalgalanmalara karşı gerekli müdahalenin yapılacağını
söyledi.

FERRARİ 200 KM HIZLA GİDİYOR
TOBB’un öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen V.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na küresel kriz karşısında
Türkiye’nin riskleri damgasını vurdu. Kabineden 9 bakanın
katıldığı toplantıda, ülkenin dört bir yanından gelen sana
yici ve işadamları acil önlem taleplerini dile getirdi. 38
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ülkenin krize karşı tedbir paketleri aldığını anlatan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin durumunu
Ferrari’nin arkasına takılan arızalı Murat 124’e benzetti.
TOBB Başkanı Hisareıklıoğlu, krizin mali sektörden reel
sektöre sıçradığını belirterek, Türkiye’nin durumunu şu fık
ra ile anlattı:
“Ferrari 200 km hızla giderken, Murat 124 arızalı yol
kenarında duruyor. Ferrari yardım için yanaşıyor. Murat’ın
sahibi ‘bende halat var, sen beni yavaş  yavaş  çek’ diyor.
Ferrari’nin sahibi de ‘ben hız yaparsam sen de selektör yap’
karşılığını veriyor. Yola çıktıktan sonra Ferrari arkasından
gelen Lamborghini ile yarışmaya başlıyor. Bunun üzerine
Murat’ın sahibi arka arkaya selektör yapıyor. Durumu
gören polis memuru da telsizinden anons yapıyor; “Ferrari
ile Lamborghini yarışıyor, Murat 124 de onları sollamaya
çalışıyor. İşte, Türkiye’nin durumu böyle.”

DEVLER BİLE KREDİ ALAMAYACAK
Fırtına adım adım diğer ülkelere yayılıyor, içeride büyük
şirketler bile daha zor kredi alacak. Kredilere erişim
kolaylaştırılmalı. Döviz likiditesi sağlanmalı. Yeni küresel
mekanizma işlerlik kazanana kadar döviz rezervi
güçlendirilmeli. Mali disiplin korunmalı. 1990’ların hataları
tekrarlanmamalı.
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Hisarcıklıoğlu: Yangının sıcaklığı var, ateş gelmeden hükümet proaktif önlem alsın

Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ABD’de başlayan krizin
hızlı bir şekilde doğuya doğru ilerlediği uyarısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, şu anda Türkiye’de hissedilenin dün
yayı saran yangının sadece sıcaklığı olduğunu belirtti ve
yaralar açılmadan bunları önlemek için proaktif tedbirler
alınmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Zira biz hazır olsak da
olmasak da, bu kriz en az 1.5 yıl daha dünya çapında etkili
olacaktır” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Kazım Ekren,
bölgesel aktör olmaktan çok küresel sistemle entegre
olmuş  bir ekonomiye sahip olan Türkiye’nin finansal
krizden etkilenmeme ihtimalinin söz konusu olmadığını
söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise dünyayı
saran küresel kriz yangının Türkiye’de sadece sıcaklı
ğının hissedildiğinin gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin

dünya ekonomisinde ilk 20 listesindeki yerinin düşeceğini
belirtti. Krizin 1.5 yıl süreceği öngörüsünde bulunan
Hisarcıklıoğlu, hükümetten krize karşı strateji haritası
hazırlamasını istedi. S. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası,   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bsşkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı
ve Devlet Bakanı Nazım Ekren’in başkanlığında toplandı.
Toplantıya devlet bakanları Mehmet Şimsek ve Kürşad
Tüzmen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,
Tarım ve Köyişleri Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık müsteşarları ve 81 ildeki
oda ve borsa başkanları katıldı. Şûranın açılış konuşmasını
yapan Bakan Ekren, piyasalarda oynaklığa karşı gerekli
sistematik müdahaleleri yapacağı uyarısında bulundu.
Nazım Ekren, dünya piyasalarını altüst eden krizden
Türkiye için önemli olanın hasarı minimize etmek olduğunu
vurgularken, Türkiye’nin kendine has bir konjonktürünün
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proaktif önlem şart
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Reel sektör strateji haritası istedi
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olduğunu söyledi. Küresel krizden ayrı olarak Türkiye’nin
kendine has ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Ekren,
özellikle yatırımlar konusundaki duraklamayı tekrar ivme
kazandırarak aşmak gerektiğini kaydetti.

özel sektör teşvikler ile yatırım yapmalı
Kamu harcama ve yatırımlarında gerekli inisiyatifin
gösterildiğini belirten Ekren, özel sektörden de yeni
dönemde devreye girecek olan teşviklerle yatırımların
devreye sokulmasını istedi. Ekren, “özellikle G-20
toplantısında bütün ülkelerin de kendilerine özgü bir
ekonomik ve finansal mimarinin tartışıldığı bir ortamda Tür
kiye kesinlikle mimarinin tartışıldığı, değerlendirildiği süreçte
ekonomik güç olarak yerinde durmalıdır. Bununla ilgili
özel bir çalışma grubu oluşturup yeni mimari arayışlarında
Türkiye’nin pozisyonunun ne olacağını, oluşacak yeni
kurumlarda yeni sistemde nerede bulunacağı konusunda
düşünmeliyiz” dedi.
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Reform ajandası için çalışıyoruz
Ulusal koordinasyonun yanı sıra küresel koordinasyonun
da önemine parmak basan Ekren, herkesin kabul ettiği
bir “reform ajandasının” henüz oluşmadığını ancak bu
konuda bir çalıştırma yapıldığını aktardı. Ekren, böyle bir
ajanda oluşmuş  olsa bile bunun uygulanma kabiliyeti ve
yeterliliğinde kesinlikle bir politik destek ve politik istikrarın
gerekli olacağım belirtti. Ayrıca Bakan Ekren, Türkiye’de
arzu edilen sonuçlara ulaşmak için makro ekonomik ve
finansal istikrarın yanı sıra siyasi istikrarın son derece
önemli olduğunu kaydetti.

Çıkan yangının sıcaklığı Türkiye’den
hissediliyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ABD’de patlak
veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin hızlı
bir sekilde doğuya doğru ilerlemekte olduğu uyarısında
bulunurken, şu anda Türkiye’de hissedilenin dünyayı saran
yangının sadece sıcaklığı olduğunu, yaralar açılmadan

Erdoğan: 6 ay sıkıntı yaşayabiliriz
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küresel krizin Türkiye’de
2009’un ilk altı ayında sıkıntı yaşanmasına neden olacağını
açıkladı. ABD ve Cenevre’deki temaslarının ardından
önceki akşam yurda dönen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, bankacıların kredi faizleriyle ilgili beklentilerine
sert çıktı ve “Kalkıp da ‘Kredi vermiyorum, şu kadar faizle
veriyorum’ gibi faizleri farklı bir şekilde yükseltme yoluna
gitmeyi bu ülke ekonomisini bir tehdit olarak görüyorum”
dedi.
Erdoğan şunları söyledi: “Hükümet kalkıp da herkesin
boşalan kasasını dolduracak, böyle bir şey söz konusu
değil. Finans sektöründe geçen yıl kâr 11.7 milyar dolardı.
Bu yıl ise 11 milyar dolar. ‘Nasıl olsa bir kriz var. Bu krizi
nasıl fırsata dönüştürürüm’ diye düşünenler olursa, orada

KOBİ’LERE 1.5 MİLYAR KREDİ DESTEĞİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Halk Bankası
işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik nakdi ve gayri nakdi kredi ile
ihracat kredisinden oluşan toplam 1.5 milyar YTL dolayında
yeni kredi imkanı oluşturulduğunu açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
mevduat şeklinde Halk Bankası’na 100 milyon YTL’lik
kaynak aktardıklarını ifade ederek, bankanın bu kaynağa
kendi içinde destek vermesi ile KOBİ’lere 800 milyon YTL
nakdi ve gayri nakdi kredi, 400 milyon dolar da ihracat
kredisi kullandırılacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Finans
kanalı, vücudun içinde kan gibidir. Kan akışı olmazsa
organlar hayatta kalamaz” dedi.
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Hisarcıklıoğlu, “İlk on arasında olmak için gereken sıçramayı
bir an önce yapmazsak, ilk yirmi içindeki yerimiz bile
tehlikeye girer. Biz görmezden gelsek de, göz ardı etsek
de, problemler bizi unutmamaktadır. Yapılması gereken,
yapısal bir tedbir çerçevesi üzerinde düşünmektir. Zira biz
hazır olsak da olmasak da, bu kriz önümüzdeki en az 1,5
yıl dünya çapında etkili olacaktır” diye konuştu.

da bu hükümet kusura bakmasınlar kimseye krizi fırsata
dönüştürme fırsatını kimseye vermez. Kredi çağırma,
bunun yanında kredi verme noktasında çekilme, kaçma.
Bir bankanın görevi kredi vermektir. Tedbirini, herşeyini
buna göre alırsın. Kredini yine verirsin. Kalkıp da ‘Kredi
vermiyorum, şu kadar faizle veriyorum’ gibi faizleri farklı
bir şekilde yükseltme yoluna gitmeyi de kesinlikle bu
ülke ekonomisine bir tehdit olarak görüyorum.’’ Başbakan
Erdoğan, reel sektörden gelen temsilcileri dinlediği zaman
onlardan bu tür şikâyetler aldığını ifade ederek, “Ülkemizde
şu anda anlatıldığı şekilde bir kriz söz konusu değildir. Ama
tabii ki bu esinti, bu dalga bizleri de tesir altına alabilir.
Özellikle de önümüzdeki yılın ilk 6 ayında bir sıkıntı
yaşayabiliriz” diye konuştu.

Dünya Gazetesi

bunları önlemek için proaktif tedbirler alınması gerektiğinin
altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, ekonomideki belirsizliği ortadan
kaldırmak için özel sektörün enerjisini doğru yere kanalize
edecek bir strateji haritasının hazırlanmasını istedi.
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Kredi umudu bitince imdada TOBB yetişti
Bankalardan kredi alamayan KOBİ’lerin imdadına
TOBB yetişti. Halk Bankasıyla anlaşan TOBB, bankaya
100 milyon YTL mevduat aktardı. Halkbank bu para
karşılığında KOBl’lere, 800 milyon YTL nakdi ve
gayri nakdi kredi, 400 milyon dolar da ihracat kredisi
verecek

Kredi tutarı 1.5 milyar YTL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Halk Bankası işbirliğiyle ‘küçük
ve orta boy işletmeler’e (KOBİ) kredi imkanı sunulacağını
açıkladı. TOBB ile Halk Bankası arasında dün bir kredi
protokolü imzalandı. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Halk
Bankası’na 100 milyon YTL’lik bir mevduat aktardığını,
bankanın bu mevduata kendi kaynaklarını da ekleyerek,
KOBİ’lere 800 milyon YTL’si nakdi ve gayri nakdi, 400
milyon doları ihracat kredisi olmak üzere yaklaşık 1.5
milyar YTL sağlayacağını bildirdi.

Firtans kanalı açık olmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu, kredinin yıllık maliyetinin yüzde
15.9 olacağını ifade ederek, “Böyle bir faiz oranı, bırakın
ticari krediyi, mevduatta bile bulunmuyor. Piyasadaki
en düşük kredi maliyeti” dedi. Hisarcıklıoğlu, KOBl’lere
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kredi imkanı sağlama nedenlerini şöyle özetledi: “Küresel
ekonomik daralma hepimizi etkilemeye başladı. Bundan
en az zararla çıkmak için, finans kanallarını işler tutmak
zorundayız. Zira finans kanalı vücudun içinde akan kan
gibidir. Kan akışı olmazsa organlar hayatta kalamaz.”

Yangından etkilenmemek imkansız
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren,
Türkiye’nin, dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduğunu
belirterek, “Böyle bir ekonomi, bölgesel aktör olmaktan
çok küresel aktör olmaya aday, bu çerçevede de küresel
sistemle entegre olmuş bir ekonomidir. Böyle bakıldığında,
küresel finansal krizden etkilenmeme ihtimali söz konusu
değildir” dedi. Mali disiplinin korunacağını vurgulayan
Nazım Ekren, “Türkiye’nin güçlü bir mali ve finansal yapı
ile sürece hazır olması gerekli” diye konuştu.

Kriz 1.5 yı sürecek yeni strateji gerekli
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 5. Türkiye Ticaret ve
Sanayi Şurası’nda yaptığı konuşmada, ekonomik krizin
en az 1.5 yıl daha etkili olacağını belirterek “Bu nedenle
Türkiye’nin yeni bir çıpaya, yeni bir hikayeye ve yeni bir
büyüme stratejisine ihtiyacı var” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için gerekli
sıçramayı bir an önce yapması gerektiği, aksi takdirde
krizin ardından ilk 20 içindeki yerinin dahi tehlikeye gireceği
uyarısında bulundu.

Sözcü Gazetesi - 20 KASIM 2008

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel krizle ilgili olarak “Dünyayı saran
bu yangın henüz Türkiye’ye gelmemiştir. Hissettiğimiz,
yangının ateşi değil sıcaklığıdır. Zaman reaktif değil, proaktif
olma zamanıdır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB-ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
“5. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası”nın açılışında yaptığı
konuşmada, yeni bir dünyanın kurulmakta olduğuna dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Bu sisi, belirsizliği dağıtacak ve
dinamizmimizi, enerjimizi doğru yerlere kanalize edecek
bir stratejiye, bir yol haritasına her zamankinden fazla
ihtiyacımız var” diyen Hisarcıklıoğlu, bu stratejiyi ortaya
koymanın ülkenin birinci önceliği olması gerektiğini belirtti.

bütçe açığını artırmayacak şekilde öncelik sırasına
sokulmasına ve böylelikle kamu harcamalarının veriminin
ve etkisinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

KOBİ’lere 1.5 milyar YTL’lik kredi
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yaklaşık 6.5 yıldır süren
büyümeye yeniden ivme kazandırmak ve büyümenin
bereketini artırmak için yeni bir çıpaya, yeni bir hikayeye
ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sözcü Gazete si

TOBB Başkanı Rifat Hisaraklıoğlu, küresel krizle
dünyayı saran yangının Türkiye’ye ulaşmadığını,
hissedilenin yangının sıcağı olduğunu belirtti

20 Kasım 2008

Kriz henüz yolda

Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank ile imzalanan kredi
protokolüne ilişkin olarak da,”TOBB tarafından Halk
Bankası’na 100 milyon YTL’lik bir kaynak mevduat şeklinde
aktarılmaktadır. Halk Bankası’nın da bu kaynağa kendi
içinden destek vermesi sayesinde 800 milyon YTL’si nakdi
ve gayri nakdi kredi, 400 milyon doları da ihracat kredisi
olmak üzere toplam 1.5 milyar YTL civarında yeni kredi
imkanı KOBİ’lerimizin kullanımına sunulacak’ dedi

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu dönemde kamu harcamalarının,
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‘Her TOBB üyesi bir işçi alsın’ önerisi gerçekçi bulunmuyor
Başbakan Erdoğan’ın Hindistan yolunda “HerTOBB üyesi
bir işçi alırsa, 1.3 milyon istihdam yaratılır” önerisi hem
iş  dünyasının sektörel kuruluşları tarafından, hem de
Anadolulu işadamları tarafından gerçekçi bulunmadı. İş 
dünyası kriz nedeniyle işten çıkarmaların önlenebilmesi
için işçilik üzerindeki yüklerin azaltılması, bölgesel sek
törel ve projeye dayalı teşvik sisteminin bir an önce hayata
geçirilmesi gerektiğini öne sürdüler.

“Her TOBB üyesi bir işçi alsın” önerisi
gerçekçi bulunmadı
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın’ Hindistan’a giderken
uçakta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na yaptığı, “Her
TOBB üyesi kuruluş bir işçi alsın, 1 milyon 300 bin istihdam
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yaratalım” çağrısı, iş  dünyasının temsilcileri tarafından
“gerçekçi” bulunmadı. Anadolu iş  dünyası da hükümetin
“Talepte bulunmak yerine, uygulanabilir önlem alması’”
gerektiğini ortaya koyuyorlar.
Türkiye’nin istihdam konusunda talepte bulunmadan önce,
konuya gerçekçi yaklaşması ve olumlu, geliştirici kararlann
almasını istiyorlar. Ve bunun sağlanabilmesi için öncelikle
işsizlik rakamının gerçekçi olarak ortaya konulması
gerekiyor. TÜİK tarafından açıklanan “işsizlik” rakam ve
oranları gerçeği yansıtmıyor, işsizlik rakamı ve oranları
sadece iş  aramakta olanları içeriyor. Eksik istihdam ve iş 
aramaktan vazgeçenlerin de buna eklenmesi, işsiz sayısını
5 milyonlara, oranını ise yüzde 9.6’dan 19’lara çıkarıyor.

Ekonomi yönetiminin, gelirlerin azalmasından korkarak
bazı önlemleri alamadığını, bazı indirimlerden geri
durduğunu, bazı teşviklere imkan tanınmadığını düşünen
iş  dünyası temsilcileri, doğru politikaların gündeme
alınmasının, “kayıtdışılığı hızla azaltabileceğini belirterek,
kayıt altındakilerin sayısı arttıkça kamu gelirlerinin de
artacağını belirtiyolar. Kurumlar vergisinde yapılan indirime
karşın bu alanda kamu gelirinin artmasının gözden ırak
tutulmaması gerektiğini söylüyorlar.
Yeni dönemde işten çıkarmaların artmaması için, ekonomi
yönetiminin bir an önce iş dünyası temsilcileriyle bir araya
gelerek taleplerine uygun önlemleri öğrenip ve onları ha
zırlanan paket içerisine almanın gerekliliğini savunuyorlar.

25 Kasım 2008

İş dünyası temsilcileri hükümetin fedakarlık istemeden önce,
kendi yapacağı fedakarlıkları ortaya koyması gerektiğini
öne sürüyorlar. Kriz nedeniyle yaşadıkları sonunlar
karşısında hükümetin bir an önce istihdamla ve girdi ma
liyetleriyle ilgili iyileştirmeler yapması gerektiğini ve bunların
bir an önce hayata geçirilmesini istiyorlar. Bu dönemin
yeni işçi almaktan çok, işçi çıkarmayı gerektirebileceğini
o nedenle, bunu önleyici önlemlerin hayata geçirilmesini
talep ediyorlar. Bunlar arasında “KOBİ’ler için bölgesel
ve sektörel acil önlem paketi çıkarılması”, “İşletmelerde

asgari ücretle çalışan on işçinin üzerindeki kamu yükünün
sıfırlanması”, “Yüzde 98i KOBİ olan tekstil/konfeksiyon
sektöründe SSK primlerinin 2009 yılında yüzde 50, 2010
yılında yüzde 30 indirilmesi”, “Üretim alanında bazı vergi
indirimleri yapılması”, “İşletmelerin nakit ve kredi sıkıntıları
yaşamasının önüne geçilmesi” gibi talepleri olduğunu
ortaya koyuyorlar.

Dünya Gazetesi

O nedenle içinde bulunduğumuz yapının fotoğrafı iyi
ortaya konulması gerekiyor. Buna baktığımızda Türkiye’de
kamunun işçilik üzerinden aldığı toplam vergiler OECD
ülkelerinin iki katına kadar çıkıyor. Çok uzun süredir söz
edilmesine karşın, kuruluştan rahatlatacak prim indirimi
ve esnek üretim gibi konularda kararlar bir an önce alınıp
hayata geçirilemiyor. Türkiye’de en çok istihdamın sağ
landığı tekstil/konfeksiyon gibi sektörlerin uzun bir süreden
beri “üvey evlat” olarak görülmesi ve kısa vadeli taleplerinin
gündeme alınmayıp, orta vadede taşınmayı içeren ve
sektör tarafından gerçekçi bulunmayan konuların teşvik
edileceğinin açıklanması sektör temsilcilerince sürekli
olarak eleştiri konusu ediliyor.
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Eğitime yapılacak katkı ülke refahına yatırımdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle yayımlanan mesajında,
bir milletin geleceğinin şekillenmesinde en çok
emek verenlerin öğretmenler olduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu mesajında, küresel ekonomik krizin
sarstığı dünyada, toplumun bütün kesimleri gibi
öğretmenlerin de önemli sıkıntılarının dolduğunu dile
getirdi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğitim alanına
yapılacak her türlü katkı, ülkemizin refahına yönelik en
büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi
vermeyen toplumlar, hiç bir kazanımlarını ellerinde
tutamazlar” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle yayımlanan mesajında, bir milletin
geleceğinin şekillenmesinde en çok emek verenlerin
öğretmenler olduğunu vurguladı.
Mesajda, küresel ekonomik krizin sarstığı dünyada,
toplumun bütün kesimleri gibi öğretmenlerin de önemli
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sorunları bulunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti:
En büyük güvence
“Ancak bütün bu sorunlara ve büyük sorumluluklara
rağmen öğretmenlerimizin, büyük bir özveri ile genç
neslin yetişmesinde en kalıcı ve ciddi katkıyı vermeye
devam ediyor olmaları, geleceğimiz açısından en büyük
güvencemizdir. Öğretmenlerimiz, Büyük Atatürk’ün dediği
gibi ‘yeni neslin kendi eserleri olacağının’ idrakindedirler.
Eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiç
bir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Bu bilinçle hareket
eden TOBB daima, ilköğretim okullarından başlayarak
eğitimin her kademesinde elinden gelen maddi ve
manevi katkıyı ortaya koymuştur ve koymaya da devam
etmektedir. Daha da ileriye gitmesi için var gücümüzle
çalıştığımız ülkemizin bugünlere ulaşmasında ve bizlerin
yetişmesinde en kıymetli emeği veren öğretmenlerimize
minnet borçluyuz.”

Dünya Gazetesi - 25 KASIM 2008

Balkanlar’ı dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden
biri haline getirmek için turizm sektöründe ortak projeler
geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balkanlar’ın, tarihi İpek
Yolu’nun güzergahı üzerinde bulunduğunu hatırlatarak,
Balkan ülkeleri ile tarihi İpek Yolu’nu yeniden can
landırdıkları takdirde bu yoldan ge  çecek taşıtların
tozunun bile ülkelerini kalkındırmaya yeteceğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, enerji, ulaştırma ve lojistiğin işbirliklerinin
geliştirilebileceği alanlar olduğunu vurguladı.

Dünya Gazetesi

Makedonya,
Arnavutluk, Yunanistan,
Bulgaristan,
Sırbistan, Karadağ, Romanya gibi ülkelerinin katıldığı
TOBB ve Balkan Odalar Birliği (ABC) işbirliğiyle gerçekle
şen Balkan Ekonomi Zirvesi İstanbul’da başladı. 300’e
yakın işadamının katıldığı zirvede TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Balkan ülkelerine “Krize karşı işbirliği yapa
lım” çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, Balkan ülkelerindeki
toplam yatırımlarının 1.5 milyar dolara ulaştığını, bu tutara
üçüncü ülkeler üzerinden gelen Türk sermayesi de dahil
edildiğinde 2.1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Türk mü
teahhitlik firmalarının 1992 yılından bu yana Balkanlarda
üstlendikleri projelerin toplamının 4.5 milyar dolara
ulaştığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, halihazırda yaklaşık 15
bin Türk firması ve 20 bin işadamının Balkanlarda faaliyet
gösterdiğini anlattı. Bugün küresel ekonomi için zorlu bir
sürecin içinde bulunduklarını, dünya ekonomisinin şu
anda ‘’haritası çıkarılmamış topraklar” üzerinde ilerlediğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu küresel kriz elbette bizleri de,
bölgemizi de etkileyecektir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi,
ticari işbirliklerinin kolaylaştırılması ve önlerindeki
engellerin kaldırılması krizin etkilerinin azaltılmasında
önemli unsurlar olacak” dedi, AB ile ilişkilerde deneyim
ve bilgi birikiminin birleştirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu,
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Hisarcıklıoğlu: Krize karşı ortak çalışalım

TOBB’dan Başbakan’a yanıt
Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’ın TOBB’un
1 milyon 300 bin üyesi var. Herkes 1 kişi işe alsın” öne
risinin sorulması üzerine “İşsizliğin çözümü nedir? Yatırım,
yatırım, yatırım.Yatırımın yapılması için öngörülebilir pazar,
öngörülebilir maliyet, öngörülebilir gelecek olması ge
rek. Bunların hiçbiri yok, yani kimse bunları öngöremiyor”
yanıtını verdi.
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Balkan koordinasyonu TOBB’a emanet
Balkanlarda Yeni Yatırım Ortamı konulu Balkan Ekonomi
Zirvesi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım
Ekren’in başkanlığınd,. Balkan Odaları Birliği üyesi ülkelerin
ekonomi bakanları, hükümet temsilcilerinin katılımıyla.
İstanbul’da gerçekleştirildi.
Zirvenin ortak açıklamasında bölgenin imkân ve
kaynaklarının farkındalığını sağlayacak işbirliği ortamının
önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada, küresel finans krizinin
Balkan ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkilerine karşı,
ortak bir tavır geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Krizinin etkilerini en aza indirebilmek için ülkeler arasında
işbirliğinin önem taşıdığı bildirilen açıklamada, Türkiye

232

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üstlendiği yeni bir
sorumluluk alanı şu ifadelerle bildirildi:
“Bölgenin ortak menfaatleri çerçevesinde, krize karşı
odaların ortak bir yaklaşım geliştirebilmesi için gerekli
çalışmaları yürütmek ve önerilerin hazırlanmasını koordine
etmek üzere ilgili ülkelerin bakanları ve odalar birliği
başkanlarından oluşturulacak koordinasyon birimi kurularak,
bu koordinasyon TOBB tarafından yürütülecek.”

Referans Gazetesi - 01 ARALIK 2008

01 Aralık 2008

TOBB/DEİK BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Cari açık sorununu aşmak için icada ihtiyacımız var
Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) arasında 17
Kasım 2008 tarihinde bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin
geliştirilmesini hedefleyen bir işbirliği protokolü imzalandı.
TOBB/DEİK başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş  tarafından imzalanan işbirliği

protokolü ile Türkiye’nin uluslararası arenada öncü olması
anlamında Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik
edilmesi, yaygınlaştırılması, proje sayısının arttırılmasına
katkı yapılması ve sanayi, akademi, kamu kurumları
arasında ulusal ve uluslarası işbirliklerinin geliştirilmesi
amaçlanıyor. M. Rifat Hisarcıklıoğlu küresel krizin
etkilerinden korunmak için “icat çıkarmak” gerektiğini ifade
etti.

Referans Gazetesi

DEİK ve TÜBİTAK’tan Ar-Ge için işbirliği

233

01 Aralık 2008
Referans Gazetesi

TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türki
ye’nin küresel krizin etkilerinden korunması ve ca
ri açık sorununun çözülmesi için daha fazla Ar-Ge
çalışmasına ve ‘icada’ ihtiyacı olduğunu söyledi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) arasında bilimsel
ve teknolojik çalışmalarda ortak hareket edilmesini
heedfleyen bir işbirliği protokolü imzalandı. TOBB/DEİK
BaŞkanI m. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Nüket Yetiş  tarafından 17 Kasım’da yapılan basın
toplantısında imzalanan işbirliği protokolü ile Türkiye’nin
uluslararası arenada öncü olması anlamında Ar-Ge ve
yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması,
proje sayısının artırılmasına katkı yapılması ve sanayi,
akademi, kamu kurumları arasında ulusal ve uluslararası
işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda
yaptığı konuşmada küresel krizin etkilerinden korunmak
ve cari açık sorununu asmak için “icat çıkarmak”
gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının
yurtdışında yakaladığı başarıya dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
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yapılan bilim ihracatının   ülkenin büyüme grafiğini yukarı
taşıyabileceğini açıkladı.

REKABET İÇİN YAPI DEĞİŞMELİ
Ar-Ge’ye yapılacak yatırımların bölgesel değil ülkesel
olması gerektiğini ve bilim adına her türlü yeni projeye
destek verilmesinin önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Yüksek teknolojide dışa bağımlılık, artık 50 milyar doları
aşan câri açığımız üzerinde enerji bağımlılığından sonra
en büyük baskı unsuru haline geldi. Türkiye’nin toplam
ihracatı içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 7, orta
seviyedeki teknolojinin payı yüzde 31, düşük teknolojinin
payı yüzde 44 seviyesinde. Dış ticaret açığımızı azaltmak
ve küresel rekabette ayakta kalmak için bu yapıyı
iyileştirmeliyiz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün daha dışa dönük açılımlar
yapabilmesi için devletin kurumları ile işbirliği içerisinde ol
mak gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin son yıllarda bilim
ve teknoloji alanında yakalamış  olduğu başarının Türkiye
açısından ekonomik faydaya dönüşmesi için gerekli
çalışmaların yapılması gerektiğine inandığını ifade eden

Hisarcıklıoğlu, ekonomik anlamda global piyasalardaki
gelişmeleri yakalayabilmek için bilgi teknolojileri ve
yenilikçiliğin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin
bilimsel ve teknolojik altyapısının gelişmesine büyük
katkıda bulunan TÜBİTAK ile DEİK arasında gerçekleştirilen
işbirliği anlaşmasının Türk özel sektörüne ve Türk sanayiine
büyük katkısı olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, dış 
ticarette yaşanan açığın iyileştirilmesi için bu gibi kurumlarla
yapılabilecek işbirliklerinin son derece önemli olduğunu
belirtti. Araştırma ve yeniliğe yapılacak her türlü yatırımın
küresel rekabet açısından değerli bir adım olduğuna değinen
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının arttığı
kesin. 1990’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 0,32
iken 2006 yılı sonunda bu rakam yüzde 0,76’ya kadar
yükseldi. Ayrıca kişibaşı Ar-Ge harcaması aynı dönemde 15
dolardan 68 dolara kadar artış gösterdi. Ancak bu rakamlar
yeterli değil” dedi.

işbirliği protokolünün de Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçilik
faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını ifade
etti.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 2’Sİ AR-GE’YE

- TÜBİTAK tarafından başlatılan Bilimsel ve Teknolojik
İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme
Programı’nın (İŞBAP) yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği
yapılacak

TÜBİTAK ile DEİK arasında imzalanan işbirliği protokolü
kapsamında;
- AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik olarak organizasyonlar,
toplantılar organiza edilecek
- Türkiye’deki firmaların hazırladıkları AR-GE ve yenilikçilik
bazlı ulusal ve uluslararası proje sayısının artırılmasına
ilişkin ortak çalışmalar yürütülecek
- Bu konuda firmalara yönelik ortak etkinlik, seminer ve
eğitimler düzenlenecek

- Ortak projelerde çalışmak üzere karşılıklı eleman değişimi
gerçekleştirilecek
- Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Strateji kapsamında
belirlenen öncelikli ülkelere yönelik ortak girişimlerde
bulunulacak
- Bu işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 82 iş  konseyi destek
sağlayacak
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- DEİK’in üye tabanından 7. çerçeve programına proje
üretme potansiyeline sahip firmalar seçilecek ve daha
çok başvuruda bulunulması için ortak çalışmalar hayata
geçirilecek
- Yenilikçilik odaklı yazılım ve imalat sanayileri, akademi ve
kamu kurumları arasındaki işbirliği artırılacak

Referans Gazetesi

Türk ekonomisinin son yıllarda kat ettiği mesafeye rağmen
Ar-Ge harcamaları konusunda hâlâ OECD ülkeleri için
de Meksika’dan sonra en kötü ülke konumunda olduğunu
bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin küresel piyasalarda daha
fazla rekabet edebilmesi için milli gelirinin en az yüzde 2
sini Ar-Ge’ye harcaması gerektiğini kaydetti. TÜBİTAK’ın
katkıları ile hazırlanan Ar-Ge teşvik yasasının önemine
değinen Hisarcıklıoğlu, yasanın yürürlüğe girmesinin
ardından 1.5 ay içinde 18 firmanın 2 bin 777AR-GE
personeli istihdam etmek üzere, 1.5 milyar YTL yatırım
bedeliAr-G merkezleri kurmak için teşvik başvurusunda
bulunduğunu kaydetti.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket
Yetiş ise Türkiye’nin 2007 yılındaki AR-Ge harcamalarının
6,6 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, 2013’te bu rakamı
25 milyar TL’ye çıkarmayı hdeflediklerini iletti. Sanayi
sektörünün 2002’de Ar-Ge harcamalarının yüzde 29’unu
üstlendiğine işaret eden Yetiş, bu oranın 2007 itibari ile yüzde
41’e yükseldiğini kaydetti. Yetiş, “Ar-Ge personeli sayımız
64.4 bine çıktı. Hdefimiz, 2013’te 150 bin kişilik personele
ulaşmak” dedi. Yetiş, TÜBİTAK ile DEİK arasında imzalanan

DEİK, 82 İŞ KONSEYİ İLE TÜBİTAK’A
DESTEK VERECEK
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38 ülke tedbir aldı, biz bekliyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, iş  dünyasında ilk kez olumsuz bakanların
olumlu bakanlardan fazla olduğu bir dönemin yaşandığına
dikkat çekti. Tüm olumsuzluklara karşın bardağın dolu
kısmı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Krize karşı 38 ülke
tedbir aldi. Biz de Bakanlar Kurulu’ndan bekliyoruz” dedi.
Elazığ  Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘Küresel Finansal
Kriz ve Türkiye’ye Etkileri’ konulukonferans veren Rifat
Hisarcıklıoğlu, bu yılın haziran ayında üyelerinden 5
bin 200 kişiye yaptırdıkları ankette, “Önümüzdeki altı
aya nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna karşı ilk kez olumlu
bakanların oranının yüzde 22’ye düştüğünü söyledi. Bu
oranın her zaman yüzde 50’ler civarında olduğunu belitten
Hisarcıklıoğlu, “Olumsuz bakanlar yüzde 44’e çıktı.
Türkiye’de ilk defa iş aleminde havanın tersine döndüğü bir
dönemdeyiz” dedi.

açgözlü doymaz. Tam açgözlülüğün ceremesini çekiyoruz
şu anda. Bu krizin çözüm yolunu bilen yok. Durum dünya
için öyle vahim. Kriz gelişmiş  ülkelerden gelişenlere doğru
kayıyor ve bankacılıktan çıktı reel sektöre doğru geçiyor.
Buna karşı 38 ülke etkisini azaltmak için tedbir aldı. Biz de
Bakanlar Kurulu’ndan bekliyoruz. Bizim de tedbir paketimiz
açıklanır inşallah hayırlara da vesile olur” dedi.

Dünyayı etkisine alan küresel finansal krizin “Dip noktası
nedir? Nasıl durdurulacak?” konusunu hiç kimsenin
bilmediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “İnsanlık böyle zor
bir durumda. Tatlı bir hayal dünyasındaydık. Dünya
ticaretinin üstünde dünyada iki misli para dolaşıyordu.
Para hem ucuz, hem boldu. Sanal olan para şimdi gerçek
düzeyine geldi. Bütün dünyada böyle oldu. Aç doyar

Dedikodu yapmayın

Sanal para krizi
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Sektörler küçülme

“İmalat sanayinin eylül ayında büyüme rakamı eksi 6.4.
Biz fabrikalar çalışsın derken tam tersine kapasite düşüyor.
Sektörlerimizin hepsinde eylül ayında küçülmüşüz.
Sektörlerde küçülme yaşanıyor” diyen Hisarcıklıoğlu,
tüm olumsuzluklara karşın bardağın dolu kısmı olduğunu
belirterek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ı, mali disiplin
uygulaması nedeniyle kutladı. Hisarcıklıoğlu, mali disiplin
sürdürüldüğü için artık bankaların piyasaya kredi vermeye
başladığını dile getirdi.
Bu dönemde işletmelerin borç ve alacak vadeleriyle
türlerinin aynı olması gerektiğini, verimli ve kârlı işe yatırım
yapılmasını öneren Hisarcıklıoğlu, “Bankalarla olan
ilişkileri güçlendirmek lazım. Dedikoduya fırsat vermeyin.
Dedikodular, bankaları ve şirketleri batırdı. Bundan sonra
yapılacak iş ortaklık, markalaşma ve kurumsallaşma olmalı”
diye konuştu.
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Aç gözlülüğün ceremesini çekiyoruz

TATLI BİR HAYAL DÜNYASINDA İDİK
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünyayı sarsan
küresel finans krizini şöyle yorumladı: “Tatlı bir hayal
dünyasındaydık. Dünya ticaretinin üstünde dünyada iki
misli para dolaşıyordu. Para hem ucuz, hem boldu. Sanal
olan para şimdi gerçek düzeyine geldi. Bütün dünyada
böyle oldu. Aç doyar, açgözlü doymaz. Tam açgözlülüğün
ceremesini çekiyoruz şu anda.”

KÜÇÜLME İŞSİZLİK VE AŞSIZLIK GETİRİR
2001’de eksi büyümemiz vardı. 2004’de hızla çıktık.
2005’te rehavete kapıldık. 2006’da yükselme hızı durdu.
2007’de birbirimize düştük, rahatlık battı. Bir anda büyü
memiz aşağıya düştü. Dünyada büyüme hızı bu yıl düşerken
bizde 2007’de düşmeye başladı. 2008’de de aşağı doğru
gidiyor” diyen Hisarcıklıoğlu, küçülmenin işsizlik ve aşsızlık
getireceğini söyledi.

Ortadoğu Gazete si

TOBB BAŞKANI: AÇ DOYAR, AÇGÖZLÜ DOYMAZ.
BÜTÜN DÜNYA İLE BİRLİKTE AÇGÖZLÜLÜĞÜN
BEDELİNİ ÖDÜYORUZ.
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünyayı etkisine alan küresel
finansal krizin “Dip noktası nedir? Nasıl durdurulacak?”
konusunu hiç kimsenin bilmediğini ifade ederek, “Tatlı bir
hayal dünyasındaydık. Para hem ucuz, hem boldu. Sanal
olan para şimdi gerçek düzeyine geldi. Bütün dünyada
böyle oldu. Aç doyar açgözlü doymaz. Tam açgözlülüğün
ceremesini çekiyoruz şu anda” dedi
Elazığ  Ticaret ve Sanayi Odasinda “Küresel Finansal
Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu konferans veren Rifat
Hisarcıklıoğlu, bu yılın Haziran ayında üyelerinden 5 bin
200 kişiye yaptırdıkları ankette, “Önümüzdeki 6 aya nasıl
bakıyorsunuz?” sorusuna karşı ilk kez olumlu bakanların
oranının yüzde 22’ye düştüğünü söyledi Bu oranın her za
man yüzde 50’ler civarında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Olumsuz bakanlar yüzde 44’e çıktı. Türkiye’de ilk defa iş 
aleminde havanın tersine döndüğü bir dönemdeyiz” dedi.
Dünyayı etkisine alan küresel finansal krizin “Dip noktası
nedir? Nasıl durdurulacak?” konusunu hiç kimsenin
bilmediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “İnsanlık
böyle zor bir durumda. Tatlı bir hayal dünyasındaydık.
Dünya ticaretinin üstünde dünyada iki misli para
dolaşıyordu. Para hem ucuz, hem boldu. Sanal olan para
şimdi gerçek düzeyine geldi. Bütün dünyada böyle oldu.
Aç doyar açgözlü doymaz. Tam açgöEİülü|ün ceremesini
çekiyoruz şu anda.
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Daha önce haritası çıkarılmamış  topraklardan geçiyoruz.
Bu krizin çözüm yolunu bilen yok. Durum dünya için öyle
vahim. Kriz gelişmiş ülkelerden gelişenlere doğru kayıyor ve
bankacılıktan çıktı reel sektöre doğru geçiyor. Buna karşı
38 ülke etkisini azaltmak için tedbir aldı. Biz de Bakanlar
Kurulu’ndan bekliyoruz. Bizim de tedbir paketimiz açık
lanır inşallah hayırlara da vesile olur.”

“RAHATLIK BATTI BİZE”
TÜRKİYE’DE kriz sebebiyle işlerin kötü olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, bir ülkenin ekonomik göstergelrinin
ölçüldüğü birimin büyüme olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu,
‘’2001’de eksi büyümemiz vardı. 2004’de hızla çıktık.
2005’de rehavete kapıldık. 2006’da yükselme hızımız
durdu. 2007’de birbirimize düştük rahatlık battı bize. Bir
anda büyümemiz aşağıya düştü. Tüm dünyada büyüme hızı
bu yıl düşerken bizde 2007’de düşmeye başladı. 2008’de
de aşağıya doğru gidiyor” dedi. Büyüme olmazsa işsizlik,
aşsızlık olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, tüketicinin
güveninin azaldığını, böylece para dönüşü yaşanmadığını,
bunun da sektörlerde küçülmeye neden olduğunu söyle
di. Hisarcıklıoğlu, “İmalat sanayinin Eylül ayında büyüme
rakamı eksi 6.4. Biz fabrikalar çalışsın derken tam tersine
kapasite düşüyor. Sektörlerimizin hepsinde Eylül ayında
küçülmüşüz. Sektörlerde küçülme yaşanıyor. Bunlar
selektör veriyor. Diyor ki (aman iş kötüye gidiyor haberiniz
olsun)” dedi. Hisarcıklıoğlu, işletmelerin tedbirli olmalarını,
ama asla panik yapmamalarını istedi.
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Cansuyu musluğunu Hisarcıklıoğlu açtı
Küresel krize karşı KOBİ’lere kredi musluğunu ilk olarak
TOBB açtı. Halk Bankası ile ortaklaşa verilecek cansuyu
kredisi 12 ay vadeli.
Yüzde 1.2 faizli kredinin aralığı 20 ile 50.000 YTL arası
olacak. Halk Bankası ayrıca 500 bin YTL’ye kadar 36 ay
vadeli kredi verebilecek.

Yaşadığımız kriz inşallah inişe geçmiştir
KOBİ’lere 1.5 milyar YTL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halk Bankası
arasında imzalanan protokol ile KOBİ’iere, her iki
kaynaktan toplam 1.5 milyar YTL’lik cansuyu kredisi
kullandırılacak
KÜRESEL krizin etkisini iyice hissettirdiği şu günlerde
KOBİ’iere kredi musluğu açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında imzalanan protokol

ile KOBİ’iere, her iki kaynaktan toplam 1.5 milyar YTL’lik
can suyu kredisi kullandırılacak. Bu kredinin 100 milyon
YTL’lik bölümü TOBB kaynaklarından, 800 milyon YTL
nakdi ve gayri nakdi, 400 milyon doları da ihracat kredisi
olmak üzere Halkbankası kaynaklarından verilecek.

Yeni yaklaşıma ihtiyaç var
Söz konusu krediyi ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları,
ticaret borsaları ve odalar birliği kullanacak. TOBB’dan
kullandırılacak 100 milyon YTL’lik kredinin vadesi 12 ay,
aylık faizi yüzde 1.2, kredi aralığı ise 20 ile 50 bin YTL
olacak. Halk Bankası kaynaklarından kullandırılacak kredi
ise 500 bin YTL ye kadar ulaşabilecek. Söz konusu kredi
eşit taksitler halinde ödenmek üzere 36 ay vadeli, aylık
faizi yüzde 2.25 olacak. Bankanın ihracat kredisinin faizi
ise normal uygulamanın bir puan altında olacak. Bankanın
kullandıracağı krediden yararlanacak üretimi destekleyen
firmalar ile sanayi ve tarımsal sanayi firmalarından, banka,
sigorta ve muamele vergisi alınmayacak.

H.O. Tercüman Gazetesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası ile birlikte
KOBİ’lere 1.5 milyar kredi vereceklerini açıkladı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törenden sonra
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hisarcıklıoğlu, Kredi
Garanti Fonu’nun daha etkin hale getirilmesine yönelik
nelerin yapılacağının sorulması üzerine şöyle dedi:
“’Durumu bozulmuş, kredi kullanımında zorluk içine girmiş 
firmalarla ilgili bir yaklaşıma ihtiyaç var. Hükümetimizin
hazırlamış olduğu paketin içinde inşallah buna uygun bir şey
çıkar. Yaklaşım olmadan hiç kimse kendini riske atamaz.
Çünkü, şu anki mevcut kurallar çerçevesinde bankaların
genel müdürlerinin en büyük sıkıntısı, 20 yıllık geleceklerini
ipotek altına alan sıkıntılar var. Kredi Garanti Fonu ile ilgili
bize ne vazife düşüyorsa biz yapmaya hazırız.”

Kriz inşallah inişe geçer
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “krizin, tepe noktasında
inişe geçtiği” yönündeki sözlerinin hatırlatması üzerine
Hisarcıklıoğlu, “inşallah inişe geçmiştir. Bu hepimizin
temennisi. Tabii krizin inişe geçip geçmediği değerlendirmesi
ileriki aylarda çıkacak verilere göre yapılacak” dedi. Halk
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Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da konuşmasında,
uygulanacak krediyle firmalara ciddi bir faiz avantajı
sağlandığını bildirdi. Aydın, yıllık yüzde 15.9’luk bir faizin
bugünün koşullarında son derece iyi bir miktar olduğunu
belirtti.
Öte yandan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
(TİTSİS) bankalara nakit kaynak desteği sağlamak
amacıyla ilk etapta Vakıfbank ve Halk Bankası’nda hazine
bonosunda bulunan 150 milyon dolarlık fonunu mevduata
çevirdiğini bildirdi.
TİTSİS Başkanı Halit Narin, sanayici, esnaf ve KOBİ’lere
katkı sağlamak için gerekirse bir 150 milyon dolarlık daha
operasyon yapabileceklerini belirtti.

Star Gazetesi - 02 ARALIK 2008

Şimdi kredimizi kesenlere iyi günde müşteri olmayız

REEL SEKTÖRÜN MESAJIDIR
FİNANSAL sisteme erişimin, her zamankinden önemli
hale geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar Türk
özel sektörünün ihtiyacı olan her konuda, imkanlarımızı
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BANKALARIN özel sektöre kullandırdıkları kredileri geri
çağırmasına yönelik tepkiler giderek büyüyor. Başbakan
Erdoğan’ın YASED toplantısında kredileri geri çağıran özel
bankaları uyarmasının ardından reel sektör örgütlerinden
rest düzeyinde tepki gelmeye başladı. Türkiye’nin en büyük
özel sektör örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaları üstü kapalı
sert bir şekilde uyardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Halk Bankası ile KOBİ’lere kullandırılması amacıyla 1.5
milyar YTL’lik ‘Cansuyu Kredisi Kampanyası’nı fiili olarak
başlattıklarını belirterek, başka örgütlerin de benzer
girişimlerde bulunmasını istedi. Halkbank Genel Müdürü
Hüseyin Aydın’la birlikte düzenlenen basın toplantısında
konuşan Hisarcıklıoğlu, içinden geçmekte oldukları “sıkıntılı
ve kötü” günlerde yanlarında olduğu için kredilerini yenileyen
bankalara ve Halkbank’a teşekkür ederken, “Bu sıkıntılı
ve kötü günümüzde yanımızda olmayanlar, herhalde iyi
günde de bize dost olamayacaktır” diye konuştu.

seferber etmekten hiçbir zaman kaçınmadık. Bundan
sonrada imkanlarımız dahilinde Türk özel sektörünü
desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Hisarcıklıoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gücü ve imkanı olan her kurum
ve kuruluş benzer bir adım atmalı ve imkanlarını seferber
etmelidir. Bu sıkıntılı günleri geçirmek ve toplumsal
dayanışmayı artırmak için bugün attığımız bu adımın örnek
olmasını diliyoruz. Öte yandan Türk özel sektörünün
oluşturacağı böyle bir dayanışma, reel sektöre olumsuz
bakan tüm bankalara da önemli bir mesaj verecek.”

TOBB’un Desteği 185 milyon YTL
Star Gazetesi

Bankaların kredileri geri çağırmasına reel sektörden
en ciddi tepki TOBB’dan geldi. 1.3 milyon üyeli
TOBB’un Başkanı Hisarcıklıoğlu “Zor günde yanımızda
olmayanlar iyi günde de olmayacaktır” dedi.

TOBB’UN, Halkbank’a KOBİ’lere kullandırılmak üzere
mevduat olarak 100 milyon YTL’lik bir kaynak aktardığını
belirten Hisarcıklıoğlu, bu kaynağın her ay tahakkuk
edecek ana para ve faizlerinin de Halkbank bünyesinde
bırakılacağını, böylece TOBB’un aktardığı kaynağın yaklaşık
185 milyon YTL’ye ulaşacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu “Halk
Bankası da bu kaynağa kendi içinden destek verecek ve
bu sayede, 800 milyon YTL’si nakdi ve gayrinakdi kredi,
400 milyon doları ise ihracat kredisi olmak üzere, toplam
1.5 milyar YTL’lik yeni bir kredi imkanı, KOBİ’lerimizin
kullanımına sunulmuş olacaktır” dedi.
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Kan davalı ailelere TOBB’dan barış
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Mardin’in Kızıltepe İlçcsi’nde ‘kan
davası’ nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin
barışması için düzenlenen törende, “Birbirimizi sevmeden
saygı göstermeden huzura kavuşmamız mümkün değil”
dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Kızıltepe’ye
gelen Hisarcıklıoğlu, 6 ay önce Mustafa Şahin’in ölümüne
neden olan kavganın ardından Şahin ve Kılınçaslan aileleri
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arasında başlayan kan davasının sona erdirilmesi nede
niyle verilen barış  yemeğine katıldı. Hisarcıklıoğlu yaptığı
konuşmada, barış  yemeğine katılmaktan onur duyduğunu
belirterek “İki ailenin yaralarının sarılması amacıyla yapılan
barıştan fevkalade mutluyuz. Aslında sizin yaralarınız bizim
yaralanmızdır. Barışın herkese örnek olmasını diliyorum”
diye konuştu.

Referans Gazetesi - 16 ARALIK 2008

16 Aralık 2008

Hisarcıklıoğlu bu kez kan davası için devreye girdi

Mardin’de kan davalı aileleri TOBB Başkanı barıştırdı
Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı’nın oğlu
öldürüldü
Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin’in oğlu
Mustafa Şahin ve yeğeni Kızıltepe Şoförler Odası Başkanı
Bedirhan Şahin’in içinde bulunduğu 47 KF 009 plakalı
otomobil, 23 Temmuz 2008 tarihinde CHP Mardin İl Başkanı
Mehmet Kılıçarslan’ın amcasının oğlu Ali Kılıçarslan
tarafından tarandı. Olayın ardından Mustafa ve Bedirhan
Şahin Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tüm
çabalara rağmen henüz 1 yıllık evli olan ve Haziran ayında
baba olan Muştala Şahin hayatını kaybetmişti. Cinayeti
işleyen Ali Kılıçarslan ise kayıplara karışmıştı.

Referans Gazetesi

Kamuoyunun önüne sık sık esnafın, tüccarın ve girişimci
nin yaşadığı sorunları dile getirmek için çıkan Türkiye Oda
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
bu kez çok farklı bir sorunun çözümüne katkı sundu. Mar
din’in Kızıltepe ilçesindeki Kılıçarslan ve Şahin aileleri
arasındaki kan davasının bitirilmesi için devreye giren
Hisarcıklıoğlu, dün Kızıltepe’de düzenlenen 3 bin kişilik
yemekte tarafları barıştırdı. Hisarcıklıoğlu, kurulan barış 
sofrasında yaptığı konuşmada, “Ülkede huzur olması için
önce ailede huzur olması gerekir. Bu barışa katkı sunduğum
için onur duyuyorum” dedi.

Mustafa Şahin’in ölümünün ardından Kızıltepe’nin önde

243

16 Aralık 2008

gelen ailelerinden olan Kılıçarslanlar ve Şahinler arasında
“kan davası” başladı. İki ailenin gençleri arasında defalar
ca gerilim yaşandı. Geçtiğimiz günlerde her iki ailenin de
büyükleri bir araya gelerek, yeni bir cinayetin önüne geç
mek amacıyla “barış” imzalamaya karar verdiler. Aile bü
yükleri Mehmet Şahin ve Mehmet Kılıçarslan, iki aileyi
barıştıracak törenin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘nun
şahitliğinde yapılmasına karar verdiler. Bu isteklerini 2 hafta
önce Hisarcıklıoğlu ‘na ileten taraflar, TOBB Başkanından
“Seve seve gelirim” yanıtını aldılar.

Referans Gazetesi

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün öğlen
saatlerinde İstanbul’dan Mardin Kızıltepe’ye hareket eden
Hisarcıklıoğlu’na TESK Başkanı Bendevi Palandöken de
eşlik etti. Kızıltepe’deki Buhara Tesislerinde düzenlenen
“Barış  yemeği” için iki aileden yaklaşık 3 bin kişi bir araya
geldi. Karşılıklı olarak dizilen her iki ailenin gençleri, Mardin
Valisi Mehmet Kılıçlar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘nun
şahitliğinde el sıkıştı, öpüştü ve kan davasına son verdi.
Alkışlar ve zılgıtlarla kutlanan barışma töreninin ardından
konuşmalara geçildi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı kısa konuşmada,
iki aile arasında sağlanan barışın tüm bölge için büyük
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anlam taşıdığını söyledi, “Ülkede huzur olması için, önce
ailede huzur olması gerekir” diyen Hisarcıklıoğlu, iki aile
arasındaki kanın durdurulmasına vesile olmaktan gurur
duyduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Kılıçarslan ve Şahin ai
leleri arasındaki ‘barışın bölgedeki tüm aşiretlere örnek ol
masını diledi.

Barış için düzenlenen yemekte 1.5 ton et
tüketildi
Mardin Valisi ve Mehmet Kılıçlar da konuşmasında hem
Kızıltepe hem de Mardin genelinde itibarlı olan iki ailenin
kan davasına son vermesinden büyük mutluluk duyduğunu
belirtti. Konuşmaların ardından topluca yemek yendi. Barış 
yemeğinde 1,5 ton et, 1.5 ton da pilav tüketildi. İki aileyi
barıştırdıktan sonra Mardin’e geçen Rifat Hisarcıklıoğlu,
Büyük Mardin Oteli’nde bölge illeri ve ilçelerinden gelen
ticaret odası başkanları ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu,
bölge işadamlarının hem yerel hem de küresel krize ilişkin
sorunlarını dinledi.

Hürriyet Gazetesi - 16 ARALIK 2008

TOBB Başkanı aracı oldu, Kızıltepe’de 2.500 kişi barış yemeği yedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde “kan davası “
nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı.
Daha önce de TOBB adına Filistin-İsrail ve AfganistanPakistan arasında barış  projelerine imza atan TOBB
Başkanı, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin
ile CHP İlçe Başkanı Mehmet Kılıçarslan’ın ailelerini
barıştırdı. Kızıltepe’deki barış  yemeğine Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken de katıldı. Buhara Tesisleri’nde düzenlenen
barış  yemeğine yaklaşık 2.500 kişi katıldı ve yemekte 1.5
ton et ile 1 ton pilav tüketildi.

Bölgeye örnek olsun
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temmuz ayında Mustafa
Şahin’in birkavga sonucu öldürülmesiyle başlayan iki aile
arasındaki husumeti gidermek için kendisi Hem Mehmet
Şahinin hem de Mehmet Kılıçarslan’ın aradığını söyledi ve
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“Bu barış bölgemizdeki öteki kan davalı ailelere de örnek
olsun” dedi. Hisarcıklıoğlu kan davasının sona erdirilmesi
için verilen yemeğe katılmaktan onur duyduğunu belirterek
şöyle konuştu: “İki ailenin yaralarının sarılması amacıyla
yapılan barıştan fevkalade mutluyuz. Aslında sizin
yaralarınız bizim yaralarımızdır. Bir ülkede huzur olmasını
istiyorsak önce ailemiz içinde huzur olması gerekir. Ailede
huzur olsun ki mahallede ve kentte huzur olsun. Huzur
olmadan hiçbir şey olmaz. Birbirimizi sevmeden, saygı
göstermeden huzura kavuşmamız mümkün değil. Hep
birlik ve dirlik içinde olalım.”

Sarıldılar barıştılar

Hürriyet Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin ve
Afganistan’daki uluslararası barış girişimlerinden
sonra Doğu’nun kanayan yarası olan ‘kan davalarına’
da el attı. Hisarcıklıoğlu, Kızıltepe’de temmuz ayındaki
bir cinayetle başlayan kan davasma son vermek için
Kılıçarslan ve Şahin ailelerini 2.500 kişilik bir yemekte
buluşturup barıştırdı.

TESK Başkanı Palandöken ise bu barış  törenin herkese
örnek olmasını dileyerek, “Bu dünya hepimize yeter.
Bir anlık öfkenin sebep olduğu böyle bir olayın bir daha
yaşanmamasını istiyoruz. İki aile fertlerinin birbirine saygılı
olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından iki ailenin
temsilcileri olarak Kızılıtepe Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Şahin ile CHP İlçe Başkanı Mehmet Kılınçarslan
birbirine sarılarak, kan davasını sona erdirdiklerini
açıkladılar. Barış törenine Mardin Valisi Mehmet Koçaklar,
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Fahrettin Akyıl ve Faik Yavuz
ile çok sayıda davetli katıldı.
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İnsanlık tarihi ilk defa üç krizi aynı anda yaşıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaşanan küresel krizin önemine değindi.
“İnsanoğlu tarihte ilk defa üç temel “ negatif süreci aynı
anda yaşıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, “Giderek büyüyen bir
çevre tahribatı, küresel ısınma ve buna paralel gıda temini
probleminin yanı sıra, son zamanlarda fiyatı gerilese de
önemi azalmayan enerji arzı sorunu ile likidite ve güven
kaybından kaynaklanan küresel bir mali krize birlikte tanık
oluyoruz” dedi. 1929 dünya ekonomik buhranından sonra
en büyük küresel mali kriz ile karşı karşıya bulunulduğunu
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Sonuçta 1929 dünya ekonomik
buhranından sonra en büyük küresel mali kriz ile karşı
karşıyayız. Küresel ekonomi kesin olarak durgunluk hatta
bir ihtimal daralma eğilimine girdi”’ dedi.
Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin yapılan son tahminlere
göre 2009’da yüzde 0.9 oranında büyümesinin beklendiğini
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belirterek, “Ancak bu oran bile bir süre sonra iyimser
kalabilir. Zira mesela Dünya Bankası neredeyse her ay
yıllık tahminlerini revize ediyor” diye konuştu.

Reformlar devam etmeli
TÜRKİYE’NİN 2001 krizinden iyi sonuçlar çıkardığına
değinen Hisarcıklıoğlu, “Daha önce gerçekleştiremediğimiz
yapısal ekonomik reformları, 2001 krizi sonrasında
gerçekleştirebildik. Reform sürecimizi devam ettirmemizin
gerekli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu açıdan,
AB katılım sürecinin hızlandırılmasının önemli bir çıpa
işlevini yerine getireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem
küresel ekonomi, uluslararası mali piyasalar ve küresel
yönetişim için bir test ve dönüşüm noktası olacaktır” dedi.

Sabah Gazetesi - ... ARALIK 2008

İŞÇİ çıkarmaları ve eleştirel tavırlarıyla hükümetin tepkisini
çeken özel sektör, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
Başkanı Ergün Atalay’ın da eleştiri oklarının hedefi haline
gelince, sektörün çatı kuruluşu TOBB’un Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun sabrı taştı.
MPM’nin 2007 yılının Verimli İşçi-İşveren, İş  Kadını ve İş 
Adamları” ödül töreninde konuşan MPM Başkanı Ergün
Atalay, işçi çıkarmalarına değinerek, “İşverenlerimize dua
ediyoruz ama krizi bahane bilip de bir an evvel işçiyi kapının
önüne koyanlara da, yaptığı hareketin doğru olmadığını
söylemek istiyorum” dedi.

‘ADRESİ DOĞRU BELİRLEYİN’

kardeşlerimiz çıkmaktadır. Bugün düşünebiliyor musunuz,
bir işveren keyfi olarak birşey bahane ederek işçisini çı
kartacak. Ben böyle bir mantığı anlamakta çok zorluk
çekiyorum, insan üretimi olacak, işi olacaksa işçisini niye
çıkartsın? Maalesef bazı organlarda bunu görüyorum.
İşverenin üzerine şu anda vuruluyor. İşverenin ne suçu var?
Bazı yerlere mesajı söyleyemeyen, işverene söylemeye
başladı. Günümüzün modasında muhalefet etme buna
döndü. Esas adresi doğru tespit etmek lazım.”

Sabah Gazetesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, keyfi olarak işçi
çıkarılmayacağını belirterek, “işverene vuruluyor.
İşverenin’ ne suçu var?” dedi

... Aralık 2008

Hisarcıklıoğlu: İşverene vurmak moda oldu

Yılın işçisi askeri tesisten
3. HAVA İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda görevli
Mustafa Raylaz’a yılın işçisi, Domino Tekstilin sahibi Umut
Oran ile AFS Boru Sanayi’nin sahibi Zeki Poyraz’a da
yılın işadamı ödülü verildi. Tasarım ve moda alanındaki
başarılarından dolayı ise 1 Tasarım A.Ş’den Bahar Korçan
da yılın iş kadını ödülüne layık görüldü.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Atalay’ın, işverenlerle ilgili sözlerine işaret
ederek, şöyle konuştu: “İlk tenkisat finans sektöründe, daha
sonra basın sektöründe, ondan sonra diğer sektörlerde işçi
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Keyfi olarak işçi çıkarmanın mantığını anlayamıyorum
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hiçbir işverenin keyfi
olarak işçi çıkarmayacağını belirterek “İşçi olmadan
işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, bir işverenin keyfi olarak işçisini
çıkarmayacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, Milli Prodüktivite
Merkezi nin (MPM), ‘2007 Yılının Verimli İşçi-İşveren, İş 
Kadını ve İş Adamları’ ödül törenine katıldı.

İŞÇİ OLMADAN İŞVEREN OLMAZ
TÖRENDE yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan da işçi olmaz.
Bunlar bir elin parmakları gibidir. Ne o onun düşmanı, ne
onun rakibi. Ben 2001 krizini hatırlıyorum. Bütün krizlerde
bir tespitim var. Bugün baktığımız zaman ilk tenkisat finans
sektöründe, daha sonra basın sektöründe, ondan sonra
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diğer sektörlerde işçi kardeşlerimiz çıkarılmaktadır. Bugün
düşünebiliyor musunuz, bir işveren keyfi olarak birşey
bahane ederek işçisini çıkartacak. Ben böyle bir mantığı
anlamakta çok zorluk çekiyorum. İnsan üretimi olacak,
işi olacaksa işçisini niye çıkartsın? Krizlerde gördük ki tek
kaybetmeyen kesim kamu sektörü. Kamuda ayın 16’sında
maaş alanı gördünüz mü. ama işçisi işvereni, çiftçisi esnafı,
tüccarı, sanayicisi bir kriz olduğu zaman hep beraber
kaybediyoruz. Eğer doğru adresleri tespit edebilirsek, doğru
tespitlerle beraber tedavi yöntemlerini söylersek hepimize
faydalı olur.”
Hisarcıklıoğlu küresel rekabetin ve küresel eğilimlerin
belirleyici olduğu bir dünyada ayakta kalabilmek için verimli
ve güçlü bir ekonomi meydana getirmek, bunun için de
güçlü ve değerli firmalara sahip olmak gerektiğini söyledi.

H.O. Tercüman Gazetesi - 25 ARALIK 2008

Krizde kaybetmeyen tek sektör, kamu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir işverenin keyfi
olarak işçi çıkarmayacağını belirterek, “Kamuda
ayın 16’sında maaş alanı gördünüz mü? Ama işçisi
işvereni, çiftçisi, esnafı, sanayicisi krizde hep beraber
kaybediyoruz”dedi
KRİZ nedeniyle işçi çıkarmalar Milli Prodüktivite Merkezi’nin
ödül Törenine de damgasını vurdu.Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir
işverenin keyfi olarak işçisini çıkarmayacağını belirterek,
“İşverenin üzerine şu anda vuruluyor. İşverenin ne suçu var?
Bazı yerlere mesajı söyleyemeyen, işverene söylemeye
başladı” dedi.

Akıl teri dökmeli

Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ergün
Atalay da işten çıkarmalar nedeniyle verimliliğin son
iki ayda hızla düştüğünü keydederek “ İşverenlerimize
saygı duyuyoruz, dua ediyoruz ama krizi bahane bilip
de bir an evvel işçiyi kapının önüne koyanlara da, yaptığı
hareketin doğru olmadığını, yaptığı hareketin neticesinden
istifade edemeyeceğini söylemek istiyorum” diye konuştu .
Hisarcıklıoğlu, Milli Prodüktivite Merkezinin (MPM), “2007
Yılının Verimli İşçi-İşveren, İş  Kadını ve İş  Adamları” ödül
töreninde yaptığı konuşmada, dünya ülkelerinin, küresel
arenada şirketleriyle var olduğunu, seslerini duyurduğunu,
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işverenin keyfi olarak işçisini çı
karmayacağını belirterek, “İşverenin üzerine şu anda vurulu
yor, işverenin ne suçu var?” dedi.

etkinlik sağladığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

Keyfi çıkarılmaz

“O halde bizim de şirketlerimizi büyütüyor olmamız lazım.
Artık firma değerini oluşturan faktörler arasında sermayenin
nispi önemi azaldı. Buna karşılık yönetimin ve çalışanların
kalitesinin, teknoloji ve yenilikçiliğin ağırlığı arttı. ‘Alın teri’ ile
birlikte ‘akıl teri’nin de akıtılmasının gerektiği bir dönemdeyiz.
Bunun için de ‘akıl teri’ gerektiren yenilikçi girişimlerin teşvik
edilmesine ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük
önem vermek zorundayız.
Bir işverenin keyfi olarak işçisini çıkartmayacağını kaydeden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “ Bütün krizlerde bir tespitim
var. Bugün baktığımız zaman ilk tenkisat finans sektöründe,
daha sonra basın sektöründe, ondan sonra diğer sektörlerde
işçi kardeşlerimiz çıkmaktadır. İnsan üretimi olacak, işi
olacaksa işçisini niye çıkartsın? Krizlerde gördük ki tek
kaybetmeyen kesim kamu sektörü. Kamuda ayın 16’sında
maaş alanı gördünüz mü, ama işçisi işvereni, çiftçisi esnafı,
tüccarı, sanayicisi bir kriz olduğu zaman hep beraber
kaybediyoruz”dedi.MPM Başkanı Ergün Alalay da ekono
mik kriz ortamında bunun bedelini çalışanların daha ağır
ödediğini belirterek “ İşçilerin bu sıkıntılardan bir an önce
kurtulması için hükümetimiz ve biz de sendikalar olarak
üzerimize düşeni yapmak durumundayız”diye konuştu.

H.O. Tercüman Gazetesi

İşverene vuruluyor
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Rifat Başkan’ın ‘Seyir Defteri’
Dilek GÜNGÖR

Ayın 11 gününü dışarıda geçirmiş!

Bir gazeteci arkadaşım ona biyonik adam demiş. Ben size
bırakıyorum... İster iş dünyasının Marco Polo’su, ister Evliya
Çelebi’si, ister İbni Batuta’sı deyin. Ama bana sorarsanız
21. yüzyılın seyyahı derim. Kimden bahsettiğimizi
anlamayan yoktur sanırız...

Hisarcıklıoğlu kasım ayında yurtiçinde 16 bin 349 kilometre,
yurtdışında ise 11 bin 569 kilometre olmak üzere toplam
27 bin 918 kilometre yol yapmış. 30 günün 11 gününü
seyahatte geçirmiş. 42 kez uçağa binmiş. Başkan Bey, bir
ay boyunca bir kez yönetimini toplarken, 19 kez hükümet,
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle,
43 kez yabancı ülke heyetleriyle, 25 defa oda borsa
yöneticileri ile görüşmüş. TOBB yönetimi 81 kez etkinlik ve
toplantılara katılmış. 576 telefon görüşmesi yapmış.

Bu seyyah Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan başkası değil. Başkan
Hisarcıklıoğlu’nun bu hafta başında iki aşireti barıştırmak
için gittiği Mardin’de tansiyon problemi nedeniyle
rahatsızlandığını öğrenince çok üzüldük. Aklımıza Başkan
Rifat Bey’in bir aylık seyahatnamesine bakmak geldi.
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Bin 514 kez uçak yolculuğu yapmış. Yani yurtiçinde her 2
günde, yurtdışında ise her 8 günde bir uçak seyahatinde
bulunmuş. Her üç günün bir gününü Ankara dışında
geçirmiş. Günde 545 kilometre yol katetmiş. Bu her gün
Ankara-Antalya arası gitmek anlamına geliyor. 2 bin 725
günde başkanın telefon görüşmesi sayısı da 119 bin 195.

Ne Polo ne Çelebi ona yetişemez!
7 yıllık rakamlar Hisarcıklıoğlu için yazının başında
söylediğimiz “21. yüzyılın seyyahı” benzetmemizi doğruluyor.
Çünkü dünyaca ünlü seyyahlardan ne Marco Polo, ne
Evliya Çelebi ne İbni Batuta bu kadar yol yapmamış.
Batuta’nın seyahatleri 130 bin, Marco Polo ve Evliya
Çelebi’nin ise en fazla 25-30 bin kilometreymiş. Rifat Bey
iş  seyahatlerinde pek çok başarılı girişime imza attı ama
iş  dünyasının “Evliya Çelebi”sini “Sağlığınıza dikkat edin!”
diye uyarmak istiyoruz!

Yerel seçim çimentocuyu güldüremedi
Küresel kriz pek çok sektörü etkiledi. Yatırımlar duruyor,
inşaatlar yavaşlıyor. Bu yavaşlamanın en büyük etkisi de
çimentoda hissediliyor. Geçenlerde Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği Başkanı Adnan İğnebekçili ile görüştük.
Adnan Bey, 2007’de çimento pazarının yüzde 4 büyüdüğünü
belirtirken, 2008’de sektörde yüzde 4-5 oranında küçülme
bekliyor. 2009 için ise hem karamsar hem de endişeli.
Yeni ruhsatlar ve imar izinlerinin düştüğüne dikkat çekiyor.
Türkiye’de yaşanacak durgunluğun çimento tüketimini
etkileyeceğini vurguluyor.
Her zaman sektöre doping etkisi yapan yerel seçimleri
soruyoruz. 2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin bu
kez etkisi sınırlı olmuş. Her seçim dönemindeki patlamayı
yaşamamışlar. Küresel kriz yurtdışı satışları da etkilemiş doğal
olarak. Rusya pazarına satışlar neredeyse sıfıra inmiş. Irak,
Suriye, Afrika pazarıyla yola devam ediyorlarmış.
Bir dönem yabancıların ilgisinin fazla olduğu sektörde yeni
satın alma süreçleri olup olmayacağını da merak ettik.
Başkan’ın cevabı “Kimse önünü göremiyor, ne yabancı ne
yerli” şeklinde oldu.

19 Aralık 2008

Hisarcıklıoğlu, 7 yıllık başkanlık döneminde ne kadar
yol yapmış  diye merak ettik. Aldığımız istatistik dudak
uçuklatacak cinsten. Neden mi? Hisarcıklıoğlu, 16 Haziran
2001-30 Kasım 2008 arasında yani 2 bin 725 günde
dünyanın çevresini 40 kez dolaşmış. Yurtiçi ve yurtdışı
seyahatleri 1 milyon 486 bin 199 kilometreyi bulmuş.
Yurtiçinde kara ve havayolu olarak toplam 684 bin 274,
yurtdışında ise 801 bin 925 kilometre seyahat etmiş.

Perde Arkası...

Dünya Gazetesi

7 yılda 40 dünya turu!
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TOBB şimdi de genç girişimcileri örgütlüyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadınlardan
sonra genç girişimcilerin önünü açmaya haırlanıyor. TOBB
başkanı, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu
benzeri ‘Genç   girişimciler Kurulu’ kuracaklarını açıkladı.
Kurulun başkanını henüz belirleyemediklerini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, ’40 yaşını geçmemiş  ve kendi başarı
hikayesi olan bir kişiyi seçeceğiz’ dedi.   Kadın girişimciler
kurulunu 81 ile yaydıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Ağustos
ayında Ankara’da genel kurul toplantısı yapacaklarını,
Genç Girişimciler Kurulunu ay sonuna kadar oluşturmayı
planladıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ‘Her yıl 750 bin kişi işsizler ordusuna
katılıyor. Onun için Türkiye’nin daha fazla girişimciye
ihtiyacı var’ diye konuştu.   Amaçlarının genç girişimcileri
örgütlendirmek ve sorunlarını gündeme taşımak olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Genç Girişimciler Kurulunun
başına, Kamuoyunun tanıdığı, babasının işini devralmamış,

252

kendi başarı hikayesi olan birini getireceklerini söyledi.
TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki yıl yapılacak
oda seçimlerinde Kadınların da yer almasını istediklerini
işaret ederek, ‘Bu nedenle illerdeki   Kadın girişimcileri
seçtik. 2009 seçimlerinde oda ve borsaların meclislerinde
daha fazla iş kadını görmek istiyoruz’ dedi. 52 ilde kadın
girişimciler kurullarının başkan ve başkan yardımcılıklarını
belirlediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, kalan illerdeki
seçimlerin de kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.
Başkanlığını Aynur Bektaş’ın yaptığı Kadın Girişimciler Kurulu
ve illerdeki temsilcilerinin ağustos ayının sonunda Ankara’da
TOBB ETÜ’de toplanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, ‘Kadın
girişimciliğin yasal ve kurumsal altyapısı, sorunları, AB
katılım sürecinde kadın girişimcilerin yeri gibi konular
tartışılacak’ dedi. Toplantıya, Kadından sorumlu devlet
bakanı Nimet Çubukçu’nun da katılması bekleniyor.

Kadın girişimciler Kurullarının başkan ve

başkan yardımcıları
İL

BAŞKAN

BAŞKAN YARD.

BAŞKAN YARD.

İL

BAŞKAN

BAŞKAN YARD.

BAŞKAN
YARD.

ADANA

Yasemin Yılmaz

Sümer Şen

Şebnem Akalın

KÜTAHYA

Sevim Güral
Olgun

Aysel Yükselener

Ebru Gönen

ADIYAMAN

Hayriye Ersoy

Ferhan Arslan

Müntiha Berin
Aslancirit

MALATYA

Nursel Gökçe

Ayşe Necla Koç

Mehtap Keklik

AFYONKARAHİSAR

Kadriye Pelin Kazan

Berna Tokman

Fatma Gamze Kılıç

MANİSA

Yasemen
Karanfilci

AMASYA

Ayten Çöl

Gülseval Özkök

Esra Yılmaz

K.MARAŞ

Ceylan Kurtul

Samet Akman

İnci Okumuş

ANKARA

Devrim Erol

İpek Karol

L.Yurdum Hasgül
Çağatay

HARDİN

Münire Bayraktar

Tülin Altun

Deniz Yılmaz

ANTALYA

F. Hediye Kayacan

Yasemin Barut
Yıldırım

Günnür Fidan

MUĞLA

Çiğdem Özkan
Süner

Bilge Akgün

Sevcan
Manzak

ARTVİN

Naciye Aydınoğlu

Meryem Yanak

Serpil Yılmaz

NEVŞEHİR

Feride Doğru

AYDIN

Mahiye Erürker

Belgin İlker

Aslı Kavaklı

ORDU

Özet
Karamanoğlu

Nazan Sarıgül
Ergen

Hatice
Hazinedar

BALIKESİR

Nürbin Tüfekçioğlu

Filiz Kocaman

Deniz Dereoğlu

SAKARYA

İffet
Hacıeyüpoğlu

Yıldız Bezek

Muradiye Arıt

BİLECİK

Zuhal Mansfield

Hülya Esel

Nermin Nalbantoğlu

SAMSUN

Şule Köktener

Şirinnaz Yılmaz

Yeşim Kıyıcı

BİNGÖL

Arzu Erik

Feyza Başak Koç

Demet Atala Akan

SİİRT

Kamile Balcı

Keriman
Saraçoğlu

Ergül Gülten
Özden

ÇANAKKALE

Nilgün Ordulu

Aygül Kemerli

Ayfer Baykal

SİVAS

Aysun Alim

Hatice Çakmak

Yurdagül
Arslan

ÇORUM

Nuray Şehrtay

Gülşen Kayım

Semra Şahin

TEKİRDAĞ

Semanur Özay Nurhayat Ferimaz Özlem Yemişçi

DENİZLİ

Semra Acar

Seçil Tok

Melike Basmacı
Kayhan

TRABZON

İlknur Seyhan

Emine Gürkök

Şükran Değer

DİYARBAKIR

Filiz Bedirhanoğlu

Esma Aksu

Semra Azizoğlu

TUNCELİ

Fidan Aydın

Aysel Filiz

Gülnaz Evcin

EDİRNE

Müjgan Tatlı

Canan Altın

Melek Üsperk

ŞANLIURFA

Asuman
Yazmacı

Rahime Yaşar

Gülseren Ateş

ELAZIĞ

Remziye Can

Yasemin Açık

Nejla Kara

UŞAK

Esma Kıvrak

Ebru Sakallı

Pınar İlarslan

ERZİNCAN

Müzeyyen Toprak

Cevher Çetiner

Selda Öncü

VAN

Meral Ayhan

Sultan Özgökçe

Türkan Özen

ESKİŞEHİR

Rukızan Sızanlı

Hatice Balcı

Yasemin Tarcan

AKSARAY

Hatice Şahin

Nurcan Özdemir

Nevin Aydın

GAZİANTEP

Serpil Karuserci

Funda Şuran

Mehpare Şayan Kileci

KARAMAN

Fatma Şan

Emine Özer

Ayşe Deniz

GÜMÜŞHANE

Mercan Nernutlu

Hülya Nas

Saadet Coşkun

BARTIN

Nurten Şahiner

Safiye Savtekin

Jale Genç

ISPARTA

Merve Kımıllı

Dilek Deregümülü

Şerife Hanım Ekici

ARDAHAN

Nesrin
Aslangörür

Kader Tırpancı

Tülay Topçu

İZMİR

Mine Tüzemen
Özçelik

Hande Hiçyılmaz

Şahika Askıner

YALOVA

Yıldız Tuna

Arzu Balto

Fatma Ayken

KASTAMONU

Hanife Pehlevan

Rüveyde Bektaş

Seda Karaçalı

KARABÜK

Aysel Özbay

Özlem
Urgancıoğlu
Cihan

Sema Bakal

KAYSERİ

Şafak Çivici

Sema Elmacıoğlu

Şenel Güngör

KİLİS

Zülal Tuygun

Sıdıka Bebekoğlu

Jale Ertuğrul

KONYA

Hatice Mendi

Banu Bağrıaçık

Aysun Çınar

DÜZCE

Yasemin
Karslıoğlu

Nilüfer Özsoy

Nurhayat Tekin

Mücella Gürtekin Emine Kuşoğlu
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Selma Kûçükgöl Kadriye Özsoy
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