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TOBB Yayın No: 2010 / 108

TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi
Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Tel : (0312) 218 20 00
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internet : www.tobb.org.tr
TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.
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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”

(1929) Mustafa Kemal Atatürk 
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TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ 
01 OCAK 2009 – 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) YAZILI VE

GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI 13.199 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 36 HABERE KONU OLUNMUŞ)

*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI 955 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 3 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)

*KAPSADIĞI ALAN 429 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA HER 10 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKANI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA 
HİÇBİR HABER, REKLAM, SPOR HABERİ OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)

*YÜZÖLÇÜMÜ  8242 CM2 (82.42 M2)

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN 263 SAAT 54 DAK. 19 SAN.

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL) 181 SAAT 54 DAK. 13 SAN.

(TOPLAM 26 BİN 748 DAKİKA, YANİ YAKLAŞIK HERGÜN, 73 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİ-
NE KONU EDİLMİŞ)
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TOBB Yenilendi, Sarp Kapısı Fransa-İsviçre Modeliyle 
Yönetilecek
Merve ERDİL/BATUM
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gürcistan Cumhur-
başkanı Mihail Saakaşvili ile dün açılışını yaptığı Türkiye 
ile Gürcistan arasındaki Sarp Kara Sınır Kapısı, dünyada 
tek örneği bulunan Fransa-İsviçre gümrük kapısı gibi ortak 
kontrollü hizmet verecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) tarafından sınır kapılarının modernizasyonu çer-
çevesinde inşa edilen kapının açılış kurdelasını Erdoğan ile 
Saakaşvili birlikte kesti. 
TOBB: Azerbaycan kapısını da yaparız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karadeniz Sahil 
Yolu’nun hayata geçmesiyle Sarp sınır kapısının daha da 
önem kazandığını vurguladı. Kapının modernize edilmesi 
için 20 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Hisarcıklıoğ-
lu, bu sayede araç sayısının 750 bine, yolcu sayısının ise 4 
milyona ulaştığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Azerbaycan 
Sınır Kapısı’nı da yapmaya talibiz” dedi.

Sınır Kapısı’nın, Gürcistan kısmının yapımına da önümüz-
deki günlerde başlanacak. Erdoğan, “Bu sanal kapı, sade-
ce bir formalite kapısı haline gelmeli ve halklarımız bura-
dan rahatlıkla geçişlerini yapabilmeli. Bürokratik engelleri 
de bütün karşılıklı olarak süratle gidermeli ve bu sıkıntıla-
rı da aşmalıyız” dedi.
Hemen anlaşalım
Cumhurbaşkanı Şaakaşvili’nin Gürcistan tarafındaki işe 
hemen başlanabileceğini söylediğini belirten Başbakan Er-
doğan şöyle devam etti: “TOBB, bu işe hazırsa ki hazır 
olduklarını söylediler. Bu işe süratle başlanabilir. Bakü-
Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, hepsinden öte biliyor-
sunuz İpek Demiryolu olayı Pekin’den Londra’ya kadar bir 
bağlantıdır. Marmaray’la boğazın geçişi de bitecek. Bütün 
bu bağlantılar yapıldığında Avrupa-Asya farklı bir şekil-
de bu bağlantıyı sağlayacak. Herkes bunun huzurunu du-
yacak.”
Erdoğan’a “sevgili kardeşim” diye hitap eden Cumhurbaş-
kanı Saakaşvili de “Politikacılar söz verir, çok az politikacı 
sözünü tutar. Sevgili kardeşim sözünü her zaman tutan dev-
let adamıdır. Anlaşma imzalandı, malların malın dolaşımı 
engelsiz gerçekleşiyor” dedi.

HÜRRİYET GAZETESİ - 06 MART 2009

MART 09
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısı 
nede niyle TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başka-
nı Aynur Bektaş ve beraberindekiler Anıtkabiri ziyaret 
etti.

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Gi rişimciler Kurulu 
Baş kanı Aynur Bektaş ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla TOBB’ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye’de kadın is-

tihdam oranının yaklaşık yüzde 25 oldu ğunu belirten Hisar-
cıklıoğlu, çalışabilir yaştaki 25.4 milyon kadından 20 mil-
yonluk kısmının iş gücüne dahil edilemedi ğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, Türki ye’de 1 milyon 259 bin işverenin yüz-
de 7’sinin kadın olduğunu hatırlat tı. Hisarcıklıoğlu, TOBB 
olarak 1.3 milyon üyele rinin yanında 1,3 milyon kadın giri-
şimci görmek istediklerini bildirdi. Ay nur Bektaş da “Yö-
netim kadının hakkıdır. Bu so run da bugünlerde Mec
lisle görüşülüyor. Ka dın erkek fırsat eşitliği nin sağlan-
ması için çalı şıyoruz” diye konuştu.

SÖZCÜ GAZETESİ - 09 MART 2009

TOBB girişimci kadın istiyor

MART 09
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TOBB’a kadın eli değdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve kadın üyeler dün 
Anıtkabir’e çıktı.

Ocak ve şubat aylarında yapı lan oda ve borsa seçimleri 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) tarihi so-
nuçlara neden oldu. TOBB’da meclis üyesi olan kadın sa-
yısı 51’den 149’a çıkarken TOBB tarihinde ilk kez iki ka-
dın bir den odaların yönetim kurulu başkanlığına geldi. Bun-

lardan biri İzmir Ticaret Odası Başka nı Işınsu Kestelli, di-
ğeri ise Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Özlem Ye-
mişçi oldu. TOBB geçen yıl başlattığı ‘Ka dın Girişimciler 
Kurulu İstişare Toplantısı’nı Dünya Kadınlar Günü’nde dün 
Ankara’da yap tı. TOBB Başkanı Rifat Hisar cıklıoğlu, “Ne 
olur pozitif ay rımcılık istemeyin. Eşit şartlar da rekabet etti-
ğinizde kazanan siz oluyorsunuz” dedi.

REFERANS GAZETESİ - 09 MART 2009

MART 09
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Kadın Girişimciler Kurulu istişare Toplantısı 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’da yapıldı. Üyeler 
daha sonra Anıtkabir’i ziyaret etti.
Kadın Girişimciler Kurulu toplantısında konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Kadınların etkin-
liğinin artmasıyla hem siya sete hem de iş dünyasına ne-
zaket ve zarafet hâkim olacak’ dedi.

REFERANS - ANKARA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklı oğlu, iş kadınlarına “Pozitif ayrımcı lık yapmayın 
ve inisiyatif alın” çağ rısında bulundu. İş kadınlarına “Siz 
bir mayaydınız ve bu maya tuttu” diye seslenen Hisarcıklı-
oğlu, “Ka dınların etkinliğinin artmasıyla hem siyasete hem 
de iş dünyasına neza ket ve zerafet hakim olacak” dedi.
20 milyon kadın evde
TOBB geçen yıl başlattığı “Kadın Girişimciler Kurulu” İs-
tişare toplantı sını Dünya Kadınlar Günü’nde An kara’da 
yaptı. Türkiye’deki oda ve borsalarda meclis üyesi ola-
rak seçilen iş kadınlarının katıldığı toplantı da TOBB Ka-
dın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, “Yönetim 

ka dının hakkıdır” dedi. Bektaş, “Kadın lar evlendiğinde ve 
çocuk doğurdu ğunda evine kapanmak zorunda ka lıyor. İş 
ve aile yaşamının uyumlaştı rılmasını sağlayacak önlemler 
alın malı. Kadınlar en verimli çağında evlerine kapanmak 
zorunda kalma malı” şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı oğlu ise, Türkiye’de 20 
milyon ka dının evine kapanmak zorunda kal dığını belirt-
ti. Türkiye’de kadın is tihdam oranının yüzde 25 olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülke mizde 15.7 milyon erkek 
istihdamı na karşı kadın istihdamı 5.6 milyonda kalmıştır. 
Yani çalışabilir yastaki 25.4 milyon kadından yaklaşık 20 
milyonu işgücüne dahil edilmemiş tir. İstihdam edilen ka-
dınların yüzde 44’ü tarımdadır. Hedefimiz Türki ye’deki ka-
dın girişimci sayısını er kek girişimci sayısıyla eşit hale ge-
tirmektir” diye konuştu.
1 milyonda yüzde 7
Oda ve borsa seçimlerinde mec lis üyesi kadın sayısının üç 
katına çıkarak, 51’den 149’a yükseldiğini anlatan Hisar-
cıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir Ticaret 
Borsası başkanlarının da kadın ol duğunu belirtti. Hisarcık-
lıoğlu, “An cak 1 milyon 59 bin girişimcinin sa dece yüz-
de 7si kadın. Hedefimiz 1 milyon 300 bin üyesi bulunan 

REFERANS GAZETESİ - 09 MART 2009

Kadınlar iş dünyasında daha çok inisiyatif almalı

MART 09
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TOBB’un yansının kadınlar oluşma sı” şeklinde konuştu. 
TOBB Başka nı, iş kadınları için “Sizler bir ma yaydınız. 
Bugün görüyoruz ki, bu maya tuttu” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasındaki kadınlardan beklentileri-
ni de anlat tı.. Hisarcıklıoğlu, “Ne olur pozitif ayrımcılık is-
temeyin. Eşit şartlarda rekabet ettiğinizde kazanan siz olu-
yorsunuz, pozitif ayrımcılık sadece eşit şartların sağlanma-
sında günde me gelmeli. Siz kadınlar neyi başar dığınızın 
farkında değilsiniz. Kadın lar olarak bu ülkeyi değiştirme 
ve dönüştürme misyonunu üstlendi niz. Artık bulunduğunuz 
her yerde daha fazla inisiyatif almalısınız. Ra kiplerinizden 
fazlanız var. İş ve toplum hayatında kadınların etkin liğinin 
artmasıyla hem siyasete hem de iş dünyasına nezaket ve ze-
rafet hakim olacak” dedi.

SANAYİ ODALARINDA YÜZDE 567 ARTTI
Son oda ve borsa seçimlerinde meclis üyesi olan kadın sa-
yısı 51’den 149’a çıktı. 2005’te görevli kadın girişimcilerin 
sayısı 3 iken, 2009’da bu sayı yüzde 567 artarak 20’ye çıktı. 
Ticaret ve sanayi odala rında kadın girişimci sayısı 22’den 
68’e, ticaret odalarında 16’dan 46’ya, deniz ticaret odala-
rında 2’den 5’e, ticaret borsalarında ise 8’den 10’a çıktı, 

MART 09
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Seçkin ÜREY 
Dünya Kadınlar Günü’nde işkadınlarıyla buluşan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Hisleriniz güçlü, inisiyatif alın” mesajı verdi

BEKTAŞ’A PLAKET
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu katkıları nedeniyle Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’a plaket verdi.

Aynı zamanda Hisarcıklıoğlu Bektaş’ın evlilik yıldönümü-
nü de kutladı.
■	 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kadınlara “Pozitif ayrım-
cılık istemeyin. Gücünüzü farkedip insiyatif alın” önerisin-
de bulundu.
■	 Hisarcıklıoğlu, iş hayatında eşit şartlar sunulmuş olsa 
kadınların daha avantajlı olacağını belirterek, “Çünkü his-
leriniz rakiplerinize göre daha güçlü” dedi.

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 09 MART 2009

Ayrımcılık istemeyin

MART 09
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Koşullar eşit olursa kadınlar daha avantajlı

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda bir jest ya-
parak Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ın 
evlilik yıldönümünü kutladı. Ocak ve şubat aylarında yapı-
lan oda ve borsa seçimlerinde meclis üyesi olan kadın sayısı 
51’den 149’a çıktı. En fazla kadın üyeye sahip olan odalar 
ise Eskişehir Ticaret Odası ile İstanbul Sanayi Odası oldu.
Dünya Kadınlar Günü’nde işkadınlarıyla buluşan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizin hisleriniz rakiple-
rinize göre güçlü. İnisiyatif alın” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçen yıl 
başlattığı “Kadın Girişimciler Kurulu”nun çalışmaları so-
nucunda Türkiye’deki oda ve borsalarda meclis üyesi ola-
rak seçilen iş kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 

Ankara’da toplandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
iş kadınlarına ‘pozitif ayrımcılık talep etmeyin’ uyarısında 
bulundu. “Ne olur ayrımcılık istemeyin. Eşit şartlarda reka-
bet ettiğinizde kazanan siz oluyorsunuz, pozitif ayrımcılık 
sadece eşit şartların sağlanmasında
gündeme gelmeli” dedi. Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci sa-
yısını artırmaya yönelik çabaları için bu projenin maya tut-
tuğunu söyledi. TOBB Başkanı, hedeflerinin bir milyon 300 
bin üyesi olan TOBB’un yarısının kadınlardan oluşmasını 
sağlamak olduğunu belirtti. Birliğin Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Aynur Bektaş, yönetim kadının hakkı olduğu-
na işaret ederek “Kadınlar eve kapanıyor. İş ve aile yaşamı-
nın uyumlaştırılmasını sağlayacak önlemler alınmalı” dedi.

MART 09
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PERİHAN ÇAKIROĞLU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Kadın Girişimci-
ler Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kadınlar Günü’nün en an lamlı toplantılarından biri si dün 
Ankara’da yapıldı. Seçimlerde oda ve borsa meclis lerine 
girmeyi başaran kadınlarla bir araya gelen TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, onlara “Siz ler bir devrimi 
gerçekleştir diniz. Sizler, bir mayaydınız. Şimdi görüyo-
ruz ki bu maya tuttu” derken heyecanını da gizlemedi.
TOBB Kadın Girişimciler Ku rulu Başkanı Aynur Bektaş ve 
TOBB Başkanvekili ile programı açan Hisarcıklıoğlu, se-
çimlerde kadınların başarı oranlanın 2005 rakamlarıyla kar-
şılaştırarak açıkla dı. Buna göre toplamda oda ve borsalar-
da 2005’te 51 olan kadın girişimci sayısının son seçimlerde 
149’a yani yaklaşık 3 katına çıktı ğı kesinleşti.
Ticaret ve sanayi odalarında 22 olan kadın sayısı 68’e 
ulaşır ken, yüzde 209 artış sağlandığı görüldü. Sadece tica-
ret odaların da 16 olan kadın sayısı, yüzde 188 artışla 46’ya, 
sadece sanayi odalarında 3 olan kadın sayısı da
de 567 artışla 20’ye yükseldi. Deniz ticaret odalarında daha

önce 2 olan rakam, bu yıl yüzde 150 artışla 5’e çıkarken, en 
az artış ticaret borsalarında oldu. Da ha önce 8 olan kadın sa-
yısı yüzde 25 artışla 10’a ulaştı.
Hisarcıklıoğlu, ilk kez seçilen iki kadın oda ve borsa başkanı 
Özlem Yemişçi (Çorlu) ile Işınsu Kestelli’yi (İzmir Ticaret 
Borsası) takdim etti. Hala, kadın istihdamı nın yüzde 25’le 
ülke potansiyeli nin çok altında olduğunu, çalışabi lir 24 mil-
yon kadından 20 milyo nunun işgücüne dahil edilmediği ne 
dikkat çekti.
Girişimci sayısında da 1 mil yon 250 bin olan sayının sade-
ce 83 bininin kadın olduğunu hatırla tan Rifat Başkan, kadın 
meslek taşlarına önemli bilgiler de iletti.
73 ilde 1275 kayıtla kadın gi rişimciler kurulu tamamlanmış. 
Yine bir başka önemli gelişme de kadın girişimcilerin dün-
ya net-worküne girmesi. Hisarcıklıoğlu, dünya odaları açı-
sından bir ilki başararak, Eurochamber’de iş kadınları için 
bağlantı linki kurulma sına öncülük ettiklerini anlattı.
Yine TOBB bünyesindeki dış fuarlarda kadınlara öncelik 
veril diğini de hatırlatalım.

BUGÜN GAZETESİ - 09 MART 2009

Sizler, bir devrimi gerçekleştirdiniz
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Odalarda kadın meclis üye sayısı üç kat arttı

SONGÜL HATIRASU 
Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partilerin kadın 
adayları yine azınlıkta kalsa da iş dünyasında kadı nın ini-
siyatif alması için illa da bıyıklı olmak gerekmediğine en 
iyi örnek oda ve borsa seçimleri sonrası ortaya çıkan tablo 
oldu. Türkiye Odalar ve Borsa lar Birliği (TOBB) çatısı al-
tındaki oda ve borsalarda 51 olan kadın meclis üye sayısı üç 
kat artarak 149’a yükseldi.
İlk kez kadın oda başkanı
Türkiye’de ilk kez bir oda ve bir borsa başkanlığına ka-
dınlar geldi. Çor lu’da özlem Yemişçi, erkek egemen sana-
yi kenti Çorlu’da oda başkanlığı koltuğuna otururken, Işın-
su Kestelli de İzmir Ticaret Borsası’nın ilk kadın başkanı 
oldu. Işınsu Kestelli’nin yönetiminde ayrıca bir kadın üye 
daha var.
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen toplan-
tıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu anda 
1 milyon 259 bin olan işveren sayısının yüzde 7’sinin yani 
83’ünün kadın olduğuna dikkati çekerek, kadın giri şimci 
sayısını artırmak istediklerini söyledi.
‘Maya tuttu’
Kadın üyelerin oda ve borsa seçim lerine rekor düzey-
de ilgi gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Sizler iyi 

bir mayaydınız, şimdi görüyoruz ki bu ma ya tuttu” dedi. 
Hisarcıklıoğlu’nun ver diği bilgilere göre, ticaret ve sana-
yi odalarında kadın sayısı 22’den 68’e, ti caret odalarında 
16’dan 46’ya, sanayi odalarında 3’ten 20’ye, deniz ticaret 
odalarında 2’den 5’e ve ticaret borsa larında 8’den 10’a yük-
seldi.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, 
2007 yılında küresel ölçekte kadın istihdam oranının yüz-
de 49, AB’de yüzde 56 olduğuna dikkat Çeken Hisarcıklı-
oğlu, “Türkiye’de 15.7 milyon erkek istihdamına karşı ka-
dın istihdamı ancak 5.6 milyonda kalmıştır. Yani, çalışabilir 
yaştaki 25.4 milyon kadından yaklaşık 20 milyonu işgücü-
ne dahil edilememiştir” dedi.
Yönetim kadının hakkıdır’
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş 
da, ‘yönetim kadının da hakkıdır’ sözünü ‘yönetim kadı-
nın hakkıdır’ diye değiştirdikleri ni ifade ederek, kadınların 
haklarının kullanımında ve fırsat eşitliğinde sorunlar yaşan-
dığını dile getirdi.
Bektaş, kadınlara yönetim kadro larında yer verilmesinin 
önemine de ğinerek, kadınlar için işve aile yaşamı uyumlaş-
tırılmasının gerçekleştirilme si gerektiğini kaydetti.

MİLLİYET GAZETESİ - 09 MART 2009
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DİLEK GÜNGÖR
”Siz bir mayaydınız. Bugün görüyoruz bu maya tuttu” diyen 
Hisarcıklıoğlu’ndan kadınlara iki rica:

Türkiye’de 15.7 milyon erkek istihdamına karşı kadın istihdamı-
nın 5.6 milyonda kaldığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, kadınların artık her konuda inisiyatif almalarını istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) geçen yıl başlattığı 
“Kadın Girişimciler Kurulu” İstişare toplantısını Dünya Ka dınlar 
Günü’nde Ankara’da yaptı, iş ka dınlarına “Siz bir mayaydınız. 
Bugün gö rüyoruz bu maya tuttu” derken, iki ricada bulundu. Hi-
sarcıklıoğlu, “Pozitif ayrımcı lık istemeyin. İnisiyatif alın” dedi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İsti şare toplantısı dün Ankara’da 
yapıldı. Tür kiye’deki oda ve borsalarda meclis üyesi olarak seçi-
len iş kadınlarının katıldığı top lantıda TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, “Yönetim, kadının hakkıdır” dedi. 
Kadın tekstil işçilerinin başlattığı eylemle kadınların iş hayatında 
eşit haklara sahip olmalarının önünün açıldığını belirten Bektaş, 
“Kadınlar ev lendiğinde ve çocuk doğurduğunda evine kapanmak 
zorunda kalıyor. İş ve aile ya şamının uyumlaştırılmasını sağlaya-
cak önlemler alınmalı. Kadınlar en verimli çağında evlerine ka-
panmak zorunda kal mamalı” diye konuştu.

Hedef, TOBB’un 1 milyon 300 üyesinin yarısının kadın olması 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’de kadın istih-
dam oranının yüzde 25 olduğunu belirterek, “İLO verilerine gö re, 
2007 yılında küresel ölçekte kadın is tihdam oranı yüzde 49’dur. 
Avrupa Birliği’nde yüzde 56’dır. Ülkemizde 15.7 milyon erkek 
istihdamına karşı kadın istih damı 5.6 milyonda kalmıştır. Yani 
çalışa bilir yaştaki 25.4 milyon kadından yakla şık 20 milyonu iş-
gücüne dahil edilme miştir. İstihdam edilen kadınların yüzde 44’ü 
tarımdadır. Hedefimiz, Türkiye’deki kadın girişimci sayısını er-
kek girişimci sa yısıyla eşit hale getirmek” diye konuştu.
Oda ve borsa seçimlerinde meclis üye si kadın sayısının üç katına 
çıkarak, 51’den 149’a yükseldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Çor-
lu Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir Ti caret Borsası başkanlarının 
da kadın ol duğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Ancak 1 milyon 59 
bin girişimcinin sadece yüzde 7 si kadın. Hedefimiz 1 milyon 300 
bin üye si bulunan TOBB’un yarısının kadınlar oluşması” şeklin-
de konuştu. TOBB Baş kanı, iş kadınlarına şöyle seslendi: “Sizler 
bir mayaydınız. Bugün görüyoruz ki, bu maya tuttu.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş ka dınlarına iki ricada bulundu. 
Hisarcıklı oğlu, “Ne olur pozitif ayrımcılık istemeyin. Eşit şartlar-
da rekabet ettiğinizde kaza nan siz oluyorsunuz, pozitif ayrımcılık 
sadece eşit şartların sağlanmasında gün deme gelmeli. Siz kadın-
lar neyi başardı ğınızın farkında değilsiniz. Kadınlar olarak bu ül-
keyi değiştirme ve dönüştürme mis yonunu üstlendiniz. Artık bu-
lunduğunuz her yerde daha fazla inisiyatif almalısınız. Rakipleri-
nizden fazlanız var. İş ve toplum hayatında kadınların etkinliği-
nin artma sıyla hem siyasete hem de iş dünyasına ne zaket ve zera-
fet hakim olacak” dedi.

DÜNYA GAZETESİ - 09 MART 2009

Artık ‘pozitif ayrımcılık’ istemeyin, inisiyatif alın
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Kadınlar iyi bir mayaydı, o maya tuttu
PELİN CENGİZ
TOBB bünyesindeki oda ve borsalarda Meclis ve yöne-
tim kurullarına seçilen kadınlar dün ‘Kadınlar Günü’nü 
birlikte kutladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadın-
lara “Sizler bir mayaydınız, görüyoruz ki maya tuttu” 
dedi.

Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partilerin kadın 
adayları yine azınlıkta kalsa da, iş dünyasında birinin ini-
siyatif alması için illa da bıyıklı olması gerekmediğine en 
iyi örnek oda ve borsa seçimleri sonrası ortaya çıkan tab-
lo oldu. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan oda ve bor-
sa seçimlerinin ardından, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği) çatısı altındaki oda ve borsalarda 51 olan kadın 
Meclis üyesi sayısı üç kat artarak 149’a yükseldi. 
TOBB çatısı altındaki oda ve borsalarda Meclis ve yönetim 
kurullarına seçilen kadınlar dün 8 Mart Kadınlar Günü’nü 
birlikte kutladı. Türkiye’de kadın girişimci sayısını artır-
mayı hedeflediklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, kadınlara “Sizler bir mayaydınız, şimdi görüyoruz ki bu 
maya tuttu” dedi 
İlk kez kadın oda başkanı 
Üstelik artık Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir Ticaret 
Borsası’nın birer kadın başkanı var. Türkiye’de ilk kez bir 
oda ve bir borsa başkanlığına kadınlar gelmiş oldu. 
Özlem Yemişçi, erkek egemen sanayi kenti Çorlu’da oda 

başkanlığı koltuğuna otururken, Işınsu Kestelli de İzmir Ti-
caret Borsası’nın ilk kadın başkanı oldu. Işınsu Kestelli’nin 
yönetiminde ayrıca bir kadın üye daha var. 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü vesilesiyle dün bu kadınlar Ankara’da bir 
araya geldi. 
Kadın sayısı üç kat arttı 
8 Mart vesilesiyle yapılan toplantıda konuşan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin Türkiye’de kadın gi-
rişimcilerin sayısını erkek girişimcilerin sayısıyla eşit hale 
getirmek olduğu belirterek, şu anda 1 milyon 259 bin olan 
işveren sayısının yüzde 7’sinin yani 83 bininin kadın oldu-
ğuna dikkat çekti ve kadın girişimci sayısını da bu noktaya 
çekmek istediklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “29 Ekim 2007’de TOBB Kadın Girişim-
ciler Kurulu’nu kurduk. 73 ilde kadın girişimciler kurulla-
rının oluşum süreci tamamlandı. İllere verdiğimiz kotalar 
çerçevesinde 1275 kadın girişimci, il kadın girişimci ku-
rullarına üyelik kaydı yaptırdı. Kadın girişimcilerin oda ve 
borsa seçimlerinde yer almasını kolaylaştıracak şekilde bil-
gilendirme yaptık ve bunun sonucunda bir devrim yaşandı. 
Rekor düzeyde kadın üye oda ve borsa seçimlerine ilgi gös-
terdi. Bir önceki seçimde 51 olan kadın Meclis üyesi sayı-
sı üç kat artarak 149 oldu. İki odanın meclis başkanı ile bir 
oda ve bir borsanın yönetim kurulu başkanı da kadın üye-
lerden seçildi. Sizler bir mayaydınız, şimdi görüyoruz ki bu 
maya tuttu” dedi.

TARAF GAZETESİ - 09 MART 2009
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PELİN CENGİZ
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) çatısı altında-
ki oda ve borsalarda yönetim kurullarına ve meclis üye-
liklerine seçilen kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü vesile-
siyle Ankara’da biraraya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, burada işkadınlarına yönelik küresel kriz 
ve genel bir Türkiye ekonomisi değerlendirmesi yaptı. 
Hisarcıklıoğlu’nun burada vurguladığı birkaç nokta vardı. 
Ancak, bunlardan en önemlisi iç tüketimin canlandırılma-
sına yönelik olandı. Geçtiğimiz günlerde TOBB çatısı al-
tında, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve medya kuru-
luşlarının üst düzey yöneticileri ile ekonomideki durgunlu-
ğun nasıl aşılabileceği ile ilgili bir ortak akıl toplantısı ya-
pılmıştı. Burada, dile getirilen düşünceler iç tüketimin can-
landırılması ağırlıklı olmuştu. Toplantıda getirilen önerile-
rin değerlendirilip yeni bir toplantıda ele alınması kararlaş-
tırılmıştı. 
Hisarcıklıoğlu, İngiltere eski Başbakanı ve Dörtlü’nün (AB, 
ABD, Rusya ve BM) Ortadoğu Temsilcisi Tony Blair’in iki 
ay önce Türkiye’ye geldiğini ve TEPAV’da yapılan dört 
saatlik bir toplantıda kendisine krizi sorduğunda Blair’in, 
“Hayatım boyunca karşılaşmadığım bir kriz” dediğini be-
lirtti. Orta Avrupa’da bir finans krizi çıkmasının ayrıca Çin 
ve Japonya’dan ikinci bir kriz dalgasının gelmesinin bek-

lendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Haritası çıkarılmamış 
topraklardan geçiyoruz. Krizin vahametini çok iyi anlama-
mız lazım. 2010’da her şeyin düzeleceğinin garantisi yok” 
dedi. 
Türkiye’de büyüme rakamlarının dünyada kriz yokken bile 
2007 ortalarından itibaren düşmeye başladığını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Sanayi üretimi ve kapasite kullanım ora-
nı düşüyor. Protestolu senetlerde yüzde 45 artış var. 3 mil-
yon kişi işsiz. Vergi tahsilatında düşüş var, bankaların ver-
diği kredi hacminde azalma var. İç tüketimi canlı tutarsak, 
krizden etkilenmemiz daha az sürecek. Üretim yapan sek-
törler ağırlıklı olarak içeriye satıyor. İçerdeki tüketimi artı-
rırsak, hem zenginliğimizden bir şey kaybetmeyiz hem de 
sektörler ayakta kalabilir” dedi. 
İşler iyi dersek herkes bize güler 
Bugünlerde herkesin seçim sahasında olduğunu ve kimse-
nin yüzlerine bakmadığından şikâyet eden Hisarcıklıoğlu, 
“Seçimler bitince Türkiye’nin birinci gündem maddesi aci-
len ekonomi olmalı. Kriz geliyor, batıyoruz dersek bu top-
lumda herkes kaybeder. İşler iyi dersek herkes bize güler 
ama söylemlere de dikkat etmek lazım. Artık siyasi çekiş-
meler bitsin. Öldük bittik deyince kimse tüketmiyor. Eko-
nomi beklentileri yönetme sanatıdır. Bir paket beklentisi 
varsa hepsinin açıklanması lazım. Bir hafta birini bir hafta 

TARAF GAZETESİ - 10 MART 2009

‘Öldük, bittik deyince kimse tüketmiyor’
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ötekini açıklayınca etkisi azalıyor” dedi. 
Ön plana çıkın ama kavga etmeyin 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında kadınlarına birkaç da öneri-
de bulundu: “Kendinizi fark ettirin, ön plana çıkın. Bir ka-
dın girişimci bunu yaptı dedirtin. Hiçbir eksiğiniz yok, ken-
dinize güvenin ama kavga da etmeyin. Bu ülke kavgalardan 
çok çekti. Kadın girişimcilerin daha fazla sistemde yer al-
masını istiyoruz ama bu kadınlar da başımıza nereden çık-
tı dedirtmeyin.” 

Oda ve borsalardan kadın manzaraları 
Toplantıda biraraya geldiğimiz iş kadınlarından oda seçim-
lerine dair perde arkası olaylar da duyduk. 365 oda ve bor-
sada yapılan seçimler sonucunda 2005 seçimlerinde 51 ka-
dın meclis üyeliklerine seçilirken, sayı bu seçimlerde 149’a 
çıktı. Özlem Yemişçi’nin Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı olduğu seçimlerde Işınsu Kestelli de İzmir Tica-

ret Borsası Başkanı oldu. Daha önce tek kadın başkan olan 
Zuhal Akyüzlü tekrar Of Sanayi ve Ticaret Odası’nın Mec-
lis Başkanı olurken, Tijen Aras da Selçuk Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın Meclis Başkanı seçildi. Kadınlar seçilen bu ka-
dın başkanların yanı sıra çok sayıda kadının da başkanlık-
ları birkaç oyla kaybettiğini söylüyor. Aksaray ve Kocaeli 
bu illerden bazıları. Doğu ve Güneydoğu’daki illerde hala 
feodal yapı sürüyor, bu illerde kadınlar çeşitli engellerle de 
karşılaşmış. Nitekim Malatya’da Meclis’e girmek isteyen 
kadın adaylar erkeklerin “Meclis’e kadın sokmayız” tepki-
siyle karşılaşmış ve Meclis’e girememiş. Tunceli’de ise ka-
dın aday çevre illerdeki işkadınlarından bile destek görmüş 
ama erkek aday fazla baskın çıkınca adaylıktan çekilmiş. 
AGİFED (Anadolulu Girişimci İşkadınları Dernekleri Fe-
derasyonu) Başkanı Nilüfer Baran da, odalardaki kadın sa-
yısının artmasında Hisarcıklıoğlu’nun etkisinin çok büyük 
olduğunu belirterek, “Görebileceği her türlü tepkiye karşın 
yaptığı iş çok önemli, devrim niteliğinde” dedi.

MART 09
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HAKKI DEVRİM
Siyasette kadınlarımız?, sualinin cevabını, Radikal hafta 
başında vermişti: «Seçimde kadının varlığı göstermelik.»
29 Mart yerel seçimleri 16 büyükşehir, 65 il, 892 ilçe ve 
1903 beldede yapılacak; hepsi 2 876 seçim bölgesi ediyor.
Radikal aynı gün hanım adayların dökümünü vermişti. 
AKP, CHP, MHP, DTP ve SP’nin adaylarının toplamı 152. 
Bunlardan 10’u il belediye başkanlığına aday; 142’si ilçe-
belde başkanlıklarına. Erkeklere oranı yüzde 5’i biraz geçi-
yor hanım adayların.
Dökümden bir not daha: AKP’nin hanım aday sayısı 18 
(biri il), CHP’nin 45 (8’i il), MHP’nin 38 (il yok), DTP 41 
(il yok), SP 10 (biri il).
TBMM’de de hanım milletvekillerinin sayısı azdır zaten. 

İnsana belediye başkanlığı ve meclis üyeliği kadınlar için 
daha uygun görevlermiş gibi gelir. Evini, varsa küçük ço-
cuklarını bırakarak veya eşini de peşinden götürmeyi göze 
alarak yapılabilecek milletvekilliği gibi değil.
Aynı 9 mart pazartesi günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte poz 
veren hanımların fotoğrafına baktım. Sayıları 100’den faz-
laymış gibi geldi bana. Okuyup öğrendim ki 365 oda ve 
borsayı temsil eden hanımların sayısı 2005 yılında 51 iken 
bu yıl 149 temsilciye çıkmış; artış oranı yüzde 192.
Bana siyasî parti başkanlarının, TOBB Başkanı (ki benim 
de çok beğendiğim bir yöneticidir) Hisarcıklıoğlu’ndan 
ders almalarında fayda var gibi geliyor.

RADİKAL GAZETESİ - 13 MART 2009

Hisarcıklıoğlu ve hanımlar
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’Biz selektör yapıyoruz, onlar sollayacak zannediyor’

FUNDA ÖZKAN
Global kriz Türkiye’yi etkileyecek mi, teğet mi geçecek 
derken tam merkezden vuruverdi. TOBB (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güzel bir 
hikâye ile ekonominin durumunu anlatıyor:
“Ankara-İstanbul otoyolunda bir Porsche yola çıkmış, gidi-
yor. Porsche bu, bastıkça gaza basıyor. Arabanın sahibi bir 
bakıyor ki, ileride Murat 124 sağa çekmiş, şöförü de el kal-
dırıyor, dur diye. Porsche sahibi duruyor. 124’ün sahibi di-
yor ki, ‘Arabam arıza yaptı, senin arabanın arkasına halatla 
bağlasak, benzinciye kadar çeker misin?’ 
Porsche sahibi, lüks arabasına yakıştıramıyor ama yardım 
da etmek istiyor. Neyse halatla bağlıyorlar. 124’ün sahibi 
ikaz ediyor ‘Aman sakın hızlı kullanma, 120’yi geçme yok-
sa benim 124 dağılır.’ Porsche sahibi de ‘Dalgınlığıma dü-
şer, hızlanırsam sen arkadan selektör yap’ diyor. 
Yola çıkıyorlar. Soldan bir Ferrari son sürat geliyor. Ma-
lum Porsche ile Ferrari karşılaştı mı, yarışılar. Bizim Pors-
che dayanamıyor, başlıyor Ferrari ile yarışmaya. Arkadaki 
124 de dağıldı dağılacak, şöföre canhıraş selektör yapıyor. 
Derken devriye gezen polis arabaları görüyor ama durdura-
mıyor son sürat giden arabaları. Anons yapıyor diğer devri-
ye polis araçlarına: 

‘Bir Ferrari ile Porsche 200 kilometre süratle geçtiler. Bir 
Murat 124 de hemen arkalarında, onları sollamak için se-
lektör yapıyor.’ İşte bizin durumumuz da Murat 124 gibi. 
Biz araba dağılmasın diye canhıraş selektör yapıyoruz, on-
lar sollayacağımızı zannediyorlar.”
Bir de şunları ekliyor Rifat Hisarcıklıoğlu:
“Dünyadaki krizin dip noktası neresidir, kim nasıl durdura-
cak kimse bilmiyor. Üstüne üstlük daha beklenen dalgalar 
var. Orta Avrupa’da patlayacak bir finans krizinden, Çin ve 
Japonya’dan gelecek başka bir dalgadan söz ediliyor. Daha 
önce haritası çıkarılmamış topraklardan geçiyoruz. Krizin 
vahametini çok iyi anlamak lazım.”
Sonra Murat 124 örneğine dönüyor:
“Araba dağılacak diye selektör yapıyoruz. Dahası hiçbir ha-
ritada olmayan, bilmediğimiz bir yoldan, 
nereye gittiğimiz bilmeden yolumuza devam ediyoruz.”
Bu sözler hükümette duyulacak mı? Sandıklar açılana ka-
dar, seçim meydanlarından başka hiçbir öncelik olmayacak. 
30 Mart sabahını beklemek zorundayız maalesef. 

Çözüm belli, iç piyasayı canlandırmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu, global krizde Hindistan’ın “Kriz bizi 
çok etkilemeyecek, iç dinamiği hareketlendireceğiz” sözü 

RADİKAL GAZETESİ - 13 MART 2009
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üzerine GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) tablosunu bir kez 
daha incelediğini vurguluyor. GSMH’nin yüzde 70’ini özel 
yurtiçi tüketim oluşturuyor.
Başbakan Erdoğan sadece menfi konuşanlara sinirleniyor, 
‘kriz çığırtkanlığı’ yapmakla suçluyor ya, Rifat Hisarcıklı-
oğlu da öneride bulunuyor:
“İç piyasayı canlı, dinamik tutarsak, dünyadaki krizden et-
kilenmemiz en aza inecek.”
Formül de şu:
“72 milyona ‘korkmayın arkadaş, kendi dinamiklerimizle, 
az hasarla krizi atlatırız’ demek, bu arada tedbirleri almak 
gerekiyor. İçerdeki tüketim artarsa, özel sektör de ayakta 
kalacak. Küresel krizde bizim en büyük avantajımız ken-
di, iç tüketimimiz. Oysa bizler tüketimi kıstıkça, işten çı-
karmalar devam ediyor, her gün işsiz ordusuna birileri daha 
katılıyor.”
Rifat Hisarcıklıoğlu madde madde öneri paketini de anlattı:
- Tüketici ve reel sektörün beklentilerinin iyileştirilmesi ge-

rekiyor. Bu da tek tek değil, kapsamlı bir tedbir paketinin 
açıklanmasıyla olur.
(Başbakan paket lafına da kızıyor ama Rifat Hisarcıklıoğ-
lu da şöyle gerekçelendiriyor: Ekonomi, matematik ilmi de-
ğildir, o istatistiktir. Ekonomi beklentileri yönetme sanatı-
dır, psikolojik yönü vardır. Bir paket beklentisi varsa, kap-
samlı tedbirler paketi açıklanmalıdır.)
-Finans sistemindeki tıkanmaya karşı, yeni finans kanalla-
rı oluşturulmalı.
- Kamu bütçesindeki harcama kalemleri önceliklendirilme-
li. Büyümeye en çok katkı yapacak alanlara harcama yapıl-
malı.
-IMF anlaşması sonrası gelecek kaynak, mali ve reel sektö-
re yönelik kullanılmalı.
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Ekonomide yapılan selektörler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Hasta doktora gittiğinde, şikâyeti ne olur-
sa olsun doktor önce tansiyonuna bakar. Bir ülkenin ekono-
misinin sağlıklı olup olmadığını anlamak için de önce bü-
yüme göstergesine bakmak lazım” diyor ve ekonomide ya-
pılan ‘selektörleri’ sıralıyor:
“2001 krizinde en büyük küçülmeyi yaşadık. Ardından eko-
nomi büyümeye geçti. 
2005-2006’da büyüme durağanlaşmaya, 2007 ortasından 
itibaren de aşağıya inmeye başladı. Dünyada kriz baş gös-
termeden önce ekonomimizin büyümesi alarm vermeye 
başlamıştı. 

Sanayi kapasite kullanımı ve sanayi üretim endeksi aşağı-
ya döndü. 
Tüketici güven endeksine göre tüketici yarınına yönelik gü-
veni azaldı, tüketmemeye başladı. İç piyasada daralma var.
Protestolu senet tutarı artmaya başladı.
Tüm ana sektörlerin üretiminde küçülme var.
İşsizlik giderek büyüyor. 3 milyon kişi işsiz, 3 milyon kişi 
de iş bulma umudunu yitirmiş durumda.”
Rifat Hisarcıklıoğlu şunu vurguluyor:
“Geciken tedavi sanayiyi komaya sokuyor.” 

RADİKAL GAZETESİ - 13 MART 2009
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisaraklıoğlu, İngil tere Başkonsolosluğu’nda düzen-
lenen “G- 20 Londra Zirvesine Doğru: Global Ekonomik 
Büyüme nin Canlandırılması” toplantısında, paket le ilgili 
değerlendir melerde de bulundu: “Bugünkü kriz orta mında 
dış pazarı kon trol edebilme şansı nın olmadığına işaret ede-
rek, tek kontrol edilebilecek yerin iç pazar. Bu krizin etki-
sini azaltabilmenin tek yolu, iç pazarımızı canlı tutmak, 
üretimi mizi devam ettirebil mek. Aslında biz bu konuda gö-

rüşlerimizi hükümete iletmiştik. Bu konuda alınan ka rarları 
destekliyor ve bir an önce bu karar ların hayata geçiril mesini 
istiyoruz. Şir ketlerimizi ayakta tu tabilir sele Türkiye o za-
man farklı bir nok tada olacaktır. Bu krizden çıkış nokta-
sındaki en büyük avantaj, 700 milyar dolarlık GSMH’nin 
yüzde 70’i iç tüketim den kaynaklanması. İç tüketimi can-
lı tuta bilirsek, bu krizin et kisi azalacaktır. Alı nan tedbirle-
ri de iç pazarı canlandırma ya yönelik olarak düşünüyoruz.”

HÜRRİYET GAZETESİ - 15 MART 2009

Şirketleri ayakta tutarsak Türkiye farklı bir noktada olur
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Hisarcıklıoğlu: Krizin etkisini hafifletebiliriz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İngiltere’nin Anka-
ra Büyükelçisi Nick Baird toplantıda krizin ülkelerin işbir-
liği ile aşılabileceğini vurguladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hükümetin ekonomi-
de 4’üncü paket kapsamında aldığı tedbirlerin iç talebi 
canlandırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başbakan’ın önceki gün açıkladığı tedbir pa-
ketini desteklediğini söyledi.
G-20 Londra Zirvesi öncesi İstanbul’da İngiltere 
Başkonsoluğu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantı-
sında konuşan Hisarcıklıoğlu, 4’üncü tedbir paketiyle alı-
nan tedbirlerin iç pazarı canlandırmaya önemli adımlar içer-
diğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Eğer iç pazarımızı canlı tu-
tar, üretimimizi devam ettirebilirsek krizin etkisini azaltabi-
liriz” diye konuştu. TOBB Başkanı, dünyada yeni bir eko-
nomik düzenin inşa edilmeye çalışıldığını ve her ülkenin 
deneme yanıma yoluyla kendi çözümlerini aradığını söy-
ledi.

G7’NİN YERİNİ G20 ALDI
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin de 
dahil olduğu G-20, yegane koordinasyon ve istişare meka-
nizması olarak
G7’nin yerini aldı. Ekonomideki çarkları döndüren kay-
naklar sadece ülkeden ülkeye geçmiyor. Tıpkı 1970’lerdeki 
gibi gelişmiş devletlerden gelişmekte olan devletlere kay-
nak aktarımı önemli.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
yeni kurulan küresel mimaride Türkiye’nin ağırlığım artık 
daha çok hissettirmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Baird: Global krize global çözüm şart
Önceki gün İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın G-20 zirvesine 
katılacak ülkeleri iki kategoriye ayırdığı ve Türkiye’nin de 
ikinci sınıf ülkeler arasında yer aldığı haberleri daha gün-
demden düşmeden yapılan toplantıda “Sorunlar devletlere 
bırakılmayacak kadar önemli” dendi.
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird krizin küresel-
leşmenin ilk krizi olduğuna dikkat çekerek, finansal istik-
rar ve güvenin yeniden kazanılması gerektiğini söyledi. Ba-
ird, hiçbir ülkenin yerel çözümler bulamayacağını ve global 
krizin global çözümlerle aşılabileceğini de sözlerine ekledi.

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 15 MART 2009
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JEANCLAUDE TRICHET 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Birliği Başkanlık Divanı ile birlikte Avrupa Mer-
kez Bankası Başkanı JeanClaude Trihet’le önceki gün 
Frankfurt’ta bir araya geldi. Görüşmede IMFye yönelik 
eleştirilerde bu lunan Hisarcıklıoğlu, küresel krizin aşılma-
sında yapılması gerekenin, reel ekonomiye ve mutlaka da 
küçük ölçekli şir ketlere rol vermek ve harekete geçirmek 
olması gerektiğini be lirterek, “KOBİ’ler yaşanmak ta olan 
küresel krizin ortaya çıkmasından sorumlu değil dir. An-
cak, çözümün bir par çası olabilirler” dedi.
TOBB’dan yapılan açıklama ya göre, Avrupa Ticaret ve 
Sa nayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanlık 
Divanı üyelerini kabul eden Trichet ve kurmayları, küresel 
krizin etki leri ve krizin yönetimi ve krizin aşılması yönün-
de yapılması gerekenler konusundaki görüşlerini açıkladı. 
Trichet ile yapılan görüşmede, Hisarcıklıoğlu, EUROC-
HAMBRES Başkanlık Divanı Üyesi ve TOBB olarak gö-
rüşlerini aktardı. Hisarcıklıoğlu konuşma sında şunları gün-
deme getirdi:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler yaşanmakta olan 
küresel krizin ortaya çıkmasından sorumlu değildir. Ancak, 
çözümün bir parçası olabilirler” dedi.

IMF tereddütleri
“Uluslararası fon akışında IMF’nin yeni rolünü geçi-
ci bir çözüm olarak görüyoruz. An cak, IMF’nin bu gö-
revi tam anlamı ile yürütebileceği hususunda bazı şüp-
helerim var. IMF’nin şirketlerle çalış ma kültürünün 
olmamasın dan dolayı, bu yeni göreve uyum sağlayabi-
leceğinden emin değilim.”

‘Krizi hissediyoruz’
RİFAT Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Türkiye’de biz 
de krizin etkilerini his sediyoruz. Türkiye Merkez Banka-
sı, yakın bir tarihte mali sektöre nakit akışı sağlamaya 
başlamıştır. Fa kat kredi kanallarının daha işlevsel çalış-
masına dönük sıkınalar mevcuttur. Bu se bepten, hükü-
met kredi me kanizmasını yeniden doğ ru işler hale geti-
rebilmek için Kredi Garanti Mekaniz ması (Loan Guaran-
tee Mechanism) üzerinde çalışmak tadır. Hükümet kısa 
bir sü re önce, emlak, beyaz eşya ve otomotiv sektörünü 
can landırmayı amaçlayan ver gi teşvikleri uygulamaya 
başladı. Türkiye gibi ül kelerde başlıca mesele, uluslara-
rası fon akışında görülen düşüştür. İkinci husus ise, kü-
resel ticaret finansmanıdır.”

SÖZCÜ GAZETESİ - 22 MART 2009

KOBİ’lere rol verin
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Uluslararası fon akışında IMF’den şüphelerim var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-
Claude Trichet ile Frankfurt’taki görüşmesinde IMF ile il-
gili ilginç bir çıkış yaptı. TOBB Başkanı, “Uluslararası fon 
akışında IMF’nin yeni rolünü geçici bir çözüm olarak gö-
rüyoruz. Ancak, IMF’nin bu görevi tam anlamıyla yürüte-
bileceği hususunda bazı şüphelerim var. IMF’nin şirketler-
le çalışma kültürünün olmamasından dolayı, bu yeni göreve 
uyum sağlayabileceğinden emin değilim” dedi.

TOBB’dan ilginç çıkış
TOBB’dan dün yapılan açıklamada, Avrupa Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkanlık Divanı üye-
leri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet’nin önceki 
gün Frankfurt’ta bir araya geldiği bildirildi. Trichet ve kur-
maylarının, görüşmede, küresel krizin etkileri, krizin yöne-
timi ve krizin aşılması yönünde yapılması gerekenler konu-
sunda görüşlerini aktardıkları belirtilen açıklamada, Euroc-
hambres Başkanlık Divanı üyesi ve Hisarcıklıoğlu’nun da 
bu çerçevede görüşlerini aktardığı ifade edildi. Açıklamaya 
göre Hisarcıklıoğlu, görüşmede şunları dile getirdi:

Korumacı yaklaşım
“Odaların oluşturduğu geniş tabana dayalı destek olmadan 
ve doğru düzenleme mekanizmaları oluşturulmadan, koru-
macı yaklaşımlara karşı gelmenin mümkün olmayacağına 
inanıyorum. G-20 Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen et-
kinliklere baktığım zaman, sadece bankacılık ve büyük şir-
ket ağlarının etkin olduğunu görüyorum. Yapmamız gere-
ken, reel ekonomiye ve mutlaka da küçük ölçekli şirketle-
re rol vermek ve harekete geçirmek olmalıdır. KOBİ’ler ya-
şanmakta olan küresel krizin ortaya çıkmasından sorumlu 
değildir. Ancak, çözümün bir parçası olabilirler.” 

HÜRRİYET GAZETESİ - 22 MART 2009

MART 09



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ22

AB Merkez Bankası başkanıyla görüşen Hisarcıklıoğlu, 
“IMF şirketlere uzak.” mesajını verdi. 

Yaşanan küresel krizin ortaya çıkmasında KOBİ`lerin so-
rumlu olmadığı, ancak çözümün bir parçası olabilecekle-
ri ifade edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin aşılmasında ya-
pılması gerekenin, reel ekonomiye ve mutlaka da küçük öl-
çükle şirketlere rol vermek ve onları harekete geçirmek ol-
ması gerektiğini söyledi. 
Trichet ve kurmaylarının, görüşmede, küresel krizin etki-
leri, krizin yönetimi ve krizin aşılması yönünde yapılma-
sı gerekenler konusunda görüşlerini aktardıkları belirtilen 
açıklamada, EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı üye-
si ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu`nun da bu çerçevede 
görüşlerini aktardığı ifade edildi. Hisarcıklıoğlu, görüşme-
de, Türkiye`de de krizin etkilerinin hissedildiğini, Merkez 
Bankası`nın, yakın bir tarihte mali sektöre nakit akışı sağ-
lamaya başladığını belirterek, kredi kanallarının daha işlev-
sel çalışmasına dönük sıkıntılar olduğunu kaydetti. Bu sı-
kıntılar sebebiyle hükümetin kredi mekanizmasını yeniden 
doğru işler hale getirebilmek için Kredi Garanti Mekaniz-
ması üzerinde çalışmakta olduğuna işaret eden Hisarcıklı-
oğlu, hükümetin kısa bir süre önce de emlak, beyaz eşya ve 

otomotiv sektörünü canlandırmayı amaçlayan vergi teşvik-
lerini uygulamaya başladığını belirtti. Türkiye gibi ülkeler-
de başlıca meselenin, uluslararası fon akışında görülen dü-
şüş olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ikinci hususun 
ise küresel ticaret finansmanı olduğunu ifade etti. Hisarcık-
lıoğlu, `Uluslararası fon akışında IMF`nin yeni rolünü ge-
çici bir çözüm olarak görüyoruz. Ancak, IMF`nin bu göre-
vi tam anlamıyla yürütebileceği hususunda bazı şüphelerim 
var. IMF`nin şirketlerle çalışma kültürünün olmamasından 
dolayı, bu yeni göreve uyum sağlayabileceğinden emin de-
ğilim.` dedi. 
Odaların oluşturduğu geniş tabana dayalı destek olmadan 
ve doğru düzenleme mekanizmaları oluşturulmadan, ko-
rumacı yaklaşımlara karşı gelmenin mümkün olmayacağı-
na inandığını anlatan TOBB Başkanı`na göre, G-20 Zirvesi 
çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere bakıldığı zaman, 
sadece bankacılık ve büyük şirket ağlarının etkin olduğu 
görülüyor. Yapmamız gereken reel ekonomiye ve mutlaka 
da küçük ölçekli şirketlere rol vermek ve onları harekete ge-
çirmek olmalıdır. KOBİ`ler yaşanmakta olan küresel krizin 
ortaya çıkmasından sorumlu değildir. Ancak, çözümün bir 
parçası olabilirler. Ankara, Zaman

ZAMAN GAZETESİ - 22 MART 2009

Krizin aşılması için KOBİ`ler desteklenmeli
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Devlet İsviçre’yi araştırıyor ceza yemeden paranızı getirin

İsviçre gizli hesap cenneti olmaktan çıkıyor. Şifreli he-
sapların deşifresi Türkler için de önemli risk yarattı. 
Vergi Konseyi Başkanı Uysal da işadamlarına ‘Parala-
rı getirin’ dedi. 
VERGİ Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, Türkler’in yurtdı-
şındaki 100 milyar dolara yakın parasının artık eskisi gibi 
kodlanmış hesapların arkasına saklanmasının zor olduğunu 
söyledi. Krizden sonra hükümetlerin bankalarda ne kadar 
paranın olduğunu ve kime ait olduğunu bilmek istediğini 
söyleyen Uysal ‘Yurtdışındaki paraların gizliliği eskisi gibi 
olmayacak. Bu nedenle bu paraları vakit varken Türkiye’ye 
getirmekte fayda var’ dedi. 
YENİ YASA GEREKİYOR 
VARLIK Barışı’nın hazirana kadar uzaması için yeni bir 
yasanın çıkması gerektiğini ve varsa yasadaki eksiklikle-
rin giderilmesi gerektiğini söyleyen Uysal ‘İşadamlarımı-
zın artık şunu bilmesi gerekir ki: Eninde sonunda yurtdı-
şındaki paraların gizliliği kalmayacak’ dedi. Ar-Ge yasası-
nın çıktığını ve her 100 liralık yatırımın 40 lirasını devle-
tin ödediği yeni teşvik yasasının da çıktığını söyleyen Uy-
sal ‘Bu tür teşvikler varken, paranızı dışarda tutmanın man-
tığı yok. Üstelik, kısa süre sonra devlet bu vergilendirilme-
miş parayı tespit edip, yüksek oranlarda vergi cezası da ya-
zacak’ dedi. İşadamlarının Varlık Barışı’nın çıktığı dönem-

de yoğun gündem nedeniyle konudan haberdar olmadığı-
nı da söyleyen Uysal, o dönemde İstanbul Sanayi, İstanbul 
Ticaret Odası gibi büyük işadamı kuruluşlarında başkanlık 
seçimlerinin olduğunu bu nedenle de Varlık Barışı ile ilgi-
li farkındalıklarının olmadığını söyledi. Uysal ‘Şayet Varlık 
Barışı için yeni bir yasa hazırlanırsa bunun çok iyi anlatıl-
ması gerekir. Herkesin duyması ve çevrelerinde bu yolla pa-
rasını getiren insanların olması, yeni para girişlerini de artı-
rır’ diye konuştu. 
İşadamları Varlık Barışı için bastırıyor
İSVİÇRE’NİN, bankacılık sistemini OECD’nin denetimine 
açma kararı bu ülkede hesabı bulunan Türk patronlarını ha-
rakete geçirdi. star, işadamlarının Varlık Barışı’nın yeniden 
uzatılması için lobi faaliyetine başladığını yazmıştı. 
BİRÇOK İŞADAMI PİŞMAN OLDU 
VARLIK Barışı’ndan yararlanamayan birçok Türk işada-
mının, ‘Paramızı nasıl getiririz’ diye Türkiye’deki banka-
lardan görüş aldığı yazıldı. Bankacıların, birçok işadamının 
Varlık Barışı projesi kapsamında parasını yurda getirmedi-
ği için pişman olduğunu, bu nedenle projenin süresinin uza-
tılmasının faydalı olacağını dile getirmişti. TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu da Varlık Barışı süresinin uzatılması 
gerektiğini daha önceki açıklamalarında belirtmişti.

STAR GAZETESİ - 25 MART 2009
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, uzun zamandır il il gezer, oda ve borsalar-
da dev ekranda ana başlıkları yansıtarak Türkiye’nin gidi-
şatını anlatır. Yaşanılan günlük sorunlar, kriz, Türkiye’nin 
çıkış yolu...
Birkaç kez dinleme fırsatı bulduğum Rifat Hisarcıklıoğlu 
kendini epey geliştirdi, başından sonuna salonun dikkatini 
bir an olsun dağıtmadan, fıkralarla, dinleyicilerle kısa soh-
betler ederek, anlatıyor, Türkiye’nin durumunu.
Sadece sorunları da ortaya koymuyor, öneriler getiriyor.
Ülkenin geleceği için olmazsa olmaz iki koşul, ‘güçlü eko-
nomi ve kaliteli demokrasi’ için önce işalemine yapması ge-
rekenleri anlatıyor:
“Biz ne yapmalıyız? 

Ortaklık kültürünü geliştirmeliyiz. Biz Türkler, yoklukta 
paylaşmayı biliyoruz da. varlıkta paylaşmada eksiğiz. Kü-
çük olsun, benim olsun prensibiyle hareket eden kim olur-
sa, olsun kaybedecek.
Kurumsallaşmanın önemini yadsımayın.
Markalaşmaya yönelin.
Yenilikçilikten vazgeçmeyin, icat çıkarın.” Kaliteli demok-
rasi için de Rifat bey şunları anlatıyor:
“Kaliteli demokrasinin altyapısının ilk adımı yeni bir Ana-
yasa. Siyasi partiler ve seçim kanunları, hukuk/yargı mev-
zuatı reformu, kamu yönetimi reformu şart.
Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kamu yöneti-
minde şeffaflık ve hesap verebilirlilik, kamu personel refor-
mu, yolsuzluk ve israfla mücadele gerekiyor.”

RADİKAL GAZETESİ - 26 MART 2009

Kim, ne yapmalı?

MART 09
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Güçlü ekonomi kaliteli demokrasi

ERDAL SAĞLAM
DÜNKÜ haberlerden bazıları; 2. Ergenekon iddianamesi, 
Başbakan’ın hemen seçim öncesinde açıkladığı vergi indi-
rimlerini içeren 5. paket, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in 
birdenbire dönüp “Nereden buldun çözülürse IMF heye-
tini çağırırız” açıklaması olarak sayabiliriz.
Herhalde, haber açısından bu kadar verimli bir ülke 
yoktur” dedirtiyor değil mi insana...
Bu haberleri takip ederken, önceki gün Siirt’te şahit oldu-
ğum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun slogan gibi şu sözleri geldi aklı-
ma:
“Güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi istiyoruz.”
Önceki gün Siirt’te yapılan “Ortak Geleceğimiz Avru-
pa Birliği: Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım süre-
ci ve tarım” adlı toplantıdaydım. Bu toplantı TOBB; AB 
genel sekreterliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları araştır-
ma Vakıf’nın (TEPAV) birlikte hazırladığı kapsamlı progra-
mın ilk ayağı idi. Bu tür toplantılar sırayla başka illerde de 
devam edecek.
AB Başmüzakerecisi Devlet Bakanı Egemen Bağış ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gidilen ilin oda 
başkanı açılış konuşmaları yapıyor ardından panel yapılı-

yor, katılımcılar sürece ilişkin sorular yöneltip, AB süreci-
nin detaylarını öğrenebiliyorlar.
Bakan Bağış, memleketi Siirt’te yaptığı konuşmada, müm-
kün olduğunca teknik bir konuşma yapıp, AB sürecinin ne 
anlama geldiğini açıklamaya çalıştı. Bir ara seçim havasının 
etkisiyle muhalefete laf attı ama sonradan yaptığımız soh-
bette “Havaya kapılıp böyle bir şey söyledim” diye kendi 
kendini eleştirdi. Bağış’ı, seçim sonrasında tüm kesimlere 
ziyaret edip, belirli bir uzlaşma zemini oluşturmak için çaba 
göstermeye kararlı gördük. Bu sürecin yeniden canlandırı-
labileceği ve radikal kararların alınması konusunda kendi-
sini umutlu gördük.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise amacın “Güçlü 
ekonomi, kaliteli demokrasi” olduğunu, 72 milyonun bu 
standartlara sahip olması gerektiğini. AB sürecinin de bu 
açıdan çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce de söyledi-
ği “Hesap veremeyen hesap soramaz” ve “72 milyonun 
hepsinin defolu yapılıp, hesap soramaz hale getirildiği” 
sözlerini tekrarlayıp, örnek olarak tapuda işlem yapan her-
kesin düşük değer göstermesini verdi.

BU NASIL ÜLKE?
Dünkü haberleri izlediğimde aklıma gelen sorular, 

HÜRRİYET GAZETESİ - 26 MART 2009
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Hisarcıklıoğlu’nun “güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi” 
talebinin ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu: İşte bazı so-
rular:
Bu nasıl bir ülke ki;
• Hâlâ darbe girişiminde bulunanlar, bunu düşünebilenler 
var.
• İçinde partilere ilişkin de ciddi spekülasyonlar olan bir 
iddianame, ilginç bir zamanlama ile tam da seçimin 3 
gün öncesinde açıklanabiliyor.
• Savunma hakkı olmadan, onlarca kişi yıllarca içeride tu-
tulabiliyor.
• İlgili ilgisiz telefonlar dinleniyor, herkes dinlendiğin-
den şüpheleniyor.
• Yargı bağımsızlığının her gün ihlal edilmesini kimse ar-
tık umursamıyor.
• Küresel krizin bizi etkilemesi kaçınılmaz iken, herkes 
bunu söylerken, Başbakan çıkıp bizi teğet geçer deyip, 
umursamazlığı piyasayı iyice bozabiliyor.

• İşsizlik 13.6 olmuşken, hâlâ “teğet geçer” demeye de-
vam eden Başbakan, paket üzerine paket açıp, ekonomiyi 
canlandırma ya çalışmaktan da geri durmuyor.
• IMF’nin anlaşma için istediği bazı düzenlemeler bu 
halkın menfaatine iken, Hükümet çıkıp bunları “ülke 
menfaatine aykırı” diye lanse edebiliyor, sonunda bu şart-
lan ister istemez kabul ediyor ve kimsenin sesi çıkmıyor.
• Bu nasıl bir ülke ki, ekonomiyle ilgili bakanların hepsi 
ayrı telden çalabiliyor, bir bakan bir gün arayla farklı açık-
lamalar yapabiliyor, kimse buna katılmıyor.
• Hiç hesapta yokken, makama dönen bakanlar “bu da 
benden olsun” deyip, yeni vergi indirimlerini hazırlayıp 
açıklattırabiliyor.
Sendikacısı, işadamı, basını kimsenin siyasi otoriteyi eleş-
tirmesine izin verilmiyor...
Bu soruların sorulduğu ülkede, bu talepler haklı değil mi?

MART 09
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‘Sanayinin dörtte birini kaybettik, küçülme sürer’

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarının sürpriz olmadığını, 
2009’un ilk çeyreğinde de benzer boyutta küçülme yaşana-
cağını kaydetti.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemi-
yeti tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen İktisatçılar 
Haftası’nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, dünyanın her 
tarafında krizin etkilerinin derinleştiğini, 2. Dünya Savaşı 
sonrası oluşturulan düzenin, bugünkü dünyanın ihtiyaçları-
na cevap veremediğini söyledi.
Krizi, “Dünya şu anda haritası çıkarılmamış topraklardan 
geçiyor” diye tanımlayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Önümüzde iki seçenek var: Ya bu kriz bizi yönetecek ya 
da biz onu yöneteceğiz. Geçtiğimiz 5 ay iyi değerlendiri-
lemedi. Dün açıklanan küçülme oranları sürpriz değildir. 
2009’un ilk çeyreğinde de benzer boyutta küçülme yaşa-
nacaktır. Sanayi üretim hacmimizin dörtte birini kaybet-
miş durumdayız. Türkiye’de çöken iç talebe destek olmak, 
hem de daralan finans kanallarını yeniden canlandırmak 
için kamu bütçesinden kaynak aktarmak ve ilave harcama-
lar yapmak kaçınılmazdır.”
Orta vadeli mali programa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, “Bu olursa Türkiye kontrollü bir küçülme 
yaşar ve sonrasında küresel yarışa en az üretim ve istihdam 
kaybıyla devam eder. Olmaz ise unutmak istediğimiz 90’lı 
yılları yeniden yaşarız” dedi.

‘PAKETLERE DEVAM’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, 
Türkiye’nin artık seçim sürecini geride bıraktığını belirte-
rek şunları söyledi: “Bundan sonra bütün konsantrasyonu-
muzun ekonomide olması ve krize karşı önlem paketlerinin 
kesintisiz olarak devam etmesi gerekmektedir. Talebi can-
landırmak bu işin önemli bir boyutudur. Ama bizim beklen-
timiz, eşzamanlı olarak işletmelerde üretimi canlandırmaya 
yönelik önlemlerin de süratle devreye girmesidir.”
Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da ortalama 
aktif vadesiyle pasif vadesi arasındaki farklılık dolayısıy-
la 2009’un ilk çeyreğinde Türk bankacılık sektörünün, bel-
ki de benzer periyotların çok ötesinde kârlılıkla karşılaşa-
cağını bildirdi. Çağlar, “Şu anda kriz reel sektördeki sorun-
lar çerçevesinde finans sektörünü de vurma noktasındadır. 
Ama kriz yönetme tecrübesine sahibiz” dedi.

MİLLİYET GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların kay-
naklarını, şirketler kesiminden Hazine kağıdına kaydır-
maması gerektiğini belirtti. 
Dünya ekonomisi, tarihinin en ağır yarasını tedavi etmeye 
çalışıyor. En iyimser analizciler bile krizin hangi aşamasın-
da olunduğunu kestiremiyor. Her gün yeni boyutuyla tanış-
tığımız krizin Türkiye’ye etkisi dün açıklanan TUİK rapo-
ruyla rakamlara döküldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önceki 
krizlerde dış ticaret, dış kredi veya iç kredi kanallarından en 
az biri çalıştığından krizden çıkışın mümkün gözüktüğünü 
ancak şimdi bu kanallarının kapalı olduğunu bildirdi. İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tara-
fından bu yıl 33.sü düzenlenen İktisatçılar Haftası’nın açı-
lışında konuşan Hisarcıklıoğlu, kriz döneminde kamu büt-
çesinin sıkı tutulmasının beklenemeyeceğini ifade ederek 
“Türkiye’de çöken iç talebe destek olmak, hem de daralan 
finans kanallarını yeniden canlandırmak için kamu bütçe-
sinden kaynak aktarmak ve ilave harcamalar yapmak kaçı-
nılmazdır.” şeklinde konuştu. 

Tedbir mekanizması kurulmasının önemine vurgu yapan 
TOBB Başkanı, bankaların kaynaklarını şirketler kesi-
minden Hazine kâğıdına kaydırmaması gerektiğini belirt-
ti. Hazine’nin daha fazla borçlanması halinde bunun kre-
di sistemi ve şirketler üzerindeki muhtemel olumsuz etkile-
rinin nasıl bertaraf edileceğinin bilinmediğini söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, “2009’daki muhtemel kayıpların 2010’dan iti-
baren nasıl ve ne kadar sürede geri alınacağı buna bağlıdır.” 
dedi. Sanayi sektöründe 205 bin kişi işini kaybetti. 2008’in 
son çeyreğinde sigortalı çalışan sayısının 360 bin azalması-
nı yorumlayan Hisarcıklıoğlu, kalifiye çalışanlarını kaybe-
den Türk sanayisinin, dolayısıyla rekabet gücünü kaybet-
tiğini ifade etti. Küresel krizin ekonomik sistemin yeniden 
inşasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Birlik Başka-
nı, finans ve reel sektör arasındaki bağların ağır hasar aldı-
ğını, kredi mekanizmasının durmasının ekonomi çarklarını 
da durdurma noktasına getirdiğini belirtti. Başkanın açıkla-
malarına göre, bankaların içine kapanmasıyla krizin ekono-
mi üzerindeki etkisi arttı. Kredi hacmi de geriledi. Serkan 
Şahin, İstanbul

ZAMAN GAZETESİ - 02 NİSAN 2009

Krizi atlatmak için iç talep canlandırılmalı 
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TOBB: Kontrollü küçülelim 90’lı yıllara dönmeyelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamları-
nın sürpriz olmadığını belirtirken, canlandırma tedbirleri-
ne, tüketimi desteklemeye önem verilmesi gerektiğini söy-
ledi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Mezunları 
Cemiyeti’nce düzenlenen “33. İktisatçılar Haftası” etkinlik-
leri kapsamında “Krizin neresindeyiz” toplantısında konu-
şan Hisarcıklıoğlu, ’Kontrollü’ bir küçülme için yapılması 
gereken bir dizi iş olduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Aksi 
takdirde unutmak istediğimiz 1990’lı yılları yeniden yaşa-
rız” dedi.

Mali disipline kontrollü gevşetme
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, 
Türkiye’de krizin finans kesiminden çok reel sektörü, özel-
likle sanayiyi vurduğuna dikkat çekerken, “Mevcut koşul-
lar ekenomiye farklı gözlüklerle bakmayı gerektiyor, üreti-
me, istihdama çıkış yaratmak adına mali disiplin kontrollü 
olarak gevşetilebilir” dedi. 

Orta vadeli program şart
Geçen ay vefat eden İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Türkel Minibaş anısına yapılan toplantıda Hisarcıklıoğ-
lu, geçtiğimiz 5 ayın iyi değerlendirilemediğini, açıklanan 
son küçülme rakamlarının da ’sürpriz’ olmadığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde de küçülme bekler-
ken, “Sanayi hacmimizin dörtte birini kaybetmiş durumda-
yız” diye konuştu. Canlandırma tedbirlerine, tüketimi des-
teklemeye önem verilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: “Mevcut istihdamı koruyacak tedbirlerin yanı 
sıra işsiz kalanlara, toplumun en alt gelir düzeyine destek-
ler planlanmalı. Şirketler kesiminin finansmana erişimi, na-
kit dengesinin yeniden tesisi için mekanizmalar kurulması 
gerekli. Bunlar olursa Türkiye kontrollü bir küçülme yaşar 
ve sonrasında küresel yarışa en az üretim ve istihdam kay-
bıyla devam eder.”

HÜRRİYET GAZETESİ - 02 NİSAN 2009

NİSAN 09



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ30

Kredi garanti fonu
■ Aynı toplantıya katılan ve “Bundan sonra bütün konsant-
rasyonumuzun ekonomide ol ması ve krize karşı önlem pa-
ketlerinin kesinti siz olarak devam etmesi gerekmektedir” 
diyen İSO Başkanı Tanıl Küçük, Kredi Garanti Fonu’nun 
devreye girmesinin, sıkıntının hafifle mesine, kredi musluk-
larının yeniden açılması na katkıda bulunacağının altını çiz-
di. Özellikle kamu bankalarının imalat sanayini destekle-
mesini isteyen Küçük, ayrıca maliyet azaltıcı çalışmalar ya-
pılmasını istedi.

Finansman zorlaştı
■ Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da, dış fi-
nansman bulmanın zorlaştığını, özellikle devletin kontrolü-
ne geçen bankaların Türkiye gibi ülkelere gelmede daha zor 
hareket edeceğini belirterek, “Türkiye’de de kredi hacmin-
de reel artış olmayabilir bu yıl” dedi. Buna karşın reel sek-
törün de talebinin azaldığına vurgu yapan Çağlar, banka-
sının son yürürlüğe koyduğu paketin ise konut ve tüketici 
kredilerini hareketlendirdiğini belirtti.

HÜRRİYET GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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TOBB’DAN HÜKÜMETE VE BANKALARA KRİZ UYARISI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kriz döneminde bütçenin 
gevşeyebileceğini ancak iş dünyasının önünü görmek için 
orta vadeli mali program beklediğini söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu ayrıca Türk bankalarının içine kapandığını, kredi bulma-
nın zorlaştığını vurguladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiye-
ti tarafından, 1974’ten bu yana organize edilen İk tisatçılar 
Haftası’nın 33’üncüsü dün “Kri zin Neresindeyiz? Kri-
zin Değişen Yüzle ri” üst başlığıyla başladı. Bu kapsamda, 
“Krizin Sektörler Yansımaları” konulu oturumda konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem hükümete hem 
ban kalara dikkat çekici uyanlar yaptı.
KRİZ DERİNLEŞİYOR
Küresel krizin dünyada derinleştiğine işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, Türkiye’de ise son 5 ayın iyi değerlendirilemediğini 
belirtti. 2008’le ilgili büyüme rakamlarının sürpriz olmadı-
ğını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “2009’un ilk çeyreğinde de 
2008’in son çeyreğindeki gibi bir daralma yaşanacak. İç pi-
yasada ve yatı rımlarda daralma en büyük sorunumuz işsiz-
liği artırıyor” dedi. Aralık 2008’den itibaren bütçe dengesi-
nin ciddi şekilde bozulduğuna da işaret eden Hisarcıklı oğlu, 
şöyle devam etti:
DESTEK ÖNEMLİ AMA
“Türkiye’de çöken iç talebe destek olmak, hem daralan fi-

nans kanallarını ye niden canlandırmak için kamu bütçesin-
den kaynak aktarmak ve ilave harcamalar yapmak kaçınıl-
mazdır. Ama sorun şudur ki; ortada bu yönde tedbir meka-
nizması kurulmamışken, kamu bütçesin deki açılma şimdi-
den gevşetmenin de çok ötesine geçmiştir?
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda kamu bütçesine yönelik orta 
vadeli mali plan hazırlanmasının önemli olduğunu vur-
gulayarak, “2010 ve sonrası için mali di siplinin yeniden 
tesis edileceği garanti al tına alınmalıdır. Aksi halde kamu 
borçlanmasının mali piyasalar üzerindeki daraltıcı etkisi-
nin önünü alamayız” dedi. Bu noktada kontrollü küçülme-
nin önemi işaret eden Hisarcıklıoğlu, aksi takdirde 1990’lı 
yıllardaki sıkıntıların yeniden yaşanabileceği uyarısı yaptı.
KREDİLER AZALDI
Bankaların kriz karşısındaki tutumunu da eleştiren Hisar-
cıklıoğlu, bu sektörün içine kapanmasının krizin eko nomi 
üzerindeki etkisini artmasına neden olduğunu belirtti. “Kre-
di hacmi önemli oranda gerilemiştir” diyen TOBB Başka-
nı” Oysa bankaların mevduat hac minde gerileme yaşan-
madı. Mevduatın krediye dönüşme oranı ise yüzde 87’den 
yüzde 80’lere düştü. Bankalar krediler  den çektikleri kay-
nağı, devletin iç borç lanma senedine yönlendirdi” yorumu-
nu yaptı.

BUGÜN GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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ESİN GEDİK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Krizin ne kadar süreceği 
henüz belirsiz. Bu dönemi en az hasarla atlatmak için kü-
resel önlemler alınmalı ve orta vadeli mali program yapıl-
malı’ dedi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti 
(İFMC) tarafından düzenlenen 33. İktisat Haftası’nın açılış 
konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün açıklanan küçülme 
oranlarının sürpriz olmadığını belirterek ‘2009’un ilk çey-
reğinde de benzer boyutta bir küçülme yaşanacaktır. Sana-
yi üretim hacmimizin dörtte birini kaybetmiş durumdayız’ 
dedi. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkel Mini-
baş anısına düzenlenen oturumun açılışında konuşan Hisar-
cıklıoğlu, dünyanın her tarafında krizin etkilerinin derinleş-
tiğini, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan düzenin, bugün-
kü dünyanın ihtiyaçlarına cevap veremediğini söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu, ‘Dünya ilk defa böyle ağır bir krizle karşı kar-
şıya bulunmaktadır. Krizin ne kadar uzun süreceği ise he-
nüz belirsizdir. Asıl tehlike ise tek tek alınan önlemlerin, 
küresel çapta başka dengesizlere yol açma ihtimalidir’ dedi.

Haritası olmayan yollardan geçiyoruz
‘BİR süre önce eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Av-
rupa Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, izlenimlerini şöyle aktardı: Onları dinledikten 
sonra bu krizi, herhalde dünya şu anda haritası çıkarılma-
mış topraklardan geçiyor diye tanımlıyorum. Yani buradan 
Ankara’ya gitmek istiyoruz, harita yok, yol yok. Bugünkü 
krizin temel farkı herhangi bir sonun, sınırın olduğunun en 
azından şu an için bilinmemesidir.

90’LI YILLARA YENİDEN DÖNERİZ
HİSARCIKLIOĞLU’NUN krizin etkisini azaltmak için 
önerdiği üç çözüm şöyle: 
Tüketimi destekleme çalışmaları sürmeli. İstihdam korun-
malı, işsiz kalanlara destek sağlanmalı. 
Harcama artırıcı tedbirler kaçınılmaz hale geldi. 2010 ve 
sonrası için mali disiplinin yeniden sağlanacağı garanti 
edilmeli.
Orta vadeli mali programa ihtiyaç var. Bunlar olursa Türki-
ye kontrollü küçülür ve yarışa en az hasarı görür. Olmaz ise 
unutmak istediğimiz 90’lı yılları yeniden yaşarız.

AKŞAM GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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TOBB’dan “90’lı yıllar” uyarısı
İFMC’nin toplantısında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu ‘orta vadeli mali program’ istedi.

2009 yılına yönelik harcama artırıcı ted birlerin kaçınıl-
maz olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, “2010 ve sonrası için mali disiplinin yeniden te sis edi-
leceği garanti altına alınmalı. Aksi halde kamu borçlan-
masının mali piyasalar üzerindeki daraltıcı etkisinin önü-
nü ala mayız” diye konuştu. Orta vadeli mali programa ih-
tiyaç duyulduğunu belirten Hi sarcıklıoğlu, “Olursa Türkiye 

kontrollü bir küçülme yaşar ve sonrasında küresel yarışa en 
az üretim ve istihdam kaybıyla devam eder. Olmaz ise unut-
mak istediğimiz 90’lı yılları yeniden yaşarız” dedi.

DÜNYA GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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Orta vadeli mali programa ihtiyaç duyul duğunu ifade eden 
Türkiye Odalar ve Bor salar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bunlar olursa Türkiye 
kontrollü bir küçülme yaşar ve sonrasında küresel yarışa 
en az üretim ve istihdam kaybıyla devam eder. Olmaz ise 
unutmak is tediğimiz 90Tı yıllan yeniden yasarız” dedi.3 te-
mel amaç etrafında Çalışmanın önemine işaret eden Hisar-
cıklıoğlu, canlandırma tedbirlerine, tüketimi desteklemeye 
önem verilmesi gerektiğini de söyledi.
Hisarcıklıoğlu, İstanbul Üniversitesi İk tisat Fakültesi Me-
zunları Cemiyeti tara fından bu yıl 33.’sü düzenlenen İkti-
satçılar Haftasının açılısında, dünyanın her tarafında kri-
zin etkilerinin derinleştiğini, 2. Dünya Sa vası sonrası 
oluşturulan düzenin, bugünkü dünyanın ihtiyaçlarına ce-
vap veremediği ni söyledi. Bütün ülkelerde ekonomiye du-
yulan güvenin büyük ölçüde sarsıldığına işa ret eden Hisar-
cıklıoğlu, “Dünya ilk defa böy le ağır bir krizle karşı kar-
şıya bulunmakta dır. Krizin ne kadar uzun süreceği ise he-
nüz belirsizdir” dedi. Geçtiğimiz haftalarda es ki İngiltere 
Başbakanı Tony Blair ve Avru pa Merkez Bankası Başka-
nı ile görüşmele rinden örnekler anlatan Hisarcıklıoğlu, şun-
ları kaydetti: “Ben onları dinledikten son ra sonra bu krizi, 
herhalde dünya şu anda haritası çıkarılmamış topraklardan 
geçi yor diye tanımlıyorum. Yani buradan An kara’ya gitmek 

istiyoruz, harita yok, yol yok, Ankara’yı bulmaya çalışıyo-
ruz. Farklı bir dö nemdeyiz. Bugünkü krizin temel farkı her-
hangi bir sonun, sınırın olduğunun en azın dan şu an için bi-
linmemesidir. Eskiden dış ticaret, dış kredi veya iç kredi en 
azından bi ri çalışıyor olurdu. Bu kanallardan birinin açık ol-
ması sayesinde krizden çıkış mümkün olurdu. Tünelin so-
nunda da ışık görünü yordu. Bugün ise bu kanalların hep-
si kapalı görünüyor. O yüzden G20 toplantısının önemi çok 
daha artmıştır. Küresel kriz an cak küresel önlemler gerek-
tirir.”
Bu bağlamda devleşen devlete kredi mekanizmalarının iş-
letilmesinin önümüz deki dönemlerde önem kazanacağına 
işa ret eden Hisarcıklıoğlu, gelişmiş ülkelerde toplanan kay-
nakların bir kısmının tekrar devletten devlete kredi yoluyla 
gelişmekte olan ülkelere aktarılmasının krizden çıkışı hız-
landıracağını söyledi.
Ziraat’i kutlarım
Geçtiğimiz 5 ayın iyi değerlendirileme diğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Dün açıklanan küçül-
me oranlan sürp riz değildir. 2009’un ilk çeyreğinde de 
ben zer boyutta küçülme yaşanacaktır. Sanayi üretim hac-
mimizin dörtte birini kaybetmiş urumdayız. Türkiye’nin 
en önemli sorun larının basında istihdam gelmektedir. Son 
1 yılda sanayi sektöründeki toplam istihdam 205 bin kişi 

DÜNYA GAZETESİ - 02 NİSAN 2009
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azalmış. 2008’in son üç ayında sigortalı çalışan sayısı 360 
bin azalmıştır. Bu, bir şeyin daha göstergesi; en rekabetçi 
sek törlerindeki kayıtlı çalışan sayısı oranı, diğer sektörle-
re göre daha yüksek olduğundan, as lında en kalifiye çalı-
şanlarımızı ve dolayısıyla rekabet gücümüzü kaybetmekte-
yiz. Bankaların içine kapanmaları da krizin ekono mi üze-
rindeki etkisini artırmaktadır. Kredi hacmi önemli oranda 
gerilemiştir. Banka ların mevduat hacminde gerileme yaşan-
madı. Mevduatın krediye dönüşme oranı yüzde 87den yüz-
de 80lere düşmüştür. Bankalar kredilerden çektikleri kayna-
ğı, devletin iç borçlanma senedine yönlenmişlerdir. Bu nok-
tada kredi piyasasını canlan dırmaya yönelik adımlarından 
dolayı Zira at Bankamızı kutluyorum.”
Kriz döneminde kamu bütçesinin sıkı tu tulmasının beklene-
meyeceği görüşünü de ifade eden
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
‘Türkiye’de çöken iç talebe destek ol mak, hem de daralan 
finans kanallannı ye niden canlandırmak için kamu bütçe-
sinden kaynak aktarmak ve ilave harcamalar yap mak ka-
çınılmazdır. Ama sorun şudur ki; or tada bu yönde tedbir 
mekanizması kurul mamışken, kamu bütçesindeki açılma 
şim diden gevşetmenin de çok ötesine geçmiş tir. Hedefle-
nenin çok ötesinde bir bütçe açığının gerçekleşmesi halin-
de bunun nasıl finanse edileceği de bilinmemektedir. Kay-
naklarını şirketler kesiminden hazine kağı dına kaydıran bir 
bankacılık sistemi varken, Hazinenin daha fazla borçlanma-
sı halinde bunun kredi sistemi ve şirketler üzerindeki muh-
temel olumsuz etkilerini nasıl bertaraf edileceği bilinme-
mektedir. Bilinmeyen, bu sürecin kontrollü mü, kontrolsüz 
mü gerçekleşecek olmasıdır. 2009’daki muhtemel kayıpla-
rın 2010’dan itibaren nasıl ve kadar sürede geri alınacağı 
buna bağlıdır.”
3 temel amaç
Bu noktada 3 temel amaç etrafında ça lışmanın önemine işa-
ret eden Hisarcıklıoğ lu, canlandırma tedbirlerine, tüketi-
mi des teklemeye önem verilmesi gerektiğini söy ledi. Mev-
cut istihdamı koruyacak tedbirle rin yanı sıra işsiz kalanlara, 

toplumun en alt gelir düzeyine destekler planlanması ge-
rektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şirketler kesiminin finans-
mana erişimi, nakit den gesinin yeniden tesisi için mekaniz-
malar ku rulması gerektiğini, 6 ay önce gündeme ge tirdikleri 
bu konunun sonuçlanmasını bek lediklerini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, kamu bütçesine yönelik orta vadeli plan ha-
zırlanmasının da önem li olduğunu vurgulayarak, “2009’a 
yönelik harcama artına tedbirler Kaçınılmaz olur ken, 2010 
ve sonrası için mali disiplinin ye niden tesis edileceği garan-
ti altına alınma lıdır. Aksi halde kamu borçlanmasının ma-
li piyasalar üzerindeki daraltıcı etkisinin önünü alamayız” 
diye konuştu. Orta vade li mali programa ihtiyaç duyulduğu-
nu ifa de eden Hisarcıklıoğlu, “Bunlar olursa Tür kiye kont-
rollü bir küçülme yaşar ve sonra sında küresel yanşa en az 
üretim ve istihdam kaybıyla devam eder. Olmaz ise unut-
mak is tediğimiz 90’lı yıllan yeniden yaşarız” dedi.
Küçük: Paketler kesintisiz sürmeli 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük de 
Türkiye’nin artık seçim sürecini geride bıraktığını belirte-
rek, “Bundan son ra bütün konsantrasyonumuzun ekonomi-
de olması ve krize karşı önlem paketlerinin kesintisiz olarak 
devam etmesi gerekmek tedir. Talebi canlandırmak bu işin 
önemli bir boyutudur. Ama bizim beklentimiz eş za manlı 
olarak işletmelerde üretimi canlan dırmaya yönelik önlem-
lerin de süratle dev reye girmesidir” dedi.
Çağlar ümit verdi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da 33. İkti-
satçılar Haftası dolayısıy la düzenlenen ve geçtiğimiz aylar-
da haya tını kaybeden İstanbul Üniversitesi İktisat Fa kültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş anısına gerçekleş-
tirilen “Krizin Sektörel Yansımaları” konulu oturumda yap-
tığı ko nuşmada, bugün kriz konusunda tek emin oldukla-
rı şeyin, “krizin neresinde olundu ğunun bilinmediği” oldu-
ğunu söyledi.Çağlar, ortalama aktif vadesiyle pasif vadesi 
ara sındaki farklılık dolayısıyla 2009’un ilk çey reğinde Türk 
bankacılık sektörünün, belki de benzer periyotların çok öte-
sinde kârlılıkla karşılaşacağını bildirdi.
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14 milyar lira
Hisarcıklıoğlu son 6 ayda kredilerin 14 milyar lira azal-
dığını söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bütün sektörlerde kan kaybı yaşanırken ban-
kaların kâr patlaması yaşadığına dikkat çekti ve bankaları 
kredi faizlerini yüksek tutmakla eleştirdi.
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve TOBB ta-
rafından düzenlenen Hisarcıklıoğlu: Kartepe Ekonomi Zir-
vesinde bir konuşma yaptı. Bankaların kredi vermek yeri-
ne bono aldığını dile getiren TOBB Başkanı şunları söyle-
di: “Her sektör kaybederken bankacılık sektörü kâr patla-
ması yaşıyor. Böyle şey olur mu?” Mevduata yüzde 12 faiz 
veren bankaların kredi için bunun iki katını istediklerini ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, bunu “insafsızlık” diye nitelendirdi. 
Okuduğu bir haberde bir bankacının her şeyi olumlu gördü-
ğünü kaydeden TOBB Başkanı, “Aynı gün kapının önüne 
bin 500 çalışanını koyuyor. Kâr patlaması yaşa, ama o bin 
500 kişiyi çıkarma da onlar iş kaygısı duymasınlar” dedi.

KRİZİ İYİ YÖNETMELİYİZ
Krizde çözümün muhakkak olacağını dile getiren Hisarcık-
lıoğlu, “Ama esas olan krizi yönetiyor olmamız. Bunun için 
de küçük adımlar ve kısa vadeli odaklanmaya ihtiyacımız 
var. Zararı en aza indirgeyecek tedbirlere ihtiyacımız var” 
dedi.
6 MİLYON KİŞİ İŞSİZ
6 milyon işsiz olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ekono-
mi küçülürse büyük sıkıntı olur” dedi. Otomobil zamlarına 
ilişkin Hisarcıklıoğlu, “Böyle bir şey olur mu? Hem sata-
mıyoruz diye şikayet edeceğiz ondan sonra da hadi bakalım 
biraz önü açıldı zam yapalım...” dedi.

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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Krize önlem dizginleme mi?

ABDURRAHMAN YILDIRIM
Bir süreden beri ve muhtemelen seçimler nedeniyle sus-
kun olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kartepe 
Zirvesi’ndeki konuşmasında görüşlerini derli toplu ortaya 
koydu. Satır aralarında önemli tespitlerde bulundu, çözüm 
önerilerini getirdi. Kendi sözleriyle toparlayıp aktaralım:
■ İlk defa küresel bir krizle karşı karşıyayız. Bugüne ka-
dar haritası çıkartılmamış topraklardan geçiyoruz. Çözüm-
de G-20 önemli. Küresel krizin çözümü de küresel ölçekte-
ki kararlarla olabilir. Şimdiye kadar düzenleme ve denetle-
me vardı, dizginleme yoktu. Şimdi dizginlemeye de ihtiyaç 
olduğu ortaya çıktı.
■ Kavgadan kaçalım. Kavga eden insanlar birbirinin kar-
şısına geçiyor. Kavganın olduğu yerde azap vardır. Halbu-
ki ticaret bir uzlaşma mesleğidir. Hergün fiyatlar üzerinde 
uzlaşıyoruz. Fikir ayrılıkları olur, bunu tartışabiliriz. Her-
kes, geleceği bilmediği zaman mevcudu kaybetmekten kor-
kar. Bu açıdan kriz ortamında reform mutabakatına ihtiya-
cımız bulunuyor.
■ Şu anki durumu tanımlamak için sadece kriz var dersek, 
öldük bittik dersek, eksik yaparız, kendi ayağımıza kurşun 
sıkarız. Ancak kriz yok da dersek inandırıcı olamayız. Evet 
kriz var. Ama çıkış yolu da var. Bu tekerlek bu tümsekte 
kalmayacak. Bu kriz bir gün bitecek. Çözümü de ortaya 
koymalıyız. Bu çıkış yolunu da tartışıp bulacağız.

■ Küresel kriz sonrasında Başbakan ve bakanlarla 84 kez 
görüştüm. Ekonominin ve iş dünyasının sorunlarını ve çö-
züm önerilerini aktardım. Son yapılan icraatlarda bu çalış-
malarımızın sonuçlarını da almaya başladık.
■ Krizden çıkış için yapılacaklardan biri, iç talebi canlan-
dırmak. Çünkü milli gelirin yüzde 68’ini iç tüketim oluştu-
ruyor. Tüketimi canlandırabildiğimiz zaman biz bu sorunu 
aşarız. İkinci yapılacak iş şirketlerin bozulan nakit dengele-
rini yeniden kurmak. Bu açıdan kamu aldığı mal ve hizmet-
lerin bedelini mutlaka ödemeli. Üçüncüsü de bütçe disipli-
nini orta vadede yeniden tesis etmek. Yoksa açıkların art-
maya devam etmesi bir aşamadan sonra faizleri artıracaktır.
■ Bir yol haritasına sahip olmalıyız. Buna uygun bir sis-
tem ve kurallar bütünü ortaya koymalıyız. Bu kriz sırasında 
ortaya konulan uygulamalarla korkarım gıdaya dayalı sa-
nayiyi kaybedeceğiz. Organize perakendecilik diyor ki, be-
nim adıma, şu malı üret. Üzerine market markasını koyu-
yor. Dolayısıyla biz kendi ürünlerimizi markasız hale getiri-
yoruz, market kendi markasını yerleştiriyor. Benim markam 
sıfırlanırken kendi markasını yerleştiriyor. Bir süre sonra da 
bu ürünü Pakistan’da, daha ucuz diye oraya ürettirebiliyor. 
Dünyada böyle bir şey yok. Bu tür market markaları topla-
mın yüzde 10’unu geçemez. Ama bizde bunun kuralları ko-
nulmuş değil.

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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EGD’nin Kartepe zirvesi
Her yıl yapılan Kartepe Zirvesi’nin beşincisi gerçekleşti. 
Ekonomi gazetecilerinin TOBB ile ortaklaşa yaptığı toplan-
tıda TOBB Başkanı ki son beş yılda Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bir konuşma yapar. Ekonomi gazetecileri de kendi iç so-
runlarını tartışır. Bu toplantılar şüphesiz ekonomi gazete-
cileri arasında tanışmayı, dayanışmayı, diyoloğu artırıyor. 
Bu, temel bir kazanç. Bunun dışında toplantılardan şimdiye 
kadar iki somut sonuç çıktı. Biri yabancı dil eğitimi konu-

sundaki girişim ki, son aşamaya gelindi, yurt dışına 20 kişi 
yollanacak. Diğeri de bu yıl kararlaştırılan Ekonomi Bası-
nı Ödülleri. Merkezi Ankara’da olan Ekonomi Muhabirleri 
Derneği zaten bu konuda yol almış. Şimdi buna İstanbul’un, 
yani Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin katılımı bir zengin-
lik yaratacak. Ekonomi gazetecilerini sadece medya dışın-
daki kurumlar değil, kendi mesleki kuruluşları da teşvik et-
miş olacak. Spor Yazarları Derneği ve Magazin Gazetecile-
ri Derneği’nin örnek uygulamalarında olduğu gibi.
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Millet seçimde her kuruma mesaj verdi
Yerel seçim sonuçlarının sadece siyasi partilere değil, her kuruma önemli mesajlar verdiğini belirten TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, ‘2007’de farklı düşünenler şimdi farklı düşünmeye başladı. Her kurum kendi alanı içinde hareket ederse 
millet sağduyusuyla neler yapacağını gösterdi’ dedi.

ESİN GEDİKLİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yerel seçim sonuçlarının sadece siyasal par-
tilere değil, her kurum ve kuruluşa önemli mesajlar verdiği-
ni söyledi.  Hisarcıklıoğlu, yerel seçimlerin millete ve mil-
letin sağduyusuna herkesin güvenmesi gerektiğini göster-
diğini söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Kocaeli 
Kartepe Green Park Hotel’de düzenlediği toplantıda eko-
nomik durum ile ilgili kapsamlı bir sunum yapan Hisarcık-
lıoğlu, gazetecilerin yerel seçimlerle ilgili sorularını şöyle 
yanıtladı: ‘Yerel seçimler bize bir şey gösterdi ki, bu mille-
tin sağduyusuna herkesin güvenmesi gerekir. 2007’deki se-
çim sonuçlarının ardından farklı düşününler 2009’da fark-
lı düşünmeye başladılar. Burada çok önemli bir mesaj çıktı. 
Halkımız Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarına mesaj verdi. 
Herkes kendi alanının içerisinde hareket ederse, bu millet 
kendi sağduyusuyla istediği şekilde ne yapabileceğini gös-
teriyor. Her kuruluş kendi içinde oturup bunun değerlendir-
mesini yapacak.’ 

Küresel krizin sinyalleri 2006 yılından itibaren gönderme-
ye başladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ‘2006’dan sonra 
Türkiye’de ekonomi geri planda kaldı ve reform süreci ak-
samaya başladı. 2005’ten sonra ben dahil, hepimiz rehavete 
kapıldık’ diye konuştu. 

KRİZ GELİYORUM DEDİ
Türkiye’nin krizden en çok etkilenen ülkeler arasında yer 
aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, ‘Ocak 2009 itibarıyla 
üretimde yüzde 25’lere varan düşüşler meydana geldi. Yani 
çalışan her dört makineden biri durdu. Böyle giderse daha 
vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. İşsizlik en önemli sorunu-
muz. 2008 sonu itibarıyla toplam işsiz sayısı 6 milyon ki-
şiye ulaşıyor. Her üç gençten birinin işsiz olduğu anlamına 
geliyor’ diye konuştu.
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BANKALAR İNSAFSIZLIK YAPIYOR
‘HER sektör kan kaybederken bugün bankacılık sektörü kar 
patlaması yaşıyor’ diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
30 Eylül 2008-30 Mart 2009 arasında yurtiçi kredi hacminde 
daralmanın yüzde 14 milyar liraya ulaştığını, buna karşın ban-
kaların menkul değerler portföyünde ise 31 milyar liralık artış 
olduğunu kaydetti. 
Bankaların reel sektöre kredi vermek yerine daha güvenilir 
buldukları devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaptıkları-
nı belirten Hisarcıklıoğlu, ‘Reel sektörün ağladığı bir dönem-
de bankalar çok mutlu ve büyük bir kar patlaması yaşıyorlar. 
Bankada mevduatınıza en fazla yüzde 12-12,5 faiz veriyorlar. 
Şirketlere açılan kredilerde ise en sağlam olan şirkete yüzde 
20, normal verilebilecek kişiye de yüzde 25 faiz uyguluyorlar. 
Tam yüzde 100 fark var. Böyle bir şey olmaz, bu insafsızlık. 
Eğer buradan hep beraber çıkacaksak, birlikte sorumluluğu-
muzu da bilmemiz lazım. Gazetede bir bankanın sorumlu kişi-
si ‘her şey güllük gülistanlık’ diyordu. Haberi okuduğum gün 
kapının önüne 1.500 çalışanını koyuyor. Yahu hani güllük gü-
listanlıktı? Bari hiç olmazsa kar patlaması yaşa, o 1.500 kişiyi 
çıkarma da onlar iş kaygısı duymasınlar’ dedi.

Bu tekerlek tümsekten geçecek
‘BU tekerlek bu tümsekten geçecek’ diyen Hisarcıklıoğlu, kri-
zi yönetmenin ve hasarlarını aza indirmenin mümkün olduğu-
na dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu çözüm önerilerini şöyle sıra-
ladı: İlk olarak iç talebi canlandırmamız lazım. Türkiye’nin 
GSMH’sinin yüzde 68’i iç tüketimden oluşuyor. İç tüketimi 
canlı tutabilirsek en büyük sorunumuzu çözebilecek noktada 
olabiliriz.

İSTİHDAM ÖNEMLİ
İstihdam teşviki çok önemli. Şirketlerin bozulan nakit dengesi-
nin yeniden kurulması gerekiyor. Bu nedenle kamu almış oldu-
ğu malların bedelini ödemeli. Kredi Garanti Fonu mekanizma-
sı işler hale getirilmeli, KOBİ’lere yönelik Eximbank ve KOS-
GEB destekleri devam etmeli. Merkez Bankası yerli ve yaban-
cı para zorunlu karşılıklarını da önemli ölçüde düşürmesi ve 
tekrar reeskont kredi mekanizmasını devreye sokması lazım.

IMF’yle anlaşılmalı
TOPLANTIDA  gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hisar-
cıklıoğlu IMF hakkında şunları söyledi: Dünya ekonomisinin 
geleceğinde düzenleme ve denetlemenin yanı sıra dizginleme-
de de IMF’in rolü büyüyecek. Biz IMF’le anlaşma yapılma-
sı taraftarıyız. IMF bize şimdiye kadar bize tarımdan ve teks-
tilden çıkın diye bastırıyordu. Şimdi ise tam tersine istihdam 
yaratan sektörler bunlar ve krizden çıkış da buradan geçiyor 
diyorlar. Dünyada yeni bir düzen kurgulanıyor. Bu dönemde 
gücümüzü kaybetmemek çok önemli. Anlıksa anlık, günlükse 
günlük tedbirleri alarak bu dönemi atlatalım.

Bütçe disiplini yeniden yapılansın
RİFAT Hisarcıklıoğlu, bütçe disiplininin de orta vadede yeni-
den tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: 
Bütçe disiplinine bakarsak, 2009 çok kötü, eğer böyle bırakır-
sak bu ileride kamunun borçlanmasındaki faiz oranlarını artı-
racaktır. Bunu artırmaması için çok yıllı bütçeye geçmemiz la-
zım. Yani 2 yıllık, 3 yıllık bütçe yaparak bütçe açıklarının aza-
lacağını gösterip kredimizin borçlanmamızın faizlerinin ine-
bilmesi için, orta vadeli program ve orta vadeli mali progra-
ma ihtiyaç var.
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‘Devlet alacağına şahin, borcuna karga’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Haksızlık var burada. Devlet vatandaşına zulüm eder mi? Benim borcum olduğu za-
man istediği en tepeden faizi, her türlü tehdidi yapacak, benim alacağım olduğu zaman diyecek ki ‘kusura bakma sana pa-
rayı ödeyemiyorum.’ Böyle haksızlık olur mu?” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer biz iç tüketimi can-
lı tutabilirsek, hiç olmazsa üretimi devam ettirebilecek, en 
büyük sorunumuzu çözebilecek bir noktada olabiliriz” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve 
TOBB tarafından düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesin-
de, küresel krizin başlangıcından itibaren, sorunlarını akta-
rabilmek için cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar ile tam 
84 kez bir araya geldiklerini söyledi. Kendisinin de sorum-
luluğu bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Eğer bir 
sorun varsa, yaratan bütün canlılara kendini koruma güdü-
sü vermiş. Ben çıksam desem ki ‘öldük, bittik, mahvolduk’, 
iş daha da daralır. Bu ne olur? Kendi ayağımıza kurşun sık-
mış gibi oluruz. Bağırarak, çağırarak çözebilir miyiz? Bu 
hepimizin ortak meselesi, bu siyasi mesele değil, açık söy-
leyeyim. Bunu biz siyaset olarak yapamayız. Nedir? Çöze-
cek insanlara çözümleri alıp götürmem lazım. Benim işim 
çözüm yollarını bulmak, sadece sıkıntıyı götürmek değil. 
Akıllı insanlar onu yapar” diye konuştu.
İç talebi canlandırmak gerekiyor
Aktardıklarından bir kısmının son uygulamalarla yürürlü-
ğe girmeye başladığını ve rahatlık verdiğini dile getiren Hi-

sarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Çözüm yolları ne? Bir sefer 
iç talebi canlandırmamız lazım. Türkiye’nin GSMH’sinin 
yüzde 68’i 72 milyonun tüketiminden oluşuyor. Eğer biz iç 
tüketimi canlı tutabilirsek, hiç olmazsa üretimi devam et-
tirebilecek, en büyük sorunumuzu çözebilecek bir noktada 
olabiliriz. Eğer krizin etkisini az hissetmek istiyorsak, yük-
leneceğimiz yer burası olması lazım. 72 milyona tükettir-
mek lazım.’Kriz var ha, gideceksin, batacaksın, işsiz kala-
caksın’ dersen insanlar tüketmez ama tüketmeyince de ilk 
işimi kaybeden ben oluyorum. Herkes buna bağlı olarak 
kaybediyor. Kaybetmeyenler de var tabii biliyorsunuz.” İn-
sanların tüketime devam edebilmesi için öncelikle önlerini 
görebilmesi, geleceğe yönelik belirsizliklerin ortadan kalk-
ması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bunun için de 
inandırıcı, tutarlı bir programa ihtiyaç var. İstihdam teşviki 
ve sosyal yardımlar çok önemli” dedi.

Nakit dengesi yeniden kurulmalı
Şirketlerin de piyasa şartlarından dolayı bozulan nakit den-
gesinin yeniden kurulması gerektiğini ifade eden Hisarcık-
lıoğlu, bunun için öncelikle kamunun almış olduğu malların 
bedelini ödemesinin önemini vurguladı.
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Devletin “alacağına şahin, borcuna karga” olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Haksızlık var burada. Devlet vatanda-
şına zulüm eder mi? Benim borcum olduğu zaman istediği 
en tepeden faizi, her türlü tehdidi yapacak, benim alacağım 
olduğu zaman diyecek ki ‘kusura bakma sana parayı ödeye-
miyorum.’ Böyle haksızlık olur mu?” dedi.

“Genel bir yaklaşım lazım”
Hisarcıklıoğlu, kredi ödemelerinde, yeniden yapılandırıl-
masına, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 
“Genel bir yaklaşım lazım. Kredi Garanti Fonu mekanizma-
sı gibi şirketlerin krediye ulaşması noktasında çok önemli, 
bunun gücünün artırılmasına ihtiyaç var. KOBİ’lere yöne-
lik Eximbank ve KOSGEB desteklerinin devamına ihtiyaç 
var bu devrede.

Özellikle piyasadaki likiditeye yönelik olarak da Mer-
kez Bankası yerli ve yabancı para zorunlu karşılıklarını da 
önemli ölçüde düşürmesi lazım. Merkez Bankası tekrar re-
eskont kredi mekanizmasını devreye sokması lazım. Bu da 
bankaların özellikle kredi vermesini destekleyecek bir nok-
tadır” şeklinde konuştu.
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Yerli helikoptere ilgi artıyor

Rifat Hisarcıklıoğlu, bütçe disiplininin de orta vadede yeni-
den tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydet-
ti: “Bütçe disiplinine bakarsak, 2009 çok kötü, eğer böyle 
bırakırsak bu ileride kamunun borçlanmasındaki faiz oran-
larını artıracaktır. Bunu artırmaması için çok yıllı bütçeye 
geçmemiz lazım. Yani kamunun borçlanmasındaki faizle-
rin artmasını istemiyorsak çok yıllı bütçe yapmamız lazım 
ki ileride bu bütçe dengesinin düzelebileceğini gösterme-
miz lazım. Yani iki yıllık, 3 yıllık bütçe yaparak bütçe açık-
larının azalacağını gösterip kredimizin borçlanmamızın fa-
izlerinin inebilmesi için, orta vadeli program ve orta vadeli 
mali programa ihtiyaç var.”

“Kriz var, çıkış yolu da var”
Hisarcıklıoğlu, “Var, ama çıkış yolu da var arkadaş. Burada 
ben çıkıp ‘kriz yok her şey güllük gülistanlık’ desem, kim-
seye inandırıcı olamam. ‘Var, öldük, bittik mahvolduk’ de-
sem de bu sefer sorumluluğumuz var. Daha beter içe kapa-
nıyorlar. İçe kapanmak insanların tüketimde içe kapanma-
sı, onu ifade etmek istiyorum. Var olduğunu bileceğiz, akıl-
lı insanlar da bunun çıkış yolunda, kafayı çalıştıracak yolu 
çıkartacak, bunu paylaşacak. Kimle neyi nasıl paylaşacağı-
nı da çok iyi bilecek” şeklinde konuştu.

“IMF’nin de anlayışını değiştirmesi lazım”
Hisarcıklıoğlu, “IMF ile anlaşmamız lazım, IMF’nin de 
anlayışını değiştirmesi lazım” diyerek, bir anekdot anlat-
tı: “IMF son ziyaretinde tartıştık tartıştık sonunda dedim ki 
‘Nasıl görüyorsunuz Türkiye’yi?’. ‘İki sektöre aman dik-
kat’ dedi. ‘Hangi sektörler’ dedim, ‘tarım ve tekstil’ deyin-
ce benim göz böyle fal taşı gibi oldu. Yahu hani bunlardan 
çıkacaktık, bize böyle tavsiye ediyordunuz. ‘Aman bun-
lar istihdam deposu sektörler, bunlara iyi sahip olun’ diyor. 
Herkesin anlayışı değişti. Bu enflasyon anlayışı, diğer tüm 
anlayışlar yıkıldı.”

MİLLİ GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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Sanayici ağlarken bankaların gülmesi yanlış  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayiciler sıkıntı-
dayken, bankacılık sektöründe yaşanan kár patlamasını 
doğru bulmadığını söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve 
TOBB tarafından Kartepe’de düzenlenen Kartepe Ekono-
mi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ekonomiyi değerlendir-
di. Bankacılık sektörüne dikkat çeken Hisarcıklıoğlu ‘Her 
sektör kaybederken bugün bankacılık sektörü kár patlaması 
yaşıyor. Tamam bankacılık sektörümüz sağlam olsun diyo-
ruz. Bugün cidden de sağlam, bununla gururlanıyoruz. Eğer 
buradan hep beraber çıkacaksak, hep beraber sorumluluğu-
muzu da bilmemiz lazım. Bizler ağlarken birilerinin gülme-
si mümkün değil. Mutlu olabilmesi mümkün değil’ diye ko-
nuştu. 

İNSAFSIZCA YÜKLENİYORLAR 
BANKALARIN yüzde 12.5’la topladığı mevduatı yüzde 
14’le devlete sattığını belirten Hisarcıklıoğlu ‘Bir bankacı 
olarak düşündüğün zaman ‘bir kárı yok, 25’le sana verme-

si lazım’ demeniz lazım. İşi sağlam görüyor da devlete ve-
riyor. İşin bir handikabı da burası. Onun için devletin borç-
lanma ihtiyacını azaltmak lazım’ dedi. Hisarcıklıoğlu ‘Ban-
kacılık sektörü bize verdiği kredilerde 14 milyar TL azal-
ma yaptı. Kredileri adeta kıstı, devlete borç verebilmek için. 
Devletin hazine bonosu satın almada, tam 31 milyar TL ar-
tış var. Çünkü paraya ihtiyacı olan daha güvenilir bir yer 
var. Bankacılar da bizden kestiler oraya vermeye başladılar. 
Bize de insafsızca yükleniyorlar’ diye konuştu. 
Seçimden mesaj çıktı 
YEREL seçimleri de değerlendiren Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: ‘Yerel seçimler bize bir şey gösterdi ki, bu mille-
te herkesin güvenmesi lazım. 2007’de farklı düşünenler se-
çim sonuçlarını 2009’da farklı düşünmeye başladılar. Çok 
önemli bir mesaj çıktı burada. Bütün Türkiye’deki kurum 
ve kuruluşlar kim varsa herkese mesaj var burada. Herkes 
kendi alanının içerisinde hareket ederse, bu millet kendi 
sağduyusuyla istediği şekilde ne yapabileceğini gösteriyor.’

STAR GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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Mevduata 12.5, krediye 20 - 25 faiz insafsızlık

ESENGÜL METİN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkın-
tının küresel krizden çok önce baş gösterdiğini, söyledi.
Bankacılara da sert eleştiriler yönelten Hisarcıklıoğlu, 
“Reel sektörün nakit ihtiyacı had safhada. Her sektör kay-
bederken bankalar kar patlaması yaşıyor. Mevduatınıza en 
fazla yüzde 12-12.5 faiz veriyorlar. Şirketlere açılan kredi-
lerde ise en sağlam olan şirkete yüzde 20-25 faiz uygulu-
yorlar. Bizler ağlarken birilerinin gülmesi mümkün değil” 
dedi. Hisarcıklıoğlu’nun görüşleri şöyle:

REEL SEKTÖR KAN AĞLIYOR, BANKALAR KÂR 
PATLAMASI YAŞIYOR: Reel sektörün nakit ihtiyacının 
had safhada,  bankalar kâar patlaması yaşıyor. Kredilerde, 
devlete borç verebilmek için 14 milyar TL azalma var. Kre-
dileri kıstı bize. 
Niye biliyor musunuz? Devlete borç vermek için. Bakın ha-
zine bonosu satın almada, tam 31 milyar TL artış var. Bize 
de insafsızca yükleniyorlar. Her sektör kaybederken banka-
cılık kar patlaması yaşıyor. Yüzde 12.5 ile mevduat toplayıp 
yüzde 25 ile de kredi verecek. Bunu kabul etmek mümkün 
değil. Bizler ağlarken birilerinin gülmesi mümkün değil.

TÜRKİYE’DEKİ SIKINTI KÜRESEL KRİZDEN 
ÖNCE BAŞLAMIŞTI: 2002’den itibaren hızlı bir büyü-
me trendine girdi Türkiye ama 2005’ten sonra hepimiz re-
havete kapıldık. Sıkıntı küresel sıkıntıdan önce başlamıştı. 
2007’de Türkiye’nin büyümesi aşağıya doğru inmeye baş-
lamıştı. 
2008’de küresel krizle birleşince vahimleşti ki işte 2008’in 
son çeyreğine baktığımız zaman 6.2’lik bir küçülmeyi yaşa-
dık. Türkiye 2008’in 4. çeyreğinde dünyada en çok daralan 
5. ekonomi. Enteresan tarafı krizi çıkartanlar bizden daha 
hafif etkilenmiş durumda.

KAPALI KAPILAR ARDINDA DA KAMUOYU 
ÖNÜNDE DE İKAZ ETTİK: Hem kapalı kapılar ardında 
hem de kamuoyuna açık toplantılarda krizle ilgili ikazlar-
da bulunduk. Aman ‘Ne olur kavga çıkartmayalım’ dedik. 
Çıksam desem ki ’öldük, bittik, mahvolduk’, iş daha da da-
ralır. Kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Bu siyasi me-
sele değil, Nedir? Çözecek insanlara çözümleri alıp götür-
mem lazım.

DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, VERECEĞİNE KAR-
GA: Haksızlık var. Devlet alacağına şahin, borcuna karga. 
Devlet vatandaşına zulüm eder mi? Borcum olduğunda is-

MİLLİYET GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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tediği en tepeden faizi, her türlü tehdidi yapacak, alacağım-
da diyecek ki ’kusura bakma ödeyemiyorum.’ Böyle hak-
sızlık olur mu?

YEREL SEÇİMLERDEN HERKES DERS ÇIKARSIN: 
Yerel seçimlerden herkesin ders çıkarmalı. Seçimler göster-
di ki, bu millete herkesin güvenmesi lazım. Türkiye’deki 
kurum ve kuruluşlar kim varsa herkese mesaj var burada. 
Herkes kendi alanının içerisinde hareket ederse, millet sağ-
duyusuyla ne yapabileceğini gösterir.

KİMSE HESAP VERMİYOR, HESAP SORAMIYOR: 
İki şey çok önemli. Güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi. 
Bu ikisi birbirinin ayrılmaz. Demokrasinin kalitesini artır-
mak istiyorsak, en önemli iş şu; hesap veremeyen hesap so-
ramaz. Ama kimse hesap veremiyor, kimse soramıyor, böy-
le demokrasi olur mu?

IMF’CİLERİN SÖZLERİNİ DUYDUM, GÖZLERİM 
FAL TAŞI GİBİ OLDU: IMF’nn son ziyaretinde tartıştık 
tartıştık, dedim ki ’Nasıl görüyorsunuz? ’İki sektöre aman 
dikkat’ dedi. ’Hangi sektörler’ dedim, ’tarım ve tekstil’ de-

yince benim göz böyle fal taşı gibi oldu. Yahu hani bun-
lardan çıkacaktık, bize böyle tavsiye ediyordunuz. ’Aman 
bunlar istihdam deposu sektörler, bunlara iyi sahip olun’ di-
yor. Herkesin anlayışı değişti. 

Kısa vadeli odaklanma, orta vadeli program
Bütçe disiplini 2009’da çok kötü, böyle bırakırsak kamunun 
borçlanma faizi artacak. 3 yıllık bütçe yapalım, faizlerinin 
inebilmesi için orta vadeli program ve mali programa ihti-
yaç var. Türkiye’nin GSMH’sinin yüzde 68’i 72 milyonun 
tüketimi. Yükleneceğimiz yer burası.
Hiçbir kriz tümsekte kalmaz, iner. Krizi yönetiyor olmak 
için küçük adımlar ve kısa vadeli odaklanmaya ihtiyacı-
mız var. Kredi Garanti Fonu güçlendirilmeli. Eximbank ve 
KOSGEB destekleri devam etmeli. Likiditeye yönelik ola-
rak Merkez Bankası yerli ve yabancı para zorunlu karşılık-
larını önemli ölçüde düşürmesi lazım. Reeskont kredi me-
kanizmasını devreye sokması lazım.
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Rehavet kriz getirdi
Ekonominin iyi gidip gitmediğini anlamak için büyüme rakamlarına bakmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “2005’ten 
itibaren oluşan rehavetle ülke krize yakalandı” dedi.

► TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisar cıklıoğlu, 2006 yılından sonra eko nomide 
reform sürecinin aksadığını belirterek, “Ülke olarak 2005 
sonrası rehavete kapıldık. Bunda toplu mun tamamı so-
rumludur. Ben de dahil. Büyüme rakamlarına bakın, 
ekonomi iyi mi, kötü mü anlarsı nız” dedi. Ekonomi Ga-
zetecileri Derneği ve TOBB tarafından Koca eli Maşukiye 
The Green Park Resort Kartepe’de düzenlenen 5. Kar
tepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, bugün 
Türkiye’de 4 makineden birinin durduğunu, bin lerce kişi-
nin işsiz kaldığını hatırlattı.
Krize karşı tüketmek lazım
Krizin bir gün biteceğini dile geti ren Hisarcıklıoğlu, “Kri-
zi yönetiyor olmalıyız. Bunun için de küçük adımlar ve 
kısa vadeli odaklanma ya ihtiyaç var” dedi. Cumhurbaşka-
nı başka olmak üzere hükümet ile 84 kere bir araya geldik-
lerini, birçok kriz tedbirinin kendi teklifleri oldu ğunu an-
latan Hisarcıkhoğlu, “Ancak Kriz var, batacaksın, işsiz 
kalacak sın” diyerek insanları ürkütmenin de bir mana-
sı olmadığını belirtti. Hi sarcıklıoğlu, “Eğer biz iç tüketi-
mi cardı tutabilirsek, hiç olmazsa üreti mi devam ettire-
bilecek, en büyük sorunumuzu çözebilecek bir nokta da 
olabiliriz. Eğer krizin etkisini az hissetmek istiyorsak, 
yükleneceği miz yer burası olması lazım. 72 mil yona tü-
kettirmek lazım” dedi.

Otomobilcilere sert eleştiri
Hisarcıklıoğlu, otomobilcilerin vergi indirimlerinden sonra 
zam yapmasını eleştirdi ve “Hem satamı yoruz diye şika-
yet edeceğiz ondan sonra da hadi bakalım biraz önü açıl-
dı zam yapalım. Böyle bir şey olamaz” dedi. Türkiye’nin 
IMF ile anlaşmasını, ancak IMF’nin de an layışını değiştir-
mesinin gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Her kesin 
anlayışı değişti. Bu enflasyon anlayışı, diğer tüm anla-
yışlar yıkıl dı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, ekonomide ol-
duğu gibi son seçimler de de herkesin birbirine güvenmesi 
gereğinin ortaya çıktığını hatırlattı.
Bankalar insafsızca yükleniyor 
► BANKALARIN reel sektö re musluklarını kısması-
nın ka muoyunda tepkilere neden olduğunu vurgulayan 
Hisarcık lıoğlu, bankaların daha garan ti gördükleri için dev-
lete borç vermeyi tercih ettiklerini söy ledi. Mart ayında ge-
çen yıla göre kredi hacminde 14 milyar
TL daralmanın görüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, buna 
karşılık Hazine Bonosu’nda 31 milyar TL’lik artışa dikkat 
çek ti. Hisarcıklıoğlu, “Bize de in safsızca yükleniyorlar. 
Her sektörde kaybederken ban kacılık sektörü kâr pat-
laması yaşıyor” diye konuştu.

SÖZCÜ GAZETESİ - 07 NİSAN 2009

NİSAN 09



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ48

Bankaların hiç insafı yok’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıkoğlu, reel sektörün nakit ihtiyacının had safhada bulunduğu bir dönemde bankaların kar pat-
laması yaşadığına dikkat çekerek, “Yüzde 12.5 ile mevduat toplayıp, yüzde 25 ile kredi veriyorlar. Bu insafsızlık” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, bankaların reel sektöre kredi vermek yerine daha gü-
venilir buldukları devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaptık-
larını belirterek, “Reel sektör ağlarken, bankacılık kesiminin yü-
zünün gülmesi ve mutlu olabilmesi mümkün değil. Bizlerin ağla-
dığı bir dönemde bankalar çok mutlu ve büyük bir kar patlama-
sı yaşıyorlar” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Kocaeli Kartepe Green Park 
Hotel’de düzenlediği toplantıda ekonomik durum ile ilgili kap-
samlı bir sunum yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıkoğlu, 30 Ey-
lül 2008-30 Mart 2009 arasında yurt içi TL kredi hacminde daral-
manın yüzde 14 milyar TL’ye ulaştığını, buna karşın bankalar’ın 
menkul değerler portföyünde ise 31 TL’lik artış olduğunu kaydet-
ti. 
Yüzde 100 fark var
Hisarcıklıoğlü şöyle dedi: “Her sektör kan kaybederken bugün 
bankacılık sektörü kar patlaması yaşıyor. Ama kar patlaması ya-
şamasının altında yatan neden şu; Bankada mevduatınıza en faz-
la yüzde 12-12.5 faiz veriyorlar. Şirketlere açılan kredilerde ise 
en sağlam olan şirkete yüzde 20, normal verilebilecek kişiye de 
yüzde 25 faiz uyguluyorlar. Tam yüzde 100 fark var. Böyle bir 
şey olmaz
bu insafsızlık. Yüzde 12.5 ile mevduat toplayacak, yüzde 25 ile 
kredi vereceksin. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer bura-
dan hep beraber çıkacaksak birlikte sorumluluğumuzu da bilme-
miz lazım.

Hisarcıklıoğlu, EMD’nin düzeenlediği Kartepe Zirvesi’nde 
konuştu
Aslında bir bankacı olarak düşündüğünüz zaman yüzde 25 faizle 
kredi vermek dururken, neden yüzde 14’le devlete para satıyorlar. 
Çünkü paraya ihtiyacı olan daha güvenilir bir yer var. işi sağlam 
gördükleri için hazine bonolarına yatırımı tercih ediyorlar. Şimdi 
de bize insafsızca yükleniyorlar. Devletin iç borçlanma ihtiyacı-
nın bu nedenle azaltılması lazım.”
Dört makineden biri durdu
Ekonomideki gelişmelerle ilgili çarpıcı rakamlar da veren TOBB 
Başkanı, imalat sanayinde Ocak 2009 itibariyle yüzde % 25’lere 
varan düşüşlerin meydana geldiğine işaret ederek, “Bu çalışan her 
dört makineden birinin artık durduğunu gösteriyor. Ekonomide-
ki daralmayı sindirmemiz mümkün l değildir. Bu böyle giderse 
daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. İşsizlik içinde bulundu-
ğumuz Bk i süreçte en önemli sorun, iş bulmaktan ve iş aramak-
tan umudunu yitirmiş 2.7 milyon inşam da dahil ettiğinizde 2008 
sonu itibariyle toplam işsiz sayısı 6 milyon kişiye ulaşıyor. Ta-
rım dışı işsizlik oranı yüzde 17.3 iken, tarım dışı genç işsizlerin 
oranı ise yüzde 30.3 gibi çok yüksek bir rakama çıkmış durum-
da. Bu her üç gençten biri nin işsiz olduğu anlamına geliyor” diye 
konuştu. İşsizliğin en fazla yaşandığı ille rin başında 90 bin kişi 
ile İstanbul’un geldiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Ocak 2009 itibariyle Antalya’da 79 bin, İzmir’de 33 bin ve 
Bursa’da da 30 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi.

HÖ TERCÜMAN GAZETESİ - 07 NİSAN 2009
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Vallahi de, billahi de bizim suçumuz yok!..
METİNER SEZER
Ekonomi gazetecileri olarak artık geleneklerimiz arası-
na girdi bu zirve. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 
ile TOBB arasında gerçekleştirilen “5. Kartepe Ekonomi 
Zirvesi”, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yap-
tığı sunumla bu işin devamlı yapılması gerektiğinin zaru-
ret haline geldiğini bir kere daha gösterdi. Hisarcıklıoğlu 
Türkiye ekonomisinin dünü - bugünü ve yarını hakkında 
geniş bir vizyon çizip kendi misyonunu anlattı. Hisarcıklı-
oğlu çok şey söyledi ama ben, “Siyasi otorite ile 84 kez bir 
araya geldik ve kendilerine iç piyasayı canlandırmaları 
gerektiğini söyledik” dediğini vurgulayıp anlattığı bir fık-
ra ile sürdüreceğim makalemi.
Bir şehirlinin yolu köye düşmüş. Köy bu. Çamuru, çayla-
ğı bol olur. Farkında olmamış ve bataklığa saplanmış adam-
cağız. Yoldan geçen bir yolcu onu görüp, “Ne oldu” diye 
sormuş. “Ne oldusu var mı” demiş adam. “Bataklığa sap-
landım. Kurtar beni!” Köylü şöyle bir bakmış ve “ol-
maz” demiş. “Yapamam. Sen Hazine arazisinin içinde-
sin. Kamudan bir şey almak suçtur. Sen bekle. Ben şim-
di Kaymakam’a gideceğim. Hazine mallarına bakan ko-
misyonun toplanmasını sağlayıp senin haklı olup olma-
dığını öğreneceğim. Haklıysan, itfaiyeye haber verece-
ğim. Onlar gelip seni kurtarır.”
Bataklığa her dakika biraz daha saplanan adam, “O vakte 
kadar” demiş. “Ben boğulurum.” İstifini bozmayan köylü 
şu cevabı vermiş adama: “Boğulmazsın, ölmezsin diyemi-
yorum ama ölsen de mevzuata uygun ölürsün, ben onu 
söylüyorum!”

Hisarcıklıoğlu, bu fıkranın ucunu siyasete bağladı. “Yerel 
seçimler bir kere daha gösterdi ki, bu milletin sağduyusu-
na güvenmek lazım. Sadece siyasilere değil, Türkiye’de her 
kurum ve kuruluşa mesaj var. Herkes mesajını aldı.”
Kendisinin hiçbir zaman kavganın içinde olmadığına dik-
kat çeken Hisarcıklıoğlu Kayseri, Konya, Gaziantep, Bursa 
gibi sanayileşmiş illerin ortak noktası olan “uzlaşma” per-
formansına işaret etti ve “Bu illerde birlik ve beraberlik ne 
zaman başladı, işte o vakit sanayileştiler” diyerek; Baş-
bakan Erdoğan başta olmak üzere liderlere şu mesajı 
gönderdi: “Belediye Başkanı, vali, milletvekili ile kavga 
etme. Vatandaşın talebi de bu zaten.”
“Kriz var desek inandırıcı olamayız” diyen Hisarcıklıoğ-
lu, “Demesek de” şeklinde konuştu ve Türkiye‘nin krizden 
çıkma yollarının var olduğuna dikkat çekip “Doğru olan, 
bu çıkış yolunu bulup oradan ilerlemek” dedi. 
“Krizin ayak sesleri duyulduğunda siz neredeydiniz? 
Gerekli ikazı neden yapmadınız?” şeklindeki sorumuza, 
“Vallahi de, billahi de bizim suçumuz olmadı” cevabı-
nı veren Hisarcıklıoğlu, “Hatalarımız olmadı değil, oldu 
ama suçlu biz değiliz. Lazım olanı söyledik” şeklinde ko-
nuştu. 
Gelelim Hisarcıklıoğlu‘nun konuşmasını yorumlamaya. 
Sözlerinden anlaşılıyor ki, 1 milyon 600 bin üyeye sahip 
TOBB da dahil tüm sivil toplum kuruluşları, hükümete gös-
terdikleri eski toleransı göstermeyecekler, aksine baskı ya-
pacaklar. Görüntü bu.
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BAŞKANDAN ÜÇ ÖNEMLİ UYARI

Bankalara: Biz ağlarken onlar mutlu oluyor. Kâr rekoru kı-
rıyorlar. 
Otomobilcilere: Vergi indirimi alıp zam yapıyorlar. Bu 
olur mu? 
Marketlere: Fason ürettirip gıda markalarını yok ediyorlar.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenle diği Ekono-
mi Zirvesi’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üç sektöre önemli uyanlar-
da bulun du. Kartepe Green Park Otel’de yapılan toplantı da 
gündeme gelen uyanlarda Başkan Hisarcıklı-oğlu şu nokta-
ların altını çizdi:
■ Ekonomik kriz sürecinde bazı sektörler yan lış işler ya-
pıyor.
■ Bankalardan çok şikayetçiyiz. Kredileri bize vermiyor-
lar diye şikayetçiyiz.
■ Bize verdikleri krediler 14 milyar lira azal mış. Devlete 
borç vermek için kestiler.
■ Her sektör zarar ederken kâr patlaması yaşı yorlar. Eğer 
krizden hep birlikte çıkacaksak so rumluluklarımızı bilmek 
lazım.
■ Bizler ağlarken onların mutlu olması müm kün değil 
ama, maalesef bakıyorum bir bankamızın sorumlu kişisi 
1ıer şey güllük gülistanlık’ diyor.

■ Aynı gün kapının önüne bin 500 çalışanını koyuyor. 
Hani güllük gülistanlıktı.
■ Otomotivciler vergi indirimi alıp stoklan erittikten son-
ra hemen fiyatlara zam yapıyor.
■ Böyle şey olur mu? Hem satamıyoruz diye şikayet ede-
ceğiz, ondan sonra biraz önü açılınca da hadi bakalım zam 
yapacağız.
■ Marketçiler kendi adlarına fason üretime yönelip, özel-
likle gıda sanayiindeki markalan yok ediyor.

KAYSERİ TİPİ YATIRIM MANTIĞI İLE BİR YERE 
VARAMAYIZ
Teşviklerin hepsinin de yanlış olduğunu, ilk itirazı da ken-
dilerinin yapağına da değinen Hi sarcıklıoğlu, burada yatı-
rımcının suçlanmaması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu 
şu noktaya dikkat çekti:
■ Devlet yatırımcıyı yönlendirmeli. Eskiden bizim 
Kayseri’de yatırım mantığı şuydu; eğer ada mın Sivas 
Caddesi’nde evi varsa, Talas’ta bağı var sa, arabası da Mer-
cedes ise o ne iş yapıyorsa sende o işi yap’... Mantık buy-
du... Bu mantığı değiş tirmemiz gerekiyor.
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Umutlu olmak durumundayız
■ Toplantıya tamamen siyah bir kıyafetle gelen TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Zannetmeyin ki her şeye kara bakıyo-
rum. Moda dediler onun için böyle giyindim, haberiniz ol-
sun. Ne kadar mevcut durum ümitsiz de olsa, karanlık da 
olsa, her fırsatta, insanoğlunun yaptığı gibi muhakkak ümit-
li olmak durumundayız” diye konuştu.

Açılışı Celal Toprak yaptı
■ Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) üyesi çok sayıda 
gazetecinin katıldığı zirvenin açılışını EGD Başkanı ve ga-
zetemizin Ekonomi Müdürü Celal Toprak yaptı. Zirve’de 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Eğer biz iç tüke-
timi canlı tutabilirsek, hiç olmazsa üretimi devam ettirebi-
lecek, en büyük sorunumuzu çözebilecek bir noktada olabi-
liriz” sözleri dikkat çekti.

Kriz varsa çıkış yolu da vardır
■ Krizle ilgili tartışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, “Kriz 
var, ama çıkış yolu da var arkadaş. Burada ben çıkıp ‘kriz 
yok her şey güllük gülistanlık” desem, kimseye inandırıcı 
olamam. ‘Vay, öldük, bittik mahvolduk’ desem de bu sefer 
sorumluluğumuz var. Daha beter içe kapanıyorlar, içe ka-
panmak insanların tüketimde içe kapanması, onu ifade et-
mek istiyorum. Var olduğunu bileceğiz, akıllı insanlar da 
bunun çıkış yolunda, kafayı çalıştıracak yolu çıkartacak, 
bunu paylaşacak. Kimle neyi nasıl paylaşacağını da çok iyi 
bilecek” şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin şımarık çocuğu; bankalar!
YİĞİT BULUT
Uzun süre suskunluğunu eleştirdim, şimdi de “helal olsun” di-
yorum! Gerçekten helal olsun! Herkesin söyleyemeyeceği sözler! 
Kimden mi bahsediyorum? Bu sözlerin sahibi TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu...TOBB Başkanı çok önemli bir konuya değindi ve 
özetle şunu söyledi; “...Reel sektör ağlarken, bankacılık kesi-
minin yüzünün gülmesi ve mutlu olabilmesi mümkün değil. 
Bizlerin ağladığı bir dönemde bankalar çok mutlu ve büyük 
bir kar patlaması yaşıyorlar” ...
Sevgili dostlar, konuyu daha önce bu sayfada sizlere aktardım... 
Bence Türkiye’nin “en önemli sorunu”! Bir ülke düşünün ban-
kacılık sektörü ile vatandaş arasındaki “bütün düzenlemeler” 
vatandaşın aleyhine yapılmış! Bir ülke düşünün “dünyada eşi 
benzeri olmayan” bir uygulama yapılıyor. Konut kredisi alıyor-
sunuz, adına dünya ile uyumlu şekilde “mortgage” diyorlar ama 
yaptıkları dünya yüzeyinde eşi benzeri olmayan detaylar içeri-
yor... Konuta karşılık verilmesi gereken kredi için “bütün mal 
varlığınız hatta ailenizin bütün varlıkları” tehdit altına alını-
yor! Bir ülke düşünün “bankadan gelen öde emrine” itiraz et-
meniz için “önce ödemeniz” sonra “Yargı makamına” gitme 
hakkınız var! Bir ülke düşünün “düşük kredi faizi” diyerek rek-
lam yapılıyor, işlem yaptığınızda “peşin komisyon, dosya pa-
rası, kur farkı” gibi “abuk subuk” kalemler ile “kredi faizi” 
inanılmaz noktalara geliyor...Bir ülke düşünün “aylık kredi kar-
tı gecikme faizi” ABD ve AB’deki “yıllık faizden” daha yüksek!
Bitmedi! Bir Ticaret Kanunu düşünün “bütün detaylar” vatan-
daşın “aleyhine” çalışıyor ve “size gönderilen” ödeme emrine iti-
raz etmeniz için en az “o ödeme kadar” paranız olması gereki-

yor! Bir ülke düşünün bankaları “katrilyonlarca” kar açıklarken, 
reel sektör “yok oluyor” ! Var mı böyle “karlı, ballı” bir tica-
ret, vatandaşını bankalara bu kadar ezdiren başka bir “mekan”! 
Var mı!
Sevgili dostlar, Hisarcıklıoğlu çok doğru söylüyor. Hatta devam 
ediyor, bakın neler diyor; “...Her sektör kan kaybederken bu-
gün bankacılık sektörü kâr patlaması yaşıyor. Ama kâr pat-
laması yaşamasının altında yatan neden şu; Bankada mevdu-
atınıza en fazla yüzde 1212.5 faiz veriyorlar. Şirketlere açı-
lan kredilerde ise en sağlam olan şirkete yüzde 20, normal ve-
rilebilecek kişiye de yüzde 25 faiz uyguluyorlar. Tam yüzde 
100 fark var. Böyle bir şey olmaz bu insafsızlık. Yüzde 12.5 
ile mevduat toplayacak, yüzde 25 ile kredi vereceksin. Bunu 
kabul etmek mümkün değil. Eğer buradan hep beraber çıka-
caksak, birlikte sorumluluğumuzu da bilmemiz lazım. Aslın-
da bir bankacı olarak düşündüğünüz zaman yüzde 25 faizle 
kredi vermek dururken, neden yüzde 14’le devlete para satı-
yorlar. Çünkü paraya ihtiyacı olan daha güvenilir bir yer var. 
İşi sağlam gördükleri için hazine bonolarına yatırımı tercih 
ediyorlar. Şimdi de bize insafsızca yükleniyorlar. Devletin iç 
borçlanma ihtiyacının bu nedenle azaltılması lazım”...
Sevgili dostlar, Türkiye, bu ülkenin “şımarık çocuğu” olan ban-
kacılık sektörüne “dünya standartlarında” düzenlemeler getire-
mez ise çok net söylüyorum; bu ülke asla ama asla kalkınamaz! 
Kalkınamaz! Buradan siyasi otoriteye sesleniyorum; “mortga-
ge” düzenlemesinden başlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu dahil 
“her satırı” vatandaşımızı koruyacak şekilde, ABD ve AB dü-
zeyine getirelim! Var mı cesaretiniz! Yoksa “bankacılık” lobile-
rinden “korkuyor musunuz”! Haksız da sayılmazsınız!
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2006’dan sonra ekonomi geride kaldı, hepimiz rehavete kapıldık

TOBB Başkanı Hisaraklıoğlu, 2006’dan sonra 
Türkiye’de reform süreçlerinin aksadığına dikkat çeke-
rek, “2005’ten sonra bir de baktık ki, ben dahil hepimiz 
rehavete kapıldık aslında” dedi.
KRİZ öncesinde Türkiye’nin de hataları bulunduğunu, 
2006’dan sonra Türkiye’de ekonominin geri planda kaldığı-
nı, reform süreçlerinin aksadığını söyleyen Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Büyüme rakamlarına bakın, iyi mi gidiyor, kötü mü gidi-
yor anlarsınız. 2002’den itibaren hızlı bir büyüme trendine 
girdi ülkemiz ama 2005’ten sonra bir de baktık ki, hepimiz 
rehavete kapıldık aslında. Bunda toplumun tamamı sorum-
ludur ben dahil, rehavete kapıldık” dedi.
Kardeş kavgası yaptık.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve TOBB tarafından 
Kartepe’de düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde ko-
nuşan Hisaraklıoğlu, büyüme rakamlarının 2005-2006’da 
yatay gitmeye, 2007 başından itibaren aşağıya inmeye, ken-
dilerinin de ikazlara başladığını belirterek, “Ama diyeceksi-
niz ki ‘nerede söyledin?’ Benim işim kavga değil açık söy-
leyeyim. Ben kavga adamı değilim. Tüccar, sanayici kavga 
etmez. Ben ikazları yaptım. 2007’de Türkiye’nin büyüme-
si aşağıya doğru inmeye başlamıştı. 2008’de küresel krizle 
birleştiği zaman düşme daha da vahimleşti ki işte 2008’in 
son çeyreğine baktığımız zaman 6.2’lik bir
küçülmeyi yaşadık” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye’nin 2008’in 4. çeyreğinde dünyada en çok daralan 
5. ekonomi olduğunu da hatırlatarak, “Ama işin enteresan 
tarafı bu küresel krizi çıkartanlar bizden daha hafif etkilen-
miş durumda. Türkiye’deki sıkıntı aslında küresel sıkıntı-
dan önce başlamıştı. O rehavet var ya, o rehavet bizi kardeş 
kardeşe, kendi kendimizle kavgaya itti” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Obama’nın Türkiye’ye gelişine sevindiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Siyaset bitecek. Diğer işler bi-
tecek. 2 gün Obama’yı tartışırsınız, 3. günden sonra inşal-
lah hep beraber ekonomiye odaklanmamız lazım” şeklin-
de konuştu. 

72 milyona tükettirmek lazım
İÇ tüketimi canlı tutabilmenin krizin etkilerini azaltma-
da önemli olduğuna da dikkat çeken Rifat Hisaraklıoğlu, 
“Eğer krizin etkisini az hissetmek istiyorsak, yükleneceği-
miz yerin burası olması lazım. 72 milyona tükettirmek la-
zım. ‘Kriz var ha, gideceksin, batacaksın, işsiz kalacaksın’ 
dersen insanlar tüketmez ama tüketmeyince ilk işimi kaybe-
den ben oluyorum” dedi.
BANKACILIK KAR PATLAMASI YAŞIYOR
Hisarcıklıoğlu, bankaların kredileri kısmasını eleştirerek, 
“Bize insafsızca yükleniyorlar. Her sektör kaybederken 
bankacılık sektörü kar patlaması yaşıyor. Böyle şey olur 
mu?” dedi.
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Bankaların % 12 ile toplayıp 25’le para satması insafsızlık 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 12’yle mevduat toplayan bankaların yüzde 25’le kredi verdiğine dikkat çekerek 
“Her sektör zarar ederken bankalar kâr patlaması yaptı, şikâyetçiyiz” diye konuştu.

‘Rehavete kapıldık ben de dahil’ 
* HEPİMİZ REHAVETE KAPILDIK: 2006’dan sonra 
ekonomi geri planda kaldı, reformlar aksadı. 2005’ten sonra 
baktık ki, hepimiz rehavete kapıldık aslında. Bunda toplu-
mun tamamı sorumludur, ben dahil... Büyüme 2007’den iti-
baren aşağıya inmeye başlamasıyla biz de ikazlara başladık. 
Diyeceksiniz ki ‘nerede söyledin?’ Benim işim kavga değil. 
Gerek kapalı gerekse açık toplantılarda bu ikazları yaptık. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu bankalara hükümete önemli uyarılarda bu-
lundu. Bankaların mevduatı yüzde 12-12.5’ten topladığını 
kredileri ise yüzde 25’lerden verdiğini belirten Hisarcıklı-
oğlu, “Her sektör zarar ederken bankacılık sektörü kar pat-
laması yaşıyor. Bu insafsızlık. Üstelik bize yüzde 25’lerle 
kredi vermeyen bankalar kamuya yüzde 14’lerle borç veri-
yor” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmeleri özetle şöy-
le:
* ŞİKÂYETÇİYİZ: Bankalardan ‘reel sektöre kredi ver-
miyor’ diye şikayetçiyiz. 30 Eylül 2008-30 Mart 2009 ara-
sında yurt içi TL kredi hacminde daralma 14 milyar lira. 
Yani bankacılık sektörü bize verdiği kredilerde 14 milyar 
TL azalma yaptı. Niye biliyor musunuz? Devlete borç vere-
bilmek için. Bakın menkul değerler portföyünde yani bono 
almada... Tam 31 milyar TL artış var. Çünkü paraya ihtiyacı 
olan daha güvenilir bir yer var. Bankacılar da bizden kesti-
ler oraya vermeye başladılar. Bize de insafsızca yükleniyor.
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* KÂR PATLAMASI YAPTILAR: Dikkatinizi çekmek 
istiyorum, her sektör kaybederken bankacılık kar patlama-
sı yaşıyor. Bunun altında yatan neden şöyle özetlenebilir: 
‘Mevduatınıza bankada ne faiz veriyorlar yüzde 12- 12.5... 
Kredi almaya gittiğimde ne faiz uyguluyorlar? En sağlama 
20, verilebilecek kişiye de 25. İki kat fark var. Böyle bir şey 
olmaz bu insafsızlık. 12.5 ile mevduat toplayacak, 25 ile de 
kredi verecek. Bu kabul edilemez. Biz ağlarken birilerinin 
gülmesi mümkün değil.
* BORÇLANMA AZALTILMALI: Bankalar mevdua-
tı yüzde 14’le devlete satıyor. Aslında bankacı olarak ‘bo-
noda kar yok, yüzde 25’le sana vermeyim demeli. Ama on-
lar işi sağlam görüp devlete borç veriyor. Onun için devlet 
borçlanma ihtiyacını azaltmalı. 

‘Alacağına şahin devlet en azından borcunu ödesin’ 
Hisarcıklıoğlu hükümeti de “Devlet alacağına şahin borcu-
na kuzgun. İnsanların gelecek korkusu var. Devlet olarak 
hiç olmazsa borcunu öde. Ahlaken insanlar başka yerlere 
tevessül ediyor” diyerek eleştirdi.
* KAMU BORCUNU ÖDESİN: Şirketlerin piyasa şartla-
rından dolayı bozulan nakit dengesi yeniden kurulmalı. Bu-
nun için öncelikle kamunun almış olduğu malların bedelini 
ödemeli. Devletin ‘alacağına şahin, borcuna kuzgun’. Hak-
sızlık var burada. Devlet vatandaşına zulmeder mi? Benim 
borcum olduğu zaman en tepeden faizi, her türlü tehdidi ya-

pacak, alacağım olduğu zaman diyecek ki ‘kusura bakma 
sana parayı ödeyemiyorum.’ Böyle haksızlık olur mu?
* ÇÖZÜM İÇ TÜKETİMDE: Çözüm yolu öncelikle iç 
talebi canlandırmak. Türkiye’nin GSMH’sinin yüzde 68’i, 
72 milyonun tüketiminden oluşuyor. Eğer biz iç tüketimi 
canlı tutabilirsek, hiç olmazsa üretim sürecek. 

Sıra dışı düşünme zamanı
* Yeni Anayasa’ya ihtiyaç var
* Kriz bir gün bitecek. Asıl önemli iki çapa kaliteli demok-
rasi güçlü ekonomi
* Aklınızdaki önyargıların hepsi yıkıldı.
* Eski ezberler bozuldu. Sıra dışı düşünmeliyiz.
* Kriz bittiği gün Türkiye gücünü kaybetmeden herkesten 
önce yarışa başlamalıyız. Bu da krizi yönetmekten geçiyor.
* Her yıl 750 bin kişi işgücü piyasasına giriyor. Türkiye’nin 
gelişmiş ülkelere göre en önemli sorunu bu. Biz bu nedenle 
daralmayı kabul edemeyiz.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankalara yüklendi:

Birileri ağlarken birileri gülmesin

Reel sektörün ağladığı bir dönemde bankaların ‘kâr patla-
ması vaşadığını, ifade eden TOBB Başkanı, “Bir bakıyo-
rum bir bankamızın sorumlu kişisi ‘her şey güllük gülistan-
lık’ diyor. Aynı gün kapının önüne bin 500 çalışanını koyu-
yor” dedi. Hisarcıklıoğlu, zam yapan otomotivcilere de tep-
ki gösterdi
▲ Yanlış işler yapılıyor
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bazı sektörlerin kriz sürecinde yanlış işler yap-
tığını savunarak, bankalara ve KDV indiriminin ardından 
zam yapan otomotivcilere yüklendi. Ekonomi Gazetecile-
ri Derneği’nin düzenlediği Ekonomi Zirvesi’nde konuşan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sektöre kredi vermek 
yerine, devlet tahvili aldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Reel 
sektörün ağladığı bir dönemde, bankalar çok mutlular ve 
büyük bir kâr patlaması yaşıyorlar” dedi.
▲ Bize kredi vermiyorlar
Bankaların kâr patlamasının altındaki nedeni faize bağla-
yan Rifat Hisarcıklıoğlu, durumu şöyle açıkladı: “Banka-
lardan çok şikayetçiyiz. Niye? Kredileri bize vermiyorlar. 
Devlete borç veriyorlar. Bilançolarında krediler 14 milyar 
lira azalmış. Menkul Kıymetler Portföyü (tahvil-bono alı-
mı) ise 31 milyar lira artmış. Her sektör zarar ederken, kâr 

patlaması yaşıyorlar. Banka parayı yüzde 12,12.5 faizle alı-
yor, kredi almaya gelince yüzde 20-25 istiyor. Böyle şey ol-
maz, bu insafsızlık.”
▲ Hani güllük gülistanlıktı?
Krizden hep birlikte çıkılacaksa, herkesin sorumlulukları-
nı bilmesi gerektiğini ifade eden TOBB Başkanı, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Bizler ağlarken onların mutlu olması 
mümkün değil. Ama maalesef bir bakıyorum bir bankamı-
zın sorumlu kişisi ‘her şey güllük gülistanlık’ diyor. ‘Aca-
ba biz mi göremiyoruz?’ diye düşünüyorum. O haberi oku-
duğum gün kapının önüne bin 500 çalışanını koyuyor. Hani 
güllük gülistanlıktı. Kâr patlaması yaşıyorsan, o bin 500 ki-
şiyi çıkarma da bari işlerini kaybetmesinler.”

İndirimi alıp zam yapıyorlar
Otomotivcilerin vergi indirimi alıp stokları erittikten sonra 
hemen fiyatlara zam yapmalarının yanlış olduğunu savunan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, marketçilerin de kendi adlarına fason 
üretime yönelip, özellikle gıda sanayisindeki markaları yok 
ettiklerinin altını çizdi.
TOBB Başkanı, otomotivcilere, “Böyle şey olur mu? Hem 
satamıyoruz diye şikayet edeceğiz, ondan sonra biraz önü 
açılınca da hadi bakalım zam yapacağız” diye çıkıştı.
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TOBB’den kriz önerileri

* İnsanlar harcama kararı alırken önlerini görmek ister. Ge-
leceğe dönük belirsizlikler ortadan kaldırılmalı.
* İstihdam teşvik edilmeli ve Sosyal Yardımlar yapılmalı.  
* Vergi indirimlerine devam edilmeli.
* Harcama eğilimi yüksek, geliri düşük kesimlere gelir des-
teği verilmeli.
* İşsizlik Sigortası’ndan ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden 
daha fazla yararlanmanın yolu açılmalı.
* Kamu şirketlerin mal/hizmet alımı ve KDV iadesi ödeme-
lerini zamanında yapmalı.
* Krediler yeniden yapılandırılmalı.
* Kredi Garanti Fonu mekanizması kuvvetlendirilmek
* KOBİ’lere yönelik destekler artırılmaya devam edilmeli.
Likiditeyi korumak için:
* Yerli ve yabancı para zorunlu karşılıkları (banka mevdua-
tının kullandırılamayan kısmı) düşürülmeli.
* Yurtdışı borçlanmalar zorunlu karşılık kapsamından çı-
karılmalı.
* Reeskont kredisi mekanizması (vadesine 120 gün kalmış 
senetler karşılığında şirkete kredi açılması) yeniden işletil-
meli.
* 2009’da harcama artırıcı tedbirler alınırken, 2010 ve son-
rası için mali disiplin garanti altına alınmalı.

* Devlet bugün harcananı yarın nasıl telafi edeceğini plan-
lamak için çok yıllı bir
mali plan hazırlamalı.

BU BÜTÇE AÇIĞI TEHLİKE
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın ilk iki ayında 
bütçe açığının 10 milyar liraya yükseldiğine işaret ederek, 
“2009 bütçesinde yıllık olarak ne öngörüyorduk? 10 milyar 
lira. Biz bunu 2 ayda vermiş olduk. Bütçe açığında yılın ilk 
iki ayında tam yüzde 2 bin 187 artış var. Faiz hariç gider-
lerimiz yüzde 30 arttı ama vergi gelirleri ekonomi daraldığı 
için yüzde 6 azaldı. Cari transferler, yani harcamalarda da 
yüzde 48’lik artış oldu” dedi.

2005’ten sonra rehavet çöktü
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2005’ten sonra her-
kesin rehavete kapıldığını belirterek şöyle konuştu: “2005-
2006’da büyüme yatay gitmeye başlayınca, biz de uyarma-
ya başladık. Ancak ben kavga adamı değilim. Zaten tüc-
car adam kavga etmez. Uyarılarımız medyatik olmadığı 
için dikkat çekmemiş olabilir ama uyarılarımızı hep yaptık. 
Sanayideki gerileme Kasım 2007’de başladı. Tablolar bizi 
ikaz ediyordu.”
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Biz ağlarken insafsız bankalar gülüyor, sonra 1500 kişi atıyor 

TOBB Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu, EGD’nin Karte
pe’de düzenlediği zirvede bankacıları “insafsızlık”la 
suçladı. Hisarcıklıoğlu, “Bizler ağlarken onların mutlu 
olması mümkün değil ama bir bakıyorum bir bankamı-
zın sorumlu kişisi ’her şey güllük gülistanlık’ diyor. Er-
tesi gün kapının önüne 1500 çalışanını koyuyor” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, ekonomik kriz sürecinde bazı sektörle-
rin yanlış işler yaptığını savundu ve bankalara sert şekilde 
yüklendi. Bankacılara “Bizler ağlarken onların mutlu olma-
sı mümkün değil ama bir bakıyorum bir bankamızın sorum-
lu kişisi ’her şey güllük gülistanlık’ diyor. Ertesi gün kapı-
nın önüne 1500 çalışanını koyuyor” diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bankaların mevduat faizinin iki katı fiyatına 
kredi açmalarını, krizle birlikte yine Hazine’yi fonlamaları-
nı eleştirdi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Kar-
tepe Green Park Hotel’de düzenlediği Ekonomi Zirvesi’nde 
konuşan Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin ekonomik krizden az 
hasarla çıkmak için iç talebi canlandırması gerektiğini söy-
ledi. 
Bankalardan şikayetçiyiz
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bankalardan çok şikayet-
çiyiz. Niye? ’Kredileri bize vermiyorlar’ diye şikayetçiyiz. 
Bize verdikleri krediler 14 milyar lira azalmış. Devlete borç 

vermek için kestiler. Bankaların menkul kıymetler portfö-
yü 31 milyar lira artmış. Bize de insafsızca yükleniyorlar. 
Her sektör zarar ederken, kár patlaması yaşıyorlar. Böyle 
şey olur mu? Kár patlamasının altındaki şu: Banka parayı 
yüzde 12-12.5’le alıyor. Kredi almaya gidince yüzde 20-25 
istiyor. Böyle şey olmaz, bu insafsızlık. 12.5’a al 25’le sat. 
Eğer krizden hep birlikte çıkacaksak sorumlulukları bilmek 
lazım. Bizler ağlarken onların mutlu olması mümkün değil 
ama malesef bir bakıyorum bir bankamızın sorumlu kişisi 
’her şey güllük gülistanlık’ diyor. ’Acaba biz mi farklı ba-
kıyoruz da göremiyoruz’ diyorum. O haberi okuduğum gün 
kapının önüne 1500 çalışanını koyuyor. Hani güllük gülis-
tanlıktı. Kár patlaması yaşıyorsan, o 1500 kişiyi çıkarma da 
onlar işini kaybetmesin bari.”
İç talep çok önemli
Ekonomik krizi atlatmak için en önemli önlemin “iç tale-
bi canlı tutmak” olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: “Sayın Başbakan ile Hindistan’a gittik. Hindistan 
Başbakanına ’ekonomik krizi nasıl aşacaksınız’ diye sor-
dum. ’Bizim iç pazarımız büyük, eğer iç talebi canlı tutar-
sak krizden sağlam çıkarız’ dedi. Dönünce bu konuya bak-
tım ve ilginçtir; Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 68’inin 
özel tüketimden geldiğini gördüm. Yani 72 milyonun tü-
ketimi çok önemli bir konu. Biz de eğer iç tüketimi can-
lı tutarsak bu krizden negatif etkilenmemiz çok azalır. Za-
ten bu dönemde dışarıya kumanda edemeyiz ki. Milli gelir-
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de kamu tüketim payı sadece yüzde 10. Anasektörlerimizin 
dışa bağımlılığı da otomotiv hariç çok az. Hane halkı tüke-
timi ile milli gelir genel olarak paralel hareket ediyor. İn-
sanların tüketime devamı için inandırıcı tutarlı bir progra-
ma ihtiyaç var.”
Otomotivde ÖTV inince fiyata zam yapılmasını anlaya-
mıyorum
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ÖTV indiriminden 
sonra stokları eriten otomotiv sektörünü fiyatlarına zam 
yaptıkları için eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, “Böyle şey olur mu? 
Hem satamıyoruz diye şikayet edeceğiz, ondan sonra biraz 
önü açılınca da hadi bakalım zam yapacağız” dedi.
Akıllı adam kavga etmez, hükümetle 84 kez buluştuk
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, seçim meydanlarında ’işçi çıkaran patron-
larla hesaplaşacağız’, ’işi batanlar beceriksizler’ gibi suçla-
malar yöneltti. Siz, 1 milyon 300 bini aşan üyeyle iş dünya-
sının en büyük çatı örgütünün Başkanı olarak bunlara yanıt 
vermediniz. Başbakan’ın eleştirilerine yorumunuz nedir?” 
sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizim kavgayla işimiz olamaz. 
Akıllı adam kavga etmez. Ekonomik kriz sürecinde sürekli 
sorun dile getirmek, kamuoyu önünde tartışmak ya da ’öl-
dük bittik’ demek kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Sorunla-
rı bağıra çağıra çözebilir miyiz? Bunu bir siyaset olarak ya-
pamayız. Nedir çözüm? Sorunları çözüm önerileriyle bir-
likte konuşmak. Benim işim de bu; çözüm yollarını bulup 
anlatmak. Kriz sürecinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da 
bakanlarla 84 kez biraraya gelmişiz, anlatmışız. Bunların 
bir kısmı da son zamanlarda uygulanmaya başlandı.”
Mevzuata uygun ölüyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu yönetimini eleş-
tirererk, devletin alacağına şahin olurken borcunu ödeme 

konusunda keyfi davrandığını vurguladı. Kriz ortamında iyi 
yönetimin, çabuk önlem almanın önemli olduğunu vurla-
yan TOBB Başkanı bu konuyu vurgulamak için bir de şöyle 
bir fıkra anlattı: “Vatandaşın biri ilçeden, köye giderken bir 
bataklığa düşer. Çırpındıkça batarken, oradan geçen adama, 
’Kurtar beni, yardım et’ diye seslenir. Adam, ’Kusura bak-
ma ben devlet memuruyum, sen şu anda Hazine arazisinde-
sin ve Hazine arazisinden mal almak suçtur. Ben sana he-
men yardım edemem’ der. Bataklıktaki vatandaş, ’İyi ama 
kardeşim ben boğuluyorum’ der. Memur, ’Kaymakama gi-
derim, Hazine arazilerine bakan memur seni oradan çıkar-
manın suç olup olmadığına bakar, eğer suç değilse itfaiye-
ye haber veririz, seni çıkarırlar’ der. Vatandaş ’ben o zama-
na kadar ölürüm’ der. Memur, ’Ben sana ölmezsin demiyo-
rum ki. Ölürsün ama mevzuata uygun ölürsün’ der. Biz de 
bu fıkradaki gibi mevzuata uygun ölüyoruz yani.”
Bu kadar bütçe açığı çok büyük tehlike 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın ilk 2 ayında büt-
çenin 10 milyar TL’ye yükseldiğine işaret ederek, “2009 
bütçesinde yıllık olarak ne öngörüyorduk? 10 milyar lira. 
Biz bunu 2 ayda vermiş olduk. Şubattaki artışımıza baktığı-
mız zaman bütçe açığında tam yüzde 2 bin 187’lik bir artış 
var. Faiz hariç giderlerimiz yüzde 30 arttı ama vergi gelir-
leri ekonomi daraldığı için yüzde 6 azaldı. Cari transferler, 
yani harcamalarda da yüzde 48’lik artış oldu” dedi.
Rehavette yakalandık
RİFAT Hisarcıklıoğlu Türkiye ekonomisinin krize rehavet-
te yakalandığını söyledi ve şöyle konuştu: “Sürdürülebilir 
büyümeye yakaladık diye rehavate kapıldık. 2005-2006’da 
yatay gitmeye başladık biz de uyarmaya başladık. 2007 ba-
şından itibaren büyüme rakamları aşağı inmeye başladı, biz 
uyarıyı daha da kuvvetlendirdik. “
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Dünyanın dört bir yanından gelen girişimciler, Türkiye’yi küresel bir güç yapmak için işbirliği çağrısı yaptı

Hedef diyaspora 
Fas’tan Japonya’ya, Rusya’dan Kenya’ya kadar dünya-
nın dört bir köşesine yayılan Türk girişimciler İstanbul’a 
çıkarma yaptı. 80 ülkeden 2 bini aşkın girişimcinin katıldı-
ğı Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda Türk diyaspora-

sının kurulması çağrısı yapıldı. Kimi girişimcinin merak-
tan, kimisinin de iş bağlantıları kurmak için geldiği kurul-
tayda dile getirilen ortak arzu, Türklerin birlik içinde hare-
ket etme gücünün arttırılması oldu.
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Türk girişimcilerin İstanbul çıkarmasında, Türkiye’nin eko-
nomik gücünün artması için bir “Türk diyasporasf’na ihti-
yaç olduğu vurgulandı. 
Fas’tan Japonya’ya, Rusya’dan Kenya’ya kadar dünyanın 
dört bir köşesine yayılan Türk girişimciler İstanbul’a çıkar-
ma yaptı. 80 ülkeden 2 bini aşkın girişimcinin katıldığı Dün-
ya Türk Girişimciler Kurultayı’nda Türk diyasporasının ku-
rulması çağrısı yapıldı. Kimi girişimcinin meraktan, kimisi-
nin iş bağlantıları kurmak için geldiği kurultayda dillendi-
rilen ortak arzu, Türklerin birlik içinde hareket etme gücü-
nün arttırılması oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle 10-11 Nisan’da İstanbul’da 
düzenlenen Dünya Türk Girişimcileri Kurultayına katılan 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen kurultayın güçlü bir Türk 
diyasporası kurulmasının önünü açacağını söyledi. 
Tüzmen, bugüne kadar diyasporalann siyasal amaçlarla 
yola çıktığını vurgulayarak, “Biz diğer lobiler gibi siyasal 
sebeplerle değil ekonomik nedenlerle yola çıktık” dedi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu ise dünyadaki en etkin diyasporalardan biri olmayı 
hedeflediklerini belirterek “Yıllardır “diyaspora’ kelimesi 
bizim için korkutucu anlamlar taşıdı. Artık korkmamı-
za gerek yok” dedi. 

Küba’dan Kenya’ya Türk girişimcilerden birlik mesajı 
Kürşad Tüzmen’le aile fotoğrafında bir araya gelen gi-
rişimciler, dünyaya “Küresel bir güç olacağız” mesa-
jı verdi. DEİK’in, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı-
na katılan işadamları arasında yaptığı ankete göre Türk 
girişimciler, Türk lobisinin yeteri kadar etkin olmadı-
ğını düşünse de kurultayda lobi faaliyetlerini destekle-

yeceklerinin sinyalini verdiler. Barbados Adası’ndan 
Küba’ya, Japonya’dan Kenya’ya dünyanın çeşitli coğ-
rafyalarından kurultaya katılan işadamları, Tüzmen ve 
Hisarcıklıoğlu’nun birlik içeren konuşmalarını sık sık 
alkışlarla desteklediler.

SINIR TANIMAYAN GİRİŞİMCİLER 
Tutucu Japonlara baklavayı sevdirdi
Japonya aşkıyla tatil amacıyla gittiği ülkede kalarak şirketi-
ni kuran Soner Öner, gıda sektörünün “en çok” tercih edi-
len isimlerinden oldu. Türkiye’den salça, zeytin, zeytinya-
ğı, baklava, reçel gibi ürünler ithal ederek Japonya pazarı-
na sunan Öner, Japonya’daki başarısını, “Türk ürünleri-
ne büyük ilgi var. Şirketimin adı Baharu ve şirketi sı-
fırdan ben kurdum. Japonlarla iş yapmak ve onlara alı-
şık olmadıkları gıdalar satmak dünyanın en zor işlerin-
den biridir, ama biz 11 yıldır bunu başarıyoruz” sözle-
riyle açıklıyor. 
Uzay anteniyle Monaco ‘ya şövalye oldu 
Monaco’da uzay antenleri ve uydular üzerine çalışan İlha-
mi Aygün, çalışmaları sayesinde ülkenin en büyük şöval-
ye nişanıyla ödüllendirildi. Monaco prensinin isteğiyle SSI-
Monaco şirketini kuran Aygün, öyküsünü şöyle anlatıyor; 
“1991’de Fransız devlet kuruluşu Aerospatiale şirketi-
nin Telekom uydulan bölümünde direktör olarak çalış-
maya başladım. Avrupa ve Ortadoğu’da birçok ülkenin 
uydu sistemlerini dizayn edip, yörüngeye fırlatışımız sı-
rasında Fransızlar adına ( net de Mission’ görevlerinde 
bulundum. 2007’de Monaco’nun en üstün şövalye nişa-
nı ile ödüllendirildim.”
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Kent: Panikleme zamanı değil 

Coca-Cola Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, geçen 12 
ay içinde 52 trilyon dolarlık bir servetin silindiğini belirte-
rek, “Bu, dünyanın bir yıllık GSMH’sine eşit. Bu kayıp 
orta sınıf insanlardan çıktı gitti. Ama kriz kapsamlı acı 
verici olsa da belirgin akıllı cesaretli liderler için fırsat 
sunabilir. Zaman panikleme zamanı değil” dedi. 
Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda konuşan Kent, kü-
resel ekonomik krizde herkes için riskler bulunduğuna işa-
ret ederek, “Türkiye birçok ülkeye nazaran mevcut eko-
nomik zorluklar karşısında daha iyi pozisyonda olması-
na rağmen hiçbirimiz krizden muaf değiliz” dedi. 
Kent, bu dönemin krizden doğacak yeni fırsatlara karşı 
daha hızlı ve çözümlerle neler yapılabileceğine karar verme 
zamanı olduğunu söyledi. 
Kent, “Küresel markaları yönetmek asla bu denli zor ol-
mamıştı. Türkiye de bir marka haline geldi. Hepimizin 
Türkiye markasını geliştirme için oynayacağı yol var. 
Yelkenlerimizde olması gerekenden daha fazla rüzgâr 
olması gerekiyor” diye konuştu. Kent, “Yurtdışında 1 
milyondan fazla Türk girişimci var. Çahşan nüfusun 
beşte biri. Bu birbiri ile bağlantısı olması gereken eko-
nomik, entelektüel gücün varlığı demek” dedi. 

Önce hah şimdi “kredi” temizliyor 
ABD’de kişisel kredi raporu, kurumsal kredi raporu, ev kre-
disi veren Yaşar Dağlar, ABD’nin 50 eyaletinde firma kur-
du. Finans sektöründe kimlik hırsızlığı, kişisel kredi raporu 
ve skoru, kurumsal kredi raporu, tutsat, ev kredisi ve loan 
modifıcation diye tanımlanan ev kredilerinin tekrar yapı-
lanması üzerine hizmet veren Dağlar, “ABD’ye üniversi-
te eğitimi için geldim. Önce halı temizleme firması kur-
dum. ABD’deki Türk firmalarıyla ilgili bir projede mü-
dür olarak görev yaptım. Daha sonra New Jersey’de 
‘Temiz Kredi’ firmasını kurdum” diyerek girişimcilik 
yolunu özetliyor. 

Karayip pazarı ona emanet 
Fahri başkonsolos olan Tansal Mete Akçaylı, Karayip ada-
larına ihracat yapmak isteyen firmalara danışmanlık hiz-
meti veriyor. Türk işadamlarının hızlı, pratik kolay çözüm 
ürettiğini söyleyen Akçaylı öyküsünü şöyle anlatıyor: “Sa-
hibi ve ortağı olduğum birkaç şirket var. Yönetim ku-
rulu başkanı olduğum IM T. Dominik, St V iııcent ve 
Barbados’da ofisleri bulunan, offshore danışmanlık, 
şirket kurulumu ve yönetim servisleri veren bir firma. 
Bir diğer şirketim Integral Systems ise Türkiye’den Ka-
rayip adalarına ihracat yapmak isteyen firmalara da-
nışmanlık hizmeti veriyor.”
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’Bir, iri ve diri olacağız en güçlü diasporayı kuracağız’ 

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Birlikten bereket geldiğini unut-
mayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” diyerek 
Türk diasporasının temel taşını koydu.

Bunlar birlikte katılımcı sayısı 2 bini aşan Dünya Türk Gi-
rişimciler Kurultayı’ İstanbul’da başladı. Kurultayı düzen-
leyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu dünyanın en güçlü diasporalarından bi-
rinin kurulacağını söyledi. Lobi kelimesinin uzun yıllardır 
Türkiye’de korkutucu anlamlar taşıdığını söyleyen Hisar-
cıklıoğlu, “Artık korkmamıza gerek yok. Muhtaç olduğu-
muz birikim, kudret, enerji ve niyet bizde mevcuttur” dedi. 
Hisarcıklıoğlu ayrıca, “Ayrılıktan azap, birlikten bereket 
geldiğini unutmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliğiyle düzenlenen kurul-
tayın açılışında yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen 
Türk girişimcilere seslenerek, “Eksi 40 derecede Sibirya’da 
gökdelen, artı 40 derecede Sudan’da köprüler inşa edenler. 
Siz, tahta bavullarından başka kaybedecek şeyi olmayan ba-
baların çocukları, siz, tek nesilde kayaların arasındaki çat-
laklarda biten cesaret çiçekleri gibi filizlendiniz. Bulundu-
ğunuz ülkelerde ‘Öteki’ oldunuz. Ama tek başına ayakta 

durmayı, iş kurmayı, iş vermeyi, iş yapmayı öğrendiniz, öğ-
rettiniz’’ diye konuştu. 

YENİ HEDEF İLK 10 
Hisarcıklıoğlu, kuvvetleri birleştirmek için doğru bir za-
manda olunduğunu belirterek Cumhuriyetin 100’üncü yılın-
da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin yeni 
hedef olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Diplomatımız Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, donanmamız Afri-
ka sahillerinde, müteahhidimiz dünya klasmanında, yöne-
ticimiz Coca-Cola’da, iş dünyası temsilcimiz Dünya Oda-
lar Federasyonu’nda, bürokratımız İslâm Konferansı’nda, 
edebiyatçımız Nobel akademisinde, bilim insanımız seçkin 
üniversitelerinde zirveye çıkmışlardır” dedi. 

‘ORTAKLIKLAR KURUN’ 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yurtdışındaki Türklerin or-
tak hareket etmesine vurgu yaparak, “Birlikte iş yapmayı, 
ortaklıklar kurmayı öğrenmeliyiz. Ben değil, biz demeli-
yiz. Diğer lobiler bizden daha güçlü oldukları için mi, biz-
den daha etkin olabiliyorlar?” dedi. Haziran ayında Avrupa 
Parlamentosu seçimlerine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ger-
çekleştirileceğini hatırlatarak, dünyadaki Türk girişimcileri 
aday olmaya ve Türk adayları desteklemeye çağırdı. 
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‘Türkiye artık küresel bir güç’
Dün sabah başlayan kurultaya çok sayıda işadamı da katıl-
dı. Ahmet Çalık, Nihat Gökyiğit, Ali Kibar, Zeynep Bodur, 
Tuncay Özilhan’ın yanı sıra TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, ihracatçı birlikleri başkanları, BDDK Başkanı Tevfik 
Bilgin de katılımcılar arasında yer aldı. Akşam 1001 Direk 
Sarnıcı’nda yapılan gala yemeğine Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül de katıldı. Gül, buluşmanın enerji ve heyecan ver-
diğini ve ortaya sinerji çıktığını söyledi. Gül, yolda gördü-
ğü ‘Küresel Güç Türkiye’ afişlerinin de artık gerçek oldu-
ğunu belirtti.

Azerbaycan iş dünyasından vize sitemi
Son günlerde gündeme oturan Ermeni-Türk sınır kapısı-
nın Azerbaycan’da sıkıntılara neden olacağını söyleyen 
Azerbaycan’da ilaç alanında faaliyet gösteren bir şirketin 
sahibi Cenap Yüce, “Azerbaycan’daki iş yapan firmalar 
için ilk sıkıntı vizede başlıyor. Geçtiğimiz aydan itibaren 
Türkler’e vize verilirken daha fazla incelenmeye başladı” 
dedi. Yüce, “Eskiden en az bir yıllık vize verilirdi. Şimdi üç 
aylık vize de bile sorun çıkarıyorlar. Benim 30 Azeri çalışa-
nım var ve onlarda yavaş yavaş ‘Bizi sattınız’ demeye baş-
ladı. Hem halk hem de ticaret olarak gelişme dönemindeki 
bir ilişkiye böyle bir zarar vermeyelim” diyor.

‘Elimizdeki en büyük sermaye girişimci ruhumuz’
Yurtdışına çıkan Türkler’in diğer lobiler gibi siyasi neden-
lerle yurtdışına çıkmadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Ne-
den yola çıktık? Ekonomik sebeplerle. İş için, aş için. Bizi 
yükseltecek de ekonomik başarılarımız olacaktır. İran’ın 
veya Körfez ülkelerinin, en büyük zenginliği petrolleri ola-
bilir. Rusya’nın doğal gaz olabilir. Çin’in geniş insan kay-
nağı olabilir. Biz ‘En büyük sermayesi girişimcisinin müte-
şebbis ruhu olan ülkeyiz’. Bizim zenginliğimiz insanımız-
dır” dedi. Hisarcıklıoğlu ayrıca Türkiye’nin Ar-Ge gücüne 
de güvendiğini vurguladı.

1.500 Uçbeyi DEİK’te buluştu
80 ülkeden bin 500 Türk işadamı İstanbul’da düzenle-
nen Türk Girişimciler Kurultayı’nda buluştu. SABAH’ın 
da sponsor olduğu zirvede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Kuvvetlerimizi birleştirelim” dedi. 
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Dışarıda ‘cesaret çiçeği’ gibisiniz Türk diasporasının 
gücünü gösterin
Dünya Türk İş Konseyi ve TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, yurtdışındaki Türk girişimcilerini, “Kaya-
ların arasındaki çatlaklarda biten cesaret çiçekleri”ne 
benzetti ve Türkiye için dünyada en etkin diaspora hali-
ne gelmeleri çağrısı yaptı.

YURT dışında iş kurmuş Türk girişimcilerini ve küresel şir-
ketlerin üst yönetimlerine gelmiş Türkleri buluşturan Dün-
ya Türk Girişimciler Kurultayı dün 80 ülkeden 2 bine ya-
kın Türk girişimci ve yöneticinin katılımıyla başladı. Dün-
ya Türk İş Konseyi’nin de Başkanı olan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Hedefimiz dünyadaki en etkin diasporalardan biri olmak. 
Uzun yıllar ‘lobi’ kelimesi bizim için korkutucu anlamlar 
taşıdı. Artık korkmamıza gerek yok” dedi. TOBB Başkanı 
“Gün kuvvetlerimizi birleştirip, ortak gayeler için, yılma-
dan çalışmak zamanıdır” diye seslendi.
Türk girişimcilere “Siz tahta bavullardan başka kaybedecek 
şeyi olmayan babaların çocukları” diye seslenen Hisarcıklı-
oğlu, “Siz tek nesilde kayaların arasındaki çatlaklarda biten 
cesaret çiçekleri gibi filizlendiniz. Bulunduğunuz ülkelerde 
‘öteki’ oldunuz ama tek başınıza ayakta durmayı, iş kurma-
yı, iş vermeyi, iş yapmayı öğreniniz, öğrettiniz. Emekle, sa-
bırla çalıştınız, didindiniz” diye konuştu.

2023 hedefi için önemli
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına 14 yıl sonra gireceğini 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “2023’e geldiği-
mizde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi, en 
az üç sektörde dünya lideri olmayı, yılda 500 milyar dolar-
lık ihracat yapabilmeyi, dünyanın en büyük 500 şirketi lis-
tesine 10 Türk şirketi sokmayı ve dünyada tanınan 20 mar-
kayı üretmeyi hedefliyoruz. Başarmak için en iddialı strate-
jik güç, üstün girişimci ruha sahip insan gücü ve dünyanın 
her yerine yayılmış başarılı ve azimli Türk işadamlarıdır.”
Türk girişimcilerin birbirlerini rakip görmemelerini isteyen 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bizim savaşımız, pastadan 
dilim çalma savaşı değil, pastayı büyütme savaşıdır. Büyük 
düşüneceğiz, yeni pazarları düşüneceğiz. Almanya yok, Av-
rupa var. Avrupa yok, Dünya var. Ölçeğimizi büyütmeliyiz. 
Birlikte iş yapmayı, ortaklıklar kurmayı öğrenmeliyiz. Kü-
çük kalan, geride kalır. Girişimciliği küçük yaşta çocukla-
rınıza öğretin.”

Seçimlere girin
‘Evliya Çelebi, ruhuyla girişimciliğe devam’ diyen Hisar-
cıklıoğlu, ortak gündem oluşturulup, ayrımcılık yapma-
dan, ahenkli çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. “Ben de-
ğil, Biz demeliyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, haziranda, Avrupa 
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Parlamentosu’nda yapılacak seçimleri hatırlatarak, Türk gi-
rişimcilerin buraya aday olmasını ya da aday olan Türkleri 
desteklemesini istedi.

Diaspora nedir
YUNANCADA ‘tohumların dağılması, saçılması’ anlamı-
na gelen ‘Diaspora’ terimi, kendi yurdundan ayrılmış ya da 
zorla uzaklaştırılmış, başka yerde yaşayanlar anlamına ge-
lir. 

Bağış: İki Türk birbirini yer dedirtmeyelim
DEVLET Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, başa-
rılı diasporaların, en önemli özelliğinin örgütlenme, ikin-
ci önemli özelliğininse dayanışma olduğunu belirterek “Bir 
Türk dünyaya bedel ama ne olur iki Türk birbirini yer’ de-
dirtmeyelim” dedi.

Avrupalı Türklerin cirosu 50 milyar Euro
DEVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 
ekonomi yönetiminin ve hükümetin Türk özel sektörünün 
vizyonuna uygun bir çalışma stratejisi geliştirdiğini önü-
müzdeki dönemde bunun sonuçlarının alınacağını vurgula-
dı.
Dünya’da yaklaşık 5 milyon Türk’ün yaşadığı anlatan 
Ekren’in verdiği bilgilere göre, bunun yaklaşık 4 milyo-
nu AB’ de, 300 bini K.Amerika’da, 200 bini Ortadoğu’da 
150 bini Avustralya’da yaşıyor.
Türk girişimcilerinin Avrupa’da sahip olduğu 140 bin işlet-
me var. Bu işletmeler 640 bin kişiye istihdam sağlıyor. Top-
lam ciroları 50 milyar Euro’yu buluyor.

Ankete göre Türkler ortak hareket edemiyor 
Türkiye’de ve yurt dışındaki Türk girişimcileriyle yapılan 
anketin sonuçlarına göre girişimciler, Türk lobisinin, iste-
nildiği kadar etkin değil.. Ankette şu ilginç sonuçlar orta-
ya çıktı:
* Türk malı için yüzde 44.9 yerleşik bir imaj olduğuna ka-
tılmıyor.
* Katılımcının yüzde 54.2’si Türklerin dağınık görünümlü 
ve ortak hareket edemediğini belirtiyor. 

Dünyada 52 trilyon dolar uçtu, paniklemeyin, yelken şi-
şirin
DÜNYA Türk İş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Muhtar Kent, “Dünya geneline yayılmış 1 milyon civarında 
Türk girişimcisi var. Bu müthiş bir güç. Bu gücün yelkenle-
rinde daha çok rüzgár olmalı” dedi. Küresel ekonomik kriz-
de herkes için riskler bulunduğunu söyleyen The Coca-Cola 
Company CEO’su Kent, “Türkiye bir çok ülkeye nazaran 
mevcut ekonomik zorluklar karşısında daha iyi pozisyonda 
olmasına rağmen hiç birimiz krizden muaf değiliz” vurgusu 
yaptı. Küresel krizde 12 ay içinde 38 trilyon doları öz ser-
maye olmak üzere 52 trilyon dolarlık bir servetin silindiği-
ni söyleyen Kent, “Bu dünyanın bir yıllık GSMH’sına eşit. 
Bu kayıp orta sınıf insanlardan çıktı gitti. Ama kriz kapsam-
lı acı verici olsa da belirgin akıllı cesaretli liderler için fır-
satlar sunabilir” diye konuştu.
Kendisinin de küresel bir şirketin başkanı olarak dünyanın 
neresine gitse mutlaka bir Türk girişimciyle ya da üst düzey 
şirket yöneticisiyle karşılaştığını anlatan Kent, şöyle konuş-
tu: “Kurultayımız küresel mali kriz de dikkate alındığında 
tam zamanında yapılıyor. Bu krize Türkiye daha dayanıklı 
çıktı ama hepimiz etki altındayız. Bu dönemde cesaretli li-
derler için fırsatlar var. Bu fırsatlar için nasıl daha güçlü ve 
esnek olmalıyız? Şu anda işimizin özüne ve gelece odaklan-
ma zamanı. Bizler harikalar yaratabiliriz. 2020 yılına kadar 
1 milyar insan orta sınıfa katılmış olacak. 900 milyon insan 
da köylerden kentlere yerleşmiş olacak.”

Rekabet zorlaşacak
Aynı dönem itibariyle rekabet edebilmenin ve itibarı artır-
manın daha da zorlaşacağını söyleyen Muhtar Kent, “Yaşa-
nan ekonomik küresel ekonomik kriz, küreselleşme karşı-
tı görüşleri artırdığı için endişeliyim. Avrupa’da, ABD’de 
hatta gelişmekte olan ve küresel ekonomiden çok yararla-
nan Asya’da bile küresel ticaretin faydasına inanmayanla-
rın oranı çok hızlı şekilde artıyor” dedi.
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IMF bile kurtuluşu artık tekstil ve tarımda görüyor

VAHAP MUNYAR
SİYASETE girince sendikacılığa mola veren, bir süre önce 
DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın başına yeniden geçen 
Rıdvan Budak aradı:
‘2.5 milyon kişiye iş, 10 milyon kişiye aş sağlayan tekstil sektö-
rünü kaderine terkedemezsiniz’ ilanımızı gördünüz. Krizi atlat-
mak için daha iyi bir sektör olamaz. Ancak, biz böyle derken, 
tekstil şirketlerinin çoğunun işleri durdurduğunu görüyoruz.
- Ne yapmak gerek?
Hükümet, işçi çıkarılmaması koşuluyla tekstil sektörünün 
önünü açmalı.
Rıdvan Budak’la konuşurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan en son Ekonomi 
Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Kartepe’deki Green Park Otel’de 
gerçekleşen zirvedeki sözlerini anımsadım.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Heyeti, yeni stand-by 
için görüşmeye Ankara’ya geldiğinde, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’yla görüşmüş. IMF Heyeti, 2.5 saat süren görüş-
mede Türkiye için tekstil ve tarım sektörünün önemine dikkat 
çekmiş. Hisarcıklıoğlu, bunun üzerine dayanamamış:
Hani IMF daha önceki dönemlerde Türkiye’ye “tekstil ve ta-
rımdan çıkın” deyip duruyordu. Şimdi ne oldu?
Hisarcıklıoğlu, Kartepe’deki konuşmasında IMF’nin verdiği ya-
nıta kendi yorumunu da ekleyerek aktardı: “Yaşadığımız krizle 
birlikte dünyada birçok kural değişiyor. Kurallar yeniden ya-
zılıyor. Yeni bir düzen kuruluyor. IMF’nin şimdi Türkiye’ye 
‘tarım ve tekstil’ demesi de bundan kaynaklanıyor.”
Hisarcıklıoğlu’nun IMF’yle ilgili mesajlarını aktarınca Rıdvan 
Budak, çağrısını yineledi:

“Tekstile yüklenelim, Türkiye nefes alsın...”
Madem 40 milyar dolarlık kaynak beklentisiyle yeni bir stand-by 
yapmayı planladığımız IMF de artık tekstile daha “sıcak” bakı-
yor...
Öyleyse Tekstil İşçileri Sendikası ve Budak’a kulak vermek 
“daha kolay” gibi görünüyor...

Hükümet IMF’nin yüzde 5.1 küçülme
tahminine uyacak mı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim 
Meclisi’nin Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’yle 
ortaklaşa yürüttüğü “Gazetecilerin Yabancı Dil Eğitimi Proje-
si” toplantısı sonrası Ankara’dan İstanbul’a dönerken bazı banka-
cılarla karşılaştım. Bankacılardan biri, cep telefonundan son ge-
lişmelere göz atıyordu:
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2009’da yüzde 
5.1 küçüleceği tahmininde bulunmuş.
Yanındaki diğer bankacılar anımsattı:
Hükümetin 2009 küçülme beklentisi yüzde 3.6 düzeyinde.
 Bu durumda hükümetin küçülme hedefini yüzde 5.1’e çek-
mesi gerekecek.
Araya girdim:
Neden?
 IMF’yle yeni standby imzalanacaksa, onların tahminleriyle 
uyum sağlamak gerekmez mi?
2009 küçülme beklentisi, IMF’yle Türkiye arasında yeni tartışma 
konusu olur mu?
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Türkler eksi 40 derecede de, artı 40 derece de iş yapıyor

Eksi 40 derecede Sibirya’da gökdelen, artı 40 derece-
de Sudan’da köprüler inşa eden Türk işadamlarına ses-
lenen Hisarcıklıoğlu, ‘İnsanımız artık kabına sığmıyor. 
Hedefimiz dünyadaki en etkin diasporalardan biri ol-
maktır’ dedi.

İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Dünya-Türk 
İş Konseyi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki en et-
kin diasporalardan biri olmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Uzun yıllardır ‘lobi’ kelimesi, ‘diaspora’ kelimesi, bi-
zim için korkutucu anlamlar taşıdı. Artık korkmamıza ge-
rek yok. Muhtaç olduğumuz birikim, kudret, enerji ve niyet 
bizde mevcuttur” dedi. 

Yeni markalar yolda 
Hisarcıklıoğlu, farklı ülkelerden gelen Türk girişimcilere 
seslenerek, “Eksi 40 derecede Sibirya’da gökdelen, artı 40 
derecede Sudan’da köprüler inşa edenler. Siz, tahta bavul-
larından başka kaybedecek şeyi olmayan babaların çocuk-
ları, siz, tek nesilde kayaların arasındaki çatlaklarda biten 
cesaret çiçekleri gibi filizlendiniz. Bulunduğunuz ülkelerde 
‘Öteki’ oldunuz. Ama tek başına ayakta durmayı, iş kurma-
yı, iş vermeyi, iş yapmayı öğrendiniz, öğrettiniz” diye ko-

nuştu.
Hisarcıklıoğlu, “Gün, kuvvetlerimizi birleştirip ortak gaye-
ler için yılmadan çalışmak zamanıdır” diyerek, Cumhuri-
yetin 100. yılına yönelik dünyanın en büyük 10 ekonomi-
si arasına girme, Ar-Ge’ye dayanan, yenilikçi ve rekabetçi 
bir ekonomik model kurma, en az üç sektörde dünya lideri 
olma, 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme, dünyada 
tanınan 20 marka üretme ve dünyanın en büyük 500 şirketi 
arasında 10 Türk şirketine sahip olma hedeflerini yineledi. 
Hisarcıklıoğlu, bu süreçte en iddialı stratejik güç unsurları-
nın, üstün girişimci ruha sahip insan gücü ve dünyanın dört 
bir yanına dağılmış, başarılı ve azimli Türk iş adamları ola-
cağını söyledi. Türkiye’nin gücünün sınırlarının coğrafya-
dan ibaret olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söy-
ledi:

‘Korkmaya gerek yok’
“Diplomatımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin-
de, donanmamız Afrika sahillerinde, müteahhidimiz dünya 
klasmanında, yöneticimiz Coca-Cola’da, iş dünyası temsil-
cimiz Dünya Odalar Federasyonu’nda, bürokratımız İslam 
Konferansı’nda, edebiyatçımız Nobel akademisinde, bilim 
insanımız dünyanın en seçkin üniversitelerinde zirveye çık-
mışlardır. 
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Amcası Sakıp Sabancı adına verilen plaketi Güler Sa-
bancı, Kürşad Tüzmen, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Rona 
Yırcalı’nın elinden aldı.

Demek ki insanımız artık kabına sığmıyor. Hedefimiz dün-
yadaki en etkin diasporalardan biri olmaktır. Uzun yıllar-
dır ‘lobi’ kelimesi, ‘diaspora’ kelimesi, bizim için korkutu-
cu anlamlar taşıdı. Korkmamıza gerek yok. Muhtaç olduğu-
muz birikim, kudret, enerji bizde mevcut.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yurtdışına açı-
lışının biraz geç gerçekleştiğini ancak güçlü yurtdışı insan 
varlığına sahip olduğunu kaydederek, artık tüm girişimci-
lerin, bir bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Avru-

pa Parlamentosu Milletvekili Vural Öger de, “Dünya ile bü-
tünleşme yolundaki bugünün Türkiye’sinde diaspora Türk-
lerinin rolü çok daha güçlü ve etkin olabilir. Yeni politikalar 
üretme zamanı artık gelmiştir” açıklamasını yaptı. 

‘Türk lobisi etkin değil’
Barbados Adası’ndan Küba’ya, Japonya’dan, Kenya’ya 
dünyanın çeşitli coğrafyalarından kurultaya katılmak üzere 
Türkiye’ye gelen 173’ü yurtdışından toplam 233 iş adamıy-
la yapılan anketin sonuçlarına göre girişimciler, Türk lobi-
sinin, istenildiği kadar etkin olmadığını düşünüyor. (Radi-
kal.

RADİKAL GAZETESİ - 11 NİSAN 2009

NİSAN 09



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ70

TOBB 16 eski bakanı Türkiye gündemiyle Ankara’da toplayacak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu hafta önemli bir top-
lantıya ev sahipliği yapacak. Kuzey Amerika ve Avrupa 
eski bakanlarından oluşan, ABD eski Dışişleri Bakanı Ma-
deleine Albright tarafından koordine edilen Aspen Atlan-
tic Group’un 2009 yılı toplantısı 24-25 Nisan’da Ankara’da 
yapılacak. Toplantıya, 16 ülkenin eski dışişleri bakanla-
rı, büyükelçiler, akademisyenler ve araştırmacılar katıla-
cak. “Türkiye: Bir dönüm noktası için ortak gündem oluş-
turmak” başlıklı toplantıda Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birer konuşma yapacak. As-
pen Atlantic Group üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya gelecek. 
Atlantik’in iki yakasındaki ortak tehditlerin belirlenmesi-
ne yardımcı olmak için somut, tarafsız öneriler geliştirme-
yi amaçlayan Aspen, bugüne kadar Irak, terörizm Ortadoğu 
sorunlarına çözüm aradı. 

Kimler katılıyor?
Madeleine Albright  ABD
Malcolm Rifkind İngiltere
Lamberto Dini İtalya
Lloyd Axworthy Kanada
Igor Ivanov Rusya
Jozias Van Aarsten Hollanda
Joschka Fisher Almanya
Niels H. Petersen Danimarka
Hubert Vedrine Fransa
Donald McKinnon Yeni Zelanda
Jan Eliasson İsveç
Janos Martonyi Macaristan
Rosario Green Meksika
Ana Palacio İspanya
Halldor Asgrimsson İzlanda
Mircea Dan Geoana Romanya

24-25 Nisan’da yapılacak toplantıların konukları arasında 
eski ABD Dışişleri Bakanı Albirght da var. 

SABAH GAZETESİ - 22 NİSAN 2009
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TOBB’DAN DIŞ ATAK

TOBB, 2425 Nisan’da Kuzey Amerika ve Avrupa’dan 
16 ülkenin eski dışişleri bakanlarını Türkiye’de ağırla-
yacak. Eski ABD Dışişleri Bakanı Albright’ın koordine 
ettiğini toplantıda küresel ekonomi, siyaset ve diploma-
si masaya yatırılacak...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uluslararası bir 
toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. Kuzey Amerika 
ve Avrupa’dan 16 ülkenin eski dışişleri bakanlarından olu-
şan “Aspen Atlantic Group (AAG)”un 2009 yılı toplantısı 
24-25 Nisan arasında TOBB’un ev sahipliğinde Ankara’da 
yapılacak. Toplantıya, ayrıca büyükelçiler, akademisyenler 
ve araştırmacılar katılacak. 
BİR DÖNÜM NOKTASI
Açıklamaya göre eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine 
Albright tarafından koordine edilen AAG’nin Türkiye’de 
yapılacak bu yılki toplantısının ana gündemi ise “Türkiye: 
Bir Dönüm Noktası İçin Ortak Gündem Oluşturmak” ola-
rak belirlendi. AAG üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile de buluşacak. Toplantıyla 
ilgili bir değerlendirme yapan TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu toplantı küresel ekonomi, si-
yaset ve diplomasi gündeminin en önemli konuları ele alı-
nacak.”

KÜRESEL TEHDİDE KARŞI MÜCADELE
AAG’nin amacı, Atlantik’in iki yakasındaki ortak küresel 
tehditlerin belirlenmesine yardımcı olmak için somut, taraf-
sız öneriler geliştirmek olarak açıklanıyor. Grup bugüne ka-
dar Irak’ın Yeniden Yapılandırılması”, “Terörizm ile Mü-
cadele”, “Ortadoğu’da Barış” gibi sorunlara çözüm aradı.

KONUK OLACAK ESKİ BAKANLAR
Madeleine Albright (ABD) 
Malcolm Rifkind (İngiltere) 
Lamberto Dini (İtalya) 
Lloyd Axworthy (Kanada) 
Igor Ivanov (Rusya) 
Jozias Van Aartsen (Hollanda) 
Joschka Fisher (Almanya) 
Niels Helveg Petersen (Danimarka) 
Hubert Vedrine (Fransa) 
Donald Mckinnon (Yeni Zelanda) 
Jan Eliasson (İsveç) 
Janos Martonyi (Macaristan) 
Rosario Green (Meksika) 
Ana Palacio (İspanya)
Halldor Asgrimsson (İzlanda) 
Mircea Dan Geoana (Romanya)
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Anadolu’dan 12 acil talep!

HÜSEYİN GÖKÇE, CANAN SAKARYA,
MAHMUT KAYA, MELTEM GÜNDÜZ, ÖZÜM ÖRS

DÜNYA’nın 173 oda ve borsa başkanı ile yaptığı kapsam-
lı ankette, Anadolu iş dünyasının temsilcileri ekonomideki 
kötü gidişata dur denmesi için alınması gereken tedbir öne-
rilerini açıkladı. Hükümetten alması istenen önlemler ara-
sında 12 başlık ön plana çıktı.

• İŞTE İŞ DÜNYASININ ÖNE ÇIKAN TALEPLERİ:
· Kredi Garanti Fonu güçlendirilerek,acilen devreye sokul-
malı.
· Finansmana ulaşım kolaylaştırılmalı.
· Bankalar reel sektöre bakış açısını değiştirmeli 
· Eximbank’ın kaynakları güçlendirilmeli.
· KDV ve ÖTV indiriminin kapsamı genişletilmeli, süre-
si uzatılmalı.
· İstihdam üzerindeki yükler azatılmalı.
· Parasal genişleme sağlanarak, tüketim teşvik edilmeli.
· İstihdama ek teşvikler verilmeli.
· Kredi faizleri ve mevduat faizleri arasındaki makas dara-
tılmalı.

· Tüketici kredisi faiz oranları düşürülmeli.
· Tarım kesiminde girdi maliyetleri azaltılmalı.
· Bazı vergiler en az bir yıl ertelenmeli.

Bin 550 delege bugün sandık başına gidiyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 64’üncü Genel Ku-
rulu bugün TOBB ETÜ Toplantı Salonu’nda yapılacak. Bir 
milyon 300 bin üzerindeki üyeyi temsil eden bin 550 dele-
ge bugün sandık başına giderek TOBB Başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerini belirleyecek.
Mevcut Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek adayı olarak 
seçimlere girmesi bekleniyor. Hisarcıklıoğlu, tekrar başkan 
seçilmesi halinde 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak. 
Yasaya göre Rifat Hisarcıklıoğlu bir dahaki dönem aday 
olamayacak. Yönetim Kurulu’nda ise en az 5 ismin değiş-
mesi bekleniyor. 
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Öncelik iç talep ve istihdam olmalı 

HÜSEYİN GÖKÇE, CANAN SAKARYA,
MAHMUT KAYA, MELTEM GÜNDÜZ, ÖZÜM ÖRS

DÜNYA’NIN 113 oda ve borsa başkanı arasında yaptığı an-
kette, krize yönelik atılması istenen adımlarda ‘canlanma’ 
öne çıktı: 
DÜNYA’NIN krize yönelik bundan sonra alınması gereken 
önlemleri sorduğu reel sektörün kanaat önderleri, finansma-
na ulaşımının kolaylaştırılmasını, üretimin yeniden başlan-

masını ve özellikle tüketimin canlandırılması için adımlar 
atılmasını istediler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bün-
yesindeki oda ve borsa başkanlarının önemli bir kısmı, üre-
timinin yanı sıra tüketimin de canlanması için piyasaya para 
sürülmesini önerirken, ihracat pazarın kaybedilmemesi için 
Eximbank kaynaklarının güçlendirilmesi istendi. Başkanla-
rının ağırlıklı talepleri arasında ayrıca, mevcut Kredi Ga-
ranti Fonu’nun kaynaklarının güçlendirilerek, kredi hacmi-
nin artırılması yer aldı.
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Öncelik iç talep ve istihdam olmalı 

· İMEAK DTO Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu: ‘Kriz-
den çıkış başladı’ demek mümkün değil, daha krizin göbe-
ğindeyiz.Dünyada 2007’de 10.5 milyar ton yük taşınmış-
tı, bu rakamı birden bire tekrar yakalamamız zor ama 7-7-5 
milyar ton yakalandığında, krizden çıkış başlamıştır diyebi-
liriz. Hükümetin mutlaka reel sektöre dönük tedbirler alma-
sı gerekiyor. Demir çelik, otomotiv, inşaat, yurtdışı müteah-
hitlik, denizcilik gibi lokomotif sektörlere yönelik özel dü-
zenlemeler yapılmalı.
· Ankara TB Başkanları Faik Yavuz: Bugün en büyük sorun 
işletmelerin finansmana ulaşmasındaki güçlüktür.Öncelik-
li olarak finansmana ulaşmanın yolları, Kredi Garanti Fonu 
güçlendirilerek kolaylaştırılmalı.
· Adana TB Başkanı Muammer Çalışkan: Şu andaki en bü-
yük kriz işsizliktir. İstihdam oluşturacak şeyler yapılmalı. 
İstihdam üzerindeki vergi yükünün kaldırılması, elektrik 
başta olmak üzere girdi maliyetinin azalması gerekir.
· Adapazarı TB Başkanı Cahit Kılıç: İnşaat sektörü hareket-
lenirse diğer sektörler de hareketlenir. Tarım ürünleri ihti-
yaç maddesi, bunların üreticileri desteklenmeli. Kredi kay-
naklarına ulaşmak kolaylaşmalı. Mevduat faizi ile ticari 
kredi faizi arasındaki makas daraltılmalı.
· Adapazarı TB Başkanı Mahmut Fırat: Öncelikle IMF ile 
anlaşma sağlanmalı. Hükümet belirsizliği giderek önünü 

görüp, öyle tedbirler almalı.
· Akhisar TB Başkanı Emin Demirci: Kredi Garanti Fonu 
gibi elimizde büyük bir avantaj var. Bankalar reel sektö-
re bakış açılarını değiştirecek finansmana ulaşımı kolaylaş-
tırmalı.
· Turgutlu TB Başkanı Yılmaz Organ: İstihdam en büyük 
sorun. İstihdama ek teşvik gerekli. Teşvik ve uzun vadeli 
kredilerin verileceği sektör ve alanlar iyi belirlenmeli.
· Uzunköprü TB Başkanı Rahmi Eren: Girdi maliyetleri 
üzerinde teşvik beklentimiz var.Destek paketleri içine ma-
zot, gübre gibi tarımsal girdiler de eklenmeli.Devlet bu yıl 
için destekleme fiyatlarını yüksek tutmalı.
· Uşak TB Başkakanı Yıldıray Aydoğan: Tarım açısından 
belki de krizin daha başındayız. Üretim ve tahsilat ciddi bir 
sorun. Yapısal sorunların çözümüne ağırlık vermeliyiz.
· Van TB Başkanı Feridun Irak: Tarım sektörü, bitki ve hay-
van üretimi desteklenir ve gelirler artırılırsa, piyasaya para 
girişi sağlanır. KDV. ÖTV indirimlerinin tarımsal ürünlere 
kaydırılması gerekir.
· Sandıklı TB Başkanı Nuri Cengiz: Krizin etkilerinin gide-
rilmesi için parasal genişlemeden başka çıkar yol yok. Na-
kit yardımlar, ücret zamları bence tek çıkar yol.
· Sivas TB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: Özellikle et için 
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acil olarak Et Balık kombinalarının devreye alınması gere-
kir. Mevcut kombinalar, diğer illerdeki kesimleri de kabul 
etmeli.
· Söke TB Başkanı Bertan Balçık: Gıda ve tarım güvenliği 
kaynaklı politikalara geçmeli. Öncelikle, yabancı ülkelerin 
teşvik verdiği ürünlerin ithalinden ek vergi alınmalı.
· Susurluk TB Başkanı Sefer Göçer: Acil müdahale üretim 
yerine, tüketimin desteklenmesiyle sağlanabilir. Ücretleri 
yükseltici bir uygulama yapılması gerekli. 
· Tokat TB Başkanlığı Ahmet Çeltek: Kısa vadede vergi 
borçlarına ilişkin yeniden yapılandırmanın gerekli olduğu-
nu düşünüyorum. Sütte SEK modeli ile kamu alımı, kırmı-
zı ette de Et Balık Kurumu müdahalesinin gerekli olduğu-
nu söyleyebilirim.
· Manisa TB Başkanı Arif Koşar: Pamuk ekmek yeniden 
özendirilmeli. Lisanslı depoculuğun bu anlamda başarılı bir 
uygulama olmasını umuyoruz.
· Mersin TB Başkanı Abdullah Özdemir: Talep daralma-
sında sorun var. Alım gücü olanlarda şu anda para harcamı-
yor. Güven ortamının sağlanması bu sorunun çözümü için 
çok önemli.
· Niğde TB Başkanı Zafer Uyanık: Krizin etkileri yavaş ya-
vaş ortadan kalkmaya başladı. Fiyatlarda oynaklık azaldı. 
Öncelikli talebimiz elektrik fiyatları. Bu yönde yapılacak 
bir teşvik, köylüye doğrudan destek anlamına gelecektir.
· Polatlı TB Başkanı Yahya Toplu: Ekonomik tedbirlerin 
doğrudan halka ulaşması için ücretlerin yükseltilmesine yö-
nelik olarak bir önlem alınmalı.
· Ordu TB Başkanı Necdet Gürsoy: Hızla müdahale edi-
lir ve özellikle büroksit süreç kısa olursa, sonuç alınabilir. 
Ayrıca, esnaflara yönelik olarak borç yeniden yapılandırma 
yararlı olcaktır.
· Afyon TSO Başkanı Hüsnü Serteser: İstihdamı artırıcı ön-
lemler alınmalı. İstihdam paketi çıkarılmalı. Hükümetin ise 
işveren primlerini sübvanse etmesi gerekiyor.
· Ağrı TSO Başkan Mehmet Erat: Ağrı’ya kalkınma ajan-
sı kurulmalı. Türkiye’de milli geliri en az olan şehir Ağrı. 
Gürbulak Sınır Kapısı’nın ise bir önce aktif hale getirilme-
si gerekiyor.
· Akşehir TSO Başkanı Erdal Çiftçi: Faiz indirimi alınma-
sı gereken en önemli önlem. Vergi sisteminde iş yükü ha-
fifletilmeli.
· Alaca TSO Başkanı Günser Şirin: Ekonomik canlanma sa-
dece tarıma bağlı. İşçi sigortasıdaki giderler azaltılmalı.
· Anamur TSO Başkanı Abdülkerim Çelingir: MB’nin aci-
len faizleri düşmesi lazım.
· Ardeşen TSO Başkanı Recep Eksilmez: Esnaf kefil sıkın-
tısı çekiyor. Bankalar para politikalarını gözden geçirmeli.
· Arhavi TSO Başkanı Atıf Kesim: Krediler uzun vadeli ol-
malı. Eximbank’ın etkinliği artırılmalı.
· Antalya TSO Başkanı Çetin Osman Budak: Bir an önce is-
tihdama yönelik yatırımlar devreye alınmalı. Reel sektörün 
krediye ulaşımı kolaylaştırılımalı.
· Artvin TSO Başkanı Kurtul Özel: Bundan sonraki süreçte 
mevcut KDV indirimlerinin devam etmesi gerekiyor. Geçi-
ci vergilerin ise 1 yıl daha indirilmesi lazım.

· Bafra TSO Başkanı Rızvan Aksoy: Krizi atlattıktan sonra 
herkes harcamalarına dikkat etmeli. İnsanlar lüks yaşamak-
tan vazgeçmeli.
· Batman TSO Başkanı Mehmet Termur: İstihdamı artırıcı 
tedbirler alınmalı. İhracatçılar desteklenmeli.
· Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu: Finansman aya-
ğında radikal kararlar alınmalı. Harcamalar dikkatli yapıl-
malı.
· Alanya TSO Başkanı Kerim Aydoğan: Tekrar kriz yaşan-
maması için birlikte hareket edilmeli.
· Alaplı TSO Başkanı Rafet Kılıç: SSK primi sorunu konu-
sunda çözüm üretilmeli.Bankalar kredi verme sistemini ko-
laylaştırarak, esnek davranmalı.
· Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin: Avrupa’dan gelen 
ürünlerin durmasıyla krizden çıkış başlar.Bu ürünlerin ya-
saklanması şart oldu.
· Bingöl TSO Başkanı Kemal Bozan: Kriz yaşanmaması 
için işsizliğin önlenmesi gerekiyor.Özellikle bizim bölge-
miz için tarım ve hayvanlığın desteklenmesi lazım.
· Bayburt TSO Başkanı İbrahim Yumak: Üretim ve tüketim 
artırılmalı. Tüketime yönelik farklı politikalar uygulanmalı.
· Biga TSO Başkanı Tuncay Yaşar: İstihdamı artırıcı politi-
kalar benimsenmeli. Sicil affı çıktı ancak sistem işlemiyor.
· Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan: Acilen SSK, istihdam-
ve vergi düzenlemeleri konusunda yeni tedbirler alınmalı.
· Bolu TSO Başkanı Emin Semercioğlu: İhracatçıların sa-
tışını artıracak önlemler alınmalı.Üretimin devam etmesini 
sağlayacak en önemli faktör ise satışlardır.
· Bolvadin TSO Başkanı Mustafa Uğur Fidan: Vergilerin 
asgariye indirilmesi, KDV oranlarının düşürülmesi ve dev-
letin toplu konut işinden çekilmesi gerekiyor.
· Bor TSO Başkanı Emrah Çalapkulu: Piyasaların canlan-
ması açısından hükümetin vergi sistemi düzene sokması ge-
rek.
· Borçka TSO Başkanı Hüseyin Arifağaoğlu: Hükümet çok 
geç kaldı. İstihdam paketi açıklanmalı.
· Bozüyük TSO Başkanı Habib Esel: Hükümet sanayiciye 
faizsiz kredi vermeli.Tedbir paketleri açıklanmalı.
· Bilecik TSO Başkanı Ahmet Özünlü: Enerji, doğalgaz ve 
vergi ertelemeleri ile ilgili tedbirler devreye sokulmalı.
· Boğazlıyan TSO Başkanı Zekeriya Yeşil: Türkiye’de aci-
len vergi düzenlemesi yapılmalı.
· Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik: Ümit veren firmalar, 
yani pazar payı olan, imalatı devam eden şirketler destek-
lenmeli.
· Çarşamba TSO Başkanı Yusuf Kefeli: Krizden çıkmanın 
tek yolu ihracattır.KOBİ’ler desteklenmeli,faizler düşürül-
meli ve vergi düzenlemeleri yapılmalı.Vergi borcu olanla-
ra af çıkarılmalı.
· Çayeli TSO Başkanı Güngör Sarı: Dolar kuru dengelen-
meli. Güven unsuru oluşturulması şart.
· Cizre TSO Başkanı Adnan Elçi: Geçici değil, kalıcı ted-
birler alınmalı. İstihdam ve üretim alanlarının artırılması en 
önemli konu.
· Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ: İşsizliği önlenmesi için 
somut adımları şart.
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· Elbistan TSO Başkanı Mustafa Aksoy: Hükümet 3 aylık 
olarak açıklandığı tedbir paketlerini uzatmalı.İşçi çıkarma-
ları en aza indirmek için politikalar geliştirilmeli.
· Emerdağ TSO Başkanı Abdil Demiral: Hükümet Acilen 
işsizliğe çözüm bulmalı.
· Erbaa TSO Başkanı Halil Başak: Sanayinin üzerindeki si-
gorta, elektrik ve vergi yükleriyle ilgili düzenlemeler yapıl-
malı.
· Erzincan TSO Başkanı Aydın Yalvaç: Hükümet, krediler-
den ziyade, tüketiciye yönelik düzenlemeler yapmalı. Özel-
likle tüketicinin gelirlerini artırıcı önlemler almalı.
· Fatsa TSO Başkanı Tayfun Karataş: Tedbir paketlerinin 
süresi uzatılmalı.KDVindirimlerinin süresideuzatılmalı. Ta-
rıma dayalı bölgelerde destek paraları vermeli ve para akı-
şı sağlanmalı.
· Fethiye TSO Başkanı Akif Arıcan: Özellikle kurumlarının 
yeniden yapılandırılması gerek.Vergi yasasının yeniden ya-
pılandırılması lazım.
· Gelibolu TSO Başkanı Ayhan Veral: Hükümet bundan 
sonra süreçte tüketiciye yönelik önlemler almalı. Özellik-
le KOBİ’ler için hazırlanan Cansuyu Kredisi projesi de fay-
da sağlanmayacaktır.
· Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç: Krize ortak 
akılla çözüm bulunması gerekir.Küresel kriz olduğu için, 
çözüm de küresel olmalı.
· Malkara TSO Başkanı Ümran Bilgin: Ekonomi yönetimi-
nin piyasadaki likiditeyi artırması gerekiyor.Çiftçilere akta-
rılan kaynaklar artırılmalı.
· Manavgat TSO Başkanı Şükrü Vural: Başta istihdam üze-
rindeki yüklerin azaltılması olmak üzere SSK primleri ve 
diğer bazı vergilerin 1 yıllığına ertelenmesi sistemi rahat-
latacaktır.
· Mucur TSO Başkanı Ferhat Çağlayan: Kriz döneminde fi-
nansmana ulaşmakta güçlük çeken KOBİ’ler ile bankalar 
arasındaki sorunların çözülmesi gerekiyor.
· Mustafa Kemal Paşa TSO Başkanı Ayhan Öztenekeci: İh-
racata ağırlık verilmesi gerekir. Suriye-Irak-Ürdün gibi ül-
keleri ürünlerimizi satabileceğimiz pazarlar olarak görme-
miz gerekir.
· Muğla TSO Başkanı Bülent Karakuş: Bankalar kredile-
ri kısmış, hele problemli müşterilere hiç vermiyorlar. Teks-
til, otomotiv sektörü için öncelikle Avrupa’da canlanmazsa, 
bizde de canlanması biraz zor.
· Milas TSO Başkanı Enver Tuna: Acil olarak, bırakın iş-
sizlere iş bulmayı, iş sahibi olanların işlerini kaybetmeleri 
önlenmeli. Bunun için de ne tedbir gerekiyorsa alınmalıdır.
· Nusaybin TSO Başkanı Mahsun Özmen: Fabrikaların ka-
panmaması, üretim yapan insinların iş yerlerinin kapanma-
ması, işsizler ordusuna yenilerinin katılmaması için adım-
lar atılması lazım.
· Of TSO Başkanı Erdal Saral: Piyasadaki nakit darlığını 
bertaraf etmek ve piyasayı canlı tutacak önlemleri artırmak 
gerekiyor.
· Oltu TSO Başkanı Baki Karaca: Yerli malın önünü açmak 
gerek. Tarım yerle bir. Benim burada 8 öğretmeni olan oku-
lum kapanmış. Neticede benim insanım istihdam edilmiyor.

· Ordu TSO Başkanı Servet Şahin: Hükümetin başlattığı 
adımlar, eğer devamı gelirse isabetli olur.
· Pasinler TSO Başkanı Turgut Bakır: Hükümetin aldığı 
tedbirleri beğeniyoruz. Bunlar avantaj bana göre. Yeni ted-
birleri bu krizi aşacağımıza inanıyorum.
· Pazar TSO Başkanı Neşet Çakır: Hükümet daha önce 
açıkladığı ekonomik paketlere benzer yönde, yeni tedbirler 
açıklamalı. Sektörel özellikler dikkate alınarak destek ve-
rilmeli.
· Rize TSO Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu: Tüketimi artır-
mak, likiditeyi artırmak, piyasaya para anjekte etmek, re-
sesyondan çıkabilmek için insanların alım gücünü artırmak 
lazım.
· Safranbolu TSO Başkanı Bahaettin Erer: Tasarruf ve üre-
timi artırmak gerekiyor. İnsanlar lüks yaşıyor, ürettiğinden 
fazla tüketiyor, denge kurulmalı.
· Şanlıurfa TSO Başkanı Eyüp Sabri Ertekin: Üretimin önü 
açılmalı ve kamu yatırımlarının devam etmesi gerekiyor. 
Yeni paketler açılanırken önceliklere dikkat edilmeli.
· Sinop TSO Başkanı Erol Derici: İç piyasayı güçlendirmek 
ve ihracatta yeni dış pazarlar bulmak gerekiyor. Konutlar-
daki faiz oranlarına destek verirsek, 0.75’e düşerse, piyasa 
hareketlenir.
· Sorgun TSO Başkanı Ergin Gül: Türkiye’nin alabilecek 
daha fazla önlemi yok.
· Sungurlu TSO Başkanı Abdülkadir Aksu: İşletmelerinin 
rahatlatılması gerek, bankalar kredileri durdurdu. Esnafı, 
piyasayı garanti altına alması gerekiyor. Düşük faizli kre-
di verilmeli.
· Taşköprü TSO Başkanı Hüseyin Ünal: Düzenlemeler, sek-
törel talepler dikkate alınarak yapılmalı.
· Terme TSO Başkanı Zekai Cengiz Demir Türk: Vergilerin 
indirilmesi ve başta esnaf olmak üzere krizden etkilenen ke-
simlere finansman desteği sağlanması gerekiyor.
· Tavşanlı TSO Başkanı Davut Efe: Faiz sisteminin değiş-
mesi ve tüketiciye yönelik alt destek politikası hazırlanma-
sı lazım.
· Tosya TSO Başkanı Mesut Güvercin: Daha önce otomo-
tiv ve beyaz eşya için açıklanan önlemler diğer sektörle-
re de yaygınlaştırılmalı. Kazanılmayan paranın karşılığı pe-
şin vergi olarak alınmak isteniyor, bunun kaldırılması ge-
rekiyor.
· Tunceli TSO Başkanı Yusuf Cengiz: Mevcut istihdamın 
korunmasının yanı sıra, iş arayan kişilerin çalıştırılacağı 
yeni yatırımlar desteklenmeli.
· Turgutlu TSO Başkanı Mesut Altan: KOBİ’leri destekle-
mek gerek. Kredi ihtiyaçlarında ve ödemelerinde destek la-
zım.
· Turhal TSO Başkanı Ömer Çenesiz: Kriz, finansman kri-
zi. Bu anlamda finansman yönetimi önemli. Gerek şirketler, 
gerekse devlet, finansman yönetimini iyi yapmalı.
· Ünye TSO Başkanı Hasan Şimşek: Türkiye’de hangi iş 
para kazandırıyorsa, insanlar oraya yöneliyor. Oysa her-
kesin kendi bildiği işi yapması ve ayağını yorganına göre 
uzatması gerekiyor.
· Ürgüp TSO Başkanı Ahmet Aydın: Krizde öncelikle psi-
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koloji iyi yönetilmeli. Piyasalardaki baskının kalkması için 
psikoloji düzeltilerek moral verilmeli.
· Uşak TSO Başkanı İsmail Karaman: Öncelikli olarak is-
tikrar ve güven ortamı sağlanmalı. Böylece gerek iç, gerek-
se dış piyasalara güven verilerek yatırımlar artırılabilir.
· Uzunköprü TSO Başkanı İbrahim Akalın: Piyasada cid-
di likidite sorunu var. Devlet iş yaptırdığı şirketlere bugüne 
kadar beklettiği paraları artık ödemeli.
· Vezirköprü TSO Başkanı Mustafa Bahri Kalaycıoğlu: Es-
naf ve çiftçiye ucuz kredi ile destek verilmeli. Her bölge 
için ayrı politika uygulanmalı. Tarım ağırlıklı bölgede üre-
ticiler ve tarıma dayalı sanayi desteklenmeli. 
· Yenişehir TSO Başkanı Halil Büyükkardeşler: İhracatta 
düşüşlerin önlenmesi için özel önlemler alınmalı.
· Yerköy TSO Başkanı Ş. Mehmet Kaya: İşsizlik sadece bü-
yük şehirlerde değil, daha küçük kasabalarda da çok his-
sedilmeye başlandı. Şirketlerin işçi çıkarmasını önleyecek 
tedbirlere ihtiyaç var.
· Yüksekova TSO Başkanı Sabih Kayan: Alınacak tedbir-
ler sektörel talepler dikkate alınmalı. Aksi takdirde amaca 
ulaşılamaz. 
· Ayvalık TSO Başkanı Rahmi Gençer: Özellikle sosyal 
problemlerin daha çok artmaması için çalışanların işini kay-
betmemesi ve mevcut işsizlerin iş bulmasına yönelik tedbir-
ler alınmalı.
· Bodrum TSO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon: Bu sene 
sanayi yerine altın sektör turizm olacak. Bankaların her ka-
demedeki iş dünyasının önünü açmaları lazım. 
· Denizli TSO Başkanı Necdet Özer: İşletmelerimizin dün-
yadaki rakipleriyle rekabet edebilmesi için maliyetlerinin 
azaltılması gerekiyor. İstihdam için özel teşvikler verilmeli. 

· Konya TSO Başkanı Hüseyin Üzülmez: Türkiye global 
ekonomiye entegre olmuş bir ekonomiye sahip. Mesela İran 
kapalı bir ekonomi olduğu için kriz de yok. Ticaret yaptı-
ğımız OECD ülkelerinde düzelme olmadıkça, bizde de ol-
maz. Acil olarak, tüketimi artırıcı ve istihdamı artırıcı ted-
birler alınmalı. 
· Kayseri TSO Başkanı Ali Kilci: İç piyasa dinamiklerini 
harekete geçirmek ve piyasaya sıcak para sürmek gerekiyor. 
Çünkü bizim ekonomimizin yüzde 71’i iç piyasadan oluşu-
yor. Turizm gelirleri, ihracat falan da önemli ama iç piya-
sada da çok önemli. Krizden 2010 yılında çıkılabilmesi için 
özellikle ÖTV ve diğer sektörlere yönelik KVD indirimle-
rinin süresi uzatılmalı. 
· Muğla TSO Başkanı Bülent Karakuş: Dış pazarda talep ol-
madığı sürece dengeyi bulmak biraz zor ama iç pazarı can-
landırma adına kredilerdeki düşüşün sağlanması lazım. Kü-
çük esnafın, işi bozulan esnafın kredi alabilir duruma gel-
mesi lazım. 
· Edremit TSO Başkanı Mehmet Ertaş: Devletin sektörlere 
vereceği desteğin yanı sıra yatırımcılar da elini taşın altına 
koyacak ve yatırım yapıp istihdam sağlayacak. 
· Torbal TSO Başkanı Muzaffer Sekban: Emeklilerin ücret-
lerine ciddi oranda zam yapılarak tüketimlerini artırmaları 
sağlanmalı, ayrıca çiftçiler ve diğer sosyal grupların gelir-
leri artırılmalı. 
· Kuşadası TSO Başkanı Serdar Akdoğan: Finans sistemi 
gerekli kaynakları bularak, bunları reel sektöre uygun ko-
şullarda aktarmalı. Turizm sektörüne özel teşvikler verilme-
li.
· Nazilli TSO Başkanı Ali Gültekin Kılınç: Türkiye’nin cid-
di gelir kaynağı ihracatta yakaladığı pazarı kaybetmemesi 
için Eximbank’ın tüm ihracatçılara desteği arttırılmalı.
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TOBB’da 1550 delege sandık başına gidiyor

Yaklaşık bir milyon 300 bininin üzerindeki üyeyi tem-
sil eden bin 550 delege bugün yeni TOBB yönetimini ve 
TOBB Başkanı’nı seçmek için sandık başına gidecek. 
TOBB’un 64’üncü Genel Kurulu bugün TOBB ETÜ top-
lantı salonunda yapılacak. Genel kurulda açılış konuşma-
larının hemen ardından, komisyon sunuşları ve bütçe onay 
aşamasına geçilecek. Saat 14:00’da faaliyet raporunun oy-
lanmasının ardından, Birlik Başkanlığı adaylık süreci baş-
layacak ve 14:40 – 16.10 saatleri arasında seçim gerçek-
leştirilecek. Yeni başkanın teşekkür konuşmasının ardından 
16:40’ta Birlik Yönetim Kurulu, Konseyler ve Yüksek Di-

siplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Fuat Miras’ın is-
tifasının ardından 2001 yılında TOBB Başkanlığı’na seçi-
len Rifat Hisarcıklıoğlu, tek aday olarak girmesi bekleni-
len seçimin ardından, 4 yıllığına başkanlık koltuğuna tekrar 
oturacak. Mevcut kanun gereği Hisarcıklıoğlu, bugün ya-
pılacak seçimle son kez başkanlığa seçilmiş olacak. Hisar-
cıklıoğlu halen 8 yıl olan görev süresini, 2013 yılı itibariy-
le 12 yıla çıkaracak ve kanunda tekrar bir değişiklik olma-
za, TOBB tarihinin en uzun görev yapan başkanı unvanını 
sürdürecek.

DÜNYA GAZETESİ - 02 MAYIS 2009
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Hisarcıklıoğlu delegelerden tam destek aldı

TOBB’un bugün yapılacak 64. Olağan Seçimli Genel Ku-
rulu öncesinde, üyelerden 10 yıl ve daha üzeri süreyle kurul 
delegesi olanlara plaket verildi.

2013’e kadar Hisarcıklıoğlu bugün seçilirse 12 yıl üst üste 
başkan olacak 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bugün ya-
pılacak 64. Genel Kurulu öncesinde bin 552 sayılı dele-
genin bin 551’i Hisarcıklıoğlu’na rekor destek verildiği-
ni söyleyen Divan Başkanı İstanbul Sanayi Odası Baş-
kanı Tanıl Küçük, “Genel Kurul Başkanlık Divanı olarak 
Hisakcıloğlu’nu tebrik ediyoruz.” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “TOBB başarılı olduysa başarının mima-
rı sizlersiniz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap var” dedi. Hi-
sarcıklıoğlu, başkan seçilmesi halinde TOBB’da 12 yıl üst 
üste görev yapan tek başkan unvanını kazanmış olacak. 
TOBB’un kuruluş yasasında yapılan değişiklik tarihinde 
oda ve borsalarda görev yapan başkanların görev süresi en 
fazla üst üste iki dönem ile sınırlandırılmıştı. Bu düzenle-
meye göre seçilmesi halinde 2013’e kadar görev yapacak 
Hisarcıklıoğlu, o tarihteki genel kurulda yeniden başkanlı-
ğa aday olamayacak.

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 02 MAYIS 2009
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1552 delegeden 1551’inin desteğiyle tek aday oldu  

Bugünkü seçimler öncesi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
yeniden aday gösterildi. Hisarcıklıoğlu ’Bir fani için en 
gurur verici gün’ dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) seçim-
li genel kurulu, bugün yapılıyor. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, yasaya göre son kez başkanlığa aday oldu. Hi-
sarcıklıoğlu dün TOBB Genel Merkezi’nde düzenlenen 
ödül töreni sırasında bin 552 delegeden, kendisi dışında bin 
551’inin imzasıyla yeniden aday gösterildi. Sanayi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın da katıldığı tören sırasında konuşan Hi-
sarcıklıoğlu ‘Bugün bizim düğün günümüz’ dedi.

‘EN GURUR VERİCİ ANI YAŞIYORUM’
HİSARCIKLIOĞLU ‘TOBB başarılı olduysa bunun ger-
çek mimarı sizlersiniz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. 
Bir ve beraber olduğumuz sürece bileğimizi kimse büke-
mez. Size hizmet etmek büyük şeref. Bir fani için en gu-

rur verici anı yaşıyorum’ şeklinde konuştu. Sanayi Bakanı 
Çağlayan ise ‘Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın’ 
dedi. Konuşmaların ardından 10 yılını dolduran 100 dele-
geyle 20 yılını dolduran bir delegeye ‘Hizmet Şeref Belge-
leri’ ve plaketleri verildi. Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Oda-
sı Meclis Başkanı Necip Kalkan’a ise tahta bir tokmak he-
diye etti. 

Yönetimdeki dört isim değişiyor
BUGÜNKÜ Genel Kurul’da yeniden seçilmesine kesin gö-
züyle bakılan Hisarcıklıoğlu, TOBB’da 12 yıl üst üste en 
uzun süre görev yapan tek başkan unvanını kazanmış ola-
cak. Hisarcıklıoğlu, 2013’teki genel kurulda ise yeniden 
aday olamayacak. Bu arada, başkan dahil 15 kişiden oluşan 
yönetim kurulunda halen görev yapan Fethi Coşkun Tuncel, 
Tamer Taşkın, Kemal Özgen, İbrahim Çağlar delege seçile-
medikleri için aday olamayacaklar.

STAR GAZETESİ - 02 MAYIS 2009
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Maaşınızı bu halk ödüyor amir değil hizmetkár olun

Rekor kár açıklayıp insafsız faiz uygulayanı unutmayacağız
RİFAT Hisarcıklıoğlu, bankalara yönelik sözleriyle alkış alırken 
şöyle konuştu: “Bazı bankaların, hem rekor kár açıklayıp, hem de 
likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin üzerine giderek, insafsız 
kredi faizleri uyguladıklarını, hesaplarını bloke ettiklerini unut-
mayacağız.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 1362 geçerli 
oyun tamamını alarak yeniden başkan seçilen Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “Ülkemiz, şirketlerimiz, insanlarımız, değişen dünyaya 
uyum sağlama mücadelesi verirken, kamu idaresi aynı mı ka-
lacak” diye sorarken, kamu görevlilerine “Halkın amiri değil, 
hizmetkárısınız” hatırlatması yaptı.
Heyecanımızı geri verin
TOBB’un 64’üncü genel kurulunda yaptığı konuşmada, “Kriz za-
manları, muhasebe yapma zamanıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, için-
de bulunulan durumu “Şimdi itiraf edelim ki, 2007’den itibaren; 
uzlaşmaya ve ülkemizin ortak çıkarlarına odaklanamadık” sözle-
riyle eleştirdi. “Vakit çözüm üretme zamanıdır” diyen Hisarcıklı-
oğlu, Mevlana’dan alıntı yaparak şöyle konuştu: “Mevláná, ölüm-
süz eseri Mesnevi’de derki; “Murad muradsızlıkta, varlık yokluk-
tadır! Her şey zıddıyla birlikte var edilmiştir. O halde farklılıkla-
rımıza, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek zorunda-
yız. Aslında hepimiz, aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte 
varız. Şimdi, ülkemizin tüm kurumlarına bir mesajımız var. Birlik 
olun, bize heyecanımızı geri verin!”

Otobüs, mermer, ölen insanlar
“Ülkemiz, şirketlerimiz, insanlarımız, değişen dünyaya uyum 
sağlama mücadelesi verirken, kamu idaresi aynı mı kalacak” diye 
sorarak, kamudaki bozulmayı gündeme getiren Hisarcıklıoğlu, bu 
konuda şunları söyledi: “Merak etmiyor musunuz, halkın vergi-
leriyle çalışan kamu kurumlarında, yeterli tasarruf tedbiri alını-
yor mu? Peki, Sayın Başbakanımızın talimatı olmasına rağmen, 
Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye’de, milyonlarca do-
larlık ithal malı otobüsler niye tercih edilmektedir? Türkiye dün-
yanın en kaliteli mermerlerini üretirken, bazı belediyelerin ısrarla 
kalitesiz granit ithal etmesine niye göz yumulmaktadır? Daha ya-
kın bir zamanda, pek çok şehrimizde binlerce insan aynı anda has-
talanmadı mı? İstanbul’un göbeğinde ruhsatsız çalışan bir imalat-
hane havaya uçtu, insanlar ölmedi mi?”

Vicdani sorumluluk gereği
Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın herhangi bir 
medeni ülkesinde bunlar yaşansa, ilgili kamu görevlileri sadece 
vicdani sorumlulukları gereği kendiliğinden görevlerini bırakır-
lardı. Bizdeyse bunun tek örneği yok. Demek ki kamu idaresinde 
de bir zihniyet değişimine acilen ihtiyaç vardır. Kamu görevlile-
rimiz, halkın amiri değil, hizmetkárı olduklarını bilmeliler ve ma-
aşlarını ödeyen halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmeliler.”
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TOBB Başkanı’ndan yedi metrelik korku duvarı uyarısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gençleri işsiz bir 
toplum geleceğe umutla bakamaz. Bunun sonu Güney 
Amerika’daki gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili evler-
dir” dedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomik krizden ka-
mudaki atamalara, işsizlik ve sanayi üretiminden yargıya 
kadar pek çok konuda hükümete bir dizi uyarıda bulundu. 
Her üç gençten birinin işsiz olduğunu, her dört makineden 
birinin sustuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Gençleri işsiz bir toplum kalkınmanın, hukunun değil; 
köşe dönmeciliğin, kuralsızlığın ve bencilliğin egemen ol-
duğu bir toplum olur. Gençleri işsiz bir toplum geleceğe 
umutla bakamaz. Geleceğe umutla bakmayan bir toplumun 
sonu Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili ev-
lerdir. Türkiye böyle bir geleceğe mahkum edilmemeli.” 
TOBB’un dün gerçekleştirilen 64. Genel Kurulu, iktidar ve 
muhalefeti bir araya getirdi. Genel kurula Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal ve çok sayıda ba-
kan katıldı.

‘İtiraf edelim geciktik’
Hisarcıklıoğlu, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de 2007’den itibaren siyasi kutuplaşmanın ön pla-
na çıktığını belirterek:
“İtiraf edelim ki, Türkiye’de 2007’den itibaren uzlaşmaya 
ve ülkenin ortak çıkarlarına odaklanamadık. Siyasetin do-
ğal akışına dışarıdan yapılan müdahaleler, bundan medet 
umup kendisine ikbal kapısı arayanlar, ekonomide beklen-
tilerin iyi yönetilememesi, çalışmak yerine konuşmanın ter-
cih edilmesi, ekonomide bir yol haritasından yoksun kalın-
ması ve bunların üzerine gelen küresel kriz, ardından tedbir-
lerin zamanında alınamayışı sonucunda bugün Türkiye’de 
her dört makineden biri sustu.”

149 bin KOBİ takipte
Hisarcıklıoğlu, iç piyasadaki krizlerin giderek arttığını, 149 
bin KOBİ’nin kredisinin takibe alınmış durumda olduğu-
nu söyledi.
İşsizlik sorununa da değinen Hisarcıklıoğlu, gelinen nok-
tada her üç gençten birinin işsiz olduğunu söyledi. Gençle-
ri işsiz bir toplumun, kalkınmanın değil köşe dönmeciliğin, 
hukukun değil kuralsızlığın, ahlakın değil bencilliğin ege-
men olduğu bir toplum olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğ-
lu şöyle konuştu:
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“Gençleri işsiz bir toplum geleceğe umutla bakamaz. Biz-
ler mahallede büyüdük. Sırt sırta vermiş evlerde komşuluk-
la, saygıyla, muhabbetle büyüdük. Duvarlarla ayrılmadık, 
ortak sofralarda bir arada büyüdük. Ama geleceğe umutla 
bakmayan bir toplumun sonu Güney Amerika gibi 7 metre-
lik duvarlarla çevrili evlerdir. 
Türkiye böyle bir geleceğe mahkum edilmemelidir. Biz ar-
tık Türkiye’nin gerçek  gündemine dönmesini, ekonomiye 
odaklanmasını bekliyoruz. Krize karşı ciddi tedbirler alın-
masını istiyoruz. Susan makineler yeniden çalışana ve bu 
makinelerin yanına bir makine daha koyana kadar gündem 
ekonominin büyümesi olmalıdır. Ülkemizin tüm kurumla-

rına bir mesajımız var; birlik olun, bize heyecanımızı geri 
verin.”

‘Rehavete kapılmayın’
Krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ihtiyaç ol-
duğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu,  sosyal güvenlik ve 
vergilerin bir süre ertelenmesini, peşin vergi uygulamasının 
kalkmasını, akaryakıt ve istihdam üzerindeki vergilerin ha-
fiflemesini, kamu kurumlarının özel sektöre olan borçları-
nın bir an evvel ödenmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, hüküme-
te, “Kriz geçiyor, tedbire, değişime gerek kalmadı’ şeklinde 
bir rehavete kapılmayın” uyarısında bulundu.
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Türkiye’yi 7 metrelik duvarla çevrili evlere mahkûm et-
meyin

RİFAT Hisarcıklıoğlu, işsizlik ve suç oranlarındaki artış 
arasındaki bağlantıya dikkat çekerek şöyle konuştu: “Her 
üç gençten biri işsiz artık. Gençleri işsiz bir toplum, kal-
kınmanın değil köşe dönmeciliğin, hukukun değil kural-
sızlığın, ahlákın değil bencilliğin egemen olduğu bir top-
lum olur. Gençleri işsiz bir toplum, geleceğe umutla baka-
maz. Bizler, mahallede büyüdük. Duvarlarla ayrılmadık. 
Ama geleceğe umutla bakamayan bir toplumun sonu, Gü-
ney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili evlerdir. Tür-
kiye böyle bir geleceğe mahkûm edilmemeli.”

Yeni bir program olmazsa yarışa çok geriden başlarız

SÖZLERİNİ Necip Fazıl’ın “Fethine çık, doğru, güzel, 
sonsuzun! Zaman çabuk, yol uzun” dizeleriyle tamamla-
yan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin artık, yeni bir iktisa-
di programa ihtiyacı bulunduğunu da savundu. Hisarcıklı-
oğlu, şunları dile getirdi: “Aksi takdirde hem bu krizi daha 
ağır yaşarız, hem de diğer ülkeler yeniden büyümeye başla-
dığında, biz yarışa çok daha gerilerden başlarız. Hükümeti-
mizin açıkladığı, katılım öncesi ekonomik program metni, 
küresel krizin Türkiye’ye etkisini ve bunun makro dengele-
re yansımasını gösterdi. Ancak bu sadece bir durum tespiti. 
Şimdi, krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ih-
tiyacımız var.”

4 makineden biri sustu gündem ekonomi olmalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “her dört makineden 
biri sustu” derken, şunları söyledi: “İnanıyorum ki; elbirli-
ği, güç birliği yaptığımız zaman, dayanışma içinde ortak he-
deflerde kilitlendiğimiz zaman aşamayacağımız engel yok-
tur. Biz artık Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesine, 
ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz. Küresel krize kar-
şı artık ciddi tedbirler alınmasını istiyoruz. Susan makine-
ler yeniden çalışana ve bu makinelerin yanına bir makine 
daha koyana kadar, gündem ekonominin büyümesi olmalı.”

Hisarcıklıoğlu yeniden başkan Yalçıntaş ve Küçük yö-
netime girdi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1362 geçerli oyun ta-
mamını alarak yeniden başkan seçildi. Seçimli 64’üncü Ge-
nel Kurulu’nda 1552 kayıtlı delegeden 1385’i oy kullandı. 
23 oy geçersiz sayılırken tek aday olan Hisarcıklıoğlu, 1362 
geçerli oyun tamamını aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Murat Yalçıntaş ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Başkanı Tanıl Küçük de yönetime girdi. TOBB’un 22. Baş-
kanı olan Hisarcıklıoğlu, 12 yıl görev yapan ilk başkan ola-
cak. Hisarcıklıoğlu, salondaki 365 oda ve birlik başkanın-
dan, sadece 14’ünün yönetime seçilebileceğini söyledi. Bu 
genel kurulda beş kişi, İbrahim Çağlar, Tamer Taşkın, Fet-
hi Coşkuntuncel, Kemal Özgen, Ahmet Şekeroğlu yöneti-
me veda etti. 
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Kendine güvenen Türkiye istiyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, güçlü bir ekonomi, kaliteli 
bir demokrasi için yaşanılan küresel krizin yeni bir başlan-
gıç adımı yapılmasını önerdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Güçlünün 
haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
Genel Kurul’da konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomi, kaliteli bir de-
mokrasi için krizin yeni bir başlangıç atımı yapılmasını öner-
di. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, `Vehimlere kapılıp kendi yarattı-
ğı korkularına esir olmayan, kendine güvenen bir Türkiye isti-
yoruz. Biz böyle bir gelecek arıyoruz, ulaşmak için çalışıyoruz. 
Bu yönde çalışanların da yanında ve destekçisi olacağız` dedi. 
2007`den itibaren siyasi kutuplaşmaların ön plana çıktığını, bu-
nun sonucunda reform sürecinin aksadığını ve ekonominin geri 
planda kaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, `2007`den itibaren uzlaş-
maya ve ülkemizin ortak çıkarlarına odaklanamadık` dedi. Hisar-
cıklıoğlu şöyle devam etti: 
4 MAKİNEDEN BİRİ SUSTU 
`Siyasetin doğal akışına dışarıdan yapılan müdahaleler, bundan 
medet umup kendisine ikbal kapısı arayanlar, ekonomide bek-
lentilerin iyi yönetilememesi, çalışmak yerine konuşmanın ter-
cih edilmesi, ekonomide bir yol haritasından yoksun kalınması 
ve bunların üzerine gelen küresel kriz, ardından tedbirlerin zama-
nında alınamayışı sonucunda bugün Türkiye`de her 4 makineden 
birinin sustu.` Türkiye`nin gerçek gündemine dönmesini, ekono-
miye odaklanmasını beklediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, genç-
leri işsiz bir toplumun, kalkınmanın değil köşe dönmeciliğin, hu-
kukun değil kuralsızlığın, ahlakın değil bencilliğin egemen oldu-
ğu bir toplum olacağını söyledi. 

İNDİRİMİN DEVAMI ŞART 
Kriz ortamında şirketlerin bozulan nakit dengesini düzeltecek 
adımların mutlaka atılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, is-
tihdamın teşviki amacıyla, istihdam yüklerindeki indirimin deva-
mını beklediklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, ayrıca dünyadaki di-
ğer uygulamalara paralel şekilde kıdem tazminatı ile işsizlik fonu 
uygulamasının birleştirilmesini istedi. 
BORÇLAR ÖDENSİN 
Kamu kurumlarının özel sektöre olan borçlarının ivedilikle öden-
mesini isteyen Hisarcıklıoğlu, `Kamu kurumları alacağına fark-
lı, borcuna farklı muamele yapmamalıdır. Kamu alımlarında yer-
li üreticiye tanınan, ama bürokratlarımızın bir türlü uygulamadığı 
yüzde 15`lik fiyat avantajı konusu çözüme kavuşturulmalıdır`dedi. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye`de yaşanan kimi aksaklıklara değine-
rek, eleştirilerde bulundu. Bu çerçevede Hisarcıklıoğlu, Başbakan 
Erdoğan`ın talimatı olmasına rağmen Avrupa`nın en büyük oto-
büs üreticisinin Türkiye`de milyonlarca dolarlık ithal malı oto-
büslerinin niye tercih edildiğini sordu. 

Bazı bankalar anlaşılır değil 
Başbakan, “Şu anda Merkez Bankası, tek haneli rakama düştüğü-
nü açıkladı, ama bazı bankaların ‘biz aynı faiz oranlarını kabul et-
meyiz veya bunu paylaşmak durumunda değiliz’ gibi yaklaşımla-
rı anlaşılır değil” dedi. “Ama bir başarı var ki, özel sektörün gücü, 
dinamizmi, hayalleri ve umutları sayesinde buralara geldik” di-
yen Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin rekor seviyede büyümesinde 
özel sektörün yaptığı önemli katkılar olduğunu kaydetti.
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Deniz Baykal: Farklı düşünmeyi bırakın
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da yaptığı konuşmada, 
mahalli seçim kampanyası döneminde ekonomik krizle ilgi-
li önerilerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
başlangıçta dikkate alınmadığını, ancak zamanla benzer 
tedbirlere başvurulduğunu belirterek, “8 ay önce Kredi Ga-
ranti Fonu kurulmasını önerdik. Nisanın sonundayız, Baş-
bakan ‘bunu düşünüyoruz’ diyor. Sayın Başbakan artık dü-
şünmeyi bırakın. Düşünme zamanı kalmadı, bir an önce ha-
rekete geçin” diye konuştu. Konuşmasında, ekonomik ge-
lişmeler ve başta Anayasa değişikliği olmak üzere gündeme 
ilişkin görüşlerini açıklayan Baykal, ekonomik krizin doğru 
algılanması gerektiğini ifade ederek, dünyadaki sıkıntıların 
yansıması olarak algılanması halinde büyük yanılgılara dü-
şüleceğini savundu. Küresel mali kriz ile Türkiye’deki kri-
zin farklılıklar gösterdiğini belirten Baykal, dünyada finans 
krizi yaşanırken, Türkiye’deki sıkıntıların reel sektörle ilgi-
li güçlükler olarak kendini gösterdiğini savundu.

Görevimiz; ekonomik faaliyetin ahenkli olması
TOBB’un Genel Kurulu’nda, kabine tam kadro hazır bu-
lundu. genel Kurul’da söz alan Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı görevini Çağlayan’dan devralan Nihat Ergün Sana-
yi Bakanlığının, üreten insanlara, tüketicilere yol gösteren, 
Türkiye’nin sanayileşmesine, ülkedeki ticaretin gelişmesi-
ne katkı sağlayan, bunun alt yapısını, rekabetçi ortamı, şef-
faf ortamı ve uygun hukuk düzenini oluşturan bir bakan-
lık olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Görevle-

rinin ülkede ahenkli bir ekonomik faaliyetin olabilmesi ve 
bunun küresel düzeyde güçlü bir ekonomiye ulaşabilmesi 
için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bütün birikimini hare-
kete geçirmek olduğunu dile getiren Ergün, bunun taraflar-
dan birisi bakanlık ve bürokratları ise diğerinin de üretenler 
ve bunların örgütleriyle tüketenler ve tüketici örgütleri ol-
duğunu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu 1385 oyla Başkan
Oy tasnifinin tamam lanmasının ardından Hi sarcıklıoğlu, 
delegelerin ayakta alkışları arasında salona girdi. Delege-
lerle tokalaşan Hisarcıklıoğlu, daha sonra bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. Sözleri ne “dost meclisindeyiz. Biz biz bize-
yiz. Duyguları mı sizlerle paylaşmak isti yorum” diye baş-
layan Hi sarcıklıoğlu, Cengiz Kalkavan başkanlığında 2 
gün önce deniz ticaret odaları konseyinin kendi sini ziyare-
te geldiğini ve Kalkavan’ın bir zamanlar Odalar Birliğinde 
tablala rın uçuştuğunu, şimdi ise bu görüntülerden eser kal-
madığını dile getirdiği ni aktardı. “Bu sizin eseri niz” diyen 
Hisarcıklıoğlu, bunun birlik ve beraberlik olduğunu ve her 
gittiği yerde bunu dile getirdiğini, birlik ve beraberliğin ol-
duğu yerde rahmet ve bereket olacağını söyledi.
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Rifat Hisarcıklıoglu yeniden TOBB Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 64. olağan se-
çimli ge nel kurulu, dün Ankara’da ge niş bir katılımla 
yapıldı. Rifat Hisarcıklıoglu, TOBB Başkanlığı’na yeni-
den seçildi. 

TOBB 64. GENEL KURULU’NDA 
HİSARCIKLIOĞLU SON KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
iş dünyasına ‘değişim’ mesajı
İş dünyasının çatı kuruluşu TOBB’un 64. Genel Kurulu; ik-
tidarı, muhalefeti, bürokrasiyi ve işçi memur temsil cisi sen-
dikaları iş dünyasıyla buluşturdu. Kabineye yeni giren isim-
lerin de aralarında bulunduğu 12 Bakan’la adeta çıkarma 
yapan Başbakan Erdoğan, hem eleştirilere cevap, hem de 
KOBİ’lere yeni müjdeler verdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 64. ola-
ğan seçimli genel kurulu, dün Ankara’da geniş bir katılım-
la yapıl dı. 81 ilden gelen Oda temsilcilerinin katılımıyla iş 
dünyasının gövde gösterisine sahne olan genel kurul, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapıldı, TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoglu’nun TOBB başkanlığına yeni-
den seçildiği genel ku rulda, TOBB Yönetim Kurulu ile 5 
kon sey ve yüksek disiplin kurulu seçildi. Ge nel Kurul’da 
1385 kişi oy kullandı. Oyla rın 23’ü geçersiz kabul edilir-
ken, geriye kalan 1362 oyu alan Hisarcıklıoğlu, son kez 
TOBB Başkanlığı gö revine seçildi. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 12 Bakan’la birlikte adeta çıkarma yaptı-
ğı genel kurula, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP 
Genel Sekreter Yardımcısı Emin Haluk Ay han da katıldı,
ERDOĞAN: BANKALARİN TAVRI ANLAŞILIR 
DEĞİL TOBB Genel Kurulu’na 12 Bakan’la birlikte ge-
len Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında; eko-
nomi, Ergenekon Terör Örgütü soruşturması, kabine deği-
şikliği ve 1 Mayıs kutlamaları ko nularında çarpıcı değer-
lendirmelerde bulundu. Başbakan Erdo ğan, bankaların kriz 
ortamında işletmelere ton sağlama konusun da sıkı davran-
malarını eleştirdi. Merkez Bankasının faizleri tek ha neli ra-
kama kadar düşürmesine rağmen özel bankaların faizleri 
in dirmeye yanaşmasını eleştiren Başbakan Erdoğan. “Mer-
kez Bankasının yaptığı indirimler bizi bağlamaz şeklin-
deki tavır ları anlaşılır gibi değil. Bugün size sıkıntı çı-
karan bankaları yarın rahat gününüzde siz de düşünür-
sünüz herhalde. Bir önceki krizde 21 banka battı ve bu-

nun ülkeye maliyeti 40 milyar doları buldu. Bugün ya-
şanan krize rağmen bankaların yapılarının sağlam ol-
duğunu görüyoruz. Buna rağmen ban kaların kredi ver-
me kriterlerini gözden geçirmelerini öneri yorum” dedi. 
KOBİ’lerin birleşmesini özendiren bir yasayı Meclis’e ge-
tirdiklerinin müjdesini de veren Başbakan Erdoğan, “Bu 
yasay la KOBİ’lerin vergi yükünün yüzde 75’e kadar 
düşürülmesi konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki ve-
riyoruz. Bu düzenle me KOBİ’lere çığır açan bir dü-
zenlemedir” şeklinde konuştu. “İNSAFSIZCA İTHAM” 
ETMEYİN 6.5 yıllık iktidarlarında ekonominin makro ka-
lemlerinde yaşa nan iyileşmeleri anlatan Başbakan Erdo-
ğan, krize karşı tedbir alınmadığını söylemenin “insafsız-
ca itham” olduğunu söyledi. Büyüme, enflasyon, faiz, ihra-
cat, ekonominin büyüklüğü, milli gelirden fert başına düşen 
pay, kamu net borç stoğunun GSMH’ye oranı gibi kalem-
lerdeki iyileşmeleri örnek gösteren Başbakan, “Krize kar-
şı hiçbir şey yapılmadığı eleştirisini in safsızca ithamlar 
olarak görüyorum. Hükümetin ekonomi hassasiyeti ve 
sırası hiç değişmedi, değişmeyecek. Zaman, krizden ko-
runmak için kabuğumuza çekilme zamanı değil dir. Bir-
birimize güvenme zamanıdır” dedi. KRİZİN OLDU-
ĞUNDA MUTABIKIZ Dünya ticaretinde bir daralma ya-
şandığını, Türkiye’nin de kri ze karşı ciddi önlemler aldığını 
anlatan Başbakan, “Krizin küre sel olduğu konusunda he-
pimiz bir mutabakat içindeyiz. Krizden en az etkilenen 
ülkelerden biri olacağımızı söyle dim. Nitekim rakamlar 
bunu gösteriyor” dedi. Bazı medya gruplarının adeta fe-
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laket tellallığı yaptığını da belirten Erdoğan. “Bu felaket 
tellallığının altında yatan duygu ve his nedir? Barda-
ğın dolu tarafını neden görmek istemiyorlar. Sadece boş 
tarafını görüyorlar. Biz boş tarafını görmeyin demiyo-
ruz. Hepsini bir arada görmeleri gerektiğini söylüyoruz. 
Bu ka ramsarlığın pompalanması işlerinizi etkilemiyor 
mu sanıyor sunuz. Tüketimi etkilemiyor mu, üretiminizi 
olumsuz yönde etkilemiyor mu?” diye sordu.

Hisarcıklıoğlu: Bankaların tavrını unutmayacağız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; ekonominin siyasi çe-
kişmelerin gölgesinde kalmasından yakındı ve bürokrasi-
den şikâyetçi olduklarını Söyledi» İş dünyasına yönelik at-
tığı olumlu adımlar için hükümete-teşekkür eden Hisarcık-
lıoğlu, taleplerini de dile getirdi, Her dört makineden biri-
nin sustuğunu ve tüm sektörlerde küçülme yaşandığını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, “İşsiz sayısında 1 milyonu aşkın ar-
tış oldu. Protestolu çek ve senetlerde artış oldu. Banka-
cılık kesimindeki daralma KOBİ’lerimizi olumsuz etki-
ledi’, Verilen kre diler yüzde 13 düştü. Rekor kârlar elde 
eden bankaların özel sektöre kredi akışında sıkı davran-
malarını unutmayacağız. Özelsektörün üzerine gitme-
lerini unutmayacağız” eleştirisinde bulundu.

BİRLİK OLUN, HEYECANIMIZI GERİ VERİN
Türkiye’nin gerçek gündemine dönerek ekonomiye yoğun-
laşmasının gerektiğini ve küresel krize karşı ciddi tedbir-
ler alınmasını beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu’nun 
şu sözleri salonda uzun süre alkışlandı: “Vakit çözüm üret-
me zamanıdır. Sorunlarımızı sağduyu ile aşmalıyız. Fark-
lı inançlara ve düşüncelere saygı göstermek zorundayız; 
Hepimiz aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. 
Şimdi ülkemizin tüm kurumlarına Türk özel sektörü olarak 
bir mesajımız var: Birlik olun, bize heyecanımızı geri ve-
rin.’ Sadece iş ve aş kavgası vermeye davet ediyorum. Bü-
rokratlar halkın amiri değil, hizmetkârı olduklarını unutma-
malı. Maaşlarının halk tarafından verildiğini unutmamalı-
dırlar. Güçlü ekonominin yolu, sağlıklı bir özel sektörden 
geçer.” 

MAYIS 09
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ANADOLUDA VAKİT GAZETESİ - 03 MAYIS 2009

MAYIS 09

ERGÜN: TOPLUMDAKİ BEKLENTİ KARŞILANDI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na atanan Nihat Ergün, seçim-
lerin değişimin önemli noktası olduğunu belirterek bu nok-
taya gelindiğinde değişim talepleri toplandığında, yüksel-
diğini ve yükselen talebin karşılandığını söyledi. Devlet 
Bakanlığı’na atanan Zafer Çağlayan ile birlikte Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 64. Genel Kurulu’na 
gelen Ergün kabine değişikliğine ilişkin gazetecilerin soru-
larını cevapladı. Ergün, kendisinde bir Bakanlık beklentisi
olmadığını, ancak kabine revizyonu ile ilgili son 1 aydır ya-
pılan değerlendirmelerde basının yorumlarında kendi is-
minin geçtiğini hatırlattı. Çalışmaları Sayın Başbakanımız 
kendi özel çalışması şeklinde yürüttü diyen Ergün 2 yıldır 
grup başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak şimdiye 
kadar kanunlar, demokrasi, insan hakları, Kürt sorunu ve 
özgürlükler ile ilgili konularda çalıştığını, bundan sonra ise 
sanayi ve ticaret konuları, teşvikler esnaf sorunları ile ilgi-
li çalışacağını söyledi. 

ÇAĞLAYAN: BAŞBAKANIMIZIN TAKDİRİ
Devlet Bakanlığı’na atanan Zafer Çağlayan da kabine re-
vizyonuna ilişkin olarak, “Sayın Başbakanımızın takdiri 
her şeyin üstündedir” dedi. Yeni Sanayi ve Ticaret Nihat 
Ergün’ün, siyaseten çok tecrübeli bir dostu olduğunu ifade 
eden Çağlayan, şunları kaydetti: “Bana göre Sanayi ve Ti-

caret Bakanlığı’nı en iyi şekilde yapacak bir dostum, bir ar-
kadaşım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de bura-
ya birlikte geldik. Genel Kurulun bitiminde görev devir tes-
limi yapacağız ve Sayın Bakanımız bugün görevine başla-
mış olacak.”

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ 
•	 İstihdamı teşvik için vergi yükü indirimi sürdürülmeli, • 
Sos yal güvenlik belgeleriyle primleri bir süre ertelenmeli. 
• Kamu kurumlarının özel sektöre olan borçları ivedilikle 
ödenmelidir. • Enerji fiyatları üzerindeki verqi yükü azaltıl-
malı. • Kredi Garanti Fonu projesi hızla sonuçlandırılmalı 
ve yapısı güçlendirilmelidir. • Kayıtdışılık belasından kur-
tulmak için hep birlikte çalışmalıyız. • İç tüketimi canlan-
dıracak öneriler düşünülmeli ve düşük gelirli kesimlere yö-
nelik harcama çekleri verilmeli. • Yabancıların elini kolunu 
sallayarak iç pazarımıza girip sömürmeleri engellenmeli.
•	 İnsanımızı işsiz bırakan ithal ürünlerin oluşturduğu hak-
sız re kabetin önüne geçilmeli. • Şeffaf bir kamu yönetimi 
sağlanma lı. • Siyaset, kendi zemini olan siyasi platformlar-
da yapılmalı, • Rahmetli Özal’ın ortaya koyduğu fikir, te-
şebbüs ve inanç hür riyeti güçlendirilmeli. • Sivil Anayasa 
ihtiyacımız vardır. Anaya salın güneşlenmesine takiben yar-
gı reformu yapılmalıdır.
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GENEL KURUL NOTLARI 
• İş dünyasını Ankara’ya toplayan Genel Kurul toplantı-
sı, dün TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin kapa-
lı spor salonunda yapıldı. • Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, TOBB Genel Kurulu’na 12 Bakan (Recep Akdağ, Ce-
mil Çiçek, Mehmet Şimşek, Mehdi Eker, Ali Babacan, Bi-
nati Yıldırım, Zafer Çağlayan, Taner Yıldız, Ertuğrul Gü-
nay, Egemen Bağış, Nihat Ergün ve Mustafa Demir) ile ka-
tıldı, • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel 
Sekreter Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, genel kurulda ha-
zır bulundu. • TUSKON, MÜSİAD, ASKON, TİM, TZOB 
ile işçi, işveren ve memur sendikalarının başkanları da ge-
nel kurul salonundaydı. • TÜSİAD’dan kimsenin genel ku-
rulda bulunma ması dikkat çekti. • Divan heyetinde, Ergene-
kon davası sanıklarından Ankara Ticaret Odası Başkanı Si-
nan Aygün’ürı de bulunması dikkat çekti, • Ticaret ve Sa-
nayi Bakanlığından Dev let Bakanlığı’na kaydırılan Zafer 
Çağlayan’ın takdimi sırasında büyük alkış yankılandı. • Ge-
nel kurulda 1552 Odalar Birliği Delegesi’nin 1551’i Rifat 
Hısarcıklıoğlu’nu aday gösterdi.

Günay: Şaşıranlara GEÇMİŞ OLSUN
Revizyon sonrası kulislerde kabine dışı kalacağı yo rumları 
yapılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü nay, kendi-
siyle ilgili yapılan yorumlar için “Kabinede kalmam benim 
için sürpriz olmadı. Ama onu umut edenler için sürpriz ol-
muştur herhalde, Geçmiş olsun dileklerimi sunarım” ceva-
bını verdi. »BAŞBAKAN AYRINTILI ÇALIŞMIŞ” Gö-
revi başkasına devreden bakanların başarılı ça lışmalar yap-
tığını ifade eden Günay, başka noktalarda kendileriyle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Yeni arkadaş larımız katıldı. On-
lar da son derece umut vaat eden arkadaşlarımız. Başbakan 
bu çalışmayı sürdürdü, ay rıntılı bir çalışma yapmış gördü-
ğüm kadarıyla. Ülkemi ze, milletimize, demokrasimize ha-
yırlı olsun” dedi.

MAYIS 09
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 03 MAYIS 2009

MAYIS 09

Yeni kabine, yeni kriz, eski program

ABDURRAHMAN YILDIRIM
Dün başlayan rekor katılımlı TOBB Genel Kurulu’nda Baş-
bakan vardı, yeni bakanlar vardı. Ama krizden çıkış için yol 
haritası hazırlanması ve yeni bir ekonomik program isteği-
ne hükümetten net bir yanıt yoktu. TOBB Genel Kurulu’nda 
seçim heyacanı vardı, Başkan Rifat Hisarcıkfıoğlu’nun ko-
nuşmasına büyük bir ilgi vardı. Ancak Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik ilgi ve coşku geçmiş yıllara 
göre daha azdı, hatta salonunun bir ölçüde boşaldığı da 
gözlendi.
■ Başbakan’a yönelik ilgi azalmasında seçim sonuçlarının 
bir etkisi var mı yok mu ayrı bir konu, bence düşük bir ihti-
mal. Ancak yaşanan ekonomik krizin, krize karşı hüküme-
tin tutumunun, önlem almada gecikmesinin etkisi olduğu 
kesin. Bu izlenimi ikili sohbetlerden de ediniyoruz. Sanayi-
ci ve işadamları bugün yaşanan krizin büyük kısmının 
küresel kaynaklı olduğunu kabul ediyor. Fakat dünya-
nın çeşitli ülkelerinin ardı ardına önlemler paketi açık-
lamasına karşılık Türkiye ayağında çok az şeyin yapıldı-
ğına dikkat çekiyorlar. Bir yerde krizin faturasını önlem al-
mada geç kalan, aldığı önlemlerde de yetersiz kalan hükü-
mete kesmiş görünüyorlar.
M Başbakan’ın konuşmasında “Ekonomiyi hep ön plan-
da tuttuk. Demokrasi ve ekonomi bizim için atbaşı olma-

ya devam edecek. Krizde 60’dan fazla tedbir aldık. Gecik-
tiğimiz, önlem almadığımız eleştirilerini insafsızca buluyo-
rum” demesi de işadamlarının kafasındaki bu yargıyı yık-
maya yetmedi. “Bankaların tümünü de bir bakana bağla-
dık, Hazine’yle birlikte, istiyoruz ki bankalar arasında fark-
lı bakanlıklara bağlı olarak yaşadığımız sıkıntıları yaşama-
yalım” diye konuşan Başbakan’a göre önlemlerden biri de, 
ekonomi koordinasyonunun artık tek elde toplanmasıydı.
■ Rifat Hisarcıklıoğlu’nun en çok destek gören ve dele-
geler tarafından ayağa kalkılarak alkışlanan sözleri ise 
“Kamu görevli Merimiz, halkın amiri değil, hizmetkarı 
olduklarını bilmeliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı 
daha fazla sorumluluk hissetmeliler” cümlesiydi. Hisar-
ciklıoğlu kamu idare reformu yanında yargı reformunun ya-
nısıra önceki yıllarda gündeme getirdiği anayasa değişikli-
ğini de tekrarladı.
■ Ancak asıl istediği krizden çıkış için yeni bir ekono-
mik programdı. “Aksi takdirde hem bu krizi daha ağır ya-
şarız, hem de diğer ülkeler yeniden büyümeye başladığında, 
biz yanşa çok daha gerilerden başlarız: Krizden nasıl çıkıla-
cağına dair bir yol haritasına ihtiyacımız vardır”
diyen Hisarcıklıoğlu’na hükümet kanadından bir yanıt gel-
medi.
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Dikenli bahçede yolculuk
Başbakan’ın salondan en çok alkış alan sözlerinden biri 
TOBB Başkanımla birleştiği bankalardan şikayet ko-
nusuydu. Başbakanın “aynen katılıyorum” dediği Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun bankaları suçlayan ve salondan büyük 
alkış alan sözleri şöyleydi:
“Bazı bankaların, hem rekor karlar açıklayıp, hem de 
krizden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin 
üzerine giderek, insafsız kredi faizleri uyguladıklarını, 
kredi akışlarım kestiklerini, hesaplarını bloke ettikleri-
ni unutmayacağız.” Başbakan da “Herhalde bu davranış-
larını siz de bir müşteri olarak bir kenara not ediyorsunuz” 
diyerek benzer bir tutum içine girdi.
■ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise geçen yılkı talihsiz-
liğini yeniden yaşadı. İlk konuşmacı TOBB Başkanı’nın ar-
dından Başbakan konuşuyor sonra Deniz Baykal’a sıra ge-
liyor. Ancak Başbakan konuşmasını yaptıktan sonra konuş-
maları izlemiyor ve salondan ayrılıyor, Başbakan’la birlik-
te bazı bakanlar ve görevliler de ayrılıyor. Nitekim dün top-
lantıya katılan yeni bakanlar da Başbakanla birlikte kalk-
tı ve yeni görevlerini devraldılar. Bu durumda doğal ola-

rak toplantıya ilgi düşüyor. Baykal böyle bir atmosferde 
başladığı konuşmasında “kontrollü bir piyasa ekonomi-
si dostu” profil çizdi. Bankalar konusunda da kendisin-
den önceki iki konuşmacıya ne katıldı ne de karşısında 
yer aldı. Ancak değinmeden de geçemedi. Baykal’a göre 
“Reel sektörün küçülmesine karşılık bankacılığın büyüme-
si, ekonomideki çarpık tablonun bir yansıması.”
■	 TOBB Başkanı’nın Avrupa’nın en büyük otobüs üre-
ticisi olan Türkiye’de belediyelerin otobüs ithal ettikleri-
ne, dünyanın en kaliteli mermerinin ülkemizde çıkarılma-
sına karşılık ısrarla kalitesiz granit ithal edilmesine dikkat 
çekmesi ve bu sözlere büyük destek alması, önümüzdeki 
dönemde korumacılık yönündeki zor sürecin de işare-
ti olabilir.
■	 Türkiye’nin her tarafından gelen sanayici ve işadam-
larının yansıttığı tablo ile Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
geçmiş yıllara göre eleştiri boyutu büyüyen konuşması, tam 
olarak iş dünyasının krize kadar hükümete verdiği tam 
desteğin artık bundan sonra söz konusu olamayacağının 
işareti. Hem siyasi hem de ekonomik açıdan artık hüküme-
tin yolculuğu dikenli bir bahçede sürecek gibi görünüyor.

MAYIS 09
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YENİ ÇAĞ GAZETESİ - 03 MAYIS 2009

MAYIS 09

Ekonomiye odaklanın

TOBB Başkanı, genel kurul konuşmasında hükümete yüklen-
di. “Ekonomi geri planda kaldı” diyen Başkan, sanayide yaşa-
nan işsizliğe ve bankaların faiz politikasına değinirken siyasi-
lere “Birlik olun” çağrısında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Odalar Birliği’nin 64. Seçimli Olağan Genel 
Kurulu’nda ye niden başkan seçildi. Hisarcıklıoğlu, burada yaptı-
ğı konuşmada “Yeniden sizin sesiniz, sikiri nefesiniz olmak içti, 
sizin temsilciniz olmak ve size hizmet etmek için bu şerefli göre-
ve adayım” dedi. Konuşmasında Necip Fazıl’ın “fethine çık, doğ-
ru, güzel, sonsuzun! Zaman çabuk, yol uzun” dizelerine yer veren 
Hisaraklıoğlu, “Yolun açık olsun Türkiye, Allah yardımcımız ol-
sun” diye konuştu.

4 makineden biri sustu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, ba kanlar ve TOBB delegelerinin de ka tıldığı Genel Ku-
rulda “Kriz muhase be yapma zamanıdır” sözleriyle ko nuşmasına 
başlayan Hisaraklıoğlu, hükümete uyan dolu konuşmasında şun-
ları kaydetti: ‘Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesini ekono-
miye odaklanmasına ciddi tedbirlerin alın masını istiyoruz. Vakit 
çözüm üretme zamanıdır. Ortak çıkar ortak akıl ile hareket etme-
liyiz. Ekonomi geri plan da kaldı. Küresel krizle büyüme ağır bir 
küçülmeye dönüştü. İtiraf edelim kî 2007den itibaren uzlaşma-

ya odak lanmadık. Her 4 makineden biri sus ta Küresel kriz bizim 
dışımızda baş lasa da Türkiye bu krizden etkilen miştir.” şeklin-
de konuştu.

Sanayi 1.4 milyon işçisini kaybetti
Sanayi üretiminin yüzde 27 azaldığını kaydeden Hisarcıklıoglu. 
iç piyasadaki sı kıntıların giderek arttım ve sanayi sektelilerinde 
316 bin kişinin işini kaybettiğini işsiz sayısının 1 milyon 400 bine 
yükseldiğini vurguladı. Başkan, “Kamunun özel sektöre olan bor-
cu hemen ödenmelidir” dedi.

“Yeni bir iktisadi programa ihtiyaç var”
Türkiye’nin yeni bir İktisadi programa ihti yacı bulunduğunun al-
tını çizen Hisaraklıoğlu, “Simdi krizden nasıl çıkılacağına dair bir 
yol haritasına ihtiyacımız var” dedi. İktisadi ve sosyal reform için 
mutabakat zemini olmadığı için 2 yılın israf edildiğini, şimdiye 
böyle bir mutabakata daha çok ihtiyaç duyulduğunun ortada oldu-
ğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “O halde ge lin güçlü 
bir ekonomi, kaliteli bir demokrasi için bu krizi yeni bir başlan-
gıçtan tik adımı yapalım.”

Bize heyecanımızı geri kazandırın
“Türkiye’nin gerçek gündemine dön mesini ekonomiye odaklan-
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masına ciddi tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diyen Hisarcıklıoğ-
lu sanayide susan makinelerin çalışması ve yeni makinelerin üre-
time ka tılmasını istediklerini dile getirdi. Siyasilere “Vakit çö-
züm üretme zamanıdır. Ortak çıkar ortak akü ile hareket etme-
liyiz.” çağ asında bulunan Başkan, “Birlik olun bize heyecanımı-
zı geri verin. Herkesi ülkemizi ihtiraslarından daha fazla sevmeye 
de mokrasiye sahip çıkmaya hukukun üstün lüğünü korumaya fit-
ne ve fesattan vaz geçmeye ülkemizin kurumlarını yıpratma-maya 
şeffaf olmaya davet ediyoruz, “dedi

Milyonlarca dolarlık ithal otobüsler neden?
Hisaraklıoğlu, Türkiye’de yaşanan ki mi aksaklıklara değine-
rek, eleştirilerde bulundu. Başbakan’ın talimatı olmasına rağmen 
Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisinin Türkiye’de milyonlarca 
dolar lık ithal malı otobüslerinin niye tercih edildiğini, dünyanın 
en kaliteli mermer leri Türkiye’de üretilirken bazı belediye lerin 
ısrarla kalitesiz granit ithal etmesine niye göz yumulduğunu so-
ran Hisaraklı oğlu, yakın bir zamanda pek çok şehir de binlerce in-
sanın aynı anda hastalan dığını, İstanbul’un göbeğinde ruhsatsız 
çalışan bir imalathanenin havaya uçtu ğunu, insanların öldüğünü 
anımsattı.

MAYIS 09
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‘Heyecanımızı geri verin...’

TOBB Genel Kurulu’na tek başkan adayı olarak giren ve seçilen 
Rifat Hisarcıklıoğlu birlik mesajları vererek herkesi bu ülkeyi ih-
tiraslarından daha fazla sevmeye davet etti ve krizden çıkış için 
yeni yol haritası istedi...
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği TOBB’un 
64’üncü Genel Kurulu, dün Ankara’da yapıldı. Başbakan Tayyip 
Erdoğan ve CHP Lideri Deniz Baykal’ın da katıldığı Genel Ku-
rulda kabine 12 bakanla temsil edildi. 
Genel Kurulun açılışında bir konuşma yapan ve yüksek büyüme 
hızlarının yaşandığı 2003- 2006 arasını siyasi istikrarın, ekono-
mik istikrara dönüştüğü dönem olarak hatırlandığını belirten Hi-
sarcıklıoğlu, 2007’den itibaren siyasi kutuplaşmaların öne çıktı-
ğını, bu yüzden de reform sürecinin aksadığını, ekonominin geri 
planda kaldığını söyledi. Sonuçta da büyüme hızının küresel kri-
zin de etkisiyle hızla düştüğünü, ağır bir küçülmeye dönüştüğünü 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
AŞ VE İŞ KAVGASI 
“Vakit çözüm zamanıdır. Ortak çıkar, ortak akıl ve ortak paydayı 
yüceltmeli, sorunlarımızı sağduyu ile aşmalıyız. Aslında hepimiz 
bir bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. Şimdi ülkemizin 
tüm kurumlarına bir mesajımız var. Birlik olun, bize heyecanları-
mızı geri verin. Herkesi, bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla sev-
meye, demokrasiye sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü koru-
maya, vicdanına kulak vermeye, fitne fesattan vazgeçmeye, ül-
kemizin kurumlarını yıpratmamaya, hesap verebilmeye, komşu-
sunu öteki görmemeye ve sadece aş ve iş kavgası vermeye da-
vet ediyorum.” 

HAKLI GÜÇLÜ OLMALI 
Hisarcıklıoğlu, sık sık alkışlarla devam eden konuşmasında, sert 
mesajlara da ağırlık verdi ve “Güçlünün haklı değil; haklının güç-
lü olduğu bir Türkiye istiyoruz. İlişkilerin değil kuralların belir-
leyici olduğu bir ülke istiyoruz. Şeffaf bir kamu yönetimi istiyo-
ruz. Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyoruz. 
Vehimlere kapılıp kendi yarattığı korkulara kapılan değil kendi-
ne güvenen bir Türkiye istiyoruz. Biz böyle bir gelecek arıyoruz” 
dedi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen TOBB üye ve delegele-
ri Başkan Hisarcıklıoğlu’nun, “Kamu idareleri halkın amiri değil 
hizmetkarı olduklarını bilmelidir” sözünü de ıslıklarla ayakta da-
kikalarca alkışladılar. 
4 Makineden biri sustu
TOBB üyeleri sadece kendi sofrasına değil, binlerin sofrasına aş 
getirme gayretinde olan kahramanlardır. Bugün her 4 makineden 
biri sustu. Kapanan tesislerin işsiz kalanların muhasebe zamanı-
dır. iç piyasadaki sıkıntılar giderek artıyor. Gençleri işsiz toplum, 
hukukun değil kurasızlığın egemen olduğu toplum olur. Geleceğe 
umutla bakamayan bir toplumun sonu Güney Amerika gibi 7 met-
relik duvarlarla çevrili evler olur.
Vergi ödemeleri ertelensin
Sosyal güvenlik primleri ve vergiler bir süre ertelenmelidir. Peşin 
vergi uygulaması mutlaka kaldırılmalıdır. Ekonomimize zarar ve-
ren mevzuat an layışı değiştirilmeli. Kamunun özel sektöre borcu 
ivedilikle uygulanmalı. Kamu alacağına fark* borcu na laikli mu-
amele yapmalı. Yüzde 15 fiyat avantajı çözüme kavuşturulmalı. 
Akaryakıt üzerindeki ağıt vergi yüzünden yurtiçi taşımacılık ma-
liyeti okyanus ötesi navlun maliyetini bile geçmiştir. 
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Yeni bakanlar ilk mesailerini TOBB’da yaptı
TOBB’un genel kuruluna kabine değişikliği damgasını vur-
du.
Toplantıya Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra 12 bakan katılırken 
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sanayi Bakan Nihat Ergün ve Bayın-
dırlık Bakanı Mustafa Demir ilk bakanlık mesaisine bu toplantıy-
la başladılar. 
ÇAĞLAYAN’A ALKIŞ 
Yeni ve eski bakanlar toplantı salonuna genelde tek tek gelirken, 
Sanayi’nin eski ve yeni bakanları Çağlayan ile Ergün’ün birlik-
te gelmesi dikkat çekti. Genel Kurul Başkanı Tanıl Küçük, salon-
da bulunan bakanların isimlerini okurken, en kuvvetli alkışı Çağ-
layan aldı. 
Yerini koruyanlardan Tarım Bakanı Eker ile Sağlık Bakanı 
Akdağ’a, işin sırrını sorduk. Eker, “Yaptığımız işler” derken, Ak-
dağ, “Bu iş nasip işi” cevabını verdi. 
Ekonominin patronluğuna getirilen Ali Babacan başta olmak üze-
re tüm bakanlar, Hisarcıklıoğlu’nun ekonomiye ilişkin yorum ve 
eleştirilerini tek tek not aldılar. 
Başbakan Erdoğan salona Deniz Baykal ile birlikte girdi. İki lide-
rin arasına Hisarcıklıoğlu oturdu. Hisarcıklıoğlu’nun “birlik” me-
sajlarına rağmen Erdoğan ve Baykal’ın birbirlerine mesafeli du-
ruşu dikkatlerden kaçmadı. 
Erdoğan konuşmasını bitirmesinin hemen ardından salondan ay-
rılınca TOBB delege ve misafirlerinin büyük bölümü de dışarı 
çıktı. Bu sırada kürsüye davet edilen Baykal, boş salona konuş-
mak durumunda kaldı. 
KONUŞMADA SORU CEVAP 
Hisarcıklıoğlu, yeni ekonomi yönetiminden krizden çıkış için 
yeni yol haritası isterken, eski yönetimi de “iş yapmak yerine 
konuşmak”la eleştirdi. 
Hisarcıklıoğlu ile Başbakan Erdoğan’ın kürsü konuşmaları za-
man zaman soru-yanıta dönüştü. 
Hisarcıklıoğlu’nun işsizlik eleştirisine Başbakan’dan, “Her üye-
niz bir işçi alsa işsizlik kalmaz” yanıtı gelirken; siyasi partiler ve 
seçim yasasında değişiklik isteğine de, “Hem partiler hem oda ve 
borsaların seçim sistemini değiştirelim” karşılığı geldi.
Hisarcıklıoğlu’nun, “Kamu görevlileri halkın amiri değil hizmet-
karı olduklarını bilmeliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı daha 
fazla sorumluluk hissetmeliler” sözleri salonda alkış fırtınası es-
tirdi. 
5 bin kişinin davetli olduğu genel kurul, aşırı kalabalık nedeniy-
le kuyruklara neden oldu. Salona girişte yapılan güvenlik tarama-
ları nedeniyle ilk kuyrukla karşılaşan delege ve misafirler benzer 
sorunu yiyecek ve içecek standlarıyla tuvaletlerde de yaşadılar. 
Hisarcıklıoğlu, kürsüde yaptığı konuşmada başkanlığa yeniden 
aday olduğunu açıklamasına karşın, resmi dilekçede kendini aday 
göstermedi. 
Hisarcıklıoğlu’nun bu jesti, 1552 delegeden 1551’inin imzasının 
yer aldığı tek adaylı dilekçede Hisarcıklıoğlu imzasına rastlanma-
ması üzerine anlaşıldı. 
SİYASETE GİREBİLİR 
Başkan Hisarcıklıoğlu’nun 4 yıl daha görev yapacağı yeni döne-
me ilişkin ilginç değerlendirmeler de yapıldı. 
Bazı oda başkanları, “İlk iki yıl sakin geçer. Rifat Başkan, bu sü-
renin ardından siyaseti de düşünebilir, sağlam zemin lazım. Bunu 
yakalayamazsa, 4 yıllık görev süresini tamamlar, sonra siyasete 
girebilir” tahmininde bulundular. 
Genel Kurul’un yapıldığı TOBBETÜ’nün bahçesinde bu kez su-
cuk kuyrukları oluşmadı. Sadece öğle yemeği için iki çadır ku-
ruldu.

Bankalara fırsatçılık uyarısı
TOBB’da, Merkez Bankası’nın faizleri tek haneli rakamlara çek-
tiğini hatırlatan Başbakan Tayyip Erdoğan, indirimde isteksiz 
davranan bankaları eleştirdi. Erdoğan, bankaların reel sektöre her 
zaman ihtiyaç duyacağını da vurguladı...
Genel Kurulda iş dünyasına seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan 
da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yönelik 
eleştirilerine destek verdi. Merkez Bankası’nın faizleri tek hane-
li rakamlara düşürdüğünü, ancak bazı bankaların ‘biz aynı faiz 
oranlarını kabul etmeyiz’ dediğini hatırlatan Erdoğan, bankala-
rı fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı. Reel sektöre banka-
ların her zaman ihtiyaç duyacağını belirten Erdoğan, iş dünyası-
na da “Bankalarla kötü günlerde yaşadığınız sorunları, iyi günler 
geldiğinde unutmayın” mesajını verdi. 
HERKES BİR İŞÇİ ALSIN
Erdoğan, küresel mali krizle birlikte yüzde 15’e ulaşan işsizlik 
oranını azaltmak için de bir öneride bulundu. TOBB’a üye 1.1 
milyon işverinin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, her birinin bi-
rer yeni eleman almaları durumunda 1.1 milyon kişiye istihdam 
sağlanacağını kaydetti. Başbakan, bu önerisinin kabul edilmesi 
durumunda, hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarını 
belirtti. 
ÖNCELİK EKONOMİ
Konuşmasında, birçok siyasi sorunla karşılaşmalarına rağmen 
ekonomi önceliğinden vazgeçmediklerini belirten Erdoğan, kriz 
ortamlarını çok iyi analiz ederek geleceğe bakılmasını istedi. Hiç 
kimsenin içine kapanarak krizden kurtulamayacağını söyleyen 
Erdoğan, “Zaman krizden korunmak için kabuğumuza çekilme 
zamanı değil, birbirimize, kendimize güvenme zamanıdır. Türk 
girişimcisi bu küresel krizi fırsata dönüştürebilecek kabiliyete sa-
hiptir” dedi. Erdoğan, ayrıca iş dünyasından kayıtdışı işçi çalıştır-
mamalarını ve kayıtdışı çalışanları ihbar etmeleri istedi.

Baykal: Doğru hedef koyulmalı
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da yaptığı konuşmada banka-
ları eleştirdi ve reel sektör ağlarken bankacılık sektörünün büyü-
mesinin izah edilmesi gerekliğini vurguladı. Merkez Bankası’nın 
faiz indirimlerinin kredi faizlerine yansımadığının altını çizen 
Baykal, iç tasarruflarla finanse edilen bir kalkınma ve sanayi po-
litikasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
İSTİHDAM YÜKLERİ FAZLA
Kriz karşısında Türkiye’nin etkin ve ciddi önlemler almadı-
ğını dile getiren Baykal, bütçenin ciddi şekilde revize edilmesi 
ve doğru hedeflerin koyulmasının öncelik olduğunu vurguladı. 
Türkiye’nin altyapı yatırımlarına kaynak ayırması gerekliğine de 
vurgu yapan Baykal, “Türkiye cephanesini seçimde kaybetmiş-
tir. 2007 yılında ve 2008 yılında. Bütçesi açık vermeye başlamış-
tır. Ne yazık ki ekonomik krize karşı etkin önlemler alma şansını 
kaybetmiştir” dedi.
Kredi Garanti Fonu’nun bir an önce kurulmasını da isteyen Bay-
kal, bir başka önerilerinin de istihdam üzerindeki yüklerin azaltıl-
ması olduğunu belirtti Baykal. “Dünyanın hiçbir ülkesinde istih-
dam üzerinde bu kadar yük yoktur” yorumunu yaptı.

İşte TOBB’un yeni kabinesi
TOBB Genel Kurulunda yapılan konuşmalar sonrası başkan ve 
yeni yönetim kurulu da seçildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1552 dele-
genin olduğu ve Türk iş dünyasının çatı örgütü TOBB’da bir kez 
daha başkan seçildi. Seçimlerde 1385 delege sandık başına git-
ti. Seçim sonrası oyların 23’ü geçersiz sayılırken, Hisarcıklıoğlu 
geçerli 1+362 oyun tamamını alarak yeni döneme adım attı. Yeni 
yönetimin dikkat çekici bir noktası da, İstanbul Sanayi Odası ve 
İstanbul Ticaret Odası’nın ilk kez birlikte yönetime gitmeleriydi. 
Bu arada, BUGÜN gazetesinin TOBB’un yeni yönetimiyle ilgili 
daha önce yaptığı haberlerde yer verdiği kişi listesi seçimler son-
rası tümüyle realize oldu. 

MAYIS 09
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Hisarcıklıoğlu hükümeti eleştirdi. Erdoğan, ‘Krizden en az biz etkileneceğiz’ dedi

Krize karşı ciddi önlem alınsın
► Ağır eleştirilerde bulunan TOBB Başkanı, “Güçlünün 
haklı değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye, şeffaf bir ka-
muoyu yönetimi istiyoruz” dedi.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birlimi (TOBB) Bakanı Rifat Hisarcıklı oğlu, eko-
nomik kriz konusunda hü kümete sert eleştiriler yöneltirken, 
bugüne kadar ciddi önlemler alın madığını söyledi. Hisar-
cıklıoğlu. ül kenin sorunlarının çözümü için top lumsal mu-
tabakat çağrısı yaptı.
TOBBun 64. genel Kurulu, dün gerçekleştirildi. TOBB 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu 2007’den itibaren uz laşmaya 
ve ülkenin ortak çıkartanını odaklandığını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, her gençten biri nin işsiz olduğuna dikkat 
çekti. Kri ze karşı artık ciddi önlemler alınma sını isteyen Hi-
sarcıklıoğlu, ülkenin so runlarının çözümü için herkesi ortak 
bir zeminde uzlaşmaya çağırdı. Şimdi yeniden ekonomiye 
odaklanma ve son 2 yılda kaybedilenleri kazanma za manı 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin artık yeni bir 
iktisadı programa ihtiyacı bulunduğunun allını çizdi, Hisar-
cıklıoğlu, “Şimdi krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol 
hari tasına ihtiyacımız var” dedi.

Hisarcıklıoğlu son kez seçildi
TOBB Başkanlığı için yapılan seçimlere tek aday ola-
rak giren Hisarcıklıaoğlu, 1552 genel kurul delegesinden 

1385’inin oy kullandığı genel kuralda 1362 ge çerli oyun 
tamamını ala rak başkan seçildi. 23 oy ise geçersiz sayıl-
dı. Dele gelere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bu son döne-
mim. Bitti artık, fi nal. İnşallah Allah ha yırlı işler yapmayı 
nasip eder” diye tamamladı.

Erdoğan: Gerekli herşeyi yaptık
Hisarcıklıoğlu’nun ardından kürsüye gelen Başbakan Tay-
yip Erdoğan ise, Merkez Bankası’nın borçlanma faizinin tek 
haneli rakama düştüğünü açıkladığını, ancak bazı bankala-
rın “Biz aynı faiz oranlarını kabul etmeyiz veya bu nu 
paylaşmak durumunda değiliz” gibi yaklaşım larının an-
laşılır gibi olmadığını kaydetti. Erdoğan. “Bunlar birer öl-
çüdür. Bu ölçüyü onların da pay laşması gerekir. Zira bu 
topluluk, yarın onların ka pınıza müşteri olacağı toplu-
luktur. Müşteri olduğa zaman da sizler de o zaman bu 
günleri değer lendireceksiniz” dedi
Krizin sinyallerinin alınmaya başlandığı ilk günlerden iti-
baren hükümet ve Merkez Bankası olarak ge rekli önlem-
leri aldıklarını ifade eden Erdoğan, en az zarar görecek ül-
kenin Türkiye olacağını, ekonomik rakamların da bu tespi-
ti doğruladığını savundu. Bası nı da eleştiren Erdoğan, bazı 
ekonomi haberlerinin ken di işlerine gelen bölümüne vurgu 
yaptıklarını, bunun tüm piyasaları etkilediğini ileri sürdü.
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İş dünyasından uyarı: İnsafsız kredi faizi uygulayan 
bankaları unutmayız 

MAYIS 09

TOBB’un dün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’na 
Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki gün açıkladığı yeni 
kabinesiyle katıldı. Yapılan seçimde birlik başkanlığına 
yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, ge-
çerli 1.360 oyun tamamını aldı. 

TOBB başkanlığına dün yeniden seçilen Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen yük-
sek faiz isteyen ve kredileri geri çağıran bankalara sert tep-
ki gösterdi. 
İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) ile bankalar arasındaki kredi tartışması alevlen-
di. Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı bankaların re-
kor kâr açıklamasına rağmen, likidite sıkıntısı yaşayan şir-
ketlerin üzerine gittiğini belirterek “İnsafsız kredi faizleri 
uygulanmasını, kredi akışlarının kesilmesini ve hesapların 
bloke edilmesini unutmayacağız.” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun 
verdiği bilgiye göre son altı ayda bankaların TL cinsi kredi-
leri 14 milyar lira azaldı. 
TOBB’un 64. Olağan Seçimli Genel Kurulu, dün gerçek-
leştirildi. Genel Kurul’un açılışında konuşan Birlik Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, yeni bir iktisadi programa ihti-
yacı olduğunu belirterek, “Aksi takdirde hem bu krizi daha 
ağır yaşarız, hem de diğer ülkeler yeniden büyümeye baş-
ladığında, biz yarışa çok daha gerilerden başlarız. Şimdi, 
krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ihtiyacımız 
var.” değerlendirmesini yaptı. 
Dünyanın yeni bir yapılanma içerisinde olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, krizin boşa gitmesine müsaade edil-
memesi gerektiği görüşünde: Batan güneş için ağlanılma-
malı, yeniden doğduğunda ne yapılması gerektiğine karar 
verilmeli. Hisarcıklıoğlu, bankaların içine kapandıkları bu 
ortamda, reel sektör ile malî sektörü yakınlaştıracak Kre-
di Garanti Fonu’nun kapasitesinin güçlendirilmesi gerekti-
ğine dikkat çekti. 

VATANDAŞA HARCAMA ÇEKİ DAĞITILSIN 
Hisarcıklıoğlu, 2007’den beri yaşanan siyasî kutuplaşma-
lar ve siyasetin doğal akışına doğrudan yapılan müdaha-
leler sebebiyle reform sürecinin aksadığını ve ekonomi-
nin geri plana itildiğini kaydetti. Tüm bu süreçler sebebiyle  
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Türkiye’de her dört makineden birinin sustuğuna işaret 
etti. İç talebi artıracak tedbirlerin alınması gerektiğini belir-
ten Birlik Başkanı, bunun için düşük gelir grubundaki va-
tandaşlara harcama çeki verilmesini istedi. Hisarcıklıoğ-
lu, “Kamu idaresinde bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. 
Kamu görevlilerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı olduk-
larını bilmeli. Kamuda performansa dayalı ücret sistemi uy-
gulanmalı.” dedi. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na atanan Nihat Ergün konuş-
masında, iktisadî faaliyetin temelini insan psikolojisinin 
oluşturduğunu belirterek “Dünyadaki küresel malî krizin et-
kisi altındayız, ama kötümserlik duygularımızı kimse tahrik 
etmemelidir. Ekonominin temelinin psikoloji olduğunu bi-
lerek bunu söylüyorum. Hiç kimse krizin kendisine veya et-
kilerine peşinen teslim olmamızı beklemesin.” dedi. Ergün, 
sanayici, tüccar, esnaf ve müteşebbisin ülkenin en önemli 
zenginliği olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. Devlet Ba-
kanı Zafer Çağlayan ise Sanayi Bakanlığı’na veda ettiğini, 
başka bir kulvarda Dış Ticaret’ten sorumlu olarak görevine 
devam edeceğini ifade etti. 

9 kişi yerini korudu 
TOBB’un dün gerçekleştirilen 64. Olağan Genel Kurulu’nda 
yeniden başkan seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, bir teşekkür 
konuşması yaptı. Daha sonra yönetim kurulu seçimlerine 
geçildi. Odalar Birliği’nin yeni yönetim kurulu şu isimler-
den oluştu: Rifat Hisarcıklıoğlu (Başkan), Yönetim Kuru-
lu üyeleri Tanıl Küçük (İstanbul Sanayi Odası Bşk.), Ne-
jat Koçer (Gaziantep San. Odası Bşk.), Ender Yorgancılar 
(Ege Bölgesi San. Odası Bşk.), Hüseyin Üzülmez (Kon-
ya Tic. Odası Bşk.), Murat Yalçıntaş (İstanbul Tic. Odası 
Bşk.), Bülent Koşmaz (Manisa Tic. ve San. Odası Bşk.), İl-
han Parseker (Bursa Tic. ve San. Odası Meclis Bşk.), Şadan 
Eren (Trabzon Tic. ve San. Odası Meclis Bşk.), Çetin Os-
man Budak (Antalya Tic. ve San. Odası Bşk.), Halim Mete 
(İstanbul Deniz Tic. Odası Bşk. V.), Faik Yavuz (Ankara 
Tic. Borsası Bşk.), Mustafa Yardımcı (Edirne Tic. Borsası 
Bşk.), Fahrettin Akyıl (Diyarbakır Tic. Borsası Bşk.), Meh-
met Ali Kuseyri (Antakya Tic. Borsası Bşk.).
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TOBB’dan yeni kabineye ve muhalefete:  
Krizi unutmayın, birlik olun
Tekrar TOBB Başkanı olan Hisarcıklıoğlu, hü kümete seslendi. 
Yeni bakanlardan, krizin geçtiğini düşünüp krize karşı önlemleri er-
telememelerini talep eden Hisarcıklıoğlu, ye ni bir yol haritası ge-
rektiğini dile getirdi.
“Susan makineler yeniden çalışana ve yanma yeni bir makine ko-
yana kadar gündem ekonominin büyümesi olmalı” diyen Hisarcık-
lıoğlu, iktidarla muhalefete şu çağrıyı yap tı: “Birlik olun ve bizle-
re heyecan verin...”
Bankalara ‘kredileri kestiniz, faizi yükselttiniz’ hatırlatması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektöre kredi vermekten 
çekinen bankalara, “Hesapları bloke ettiklerini unutmayacağız” ika-
zında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Bu arada, bazı bankaların, hem re-
kor karlar açıklayıp, hem de krizden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan 
şirketlerimizin üzerine giderek, insafsız kredi faizleri uyguladıkları-
nı, kredi akışlarını kestiklerini, hesaplarını bloke ettiklerini de unut-
mayacağız” dedi. 
Yargıda şeffaflık istedi
Hisarcıklıoğlu, Siyasi Partiler ve Seçimler Kanunu’nda değişiklik 
yapılarak, milletin kendi vekilini belirlemesi, vekilin de, kendini se-
çen asıl makam olan milletin sesi olması sağlanmasını istedi. Baş-
kan Hisarcıklıoğlu, yargı reformu yapılmasını isterken, şunları söy-
ledi: 
“Şu anda en haklı olduğunuz bir davanın sonuçlanması bile, nere-
deyse 2 yıl sürüyor. Sadece Danıştay’da 150 bin dosya bekliyor. 
Böylesine yoğun iş yükü altında ezilen ve yetersiz çalışma koşulla-
rına tabi tutulan bir sistem, adaleti sağlayabilir mi? Bir tarafta mül-

kün temelinde adaletin olduğunu söyleyeceğiz. Sonrada suçluları 
cezalandırmayan, masum ve mazlumları korumayan bir sisteme, 
kendimizi mahkûm kılacağız. Mahkemeye güven kalmıyor.” 
‘Başka ülkede olsa görevlerini  kendiliklerinden bırakırlardı’
Hisarcıklıoğlu, kamunun yerli malı kullanmamasına serzenişte bu-
lunarak “Peki, Sayın Başbakanımızın talimatı olmasına rağmen, 
Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye’de, milyonlarca do-
larlık ithal malı otobüsler niye tercih edilmektedir? Türkiye dünya-
nın en kaliteli mermerlerini üretirken, bazı belediyelerin ısrarla ka-
litesiz granit ithal etmesine niye göz yumulmaktadır? Daha yakın 
bir zamanda, pek çok şehrimizde binlerce insan aynı anda hasta-
lanmadı mı? İstanbul’un göbeğinde ruhsatsız çalışan bir imalathane 
havaya uçtu, insanlar ölmedi mi?” sorularını yöneltti.
Alkışlarla karşılandı
Dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde bunlar yaşansa ilgili kamu 
görevlilerinin sadece vicdani sorumlulukları gereği kendiliğin-
den görevlerini bırakacaklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu’nun, 
Türkiye’de ise bunun tek örneğinin bulunmadığını söylemesi dele-
gelerin yoğun şekilde ayakta alkışlarına neden oldu.
Hisarcıklıoğlu, saydığı nedenlerden dolayı kamu idaresinde bir zih-
niyet değişimine acilen ihtiyaç bulunduğunu belirterek, kamu gö-
revlilerinin halkın amiri değil, hizmetkarı olduklarını bilmeleri ve 
maaşlarını ödeyen halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmeleri 
gerektiğini kaydetti.
Delegelere seslenen Hisarcıklıoğlu, “Sizlerle gurur duyuyorum hep 
beraber TOBB’u sadece şikayet eden değil, sorunu teşhis eden, ini-
siyatif alan, çözüm üreten kuruma dönüştürdük” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Ekonomide yeni bir yol haritasına ihtiyaç var

SONGÜL SELVİ
TOBB’un 64. Olağan Genel Kurulu’nda ikinci kez baş-
kan seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin krizden 
nasıl çıkılacağını gösteren yeni bir yol haritasına ihtiya-
cı olduğunu söyledi
ANKARA- İş dünyasının çatı örgütü TOBB’un ikinci 
kez Başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide 
yeni bir yol haritası istedi.  TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde gerçekleşen 64. Olağan Seçimli Genel Ku-
rulun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, iktidara ve muha-
lefete birliktelik çağrısında bulunurken, hükümetin yeni ka-
bine üyelerinden ekonomik krizin geçtiğini düşünüp krize 
karşı önlemleri ertelememesini istedi. 
Konuşmasında sık sık ‘birliktelik çağrısında’ bulunan Hi-
sarcıklıoğlu, kriz sürecinde rekor karlar açıklayan ancak iş-
letmelere kredi vermek istemeyen bankalara, “Kredi akışı-
nı kestiklerini, hesapları bloke ettiklerini unutmayacağız” 
uyarısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, hükümetin yerli üretim çağrısına rağmen 
kamu kurumlarının ithal mallara yönelmesini sert bir dil-
le eleştirerek, ‘medeni ülkelerde bunlar yaşansa, ilgili kamu 
görevlileri sadece vicdani sorumlulukları gereği istifa ede-
ceklerini’ söyleyerek salonda alkışların kopmasına neden 
oldu. 

Kriz teğet geçmemiş
Hisarcıklıoğlu, sanayicilere, “Sizler, ülkemizin çimentosu, 
harcı, lokomotif gücüsünüz”  diye seslenerek konuşmasına 
başladı. “Türkiye bu krizden etkilenmiştir” diyen Hisarcık-
lıoğlu,  2008 son çeyreğindeki yüzde 6,2’lik küçülme, bu-
nun en somut göstergesi olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
iç piyasadaki sıkıntıların giderek arttığına dikkat çekerken,  
şunları söyledi: 
“2009’un ilk iki ayındaki karşılıksız çek ve protestolu se-
net tutarı, 2008’in aynı dönemine göre yüzde 27, 2007’ye 
göreyse yüzde 61 oranında artmıştır. Son 6 ayda bankala-
rın TL. kredileri 14 milyar TL. azalırken, takipteki krediler 
yüzde 46 büyüyerek 17 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankacı-
lık kesimindeki daralma özellikle Kobi’leri olumsuz etkile-
miştir. Kobi’lere verilen krediler yüzde 13 düşmüş, banka-
larla çalışan Kobi sayısı 202 bin adet azalmıştır. Halen 149 
bin Kobi’nin, kredileri takibe alınmıştır.”
Hisarcıklıoğlu,  küresel krize karşı artık ciddi tedbirlerin 
alınmasını istediklerini belirtirken, “Susan makineler yeni-
den çalışana ve bu makinelerin yanına bir makine daha ko-
yana kadar, gündem ekonominin büyümesi olmalıdır” açık-
lamasında bulundu. 
“Gençleri işsiz bir toplum, kalkınmanın değil köşe dön-
meciliğin, hukukun değil kuralsızlığın, ahlâkın değil ben-
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‘Krize peşin teslim olmayın’

MAYIS 09
cilliğin egemen olduğu bir toplum olur. Geleceğe umutla 
bakmayan bir toplumun sonu Güney Amerika gibi 7 met-
relik duvarlarla çevrili evlerdir” diyen Hisarcıklıoğlu’nun, 
Türkiye’nin böyle bir geleceğe mahkum edilmemesi gerek-
tiğini sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

‘Farklılıklara saygılı olun’
Hisarcıklıoğlu, adalet ve hakkaniyet kavramlarını canla baş-
la savunması gerektiğini ve toplumsal hayatta ötekini gös-
tererek kendimizi tarif etmekten vazgeçmesini istedi.  Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Farklılıklarımıza, farklı düşüncelere ve 
inançlara saygı göstermek zorundayız. Aslında hepimiz, 
aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. Şimdi, 
ülkemizin tüm kurumlarına bir mesajımız var. Birlik olun, 
bize heyecanımızı geri verin” dedi. 

‘Yaşam standardı artsın’
Krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ihtiyacı-
nın olunduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, talepleri-
ni şöyle sıraladı:
“Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize 
saygılı ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı. Özgürlük-
ler alanının genişlediği bir ülke. Güçlünün haklı olduğu de-
ğil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye. İlişkilerin değil ku-
ralların belirleyici olduğu bir yer. Eşit şartlarda rekabete da-
yalı, fırsat eşitliğinin olduğu piyasalar. Adaletin görevinin, 
öncelikle masumları korumak olduğu, bir sistem.  Şeffaf bir 
kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmeli.”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına atanan Nihat Ergün, TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma-
da işadamlarına seslenerek ‘Krize peşinen teslim olmayın” dedi. Nihat Ergün, şöyle devam etti:
^Küresel mali krizin etkisi altındayız, ama hiç kimse krizin kendisine veya etkilerine peşinen tes-
lim olmamızı beklemesin. Kimse de peşinen teslim olmasın.”
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Rifat Hisarcıklıoğlu: ‘Yılmadan gerçekleri söylemeye devam 
edeceğiz’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 64. Ola-
ğan Seçimli Genel Kurulu, TOBB ETÜ’ de gerçekleşti rildi. 
TOBB delegeleri Türkiye’nin dört bir yanından 64. Genel 
Kurul Toplantısı için Ankara’da biraraya geldi. Genel Ku-
ral öncesinde TOBB’da 1 Mayıs Cuma günü, hizmet şeref 
belgesi ve plaket töreni dü zenlendi. 10,20,30 yıllık TOBB 
delegeliklerinden ötürü de hizmet şeref belgeleri ve plaket-
leri verildi. Aynı gün Anıtkabir ziyaret edilerek Atatürk’ün 
mozolesine çe lenk konuldu, delegeler akşam ise Sheraton 
otelindeki akşam yemeğinde buluştu lar. TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcklıoğlu’nun konuşmasıyla çalışmalarına başla yan 
genel kurulda davetlilerin konuşmala rının ardından. Mev-
zuat, Ekonomik Rapo ru İnceleme, Dilekleri İnceleme, AB 
Uyum, Dış İlişkiler, Vergi, Ekonomi Poli tikası, Basın Yayın 
ve Hesaplan İnceleme Komisyonları birer sunuşta bulundu,.
Bu sunuşların ardından 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 bütçe 
dönemi harcamaları ve kesin hesabı ile I Ocak 2010-31 Ara-
lık 2010 dönemi bütçe teklifi, delegelerin onayına sunuldu. 
Faaliyet raporunun mü zakeresi ve onaylanmasının ardından 
bir lik başkanlığı, yönetim kurulu, konseyler ve yüksek di-
siplin kurulu seçimleri ger çekleştirildi. Başkan Rifat Hisar-
cıklıoğlu, rakipsiz olarak yemden yönetim kurulu başkanlı-
ğına seçildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,” Odalar Birliği Yasa-
sını yeniden düzenle yen 5174 sayılı TOBB yasasına göre 2 
Mayıs’taki genel kurulda son kez başkan lığa aday oldu. Hi-

sarcıklıoğlu, eski Baş kan Fuat Miras’ın istifa etmesi üze-
rine 16 Haziran 2001 tarihinde Odalar Birliği Yö netim 
Kurulu’nun kendi arasında gerçek leştirdiği görev dağılı-
mıyla başkanlığa ge tirilmişti.
TOBB’un ‘kuruluş yasasında yapılan değişiklikle, değişik-
lik tarihinde oda ve borsalarda görev yapan başkanların gö-
rev süresi en fazla üst üste iki dönem (her dö nem 4 yıl) ile 
sınıflandırılmıştı. Bu düzen lemeye göre seçilmesi hâlinde 
2013’e ka dar görev yapacak Hisarcıklıoğlu, o tarih teki ge-
nel kurulda yeniden başkanlığa aday olamayacak.
Genel Kurulda ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Oda-
sı, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Konseylerine 30’ar, De-
niz Ticaret Odası Konseyine ise 17 üye seçildi. Aynı gün 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri seçimi de gerçekleştiril-
di. 
Bin 555 Odalar Birliği Delegesi’nin TOBB Başkanlığı se-
çimi için sandık başına gittiği genel kurula hükümet nez-
dinde de en üst düzey katılım sağlanırken Başkan Hisar-
cıklıoğlu, reel sektörün ülke ekonomisinin lokomotifi oldu-
ğu gerçeğini herkesin anlaması gerektiğini dile getirdi. Ül-
kenin borsa-faiz-kur üçgeniyle değil, reel sektörün alınte-
ri ile ayakta kaldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, yeni dönem-
de reel sektörün sorunlarının çözümünde her zamankinden 
daha çok ısrara olacaklarını dile getirdi. 
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Efsane Başkan

Rifat Hisarcıklıoğlu “yeniden seçildi.” TOBB Başkanlığın-
da “12 yıla” doğru gidiyor.
Adı “Efsane başkana” çıkacak.
Rifat Başkan’ın “sırrı” nedir?
Niçin “rakipsiz”, neden “kulise ihtiyacı yok?”
***
1. Koltuk onu değiştirmedi... Mütevazi... Küçük dağları ben 
yarattım havasına hiç girmedi.
2. Geziyor... 365 oda içinde gitmediği yok.
3. Kararı tek başına vermiyor... Katılımcılığa sırt dönmüyor.
4. Bölge toplantılarına önem veriyor.

***
Arayan “ulaşıyor.”
Ulaşamayanı ise “en geç 24 saat içinde Rifat Bey arıyor.”
Özetlersek Başkan “kendini, TOBB’a taşıtmıyor.”
Kendisi “TOBB’u taşıyor.”
“Yeni dönemi” hayırlı olsun.
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TOBB general assembly re-elects Rifat Hisarcıklıoğlu as 
chairman
Rifat Hisarcıklıoglu has been reelected chairman of the Turkish Uni-
on of Chambers and Commodity Sxchanges (TOBB), which held its 
64th general assembly on Saturday in Ankara.
Hisarcıklıoglu received all valid votes, a total of 1,362, becoming the 
TOBB head for the nefour years. Law No. 5174, which covers the es-
tablishment and operations of TOBB, allows a person to be elected to 
the post for a maximum of two four-year terrns, Hisarcıklıoglu was 
first elected on hine 16.2001.
Evaluating current developments at the Ankara meeting, Hisarcık-
lıoglu said Turkish companies will never forgive banks who caused 
them serious trouble in a period when they needed help the most. 
“Some banks declined to extend loans to companies and even backed 
out of loans they were supposed to extend over the next few months,” 
he explained, adding out the amount loaned to companies fell by TL 
14 billion in the past six months over the preceding six-month period.
Hisarcıklıoglu said Turkey urgently needs a revised roadmap to set 
effectrve measures that will help fend off problems in the economy. 
“If not, we will have great difficulty finding a way out soon. We need 
to keep up with the rest of the world when the crisis is over, We won’t 
weep arter a sinking ship but will work through what should be done 
when things recover again.” he emphasized.
The TOBB chairman also stressed that the Loan Insurance Fund 
(KGF) should be strengthened so as ta end quartels over loans betwe-
en banks and the non-financial sector in Turkey. Hisarcıklıoglu sug-
gested that the govemment distribute gift certifcates to citizens with 
relatively lower incomes, noting that this will help rejuvenate domes-
tic markets to some extent.
Also speaking at the TOBB meeting. Prime Minlster Recep Tayyip 
Erdoğan said companies should inform the government about firms 

that employ workers illegaily, depriving them of their right to social 
security. “I call on our companies to please report any act of underg-
round activity you see around. Otherwise, how can we fight against 
the unregistered economy and maintain healthy growth?” he said, 
stressing that this is a critical issue for Turkey’s economic furure.
Underlining that Turkey has limited soutces of income and that tares 
are among the most important, Erdoğan said no one should evade the-
ir responsibility. Critizing those who accuse the govemment of unde-
restimating the crisis and failing to take necessary steps in time, the 
prime mirtister said he has eterted extra effort to keep in dose touch 
with both employer and worker unions to address the problems firs-
thand. “The current figures show we were right to suggest that Tur-
key will sustam only limited damage amid the crisis,” he noted. Er-
doğan also said he shared Hisarcıklıoglu’s eoncems. The TOBB cha-
irman criticized banks that had increased interest rates on loans ex-
tended to companies. “Of course you will evaluate such unfair acti-
ons when the trouble calms down, he added, addressing the business 
representatives at the meeting.
Nihat Ergün, appointed last week as the new industry and trade mi-
nister, said people should be careful not to make pessimistic declara-
tions that would provoke frustration in sodety. “This is mainly a mat-
ter of psychology. No one should expect us to give up amid a gloomy 
atmosphere.” Ergün stressed.
Main opposition Republican People’s Party (CHP) kader Deniz Bay-
kal also said the KGF must take on a more active role in loan issues 
and critidzed Prime Minister Erdoğan over his call to report compani-
es employing unregistered workes. “This is the duty of the state. You 
cannot put the burden solely on companies, Baykal said.
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TOBB’da yeni dönem

TOBB’un 64. Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Rifat 
Hisarcıklıoğlu seçildi. Ge çerli 1.362 oyun tamamını alan 
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 22. başkanı olarak 2013’e ka dar 
görevde kalacak. Yeni yönetimde sanayi odalarından 3, ti-
caret odalarından 2, tica ret ve sanayi odalarından 4, deniz 
ticaret odalarından 1, ticaret borsalarından 4 kişi yer alıyor. 
İbrahim Çağlar, Tamer Taşkın, Kemal Özgen, Fethi Coş-
kuntuncel, Ahmet Şekeroğlu ise yönetime veda etti.
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, İSO Başkanı Tanıl Küçük, 
EBSO Başkanı Ender Yorgan cılar, Antalya TSO Başka-
nı Çetin Osman Bu dak, Antakya TB Başkam Mehmet Ali 
Kuseyri ise yönetime yeni giren isimler oldu. Daha önce 
TOBB yönetimine temsilci gön deren İSO ve İTO’nun bu 
kes başkan dü zeyinde temsili dikkat çekti. Yeni yönetim gö-
rev dağılımını ise bu hafta gerçekleştirecek. Bu arada dün 
yapılan seçimlerle Konsey Baş kanları da belirlendi.

İşte TOBB’un yeni yönetimi
Tanıl Küçük
İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Nejat Koçer
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Ender Yorgancılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı

Hüseyin Üzülmez
Konya Ticaret Odası Başkanı
Murat Yalçıntaş 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Bülent Koşmaz
Manisa TSO Başkanı
İlhan Parseker
Bursa TSO Meclis Başkanı
Şadan Eren
Trabzon TSO Meclis Başkanı
Çetin Osman Budak
Antalya TSO Başkanı
Halim Mete
DTO Meclis Başkanı
Faik Yavuz
Ankara Ticaret Borsası Başkanı
Mustafa Yardımcı
Edirne Ticaret Borsası Başkanı
Fahrettin Akyıl
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Ali Kuseyri
Antakya TB Başkanı
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Odalar Birliği’nde yeni dönem

Rifat Hisaraklıoğlu, TOBB Başkanlığı’na yeniden seçil-
di. TOBB’un 22’nci başkanı olan Hisarcıklıoğlu, böylece 
12 yıl görev yapan ilk başkan olacak. Yönetim kurulunda 
Hisarcıklıoğlu’nun 5 vekili bulunuyor.
Yeni yönetim görev dağılımını bugün ya da çarşamba günü 
yapacak. Başkan yardımcılığı için ise kulislerde İstanbul 
Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve İstanbul Ticaret Oda-
sı Başkanı Murat Yalçıntaş’ın isimleri geçiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 64. Genel 
Kurulu’nda başkanlığa yeniden Ri fat Hisarcıklıoğlu seçil-
di. 1552 delegenin 1.385’inin oy kullandığı genel kurulda 
geçer li 1.362 oyun tamamını alan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 
22. başkanı olarak 2013 yılına kadar görevde kalacak.
Önceki gün TOBB-ETÜ’de yapılan Genel Kurul’da, sana-
yi odalarının 3, ticaret odaları nın 2, ticaret ve sanayi oda-
larının 4, deniz ti caret odalarının 1, ticaret borsalarının ise 
4 ki şiyle temsil edildiği 14 kişilik yönetim kurulu da be-
lirlendi. İbrahim Çağlar, Tamer Taşkın, Kemal Özgen, Fet-
hi Coşkuntuncel, Ahmet Şekeroğlu yönetime veda etti. Yö-
netim Kurulu’na veda eden isimlerin yerine sırasıyla Mu rat 
Yalçıntaş, Ender Yorgancılar, Çetin Osman Budak, Mehmet 
Ali Kuseyri, Tanıl Küçük gel di. Daha Önce TOBB Yönetim 
Kurulu’na tem silci gönderen İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) bu kez başkan düzeyin-
de temsili dikkat çekti. TOBB’un ye ni yönetim kurulunun 
bugün veya Çarşamba günü toplanarak aralarında görev da-
ğılımı yap ması bekleniyor. Yönetim Kurulu üyeleri baş kan 
yardımcılığı için kulis yapıyor. Yalçıntaş ve Küçük’ün baş-
kanvekilliği İstediği belirtiliyor.

İki başkan da İstedi
Kulislerde, Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’ın bu dönem 
yönetim kuruluna girmeyi ken dilerinin istediği, Başkan Ri-
fat Hisarcıklıoğ lu’nun da kimsenin kırılmaması için iki ismi 
de aynı anda yönetim kuruluna aldığı belirtildi. İSO Başka-
nı Tanıl Küçük, ‘TOBB Başkanımın beraber çalışma arzu-
sudur. Teamüller dışın da olmasına rağmen bu dönem önem-
li bir dönem olduğu için yönetimde İSO olarak başkan dü-
zeyinde temsil edileceğiz. Kriz döneminde beraber çalışa-
rak ülke ekonomisine faydalı iş ler yapacağımızı düşünüyo-
rum” dedi.
İTO Başkam Murat Yalçıntaş ise Hisarcık lıoğlu’nun yöne-
tim listesini hazırlarken oda başkanlarıyla görüştüğünü, gö-
rüşmeler so nucunda yönetim kurulu listesinin belirlen diğini 
söyledi. İstanbullu oda başkanının yö netimde olmasını na-
sıl değerlendirdiğine iliş kin soruya ise Yalçıntaş, şu yanıtı 
verdi: “Biz ola ya ‘İstanbul’ diye ya da bölgesel olarak bak-
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mıyoruz. Yönetimde diğer bölgelerden de temsilciler var. 
Biz çalışmaya geldik. Umarız faydalı işler yaparız.”

Anadolu’dan tepki
İstanbullu iki başkanın TOBB’un yöneti mine girmesi ve 
9 kişinin değişmemesi Ana dolu’daki bazı oda temsilcile-
ri tarafından eleş tirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, yö netim kurulu listesine tepkileri azaltmak için teşekkür 
konuşmasında delegelere mesaj ver di. Hisarcıklıoğlu, “Be-
nim 365 kardeşim var. Haydi alın bunlardan 4 tanesini. Ne 
yaparsa nız yapın, olmuyor. Hepiniz benim gönlümde birer 
yönetim kurulu üyesisiniz. Hatasız nok sansız insan olmaz. 
Sizden ricam, aramıza fit ne, fesat girmesine müsade etme-
yin” diye konuştu.

TOBB’da vekil yarışı
Yönetimin belirlenmesinin ardından ku rul üyelerinden kim-
lerin Vekil’ seçileceği tartışmaları başladı. Yönetim kurulu 
bugün toplanarak görev dağılımı yapacak. TOBB Yö netim 
Kurulu’nda Hisarcıklıoğlu’nun 5 veki li bulunuyor, İTO 
Başkam Murat Yalçıntaş ve İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün 
başkanvekilliği istediği belirtiliyor. Yönetim kurulunda sa-

nayi odalarını temsilen başkanvekilliğini Nejat Koçer, tica-
ret odalarını temsilen ise Hüseyin Üzülmez yapıyordu. Ko-
çer ve Üzülmez yeni dönemde de başkanvekilliği görevine 
de vam etmek İstiyor. Yönetim kurulu üyeleri; Koçer ve Kü-
çük ile Üzülmez ve Yalçıntaş arasında tercih yapacak.
Geçen dönem Bülent Koşmaz; Ticaret ve Sanayi Odalarını, 
Faik Yavuz; Ticaret Borsa larını, Halim Mete; Deniz Tica-
ret Odalarını temsilen başkan yardımcısı olarak görev ya-
pıyordu.

Yedekte çizen çizene
Yönetim kurulu yedek üyeleri de sandık ta çekişti. Sırala-
manın değişmesi için bazı üyelerin ismi çizildi. Bazı üye-
ler sandık kuruluna itiraz etti. Yeniden sayım yapıldı, 
TOBB’un yönetim kurulu yedek üyeleri arasında, Mus tafa 
Boydak, Ümit Özgümüş, Savaş Özaydemir, Harun Kara-
can, Asaf Mehmetbeyoglu, Arif Par maksız, Şükrü Vural, 
Erol Derici, Bülent Ka rakuş, Metin Kalkavan, Turhan Al-
tınel, İbrahim Tefenlİli, Muhammet Uğur Kaleli, Mehmet 
Kaya bulunuyor.
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EBRU AYDIN / ÖZÜM ÖRS

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem hükümete hem de muhale-
fete seslenerek “Aslında hepimiz, aynı bütünün parçalarıyız ve ancak 
birlikte varız. Simdi, ülkemizin tüm kurumlarına bir mesajımız var. 
Birlik otun, bize heyecanımızı geri verin!” dedi.
TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yeni 
bir ekonomik programa ihtiyacı olduğunu, aksi halde krizin etkileri-
nin daha da bü yüyeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bu nu 
yapmaması halinde diğer ülkeler krizden çıkıp büyüme trendine gir-
diğinde yarışa çok daha ge rilerden başlamak zorunda kalacağını an-
lattı. Kri zin etkilerinin görülmeye başlamasıyla uzlaşmaya odaklanı-
lamadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ar tık Türkiye’nin gerçek gün-
demine dönülerek eko nomiye odaklanılmasın istedi. Hisarcıklıoğlu, 
“Sim di yapmamız gereken, 2001 krizinden nasıl çıktıysak, benzer bir 
atılımı göstermektir. İktisadi ve sos yal reform sürecine yeniden ivme 
kazandırmaktır.
Bunun ilk adımı da, toplumsal mutabakat» sağla maktan geçiyor” 
şeklinde konuştu.
Halkın amiri değil, hizmetkarısınız
Kamu görevlilerinin halkın amiri değil, hizmetkarı olduğunu bilme-
lerini gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Maaşlarını ödeyen halka 
karşı da ha fazla sorumluluk hissetmeliler” dedi. Hisarcık lıoğlu, şöy-
le devam etti: “Merak etmiyor musunuz, halkın vergileriyle çalışan 
kamu kurumlarında, yeterli tasarruf tedbiri alınıyor mu? Peki, Sa-
yın Baş bakanımızın talimatı olmasına rağmen, Avru pa’nın en büyük 
otobüs üreticisi Türkiye’de, mil yonlarca dolarlık ithal malı otobüs-
ler niye tercih edil mektedir? Türkiye dünyanın en kaliteli mermerle-
rini üretirken, bazı belediyelerin ısrarla kalitesiz granit ithal etmesi-
ne niye göz yumulmaktadır? Daha ya kın bir zamanda, pek çok şeh-
rimizde binlerce in san aynı anda hastalanmadı mı? İstanbul’un gö-
beğinde ruhsatsız çalışan bir imalathane havaya uç tu, insanlar ölme-
di mi? Dünyanın herhangi bir me deni ülkesinde bunlar yaşansa, ilgili 

kamu görevlileri sadece vicdani sorumlulukları gereği kendi liğinden 
görevlerini bırakırlardı. Bizdeyse bunun tek örneği yok. Demek ki 
kamu idaresinde de bir zih niyet değişimine acilen ihtiyaç vardır.”
Erdoğan işsizliğin çözümünü yine TOBB’da aradı
64’ncü TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Baş bakan Recep Tay-
yip Erdoğan, ekonomik krize kar şı önlem almakta gecikmedikleri-
ni belirtirken, iş sizliğin çözümü için yine TOBB’u adres gösterdi. 
TOBB’un 1 milyon 300 bin civarında üyesi olduğu na dikkat çeken 
Erdoğan, her üyenin bir kişiyi işe alması halinde işsizliğin ciddi öl-
çüde azalacağına vur gu yaptı. Kayıt dışı ekonominin haksız rekabete 
yol açtığını ifade eden Erdoğan, işadamlarından kayıt dışı çalışanları 
ihbar etmelerini istedi. Merkez Bankası’nın faiz indirmesine rağmen 
bankaları buna pa ralel davranmamakla eleştiren Başbakan Erdoğan, 
bankacılık sektörünün krize rağmen sağlam yapı da bulunduğunu ifa-
de etti. Türkiye’nin bugünkü ko numuna özel sektörün dinamizmi sa-
yesinde gel diğini söyleyen Erdoğan, krizin Türkiye’ye etkile rinin sı-
nırlı olacağı yönünde daha önce yaptığı agk-lamaların doğru çıktığı-
nın altını çizdi. Konuşması nın siyasi bölümünde isim vermeden Er-
genekon so ruşturmasına değinen Başbakan Erdoğan, sistemde bazı 
aksaklıkların olabileceğini ancak bunun yine hukuk tarafından çö-
züme kavuşturulması gerektiğini bildirdi. Erdoğan, seçim sistemine 
yö nelik TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun eleştirileri ne atıfta bulu-
narak, TOBB dahil diğer örgütlerin de seçim sistemini değiştirmesi 
gerektiğini bildirdi.
Baykal’dan fon çağrısı
Başbakan Erdoğan’ın ardından kürsüye akan CHP lideri Deniz Bay-
kal, krizin sadece dış kaynaklı olma dığını ifade ederek, dünyadaki fi-
nans krizinin Türki ye’de reel sektöre yansıdığını söyledi. Reel sektör 
sı kıntıdayken bankacılık sektörünün büyümesinin açıklanması ge-
rektiğini ifade eden Deniz Baykal, alt yapı yatırımlarına kaynak akta-
rılmasının önemli olduğunu söyledi. Kredi Garanti Fonu’nun bir an 
ön ce devreye sokulması gerektiğini belirten Baykal, is tihdam üzerin-
deki yüklerin de azaltılmasını istedi.
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Genel kuruldan satırbaşları

HÜSEYİN GÖKÇE / MELTEM GÜNDÜZ

■	Genel Kurul’un başlangıcında 8 yılı anlatan multivizyon 
gösterimi yapıldı.
■	TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması sık 
sık delegelerin alkışlarıyla kesildi. En çok alkışı bankala ra 
ve kamu yöneticilerine dönük eleştirileri aldı. En az alkışı 
ise 1 Mayıs’ı kutladığı sözleri aldı.
■	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen genel kurul da ol-
duğu gibi konuşmasının ardından salondan ay rıldı. Başba-
kanın ayrılmasıyla Genel Kurulu delegele ri de dışarı çık-
tı. CHP Lideri Deniz Baykal’ın konuşma sı sırasında dele-
gelerin büyük bölümü salon dışında si gara ve yemek mo-
lası verdi.
■	Başbakan Erdoğan’ın konuşmasını yaptıktan sonra kür-
süden inerken, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ekrem 
Basmacı’nın yanağını okşaması dikkat çekti. Erdoğan’ın 
Basmacı’ya “Sizinle daha önce tanışmayı çok isterdim” de-
diği öğrenildi
■	Delegeler önce yönetim kurulu başkanı, daha son ra yöne-
tim kurulu üyeleri ve konsey üyeleri için san dığa gitti. Ti-
caret Odalar Konsey üyelerinin ilk sıra sında yer alan ATO 
Başkanı Sinan Aygün’ün isminin büyük harflerle ve büyük 
puntolarla yazılmasına İTO’nun bazı delegeleri tepki gös-
terdi. İTO delegeleri “Bu hakime başvurulsa seçimi iptal se-

bebidir” de di. Bir süre kendi arasında konuyu değerlendiren 
İTO delegeleri itiraz etmedi.
■	Konuşmasını Necip Fazıl’ın “Fethine açık, doğru, güzel, 
sonsuzun!. Zaman çabuk, yol uzun” dizeleriyle tamamlayan 
Hisarcıklıoğlu, “Yolun açık olsun Türki ye, Allah yardımcı-
mız olsun” sözleriyle bitirdi.
■	Protokol konuklarının geç gelmesi sebebiyle 09:451e baş-
laması gereken açılış konuşmaları 11:00’da ancak başla dı. 
Her konuşmacıdan sonra salondakiler dışarı çıkmaya başla-
yınca son konuşmacı olan MHP temsilcisi boş salo na hitap 
etti. Başkan Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında tri bünlerde 
ayakta dahi yer bulmak zor olurken, Başbakan Erdoğan’ın 
konuşması sırasında salon arka tararlardan bo şalmaya baş-
ladı. CHP lideri Deniz Baykal kürsüye çıktığında salonun 
yarısından fazlası boşalırken, MHP temsilcisi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da neredeyse boş salona 
konuşma yaptı.
■	Genel Kurulu’nda hem Başbakan Erdoğan hem de Rifat 
Hisarcıklıoğlu bankalara yüklendi. Başbakan Erdo ğan, ban-
kaların yüksek kredi faizi uygulamasını eleş tiren Hisarcık-
lıoğlu ile hemfikir olduğunu söylemesi sa londa büyük al-
kış aldı.
■	TOBB yönetimi Genel Kurul seçimli olduğu için bu kez 
oda ve borsaların yöresel yemeklerine ilişkin standlar kur-
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masına izin vermedi. Sadece anlaşma yapılan ye mek şirke-
tinin döner tezgahı kurmasına müsaade edilirken, toplantı-
ya sponsorluk yapan AOÇ’nin de ürün lerini tanıtmasına fır-
sat sağlandı.
■	Yaklaşık 4 bin kişinin takip ettiği Genel Kurul için TOBB 
ETÜ kapalı spor salonunun tribünlerinin yarısı da ko nuklar 
için ayrıldı.
■	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na 
kaydırılan Zafer Çağlayan Genel Kurul’un en çok ilgi çe-
ken isimlerinden birisi oldu. Çağlayan yerine Sanayi Ba-
kanlığı’na atanan Nihat Ergün ile birlikte salona geldi.
■	Genel Kurul’a Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 
Üzül mez de yeni Bayındırlık ve İskan Bakanı olan dünürü 
Mustafa Demir ile birlikte salona girdi.

Cumartesi günü yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Genel Kurulu’na gazeteniz DÜNYA da açtığı stand ile ka-
tıldı. 

Beş konseyin başkanları belirlendi
Önceki günkü genel kuruldan sonra dün de konsey seçim-

leri yapıldı, taret Odaları Kon sey Başkanlığı seçiminde An-
kara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ve Gaziantep Ti-
caret Odası Başkanı Mehmet Arslan aday oldu. Ancak se-
cimler başladıktan sonra Sinan Aygün ismi üzerinde uzlaş-
ma sağlandı TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 5 konseyin 
başkan ve yardımcıları şu isimlerden oluştu:
■ Sanayi Odaları Konseyi: Başkan Nurettin Özdebir (An-
kara Sanayi Odası). Başkan Yardımcısı Ümit Özgümüş 
(Adana Sanayi Odası} Hasan Tahsin Tuğrul (Kocael Sana-
yi Odası)
■ Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi: Nafi Güral (Kütahya 
TSO). Başkan Yardımcıları: Özlem Yemişçi (Çorlu TSO) 
Hacı Osman Yıldırım (Sivas TSO) Galip Ensarioğlu (Di-
yarbakır).
■ Ticaret Odaları Konseyi: Sinan Aygün (Ankara Ticaret 
Odası) Başkan Yardımcıları Şaban Baş (Adana TO) Nail 
Çiler (Gebze TO).
■ Ticaret Borsaları: Nejat Ekrem Basmacı (İstanbul TB), 
Başkan Yardımcıları Arif Koşar (Manisa TB), Yahya Top-
lu (Polatlı TB).
■ Deniz Ticaret Odaları: Başkan Sefer Kalkavan (İMEAK), 
Başkan Yardımcısı Alp Özalp.
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VAHAP MUNYAR
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
64’üncü genel kurulu... Kürsüde TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu var.
TOBB tarihinde ilk kez 1551 delegenin ortak imzasıyla aday 
gösterilen Hisarcıklıoğlu, 1.3 milyonun üyenin gücüyle, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nun 
yarısı ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın önünde “ta-
bandan gelen ses”i yükseltiyor.
Hükümete, siyasetin değişmeyen düzenine, bürokrasiye yö-
nelttiği her eleştiri “oku”na salondan alkış kopuyor:
• Herkesi vicdanına kulak vermeye, fitne ve fesattan vaz-
geçmeye çağırıyoruz.
• Komşusunu öteki gibi, göstermemesini istiyoruz.
• Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu Tür-
kiye istiyoruz.
• Özgürlükler alanı genişlesin istiyoruz.
• Millet kendi vekilini seçsin, vekil milletin sesini duyur-
sun istiyoruz.
• Kamu görevlisi halkın amiri değil, hizmetkárı olduğunu 
bilsin.
Hisarcıklıoğlu, 35-40 kez alkışlarla kesilen konuşmasında 
en büyük alkışı, “kamu görevlileri halkın hizmetkárı ol-
duğunu bilsin” cümlesiyle aldı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin spor sa-
lonunun tribünlerine taşan delegeler, oda yöneticileri, 
Hisarcıklıoğlu’nun “amir değil, hizmetkár” çağrısına 
ayakta alkış tuttu.
Bu alkış tufanı içinde bir bölüm dikkatimi çekti. Hisarcık-
lıoğlu, o bölüme şu soruyla başladı:

• Ekonomide yaşadığımız sıkıntılarda bizim hiç mi hatamız 
yok?
Sonra TOBB tabanını oluşturan şirketlerin eksiklerini sıra-
ladı:
• Hálá “küçük olsun, benim olsun” anlayışından kurtula-
madık.
• Ortaklık kültürünü geliştirip işimizi büyütmeyi becereme-
dik.
• Kayıtdışılık belasından nasıl kurtulacağımızı planlamalı-
yız.
• Yarının iş ortamında kayıtdışı kalan, küçük kalmaya mah-
kumdur. Kayıtdışı kalan da ancak taşeron olur.
• Hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap sora-
mayan, kayıtdışı bir toplum olmak istemiyoruz.
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının bu bölümü, 4 bin kişiden 
tek alkış bile almadı. Belli ki TOBB’un tabanı, kayıtdışılı-
ğın ortadan kalkacağı bir iş ortamını içine sindirecek kadar 
değişime hazır değildi.
Aynı kitle, Başbakan Erdoğan’ın şu çağrısına alkışla ya-
nıt verdi:
Kayıtdışı istihdamla kalkınma olmaz. Çevrenizde kayıtdışı 
eleman çalıştıranları ihbar edin.
Salondakilerin bu tutumundan şu sonucu çıkardım:
TOBB tabanı, “Ben kayıtdışı kalayım, vergimi, primleri-
mi ödemeden daha çok kazanayım ama komşumu da ih-
bar edip yakayım”dan yana.
Siyasette, bürokraside değişim çağrılarını ayakta alkışlayan 
TOBB ailesinin, aynı samimiyeti kendi kayıtdışılığı konu-
sunda da göstermesi gerekmiyor mu?
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TOBB delegelerinden ayakta alkışla mesaj

ERDAL SAĞLAM
Geçen hafta sonu Ankara’da yapılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, tam da kabine de-
ğişikliğinin hemen ertesine denk geldi. Gene) Kurul iş 
âlemi ve hükümetin yaklaşımları açısından ilginç ipuçları 
verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşma-
sında yer alan vizyonu sık sık sözünü ettiği ‘”Güçlü eko-
nomi, kaliteli demokrasi istiyoruz’ sloganıyla özetleyebili-
riz. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasın da en yoğun alkış, hükü-
mete ve bürokrasiye yani kamu yönetimine yönelik bölüm-

lerde koptu. Öyle ki kamu yönetimine eleştiri geti ren ko-
nuşmaların bazı bölümlerini delegelerin ayakta alkışladığı 
bile görüldü. Bu durum da ha önceki genel kurullara kıyas-
la değişiklik gösteren ilginç bir gelişmeydi. Hatta konuşma-
sında tabanın nabzını iyi tuttuğu için, alkış alacak olan bö-
lümleri iyi bilen ve buna göre tonlama yapan Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun bile, yoğun alkış alan bazı bölümlere şa-
şırdığını gözlemledik. TOBB delegelerinde de hükümetin 
baskıcı, buyurgan tavrına, hukuktaki işlemezliğe tepkilerin 
arttığını söyleyebiliriz. 
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TOBB Genel Kurulu’nda önceki yılların aksine bürokrasi-
ye ve hükümete yönelik eleştiriler büyük alkış aldı. Delege-
lerin bu tavrı Başkan Hisarcıklıoğlu’nu bile şaşırttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçen haf-
ta sonu Ankara’da yapılan genel kurulu, tam kabine deği-
şikliğinin erte sinde, iş alemi ve hükümetin yaklaşımları açı-
sından ilginç ipuçları verdi. Genel Kurulda Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun konulmasında en yoğun alkış alan bölüm-
lerin hükü mete ve bürokrasiye yani kamu yö netimine tepkiler 
olması, daha önce ki genel, kurullara kıyasla değişiklik göste-
ren ilginç gelişmelerden biriydi. Hatta konuşmasında tabanın 
nabzını iyi tuttuğu için, alkış alacak alan bö lümleri iyi bilen 
ve buna göre tonla ma yapan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
bile, yoğun alkış alan bazı bö lümlere şaşırdığını gözlemledik. 
Ka mu yönetimini eleştiren konuşmaların bazı bölümlerinde 
delegeler ken diliğinden ayağa kalkarak alkışladılar. Delege-
ler, hukuk ve adalet iste nen, krize dönük sert eleştirilerin de-
ğerlendirildiği bölümleri de eskisine kıyasla daha fazla alkış-
ladı. Her Ge nel Kurul’da olduğu gibi bankalara çatılan, yerli 
malların korunmasına dönük klasik popülist söylemler de yine 
yoğun alkış alan bölümlerdi.
Özetle; TOBB delegelerinde de diğer halk kesimlerinde oldu-
ğu gibi hükümetin baskıcı, buyurgan tavrı na, hukukun işleme-
diğine ilişkin tepkilerin arttığını söyleyebiliriz.
Başbakan gönül alamadı
Bence TOBB delegeleri daha ön ce “beceriksizlikler batıyor” 
diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’dan ‘aslın da işadamlarının 
beceriksiz olmadıkları, krizin etkilerinin azaltılması için şimdi-
ye kadar fazla bir şey yapılama dığı” konusunda itiraf duymak, 
ileri ye doğru biraz moral kazanmak isti yorlardı ama bu konu-
da hayal kırıklı ğı yaşadılar, Başbakan kabine deği şikliğini de 

bahane ederek, “bundan sonra daha iyi bir ekonomi yönetimi” 
vaat edip, Anadolu sermayesini tem sil eden TOBB delegeleri-
nin gönlü nü alabilirdi ama bunu yapmadı. Ter sine eski tavrını 
sürdürdüğünü göz lemledik. Başbakan Erdoğan, krize karşı ge-
rekli tüm önlemleri tam za manında aldıklarını, Türkiye’de tam 
bir mutabakat olduğunu özetle her şeyin İyi olduğunu ve iyi 
yönetildiği ni söyledi. “Her TOBB üyesi şirket bir eleman alsa 
işsizlik sorunu çözü lür” gibi, eskiden beri ileri sürdüğü, artık 
herkesin böyle bir dönemde ge çerli olamayacağını kabul ettiği 
bir öneriyi tekrarlayıp, üstüne üstlük işa damlarından “kayıtdı-
şı işçi çalıştıranları ihbar etmelerini” istedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın konuşmasındaki en çok 
alkış alan bölümün Başbakan’ın bu sözle rini sert bir şekilde 
eleştiren bölüm olması TOBB delegelerinin tepkisini göster-
mesi açısından çarpıcı idi.
Hisarcıklıoğlu ‘nun perspektifi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında yeralan viz-
yon ise sık sık sözünü ettiği ‘güç lü ekonomi, kaliteli demokra-
si is tiyoruz” sloganıyla özetlenebilir.
Hisarcıklıoğlu konuşmasında bir yandan krize karşı gerekliği 
kadar ve zamanında önlem alınmadığını eleş tirirken, öte yan-
dan kötü yönetimin yarattığı sonuçlara da değindi. Hiçbir işa-
damının isteyerek işçi çıkarmadı ğını, işçi çıkarırken ağlayan 
işadamlarının alımı çizen ancak krizin iyi yönetilememesi so-
nucu işsizliğin çok büyük sorun haline geldiğini kayde den Hi-
sarcıklıoğlu nun ‘Geleceğe umutla bakamayan bir toplumun 
so nu Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili evler-
dir. Türkiye böyle bir geleceğe mahkûm edilme melidir” sözle-
ri bence çok çarpıcıydı.
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RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KONUŞMASINDAN ÇARPICI 
SATIRBAŞLARI
TUTKU AYVAZ
■	Gençleri işsiz bir toplum, kal kınmanın değil köşe 
dönmecili ğin, hukukun değil kuralsızlığın, ahlakın değil 
bencilliğin egemen olduğu bir toplum olur.
■	Vakit çözüm üretme zamanıdır. Ortak çıkar, ortak akıl ve 
ortak paydayı yüceltmeli, sorunlarımızı sağduyuyla aşmalı-
yız. Adalet ve hakkaniyet kavramlarını canla başla savun-
malıyız. Toplumsal ha yatta ötekini göstererek kendimizi ta-
rif etmekten vazgeçmeliyiz.
■	Ülkemizin tüm kurumlarına bir mesajımız var; Birlik 
olun, bize he yecanımızı geri verin!
■	Bizim Türkiye hedefimiz; özgür birey, demokratik devlet 
ve reka betçi piyasa ekonomisini benimse miş ülke olmalıdır. 
Kendi insanımı zı daha özgür ve mutlu kılacak ve daha yük-
sek bir refah düzeyine ulaştıracak yapısal dönüşümü, baş-
kalarının zorlaması olmadan, biz kendimiz yapabilmeliyiz. 
Demok rasiyi slogan I aştırmak yerine ku rumsallaştırmak 
zorundayız.
■	Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize 
saygılı ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz.
■	Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir 
Türkiye istiyoruz.
■	İlişkilerin değil kuralların belirle yici olmasını istiyoruz.

■	Yargı, güçlünün değil, mağdurun, haksızın değil haklının 
savunucusu olmalı. Hukuki güvenliğin sağlanma dığı, ada-
letin tesis edilmediği hiçbir düzen ayakta kalamaz.
■	Merak etmiyor musunuz, hal kın vergileriyle çalışan kamu 
ku rumlarında, yeterli tasarruf tedbiri alınıyor mu?
■	Kamu görevlilerimiz, halkın ami ri değil, hizmetkârı ol-
duklarını bil meliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı daha 
fazla sorumluluk hisset meliler. Kamuda performansa da yalı 
ücret sistemi uygulanmalıdır.
■	Nasıl ki kamu idaresinin rehave te kapılarak reform süre-
cini ya vaşlatmasını eleştirmişsek, kendi miz de bundan ders 
almak zorun dayız. Hâlâ küçük olsun benim ol sun anlayışın-
dan kurtulamadık,
■	Biz, hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap 
soramayan, kayıtdışı bir toplum olmak is temiyoruz. Piya-
sa ekonomisinin kurumları ve kurallarıyla işletildi ği, key-
fi uygulamaların olmadığı, kayıtdışının azaltıldığı, haksız 
re kabetin önlendiği, eşit şartlarda ve adil bir iş ortamı İsti-
yoruz.

Kriz TOBB’un bütçesini de etkiledi
TUTKU AYVAZ - ANKARA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2008 yılı 
geliri 232.9 milyon TL oldu. Birlik, 169.7 milyon TL gelir 
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hedeflerken, yüz de 37,2 gelir artışı sağladı. Ancak TOBB 
bütçesi de krizden payını aldı. Birliğin bütçesinin önemli 
gelir kalemlerinden faiz gelirlerinde cid di düşüş yaşanır-
ken, kambiyo gelirleri beklene nin hayli üzerinde çıktı. Faiz-
den elde edilen gelir, 2007 yılına oranla 56 milyon TL aza-
larak 69.9 milyon TL oldu, Kambiyo gelirleri ise 1.7 mil-
yon TL’lik gelir tahmininin çok üzerinde, 23-7 milyon TL 
olarak gerçekleşti. TOBB’un 2008 yılı gideri ise, 156.7 mil-
yon TL oldu.
TOBB’un cumartesi günü yapılan 64’üncü Genel 
Kurulu”nda onaylanan “2008 Yılı Faaliyet Raporu”nda, 
birlik bütçesinin olağanüstü ödenek ilavesiyle 169.7 milyon 
TL’ye çıkarılan gelir ve gider kısmındaki 1 Ocak-31 Ara-
lık 2008 tarihleri arasındaki gerçekleşmeler açıklandı. Buna 
göre; TOBB’un 232.9 milyon TL olarak gerçekleşen geli-
rini şu kalemler oluşturdu; Aidat gelirleri 45.2 milyon TL, 
Türk Ticaret Sicil Gazetesi gelirleri 58.6 milyon TL, yapı-
lan hizmetler karşılığı alınan ücretler 3.6 milyon TL, belge 
bedelleri 6.1 mil yon TL, fuar düzenleme yetki belgesi gelir-
leri 450 bin TL, basılı evrak, belge ve defter bedelleri 14.8 
milyon ‘II, yayın gelirleri 200 TL, bağış ve 

h
_

h
 yardımlar 

85 bin TL. faiz Belirleri 69.9 milyon TL, kira gelirleri 833 
bin TL, menkul kıymet satış ge lirleri 5.9 milyon TL, kam-
biyo gelirleri 23.7 mil yon TL ve sair gelirler 34 milyon TL. 
Birlik, 2007 yılında ise 246.1 milyon TL gelir elde etmiş, 
gi deri de aynı dönem 123.8 milyon TL olmuştu.
Konseylerin önceliği finansman
Faaliyet Raporu’nda TOBB’un ticaret ve sa nayi, ticaret, sa-

nayi ve deniz ticaret odaları ile ticaret borsaları konseyleri-
nin önceliklerine de yer verildi. Konseylerin öncelikleri ara-
sında bankacılık sistemi ve finansman sorunu öne çıktı. Bu-
rada yapılan önerilerden biri, bir an önce finans kesiminin 
sorunlarının aktif olarak ele alınacağı bir koordinasyon ku-
rulunun ku rulması ve paranın dolaşımını engelleyici değil 
destekleyici tedbirlerin alınması oldu, Ayrıca faizlerin yük-
seltilmesini önlemek amacıyla bankaların üzerindeki stopaj 
gibi bazı yüklerin geçici olarak kaldırılması ile geçmiş yıl-
larda ol duğu gibi Merkez Bankası’nın sanayiciye doğ rudan 
doğruya reeskont kredisi kullandırması istendi. Öncelikler-
den bir diğeri olan teşvik konusunda, enerji desteğinde geri 
ödeme yeri ne mahsup edilmeye gidilmesi ve çevreye du-
yarlı işletmeler için arıtma tesisi kuranlara özel destek sağ-
lanması gibi öneriler sıralandı.
Vergide Amerikan modeli önerisi
Faaliyet Raporu’nda yer alan konsey talep lerine göre, ver-
gi sisteminde Amerikan sistemi örneği gösterildi. Konsey-
ler. “Vergisini peşin ödeyene bir ön ödeme yapılmalı veya 
iskonto uygulanmalı” dedi. Burada bir başka öneri de, üre-
ticilerin geçmiş performanslarının değerlen dirilmesiyle ör-
neğin 5 yıl devlete zamanında ödeme yapanlara kolaylık 
sağlanması yönünde oldu. Konsey yetkilileri. “Marketler 
Yasası’nın bir an önce uygulamaya konması, ithal ürün lerde 
rekabete ilişkin sorunların çözülmesi, lisanslı depoculuğun 
gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması, denizcilik 
sektörüne belli kotalarda kredi ve teminat imkânlarının artı-
rılması gibi önerilerde de bulundu.
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TOBB güçlü ekonomi kaliteli demokrasi istedi ama...

ERDAL SAĞLAM
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kuru-
lu, işaleminin ihtiyaçlarını ve hissiyatını göstermesinin yanı 
sıra hükümetin, daha doğrusu Başbakanın olaylara bakışını 
göstermesi açısından da ilginç bir toplantıydı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuş-
masında kendi tabanının hissiyatını “Güçlü ekonomi kali-
teli demokrasi istiyoruz” diye özetledi. Tüm tabanın asıl 
istediğinin bu olduğunu söylemek tabii ki doğru değil. An-
cak genel olarak baktığınızda, hem demokrasi dışı hareket-
lere hem de hukuksuz uygulamalara değindiğinde büyük al-
kış aldığını gözledik. Hem de işaleminin sıkıntılarını, işsiz-
liği ve baskıları dile getirdiğinde... Yani bu konulara kar-
şı işaleminin genel bir duyarlılığının oluştuğunu söylemek 
mümkün.
Buna karşın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında, 
bence vizyon yoktu. Başbakanın genel olarak savunmada-
ki tavrını koruduğunu gözlüyoruz. Hep yaptıkları işin iyi ol-
duğunu söylüyor, yanlışları özellikle ekonomik yanlışları, 
bence bile bile savunmaya devam ediyor.
Halbuki Başbakanın karşısında bu kez kriz nedeniyle işlet-
meleri, aile şirketleri, dükkanlarını yaşatmak için çok bü-
yük zorluklar yaşayan, işçi çıkarmak zorunda kalan küçük 
ve orta boy işadamları bulunuyor. Kaldı ki; Başbakan tam 

da bu kesime yönelik olarak “beceriksiz olanlar batıyor” 
demişti ve bu konuşmasında “beceriksiz” dediği kesimin 
gönlünü almak için bir fırsat vardı. Başbakan bu kesimin 
karşısına çıkıp, “Tamam bizim de eksiklerimiz oldu, tam 
olarak krize müdahale edemedik ama işte yeni kabineyi 
kurduk bundan sonra çok daha aktif biçimde krize mü-
dahale edeceğiz” dese, bu kesimin gönlünü yeniden kazan-
ma imkanı olurdu. Başbakan bunu yapmadığı gibi, “Krize 
zamanında, gerekli önlemlerle müdahale ettik” diyerek, 
zor durumda olan, beceriksiz dediği kesime sanki bu tanı-
mı tekrarlamış oldu.
Bence Başbakanın bu hareketi aynı zamanda, hem seçim so-
nuçlarını hálá doğru okumadığını gösteriyordu hem de yap-
tığı Kabine değişikliği için kafasında belirli bir amacın, yol 
planının hálá bulunmadığını gösteriyordu. Kabine değişik-
liğini ekonomi yönetiminde yaptığı değişikliği ön plana çı-
karsa, “Bak, söylemiyor ama kabine değişikliğini ekono-
mide yeni bir atak için yapmış” dedirtebilirdi. Ama böyle 
bir fırsatı, belli bir planı olmadığı için, heba etti.

ÇAĞDAŞ TALEPLER
Eski bir TOBB delegesi “Başbakan kendisini iktidara ta-
şıyan Anadolu sermayesini hiç düşünmediğini, onları 
batmaya mahkum ettiğini görmüyor herhalde” diyordu.
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TOBB delegeleri tabii ki konuşmaların bankalara çatılan, 
bürokrasiye kızılan, yerli malların kullanımı istenen, tipik 
popülist söylemlerin geçtiği bölümlere yine büyük alkış tut-
tu. Ancak bu kez işalemi üzerindeki baskılardan yakınılan, 
adalet ve hukukun doğru işlemesi gerektiğini içeren cümle-
lere, kriz yönetiminin ve artan işsizliğin eleştirildiği nokta-
lara da yoğun alkışlarıyla, büyük ölçüde destek verdiklerini 
de gösterdiler. Bu bence ilginç bir değişimdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yine, küçük ve orta boy ser-
mayenin taleplerini daha çağdaş bir noktaya çekme amacı-
nı içeren, aslında geleneksel kültüre sahip bu kesimi gelece-
ğe hazırlayacak ilerici taleplerini öne çıkaran bir konuşma 
yaptı. “Güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi” sloganı ben-
ce bu amacı özetleyen bir slogandı. Bu amaca dönük, “de-
mokrasiyi sloganlaştırmak değil kurumsallaştırmak la-

zım”, “ilişkilerin değil kuralların belirleyici olmasını is-
tiyoruz”, “şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının yerleş-
mesini istiyoruz” “cumhuriyet kazanımlarının korun-
duğu değerlerimize saygılı ve dünya standartlarında bir 
yaşam tarzı istiyoruz” “güçlünün haklı değil, haklının 
güçlü olmasını istiyoruz” diyordu.
Krizin iyi yönetilemediğine, bu nedenle işsizliğin arttığına 
değinen Hisarcıklıoğlu, mahallelerde, aynı sofralarda ara-
da duvarlar olmadan yaşayan bir toplum olduğumuzu hatır-
latıp, “Geleceğe güvenle bakamayan bir toplunun sonu, 
Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili evler-
dir” dedi. Bu cümleyle hükümete en büyük eleştirilerden 
birini getirdi.
Böyle bir vizyona karşı hükümetin yanıtı bildiğini okumak-
tan başka bir şey değildi...
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Hisarcıklıoğlu siyasete mi hazırlanıyor?

PERİHAN ÇAKIROĞLU
RİFAT Hisarcıklıoğlu, 2 yıl kesinlikle TOBB’da, 2011’de-
ki seçimlerde siyasete girmek isterse 6 milyonluk kitle onu 
destekler. Karar vermezse 2 yıl daha bekler.
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Alternatif lider arayanlara duyurulur!

PERİHAN ÇAKIROĞLU
Belki, bu kez Tayyip Erdoğan’la Deniz Baykal’ı kendisi or-
tada el ele tutturup, “barış ve birlik fotoğrafı çektirmedi ama 
Rifat Hisarcıklıoğlu, her ikisine de demokrasinin kavga re-
jimi olmadığı konusunda önemli dersler verdi.
3 ay önceden başlamıştı TOBB’un 64’üncü genel kurul ça-
lışmaları. 
2 Mayıs’taki büyük gün öncesi son haftada Hisarcıklıoğ-
lu, konuşma metni dahil her şeyin kusursuz olması ve hay-
ranlık uyandırması için kurmay ekibi ile gece gündüz mesai 
harcadı. Bir küçük kitapçık haline getirilen konuşma met-
nini bir gece öncesinden TOBB-ETÜ’nün büyük salonun-
da mikrofonda okudu. Vurgulama yapacağı bölümlerde se-
sinin etkisini ölçtü. 
Hazırlanan filmi defalarca izledi. Hiçbir ayrıntıyı atlamadı. 
Basın bölümündeki bilgisayarlara “F” klavye eklenmesi 
bile unutulmadı. 
8 yıllık çalışma süresini patırtısız gürültüsüz tamamlayarak, 
son 4 yıllık döneme başlamak kolay iş değil. Tüccar ve sa-
nayici kesimi de Türk. yani genetiklerinde bölünme, kamp-

laşma ve ayrılık rüzgarları taşırlar. Buna rağmen 1551 dele-
genin, “En büyük başkan, Rifat Başkan!” diye tutturma-
sını başardı.
Eski genel kurullardaki seçimlerde, tablalar (o zamanlar si-
gara serbestti), kalemler, atılacak ne varsa herşey havada 
uçuşurdu. 
Kulislerde herkes birbirini kötülerdi. Ne oldu da böyle oldu?
Bu Hisarcıklıoğlu, ne biçim adam ki, krizde canları yanan 
bunca işadamına barış çubuğu tüttürtebiliyor. o da yetmi-
yor. Bşabakanı, ana muhalefet liderini, daha devir teslim 
yapmadan eski ve yeni kabine üyelerini huzuruna taşıyıp, 
Mevlana felsefesini anlatıyor.
Buna, elindeki gücü doğru kullanma diyebiliriz. Düşünün 1 
milyon 300 bin tüccar sanayiciyi (aileleriyle en az 4 kişiden 
hesaplasak) 6 milyonun üzerinde bir toplum çıkar.
Dikkatle izlemeye devam. Hisarcıklıoğlu, yıl kesinlikle 
TOBB’da. 2011’deki genel seçimlerde şayet siyasete gir-
meye karar verirse, 6 milyonluk kitle onu destekler. Karar 
vermezse 4 yılını doldurup, 2013’te başkanlığa veda, siya-
sete merhaba demesi için bin bir neden var. 
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TOBB da “maço” unvanı kazandı...

ÖMER FARUK GÜNEL
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa ları Birliği 
64’ncü genel kurulunu yaptı ve dört yıllığına yönetim ku-
rulu üyelerini seçti. Rifat Hisarcıklıoğlu üçüncü ve son kez 
TOBB Başkanı oldu. Hisarcıklıoğlu iki dönem başkanlığı nı 
yaptığı ve üçüncü kez yeniden başkanı olduğu TOBB camia-
sına Önemli katkılar kazandırdı. Hiç bir zaman üyelerinin so-
runlarını görmemezlikten gelmedi. Her oda ve her üye onun 
için büyük önem arz ediyordu.
Edirne’den Karsa, Sinop’tan, Antakya’ya kadar gece gündüz 
demeden dolaştı. Sorun ve sıkıntıları belirledi, Ankara’da 
çözüm üretti. Yurt dışında da TOBB’nin adını ve varlığını 
öne çıkardı. Bu gayret ve çabanın ödülü de, yeniden başkan 
seçilmek?!! oldu. Kapanış ve teşekkür konuşmasını yapar-
ken kendisini bir kez daha bu göreve getiren arkadaşlarına 
minnetlerini ifade etti. 
Ve en önemlisi “Bizim görev için koştuğumuz ve gece gün-
düz demeden çalıştığımız zamanlarda evde bizi bekleyen, 
çocuklarımızla ilgilenen, ses çıkarmadan ve sabırla biz-
lere destek olan, başarımızda yüzde 51 paylan olan eşle-
rimize de saygı larımızı sunmak ve teşekkür etmek boy
numuzun borcudur” diyerek çok önemli bir vurgulama 
yaptı.
Ne var ki bu ince hassasiyet, TOBB’nin yeni yönetim kurulu 
ve diğer kurullarında gerekli işare ti algılamadı... Seçim ön-
cesi “yönetimde arak kadın üyelerimizde yer almalı me-
sajları” ve beklentileri “fos” çıktı. TOBB geleneksel “maço 

topluluk” imajını korudu. Oysa, TOBB yöneti minde en az bir 
kadın yönetim kurulu üyesi olma lıydı. Hisarcıklıoğlu’nun İş 
Kadınlar Konseyi için yaptığı gayret ve iş kadınlarını öne çı-
karması fay da etmedi. Seçim öncesi yeni yönetime gireceği-
ne kesin gözle bakılan, İzmir Ticaret Borsası ve VOB üyesi 
Işınsu Kestelli de, maço anlayışta yer bulamadı.
BÜROKSİDE DE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
Kabine değişikliği tamamlandı ama bu kez heyecan dalgası 
bürokrasiye yansıdı. Bürokrasi dediysek üst düzey bürokrat-
tan kastettik. Müste şarlar, müsteşar yardımcıları, genel mü-
dürler ve yardımcıları olmakta. Şimdi de bu kesim tedirgin 
ve bekleyiş içinde. Gerçi kabine değişiminden öncede bü-
rokrasi “acaba bizim bakan deği şecek mi, yeni gelen ba-
kanla uyum sağlar mıyız yoksa değişim rüzgarına kapılır 
mı yız?” kuşkulan yaşamaya başlanmıştı... Bu ne denle de bü-
rokraside önemli işler ya askıya alınmış ya da rafa kalkmıştı. 
Bakanlar belli oldu kuşku bitmedi. Bu defa da “yeni bakan 
kendi ekibiyle çalışır” beklentisi bürokrasiyi sarmış durum-
da. Özelliklede, “ekonomi” birimlerinde bu stresli hava yo-
ğun bir şekilde esiyor. Kulisler de de, Maliye, Sanayi, Bayın-
dırlık, Milli Eğitim, Çalışma Bakanlıkları ile bunlara bağlı 
birimlerde değişimlerden söz ediliyor. Ayrıca DPT, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında önemli görev değişiklikle-
ri olacağı konuşuluyor.
Bu bakımdan da, eğer böyle değişiklikler ola caksa ki bize 
göre olmamalı, bir an evvel bitirilme li. Zira kriz dönemin-
de bu tür bürokrasi değişikliği ile vakit geçirmek yarardan 
çok zarar verir.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ123

TÜRKİYE GAZETESİ - 05 MAYIS 2009

MAYIS 09

TOBB delegeleri kimi niye alkışladı?

METİNER SEZER
2 Mayıs 2009 Cumartesi günü TOBB Genel Kurulu yapıldı: Bu 
kez seçim vardı. Bin 552 delegenin, bin 552’i “Rifat Hisarcık-
lıoğlu olsun” diye dilekçe vermişse, o seçimin bir heyecanı kalır 
mı? Kalmaz tabii ama bendeniz de zaten “Başkan kim ola cak” 
merakıyla gitmedim Ankara’ya. TOBB Ge nel Kurulu benim 
için en iyi nabız yoklama yeri. Bir yöntem buldum. Kaç senedir 
hem uyguluyor, hem eğleniyorum.
Alkışlan sayıyorum. Kim ne kadar alkış aldı? Alkışların ade-
di olduğu kadar, şiddeti de önemli benim için. Rifat Hisarcıklı-
oğlu mesela “Her 4 fabrikadan biri kapandı” dedi. alkış aldı. 
“Her 3 gençten biri işsiz” dedi, aldı. “Konuşmak yerine çalış-
maya odaklanın” dedi, aldı. “Eko nomide beklentiler iyi yöne-
tilmiyor” dedi, aldı. “Birlik olun, bize heyecanımızı geri ve-
rin” dedi, aldı. “Sizleri fitne ve fesattan vazgeçmeye davet edi-
yorum” dedi, aldı. ‘’Güçlülerin haklı olduğu değil, haklıların 
güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz” dedi. aldı. “Masumları 
ko ruyan adalet sistemi istiyoruz” dedi, aldı. “Ata malarda iliş-
kiler dönemi bitsin, liyakat sistemi gelsin” dedi, aldı. “Suç ce-
zasız kalıyor” dedi, aldı. “Hukuk sistemi, hak ve özgürlükle-
rin te minat haline gelsin” dedi, aldı. ‘jetlerimizin kriz nede-
niyle bozulan nakit dengesini düzeltici adımlar atılsın” dedi, 
aldı. “Sosyal güvenlik primleri ve vergiler bir süreliğine er-
telensin” dedi, aldı. “Kamu kurumlan alacağına farklı, bor-
cuna farklı muamele yapmasın” dedi, aldı. “Kredi Garanti 
Fonu’nun kapasitesi güçlendirtsin” dedi, aldı. “Bankalar re-
kor kârlar açık lıyorlar ama hâlâ şirketlerimize insafsız faiz 
uygulamaya devam ediyorlar” dedi, ak*. “Kayıt dışı bir tep-

kim olmak istemiyoruz” dedi, aldı. “Avrupa’nın en büyük oto-
büs üreticisi Türkiye’de, milyonlarca dolarlık ithal mail oto-
büsler niye tercih ediyor” dedi, aldı. “Bazı belediyelerin kalite-
siz granit ithal etmesine niye göz yu muluyor” dedi, aldı. Aldı. 
Aldı. Aldı.
Hele “Kamu görevlerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı ol-
duklarını bilmeliler ve maaşalrını ödeyen halka karşı daha 
fazla sorumluluk hissetmeliler’’ dediği an öyle bir alkış aldı 
ki, anlatamam. Salondaki 3 bin 500 temsilci ayakta alkışladı 
Hisarcıklıoğlu’nun bu sözünü.
Hisarcıklıoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Baş bakan Erdoğan 
da alkış aldı almasına da onunki hem sayıca azdı, hem de cılız!
Gelelim benim nabız tutma meseleme. Fazla değil, iki sene evve-
lini söyleyeyim size. Erdoğan 26, Hisarcıklıoğlu 25 alkış almıştı 
o günkü ko nuşmalarında. Geçen sene bu sayı Başbakan için 24, 
Hisarcıklıoğlu için ise 27 idi. Birbirine yakındı yani.
Hisarcıklıoğlu bu sene tamı tamına 38 alkış aldı. Başbakan ise 
20 kadar. Neredeyse yan yarıya!..
Ne demek bu? Ne demek olacak, ekonomi ışındı! Sanayicinin yü-
reği yanıyor. Başbakan’ın “İktidarınız döneminde hem enflas-
yonu, hem faizleri ciddi sekide aşağı çektik1’ şeklindeki söz-
leri dahi sanayicinin ateşini söndürmeye yet medi. “Daha. Daha. 
Daha fazla gayret” diye bastırıyorlar. Hükümeti, muhalefeti ve 
bürokratları yanlarında görmek istiyorlar.
Hisarcıklıoğlu küçük bir not; Başkan, her şey iyi ve hoştu. Da... 
Mersin’i TOBB Yönetim Kurulu’na neden almadın?
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TOBB ne istiyor? 

KADİR DİKBAŞ
TOBB’da Rifat Hisarcıklıoğlu, bir rekora imza atarak 
yeniden başkan seçildi. Peki TOBB, yeni dönemde nasıl 
bir Türkiye istiyor, neyin peşinde olacak? 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk özel sek-
törünün mesleki üst kuruluşu, çatı örgütü. Kendisine bağlı 
365 oda ve borsa bulunuyor. Kayıtlı üye sayısı ise 1 milyon 
200 binin üstünde.
TOBB, geçen cumartesi günü 64. olağan genel kurulu-
nu yaptı. Genel Kurul’da 1.552 delegenin, kendisi dışın-
da kalan, 1.551’inin imzasıyla aday gösterilen Başkan Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, dört yıllığına yeniden başkan seçildi. 
Kullanılan 1.385 oydan, geçerli 1.362 oyun tamamını ala-
rak bir rekora imza attı. Oylamada 23 oy da geçersiz sayıl-
dı. Başkan dışında 14 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu-
na İstanbul’dan ilk kez iki isim birden girdi. İTO Başkanı 
Murat Yalçıntaş ve İSO Başkanı Tanıl Küçük. Listede bu 
iki üye yanında üç yeni isim daha yer alırken eskilerden beş 
isim liste dışında kaldı. 
Hisarcıklıoğlu, bu seçimle kendisine ait olan en uzun süre 
TOBB başkanlığı yapma rekorunu da kırdı. Hisarcıklıoğ-
lu, Fuat Miras’ın istifası üzerine, 16 Haziran 2001’de Bir-
lik yönetim kurulunca başkanlığa getirilmiş, 2005’te yapı-

lan seçimlerde de ikinci kez başkan olmuştu. TOBB kanu-
nu gereği, Hisarcıklıoğlu son kez aday oldu. Bu süreyi ta-
mamladığında da 12 sene TOBB başkanlığı yapmış tek isim 
olacak. 
Genel kurul, kalabalık bir katılımla yapıldı ama, rakip çık-
madığı için sakin bir hava vardı. Toplantıyı hareketlendiren, 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 12 bakanla iştirak etmesiydi. 
Cuma akşamı yapılan resepsiyona olduğu gibi, genel kuru-
la da, yeni bakanlarla tanışma ve tebrikler damgasını vurdu. 
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, açılış konuşmasında 
Türkiye’nin sorunlarına bakış açılarını ve çözüm önerile-
rini sıraladı. Konuşma metnindeki dengeli ifadeler dikkat 
çekiciydi. Başkan, bir yandan sıkıntıları ve eleştirileri sıra-
larken diğer yandan da atılan olumlu adımları ortaya koy-
du, iş dünyasının sorumluluklarını hatırlatmayı da ihmal et-
medi. Anayasa değişikliğinin gerekliliğinden, kamu alımla-
rında yerli malına öncelik tanınmasına kadar pek çok konu-
ya değindi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen 
bankaların kredi faizlerini düşürmeme ısrarını eleştirmesi 
büyük alkış aldı. Üyelerine “Kayıt dışı kalan, küçük kalma-
ya mahkûmdur. Küçük kalansa ancak taşeron olur.” uyarı-
sında bulundu. 
Arzu edenler, konuşmanın tam metnini “www.tobb.org.
tr” adresinden görebilir. Ben burada, önemli bulduğum, 
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TOBB’un nasıl bir Türkiye istediğine dair cümleleri aktar-
mak istiyorum: 
Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize 
saygılı ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz, 
Özgürlükler alanının genişlediği bir ülke istiyoruz, 
Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir 
Türkiye istiyoruz, 
İlişkilerin değil kuralların belirleyici olmasını istiyoruz, 
Eşit şartlarda rekabete dayalı, fırsat eşitliğinin olduğu pi-
yasalar istiyoruz, 
Adaletin görevinin, öncelikle masumları korumak olduğu 
bir sistem istiyoruz, 
Şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmesini is-
tiyoruz, 
Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyo-
ruz, 
Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olma-

yan, kendine güvenen bir Türkiye istiyoruz. 
Hisarcıklıoğlu, devamla, “Bu yönde çalışanların yanında ve 
destekleyicisi olacağız.” dedi. 
Bu taleplere, sağduyu ve insaf sahibi bir kişi ya da kurulu-
şun karşı çıkması düşünülebilir mi? Keşke bu tür taleplere, 
iş dünyasının bütün temsilcileri de dahil olmak üzere herkes 
“evet” diyebilse ve onun için çalışsa. 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını merhum Necip Fazıl’ın şu mıs-
ralarıyla bitirdi: “Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun! Adet 
küçük, zaman çabuk, yol uzun” 
Evet, zaman geçiyor ama Türkiye, hâlâ gelişmiş ekonomi-
ler ve demokrasilerle arasındaki mesafeyi kapatamadı. Yol 
uzun, onun için gaza basmak gerek. Hızlı ama dikkatli ve 
güvenli bir sürüşle. Krizlerden, yaşadığımız olumsuzluklar-
dan dersler çıkararak...



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ126

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 06 MAYIS 2009

MAYIS 09

TOBB’un hayal ettiği ülke 

YAŞAR SÜNGÜ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçen haf-
ta sonu Ankara’da yapılan genel kurulunda yeniden Başkan 
seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, nasıl bir ülke istediklerini net 
cümlelerle ifade etti; 
“Sırt sırta vermiş evlerde komşulukla, saygıyla, muhab-
betle, ortak sofralarda bir arada büyüdük. 
Türkiye, Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili 
evlerin olduğu bir geleceğe mahkum edilmemeli. 
Gençleri işsiz bir toplum, kalkınmanın değil köşe dönmeci-
liğin, hukukun değil kuralsızlığın, ahlâkın değil bencilliğin 
egemen olduğu bir toplum olur. 

Demokrasiyi sloganlaştırmak yerine kurumsallaştır-
mak zorundayız. 
Kamu görevlilerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı olduk-
larını bilmeliler.” 
Problem bu kadar net iken çözüm için ne bekleniyor? 
O ne kazandı?
İki şey kazandı; birincisi düşmanlarını kamuoyuna gösterdi.
İkincisi, kolluk kuvveterine canlı deneklerle antrenman 
yapma imkanı sağladı. Umarız bu yılki arbede iki taraf için 
de son antrenman olur. 
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DOKUZ SÜTUN GAZETESİ - 06 MAYIS 2009

MAYIS 09

TOBB Genel Kurulu genel seçimlere ışık tuttU

SİNAN YURTKULU
TOBB’un pazar günü yapı lan ve benim de yakından takip ettiğim 64. 
Genel Kumlu Ankara’da gerçekleştiril di. Kurulda iş aleminin duy-
mak ve hükümet üyelerine duyurul masını istediği herşey konuşuldu. 
Patronların tüm dertleri ve istek leri ülkemizi yönetenlerin yüzleri ne 
söylendi.
Genel Kuruldan edindiğim izle nimlere göre:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması boyunca muhatap-
larını incitip, kırmamaya özen gösterdi. AKP Hükümetini övdü-
ğü oranda eleştirdi. Olabildiğince dengeli konuşmaya çalıştı. 
Hisarcıklıoğlu’nun özeni, Başbakan R.T.Erdoğan, CHP Genel Baş-
kanı Deniz Baykal ve MHP tem silcisine de yansıdı. Özellikle Baş-
bakan seçim sonuçlarından mı, yoksa Hisarcıkloğlu’nun dikkatli ko-
nuşmasından mı etkilendi bile medik amma, kendini ve hükü metini 
eleştirenlere karşı her da im kullandığı -beceriksiz-, felaket tellalı gibi 
aşağılayıcı ifadelere başvurmadı., -kusura bakmayınız-rica ediyorum 
gibi yumuşak ifa deleriyle, hatta -ne olur- gibi söz ler kullanmasıy-
la benim ve tüm katılımcıların hayretine mazhar oldu.. Bu sayede de 
toplantı ba şından sonuna kadar huzur ile geçti..
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuş ması oldukça uzun olmasına rağ men 
delegeler ve misafirlerin ta mamı tarafından nefes almamacasına din-
lendi.Başkan sözlerini tek düze bir ses tonuyla, inişsiz ve çıkışsız bir 
şekilde sarfetse de defalarca alkışlandı..
Yiyecek kuyruklan ve benzeri olumsuzluklara rağmen -Genel Ku-
rul- birkaç yıl sonra yapılacak genel seçimlere ışık tuttu. Siyaset sah-
nesinde rol alacağı söylenen -yeni ses ve yeni yüzler- ilgiyle iz lendi. 
Eskimiş simalara rağbet gösterilmedi. Seçim heyecanı ise sadece yö-
netim kurullarına seçi lecek adaylarda yaşandı. Delege lerin tamamı-
na yakını malum -kriz- nedeniyle toplantıya odaklanamadıklarını, 

Hisarcıklıoğlu’na olan sevgileri ve görevleri nede niyle -Genel Kuru-
la- katıldıklarını ifade ettiler..
Sözün özüne gelince: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu o günkü konumu, gü nün manâ ve öne-
mi nedeniyle Başbakanın ‘Hükümetin tedbir almakta geciktiği yö-
nündeki tüm ithamlar insafsızlık sözlerine ce vap verme imkânına 
nail olama dı. Ancak iş aleminin çoğu; TOBB Başkanının ileri sürdü-
ğü, “Son 5 ay içersinde sanayi üreti mi yüzde 27 azalmıştır. Nisan 
so nu itibariyle ihracattaki gerileme yüzde 35 civarındadır. Buna 
pa ralel olarak 2009un ilk 2 ayın daki karşılıksız çek ve protestolu 
senet tutan, 2008’ln aynı döne mine göre yüzde 27, 2007’ye görey-
se yüzde 61 oranına ulaş mıştır. Son 6 ayda bankaların TL kredi-
leri 14 milyar TL. aza lırken, takipteki krediler yüzde 46 büyüye-
rek 17 milyar TL’ye ulaşmıştır” sözlerine cevap verile mediği yö-
nünde görüş birliğine vardı..
***
Ayrıca hükümet, zamanında tedbir aldıysa neden üretim, tica ret, ihra-
catta azalma, işsizlik rakamlarında artış rekorları kırılı yor?
Niçin 3 vatandaşımızdan biri işsiz kaldı?
İş dünyası neden nakit sıkıntısı yaşıyor?
İş adamlarına verilen kredi va deleri neden uzamıyor? Faizler neden 
düşmüyor?
Neden, bazı finans kurumları piyasalara kredi, vermekte ayak dire-
tiyor?
Takibe alınan kredi ve kartları neden çoğalıyor?
Ödenmeyen çek ve senetlerin artış sebebi nedir?
İşyerleri neden birbiri ardına kapanıyor?
Kriz doğru algılanmış ve ted birler zamanında alınmışsa; ne den mil-
letçe sıkıntı çekiyoruz?
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H.O. TERCÜMAN GAZETESİ - 06 MAYIS 2009

MAYIS 09

Hisarcıklıoğlu’nun konuşması ve sorumluluğu

BÜLENT KUŞOĞLU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen Cumartesi günü 
64. TOBB Genel Kuru lunda hemen herkesin beğenisini 
kaza nan güzel bir konuşma yaptı. Ev sahibi olarak eleşti-
rileri tam yerinden ve nezaketliydi. İzleyemedim ama ko-
nuşma metnini sonradan oku dum. Şahsım adına en çok sis-
teme ve sistemi yenilemeye yer verdiği bölümleri beğen-
dim. İz leyenler ve medyaya göre Hisarcıklıoğlu en fazla al-
kışı kamu yönetimine ilişkin eleştirileri yaptığı bölümler-
de almış. Özellikle siyasilere ve bürokratlara ilişkin eleştiri-
ler epey destek gör müş. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında-
ki ko nuyla ilgili en çarpıcı paragraf şöyle;
Halkın hizmetkârları
“Dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde bunlar ya-
şansa, ilgili kamu görevlileri sadece vicdani sorumlu-
lukları gereği kendiliğinden gö revi bırakırlardı. Biz-
deyse bunun tek örneği yok. Demek ki kamu idaresinde 
de bir zihniyet değişimine acilen ihtiyaç vardır. Kamu 
görevli lerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı oldukları-
nı bilmeliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı da ha faz-
la sorumluluk hissetmeliler. Kamuda performansa da-
yalı ücret sistemi uygulanmalı dır.”
Yukarıdaki paragrafı Hisarcıklıoğlu, özellikle yerel yöne-
timlerle ilgili yolsuzluk ve saçmalık örneklerini verdikten 

sonra söylemiş. Öneri ve tespit çok iddialı. Kamu idaresi 
burada bahse dilen noktaya geldiğinde gerçekte ülkede he-
men her şey değişmiş olacak. Aslında bu nok taya gelmek 
yıllar alacak bir değişim süreci. Fakat bu kadar zaman bek-
leyecek sabrı da göstermemeliyiz. Hep birlikte bu süreci 
hızlan dırmalı, en azından zorlamalıyız.
İktidar karşısında titreyenler
Bir toplumun kimliğini devam ettirebilmesi için devleti ol-
ması şart değildir denir ama dev letsiz toplum olabilmek de 
nerede ise imkân sızdır. Devletsiz uzun yıllar kimliğini ko-
ruyabilen benim bildiğim tek toplum örneği Yahudiler’dir. 
Onlar da aslında kendi toplumları ile özdeş dinlerine sahip 
çıktıkları için ayakta kalabilmiş lerdir. Bu işin esası devle-
tin adil ve etkin olma sıdır. Tarihten biliriz, birçok toplum 
dini farklılıklarına rağmen Osmanlı’yı daha adil buldukla-
rı için gönüllü olarak Osmanlı himayesine girmiş lerdir. Bi-
zim Cumhuriyetin 86. Yılında hâlâ dört başı mamur adil 
bir devlet sistemi kuramamış olmamız, hatta zaman zaman 
gerilememiz devlete, Cumhuriyete, demokrasiye sahip çık-
ması gereken unsurların bu görevlerini bilinçli olarak yeri-
ne getirememelerindendir. Görevini ihmal eden unsurların 
başında büyük sermaye gelmektedir.
Bir sistemin kaymağını yiyenlerin en başın da büyük ser-
maye gelir. Dolayısı ile de sistemi geliştirmek, demokratik-
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MAYIS 09
leştirmek, tıkandığında önünü açmak, yapılan faulleri işa-
ret etmek gö revi aydınlar, sivil toplum, medya ve bürokra-
si üzerinden sermaye kesimine özellikle de bü yük serma-
ye kesimine aittir. Bizim büyük ser mayemiz ise maalesef 
bu sorumluluğun bilicin de değildir. Daha düne kadar “Hü-
kümeti ben kurdum!” çiğliği içinde olan büyük sermaye-
miz bugün iktidar karşısında tir tir titremekte ve sermaye-
nin el değiştireceğini açık açık söyle yen iktidar karşısında 
sıranın kendisine gelme sinin mümkün olduğunca gecikme-
si için her türlü yalakalığı yapmaktadır. Bu koşullar altın-
da Hisarcıklıoğlu’nun örneklediği türden yolsuzlukları ya-
panları kimler eleştirecek, istifa etme leri için kim kamuoyu 

oluşturacaktır?
Ben TOBB’u büyük sermayenin temsilcisi olarak görmü-
yorum. Kendileri de görmüyorlar ki TOBB’a gereken il-
giyi göstermeyip bir der nek çatısı altında faaliyet göster-
meyi tercih ediyorlar. Bu durumda belki de TOBB’a, eği-
tim konusunda gösterdiği cesur tavrı, TEPAV ko nusundaki 
cömertliği, medya konusunda da göstermek düşüyor. Hat-
ta tüm bunlar yeterli olmayabilir, Hisarcıklıoğlu’nun doğru-
dan politi kaya soyunması ve bir dönem örnek bir yöne timde 
çalışması dahi gerekebilir. Aslını söyle mek gerekirse gere-
kiyor da...
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GÖZLEM GAZETESİ - 09 MAYIS 2009

MAYIS 09

TOBB BAŞKANI’NIN AYAKTA ALKIŞLANAN, ÜLKENİN ÖNEMLİ SORUNLARININ TEŞHİS VE TEDAVİ ANALİZİNİN TAM METNİ GÖZLEM’DE...

Hisarcıklıoğlu’ndan tarihi uyarılar
TOBB’un 64. Genel Kurulu geride kaldı ama Başkan’ın 
“Türkiye’nin artık yeni bir iktisadi programa ihtiyacı var-
dır”, “Değişim olmazsa çöküşün sonu gelmez”, “Değişim 
siyasetten ve adaletten başlamalı” sözleriyle bugüne ve ya-
rına tarih düşmesi görsel ve yazılı basında çok sınırlı yer 
aldı. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması daha çok iş dün-
yasının sıkıntılarını dile getiren cesur bir konuşma olarak 
nitelendirildi. Gözlem, Türk medyasının bu eksiğini gide-
riyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması bir 
bütün olarak okunduğunda tam bir kırılma noktasını ifa-
de ediyor. İş dünyasının sıkıntılarını sansürsüz ifade eden 
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasındaki mesajın perde ar-
kasını ekonomist Dr. Ali Nail Kubalı yorumladı. Kubalı 
Hisarcıklıoğlu’nu “ortanın sağı için yeni lider sesi” olarak 
tanımlıyor. 
Her gün değişen gündem içinde adeta dikkat edilmeyen bu 
konuşmanın tam metinin yayınlıyoruz. Arşivlerinizin bir 
köşesinde bulunması gereken bu metin, Türkiye’nin yakın 
geleceğinde yaşayacağı olası sorunlara karşı da, şimdiden 
çözümler öneriyor. 

“İHRACAT RAKAMLARIYLA ÖVÜNMEK KENDİ-
Mİ KANDIRMAKTIR”
 BAŞKAN Hisarcıklıoğlu, ihracattaki büyük tehlike-
ye de dikkat çekti. Türk iş dünyasının dünya ekonomisi-
nin gidişatını dikkatle izlemesi gerektiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu’na göre “Bir konteynır malg önderip, bunun-
la ancak bir kutu cep telefonu veya bilgisayar aldığımız sü-
rece, ihracat rakamları ile övünmek, sadece kendimizi kan-
dırmak” olacak...

YENİ LİDER SESİ...
HİSARCIKLIOĞLU, sadece kendi tabanının çoğunlu-
ğunu oluşturan KOBİ’lerin ve tüm özel sektör kuruluşla-
rının değil; işçisi, çiftçisi, memuru, öğrencisi, emeklisi ile 
Türkiye’yi oluşturan tüm grupların ve toplulukların özlem-
lerini ve geleceğin Türkiye’sinden beklentilerini dile geti-
riyor. 
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GÖZLEM GAZETESİ - 09 MAYIS 2009

MAYIS 09

‘Birlik olun, bize heyecanımızı geri verin..’

TOBB’un 64. Genel Kurulu’nda Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı 
konuşma, günümüzün siyasi ve ekonomik kargaşası içinde; tarihi 
bir vesika niteliği taşıyor..
İş dünyasının gözüyle sorunların tanımı, teşhisi ve çözüm öneri-
lerini toplumumuzun tüm kesimlerinin anlayacağı açıklıkla ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, sorumluluk mevkiinde olanlara dikkat çeken 
uyarılarda bulunuyor. Bu konuşmanın tam metnini Gözlem okur-
larının değerlendirmelerine sunuyoruz. GÖZLEM
“Kriz zamanları, muhasebe yapma zamanıdır. Yaşamakta olduğu-
muz sıkıntıların, kapanan dükkânlarımızın, sanayi tesislerimizin, 
işsiz kalan insanlarımızın muhasebesini yapma zamanıdır. 
2002 sonrasında sağlanan siyasi istikrar ve reform süreci, Türk 
özel sektörünün becerisi ve dinamizmiyle birleşince, 2003-2006 
arasında, yıllık ortalama yüzde 7.5’lik ekonomik büyümeyi ya-
kalamıştık. 
Bu yıllar siyasi istikrarın, ekonomik istikrara dönüştüğü yıllardı. 
Bu yıllar, dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline gelmenin sağ-
ladığı güvenle, hep büyümeyi, kalkınmayı, yaşam kalitesinin 
yükseldiği, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan bir 
Türkiye’yi düşünmenin getirdiği heyecanla yaşadığımız yıllardı. 
2007’den itibaren siyasi kutuplaşmalar ön plana çıktı. Reform sü-
reci aksadı ve dolayısıyla ekonomi geri planda kaldı. Sonuçta, bü-
yüme hızı 2007’de yüzde 4.7’ye, 2008’in ilk dokuz ayında ise 
yüzde 3’e geriledi. Küresel kriz de ülkemizi etkilemeye başlayın-
ca, zaten yavaşlamış olan büyüme, ağır bir küçülmeye dönüştü.

Şimdi itiraf edelim ki, 2007’den itibaren; uzlaşmaya ve ülkemizin 
ortak çıkarlarına odaklanamadık. 
* Siyasetin doğal akışına dışardan yapılan müdahaleler, 
* Bundan medet umup kendisine ikbal kapısı arayanlar, 
* Ekonomide beklentilerin iyi yönetilememesi, 
* Çalışmak yerine konuşmayı tercih etmemiz, 
* Ekonomide bir yol haritasından yoksun kalışımız, 
* Bunların üzerine gelen küresel kriz ve sonrasında tedbirleri za-
manında alamayışımız. 
Dört makineden biri sustu  
Bütün bunların sonunda ne oldu? Bugün her dört makineden biri 
sustu. Küresel kriz bizim dışımızda başlasa da, Türkiye bu kriz-
den etkilenmiştir. 2008 son çeyreğindeki yüzde 6.2’lik küçülme, 
bunun en somut göstergesidir. Ekim-2008 ile Şubat-2009 arasın-
da sanayi üretimi yüzde 27 azalmıştır. Nisan sonu itibarıyla ih-
racattaki gerileme yüzde 35 civarındadır. Sadece ihracat ağırlık-
lı olanlar değil, tüm sektörlerimiz küçülüyor. Buna paralel ola-
rak iç piyasadaki sıkıntılar giderek artıyor. 2009’un ilk 2 ayındaki 
karşılıksız çek ve protestolu senet tutarı, 2008’in aynı dönemine 
göre yüzde 27, 2007’ye göreyse yüzde 61 oranında artmıştır. Son 
6 ayda bankaların TL kredileri 14 milyar TL. azalırken, takipte-
ki krediler yüzde 46 büyüyerek 17 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ban-
kacılık kesimindeki daralma özellikle Kobi’leri olumsuz etkile-
miştir. Kobi’lere verilen krediler (2008/Eylül-2009/Şubat arasın-
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da) yüzde 13 düşmüş, bankalarla çalışan Kobi sayısı 202 bin adet 
azalmıştır. Halen 149 bin Kobi’nin, kredileri takibe alınmıştır. 
Diğer taraftan son 1 yılda (2008/Ocak-2009/Ocak arasında) sana-
yi sektörlerinde 316 bin kişi işini kaybetmiştir. Ama daha da va-
himi, aynı dönemde işsiz sayısı 1.1 milyon kişi artmıştır. Gençler 
bizim geleceğimiz, genç nüfusumuz övünç kaynağımız. 
Gençleri işsiz bir toplum...
Ancak tarım dışındaki gençler arasındaki işsizlik, son bir yılda 
yüzde 35 arttı. Her üç gençten biri işsiz artık. Gençleri işsiz bir 
toplum, kalkınmanın değil köşe dönmeciliğin, hukukun değil ku-
ralsızlığın, ahlâkın değil bencilliğin egemen olduğu bir toplum 
olur. Gençleri işsiz bir toplum, geleceğe umutla bakamaz. Bakın 
bizler, mahallede büyüdük. Sırt sırta vermiş evlerde komşulukla, 
saygıyla, muhabbetle büyüdük. Duvarlarla ayrılmadık, ortak sof-
ralarda bir arada büyüdük. Ama geleceğe umutla bakamayan bir 
toplumun sonu, Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çev-
rili evlerdir. Türkiye böyle bir geleceğe mahkûm edilmemelidir. 
Sevgili dostlar, inanıyorum ki; elbirliği, güç birliği yaptığımız za-
man, dayanışma içinde ortak hedeflerde kilitlendiğimiz zaman 
aşamayacağımız engel yoktur. Biz artık Türkiye’nin gerçek gün-
demine dönmesine, ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz. Kü-
resel krize karşı artık ciddi tedbirler alınmasını istiyoruz. Susan 
makineler yeniden çalışana ve bu makinelerin yanına bir makine 
daha koyana kadar, gündem ekonominin büyümesi olmalıdır. Va-
kit çözüm üretme zamanıdır. Ortak çıkar, ortak akıl ve ortak pay-
dayı yüceltmeli, sorunlarımızı sağduyuyla aşmalıyız. Adalet ve 
hakkaniyet kavramlarını canla başla savunmalıyız. Toplumsal ha-
yatta ötekini göstererek kendimizi tarif etmekten vazgeçmeliyiz. 
Mevlânâ, ölümsüz eseri Mesnevi’de derki; “Murad muradsızlık-
ta, varlık yokluktadır! Her şey zıddıyla birlikte var edilmiştir. Ha-
yata anlam veren yegâne şey de, onun zıddı yani ölüm’dür. O hal-
de farklılıklarımıza, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göster-
mek zorundayız. Aslında hepimiz, aynı bütünün parçalarıyız ve 
ancak birlikte varız. Şimdi, ülkemizin tüm kurumlarına bir mesa-
jımız var. Birlik olun, bize heyecanımızı geri verin! 
Herkesi; 
* Bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla sevmeye, 
* Demokrasiye sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü korumaya, 
* Vicdanına kulak vermeye, fitne ve fesattan vazgeçmeye, 
* Ülkemizin kurumlarını yıpratmamaya, her kurumu şeffaf olma-
ya, hesap verebilmeye, 
* Komşusunu öteki diye görmemeye, 
* Hepimizi bir arada tutmaya devam edecek ortak bir zeminde 
mutabakat sağlamaya, 
* Sadece iş ve aş kavgası vermeye davet ediyorum. 
Her eleştiri suçlama değildir
Saygıdeğer konuklar, biz ekonominin aynasıyız. Bu nedenle eko-
nomide çekilen sıkıntıları ve acıları elbette dile getirecek ve yan-
sıtacağız. Bu bizim Ülkemize, milletimize ve camiamıza olan so-
rumluluğumuzun gereğidir. Doğruları ifade eden böyle bir ca-
miaya sahip olmak da, ülkemizin şansıdır. Her eleştiriyi suçla-
ma olarak algılamayalım. Ama her eleştiriyi de suçlamaya çe-
virmeyelim. Şimdi yeniden ekonomiye odaklanma ve son 2 yıl-
da kaybettiklerimizi kazanma zamanıdır. Altını çizerek söylüyo-
rum, Türkiye’nin artık, yeni bir iktisadi programa ihtiyacı vardır. 
Aksi takdirde hem bu krizi daha ağır yaşarız, hem de diğer ülke-
ler yeniden büyümeye başladığında, biz yarışa çok daha geriler-
den başlarız. Hükümetimizin açıkladığı, katılım öncesi ekonomik 
program metni, küresel krizin Türkiye’ye etkisini ve bunun mak-
ro dengelere yansımasını göstermiştir. Ancak bu sadece bir durum 

tespitidir. Şimdi, krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına 
ihtiyacımız vardır. 
Şimdi yapmamız gereken, 2001 krizinden nasıl çıktıysak, benzer 
bir atılımı göstermektir. İktisadi ve sosyal reform sürecine yeni-
den ivme kazandırmaktır. Bunun ilk adımı da, toplumsal mutaba-
katı sağlamaktan geçiyor. Zira dün bu mutabakat zemini olmadı-
ğı için 2 yılımızı israf ettik. Şimdi böyle bir mutabakata, daha çok 
ihtiyaç duyduğumuz ortadadır. Peki, böyle geniş bir mutabakat 
zemini sağlanır mı? Bence bunun cevabı şu soruda yatıyor: Nasıl 
bir ülkede yaşamak istiyoruz? İçine kapanarak ve dünyadan kop-
muş, aşırı görüşlerin esiri olarak birbirine düşmüş, hukuk ve de-
mokrasiden uzaklaşarak, geri kalmış ve yoksullaşmış bir ülkede 
mi? Yoksa insanları mutlu ve huzurlu, evrensel standartlarda ya-
şam kalitesini yakalamış, dünyada sözü geçen, kalkınmış ve güç-
lü bir ülkede mi? Bunlardan hangisinin vatandaşı olmak size gu-
rur verir, yaşama sevinci verir? Eğer ikincisi diyorsanız, o zaman 
değişmek zorundayız. 
Değişim olmazsa çöküşün sonu gelmez
Bakın sadece biz değil, dünya da değişmek zorunda. Sistem ken-
disini yenilemek zorunda. Yoksa bu çöküşün sonu gelmez. Dünya 
şimdi, yeni bir yapılanmaya, kontrollü bir piyasa ekonomisi siste-
mine geçmeye çalışıyor. Biz de bu krizin boşa gitmesine müsaade 
etmeyelim. Batan güneş için ağlamayalım. Yeniden doğduğunda 
ne yapacağımıza karar verelim. Bizim Türkiye hedefimiz; özgür 
birey, demokratik devlet ve rekabetçi piyasa ekonomisini benim-
semiş ülke olmalıdır. Kendi insanımızı daha özgür ve mutlu kıla-
cak ve daha yüksek bir refah düzeyine ulaştıracak yapısal dönü-
şümü, başkalarının zorlaması olmadan, biz kendimiz yapabilme-
liyiz. Demokrasiyi sloganlaştırmak yerine kurumsallaştırmak zo-
rundayız. O halde gelin, Güçlü bir Ekonomi, Kaliteli bir Demok-
rasi için, bu krizi yeni bir başlangıcın ilk adımı yapalım. 
Değerli konuklar, biz; 
* Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize saygılı 
ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz, 
* Özgürlükler alanının genişlediği bir ülke istiyoruz, 
* Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türki-
ye istiyoruz, 
* İlişkilerin değil kuralların belirleyici olmasını istiyoruz, 
* Eşit şartlarda rekabete dayalı, fırsat eşitliğinin olduğu piyasa-
lar istiyoruz, 
* Adaletin görevinin, öncelikle masumları korumak olduğu, bir 
sistem istiyoruz, 
* Şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmesini istiyoruz, 
* Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyoruz, 
* Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olmayan, 
kendine güvenen bir Türkiye istiyoruz. 
Biz böyle bir gelecek arıyoruz, bu geleceğe ulaşmak için çalışıyo-
ruz, bu yönde çalışanların da yanında ve destekleyicisi olacağız. 
“Değişim” siyasal sistemden başlamalı
Saygıdeğer katılımcılar; Demokrasinin kalitesini artırmanın ilk 
adımı, Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini korurken, rahmetli 
Turgut Özal’ın miras bıraktığı “üç temel hürriyet”i; fikir, teşebbüs 
ve inanç hürriyetlerini kuvvetlendirmektir. Bunun yolu da Ana-
yasamızın yenilenmesinden geçiyor. Mevcut Anayasamızdaki so-
runlar, devletimizin asli yapısına dair maddeler korunmak sure-
tiyle çözülebilir. Türkiye değişecekse, önce siyasal sistemimizi 
daha demokratik ve daha katılımcı yapmak zorundayız. Milletin 
kendi vekilini belirlemesi, vekilin de, kendini seçen asıl makam 
olan milletin sesi olması sağlanmalıdır. Siyasi Partiler ve Seçim 
Kanunları bu çerçevede mutlaka yenilenmelidir. Biz bunu 2002 
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yılındaki, 57. Genel Kurulumuzdan bu tarafa söylüyoruz. Aradan 
7 yıl geçmiş hâlâ söylüyoruz. Gerçekleştirilene kadar da, bıkma-
dan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz. 
Anayasa’nın yenilenmesini takiben, yargı reformu yapılmalıdır. 
Şu anda en haklı olduğunuz bir davanın sonuçlanması bile, nere-
deyse iki yıl sürüyor. Sadece Danıştay’da 150 bin dosya bekliyor. 
Böylesine yoğun iş yükü altında ezilen ve yetersiz çalışma koşul-
larına tabi tutulan bir sistem, adaleti sağlayabilir mi? Bir tarafta 
mülkün temelinde adaletin olduğunu söyleyeceğiz. Sonrada suç-
luları cezalandırmayan, masum ve mazlumları korumayan bir sis-
teme, kendimizi mahkûm kılacağız. Suç cezasız kalıyor. Toplu-
mun vicdanı kanıyor. En tehlikelisi de, adalet kavramı siliniyor. 
Mahkemeye güven kalmıyor. Üstelik hukuk devleti kavramı yer-
leşmediğinden, elinde kamusal veya başka güç bulunanların, sıra-
dan insanlar karşısındaki adaletsiz uygulamalarının da önüne ge-
çilemiyor. Oysa yargı, güçlünün değil, mağdurun, haksızın değil 
haklının savunucusu olmalı. 
Adalet hakikatten, zenginlik adaletten..
Hukuki güvenliğin sağlanmadığı, adaletin tesis edilmediği hiçbir 
düzen ayakta kalamaz. O halde hukuk sistemini, hak ve özgürlük-
lerin güvencesi haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki; adalet ha-
kikatten, zenginlik adaletten doğar. Yapılması gereken, mahke-
melerin fiziki şartlarını iyileştirmek, yargıçların ve savcıların sa-
yısı ile niteliklerini artırmak, yargılama usulünü daha basit ve pra-
tik hale getirmektir. Bölge üst mahkemelerini bir an önce faaliye-
te sokmaktır. Yargı’daki çokbaşlılığı gidermektir. 
Peki, ülkemiz, şirketlerimiz, insanlarımız, değişen dünyaya uyum 
sağlama mücadelesi verirken, kamu idaresi aynı mı kalacak? Bir 
yanda, yeniliklere açık, aktif ve modern bir Türkiye, diğer taraf-
ta durağan kamu kurumları. Bir yanda, muasır medeniyet yolun-
daki yürüyüşünü Avrupa Birliği üyeliği ile taçlandırmak isteyen 

bir ülke, diğer tarafta bürokratik uygulamaları ile kendi insanına 
zorluk yaşatan bir idari yapı. Bir yanda “işi ehline verin” kültü-
ründen gelen bir toplum, diğer tarafta liyakatin değil, ilişkilerin 
geçerli olduğu bir atama sistemi. Eğer bunları değiştiremiyorsak, 
21. yüzyılda güçlü bir ülke olarak var olmayı bekleyebilir miyiz? 
Merak etmiyor musunuz, halkın vergileriyle çalışan kamu kurum-
larında, yeterli tasarruf tedbiri alınıyor mu? 
Peki, Sayın Başbakanımızın talimatı olmasına rağmen, Avrupa’nın 
en büyük otobüs üreticisi Türkiye’de, milyonlarca dolarlık ithal 
malı otobüsler niye tercih edilmektedir? 
Türkiye dünyanın en kaliteli mermerlerini üretirken, bazı beledi-
yelerin ısrarla kalitesiz granit ithal etmesine niye göz yumulmak-
tadır? 
Daha yakın bir zamanda, pek çok şehrimizde binlerce insan aynı 
anda hastalanmadı mı? İstanbul’un göbeğinde ruhsatsız çalışan 
bir imalathane havaya uçtu, insanlar ölmedi mi? 
Dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde bunlar yaşansa, ilgi-
li kamu görevlileri sadece vicdani sorumlulukları gereği kendi-
liğinden görevlerini bırakırlardı. Bizde ise bunun tek örneği yok. 
Demek ki kamu idaresinde de bir zihniyet değişimine acilen ih-
tiyaç vardır. Kamu görevlilerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı 
olduklarını bilmeliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı daha fazla 
sorumluluk hissetmeliler. Kamuda performansa dayalı ücret siste-
mi uygulanmalıdır. 
Mesleki eğitim güçlendirilmeli
Kamu idaresindeki değişim, eğitim sistemini de içermelidir. Ço-
cuklarımızın “ne iş olsa yaparım” diyen, mesleksiz ve çaresiz 
fertlere dönüşmesini istemiyorsak, mesleki eğitimi güçlendirmek 
zorundayız. 21. asırda güçlü bir ülke olarak var olmanın yolu, ço-
cuklarımızın zihinlerini kısıtlamaktan değil, geliştirmekten geçer. 
Oysa mevcut eğitim sistemimiz, çocuklarımızın hayal güçlerini 
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engelleme, yaratıcı olmalarını ve farklılıklarını köreltme üzerine 
inşa edilmiştir. Herkesin tek tip ve ezber bilgiyle donatıldığı bir 
yerde, analitik ve eleştirel düşünce yetenekleri zayıflar, çocukları-
mız basmakalıp fikirlere mahkûm olur. Bütün bu eksiklerine rağ-
men ilgili kurumları müfredatta ciddi bir reform yapmak yerine, 
kolaycılığı tercih ederek, sınav sistemi üzerine odaklanmasını da 
üzüntüyle izliyoruz. Öğretim merkezli hale getirerek zayıflattı-
ğımız milli eğitim sistemini, yeniden adına uygun şekilde eğitim 
odaklı hale getirmeliyiz. 
Kıymetli dostlar, güçlü ekonominin yolu, sağlıklı özel sektörden 
geçer. O halde özel sektörümüze bu krizden çıkış yolu gösterme-
li ve kriz sonrasına yönelik bir yol haritası belirlemeliyiz. Zira bu 
kriz geçip de, dünyada yeni bir rekabet ortamı ortaya çıktığında, 
nasıl ayakta kalacağımızı şimdiden planlamak ve hazır olmak zo-
rundayız. Hükümetimizin son dönemde cesaretle başlattığı vergi 
indirimleri, özel sektör olarak bizlere zaman kazandırmıştır. An-
cak yeniden canlanmaya başlayan piyasalar, “kriz geçiyor, tedbi-
re, değişime gerek kalmadı” şeklinde bir rahatlama ve bir rehave-
te yol açmamalıdır. 
Sanayimizin teknolojik yapısını geliştirmek, tarımda verimliliği 
artıracak modernleşmeyi sağlamak, hizmet sektörlerindeyse daha 
fazla katma değer üretecek iş süreçlerini tasarlamalıyız. 
İhracat rakamlarında kendimizi kandırmayalım
Bakın, bir konteynır mal gönderip, bununla ancak bir kutu cep 
telefonu veya bilgisayar aldığımız sürece, ihracat rakamları ile 
övünmek, sadece kendimizi kandırmaktır. Bu noktada hüküme-
timizin ar-ge konusundaki atılımlarını ve Tübitak ile Kosgeb’i 
özel sektörle daha yakın işbirliği yapan, destek veren kurumlara 
dönüştürme sürecini başlatmasını takdir ettiğimizi belirtmek is-
terim. Bizim yıllardır ısrarla gerekliliğini vurguladığımız sanayi 
stratejisinin ve buna bağlı yeni yatırım teşvik sisteminin hazır-
lanmasında büyük aşama kaydeden hükümetimize ve emeği ge-
çenlere de camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu saye-
de artık, bir yandan sanayi yatırımlarımızın daha verimli alanla-
ra yönlenmesini sağlarken, tekstil-konfeksiyon gibi istihdam de-
posu ve dış ticaret fazlası veren geleneksel ve güçlü sektörlerimi-
zin katma değerinin yükseltilmesi ve rekabetçi kalması mümkün 
olabilecektir. 
Benzer bir stratejinin, giderek daha fazla önem kazanan Tarım-
da da uygulanması zorunludur. Üreticimizin en büyük gider ka-
lemi olan gübre’de de vergi indirimi sağlanmalıdır. Ürün ve arazi 
planlaması ile çiftçimizi dış açık verdiğimiz ürünlere yönlendir-
meli, yerli üretimdeki verimliliği de yükselterek ihracat potansi-
yelini artırmalıyız.Şimdi tarım envanteri çalışmasını başlatmanın 
tam zamanıdır. 21. Yüzyılda ürün rekoltesini masa başında yapı-
lan toplantılarla belirleyemeyiz. 
Hükümetimiz geçtiğimiz dönemde tarihi adımlar atarak, istih-
damı cezalandıran çok sayıda mevzuat düzenlemesini değiştir-
miş, yıllar sonra ilk defa istihdam maliyetlerinin inmesini sağla-
mıştır. Bu konuda da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstihdamın teş-
viki amacıyla, istihdam yüklerindeki indirimin devamını bekli-
yoruz. Ayrıca dünyadaki diğer uygulamalara paralel şekilde, kı-
dem tazminatı ile işsizlik fonu uygulaması birleştirilmelidir. Ba-
kınız, 2001 sonrasında yaklaşık 3 milyon insana işveren bizleriz. 
Anadolu’da her bir müteşebbisimiz, yanında çalışanların sayısı 
ile övünür. Bizde işçi-işveren ayrımı yoktur. İşçi, işveren el ele-
dir, birdir ve beraberdir. Biz bu anlayışın insanlarıyız. Krizde iş-
çisini muhafaza edemediği için ağlayanlar, işte bu camianın men-
suplarıdır. Bu vesileyle emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs emek bay-
ramını kutluyorum. Alınacak her tedbir, atılacak her adım, bu ca-
mianın istihdam kapasitesini artıracaktır. Emin olun ki; doğru ted-
birler alınırsa işsizlik sorununu bu camia çözer. 
Peşin vergi kaldırılmalı
Kriz ortamında şirketlerimizin bozulan nakit dengesini düzelte-
cek adımlar mutlaka atılmalıdır. Bu kapsamda sosyal güvenlik 

primlerinin ve vergilerin bir süreliğine ertelenmesi düşünülmeli-
dir. Yüksek enflasyon döneminin bir ürünü olan ve krizle birlik-
te ağır bir yüke dönüşen peşin vergi uygulaması kaldırılmalıdır. 
Ekonomimize büyük zarar veren, muğlâk ve çelişkili vergi mev-
zuatı anlayışı değiştirilmelidir. Kamu kurumlarının özel sektöre 
olan borçları ivedilikle ödenmelidir. Kamu kurumları alacağına 
farklı, borcuna farklı muamele yapmamalıdır. Kamu alımlarında 
yerli üreticiye tanınan, ama bürokratlarımızın bir türlü uygulama-
dığı yüzde 15’lik fiyat avantajı konusu çözüme kavuşturulmalıdır. 
Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün yurtiçin-
de yapılan taşımacılığın maliyeti, okyanus ötesi gemi taşıması-
nın navlun maliyetini geçmiştir. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek 
vergilemeden vazgeçilmeli, TRT payı gibi ilgisiz eklentiler tama-
men kaldırılmalıdır. Bu noktada hükümetimizin dünden itibaren 
doğalgaz’da sağladığı indirimi de memnuniyetle karşıladığımızı 
ifade etmek isterim. Öte yandan enerjideki dışa bağımlılık, sade-
ce ekonomik istikrar için değil, milli güvenlik için de bir tehdittir. 
Yerli kaynaklara öncelik verilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynak-
ların kullanımı, enerjideki dışa bağımlılığı azaltacaktır. Nükleer 
enerjinin kullanılması artık bir seçenek değil zorunluluktur. Ama 
bunu yaparken geçmişteki hatalar tekrarlanmamalıdır. 
Bankaların içine kapandıkları bu ortamda, reel sektör ile mali sek-
törü yakınlaştıracak kredi garanti fonu’nun kapasitesi güçlendi-
rilmelidir. Sayın Başbakanımızın da gerekliliğini vurguladığı ve 
5 aydır ısrarla takip ettiğimiz bu konu, artık sonuçlandırılmalı-
dır. Bu arada, bazı bankaların, hem rekor karlar açıklayıp, hem de 
krizden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin üzerine gi-
derek, insafsız kredi faizleri uyguladıklarını, kredi akışlarını kes-
tiklerini, hesaplarını bloke ettiklerini de unutmayacağız. 
Hâlâ küçük olsun benim olsun diyoruz
Peki, ekonomide yaşadığımız sıkıntılarda bizim hiç mi hatamız 
yok. Nasıl ki kamu idaresinin rehavete kapılarak reform süreci-
ni yavaşlatmasını eleştirmişsek, kendimiz de bundan ders almak 
zorundayız. Hâlâ küçük olsun benim olsun anlayışından kurtu-
lamadık. Kurumsallaşamadık. Ortaklık kültürünü geliştirip, işi-
mizi büyütmeyi beceremedik. Artık eski usulleri değiştirmek zo-
rundayız. Kayıt dışılık belasından nasıl kurtulacağımızı planla-
malıyız. Zira yarının iş ortamında, kayıtdışı kalan, küçük kalma-
ya mahkûmdur. Küçük kalansa ancak taşeron olur. Kobilerimize, 
yarının küresel Türk şirketlerine dönüşmeleri için yol gösterilme-
lidir. Kobiler, ekonomik istikbalimizin garantisidir. Biz, hesabını 
veremeyen, hesap veremediği için de hesap soramayan, kayıtdı-
şı bir toplum olmak istemiyoruz. Piyasa ekonomisinin kurumları 
ve kurallarıyla işletildiği, keyfi uygulamaların olmadığı, kayıt dı-
şının azaltıldığı, haksız rekabetin önlendiği, eşit şartlarda ve adil 
bir iş ortamı istiyoruz. 
Tüm bunlar yapılırken, bir önemli nokta daha gözden kaçırılma-
malıdır. Bu krizde ülkemizin geniş iç pazarı bizim için bir şans-
tır. Dış pazarları düzeltemeyeceğimize göre, iç talebi arttıracak 
tedbirlerin alınması, krizden çıkış yolunu kısaltabilir. İç tüketi-
mi canlandırmak üzere, düşük gelir gurubundaki vatandaşlarımı-
za yönelik harcama çeki verilmesi konusu mutlaka değerlendiril-
melidir. Öte yandan kendi iç pazarımızda, yabancı firma kaynak-
lı haksız rekabete müsaade edilmemelidir. Benim müteşebbisim 
Çin’e, İran’a mal satarken türlü sıkıntıyı yaşıyor, ama bakıyorum 
da, bu ülkelerden otomobil dâhil her mal rahatlıkla ülkemize gi-
rebiliyor. Demek ki ekonomik mütekabiliyet konusunu daha ciddi 
uygulamamız gerekiyor. Bu konuda ciddi adım atılmalı ve ekono-
mi yönetiminde bir fikir birliği oluşturulmalıdır. Her ithalatçı fir-
manın elini kolunu sallayarak iç pazarımıza girmesi, ülkemize ka-
lıcı hiçbir katkı bırakmadan, iç pazarımızdan faydalanmasına mü-
saade edilmemelidir. Biz ithalata karşı değiliz. Ama rakip ülkele-
rin tezgâh altı uyguladıkları devlet teşvikleri ile ülkemize kontrol-
süz bir şekilde giren, insanlarımızı işsiz, memleketimizi fabrika-
sız bırakan ithal ürünlerin neden olduğu haksız rekabete karşı cid-
di önlem bekliyoruz. Bakın hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir ser-
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bestlik yok. Hiç biri, hangi ithal mal gelirse gelsin diye basit ve 
yanlış bir ezbere saplanıp kalmış değil. O halde niye biz, böyle bir 
yanlışta ısrar edelim. 
Dış politikada ne bekliyoruz? 
Değerli dostlarım, içinde yaşadığımız coğrafyada Türkiye, doğal 
kaynakları olmadan elde ettiği, özel sektör kaynaklı güçlü ekono-
misiyle, bölgedeki istikrarın kalbidir. Bu pozisyonumuzu en et-
kin şekilde değerlendirmeliyiz. Şirketlerimiz, ülke sınırlarını aşa-
rak, dünya piyasalarına ihracatla ve yatırımla açılırken, dış politi-
kamızın merkezine, ekonomi politikalarını yerleştirmeliyiz. 2002 
yılından itibaren dış politikamızın giderek daha fazla, özel sektör 
odaklı ve şirketlerimizin hareket alanını açmaya yönelik olması-
nı, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Bakanlarımızın, her 
dış gezilerinde daha fazla iş ve ticaret konuşulmasını takdir edi-
yoruz. AB üyeliği yolunda atılacak adımlar, hem bölgesel etkin-
liğimizi, hem de küresel güç olma konumumuzu kuvvetlendire-
cektir. Bu süreçte zorlukları görmeliyiz, ama pes etmeden, yolu-
muzda yürümeli, engelleri aşmalıyız. Ülkemizde istikrarı ve de-
mokrasiyi geliştirmenin en önemli aracı, Avrupa Birliği’dir. Baş-
müzakereciliğin ayrı bir Devlet Bakanlığı olarak örgütlenmesi-
nin Avrupa Birliği sürecine yeni bir ivme kazandırmakta olduğu-
nu memnuniyetle görüyoruz. Baş müzakerecimizin Avrupa Birli-
ği katılım sürecini şeffaflaştırma yolundaki kararlılığını destekli-
yoruz. Bizde bu sürece bugüne kadar olduğu gibi katkı sağlama-
ya devam edeceğiz. 
8 yıl önce sizlerle beraber yola çıktığımızda, bizi zor bir mücade-
lenin beklediğini, ama umudumuzu korumamız gerektiğini söyle-
miştim. Çünkü biliyorduk ki, çok daha zor şartları aşan Türkiye, 
bunların da üstesinden gelecekti. İşte bu bilinçle ülkemize sahip 
çıktık. Birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıktık. Hep beraber 
uzun ve sıkıntılı bir yol yürüdük. Türkiye’nin değişim ve dönüşü-
münün öncüleri olduk. Hep birlikte çalıştık, hep birlikte başardık. 
Sizlerle gurur duyuyorum..
Şüphesiz ki insan, ancak çalıştığına erişir. Yaptığımız her şeyi, 
sizlerden aldığımız güçle, destekle yaptık. Elde ettiğimiz başarı-

nın tamamı sizlerin, yönetim kurulumun, konseylerimizin, oda ve 
borsalarımızın ekip çalışmasının başarısıdır. Sizlerle gurur duyu-
yorum. Hep beraber, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni; sade-
ce şikayet eden değil, sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm 
üreten, aktif ve yapıcı bir kuruma dönüştürdük. Sizlerin sesi ol-
maya gayret ettik. 
Sayın Başbakanımız, eski Bakanlarımız, muhalefet partilerimiz 
ve milletvekillerimiz, görüşlerimizi, tekliflerimizi dinlediler, bir-
çok önerimizi dikkate aldılar. Huzurunuzda kendilerine teşekkür 
ediyorum. Yeni göreve alan Bakanlarımıza başarılar diliyorum. 
Size söz verdiğimiz üzere, siyasete ve siyasi partilere yaklaşımı-
mız, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, tarafsızlık ve 
eşitlik ilkeleri çerçevesinde olacaktır. 
Bu camia sizlerle büyük, bu ülke sizlerle var. Sizler Türkiye’nin 
geleceğisiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emane-
ti olan Türkiye’yi, sizler küresel güç yapacaksınız. Güçlü ve bü-
yük Türkiye’nin gerçek mimarları sizler olacaksınız. Size hizmet 
ülkeye hizmettir. Sizlerin başkanı olmaktan ve hep birlikte omuz 
omuza çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. 
Sizin teveccühünüzle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan-
lığına yeniden adayım. Yeniden sizin sesiniz, sizin nefesiniz ol-
mak için, sizin temsilciniz olmak ve size hizmet etmek için, bu şe-
refli göreve adayım. Yönetim Kurulumla birlikte üstleneceğimiz, 
bu büyük emanetin hakkını vermek için, Türkiye’nin gücüne güç 
katmak için, ülkemizin itibarını daha yükseğe çıkarmak için, ço-
cuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakmak için, camiamı-
za ve ülkemize layık olabilmek için, gece gündüz demeden, bü-
tün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ve kararlı-
yız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağız. Güç-
lü Türkiye’nin mimarları olarak, yılmadan, yorulmadan ve bir da-
kikamızı boşa geçirmeden çalışacağız. Necip Fazıl’ın o unutul-
maz dizelerindeki gibi: “Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun! Za-
man çabuk, yol uzun”. Yolun açık olsun Türkiye. Allah yardım-
cımız olsun.” 
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TOBB kongresinin ardından

AHMET TEZCAN
Genel kuruldan önce “TOBB Kongresinin düşündür
dükleri” diye ticaret oda ve borsaları hakkında bir yazı yaz-
mıştım, uzunca bir yazıydı. TOBB kongrele rin önemli ol-
duğu kadar masraflı bir toplantı olduğunu ifade etmiştim.
Gerçekten öyle oldu; Türkiye’nin dört bir yanından delege-
ler, kongre gününden önce Başkent’e akın et tiler, beş yıl-
dızlı yerleştirildiler. Hiçbir şey esirgenmedi davetlilerden, 
ikramlarda da bir kuş sütü eksikti. 64. Genel Kurul anısına 
delegelere armağan olarak bu defa ne dağıtıldı onu bilmiyo-
rum, sormadım da, kalabalık olur diye düşün düm.
Genel kurulun aksaksız tamam lanması için elden ge-
len hiçbir gayret esirgenmedi ve kusursuz bir kongre ger-
çekleştirildi, yöneticiler de böylelikle dört yıllığına yeniden 
seçilmiş oldular.
Benim kongrede dikkatimi çeken; delegelerin sigaraya olan 
düşkünlük leri (fırsat buldukça kendilerini bahçe ye atıp 
bol bol sigara fosurdattılar), ikin cisi de salonda uzun uzun 
bekletilme leriydi, sıkıldıkça alkışlı protestolar ol du, “na-
zikçe salona davet” de de nilebilir!
Ha sahi, 64. genel kurul için kaç pa ra harcandı acaba, doğ-
rusu ben me rak ediyorum, sakıncası yoksa açıkla nırsa 
memnun olurum, vatandaş da TOBB kongrelerinin maliye-
tini öğ renmiş olur?!

***
TOBB’un muazzam varlığı, et kinliği ve ilişkileri “göz ka-
maştırıcı” olarak nitelenebilir. TOBB genel ku rulu da öyle 
“sıradan bir kongre” değildir demiştim, dediğim gibi 
oldu. Dışarıdan da büyük ilgi vardı kongre ye; Başbakan, 
çiçeği burnunda ba kanlarıyla iştirak etti, Baykal da ihmal 
etmedi kongreyi. TOBB, böylece ha yırlı bir beraberliğe de 
zemin oluştur du ve iki lider diz dize sohbet imkânı buldular.
Ticaret ve sanayi ile meşgul olan herkesin oda ve borsala-
ra -bir hizmet alsın almasın- aidat ödemek gibi kanuni mec-
buriyetleri olduğunu bilirim. Bat-salar bile aidatları hacizle 
alınır demiştim bundan önceki yazımda.
Şunun için tekrar ediyorum; han gi kuruluş olursa olsun ai-
dat söz konu değilse üyelikler zaten naylondandır, mensu-
biyetin de ciddiyeti yoktur.
Aslında siyasi parti üyeliklerinde de aidat esas olmalıdır, 
parti teşkilatına kaç adam bulunur, kalabalık kolaylıkla bu-
lunur mu işte o zaman ortaya çıkar. Partilerde “aidat” diye 
bir şey olmadığından, parti binalarını oğluna kızına iş bul-
mak ya da emeklilikte vakit öldürmek isteyenler doldurur!
Yönetimler de bu yüzden daima rahat ve hareket kabiliyet-
leri yüksektir, istediğini atar yahut üye kaydeder, muhalefet 
ise pek barındırılmaz! 
Nitekim “Hisarcıklıoğlu listesine almadıydı” gibi haber-
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ler, TOBB’da da demokra sinin nasıl işletildiği nok tasında 
bize ipucu verdi, bir tane bile yönetimi eleştiren çıkmadı.
TOBB’daki varlık ve saltanatın gücüne dayanarak siyasi 
yapı eleştiri liyor ve yönlendirmeye ufuk açılmaya çabala-
nıyor, bunlar doğrudur ve STK olarak görevleridir. Ancak, 
bunu yapanların, böyle yüksekten fikir serdedenlerin;
 Sağlıklı, modem, medeni bir yapı oluşturdukları 
söylene  bilir mi,
 Sivil toplum kuruluşları res mi plakalı (yahut tersinden 
resmi plakalı sivil kuruluş) olur mu,
 AB müktesebatında bu yapı nasıl işliyor, bizimkisi 
buna uy gun mudur diye kendi bünyeleri ne dönüp bak-
maları gerekmez mi?
Gerekmez çünkü bu yapı tam da bize göre!
Hisarcıklıoğlu teşekkür konuş masında söyledi, TOBB 
mensupları başkandan iki şey istemişler.

Bir, silah ruhsatında kolaylık,
İki, protokoldaki sıra konusu..
Başkan bu ikisine de olumlu cevap verdi, “ailenizi ihmal 
etmeyin, te şekkür edin, dua edin” gibi çok gü zel şeyler 
söyledi. Yalnız, dünyadaki benzer kurumların yapısı hak-
kında bir malumat da vermedi.
Vatandaştan çok olumlu tepkiler al dık ilk yazımıza, bakan 
ve milletvekili de vardı aralarında, hattâ ziraat odalarının 
ne işe yaradığını da sordular. Bir lik yöneticileri ise nedense 
suskun kal dı, “sükut ikrardandır” diye bir söz var, o hal-
de söylenenleri onlar da kabul ediyorlar?!
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Hisarcıklıoğlu, rekorlarla yeniden başkan 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 1551 delegenin teklifiyle aday olduğu 
genel kurulda, geçerli 1362 oyun tamamını alarak 3. defa 
başkan oldu ve “Beraberliğin olduğu yerde rahmet ve bere-
ket vardır. İnşallah size layık olurum” dedi.

NEDEN İTHAL OTOBÜS VE GRANİT? 
Hisarcıklıoğlu, “Başbakan’ın talimatına rağmen mil-
yonlarca dolarlık ithal otobüsler tercih ediliyor. Dünya-
nın en kaliteli mermeri bizde ama kalitesiz granit alını-
yor.Neden?” diye sordu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 64’üncü genel kurulu-
nu rekorlarla tamamladı. TOBB tarihinde ilk defa bir baş-
kan, Rifat Hisarcıklıoğlu, üst üste 3’üncü dönem için göre-
ve seçildi. Kendisi, adaylık teklifi için oy kullanmadığın-
dan, 1552 delegenin 1551’inin imzasıyla başkan adaylığına 
teklif edilen Hisarcıklıoğlu, kullanılan 1385 oydan, geçer-
li olan 1362 oyun tamamını aldı. Bu sonuçla Hisarcıklıoğ-
lu, dönemi tamamladığında 12 yıl kesintisiz başkanlık ya-
pan ilk isim olacak. Oy tasnifinin ardından ayakta alkışla-
narak salona giren Hisarcıklıoğlu, teşekkür konuşmasında, 
“Bu birlik ve beraberlik sizin eseriniz. Beraberliğin oldu-
ğu yerde bereket ve rahmet olur. Sizlerle gurur duyuyorum. 
Eksiklik, noksanlık benim, başarı sizin” dedi.

SIKINTI VAR AMA AŞARIZ 
Seçimlerden önce yaptığı konuşmaya Hisarcıklıoğlu, Necip 
Fazıl’ın “Fethine çok, doğru, güzel, sonsuzun! Zaman ça-
buk, yol uzun” dizeleri ve “Yolun açık olsun Türkiye. Allah 
yardımcımız olsun” diye başladı. Ekonomiye ilişkin değer-
lendirmeler yapan Hisarcıklıoğlu, 2007’den itibaren siya-
si kutuplaşmaların ön plana çıktığını, bunun sonucunda re-
form sürecinin aksadığını, ekonominin geri planda kaldığı-
nı ifade etti. Ekonominin 2008’in son çeyreğinde yüzde 6.2 
küçüldüğünü, işsiz sayısının 1 yılda 1.1 milyon arttığını, sa-
nayi üretiminin yüzde 27, ihracatın yüzde 35 azaldığını ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, bankacılık kesimindeki olumsuzlu-
ğun KOBİ’leri etkilediğini, KOBİ sayısının 202 bin azaldı-
ğını, 149 bin KOBİ kredisinin takipte olduğunu ifade etti. 
El birliği, güç birliği ile aşılamayacak engel olmadığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Biz artık Türkiye’nin gerçek gün-
demine dönmesini, ekonomiye odaklanmasını bekliyoruz. 
Susan makineler yeniden çalışana, bu makinelerin yanına 
yenisi konulana kadar gündem ekonominin büyümesi olma-
lıdır. Herkesi bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla sevme-
ye, hukuka, demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.
YENİ BİR PROGRAM GEREK 
Son 2 yılda kaybedilenlerin yeniden kazanılması için yeni 
bir iktisadı programa ihtiyaç duyulduğunu da dile getiren 
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Hisarcıklıoğlu, “Aksi takdirde kriz daha da ağırlaşacak” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, saydığı sebeplerden dolayı, kamu ma-
liyesinde bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu da be-
lirterek, konuşmasını “Kamu görevlileri halkın amiri değil, 
hizmetkarı olduğunu bilmeli, maaşlarını ödeyen halka kar-
şı daha fazla sorumluluk hissetmeli” sözleriyle tamamladı. 
Yeni yönetim kurulu 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçilmesinin kesin olduğu genel 
kurulda, en heyecanlı bekleyiş, yönetim kurulu listesiydi. 
Hisarcıklıoğlu’nun son dönem başkanlığı olması sebebiy-
le Başkan Yardımcılığı için İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Murat Yalçıntaş’ı mı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Başkanı Tanıl Küçük’ü mü seçeceği merakla beklendi. So-
nunda Hisarcıklıoğlu’nun listesinin, bütün dengeleri göze-
ten bir dikkatle hazırlandığı dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, 
Yönetim Kurulu Listesine, Sanayi Odalarından Cemal Tanıl 
Küçük (İstanbul), Abdullah Nejat Koçer (Gaziantep), Ender 
Yorgancıoğlu’nu (Ege) aldı. Ticaret ve Sanayi Odalarından 
Hüseyin Üzülmez (Konya), Murat Yalçıntaş (İstanbul), Bü-
lent Koşmaz (Manisa), İlhan Parseker (Bursa), Mustafa Şa-
dan Eren (Trabzon), Çetin Osman Budak (Antalya) yer alır-
ken, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halim Mete de listeye 
alındı. Yönetimde Ticaret Borsalarını ise Faik Yavuz (An-
kara), Mustafa Yardımcı (Edirne), Fahrettin Akyıl (Diyar-
bakır) ve M. Ali Kuseyri (Antakya) temsil edecek.

NOTLAR... NOTLAR.... 
“Ak ile kara ortaya çıksın!” 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 3. kez TOBB Başkanı seçildiği ge-
nel kurula Başbakan Recep Tayip Erdoğan 11 bakanıyla bir-
likte geldi. 1385 delegenin oy kullanmasına rağmen salon-
daki insan sayısı bunun 3 katına yakındı. 2006’da yapılan 
genel kurulda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Başba-
kan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve döne-
min DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ı el ele tutuşturarak 
birlik mesajı vermesi gibi bir manzara yaşanmadı, ancak bu 
kez Baykal ve Erdoğan salona birlikte girdi.
Gelelim Erdoğan’ın mesajlarına...
* Kendisinden önce konuşan Hisarcıklıoğlu’nun “İşsizlik 
artıyor” uyarılarına, “TOBB’un 1.3 milyon üyesi var. Her 
üye 1 kişi alsa, 1.3 milyon kişiye iş bulunur” çağrısıyla kar-
şılık veriyordu... Ardından Başbakan, birleşen KOBİ’ler 
için 3 yıl boyunca kurumlar vergisinin yüzde 75 indirile-
ceğini hatırlatıyor. Erdoğan’ın bu sözü TOBB üyeleri tara-
fından ayakta alkışlanıyor. “Sokaktaki insanın nabzını tuta-
mazsak yol alamayız” diyor ve her şeye hakim olduklarının 
altını çiziyor. 
* Kendisinden önce konuşan Hisarcıklıoğlu ise, “Krizden 
çıkış için yol haritası bekliyoruz” dedikten sonra da, akar-
yakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı taşımacılığın 
maliyetinin yükseldiğine dikkat çekti. Ayrıca Elektrikte 
TRT payı gibi ilgisiz eklentilerin kaldırılmasını, kredi ga-
ranti fonunun güçlendirilmesini, iç tüketimi artırmak için 
harcama çeki uygulamasının mutlaka tekrar değerlendiril-
mesini de istedi. 
* Başbakan bu taleplere cevap verirken, “Biz geldiğimizden 
itibaren ekonomiyi en öne aldık ve devam ediyor. Hükümet 
kriz sürecinde gerekeni yapmıştır, yapmaktadır” dedi. Baş-
bakan, eleştirileri değerlendirirken, “Büyüme hızındaki da-
ralmanın çift haneye gelebileceğini cımbızlamışlar, barda-
ğın boş tarafını gösterip psikolojik bozukluğa sebep olma-
nın arkasında ne var? Bu alışveriş yapacak olanı da etkili-
yor” dedi. 
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Hisarcıklıoğlu’na tam destek

Rifat Hisarcıklıoğlu, 1552 genel kurul delegesinden 
1385’inin oy kullandığı ve 23 oyun geçersiz sayıldığı kong-
rede, 1362 oyla üçüncü kez TOBB başkanlığına seçildi. Se-
çimin tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Hisarcık-
lıoğlu, “Deniz Ticaret Odaları iki gün önce ziyarete geldi. 
Bir zamanlar TOBB seçimlerinde listeler havalarda uçurdu. 
Şimdi bayram havasında yapıyoruz, bu sizin eseriniz dedi-
ler. Bu birlik ve beraberlikle olur. Birlik ve beraberliğin ol-
duğu yerde rahmet ve bereket olur. Bugün TOBB bu çizgi-
deyse, bunun sahibi sizlersiniz. Bunun için sizlerle gurur 
duyuyorum. Başarı sizin, eksiklik, noksanlık benim dedi.
Üç dönemdir TOBB başkanlığı için kendisine gösterilen te-
veccühün kendisini onurlandırdığını söyleyen Hisarcıklıoğ-
lu, “Hepiniz İlinizde kanaat önderisiniz. 2001’de Türkiye’yi 
gezdiğimde sizlerden iki ortak talep vardı. Biri meclis üye-
lerine silah ruhsatı alınması ve ikincisi protokolde ön sı-
ralarda yer alınması. Yazılı olarak protokolde önlerde yer 
alınmasıyla ilgili bir değişiklik olmadı ama artık önlerdesi-
niz. Bu sizin eseriniz. 365 oda başkanı var burada, yani 365 
kardeşim var, gelin bunlardan 14’ünü seçin. Hepinizin dua-
sına ihtiyacım var” dedi.

Yeni yönetim kurulu
Tanıl Küçük (İSO Başkanı), Nejat Koçer (Gaziantep Sana-
yi Odası Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Başkanı), Hüseyin üzülmez (Konya Ticaret Oda-
sı Başkanı), Murat Yalçıntaş (İstanbul Ticaret Odası Başka-
nı), Bülent Koşmaz (Manisa TSO Başkanı), İlhan Parseker 
(Bursa TSO Meclis Başkanı), Mustafa Şadan Eren (Trab-
zon TSO Başkanı), Çetin Osman Budak (Antalya TSO Baş-
kanı), Halim Mete (Deniz Ticaret Odası Meclis Başka-
nı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkam), Musta-
fa Yardımcı (Edime Ticaret Borsası Başkanı), Fahrettin Ak-
yıl (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Mehmet Ali Ku-
seyri (Antakya Ticaret Borsası Başkanı). Böylece ilk kez 
İstanbul’dan hem sanayi hem de ticaret odası başkanları bir-
likte yönetime girdi.
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REFERANS GAZETESİ - 11 MAYIS 2009

Rifat Hisarcıklıoğlu’na tepki göstermek yerine düzenleme yapın

YİĞİT BULUT
Türkiye, bu ülkenin şımarık çocuğu olan bankacılık 
sektörüne dünya standartlarında düzenlemeler getire-
mez ise asla kalkınamaz. Sayın Başbakanım, burada ‘ilk 
çiviyi’ çakacak olan da yine sizsiniz.
 
Pazar günü bir gazetenin manşet haberlerinden biri, Başba-
kan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na tepki gösterdi ve uzattığı eli sıkma-
yarak, bankalara karşı ses çıkarın mesajı verdi. Haber daha 
sert ifadeler içeriyor ama ben özetini bu şekilde aldım. Ana 
fikir belli: Başbakan, bankalara kızıyor ve TOBB’a “ses çı-
karın, birşeyler yapın” diyor. Ben de daha önce defalarca 
söylemiş biri olarak diyorum ki, TBMM’de en büyük gu-
ruba sahip olan ve istediğiniz her kanunu çıkarma yetisine 
haiz olan siz yapın Sayın Başbakan! Bu noktada biraz ge-
riye dönelim ve detaylara bakarak soralım, TOBB gerçek-
ten sessiz mi? 
TOBB sessiz kalmadı
Geçmişte yazdım şimdi yine yazıyorum: Sessiz değil. 
TOBB Başkanı bundan çok kısa bir süre önce çok önem-
li bir konuya değindi ve özetle şunu söyledi; “Reel sektör 
ağlarken, bankacılık kesiminin yüzünün gülmesi ve mutlu 
olabilmesi mümkün değil. Bizlerin ağladığı bir dönemde 

bankalar çok mutlu ve büyük bir kâr patlaması yaşıyorlar.” 
Uzun lafın kısası: Bankacılık sektörü ile ilgili TOBB’dan 
ve Başbakan Erdoğan’dan gelen eleştiriler bana göre de son 
derece haklı ama ilk icraat siyasi otoriteye düşüyor. Peki 
Türkiye’de durum nasıl? Değerli dostlarım, bir ülke düşü-
nün bankacılık sektörü ile vatandaş arasındaki “bütün dü-
zenlemeler” vatandaşın aleyhine yapılmış. Bir ülke düşü-
nün “dünyada eşi benzeri olmayan” bir uygulama yapılıyor. 
Konut kredisi alıyorsunuz, adına dünya ile uyumlu şekilde 
mortgage diyorlar ama yaptıkları dünya yüzeyinde eşi ben-
zeri olmayan detaylar içeriyor.
Her şey vatandaşın aleyhine
Konuta karşılık verilmesi gereken kredi için bütün mal var-
lığınız hatta ailenizin bütün varlıkları tehdit altına alınıyor. 
Bir ülke düşünün “bankadan gelen öde emrine” itiraz etme-
niz için “önce ödemeniz” sonra “Yargı makamına” gitme 
hakkınız var! Bir ülke düşünün düşük kredi faizi diyerek 
reklam yapılıyor, işlem yaptığınızda peşin komisyon, dosya 
parası, kur farkı gibi abuk subuk kalemler ile kredi faizi ina-
nılmaz noktalara geliyor. Bir ülke düşünün aylık kredi kar-
tı gecikme faizi ABD ve AB’deki yıllık faizden daha yük-
sek! Bitmedi! Bir Ticaret Kanunu düşünün bütün detaylar 
vatandaşın aleyhine çalışıyor ve size gönderilen ödeme em-
rine itiraz etmeniz için en az o ödeme kadar paranız olması 
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gerekiyor! Bir ülke düşünün bankaları “katrilyonlarca” kâr 
açıklarken, reel sektör yok oluyor! Var mı böyle “kârlı, bal-
lı” bir ticaret, vatandaşını bankalara bu kadar ezdiren başka 
bir “mekan”! Var mı! 
Bankalarda kâr patlaması
Değerli dostlarım, Hisarcıklıoğlu söyledi, hakkını teslim 
edelim hatta bakın neler dedi: “Her sektör kan kaybeder-
ken bugün bankacılık sektörü kâr patlaması yaşıyor. Ama 
kâr patlaması yaşamasının altında yatan neden şu; bankada 
mevduatınıza en fazla yüzde 12-12,5 faiz veriyorlar. Şirket-
lere açılan kredilerde ise en sağlam olan şirkete yüzde 20, 
normal verilebilecek kişiye de yüzde 25 faiz uyguluyorlar. 
Tam yüzde 100 fark var. Böyle bir şey olmaz bu insafsız-
lık. Yüzde 12,5 ile mevduat toplayacak, yüzde 25 ile kredi 
vereceksin. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer bura-
dan hep beraber çıkacaksak, birlikte sorumluluğumuzu da 
bilmemiz lazım. Aslında bir bankacı olarak düşündüğünüz 
zaman yüzde 25 faizle kredi vermek dururken, neden yüz-
de 14’le devlete para satıyorlar. Çünkü paraya ihtiyacı olan 
daha güvenilir bir yer var. İşi sağlam gördükleri için hazine 
bonolarına yatırımı tercih ediyorlar. Şimdi de bize insafsız-
ca yükleniyorlar. Devletin iç borçlanma ihtiyacının bu ne-
denle azaltılması lazım.”

Lobilerden çekinmeyin
Bu noktada bankacılıktan şikayet eden Sayın Erdoğan’a 
sesleniyorum; son derece haklısınız, yaptığınız her eleşti-
rinin bir vatandaş olarak sonuna kadar arakasındayım. Tür-
kiye, bu ülkenin “şımarık çocuğu” olan bankacılık sektö-
rüne “dünya standartlarında” düzenlemeler getiremez ise 
çok net söylüyorum; asla ama asla kalkınamaz! Kalkına-
maz! Ama Sayın Başbakanım, burada “ilk çiviyi” çakacak 
olan da yine sizsiniz! Size bir vatandaş olarak çağrıda bu-
lunmak istiyorum; “mortgage” düzenlemesinden başlamak 
üzere, Türk Ticaret Kanunu dahil “her satırı” vatandaşımı-
zı koruyacak şekilde, ABD ve Avrupa Birliği (AB) düzeyi-
ne getirelim! Bunu yapalım! Bankacılık lobilerinden kork-
mayalım, çekinmeyelim. Bunu yapın, bu ülke sizi asla ama 
asla unutamaz! 
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AKŞAM GAZETESİ - 21 MAYIS 2009

Hisarcıklıoğlu, gençler üzerinden hükümete seslendi

Kardeş kavgasına tutuştuk Türkiye ekonomisi küçüldü
DENİZ ÇİÇEK
Türkiye’nin daha ekonomik kriz ortada yokken küçül-
meye başladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu: Birbirimize düştük. Bize rahat battı. Siyasetçiler bir-
birlerini öteki olarak, şucu bucu olarak görmeye başla-
dı. Kardeş kavgası yaptık. Türkiye’nin ekonomisi de re-
kor oranda küçüldü.

Nineme inat icat çıkardım
GENÇLERE nasihat veren Hisarcıklıoğlu, ‘Ninem bana kü-
çükken ‘icat çıkarma’ diye kızardı. Şimdi görüyorum ki asıl 
icat çıkarmak lazım. TOBB Üniversitesi’ni de bu yüzden 
kurdum, icat çıkarmak için. Dedenizden kalma yöntemlerle 
para kazanamazsınız. Zengin olmak istiyorsanız hedefiniz 

Türkiye değil, dünya olmalı. Simit eskiden tezgahta satılır-
dı, şimdi Simit Sarayı’nda satılıyor. Tek farkı fiyatı, simit 
aynı simit. Ne satarsan sat, sarayda sat’ dedi. Türk gençle-
rinin girişimci ruhuna inandığını kaydeden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ‘Allah’a dua edin, iyi ki bize petrol, doğal-
gaz vermemiş de girişimci ruh vermiş’ diye konuştu.

Kadınlar TOBB yönetimine girecek
HİSARCIKLIOĞLU ‘Kadınlar da artık TOBB yönetimi-
ne girecek. Bir sonraki dönemde kadınların önünü açaca-
ğız. Başkan kadınlara yer verecek diye önlerini tıkamışlar. 
TOBB’un bin 552  delegesinden sadece 9’unun kadın olma-
sına karşın, bu kadınların tümü bir makama seçildi’ dedi.
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Türkiye yüzde 6.2 oranında küçülürken, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  
ekonomideki başarının tek ölçüsünün büyüme olduğunu be-
lirttti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin daha ortada küresel kriz 
yokken dahi 2007 yılında küçülmeye başladığını kaydede-
rek, ‘Bize rehavet battı, birbirimize düştük. Siyasetçiler in-
sanlar birbirlerini ‘öteki’ olarak görmeye başlayınca işin 
bereketi kaçtı. Kardeş kavgası yaptık, Türkiye’nin ekono-
misi rekor oranda küçüldü. Kendi içimizde kavga etmeme-
yi öğrenmemiz lazım. Siyasetçiler ve farklı görüşte insanlar 
kavga edince, buna ekonomik kriz de eklenince herkes bir-
birini ‘şucu mu, bucu mu, öteki mi’ diye dışladı, kardeş sev-
gisi kayboldu. Herkesin kendisine artık çeki düzen vermesi 
lazım’ diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önce-
ki akşam çeşitli illerden gelen Ulusal Gençlik Parlamento-
su üyelerine, ‘Türkiye Ekonomisinin Dönüşüm Süreci’ ko-
nulu bir sunum yaptı. Burada gençlere seslenen Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’nin zengin olabilmesi için mutlaka giri-
şimci sayısını artırması gerektiğini  belirterek, ‘Her yıl 750 
bin genç istihdam piyasasına katılıyor. Bunların hepsi çalı-
şan olursa işi kim verecek. Her yıl 100 bin genç girişimci 
ortaya çıksa ve her biri 10 kişi istihdam etse, 1 milyon kişi 
işe kavuşur’ dedi. 

YÜZDE 7’NİN ALTI KÖTÜ
Hisarcıklıoğlu, ekonomide başarının sadece büyüme ile öl-
çülebileceğini kaydederek, ‘Futbolda nasıl birinci olmak 
için puan önemliyse, ekonomide de ölçü büyümedir. Kimi 
görürseniz görün, ‘yüzde 7’nin altında büyümeyi kabullen-
miyorum’ diyeceksiniz. Yüzde 7’nin altında büyüme ba-
şarısızlıktır deyin’ açıklamasını yaptı. Hisarcıklıoğlu şöy-
le devam etti: Türkiye büyümede aşağı inerken, rakiple-
rin yüzde 9 oranında büyüdüğünü aktararak, ‘Avrupa’nın 
her 1 puan büyümesine karşılık bizim 3.5 puan büyüme-
miz lazım. Türkiye, ancak her yıl yüzde 7 büyürse 2020’de 
AB’nin milli gelirinin yarısına erişir, 2038’de de ancak on-
lara yetişir.
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REFERANS GAZETESİ - 23 MAYIS 2009

’Kriz varsa, çare de var’

SERVET YILDIRIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önderliğinde 
ekonomiyi canlandırmak için başlatılan kampanyanın sloga-
nı “Kriz varsa çare de var.” Amacı kriz nedeniyle eve kapa-
nan halkı alışveriş yapmak için dışarı çıkartmak yani iç tüke-
timi artırmak. Fikir olarak doğru bir fikir ve TOBB gibi kuru-
luşların atması gereken bir adım. İyi niyetli bir yaklaşım. An-
cak ben bu kampanya ile tüketimin artacağına ikna olmuş de-
ğilim. Az buçuk bu işten anlıyorsam böylesi bir canlanmanın 
bu tür kampanya “dolduruşları”yla ya da “gaza getirme”lerle 
olmayacağını biliyorum. 
Somut fayda olmalı
İç talep ekonomik büyümenin en önemli unsuru. Dış talebin 
daha uzun bir süre canlanamayacağı ortadayken Türkiye’nin 
krizden çıkışının iç talep canlanması yoluyla olacağı aşikar. 
1994’te ya da 2001’de olduğu gibi bu krizi dış satım yoluyla 
aşmamız mümkün değil. Çünkü bu defa kriz bizim pazarları-
mızı da vurdu. Dolayısıyla iç tüketimi canlandırmamız lazım. 
Ama bizdeki tüketicileri harekete geçirmenin yolu bu tip kam-
panyalar olamaz. Yakın zamanda yapılan geçici vergi indirim-
leri örneğinde olduğu gibi ortada tüketici açısından “tüketme-
ye değecek” somut ve doğrudan bir fayda olmalı. Yoksa “Biz-
ler tükettikçe üretim artacak, üretim arttıkça işsizlik azalacak” 
gibi “ulvi” bir düşünce tarzını hanehalkına benimseteceğimizi 
düşünmek gerçekçi olmayan bir iyimserlik olur.
Hükümetin sorumluluğu
TOBB’un başlattığı kampanyada “Eve kapanma pazara çık” 
deniyor. Oysa tüketiciler zaten pazarda, ucuzlamış ürün ara-
yışında. Nasıl ki, 2002-2007 genişleme döneminde varlık fi-

yatları şiştiyse şimdiki kriz döneminde de her türlü varlığın fi-
yatında oluşan şişkinliğin inmesi gerekiyor. Krizler bu anlam-
da düzeltme süreçleridir. Tüketici bu sürecin başladığına ve fi-
yatların yeterince düştüğüne ikna olduğunda ertelediği talebi-
ni devreye sokuyor. Hatta son geçici ÖTV indirimlerinde ol-
duğu gibi hiç ihtiyacı olmadığı halde “fırsatı kaçırmamak için” 
arabasını yenileyebiliyor. “Eve kapanma pazara çık” türü kam-
panyalar ancak ve ancak KDV ve ÖTV indirimleri gibi somut 
ve planlı adımların destekleyici unsuru olabilir. TOBB Avrupa 
Birliği meselesinde olduğu gibi krizde de üzerine düşeni yap-
mak istiyor ve yapıyor, ancak ekonomiyi ve tüketimi canlan-
dırmak TOBB gibi kuruluşların değil hükümetin, ekonomiyi 
yönetenlerin sorumluluğu ve görevidir. Bu manzaraya bakan-
lar “Demek ki, hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını düşü-
nen sivil toplum ve meslek örgütleri kendi çabalarıyla birşey-
ler yapmaya başladılar” diye düşünebilir.
Yatırım ve üretim şart
TOBB’un çıkış noktası doğru. İstihdam yaratmak için yatırım 
ve üretim lazım. Bunun için ise tüketim gerekiyor. Bu hafta 
Türkiye’ye gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva “Ba-
şarımızda sihirli değnek 26 milyon yeni istihdam” diyor. Lula, 
Erdoğan ile aşağı yukarı aynı dönemde iş başına geldi. Sosya-
list olduğu için batı başta ona şüpheyle baktı, işi yüzüne gö-
züne bulaştıracağını düşündü ama o başarılı oldu. NTV’den 
Mete Çubukçu ile yaptığı söyleşide “Halkın ihtiyaçlarını göze-
terek ne gerekiyorsa yaptık” diyor. Hükümetler doğru zaman-
da gerekeni yapmalılar, sivil toplum örgütleri ve meslek kuru-
luşları ise ancak ve ancak gerekeni yapan hükümetlere destek 
olabilirler. Doğrudur, kriz varsa çare de var.
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Alışverişi ertelemeyin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ‘Kriz varsa çare de 
var’ diyerek yeni bir kampanya başlattı. Seferberliğin ilk bölü-
münde iletişim kampanyasının 5 hafta sürmesi planlanıyor. İlk 
hafta tüketicilere ‘Eve kapanma, pazara çık’ mesajı verilecek. 
Daha sonraki haftalarda ise üreticiye, çalışana ve hükümete yö-
nelik çağrılar yapılacak. TOBB, Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK ve 
Kamu Sen ile TİM, TÜSİAD, MÜSİAD adına kampanya bildir-
gesini okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üreten Tür-
kiye platformunu kurduk. Üreten Türkiye’nin şirketleri, çalışan-
ları, esnafı, bu krizden daha az hasar görsün diye ‘Kriz varsa çare 
de var’ diyor, ‘Türkiye’nin yüzü gülsün’ diye herkese sesleniyo-
ruz” dedi. 
ÜRETİMTÜKETİMİSTİHDAM 
Krizin diğerlerine benzemediğine, sektörlere, şirketlere, esnaf ve 
çalışanlara zarar verdiği, tüketim ve üretimi azaltıp işsizliği re-
kor seviyeye çıkardığına işaret edilen bildirgede, “Öncelikle şunu 
anlamalıyız ki, üretim-tüketim-istihdam birbirine bağlı. Biri ol-
mazsa hiç biri yok. Bunlardan biri olmazsa kriz kazanır. Ekono-
mi, asıl durduğunda ölür. Krize yenilmeyeceğiz. Çıkacağız paza-
ra, ülkemize destek olacağız” denildi. Krizi atlatmayı sağlayacak 
şeyin, milli gelirin yaklaşık yüzde 70‘ini oluşturan hane halkı har-
camalarını canlı tutmak olduğu belirtilen bildirgede, “Bugün dün-
ya bizim ürettiğimizi tüketiyor. 200’den fazla ülkeye mal satıyo-
ruz. Üretim gücümüzü bütün dünya kabul etti. Avrupalıların satın 
aldıkları her bin dayanıklı tüketim ürününden 200’ü, her bin oto-
mobil ve ticari araçtan 62’si Türkiye’de üretiliyor” bilgisi verildi.
‘Hepimiz birbirimizi destekliyoruz’
Kampanya ilanlarının bütün ülkeye afiş ve pankart olarak yayı-
lacağını, belediyelerin bilboardlar ayırdığını, belediye başkanları 
ve valilerin kendilerini destekleyeceğini, ilanların odalar ve sen-

dikalar aracılığıyla iş yerleri, çarşı ve pazarlara asılacağını, isteye-
nin kendi web sitesinden kendi logosu ile bu ilanları kullanabile-
ceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hepimiz aynı gemideyiz” diye-
rek bütün sektörlerden destek istedi. Hisarcıklıoğlu, “İşin en gü-
zel tarafı; iktidarıyla muhalefetiyle böyle bir kampanyada... Yak-
laşık 2 yıldır böyle bir konsensüs ararken, 2 yıldır yakalayama-
dığımız birşeyi yakaladık. İktidarıyla, muhalefetiyle değerli baş-
kanlar destek olacak. Herkesin üzerine düşen var. Bankalarımızın 
var, hepimizin üzerine düşen var” diye konuştu.
Tulumbaya su döküyoruz 
Gerçekleştirilen girişimle ilgili olarak, “Bununla biz tulumbaya 
su döküyoruz” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dış ticaret ve 
kredi kanallarındaki tıkanıklıkla Türkiye’yi etkisi altına alan kri-
zin, içeride yatırım ve tüketimdeki azalmayla iyice derinleştiği-
ni iddia etti. Hisarcıklıoğlu, “Tüm bunlar sonucunda işsizlik hız-
la artıyor. Özellikle gençlerimiz arasındaki ve şehirlerdeki işsizlik 
kaygı verici boyutlara ulaşıyor. Çaresizliğe, ümitsizliğe, karam-
sarlığa kapılmanın gereği olmadığını düşünüyoruz. Bu farkındalı-
ğı yaymak için bir kampanya başlatıyoruz” dedi. 
‘Bu da gelir, bu da geçer’ diyelim
Bu süreçte birçok sektörde fiyatların aşağı doğru gittiğini, kri-
zin alım için bir dizi fırsatı ortaya çıkardığını ifade eden TOBB 
Başkanı, “Tüketiciler olarak krizi fırsata çevirmenin yolu, fiyat-
ların en düşük olduğu noktada ihtiyaçlarımızı karşılamaya başla-
maktır” diye konuştu. İlk hafta ‘Eve kapanma, pazara çık’ dedik-
ten sonra yenilerinin geleceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İmka-
nı olanların hayatlarını, harcamalarını azaltmadan sürdürmeleri-
ni söyleyeceğiz. Bilinçli tüketim zamanı olduğunu hatırlatacağız. 
‘Bu da gelir, bu da geçer’ demeyi unutmayalım” diye konuştu.
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PAZARA ‘ÇEK’ DESTEĞİ GEREK

Dar gelirliye harcama çeki verilsin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde si-
vil toplum kuruluşları ve sendikaların başlattığı “Kriz Varsa 
Çare de Var Kampanyasının ikinci haftasında dar gelirliler 
için harcama çeki önerisi geti rildi. İkinci haftanın sloganı 
olarak “Kimse İşini Kaybetme sini seçen kampanya yürütü-
cüleri, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının da geçi-
ci olarak yumuşatılabileceğini belirtti. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu hükümetten is tihdam konusunda bazı talep-
lerde bulundu. 

Sendikalar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun or-
taklaşa başlattığı ‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanya-
sının ikinci ayağı nın teması işsizlik oldu. TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, harcama çeki gibi uygulamala-
rın gündeme gelmesini istedi.

Türkiye Odalar ve Borsa lar Birliği (TOBB) önderliğin de si-
vil toplum kuruluşları ve sendikaların başlattığı “Kriz Var-
sa Çare de Var Kampan yasının ikinci haftasında dar gelirli-
ler için harcama çeki önerisi getirildi. İkinci hafta nın sloga-
nı olarak “Kimse İşi ni Kaybetmesin”i seçen kam panya yü-
rütücüleri, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının da 
geçici olarak yumuşatılabileceğini belirtti.

İşsizlik fonu esnemeli
Kampanyanın ikinci aşa masının tanıtımı için cuma günü 
Ankara’da yapılan top lantıda konuşan TOBB Baş kanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Eve Kapanma, Pazara Çık” sloganıyla baş-
layan kampan yayla iç pazarının büyüklü ğünün Türkiye’ye 
krizden çı kış yolunda kalkan olabilece ğini göstermeye ça-
lıştıklarını söyledi. Canlanan iç pazarın özel sektörün istih-
dam kapa sitesini artıracağını belirten Hisarcıklıoğlu, işsiz-
lik soru nun Türkiye’nin gelip geçici sorunu olmadığını vur-
guladı. Kampanyayı “Kimse İşini Kaybetmesin” sloganıy-
la sür dürdüklerini ifade eden Hi sarcıklıoğlu, hükümetten 
is tihdam konusunda çeşitli ta leplerde bulundu.
İşsizlik fonunun kullanım şartlarının geçici bir süre ge-
nişletilmesini isteyen Hisar cıklıoğlu, sabit geliri olan dar 
gelirli vatandaşları tüketime yöneltmek amacıyla harcama 
çeki ve benzeri tedbirlerin hayata geçirilmesini de öner di. 
Hisarcıklıoğlu, harcama çeki konusunun tartışılması na ihti-
yaç olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, beş hafta sü recek kampanyanın ikinci haf-
tasına girerken yeni afişlerin de ülke genelinde yerini 
alaca ğını açıkladı. Türkiye’nin 72 milyonluk iç pazarının 
en bü yük güç olduğunu ancak iç tü ketimdeki yavaşlama-
nın gide rilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Hisarcık-
lıoğlu, kampanyayı başlattıkları gün den bu yana iç pazarı 
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canlan dırmak konusunda süren tar tışmanın son derece fay-
dalı ol duğunu da sözlerine ekledi. Pazara çıkmanın tek ba-
şına krizi çözmeyeceğini ve işsizliği azaltmayacağını belir-
ten Hisar cıklıoğlu, ancak tedbirlerin bü tüncül biçimde alın-
dığı bir ortamda krizden korkmamanın ve alışverişi kesme-
menin Tür kiye’ye çok şey kazandırabile ceğini söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu, çareler üzerine yoğunlaşmış bir kriz tartışma-
sı yapabilmek için çok doğru bir zamanda olunduğunu vur-
guladı.
En vahim sorun işsizlik
Krizin en vahim sonucunun işsizlik olduğuna dikkat çe-
ken Hisarcıklıoğlu, “38 milyon in sanımız işsiz, 2.5 milyon 
insanı mız da umudunu kaybetmiş iş sizdir. Dolayısıyla 6.3 
milyon insanımız evine ekmek götürememektedir” dedi. 
Hisarcıklı oğlu, bir yandan işsizlik soru nunun sosyal etkile-
rini azaltır ken diğer yandan işsizlik fonu nun kullanım şart-
larının geçici bir süre genişletilmesini bekle diklerini söyle-
di. Ayrıca işgücü ne beceri kazandırma kurslarının sayı ve 
niteliğinin artırılma sı gerektiğini belirten Hisarcık lıoğlu, bu 
sayede işsizlerin hem morallerinin yükseltilmesinin hem de 
kriz ertesinde daha yüksek verimle çalışmalarının sağlana-
cağını vurguladı. Hisar cıklıoğlu, istihdamın teşviki amacıy-
la istihdam yüklerindeki indirimin devamını beklemeyi sür-
dürdüklerini de bildirdi.

SİYASİ DESTEKTEN MEMNUNUZ
Rifat Hisarcıklıoğlu konuş masından sonra soruları da ya-
nıtladı. Bir gazetecinin kampanyaya hükümetin somut des-
teğinin ne olduğu konusun daki sorusu üzerine, “İktida rın 
ve muhalefetin destekleme sinden memnuniyet duyuyo-
ruz. Hükümet de somut adımlar at maya yönelik çalışmalar 
yapı yor. Sonuçlanmadan açıkla mak manalı değil. Açıklaya-
cak olan onlar” dedi. Hisarcıklıoğ lu, önceliğin ekonomiye 
veril memesi durumunda İşsizlerin artacağını da belirterek, 
“Fil dişi kulelerde yaşayanlar bura larda yaşayamaz. Üretim, 
is tihdam, tüketim.” dedi.
YENİ AFİŞTE NE VAR
3 kişilik bir işçi ailesinin res medildiği ikinci hafta afişlerin-
de, “Kimse İşini Kaybetmesin!” slo ganı altında verilen me-
saj şöyle: “Biz alışverişi kesersek, o işini kaybeder. Ekono-
mileri üretim, is tihdam, tüketim ayakta tutar. Ekonomi, asıl 
durduğunda ölür. Krize yenilmeyeceğiz! Çıkacağız pazara, 
Türkiye’nin alın terini ta şıyanı tercih edeceğiz. Ülkemize 
destek olacağız. İşsizler iş bulsun, işini kaybedenler işe geri 
dönsün, kepenkler kapanmasın. Haydi Tür kiye önce üret-
meye... Sonra da kendi ürettiğini tüketmeye! Türki ye’nin 
yüzü gülsün diye...”
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’İşsizlik sürerse tuzu kurular fildişi kulesinde yaşayamaz’

“Kriz varsa çare de var” kampanyasının ikinci ayağını başlatan 
TOBB Başkanı, dar gelirliye harcama çeki verilmesini istedi.
Kriz varsa çaresi de var” kampanyası için kolları sıvayan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fildişi kulelerinde tuzu kuru olan-
lara söylüyorum. İşsizlik, kriz böyle giderse fildişi kulelerde otu-
ramazsınız” sözleriyle gelir düzeyi yüksek kesime seslendi. Hi-
sarcıklıoğlu, ekledi; “Gelin Kayseri’yi, Denizli’yi, Anadolu’yu 
gezdireyim. Neyin ne olduğunu görün. Ankara ve İstanbul’da 
oturup krizi konuşmak kolay.” TOBB’un öncülük ettiği ve TESK, 
Türk- İş, Hak İş, Kamu Sen, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD’la bir-
likte 16 sivil toplum kuruluşun destek verdiği “Kriz varsa çare de 
var” kampanyasının ikinci ayağı Ankara’da başladı. “Kimse işi-
ni kaybetmesin” sloganıyla tanıtılan kampanyada konuşan TOBB 
Başkanı, Hükümet’ten dar gelirlilere harcama çeki vererek alım 
gücünü artırmaya yönelik tedbir alınmasını istedi.
“İŞSİZLİK FONU’NU GENİŞLETİN” 
İşsizlik Fonu’nun kullanım şartlarının geçici süreyle genişletil-
mesi çağrısı yapan Hisarcıkloğlu, “Biz kıvılcımı ateşledik, gür 
alevlere dönüştürmek isteyen herkesi burada görmek istiyoruz. 
72 milyonluk iç pazarımız en büyük gücümüz. Ekonomiyi can-
landırmak için oluşturduğumuz birlik meyvelerini verecektir. İş-
sizler iş bulsun, işini kaybedenler işe geri dönsün, kepenkler ka-
panmasın istiyoruz. Krize yenilmeyeceğiz, ülkemize birlikte des-
tek olacağız” diye konuştu.
KURU TEŞEKKÜR YOK 
HİSARCIKLIOĞLU, kampanyaya hükümetin somut desteğinin 
ne olduğu, hükümet temsilcilerine “kuru kuruya” mı teşekkür et-

tiğine ilişkin soruya, şöyle yanıt verdi: “Hükümet temsilcilerine 
kuru kuru teşekkür etmedim. Hükümet de somut adımlar atma-
ya yönelik çalışmalar yapıyor. Herkesin üzerine düşeni yapma-
sı lazım. İktidarın ve muhalefetin desteğinden memnuniyet du-
yuyoruz.” 
‘SABİT GELİRLİYİ ÇEKLE TEŞVİK EDİN’
YÜZDE 16.1’e çıkan işsizliğin sosyal bir sorun haline geldiği-
ni vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “3.8 milyon insanımız işsizdir, 2.5 
milyon insanımız da umudunu kaybetmiş işsizdir. Dolayısıyla 6.3 
milyon insanımız evine ekmek götüremiyor” dedi. Sabit geliri 
olanların tüketime teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu; “Biz toplumun taleplerini dile getiriyoruz. 
Bunlardan biri de harcama çeki. Bu tulumbaya su dökmek gibi. 
Otomotiv fabrikaları, talebin durması nedeniyle bir süre önce işçi 
çıkarmamak için kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. ÖTV in-
dirimi talebi artırdı. Şimdi bütün fabrikalar çalışıyor. Çalışanlar 
mutlu, geliri var harcıyor. Harcama çeki de böyle bir şey.” 
IMF’DE GÖRÜŞLER FARKLI 
HİSARCIKLOĞLU IMF ile anlaşmanın gecikmesi konusunda 
da, “Platforma katılan örgütlerin bu konudaki görüşleri farklı. Bu 
platformda görüşümüzü dile getirmek istemiyoruz” dedi. 
KİMSE İŞİNİ KAYBETMESİN
Toplantıya, 16 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Dağıtılan 
afişlerde, şu ifadeler yer alıyor: “Biz alışverişi kesersek, o işini 
kaybeder. Ekonomileri üretim, istihdam, tüketim ayakta tutar. İş-
sizler iş bulsun işini kaybedenler işe geri dönsün. Haydi Türkiye 
önce üretmeye... Sonra da kendi ürettiğini tüketmeye!”
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Krize karşı TOBB düğmeye bastı, sıra bankalarda

HÜSEYİN SÜMER
Hükümetin krizin yaralarını sarmak için attığı adımlara si-
vil toplum kuruluşlarından destek geldi. Bilindiği gibi hü-
kümetin krizle ilgili attığı en somut adımlardan biri, beyaz 
eşya, otomotiv ve konut sektörlerinde yaptığı ÖTV ve KDV 
indirimleri olmuştu. Bununla birlikte iç talep canlanmıştı. 
Tabii bütün bunların ardından en büyük eleştiriyi de reel 
sektör alıyordu. Çünkü, ‘kriz varsa bütün kesimlerin eli-
ni taşın altına koyması gerekiyor’ eleştirileri sıkça yapıldı. 
Tam bu noktada, TOBB önderliğinde sivil toplum örgütle-
ri İstanbul’da krizin çözüm meşalesini ateşledi. Geçen haf-
ta, “Kriz varsa çare de var” sloganıyla kampanya başlattı. 

Kampanyanın ikinci ayağının sloganı bu kez, ‘Kimse işini 
kaybetmesin’ şeklindeydi. Böylece, ilk kez sivil toplum ku-
ruluşları ile hükümet krizin çözüm yolları için el ele vermiş 
oldu. Şimdi sırada bankalar var. Hatırlanırsa, bankalar kriz 
sürecinde kredi vermekte cimri davrandığı için en büyük 
eleştiriyi alan sektör olmuştu. Ekonomi yönetiminin, ban-
kaların tüketici kredi faiz oranları ile kredi masraflarını dü-
şürmek için çalışmalar yürüttüğü konuşuluyor. Bu çalışma, 
bankaları da rahatlatacak. Finans sektörü, bu durumda sivil 
toplum kampanyalarına dahil olmanın yanında “elini taşın 
altına koymuyor” eleştirilerinden de kurtulacak. 
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Kriz varsa çare de var! 

M. ALİ YILDIRIMTÜRK
Türkiye, müteşebbis girişimcilik ruhuyla, yeri geldiğin-
de bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güçlü bir 
ülkedir. Yeter ki gücümüzü yerinde kullanmayı bilelim.

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde Türkiye’nin 
en büyük işveren ve işçi örgütleri ‘Türkiye’nin yüzü gülsün 
diye’ bir araya geldi. Beş hafta sürecek iletişim kampanya-
sının ilk haftasında ‘İçe Kapanma Pazara Çık’ çağrısı ya-
pıldı. Bu ilk kampanyada ekonomik gücü olan ve tüketimi-
ni erteleyenlere moral verip harekete geçmeleri amaçlandı. 
Bu noktaya nereden geldiğimize bakalım. Türkiye son 5-6 
yıldır üreten ve ürettiğinin daha çoğunu dünyanın dört bir 
köşesine satan bir ülke oldu. İhracatı 135 milyar dolarla 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine tırmandı. Bu sı-
rada içerideki tüketici biraz göz ardı edildi. Birçok malın iç 
piyasa fiyatı dış piyasa fiyatının bir hayli üzerindeydi. Li-
kidite bolluğunun etkisiyle iç piyasada da tüketim artışı de-
vam etti. Birçok vatandaş banka kredisiyle ev ve araba aldı. 
Kredi kartıyla taksitli alışverişlerde patlama oldu. Halk ka-
zandığını değil kazanacağı parayı önceden harcama eğili-
mine girdi. Düşük ve orta gelir grubu global finansal krize 
borçlu yakalandı. 
İş dünyası da üretim ve pazarlamanın yoğun olduğu dönem-

de, haklı olarak yatırıma yöneldi. Yatırımın bir kısmı kredi 
kullanılarak yapıldı. İş dünyası ABD’de başlayan finansal 
krizin bu ülkenin sınırları içerisinde kalacağını bekledi. An-
cak, beklenenin tersi bir gelişme olunca, global finansal kri-
ze borçlu yakalandı. Dış pazarın daralmasıyla birlikte üre-
timde de frene basıldı. Bazı fabrikalar çalışanlarını ücretsiz 
izne gönderdi. Bazıları üretimlerini durdurdu. Ardından da 
işçi çıkarmak zorunda kaldı. 
Türkiye finansal mali yapısı itibarıyla global finansal 
krizden en az etkilenecek ülkelerin başında geliyordu. 
Türkiye’nin şanssızlığı, yerel seçim ortamının global kri-
zin en şiddetli yaşandığı zaman dilimine rastlamış olma-
sıydı. Muhalefet, halkı krizle korkutarak oy alma hevesi-
ne kapıldı. Bugüne kadar yaşanan içsel ekonomik krizler-
de büyük maddi kayıplar yaşayan halkın kafası, yazılan çi-
zilenler ve anlatılanlardan dolayı karıştı. Zorunlu ihtiyaç-
lar dışındaki harcamalarda adeta frene bastı. İndirim üze-
rine indirim yapılsa da, tüketiciler ‘Bekle gör’ moduna gir-
di. İç tüketim durma noktasına geldi. Yerel seçimlerden hü-
kümeti erken seçime götürecek bir sonuç çıkmayınca, ikti-
dar karşıtları ekonomiyle ilgili negatif yorumlarını yumu-
şatmak zorunda kaldı. Hükümetin bazı sektörleri canlandır-
mak ve tüketimi artırmak adına uygulamaya koyduğu ver-
gi indirimleri beklenen sonucu verdi. Hükümet karşıtı veya 
yanlısı Türkiye’deki tüm sivil toplum örgütleri yapılan yan-
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lışın farkına vararak, halkın üzerine kâbus gibi çöken kriz 
korkusunu kaldırmak adına; halkı tüketmeye ve iç pazarı 
canlandırmaya yönelik beş hafta sürecek ‘Kriz varsa çare 
de var’ sloganıyla kampanya başlattılar. 
Diğer bir önemli gelişme de, dünyanın en büyük iş zirve-
siyle 2-5 Haziran’da İstanbul’da yaşanacak. Finansal kri-
zin etkisiyle dış pazarlar daraldı. İşadamları sorunun çözü-
mü için alternatif ülkelere yönelerek, ‘Hangi ülkeye, ne tür 
mallar satabiliriz’ araştırmasına girdiler. Bu noktada Dış Ti-
caret Müsteşarlığı (DTM) koordinasyonunda, Türkiye İşa-
damları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tara-

fından düzenlenen ‘Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü’ zirve-
sinde 115 ülkeden 2 bin 139 ithalatçı ve Türkiye’den 3 bin 
üretici sanayici buluşacak. Dünya Ticaret Merkezi’nde dü-
zenlenecek zirvede işadamları 120 bin ikili görüşme yapa-
cak. Tüm dünyayı tek bir seferde buluşturacak iş zirvesin-
de 7 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturulması hedefleni-
yor. Kısacası içeriden ve dışarıdan krizin etkisini azaltacak 
ve Türkiye’nin yüzünü güldürecek çalışmalar yapılıyor. O 
halde ‘Kriz varsa çare de var!’



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ153

MAYIS 09

ZAMAN GAZETESİ - 30 MAYIS 2009

‘Dar gelirlilere harcama çeki verilsin, kimse işini kaybetmesin’

TOBB’un öncülük ettiği ve 16 sivil toplum kuruluşunun 
destek verdiği, ‘kriz varsa çare de var’ kampanyasının 2. 
ayağı tanıtıldı. ‘Kimse işini kaybetmesin’ denilen kampan-
yada hükümetten dar gelirliye harcama çeki verilmesi is-
tendi. 

Sivil toplum örgütlenin başlattığı “Kriz varsa çare de 
var” kampanyasının ikinci haftasının sloganı “Kimse işi-
ni kaybetmesin” olarak belirlendi. Ankara’da düzenlenen 
basın toplantısına TOBB, Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK, 
Kamu-Sen, TİM, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, işsizliğin sosyal bir sorun haline geldi-
ğini söyledi. Yüzde 16,1’e ulaşan işsizliğin gelecek nesil-
lerin asgari düzeyde yaşamalarını tehdit eder hale geldiği-
ni belirterek, “Önceliği ekonomi yapmazsanız işsizlik ar-
tar. Fildişi kulelerde yaşayanlar, buralarda yaşayamaz.” ifa-
delerini kullandı. Toplumun üst gelir grubunun ve bunların 
temsilcilerinin krizi hissetmediğini anlatan Hisarcıklıoğ-

lu, “Tuzu kuru olanlara söylüyorum. Onlar bunu hissetmi-
yorlar. Anadolu’ya gelenler neyin ne olduğunu biliyor. Ge-
lin Anadolu’yu gezdireyim, Kayseri’yi, Denizli’yi gezdire-
yim. Neyin ne olduğunu görsünler. Ankara’da, İstanbul’da 
oturup kriz konusunda konuşmak kolay.” dedi. TOBB, 
TESK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, DEİK, TÜSİAD ve 
MÜSİAD’la birlikte 16 sivil toplum kuruluşunun destek 
verdiği ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının ikinci aya-
ğı Ankara’da tanıtıldı. ‘Kimse işini kaybetmesin’ sloganıy-
la tanıtılan kampanyada konuşan TOBB Başkanı, hüküme-
tin harcama çeki gibi dar gelirlilerin alım gücünü artırmaya 
yönelik tedbirleri hayata geçirmesini ve İşsizlik Fonu’ndan 
yararlanma şartlarının da yumuşatılmasını istedi. Önemli 
geri dönüşler aldıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, özellik-
le Anadolu’dan bu çağrıya önemli bir katılım geldiğini söy-
ledi. Üreten Türkiye Platformu olarak Türkiye’de iç paza-
rı canlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
hükümet ve muhalefetin kampanyaya destek verdiğini ak-
tardı. Türkiye’nin 72 milyonluk iç pazarının en büyük güç 
olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, iç tüketimdeki yavaş-
lamanın durdurulması gerektiğini anlattı.
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‘Sabit gelirliye çek verin, tulumbaya su dökün’

‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanyasının ikinci ayağını 
başlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sabit gelirlerin 
harcama çekiyle tüketime teşvik edilmeye ihtiyacı var. Bu, 
tulumbaya su dökmek gibi” dedi.

TOBB önderliğinde, aralarında Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ankara Sanayi Odası, TÜSİ-
AD ve MÜSİAD’ın da bulunduğu kuruluşların katılımıy-
la başlatılan “Kriz Varsa Çare de Var” kampanyasının ikin-
ci aşaması “Kimse İşini Kaybetmesin” başlığıyla sürüyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ile iktidar ve muhalefete, kampanyaya verdik-
leri destek dolayısıyla teşekkür etti. Krizin en vahim sonu-
cunun işsizlik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “3.8 mil-
yon insanımız işsiz, 2.5 milyon insanımız da umudunu kay-
betmiş işsiz. Dolayısıyla 6.3 milyon insanımız evine ekmek 
götüremiyor” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, işsizlik fonunun kullanım şartlarının geçi-
ci bir süre genişletilmesi, meslek kurslarının artırılması ge-
rektiğini kaydederek, “Önceliği ekonomi yapmazsanız bu 
işsizler artar. Fildişi kulelerde yaşayanlar için söylüyorum, 
oralarda kimse yaşayamaz” dedi.

‘Tuzu kuru hissetmiyor’
Hisarcıklıoğlu, harcama çekleri ile ilgili soru üzerine de, 
“Sabit geliri olanların harcama çekiyle tüketime teşvik edil-
meye ihtiyacı var. Bu tulumbaya su dökmek gibi” diye ko-
nuştu. Kampanyayı destekleyen ve katılan örgütlerin sayı-
sının 16’ya ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Tuzu kuru 
olanlar bunu hissetmiyor. Anadolu’ya gelenler neyin ne ol-
duğunu biliyor. Ankara’da, İstanbul’da oturup yanıt ver-
mek, kriz konusunda konuşmak kolay” dedi.
Ürettiğini tüket’
“Kimse İşini Kaybetmesin” sloganıyla başlatılan alt kam-
panya kapsamında dağıtılan afişlerde, bir aile resmiyle şu 
ifadeler yer alıyor:
“Biz alışverişi kesersek, o işini kaybeder. Ekonomileri 
üretim, istihdam, tüketim ayakta tutar. Ekonomi, asıl dur-
duğunda ölür. Krize yenilmeyeceğiz! Çıkacağız pazara, 
Türkiye’nin alın terini taşıyanı tercih edeceğiz. 
Ülkemize destek olacağız. İşsizler iş bulsun, işini kaybe-
denler işe geri dönsün, kepenkler kapanmasın. Haydi Tür-
kiye önce üretmeye... Sonra da kendi ürettiğini tüketmeye! 
Türkiye’nin yüzü gülsün diye...”
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Geçen hafta başlayan destek ve kampanya larla genişleyen 
‘Kriz Varsa Çare De Var’ seferberliğinin ikinci dalgasın-
da Üreten Türkiye Platformu’nun Türkiye’ye ikinci çağrısı 
“Kimse işini Kaybetmesin” oldu. Krizin Türki ye’ye verdi-
ği hasan en aza indirgemek amacıyla kurulan ve ilk adımı-
nı geçtiğimiz hafta “Eve Ka panma Pazara Çık” diyerek atan 
Platform, kam panyanın ikinci haftasında Türkiye’nin en 
büyük sorunu olarak gördüğü istihdama dikkat çekti. Üre-
ten Türkiye Platformu adına konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kampanyanın bir hafta gibi bir sürede özel-
likle Anadolu’da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
“Hükümetin bu konuda atması gereken adım ları atacağına 
inanıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, kampanyayı eleştirenleri 
de kendileriyle birlikte Anadolu’yu gezmeye ve ülkede ne 
olduğunu an lamaya davet etti. 5 hafta boyunca yeni duyuru-

lar yapacaklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, iç pa zarın ha-
rekete geçmesi için Hükümet’in de at ması gereken adım-
lar olduğunu söyledi. Hükü met’in bu konuda çalışmaları-
nı sürdürdüğünü, gerekli adımların atılacağına inandığım 
vurgula yan Hisarcıklıoğlu,”Dar gelirli vatandaşlarımızın 
alım gücünü artırmaya yönelik harcama çeki ve benzeri ted-
birleri hayata geçirmelidir” dedi.

EN VAHİM SONUÇ İŞSİZLİK
Krizin en vahim sonucunun işsizlik olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 6 milyon 300 bin kişinin işsiz 
olduğunu belirterek,”Bu sorunun çözümünde hükümete, 
muhalefete, bütün sivil toplum örgütlerine, velhasıl hepimi-
ze görevler düşüyor. Bu sorun hepimizin sorunu, bu sorun 
Türkiye’nin sorunudur” dedi.
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Kimse işini kaybetmesin!

TOBB önderliğinde gerçekleştirilen ve sivil toplum ku-
ruluşlarının katılımıyla başlatılan ‘Kriz Varsa Çare de 
Var’ kampanyasının ikinci haftasının sloganı “Kimse 
işini kaybetmesin” olarak belirlendi. Dün de geniş katı-
lımlı ilk adım atıldı.

Çağrımıza Anadolu’dan da çok güzel cevap ve katılım 
geliyor 
Hisarcıklıoğlu, “Kriz Varsa Çare De Var” seferberliğinin 
başlamasıyla birlikte, ekonominin artık birinci gündem ol-
duğunu ve çareye odaklı bir tartışma sürecinin başladığını 
belirterek bunu çok faydalı bulduklarını ifade etti. Hisarcık-
lıoğlu, “İkinci haftaya girerken, gerek halkımızdan gerek-
se toplumumuzun diğer kesimlerinden oldukça güzel geri 

dönüşler aldığımızı görüyorum. Özellikle Anadolu’dan bu 
çağrımıza önemli bir cevap ve katılım geliyor. Biz bir kıvıl-
cımı ateşledik, bu kıvılcımı gür alevlere dönüştürmek iste-
yen herkesi burada görmek istiyoruz. Önemli olan çözüm-
leri hep başkalarından ve dışarıdan beklemek yerine ‘ben 
veya biz ne yapabiliriz?’ sorusunu sorabilmektir” dedi. Ba-
sın toplantısında sonra soruları yanıtlayan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünya ekonomisini düzeltmek bizim 
elimizde değil, o nedenle bu kriz döneminde Türkiye’nin 
ihracat ile büyümesinin yolu tıkalı. O zaman herkesin üze-
rine düşeni yapması ve GSMH’nin yüzde 70’ini oluşturan 
iç tüketimi canlandırmamız gerek. Göle attığımız taş dalga 
dalga yayılıyor. Herkes elini taşın altına koymalı” diye ko-
nuştu. 
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“Parası olup harcamayan indirimde harekete geçti” diyen Hisarcıklıoğlu:

Parası olmayana devlet “harcama çeki” versin
”Devlet, sabit ve dar gelirli için harcama çeki vermeli”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kriz varsa çare de 
var” kampanyasının amaçlarından birinin de çareye odak-
lı bir tartışma süreci başlatmak olduğunu belirtti. Hisarcık-
lıoğlu, özellikle dar ve sabit gelirli olanlara devletin harca-
ma çeki vermesi gerektiğini tekrar vurguladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Kriz varsa çare de var” kampanyası-
nın amaçlarından birinin de ça reye odaklı tartışma süreci 
başlatmak olduğu nu belirtti. Kampanyanın geldiği noktaya 
ilişkin olarak, bilgi veren Hisarcıklıoğlu, dar ve sabit ge-
lirliler için devletin destek sağlaması gerek tiğini belirterek, 
“Harcama çeki veya başka bir destek olabilir. Özellikle bu 
kesimi harekete ge çirmemiz lazım” dedi.
Küresel ekonomik krizin sonunun geleceğini ancak bu sü-
reçte kaybetmeden veya diğer ülke lere göre daha az kaybe-
derek bu işten kazançlı çık mak gerektiğine dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “Birbirimizle kavgayı ve öteki 
diye gör meyi bırakıp, hedefe odaklanalım. Amaç, Türki-
ye’nin yüzünün gülmesi. İç pazarı canlandırmak için baş-
ka görüşleri olan varsa herkesi dinleme ye hazırız. İhracat 
son ayda yüzde 40 geriledi. Dün ya pazarları daralıyor. İhra-
cat yaptığımız ülkeler küçülüyor. Geçmişte yaşanan krizleri 

aşmamız da ihracat ülkemize önemli katkılar sağladı. Ama 
bu küresel kriz sürecinde, dış pazarları canlan dırma şansı-
mız yok. İç pazarı canlandırmamız bu dönemi atlatmak için 
şart. Hükümetin, vergi indirimlerine devam etmesini bek-
liyoruz. Onun dı şında isteklerimizi hükümete iletiyoruz. 
Ama burada önemli olan biz üzerimize düşeni yapmaya ça-
lışıyoruz. AK Parti, CHP ve MHP bu kampanyaya tam des-
tek veriyor. Cumhurbaşkanımız da kam panyaya destek ver-
diğini açıkladı.”
Esnaf kepenk kapattığı zaman, üreten tesisin kepenk kapat-
tığını veya işçi çıkarttığını, gelir azal dığı zaman tüketimin 
azaldığım dile getiren Hi sarcıklıoğlu, “Aynı halkanın için-
de dönüyoruz. Tüketim azaldığı zaman esnaf veya tüccar 
dükkan
kapatıyor kepenk indiriyor. Diğer bir ifadeyle tü ketime de-
vam etmek gerekiyor” dedi.
Dar ve sabit gelirliler harekete geçirilmeli
Hisarcıklıoğlu, Tara mı var harcayalım diyenler oluyor?” 
ifadesine yer vererek, şöyle devam etti:
“Türkiye’de üç kesim var. Birinci kesim, para sı olup har-
cayanlar. Onlara zaten bir şey söylemi yorum. Parası var 
olup harcamayanlar var. Bunu da nerede gördük; ÖTV in-
diriminde gördük. Ocak ayında otomotiv satışları yaklaşık 
13 bin iken, ni san ayında 36 bine çıktı. Yani tulumbaya az 

HAZİRAN 09
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su dö küldü, otomotivdeki durum ortaya çıktı. ÖTV in dirimi 
sonunda devletin de geliri arttı. Şubat ayın da otomobil fab-
rikaları kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için müra-
caat etmişlerdi. ÖTV indi rimi olunca vazgeçtiler. Otomobil 
satışlarının ne redeyse yüzde 80’i nakit parayla oldu. ‘Şim-
di eve kapanma pazara çık’ çağrısı özellikle bu kesime yö-
nelik. Bu kesime ‘korkma pazara çık, eğer sen pa zara çık-
mazsan alışveriş etmezsen o zincirin hal kalarım kırmış olu-
yorsun, kırdığın zaman sen evinde de işsizliği hissedebi-
leceksin’ diyoruz. Üçüncü kesim ise, özellikle dar ve sa-
bit gelirli olan lar. Onlara devletin destek sağlanması lazım. 
Har cama çeki veya başka bir destek olabilir. Özellik le bu 
kesimi de harekete geçirmemiz lazım.”

Bir ilki gerçekleştiriyoruz
Hisarcıklıoğlu, işçi, işveren, esnaf ve memurun el ele ve-
rerek başlattığı 5 haftalık kampanyanın sloganının ilk haf-
tada, “Eve kapanma pazara çık”, ikinci hafta içinse “Kim-
se işini kaybetmesin” olarak belirlendiğini hatırlattı. Kam-
panyaya destek veren kurumların hızla artığına işaret 
eden TOBB Başkanı, TÜRK-İŞ. HAK-İS, TESK, TİSK. 
KAMU-SEN, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRKONFED. 
AGSO, AMPD, DEİK. TİKAD. BMD, TÜMSİAD. BAK-
TAD, MOBlSAD’ın kampanyayı desteklediğine dikkat çe-
kerek, “Bugün baktığımız zaman sivil toplum ve meslek ör-
gütleri olarak dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi.
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Amacımız çareye odaklı bir tartışma süreci başlatmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kriz varsa çare de var” 
kampanyasının amaçlarından birinin de çareye odaklı bir 
tartışma süreci başlatmak olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
kampanyaya destek veren kurumların hızla artığına işaret 
ederek, “Sivil toplum ve meslek örgütleri olarak dünyada 
bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi. 

TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLMAZ 
Bu konuyu bütün olarak ele almak gerektiğini ve herkese 
görev düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Tek başına ileti-
şim kampanyası ile krize çözüm getiremeyiz” değerlendir-
mesinde bulundu. Kampanya kapsamında BMD üyesi yak-
laşık 400 marka, her gün mağazalarına gelen 2 milyon kişi-
ye iç pazarı canlandırmak için indirim ve promosyon yapa-
cağını duyurdu. 

ÜÇÜNCÜSÜ DE GELİYOR 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kampanyanın amacına ulaş-
tığını belirterek, kampanyanın amaçlarından birinin de ça-
reye odaklı bir tartışma süreci başlatmak olduğunu söyledi. 
Kampanyanın ilk mesajı olarak tüketicilere, “eve kapanma 
pazara çık”, ikinci olarak “kimse işini kaybetmesin” dedik-
lerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki günlerde üçün-
cü mesajı açıklayacaklarını bildirdi. 

HAZİRAN 09
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TOBB, gümrüklerle İpek Yolu’na uzanacak, x-ray cihazı üretecek

VAHAP MUNYAR
TÜRK-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TATSO) ofis 
açılışı ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi toplan-
tısı için gittiğimiz Berlin’de kaldığımız otelin köşesindeki 
cafeye akşam kahvesi içmek için uğradım...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Şadan Eren, Mustafa Yardımcı, İlhan Par-
seker, Çetin Budak ile TOBB’un Gümrük ve Turizm İş-
letmeleri (GTI) şirketininin Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız (aynı zamanda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı) yolu izler vaziyette masalara dizilmişti.
TOBB’un Basın Danışmanı Murat Oray, gazeteci arkada-
şım Tarık Yılmaz’la birlikte biz de ekibe katılınca, ilginç 
bir görüntü oluştu.
Önce, yanyana dizilmiş yoldan geçenleri izleyen 8 er-
kek olarak oluşturduğumuz görüntüye güldük, sonra Arif 
Parmaksız’la Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’deki ya-
tırımlarını, hedeflerini konuştuk.
YapİşletDevret modeliyle aldığınız Kapıkule’de resmi 
açılış ne zaman?
- Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 
Haziran’da olacak. Kendisinden takvim bekliyorduk. Artık 
kesinleşti.

Şirketinizin yapısı nasıl?
- 2005 yılında 100 milyon TL sermaye ve TOBB’a bağlı 
137 borsanın ortaklığıyla kurmuştuk.
Şimdiye kadar işletmeye açtığınız gümrük kapıları han-
gileri?
- Habur, Cilvegözü, Hamzabeyli, Sarp ve Kapıkule. Tabi 
Kapıkule hizmete girmiş durumda ama resmi açılışı dedi-
ğim gibi 19 Haziran’da yapılacak.
Bugüne kadar gümrük kapıları için ne kadar yatırım 
yaptınız?
- 185 milyon doları buldu.
Sırada hangileri var?
- Nusaybin, Akçakale, Dereköy, Yayladağı, Dilucu, Esen-
dere, Türkgözü, Karkamış ve Öncüpınar kapılarına ait pro-
jelendirme ve fizibilite çalışmaları devam ediyor.
Kapıkule’de Bulgaristan’a, “Kapıkule’de sizin tarafı da 
GTI olarak işletelim” öneriniz olmuştu. Bu konuda bir 
ilerleme var mı?
- Bulgaristan’a aynı öneriyi tekrarlıyoruz. Ancak, bu konuda 
en somut ilerleme Gürcistan’la olacak. Çünkü, Gürcistan’ın 
Sarpi Kapısı’nın (bizim taraf Sarp) modernizasyon ve işlet-
me projesini alabiliriz. Ayrıca Suriye ile de konuşuyoruz.
Parmaksız, biraz duraksayıp, kafalarındaki planı anlattı:
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Aslında hedefimiz İpek Yolu güzergahındaki tüm güm-
rük kapılarına adım adım modernizasyon ve işletme 
için talip olmak.
Arif Parmaksız, bir başka hazırlığın da ipuçlarını verdi:
Gümrük kapılarının modernizasyon ve işletmesine gi-
rince, xray cihazı konusunda üretim araştırması da 
yapmaya başladık. Biri Amerikalı, diğeri Çinli iki tek-
noloji şirketiyle görüşüyoruz. Ortaklaşa xray cihazı 
fabrikası kuracağız.
- Ortaklık yapısı nasıl olacak?
Yüzde 50 TOBB, yüzde 50 de yabancı ortağın olacak. 
TOBB’un yüzde 50’lik hissesinin bir kısmını bize bağlı 
Endüstri ve Teknoloji Üniversitesi’ne (TOBBETÜ) ve-
receğiz. Çünkü, ArGe işlerimizi TOBBETÜ yapacak.
TOBB’un Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketi, 
Kapıkule’nin devreye girişiyle çok büyük iş hacmine ulaş-
tı... İpek Yolu’na uzanıp, x-ray cihazı üretimine de başla-
yınca, yapı daha da büyüyecek...

Araçların yüzde 35’i Kapıkule’den geçiyor
TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., Kapıkule Sınır 
Kapısı’nın modernizasyonu sırasında 41 bin 240 metreka-
relik alanda inşaat yaptı.
Şirketin bugüne kadarki en önemli operasyonunu Kapıkule 
Gümrük Kapısı modernizasyonu oluşturdu.
Türkiye’ye giriş-çıkış yapan araçların yüzde 35’i 
Kapıkule’den geçiyor.
Karayoluyla giriş-çıkış yapan yolcuların yüzde 42’si 
Kapıkule’yi kullanıyor.

Tüm milletvekilleri davetli 5 bin kişi yemek yiyecek
TOBB, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ile Edirne Ti-
caret Borsası, Kapıkule Sınır Kapısı’nın resmi açılışı için 
hazırlıkları hızlandırdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Kapıkule’ye verdiği önem nedeniyle, TBMM’deki tüm mil-
letvekillerinin açılışa davet edilmesini istedi. TOBB da bu-
nun üzerine Türkiye genelindeki 360’ı aşkın oda ve borsa 
yönetimlerini açılışa davet etme planı yaptı. Gümrük ve Tu-
rizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Par-
maksız, Bulgaristan’dan başta Başbakan olmak üzere katı-
lacak davetlileri de dikkate alarak, ekibine 19 Haziran’daki 
resmi açılış töreni için 5 bin kişilik yemek hazırlığı yapma-
ları talimatı verdi.

HAZİRAN 09
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TOBB Meclis’ten yeni anayasa istedi

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katılımcı demokrasi anlayışı 
için değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurgularken Meclis’ten, 
yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim yasalarında düzenle-
me istedi. Mecilis Başkanı Köksal Toptan da anayasa deği-
şikliği için uzlaşma çabalarının sürmesi gerektiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine TBMM’de ye-
mek veren Toptan, Hisarcıklıoğlu’nun yeni bir anayasa ya-
pımı konusundaki katkısının ve diğer sivil toplum örgütle-
rine önderlik yapma gayretlerinin Türkiye için büyük an-
lam ifade ettiğini söyledi. Toptan, “O konuda mesafe aldı-
ğımızı maalesef söyleyemem. Bütün gayretlerimize rağmen 
toplumdaki geniş mutabakatın parlamentoda gerçekleşme-
diğini görüyoruz. Ama bu, Türkiye’nin modern, yüzü ba-

tıya bakacak, daha çok Batıya yaklaştıracak anayasaya ih-
tiyacı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Sonuç itibariy-
le böyle bir anayasa değişikliğini parlamento çatısı altında 
yapacağımız için yine uzlaşma çabalarını sürdürmemiz, uz-
laşmayı bulmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da katılımcı demokrasi anla-
yışı için muhakkak yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu 
vurgulayarak, “Bunun başlıcası da yeni bir anayasa. Ama 
yeni bir anayasa yapılana kadar sistemdeki eksikliği gide-
rebilmek için sayın başkanımızın nezdinde bütün konular-
da kurumsal bir mekanizmayla ilişki kurarak, ekonomiyi il-
gilendiren konulara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Katılımcı 
demokrasi işte bu” dedi. (Radikal)
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TOBB’dan Kapıkule’ye AVM gibi gümrük kapısı

TOBB’un kapasitesini beş kata çıkardığı ve 130 milyon 
lira harcadığı modern bir plazayı andıran Kapıkule Sınır 
Kapısı’nı Başbakan açtı
TOBB tarafından yap- işlet -devret modeli ile modernize edi-
len Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından uydu bağlantısı sayesinde eş za-
manlı olarak hizmete açıldı. Kapıkule sınır kapısı için 130 mil-
yon lira, Hamzabeyli için ise 10 milyon liralı yatırım yapıldı.
Yıllardır hantal ve eski yapısı nedeniyle eleştirilen Kapıkule 
sınır kapısı, yeni haliyle büyük bir alışveriveriş merkezini an-
dırıyor. Kapıdan geçiş için bekleme süresi de 30 dakikadan, 
10 dakikaya düşürüldü.
‘ÇİLE KAPISI OLMASIN’ 
Başbakan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, sınır kapıla-
rının çile kapısı olmasını istemediklerini kaydetti. Erdoğan, 
TOBB’un daha önce İpsala, Habur, Sarp ve Cilvegözü sınır 
kapılarını da modernize ettiğini hatırlattı ve ekledi “Bugün sı-
nır kapılarını modernize ediyoruz ama inanıyorum ki orta va-
dede bu kapıları aramızdan kaldıracak ve Schengen’e dahil ol-
muş olacağız.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu da “Hizmet 
kapasitesi yaklaşık 4 katına çıkartılan sınır kapılarında, ülke 
imajını zedeleyecek aksaklık kalmamıştır. Bu yatırımları ger-
çekleştirmek için 270 milyon lira harcadık. Devletimizin kasa-
sından bir kuruş çıkmadı” diye konuştu 
Meksika ile ABD arasındaki Elpaso’dan sonra dünyanın en 
büyük ikinci sınır kapısı konumunda olan Kapıkule sınır ka-
pısından araç geçiş kapasitesi 1.2 milyon adetten 4 milyona, 
Hamzabeyli’de ise 220 binden 500 bine çıkartıldı. Türkiye’nin 
kara sınır kapılarından yılda 5 milyon araç ve 15 milyon yol-
cu geçtiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu 2008’de 330 milyar dola-
ra ulaşan dış ticaret hacminin yüzde 40’ının kara gümrük kapı-
larından geçtiğini kaydetti. 

‘Uzun TIR konvoyu görmek istemiyoruz’
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakan Hayati Yazıcı, 
eski bakan Ali Coşkun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu ve Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov 
ile kurdeleyi kesen Erdoğan “Artık sınır kapılarında uzun TIR 
konvoyu görmek istemiyoruz” dedi.
Araç geçiş kapasitesi 5 milyona yükseldi
* Yıllık araç geçiş kapasitesi 1.2 milyondan 4 kat artırılarak 5 
milyon araca çıkartıldı. 
* Toplam 334 bin metrekarelik alanın içinde inşaat alanı 41 
bin m2 oldu. 
* Proje hedeflenen 18 aylık süreçten dört ay erken bitti 
* TIR bölümünde 5 giriş, 6 çıkış olmak üzere toplam 11 pe-
ron yapıldı. 
* Yolcu bölümünde 12 giriş, 11 çıkış olmak üzere 23 peron ya-
pıldı. 
* Yolcu ihtiyaçları için freeshop, restaurant, market ve hediye-
lik eşya imkanları sağlandı. 
‘Restoranları ve hediyelik eşya mağazalarını Setur işlete-
cek’
KAPIKULE’nin içindeki restoranlar, freeshoplar, market ve 
hediyelik eşya mağazalarının işletmesini Setur aldı. 
TOBB ayrıca gümrük kapılarında kullanılan ve bugüne dek 
ithal edilen X ray cihazlarının Türkiye’de üretilmesi için de 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortak çalışma 
yürütüyor. 
TOBB’un kapasitesini beş kata çıkardığı Kapıkule, 
Bulgaristan’ın da sınır kapısında bazı değişikliklere yol açtı. 
Bulgar tarafı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından 
AB ve Yunan bayraklarının yer aldığı direkleri yükseltti. 

HAZİRAN 09
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130 milyon lira yattı Kapıkule kapısı dünya ikincisi oldu

TOBB’un modernizasyon çalışmalarını tamamladı-
ğı Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük sınır kapıları açıl-
dı. Hamzabeyli Kapısı için 10 milyon lira, Kapıkule için 
130 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırım-
larla Kapıkule yoğunlukta dünya ikincisi oldu. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gümrük kapılarının mo-
dernizasyonunda devletin kasasından bir kuruş çıkma-
dığını vurguladı.

Tescil işlemleri yapılamıyor
1970’lı yıllardaki genişletmelerde alanın tamamı kamulaş-
tırıldı. Ancak tescil işlemleri yapılmadı. 
Bu durum yapişletdevret kapsamında yenileme çalış-
malarına başlanınca anlaşıldı.
Şu anda tescile ilişkin işlemler nedeniyle açılmış davalar 
idare lehine sonuçlanmış olmakla birlikte yargı süreci de-
vam ediyor. 
Bu nedenle tescil işlemleri yapılamıyor. Ancak alınan 
geçici izinlerle inşaata başlandı ve tamamlandı.

Erdoğan: Orta vadede sınır kapıları kalkacak
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon ça-
lışmaları tamamlanan Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük ka-
pılarının açılışında, “Bugün sınır kapılarını modernize edi-
yoruz. Ama inanıyorum ki orta vadede bu kapılar da ara-
mızdan kalkacak ve artık Schengen’e dahil olmuş olacağız” 
dedi. Avrupa Birliği’ne üye ülke sayısının 27’ye ulaştığını 
hatırlatan Erdoğan, “Türkiye’nin batısı artık tamamen AB 
ile sınır haline geldi” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Dün-
yanın küresel bir köye dönüştüğü, teknolojinin uzakları ya-
kın ettiği, ekonomilerin büyüdüğü, ve böylece sınır kavra-
mının tamamen kabuk değiştirdiği bir süreçten geçiyoruz.  
Yüzyıllar boyunca birbirleriyle kıyasıya savaşan, sınır çiz-
gileri sürekli değişen ülkeler, bugün artık aralarındaki sınır-
ları fiziken kaldırdı. Sınırlar artık sadece birer formalite ha-
line geliyor.”
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yap-işlet-
devret modeli ile modernizasyonunu gerçekleştirilen Kapı-
kule ve Hamzabeyli Gümrük Sınır Kapıları resmi bir törenle 
hizmete açıldı. Kapıkule için 130 milyon lira, Hamzabeyli 
kapısı için de 10 milyon lira harcandı. Böylece Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı olan Kapıkule, dünyanın ikinci en 
yoğun sınır kapısı oldu. Kapıkule ve Hamzabey ile yeniden 
yapılandırılan kapı sayısı 6’ya ulaşırken TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar bu yatırımları gerçekleş-
tirmek için 270 milyon lira harcadık. Bunu yaparken devle-
timizin kasasından bir kuruş çıkmadı” dedi.
137 oda ve borsanın katılımı
Edirne’deki Kapıkulule ve Hamzabeyli Gümrük Sınır Ka-
pılarının resmi açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıkloğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı. 
Açılış töreninde konuşan Rifat Hisarcıkloğlu, sınır kapıla-
rının modernizasyon projelerinin, Gümrük Müsteşarlığı ve 
TOBB öncülüğünde 137 oda ve borsanın da katıldığı yap iş-
let devret modeli ile yürütüldüğünü söyledi. 
5 milyon araç 15 milyon yolcu
Modernizasyonla birlikte Kapıkule sınır kapısından araç ge-
çiş kapasitesi 1.2 milyon adetten 4 milyona, Hamzabeyli’de 
ise 220 bin araçtan 500 bine çıkartıldığını belirten Hisarcık-
lıoğlu, şu bilgileri verdi: “Gümrük kapılarında bekleme sü-
resi ise 30 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Türkiye’nin 
kara sınır kapılarından yılda 5 milyon araç ve 15 milyon 
yolcu geçiyor. 2008’de 330 milyar dolara ulaşan dış ticaret 
hacminin yüzde 40’ı kara gümrük kapıları aracılığı ile ger-
çekleşiyor.”

8 kapıda daha projeler sürüyor
Bugüne kadar Habur, Cilvegözü, İpsala ve Sarp gümrük ka-
pılarının kısa sürelerde tamamlayarak hizmete açtıklarını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, hülen yürütülen çalışmaları şöyle 
sıraladı: “Nusaybin, Dereköy, Dilucu, Akçakale, Türkgözü, 
Yayladığıy Karakamış, Öncüpınar gümrük kapılarına yöne-
lik proje çalışmaların da Gümrük Müsteşarlığı ile sürüyor.”
Ülke imajı zedelenmeyecek
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü: TOBB olarak ya-
pımı tamamlanan ve hizmet kapasitesi yaklaşık 4 katına çı-
kartılan bu kapılarda, ülke imajını zedeleyecek hiçbir ak-
saklık kalmadı. Bugüne kadar bu yatırımları gerçekleştir-
mek için 270 milyon lira harcadık. Bunu yaparken devleti-
mizin kasasından bir kuruş çıkmadı. Tersine, devletin üze-
rinden bu kadar yük aldık. Diğer yandan, başlangıcından bu 
yana, bu kapılardan elde edilen gelirlerden devlete 35 mil-
yon lira vergi geliri sağladık.”

Kapıkule’nin araç geçiş kapasitesi 4 kat artırıldı
Moderenizasyon öncesi Kapıkule gümrük kapısından yıllık 
1.2 milyon adet olan araç geçiş kapasitesi, 4 kat artırılarak 5 
milyon araca çıkartıldı. 
334 bin metrekareye yayılan kapıda, toplam inşaat ala-
nı 41 bin metrekare. İnşaatın yatırım süresi 18 ay olarak 
belirlenmesine rağmen yaklaşık 14 ayda tamamlandı.
Tır bölümünde 5 adet giriş, 6 adet çıkış olmak üzere 11 adet 
peron,yolcu bölümüne ise 12 adet giriş, 11 adet çıkış olmak 
üzere 23 perondan inşa edildi. 
1930’lu yıllarda küçük bir gümrük kapısıydı, şimdi 
Avrupa’nın en büyüğü oldu
1930’lu yıllarda basit bir karakol ve küçük bir gümrük ka-
pısı olan Kapıkule, Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan sınır 
kapısı.
1950’li yıllarda Avrupa’dan Türkiye’ye geçit veren 
uluslararası bir yolun belirmeye başlamasıyla bu güm-
rük kapısı genişletildi ve 1977 yılında Kapıkule merkez 
bina inşaatına başlandı.
Araç trafiğinin iyileştirilmesi amacıyla zaman içinde güm-
rük kapısına yeni peronlar ilave edildi.Zaman içinde ortaya 
çıkan ihtiyaçlar Kapıkule’yi Avrupa’nın en büyük kara sınır 
kapısı haline getirdi.
Sahanın yetersiz kalması yeniden yapılanmayı gerek-
tirdi. Yapişletdevret modeliyle 28 Nisan 2008’de te-
meli atılan bu iş bir yılda tamamlandı. Bugün Kapıku-
le Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olma özelliği-
ni taşıyor.
Yapılan çalışma ile Kapıkule sınır kapısı, yolcu, otobüs 
ve TIR giriş, çıkış bölümleriyle hazır hale getirildi. 
330 bin metre karelik alanda hizmet verecek sınır kapısın-
da, başmüdürlük, polis ve diğer kurumların yer aldığı ana 
bina yer alıyor.
Ayrıca, gümrüksüz alış veriş mağazası (free shop) ile 
fast food, lokanta ve mağzaların da yer aldığı büyük bir 
alışveriş merkezi de bulunuyor.
Ticari araçlara hizmet verecek bir akaryakıt istasyonu da 
yer alıyor.

HAZİRAN 09
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Her yer alışveriş merkezi olmuş

YALÇIN BAYER
KAPIKULE Sınır Kapısı tesislerinin ‘modernizsiyonu’ tö-
renine giderken, TEM’in Selimpaşa kesimindeki Kara-
yolları park yerinde karşılıklı olarak iki ‘alışveriş’ merke-
zi doğmuş... 1990’larda İstanbulKapıkule otoyolunun fa-
aliyete geçişi ile birlikte Karayolları belirli yerlerde oto-
park için ‘cepler’ oluşturarak bunları yap-işlet-modeli ile 
Kaya grubuna vermişti. Amerika’daki modele göre; bu-
ralarda bir akaryakıt istasyonu, WC, büfe ve belki de bir 
parça-lastik satış yeri kurulabilecekti. Yürümediğini biz de 
görüyorduk. Demek ki burasını METRO grubu devralmış 
ve bol dükkanlı bir ‘site’ ve onun yanına da bir alışveriş 
merkezi açmış. Yoğunluğu görünce şaşırdık. TEM de E-5 
gibi ‘caddeleşiyor’ giderek. Yöresel ürünlerin satıldığı ma-
ğazaya girdiğimizde ne yazık ki Trakya’ya özgün bir şey 
bulunmuyordu.
Örneğin Tekirdağ köftesi, Edirne ciğeri ve badem ezme-
si, Edirne peyniri, peynir helvası, Tekirdağ şarabı gibi... 
Trakya bölgesinde öncelikle Akçaabat köftesi olur mu?
METRO yolcu ulaşımında öne geçen bir firmanın otobüs 
sayısı her geçen gün artıyor. Esenler Otogarı, METRO’nun 
kontrolüne girmiş. Yerel otobüs firmalarına bünyesinde bir-
leştiriyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’ya çok 
sayıda otobüs çalıştırıyor. 

Trakya’nın verimli toprakları yağmalanıyor; her yer inşa-
atla kaplı. Buğday-ayçiçeği ekilmiş tarlanın yanında tuğla-
lar yükseliyor.
‘İstanbul 2010Avrupa Kültür Başkenti’ nedeniyle sana-
yinin Trakya’ya doğru daha da ‘öteleneceği’ görülüyor. Bu 
arada endişeli bir bilgi verelim: Küçükçekmece ve Büyük-
çekmece göllerinde kışın ‘verimli’ sanılan yağışlara rağ-
men su seviyesini iyi durumda görmedik. İstanbul’da su ta-
sarrufuna ciddi olarak başlanması gerek.
Trakya Üniversitesi’nin ‘Çevre/Ergene Havza Planı’ ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki ‘İstanbul Metro-
politan Planlama ve Kentsel Planlama Merkezi’ için yıl-
ların emeğini veren öğretim üyelerinin bu konudaki emek-
lerine yazık! Ortaya çıkan bir ‘disiplin’ yok.
Ergene nehri, Çorlu ve Çerkezköy’deki sanayi atıkları ile 
mahfoldu.
Aynı zamanda Silivri sınırlarında 1. sınıf tarım arazisine ya-
pılan cezaevi kompleksinde mahkum ve tutuklu sayısı 10 
bine yaklaştı artık. O da felaket habercisi... Çünkü kanali-
zasyon arıtılmadan Çanta deresine salınıyor.
Kınalıköprü’deki yazlıkçıların feryatları şimdiden başladı. 
Saroz’u da unutmayın; Ergene’nin atıklarıyla aşırı ölçüde 
kirleniyor; bir-iki yıla kadar balık neslinin iyice tükenece-
ğini de şimdiden haber verelim. Hani Saroz kurtarılacaktı.
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Kapıkule’yi bir de Edirneliye sorun
KAPIKULE kapısının adı, 1960’ların başlarında işçile-
rimizin Avrupa’ya göç etmeleriyle öne çıkmıştı. Buranın 
ilk inşaatını yapan müteahhidin ödenek yokluğundan ne 
zorluklar çektiğini hatırlarız. Bu yenileme sanıyoruz dör-
düncü oluyor. 330 bin metrekarelik bir alanda yenilenen 
Kapıkule’den geçen yıl 4.8 milyon giriş çıkış yapılmış. 702 
bin de araç geçmiş. 
TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ), 
Türkiye’deki 14 gümrüğün yenilenmesini üstlendi dört-beş 
yıl önce... Yap-işlet-devret modeli ile 20 yıllığına bu yerleri 
TOBB, kendi şirketi GTİ’ye çalıştırıyor. GTİ’ye, 132 oda 
ve borsa ortak.
Kapıkule, 1.5 yıl önce 132 milyon TL keşif bedelle, ‘Mavi 
Enerji Operasyonu’nda adı geçen Ankara merkezli Öztaş 
İnşaat’a ihale edilmişti. Sahibi Mehmet Öztaş aranıyordu, 
böyle bir törende teslim oldu mu diye soramadık. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tesisin yenilenmesi için 130 
milyon TL harcadıklarını söyledi. Gerçekten Kapıkule da-
ğınıklıktan kurtarılmış. Dünyada ikinci büyük ve en hare-
ketli sınır kapısı olmuş. (Meksika’dan sonra)
SETUR ÇALIŞTIRIYOR
Edirne esnafı, Kapıkule’den hiç memnun değil. Zaten ilk 
darbeyi çevre yolu ile yiyen Edirne, şimdi de bu alana ay-
rıca bir alışveriş merkezinin yapılması ile Bulgaristan’dan 
gelen müşterilerini de kaybetmek üzere...(Nitekim bu yazı-
yı yazarken Setur’a çok sayıda Bulgar vatandaşı geldi. Bul-
garlar da karşı tarafa böyle bir freeshop yapacakmış!)
Gümrük sahasındaki, eskiden sayıları 23 olan freeshop fir-

masının imtiyazı ellerinden alınmış. Açılan ihaleyi de Koç 
grubuna bağlı Setur almış. Setur, alışveriş merkezinin iki 
katındaki 38 dükkanının kiralanmasında da yetkili kılınmış. 
Üst kattaki dükkanlardan, Edirneliler kiralar mı veya ken-
dilerine tahsis verilir mi, bilemeyiz. GTİ, Setur’un frees-
hop satışlarından %37’sini ‘kira bedeli’ alacakmış. Her iki 
taraf için de iyi bir iş.
Açılış töreninde WC’nin paralı olması ‘espri’ konusu oldu; 
TOBB üyeleri ve siyasetçiler arasında.
SINIR TİCARETİ ‘TEKLEŞTİ’
Edirneli bir işadamı yanımıza sokularak kulağımıza şunla-
rı fısıldadı:
“Dikkatinizi çekerim, Edirne sınır ticaretinden yarar-
lanamıyor.
Ama bu yöntem Kapıkule’de bir şirket eliyle oluşturul-
muştur. Setur’un alışveriş yerine markalar getiriliyor; Boy-
ner ve Kütahya Seramik de gelecekmiş. Outlet mağazala-
rı açılacakmış. Peki Edirneliye ‘size buradan yer verelim’ 
diye niye soran olmadı? Yoksa bu mağazalar Ankara’dan 
mı dağıtıldı?

”İki uçak geldi
TOBB’un oda ve borsa başkanları Ankara’dan iki uçakla 
Çorlu Havaalanı’na gelip karayoluyla Edirne’ye geçerek 
törene katıldılar.
5000 kişilik yemek, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Bülent Alamut’un yemek şirketi Also tarafından karşı-
landı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB’yi, TIR kotaları-
nın daraltarak ‘birlik hukuku’na ve anlaşmalara bağlı ol-
madığını belirterek bu hükümlere uymasını istedi.
Avrupa’ya açılan Kapıkule’nin geçmişini dileriz Trakya 
Üniversitesi bir tez haline getirir; ya da Ticaret ve Sanayi 
Odası bir belgesel yaptırır.
Başbakan Erdoğan, çok keyifliydi, alışveriş ve freeshop 
bölümünü gezdi. Bu geziye TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ve az sayıda yönetim kurulu üyesi eşlik etti.
Bulgaristan’ın AnkaraBüyükelçisi Branimir Meladonov 
ile Edirne Konsolosları (Bulgaristan ve Yunanistan) da tö-
renin davetlileri arasındaydı.

Verim düşük kalite iyi
Edirne Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Yardımcı’nın so-
runu ise tarımdı: “Bölgemizde buğdayın verimi düşük an-
cak kalitesi iyi. Müjdeli bir açılış yapıyoruz; bu sabah da 
(dün) ilk buğday hasadı borsamıza geldi. 750 Krş’tan al-
dık ve altın hediye ettik... Bu yıl ortalama buğday fiyatı 475 
Krş. civarında olur bölgede.”
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Kapıkule 130 milyon liraya yenilendi, kuyruk çilesi bitti 

Avrupa’nın en yoğun sınır kapısı Kapıkule, Gümrük 
Müsteşarlığı öncülüğünde TOBB tarafından 130 milyo-
na yenilendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kapıkule’de 
araç geçiş kapasitesinin 4 milyona çıktığını, bekleme sü-
resinin 10 dakikaya indiğini söyledi. 

TOBB ve Gümrük Müsteşarlığı öncülüğünde 137 oda ve 
borsanın katılımıyla 130 milyon liraya yenilenen dünyanın 
ikinci, Avrupa’nın en yoğun sınır kapısı Kapıkule’de bek-
leme süresi 30 dakikadan 10 dakikaya indi. 1.2 milyon olan 
araç geçiş kapasitesi de 4 milyona çıkarılırken TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke imajını zedeleyecek hiçbir 
unsurun kalmadığını açıkladı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyonu gerçek-
leştirilen Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarının açılı-
şını, Kapıkule’den kurulan uydu bağlantısı sayesinde bir-
likte gerçekleştirdi. Törende konuşan Erdoğan, sınır kapı-
larının çile alanları olmasını istemediklerini söyledi. Tö-
rene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Baş-
bakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıkloğlu da katıldı. Rifat Hisarcıklıoğlu Kapıkule Sınır 
Kapısı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gümrük 
Müsteşarlığı’nın kararlılığı ve gayretiyle İpsala, Habur, Cil-
vegözü ve Sarp gümrük kapılarını kısa sürede tamamlaya-

rak, hizmete açtıklarını, Nusaybin, Dereköy, Esendere, Di-
lucu ve Akçakale, Türkgözü, Yayladağı, Karkamış, Öncüpı-
nar gümrük kapılarına ilişkin proje çalışmalarına da devam 
edildiğini söyledi.
Xray cihazı geliştiriliyor
Kapıkule’nin Türkiye’nin Bulgaristan’a bu yolla da 
tüm Avrupa’ya açılan, aynı zamanda dünyanın ikinci, 
Avrupa’nın ise en yoğun sınır kapısı konumunda bulundu-
ğuna, Türkiye’nin de en işlek sınır kapısı olduğuna dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Modernizasyon öncesi 1.2 milyon 
olan araç geçiş kapasitesinin 5 milyona çıkması hedeflen-
mektedir” diye konuştu.
Bugüne kadar sınır kapılarındaki modernizasyon çalışma-
ları için 270 milyon lira harcadıklarını da aktaran Hisarcık-
lıoğlu, “Bunu yaparken devletimizin kasasından bir kuruş 
çıkmadı. Gümrük kapılarında kullanılan ve bugüne kadar 
hep ithal edilen, büyük boyutlu X-Ray cihazının ülkemizde 
imal edilebilmesi için, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi ile birlikte çalışmalara başladık. Kapılardan elde 
edilen gelirlerden de devletimize 35 milyon lira vergi geli-
ri sağladık. Gümrük kapılarında ortalama bekleme süresi 30 
dakikadan 10 dakikaya indirildi. Araç kapasitesi 4 milyon-
dan 14 milyona çıktı” açıklamasını yaptı.
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Geçiş kapasitesi 4 kat artırıldı
■	 Modernizasyon öncesi Kapıkule gümrük kapısından 
yıllık 1.2 milyon adet olan araç geçiş kapasitesi, 4 kat artırı-
larak 4 milyon araca çıkartıldı.
■	 Kapıkule sınır kapısında inşaat süresi 18 ay olarak be-
lirlenmesine rağmen 14 ayda tamamlandı.
■	 Yolcuların her türlü ihtiyaçlarını sağlayabilecek frees-
hop restaurant, market, hediyelik eşya mağazası gibi alan-
lar da oluşturuldu.
■	 Hamzabeyli için yaklaşık 10 milyon lira yatırım ya-
pıldı.

ZULALARDA BİR ŞEY ÇIKMASIN
İki kara sınır kapısında araçtan inmeden kontrollerin yapı-
lacağını söyleyen Başbakan Erdoğan, tören sırasında Güm-
rüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ya şaka ya-
parak, “Kimse arabadan inmeyecek, ama zulalarda bir şey 
çıkmasın, işiniz zor Hayati Bey” dedi. 

5 milyon Kara sınır kapılarından geçen araç sayısı
15 milyon Kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı
330 milyar $ Türkiye’nin dış ticaret hacmi
Yüzde 55 Dış ticarette kara gümrük kapılarının payı 

HAZİRAN 09
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Gücüne inan

TOBB’un 5 ayaktan oluşan ‘Kriz varsa çare de var’ 
kampanyasının 4. mesajı ‘Gücüne inan’ olarak belirlen-
di. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devir, kâr dev-
ri olmaktan çıktı, ar devri oldu” diyerek, tüm kesimleri 
kampanyaya destek olmaya davet etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğündebaşlatı-
lan ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyası, reel sektörün umu-
du oldu. 
TOBB’un 5 ayaktan oluşan, ilk haftada ‘Eve kapanma pa-
zara çık’, ikinci haftada ‘Kimse işini kaybetmesin’ ve üçün-
cü haftada ‘Güven ve istikrar’ mesajları verilen ‘Kriz var-
sa çare de var’ kampanyasının 4. mesajı ‘Gücüne inan’ ola-
rak belirlendi. 
Kampanyanın yeni mesajı Topkapı’daki Şişecam 
Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda açıklandı. 

DEVİR KÂR DEĞİL AR DEVRİ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Yaşanan küresel kriz 
ortamında devir, kâr devri olmaktan çıktı, ar devri oldu. Bir-
çok şirket krize inat ayakta kalma iddiası ile zarar pahasına 
yola devam ediyor’ dedi. Toplumun krize duyarlılığını orta-
ya koyan bu kam-panyanın faydalı olduğunu ve çözüm ara-
yışlarına katkıda bulunduğunu düşündüğünü ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, kampanya birinci ayını doldururken, halktan, 

özel sektörden, hükümetten ve muhalefet partilerinden al-
dıkları desteğin katlanarak arttığını söyledi. 

1 MİLYON AFİŞ ASILDI 
Hisarcıklıoğlu, 1 milyon adet kampanya afişinin, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki çarşılara, pazarlara, alışve-
riş merkezlerine ve organize sanayi bölgelerine asıldığını 
belirterek, Türkiye’nin en büyük firmalarının her gün ga-
zetelere verdikleri ilanlarla, açıkladıkları ilave indirimlerle 
kam-panyaya destek olduğunu, bu desteklerin genişletilme-
si için sürekli görüşmeler içerisinde bulunduklarını anlattı. 
Hükümetin de son 1 ay içinde ekonomiyi canlandırmak adı-
na son derece önemli adımlar attığını, başta yeni teşvik ve 
istihdam paketi olmak üzere, bazı sektörlerde oranların dü-
şürülmesine rağmen, ÖTV indirimlerinin devam ettirilme-
sini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Hisarcıklı-
oğlu, “Bu adımların bir bütünlük içerisinde devam etmesi-
ni bekliyoruz. Özellikle sabit ve dar gelirlilerin alım gücünü 
artıracak mekanizmalar üzerinde düşünülmeye devam edil-
melidir” dedi. 

HARCAMA ÇEKİNE FORMÜL 
Bu kampanyanın tek başına krizi çözemeyeceğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, alışveriş çeki konusunun hatırlatılma-
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sı üzerine, “Evet, harcama çeki isim olarak yakışıklı değilse 
de, beğenmiyorsak da... Dar ve sabit gelirlilerin, emeklile-
rin, memurların, işçilerin, yeşil kartlıların harcamasını teş-
vik edecek mekanizmalara ihtiyaç var. Bunun adı ‘harcama 
çeki’ olur veya başka bir şey olur” dedi. 
KDV ve ÖTV indiriminin devam etmesinin, hükümetin 
desteğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
finans kesimini de bu kampanyaya dahil etmek için görüş-
melerin devam ettiğini sözlerine ekledi. İSTANBUL 

İşte Türkiye’nin gücünü gösteren ekonomi verileri 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Gücüne inan’ mesajına da-
yanak olarak, Türk ekonomisinin son yıllarda geldiği nok-
tayı gösterdi; 
• 740 milyar $ milli gelirle 17. büyük ekonomiyiz 
• 200 ülkeye 132 milyar dolar ihracatımız var 
• Avrupa’nın en büyük TV üreticisiyiz 
• Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisiyiz 
• Ortadoğu ve Afrika ihracatının % 60’ı Türkiye’den 
• Avrupa’nın en büyük vitrifiye üreticisiyiz 
• Ford ve Toyota’da Avrupa’nın en kaliteli üretimi yapılı-
yor. Balkanlar’da, Türkiye’de üretilen Renault’lar tercih 
ediliyor. 

Yerli malı kullanalım, Türkiye’yi uçuralım 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zor-
lu ise sanayisiz bir ülke, Türkiye düşünemediğini belirterek, 
‘Yerli malı kullanalım, Türkiye’mizi uçuralım’ dedi. Zorlu, 
istihdamı devam ettirmenin tek yolunun tüketmekten, ça-
lışmaktan ve ihracattan geçtiğini söyledi. Toplantı sonra-
sında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zorlu, ‘Tünelin 
ucu diye bir şey yok. Her zaman karanlık görmeyeceksin. 
Ama her zaman yağmur yağacakmış gibi elinden şemsiye-
ni de bırakmayacaksın. İyimser düşünelim. Türkiye bu kriz-
den çıkacaktır. Çünkü krizlere bağışıklık kazanmıştır. Ama 
herkesin fedakarlık etmesi lazım’ şeklinde konuştu. Zorlu, 
IMF ile ilgili sorulara ise “Türkiye’nin IMF ile kendi men-
faatleri doğrultusunda anlaşma yapması gerekir” dedi. 
El değil ayaklarımızı taşın altına koyduk 
Kale Grubu Onursal Başkanı İbrahim Bodur, Türk girişim-
cisinin, iş adamının taşın altına elini değil, ayaklarını da ko-
yarak sanayiyi bu duruma getirdiğini kaydetti. Kampan-
yanın ülke için önemli olduğunu vurgulayan Bodur, ‘Ben-
ce biraz geç olmasına rağmen dahi bu fevkalade yerinde-
dir. Bütün kurum başkanlarına teşekkürlerimi sunuyo-
rum’ diyen Bodur, iş hayatında ve sanayici olarak 60. yılı-
nı doldurduğunu hatırlatarak, ‘Başkan olarak da bizim Sa-
yın Basmacı da (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Nejat Ek-
rem Basmacı) aramızda. O zaten ömür boyu götürecektir. 
Uzun ömürler diliyorum’ şeklinde konuştu. Katılımcılarla 
Kale Grubu’nun seramik sektörüne girişini paylaşan Bodur, 
Vehbi Koç ile ilgili anılarına değinirken de, İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) kuruluş öyküsünü anlattı. 
Krizden daha güçlü çıkarız 
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da, 
‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasını çok gerçekçi buldu-
ğunu ve can-ı gönülden desteklediklerini ifade ederek, ‘Ül-
kemize, ülkemizin potansiyeline güvenmeliyiz. Türkiye 
gerçekten dünyada potansiyeli en yüksek ülkedir. Bölgesel 
bir güçtür. İnanıyoruz ki bu kriz ve sonrasında, bize ait ol-
mayan bu krizden sonra, Türkiye’nin daha güçlü olacağı-
na inancımız tamdır’ diye konuştu. Sanko Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise hep beraber 
bu işi ele ele aldıkları takdirde, Türkiye’nin krizden çıkma-
ması için hiçbir neden olmadığını belirterek, aile yapısının 
çok önemli olduğunu, Türkiye’de birinin işsiz olması halin-
de öbür kardeşinin ona yardım ettiğini söyledi. Konukoğlu, 
Türkiye’nin genç nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, ‘AB 
ister bizi alsın, artık ister almasın. Önemi de kalmadı. İnşal-
lah onlar bize muhtaç olacak. Ben buna inanıyorum’ şeklin-
de konuştu.
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’Kabuğunuza çekilmeyin, krizi aşmak için evinizden dışarı çıkın’

TOBB’un ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının dör-
düncü ayağı dün başladı. ‘Gücüne inan’ çağrısında bulunan 
işadamları, buhrandan çıkış için tüm kesimlerin elini taşın altı-
na koymasını istedi. Türkiye’nin ekonomik kriz konusunda di-
ğer ülkelere göre tecrübe avantaöı olduğuna dikkat çekilirken, 
kriz fırsatçılığı yapılmaması çağrısında bulunuldu. 

‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının dördüncü ayağı iş dün-
yasının önde gelen isimlerini ağırladı. İstanbul’da Şişecam 
fabrikasında düzenlenen ve ‘Gücüne inan’ sloganını taşıyan 
kampanya, patronlar zirvesine dönüştü. Türkiye’nin önde ge-
len sanayici ve işadamlarının yanı sıra işçi temsilcilerinin de 
buluştuğu toplantıda, “El ele vererek bu krizden güçlenerek çı-
karız.” mesajı verildi. 
Şişecam fabrikasından başta iş dünyası olmak üzere her kesi-
me seslenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu enerji ve 
potansiyele dikkat çekti. “Alışılmadık bir dönemde alışıldık 
önlemlerle yola devam edilemez.” diyen Hisarcıklıoğlu, her-
kesi beyaz sayfa açmaya ve bir diğerini suçlamaktan vazgeç-
meye çağırdı. Kriz bahanesiyle işçi çıkarmanın yanlış oldu-
ğunu ifade eden Birlik Başkanı, bütün işverenleri de ‘kriz fır-
satçılığı yaptı, işçileri çıkardı’ diye suçlamanın yanlış olacağı-
nı kaydetti. 
TOBB Başkanı’ndan sonra kürsüye gelen TÜSİAD Başkanı 
Arzuhan Doğan Yalçındağ, ekonominin düzelmesi için psiko-

lojinin çok önemli olduğunu belirtti. Kampanyanın bunu hal-
ka anlatmak için önemli misyon üstlendiğini aktaran Yalçın-
dağ, “Hükümet gerekli mevzuat değişikliklerini yapmalı, bu 
yapılıyor. İş tüketiciye, hane halkına geliyor. Kabuğumuza çe-
kilirsek, bu ekonomideki düzelmeyi ertelemek anlamına ge-
liyor. Evimizden çıkarak üzerimize düşeni yapmamız gereki-
yor.” dedi. Bu çerçevede yatırımcıların, işadamlarının da üze-
rine düşenler olduğuna işaret eden Yalçındağ, Türkiye’nin sa-
hip olduğu tecrübe itibarıyla krizle baş etmekte rakiplerine 
göre avantajlı durumda olduğunu vurguladı. Esnaf ve sanat-
karların çatı kuruluşu durumundaki TESK’in Başkanı Bende-
vi Palandöken de kendi gözlerinden kampanyayı anlattı. Daha 
sonra kürsüye gelen TİSK’in Genel Mali Sekreteri Ergun Ata-
lay, Hak-İş Başkanı Salim Uslu ve Kamu-Sen Başkanı Bircan 
Akyıldız da kampanyanın önemine değindi. Ekonominin düz-
lüğe çıkması için herkesin elbirliği yaparak çalışmasının öne-
mine işaret etti. 
Programda, iş dünyasının duayen isimlerinden Kale Grubu’nun 
kurucu başkanı İbrahim Bodur, Vestel Grubu’nun patronu Ah-
met Nazif Zorlu, Çalık Holding’in patronu Ahmet Çalık, San-
ko Holding’in patronu Abdülkadir Konukoğlu, Kütahya Porse-
len Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Borusan Holding’in 
mimarlarından Bülent Demircioğlu, MÜSİAD Başkan Veki-
li Hasan Büyükdere ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Kirman da kriz ve çıkış yolları ile ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. 
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Gelin çareyi konuşalım

Artık çare zamanı
TOBB önderliğinde başlatılan “Kriz Varsa Çare de Var” 
kampanyasının 4. ayağı işadamlarının katılımıyla açıklan-
dı. Toplantıda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Zaman ileriye bakma zamanıdır. Zaman krizi 
değil, çareyi tartışma zamanıdır” dedi. 

‘Kriz varsa çare de var’da 4. hafta sloganı, ‘Gücüne 
inan’. Adeta patronlar zirvesine dönüşen toplantıda Hi-
sarcıklıoğlu, ‘Artık çareleri tartışalım’ dedi 

HAZİRAN 09
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde 
başlatılan ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının 4’üncü 
ayağı işadamlarının da katılımıyla açıklandı. ‘Gücüne inan’ 
sloganıyla duyurulan kampanya için, Topkapı Şişecam 
Fabrikası’nda toplantı düzenlendi. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Za-
man ileriye bakma zamanıdır. Zaman krizi değil çareyi tar-
tışma zamanıdır’’ dedi. Hisarcıklıoğlu, 1 milyon adet kam-
panya afişinin, Türkiye’nin dört bir yanındaki çarşılara, pa-
zarlara, alışveriş merkezlerine ve organize sanayi bölgeleri-
ne asıldığını belirterek, Türkiye’nin en büyük firmalarının 
her gün gazetelere verdikleri ilanlarla, açıkladıkları ilave in-
dirimlerle kampanyaya destek olduğunu anlattı. Hükümetin 
son derece önemli adımlar attığını, başta yeni teşvik ve is-
tihdam paketi olmak üzere, bazı sektörlerde oranların düşü-
rülmesine rağmen, ÖTV indirimlerinin devam ettirilmesi-
ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğ-
lu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
DAR GELİRLİ UNUTULMASIN
Bu adımların bir bütünlük içerisinde devam etmesini bekli-
yoruz. Özellikle sabit ve dar gelirlilerin alım gücünü artıra-
cak mekanizmalar üzerinde düşünülmeye devam edilmeli-
dir. Dar ve sabit gelirlilerin, emeklilerin, memurların, işçile-
rin, yeşil kartlıların harcamasını teşvik edecek mekanizma-
lara ihtiyaç var. Bunun adı harcama çeki olur başka birşey 
olur. Ama destek şart.” 
‘YAPACAK ÇOK İŞ VAR’ 
Hisarcıklıoğlu, yeni afişlerinin yurt genelinde yerini alaca-

ğını, bu hafta başta iş dünyası olmak üzere Türkiye’ye ‘Gü-
cüne inan’ dediklerini söyledi. Türkiye’nin enerjisinin kabı-
na sığmadığını, dünya ekonomisini yönlendiren bir Türkiye 
için daha yapacak çok iş bulunduğunu belirten Hisarcıklı-
oğlu, “Bu yolda ilk adımımız krizden en az hasarla çıkmak. 
Bunun için hükümetimiz güven ve istikrarı sağlayan tedbir-
leri almaya devam etmeli. Bizler de gücümüze inanıp mo-
ralimizi kaybetmemeliyiz” dedi.
“Dünya bizim ürettiğimizi tüketiyor”
* 740 milyar dolar milli gelir, 132 milyar dolar ihracatımız-
la dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahibiz. 
 Dış ticaretimiz 330 milyar doları aştı. 
* 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 
* Düz cam üretiminde dünya ikincisiniz. 
* Müteahhitlik alanında dünyada üçüncüyüz. 
* Mücevherat üretiminde dünyada beşinciyiz. 
* Demir-çelik ve seramik üretiminde Avrupa’da üçüncü-
yüz. 
* 25’den fazla sektörde 1 milyar doların üstünde ihracıtı-
mız var. 
* 30 ülkede 1 milyar doların üstünde ihracat yapıyoruz. 
* Ortadoğu ve K. Afrika bölgesinde, sanayi ihracatının yüz-
de 60’ından fazlası Türkiye’den yapılıyor. 
* Avrupa’nın en büyük TV üreticisiyiz. 
* Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisiyiz. 

Gelin çareyi konuşalım

HAZİRAN 09
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İşalemi kriz için elele verdi, hükümet bekleniyor
ERDAL SAĞLAM
TÜRKİYE’de her kesimde olduğu gibi, işalemi içersinde de, şim-
diye kadar ciddi çekişmeler yaşandığını hep izledik. Son dönemde 
özellikle TOBB ve TÜSİAD arasında, başında bulunan kişilerin de 
büyük katkısıyla, ciddi işbirliği oluşturulduğunu görüyoruz.
Dün “Kriz varsa çare de var” kampanyasının yeni ayağında 
Şişecam’da bir araya gelen TOBB ve TÜSİAD başkanları, ben-
ce bu işbirliğinin doruğa çıktığını, işaleminin çıkarlarının ortak ol-
duğunu, birlikte hareketin güçlerini artırdığını bir kez daha herke-
se gösterdiler. Kampanyanın, tüm kesimlerin desteği alınarak yürü-
tülmesinin yanısıra, bu işbirliğinin geldiği noktayı göstermesi açı-
sından da dünkü toplantı önemliydi.
Hem TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem de TÜSİAD Baş-
kanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, krizden çıkış için işaleminin de 
gayret göstermesi gerektiğini, bunun için bir araya geldiklerini, gü-
venin sağlanması açısından bu kampanyanın etkili olduğunu söyle-
diler. Ancak her ikisi de herkesin üzerine düşeni yapması gerekti-
ğini, hükümetin de biran önce piyasalara güven verecek orta vade-
li programı hazırlaması gerektiğini kaydettiler.
“Elbette bu kampanya tek başına krizi çözmez. Biz bunu hep 
söyledik. Ancak tedbirlerin bütüncül biçimde alındığı bir or-
tamda kendimize güveniyor olmak, krizden korkmamak, ülke-
mize çok şeyler kazandırabilir” diyen Hisarcıklıoğlu, yaşanan 
küresel kriz ortamında herkesin önyargılarını bir kenara bırakma-
sını istedi. Alışılmadık bir dönemde, alışıldık önlemlerle yola de-
vam edilemeyeceğini, ‘yeni bir beyaz sayfayı açmanın tam za-
manı’ olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Beyaz sayfanın ilk 
şartı da, suçlama psikolojisini bir kenara koymaktır. Zaman, 
ileriye bakma zamanıdır. Zaman, krizi değil, çareyi tartışma 
zamanıdır” şeklinde konuştu.
En küçük bir sıkıntıda işçiyi kapıya koymak ne kadar yanlışsa, ‘bü-
tün işverenler kriz fırsatçılığı yaptı, işçileri işten çıkardı’ söylemi-

nin de o kadar yanlış olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu dö-
nemde bütün işverenlerin kárı gözetmeden, beşeri sermayelerini 
korumaya çalıştığını, zarar pahasına yola devam ettiklerini ifade 
etti.
BAŞBAKAN BU FIRSATI KAÇIRMAMALI
Ekonomik krizlerin 3 birleşeni bulunduğunu ifade eden TÜSİAD 
Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Önce hükümetimiz, eko-
nomi yönetimi, gerçekçi bir analiz yaparak gerekli önlemleri 
almalı, mevzuat değişiklikleri yapmalı ki, burada ilerliyoruz. 
Bu son derece sevindirici. Bu yapılacaklar güven ve istikrarı 
sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 
Daha sonrasında işin tüketici ve hane halkına gel diğini kayde-
den Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Eğer evimize çekilirsek, eğer 
moralimizi bozarsak, kabuğumuza çekilirsek ve tüketmezsek, 
unutmayalım ki ekonomideki düzelmeyi de ertelemiş oluyo-
ruz” dedi.
Türk işdünyası olarak, krizlerle baş etmekte diğer rakiplerimize, 
diğer dünya ülkelerine göre önde olduğumuzun altını çizen Yal-
çındağ, “Burada egzersiz sahibiyiz. Bu bizim büyük bir avan-
tajımız. Elimizi taşın altından çekmeyelim. Sisteme inanalım, 
güvenelim ve cesaretimizi kaybetmeyelim. Eğer bizler de öyle 
olursak bu sürecin üstesinden çok daha çabuk geleceğiz. Ülke 
olarak cesaretle, inançla ve akıllı davranarak bu krizi dünya-
nın birçok ülkesinden çok daha çabuk atlatıp kriz sonrası re-
kabet ortamına da hazır olarak başlayacağız” dedi.
Görüldüğü gibi işalemi, işçi sendikaları yani tüm taraflar krizden 
çıkış için üstlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getiriyorlar. 
Ancak bu çabaların sonuç vermesi için Hükümetin biran önce orta 
dönemde güven verecek makro ekonomik politikayı anons etme-
si gerek. Bunun için IMF gerekiyorsa ki, bence gerekiyor, bunu da 
biran önce halletmek zorunda. Herkes krizden çıkış için hükümete 
destek veriyor, Başbakan böyle bir fırsatı kaçırmamalı...
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Hangi sektörümüz dünya ve Avrupa liginde nasıl

DÜNYA
2’nci büyük düz cam üreticisiyiz.
5’inci büyük mücevherat üreticisiyiz.
6’ncı büyük çimento üreticisiyiz.
8’inci büyük gemi üreticisiyiz.
10’uncu büyük turizm destinasyonuyuz.
AVRUPA
En büyük tekstil üreticisi.
En büyük TV üreticisi.
En büyük gübre üreticisi.
En büyük çorap üreticisi.
En büyük vitrifiye üreticisi.
En büyük döküm üreticisi.
2’nci mega-yat üreticisi.
3’üncü büyük kaplama üreticisi.
3’üncü büyük demir-çelik üreticisi.
3’üncü büyük jant üreticisi.
5’inci büyük buzdolabı üreticisi.
7’inci büyük otomotiv üreticisi.
NOT: Bu veriler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
sunumlarından alındı.
Türkiye’nin ihracat potansiyeli
Ürünlerimizi 200’den fazla ülkeye satıyoruz.
Türkiye’de ihracat yapmayan şehir kalmadı.
12 şehir 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor.

25’den fazla sektör 1 milyar doların üzerinde ihracat ger-
çekleştiriyor.
30 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz.
Avrupa’daki 1000 otomobil ve ticari araçtan 62’si 
Türkiye’de üretiliyor.
Dayanıklı tüketim mallarının 1000 tanesinden 200’ü yine 
Türkiye’de üretiliyor.
Harcamayı teşvik edici mekanizma şart 
SON dönemlerde çok tartışılan “harcama çeki” ile ilgili gö-
rüşlerini de dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyle-
di: “Harcama çeki isim olarak yakışıklı değilse de, beğen-
miyorsak da, dar ve sabit gelirlilerin, emeklilerin, memur-
ların, işçilerin, yeşil kartlıların harcamasını teşvik edecek 
mekanizmalara ihtiyaç var. Bunun adı ‘harcama çeki’ olur 
veya başka bir şey olur. Bunlardan bir tanesi önemliydi bu 
açıdan. İstihdamı teşvik paketini kutluyoruz. Meslek edin-
dirme kursları çok önemliydi.”
‘Gücüne inan’a Bodur desteği
ŞİŞECAM’ın Topkapı’daki fabrikasında biraraya gelen 
işadamları ve sektör temsilcilerini duayen işadamı Kale 
Grubu Onursal Başkanı İbrahim Bodur da yalnız bırakma-
dı. Daima sanayiyi savunduğunu ifade eden Bodur, “Tüm 
zorluklara rağmen Türk müteşebbisi, iş adamı taşın altına 
elini değil, ayaklarını da koyarak sanayiyi bu duruma getir-
miştir. Bunda herkesin büyük katkısı vardır” diye konuştu.
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‘Gücüne inan’ çağrısı yaptı ‘Artık ar devri’ mesajı verdi

Türkiye’de iç pazarı canlandırmayı amaçlayan “Kriz 
varsa çaresi de var” kampanyasının 4’üncü adımı bir-
çok sektörde dünya ve Avrupa lideri olan Türkiye için 
“Gücüne İnan” mesajıyla atıldı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Devir, kár devri olmaktan çıktı, ar dev-
ri oldu. Birçok şirket krize inat ayakta kalma iddiası ile 
zarar pahasına yola devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 5 ayak-
tan oluşan, ilk haftada “Eve kapanma pazara çık”, ikinci 
haftada “Kimse işini kaybetmesin” ve üçüncü haftada “Gü-
ven ve istikrar” mesajları verilen “Kriz varsa çare de var” 
kampanyasının 4’üncü mesajı bir çok sektörde Avrupa ve 
dünya lideri olan Türkiye için “Gücüne inan” oldu. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yaşanan küresel kriz orta-
mında devir, kar devri olmaktan çıktı, ar devri oldu. Birçok 
şirket krize inat ayakta kalma iddiası ile zarar pahasına yola 
devam ediyor” dedi.
Gücüne inan Türkiye
Kampanyanın yeni mesajının açıklandığı, Topkapı’daki Şi-
şecam fabrikasında düzenlenen toplantıda konuşan Hisar-
cıklıoğlu, toplumun krize duyarlılığını ortaya koyan bu 
kampanyanın faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 
“Kampanyanın çözüm arayışlarına katkıda bulunduğunu 

düşünüyorum. Kampanya birinci ayını doldururken, halk-
tan, özel sektörden, hükümetten ve muhalefet partilerinden 
aldığımız destek katlanarak artıyor. İletişim kampanyaların-
da 4’üncü haftaya girerken, yeni afişler yurt genelinde yeri-
ni alacak. Bu hafta başta iş dünyası olmak üzere Türkiye’ye 
‘Gücüne inan’ diyoruz.”
Suçlamayı bırakalım
Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel kriz ortamında herkesin zihin-
lerindeki ezberleri bozması, önyargılarını bir kenara bırak-
ması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Alışılmadık 
bir dönemde, alışıldık önlemlerle yola devam edilmez. Bu-
günler, yeni bir beyaz sayfayı açmanın tam zamanıdır. Be-
yaz sayfanın ilk şartı da, suçlama psikolojisini bir kena-
ra koymaktır. Zaman, krizi değil, çareyi tartışma zamanı-
dır. En küçük bir sıkıntıda işçiyi kapıya koymak ne kadar 
yanlışsa, ‘bütün işverenler kriz fırsatçılığı yaptı, işçileri iş-
ten çıkardı’ söylemi de o kadar yanlıştır. Hepimiz biliyoruz-
ki kararlılığın sürdürülebilirliği hükümetimizin gerekli tüm 
önlemleri almasından geçiyor. Bu noktada orta vadeli mali 
programın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Tedbirler alınıyor
Şişecam gibi dünya rekabet arenasında Türkiye’nin kalite-
li üretim gücünü gösteren Türk şirketleriyle, Türkiye eko-
nomisini oluşturan işçiyle, esnafla, memurla gurur duyduk-
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larını ifade eden Hisarcıklıoglu, şöyle devam etti: “Bu gü-
ven ve özveriyi kaybetmediğimiz sürece, üretimden gelen 
gücümüzle Türkiye’nin önü hep açık olacaktır. Türkiye’nin 
enerjisi kabına sığmıyor, dünya ekonomisini yönlendiren 
bir Türkiye için daha yapacak çok iş var. Bu yolda ilk adı-
mımız ise mevcut krizden en az hasarla çıkmak. Bunun 
için hükümetimiz güven ve istikrarı sağlayan tedbirleri al-
maya devam etmeli. Bizler de gücümüze inanıp moralimi-
zi kaybetmemeliyiz. Hedefimiz büyük. Zaman, kendine gü-
ven ve cesaretle harekete geçme zamanıdır. Zaman, aklımı-
zı, umutlarımızı, coşkularımızı ortaklaştırma zamanıdır. Za-
man, önce kendimize, sonra birbirimize güvenme zamanı-
dır.”

HAZİRAN 09
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Sanayinin duayeni Bodur, hasta yatağından kalkıp 
‘Gücüne İnan’ dedi
SATFİYE YUVA KİREÇÇİ
‘Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve 26 sivil toplum 
kuruluşunun başkanları bir araya gelerek moral verdi.
‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanyasının dördüncü me-
sajı ‘Gücüne inan’ oldu. Kale Grubu’nun kurucusu ve 
Onursal başkanı İbrahim Bodur hasta yatağından kal-
kıp kampanyaya destek verdi. Bodur, ‘Sanayi Odası’nı 
kurarken üye müteşebbis bulmakta zorlanıyorduk, bu-
gün Türk sanayicisi dünyaya ihracat yapıyor’ dedi
İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde başlatılan, Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK, 
Kamu-Sen, TİM, TÜSİAD ve MÜSİAD’ın’da aralarında 
bulunduğu 26 sivil toplum kuruluşuyla hükümetin ve mu-
hallefet partilerinin desteklediği ‘Kriz Varsa Çare de Var’ 
kampanyasının dördüncü mesajı ‘Gücüne inan’ oldu. ‘Üre-
ten Türkiye Platformu’nun beş ayaktan oluşan kampan-
yasında, ilk hafta ‘Eve kapanma pazara çık’, ikinci hafta 
‘Kimse işini kaybetmesin’ ve üçüncü haftasında da ‘Güven 
ve istikrar’ mesajları verilmişti. 
Dördüncü mesajın açıklandığı toplantıya iş dünyası büyük 
ilgi gösterirken, Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal baş-
kanı İbrahim Bodur hasta yatağından kalkıp kampanyaya 
destek verdi. Bir buçuk yıldır yaşadığı ciddi rahatsızlık ne-
deniyle çok ortalıkta görünmeyen Türk sanayiinin duayen 

ismi İbrahim Bodur, kendi sanayicilik geçmişini anlatarak 
Türk sanayisinin satır başlarından örnekler verdi. 1950’li 
yıllarda İstanbul Sanayi Odası’nı kurarken üye müteşeb-
bis bulmakta zorlandıklarını söyleyen İbrahim Bodur, bu-
gün elektronik, tekstil ve vitrifiye alanında Türkiye’nin Av-
rupanın en büyük üreticisi haline geldiğini ve dünyaya ihra-
cat yaptığını anlattı. “10-15 yılda bir Türkiye’nin yaşadığı 
duraklamalar (ihtilaller) olmasaydı bugün Türkiye daha iyi 
bir yerde olurdu” diyen Bodur, Türk girişimcisinin, iş ada-
mının taşın altına elini değil, ayaklarını da koyarak sanayi-
yi bu duruma getirdiğini kaydetti. 
Devir kâr devri
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Yaşanan küresel 
kriz ortamında devir, kâr devri olmaktan çıktı, ar devri oldu. 
Birçok şirket krize inat ayakta kalma iddiası ile zarar pa-
hasına yola devam ediyor” dedi.  Kampanyanın yeni me-
sajının açıklandığı, Topkapı’daki Şişecam fabrikasında dü-
zenlenen toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, toplumun 
krize duyarlılığını ortaya koyan bu kampanyanın faydalı ol-
duğunu ve çözüm arayışlarına katkıda bulunduğunu düşün-
düğünü ifade ederek, kampanya birinci ayını doldururken, 
halktan, özel sektörden, hükümetten ve muhalefet partile-
rinden aldıkları desteğin katlanarak arttığını söyledi. 
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Hisarcıklıoğlu, 1 milyon adet kampanya afişinin, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki çarşılara, pazarlara, alışve-
riş merkezlerine ve organize sanayi bölgelerine asıldığını 
belirterek, Türkiye’nin en büyük firmalarının her gün ga-
zetelere verdikleri ilanlarla, açıkladıkları ilave indirimlerle 
kampanyaya destek olduğunu, bu desteklerin genişletilme-
si için sürekli görüşmeler içerisinde bulunduklarını anlat-
tı. Hükümetin de son bir ay içinde ekonomiyi canlandırmak 
adına son derece önemli adımlar attığını, başta yeni teşvik 
ve istihdam paketi olmak üzere, bazı sektörlerde oranların 
düşürülmesine rağmen, ÖTV indirimlerinin devam ettiril-
mesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Hisarcık-
lıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu adımların bir bütünlük içerisinde devam etmesini bek-
liyoruz. Özellikle sabit ve dar gelirlilerin alım gücünü artı-
racak mekanizmalar üzerinde düşünülmeye devam edilme-
lidir. Geçtiğimiz bir ay içerisinde krizden çıkışa yönelik çö-
züm arayışları hızlanmış, ekonomi bütün Türkiye’nin me-
selesi haline gelmiştir. Elbette bu kampanya tek başına krizi 
çözmez. Biz bunu hep söyledik. Ancak tedbirlerin bütüncül 
biçimde alındığı bir ortamda kendimize güveniyor olmak, 
krizden korkmamak, ülkemize çok şey kazandırır.”
Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan küresel kriz ortamında herke-
sin zihinlerindeki ezberleri bozması, önyargılarını bir ke-
nara bırakması gerektiğini belirterek, “Alışılmadık bir dö-
nemde, alışıldık önlemlerle yola devam edilmez. Bugünler, 
yeni bir beyaz sayfayı açmanın tam zamanıdır. Beyaz say-
fanın ilk şartı da, suçlama psikolojisini bir kenara koymak-

tır. Zaman, ileriye bakma zamanıdır. Zaman, krizi değil, ça-
reyi tartışma zamanıdır” şeklinde konuştu. 
En küçük bir sıkıntıda işçiyi kapıya koymak ne kadar yan-
lışsa, ‘bütün işverenler kriz fırsatçılığı yaptı, işçileri işten 
çıkardı’ söyleminin de o kadar yanlış olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde bütün işverenlerin beşeri ser-
mayesini korumak için çaba göstermesi gerektiğini kaydet-
ti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Yaşanan küresel kriz ortamında devir, kar devri olmaktan 
çıktı, ar devri oldu. Birçok şirket krize inat ayakta kalma id-
diası ile zarar pahasına yola devam ediyor. Ancak hepimiz 
biliyoruz ki bu kararlılığın sürdürülebilirliği hükümetimizin 
gerekli tüm önlemleri almasından geçiyor. Bir yandan iç pi-
yasayı canlandıracak tedbirlere odaklanırken, orta vadede 
dış talebe dayalı büyümeye geçiş ve sanayinin rekabet gü-
cünü artırıcı yapısal reformları da ortaya koymak gerekiyor. 
Bu noktada orta vadeli mali programın son derece önemli 
olduğunu düşünüyoruz.”
‘Harcama çeki şart’
Hisarcıklıoğlu, iletişim kampanyalarında dördüncü hafta-
ya girerken, yeni afişlerinin yurt genelinde yerini alacağı-
nı, bu hafta başta iş dünyası olmak üzere Türkiye’ye ‘Gücü-
ne inan’ dediklerini söyledi. Bugün ev sahipleri olan Şişe-
cam gibi, dünya rekabet arenasında Türkiye’nin kaliteli üre-
tim gücünü gösteren Türk şirketleriyle, Türkiye ekonomi-
sini oluşturan işçiyle, esnafla, memurla gurur duydukları-
nı ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu güven ve özveriyi kaybet-
mediğimiz sürece, üretimden gelen gücümüzle Türkiye’nin 
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önü hep açık olacaktır” dedi. Yapacak çok işleri olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Bu yolda ilk adımımız ise mevcut krizden en az hasarla 
çıkmak. Bunun için hükümetimiz güven ve istikrarı sağ-
layan tedbirleri almaya devam etmeli. Bizler de gücümü-
ze inanıp moralimizi kaybetmemeliyiz. Hedefimiz büyük. 
Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında olmalıyız. Ken-
disine, insanına ve ülkesine güvenen girişimcilerimiz, bir 
Türkiye mucizesini daha gerçekleştirebilirler. Bu ülkenin 
neleri başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Bun-
dan 30 yıl önce milli gelirimiz 70 milyar dolar, yıllık ihra-

catımız 3 milyar dolardı. Bugün 740 milyar dolar milli gelir, 
132 milyar dolara ihracatla dünyanın 17. ekonomisiyiz.  Bu 
krizi de atlatacağımıza inancımız tam. Biz gücümüze inanı-
yoruz. Gücümüz, daha önce başarmış olmamızdan kaynak-
lanıyor. Yaptık, yine yaparız. Aştık, yine aşarız. Yolumuza 
devam ederiz.” Hisarcıklıoğlu konuşmasını, “Dar ve sabit 
gelirlilerin, emeklilerin, memurların,işçilerin, yeşil kartlıla-
rın harcamasını teşvik edecek mekanizmalara ihtiyaç var” 
diyerek tamamladı.
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 23 HAZİRAN 2009

’Devir, kâr devri olmaktan çıktı ar devri oldu’

■ TOBB’un Kriz Varsa Çare de Var kampanyasına iş dün-
yasının temsilcileri destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğu, “Kriz döneminde artık devir kâr devri olmaktan 
çıktı, devir ar devri” diye konuştu.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU “ARTIK KÂR 
DEĞİL AR ZAMANI” DEDİ
Kampanyanın yeni sloganı “Gücüne inan” oldu. Toplantıya 
İbrahim Bodur, Rifat Hisarcıklıoğlu, Ahmet Çalık, Abdül-
kadir Konukoğlu ve Murat Yalçıntaş da katıldı.

‘TEĞET DE GEÇSE KRİZ KRİZDİR’
KRİZ İÇİN NE DEDİLER
‘Tedbirli kişi treni gelirken görür’
Prof. Dr. Ahmet Kırman  Şişecam
“Kamu otoritesi ve özel sektör kendilerine düşen 
fedakârlığın farkında olarak çözüme katkıda bulunmalılar. 
Karamsar insanlar sadece tüneldeki karanlığı görür, iyimser 
insanlar ise sadece tünelin ucundaki ışığı görür, tedbirliler 
ise ışığı görmesinin yanı sıra gelecek treni de görür. Biz ted-
birliyiz daha önce krizler yaşayan bir ülkeyiz.”

AB İSTER ALSIN İSTERSE DE ALMASIN’
Abdulkadir Konukoğlu  Sanko
“Türkiye genç nüfusa sahip. ‘AB ister bizi alsın artık is-
ter 1 almasın. Önemi de kalmadı. İnşallah onlar bize muh-
taç olacak. Ben buna inanıyorum. İşsize bizde kardeşi sa-
hip çıkar.”

‘PSİKOLOJİ MUTLAKA DESTEKLE KIRILMALI
Bülent Demircioğlu  Borusan
“Krizin psikolojik tarafının mutlaka kırılması gerekiyor. 
Tüketim azaldığında devlet ve özel sektör tüketimi artıra-
cak, destekleyecek - davranış göstermeli.”

‘IMF nezdinde çıkarları koruyalım’
Ahmet Nazif Zorlu – Zorlu Holding
“Yerli malı kullanalım, Türkiye’mizi uçuralım. İstihdamı 
devam ettirmenin tek yolu tüketmek, çalışmak ve ihracattan 
geçiyor. Her zaman karanlık görmeyeceksin ama her zaman 
yağmur yağacakmış gibi elinden şemsiyeni de bırakmaya-
caksın. Türkiye’nin IMF ile kendi çıkarları menfaatinde an-
laşması gerekiyor.”
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Rahatsızlığı nedeniyle iki yıldır kamuoyu önüne çıkma-
yan duayen sanayici İbrahim Bodur, Kriz Varsa Çare 
de Var Kampanyası için konuştu: “Teğet de geçse kriz 
krizdir”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülü-
ğünde 26 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Üreten Tür-
kiye Platformu’nun düzenlediği “Kriz Varsa Çare de Var 
Kampanyasının dördüncü haftasında kamuoyuna tanıtılan 
yeni sloganı “Gücüne İnan” oldu. Türk iş dünyasının çok 
sayıda önde gelen isminin katılımıyla Şişecam’ın İstanbul 
Topkapı’daki fabrikasında yapılan tanıtım toplantısına ge-
len bir isim de Türk sanayinin duayeni ve Kale Grubu’nun 
kurucusu İbrahim Bodur oldu. Yaklaşık iki yıldır rahatsız-
lığı nedeniyle kamuoyunun önüne çıkmayan ve son bir ay-
dır kendini daha iyi hissettiği belirtilen Bodur, konuşma-
sında ekonomik krizi değerlendirerek, “Kriz krizdir, teğet 
de geçse krizdir. Dünyada artık ekonomi bir bütün halinde-
dir” dedi.

DURAKLAMALAR
Bodur, “Türkiye’de 10-15 yılda aralıklı duraklama dönem-
leri yaşandı. Eğer bu duraklamalar olmasaydı, Türkiye bu-
gün çok daha başka yerlerde olurdu” diye konuştu. Üniver-
site mezunu çok sayıda işsiz olduğunu ve bunların asgari 
ücretle iş aradığını kaydeden Bodur, “Hükümetin ve dev-
letin bir plan dahilinde bunu organize etmesi gerekiyor” 
dedi. Kampanyayı önemli bulduğunu ve TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine geldiğini anlatan Bo-
dur, “Burada bulunduğum için çok mutluyum. Moral ve güç 
buldum” şeklinde konuştu.

ADIMLAR OLUMLU
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yaşanan küresel kriz orta-
mında devir, kâr devri olmaktan çıktı, ar devri oldu. Birçok 
şirket krize inat ayakta kalma iddiası ile zarar pahasına yola 
devam ediyor” dedi. Hükümetin son 1 ay içinde son derece 
önemli adımlar attığını, başta yeni teşvik ve istihdam pake-
ti olmak üzere, bazı oranların düşürülmesine rağmen, ÖTV 
indirimlerinin devam etmesinden memnun olduklarını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu adımların bir bütünlük içerisin-
de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

İKİ KATI ÇIKMAKTA ISRAR ETTİ
Tekerlekli yürüteç ve destekle yürüyen Bodur, kampanya-
ya destek için Şişecam’ın fabrikasına geldi. Bodur, toplantı 
öncesi fabrika idare binasının ikinci katındaki işadamlarının 
yanına gitmek istedi. Ancak asansör yoktu. Bodur, yuka-
rı taşınması teklifini kabul etmedi. İki katı yürüyerek çıktı.
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VATAN GAZETESİ - 29 HAZİRAN 2009

6.3 milyon işsize faydası var mı? 

‘Belge çıktı, ekonomi konuşulamaz oldu’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Belge tartışmalarına iş 
dünyası nasıl bakıyor” sorusuna şu karşılığı verdi: “Olum-
suz etkileniyor çünkü ekonomi konuşulmuyor. Birinci gün-
demimiz ekonomi olmalı. Bugün ülkede 6 milyon 300 bin 
kişi işsiz, her yıl istihdam nüfusuna 700 bin genç ekleniyor. 
Bunu tartışacağımıza 6 milyon 300 bin insanı mıza hiçbir 
faydası olmayacak işleri tartışıyoruz.” 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, belge tartışmasıy-
la ekonominin gündemden düşmesine tepki gösterdi ve 
“İşsizliği tartışacağımıza 6.3 milyon işsize faydası olma-
yacak işleri tartışıyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son zaman-
larda yaşanan tartışmaların ekonomiyi olumsuz olarak et-
kilediğini belirterek, “Ekonomi bir türlü gündemin birinci 
maddesi olmayınca, bundan hepimiz ülke olarak kaybedi-
yoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB-ETÜ’de düzenlenen TOBB sigor-
ta acenteleri sektör meclis üyeliklerinin seçiminden son-
ra gündeme yönelik görüşlerini ortaya koydu. Türkiye’nin 
artık demokrasiden vazgeçebilme şansının bulunmadığı-
nı, demokrasiyi artık herkesin özümsemesi gerektiğini söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, bu tartışmaların ekonomiyi olumsuz 
olarak etkilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Çünkü ekonomi konuşulmuyor. Ekonomi bir türlü günde-
min birinci maddesi olmayınca hepimiz ülke olarak kaybe-
diyoruz bundan. Birinci gündemi ekonomi yapmalıyız. Bu-
gün ülkede 6 milyon 300 bin kişi işsiz her yıl istihdam nü-
fusuna 700 bin genç ekleniyor. Bunu tartışacağımıza 6 mil-
yon 300 bin insanımıza hiç bir faydası olmayacak işleri tar-
tışıyoruz. Bugünkü dünyada artık bunların kabul görebil-
mesi mümkün değil. Bugünkü dünyada ekonomiye odakla-
nıp daha nasıl zengin olacağız, daha çabuk nasıl zengin ola-
cağız ve bugünkü krizden daha hızlı nasıl çıkarız? Bunu tar-
tışıyor olmamız lazım.” 
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ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRİN!

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU KARİYER 
ZİRVESİ’NDE KONUŞTU:

“Gençleri ‘yeni bir şey bul’ diye yetiştirmeliyiz. Aksi halde 
geri kalmış bir millet oluruz”
İş hayatında başarının sırrını gençlerle paylaşan Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Eski köye yeni âdet getirmekten korkmayın 
Tablada satılırken değeri olmayan simit, saraya girince kıy-
mete bindi” dedi.

GELECEK AYDINLIK
Gençlerden çok çalışmalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Önü-
müz açık. yeter ki kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım. Be-
raber hareket edersek, zengin ve güçlü bir ülke oluruz” diye 
konuştu. 

ZİRVEYE YOĞUN KATILIM
Üniversiteden yeni mezun gençlerle Türkiye’nin önde ge-
len sanayici, iş adamı ve yöneticilerini buluşturan “Kariyer 
Zirvesi’ne ilk gün yoğun bir katılım oldu. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık yeni buluşların ve 
inovasyonun özendirilmesi gerektiğini vurgulayarak 
“çocukları yenilik bulması için yetiştirmezsek, geri kal-
mış ülkeler arasında yer alırız” dedi. 

BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR 
İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay, baş-
ta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere katılım-
cılara plaketle teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, gençlere her za-
man cesur ve bir olmalarını tavsiye ederken de “25 sene 
önce Türk iş adamlarına ‘dünyaya açılın’ dendiğinde ‘Ne-
yimiz var ki’ derlerdi. Bugün ise her 3 televizyondan, 3 be-
yaz eşyadan biri Türk malı. Tek kusurumuz birlikte iş yapa-
mıyoruz. Birlikte rahmet ve bereket; ayrılıkta azap vardır. 
Beraber hareket etmeyi öğrenelim. Önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin önü açık. Yeter ki kendi ayağımıza kurşun sık-
mayalım ” dedi.

500 öğrenciyi ağırlıyoruz 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Kariyer Zirvesi’ne 
katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim eden İhlas Vak-
fı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay, en büyük ya-
tırımın insana yapılan yatırım olduğu vizyonuyla hareket 
ettiklerini ifade etti. Okyay, “Vatanını, milletini, kültürünü 
seven insanlar yetiştirme gayreti içindeyiz. Kariyer Zirve-
si çerçevesinde 40 üniversiteden mezun 500 öğrenciyi ağır-
lıyoruz. Sanayici ve bü- rokratlar değerli fikir ve tecrübe-
lerini gençlere aktarıyorlar. Gençler kariyerlerini planlama 
açısından zirveye ilgi gösteriyorlar. Burada örnekleri görü-
yor ve vizyonunu geliştirme imkanını buluyor. Ayrıca ya-
pılacak şirket ziyaretleri ile de iş dünyasıyla tanışıyor. Bil-
gi teknolojileri iyi takip edilmeli. Bunu kullanmasını bilme-
yen yarışı kaybeder. Kişisel gelişim olmadan kurumsal ka-
lite olmaz” dedi. Konferans Başkanı Mehmet Emin Öztürk 
de zirvenin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini ifade ede-
rek, “Bunun hazırlıkları 1 yıl sürüyor ve kurumsal hale gel-
di. Bir ülkenin gelişimi rekabet gücüne ve girişimci gücü-
ne bağlıdır” dedi. 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, artık akıl teriy-
le alın terinin harman edilme zamanının geldiğini söyle-
di. Türkiye’nin önde gelen sanayici, iş adamı, girişimci ve 
yöneticilerinin yeni mezun üniversite öğrencileri ile buluş-
ma noktası olan ‘Kariyer Zirvesi’; Bahçelievler İhlas Ko-
leji Konferans Salonu’nda başladı. 3 gün sürecek zirvenin 
ilk gününde gençlere önemli hayat ve iş sırları veren Hisar-
cıklıoğlu, kendi zamanlarında farklı bir şey yaptıkları za-
man büyüklerinin buna karşı çıktığını belirterek; “Büyük-
lerimiz bize ‘Eski köye yeni adet getirme’ derlerdi ama bu 
yanlış. Özellikle çocukları ‘yeni bir şey bul’ diye yetiştir-
mek lazım. Eski köye yeni adet getireceksiniz. Bunu yapa-
mazsak geri kalan milletlerin arasında yer alırız” dedi. Hi-
sarcıklıoğlu gençlerden fikirlerinde cesur ve iletişime açık 
olmalarını isterken alın teri ile akıl terini birleştirmenin şart 
olduğunu söyledi. 

SİMİTİN DEĞERİ SARAYDA ARTTI 
İnovasyonun çok önemli olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğ-
lu “Buna en güzel örnek simittir. Önceden tablada satılan 
simit, saraya girince değeri arttı. 1’e satılıyorsa, 10’a satıl-
maya başlandı. Yanında çay, zeytin, peynir satılınca katma 
değeri arttı, simit satanların geliri arttı. Türk kahvesinde bu 
yenileşmeyi yapamadık ve bunu Starbucks’a ve yabancıla-
ra kaptırdık. Yeniliğe, farklılığa açık olmamız lazım” dedi. 
Hisarcıklıoğlu hedef belirlemenin de oldukça önemli oldu-
ğunu belirterek, “Türklerle anket yapılmış, hedefleri sorul-
muş. Sadece yüzde 3’ü net hedefini ortaya koymuş. Genç-

ler hedefini belirlemeli, çok çalışmalı, Türkçeyi çok iyi ko-
nuşup en az bir dünya dilini de mutlaka öğrenmeli” dedi. 

BENİM 5 DÜSTURUM VAR 
Hisarcıklıoğlu hayat düsturlarını da gençlere açıklarken 
“Benim hayatta önem verdiğim 5 önemli düsturum var. 
Bunlar şöyle: “İşten artmaz dişten artar. Harcaman gelirin-
den fazla ise hiçbir zaman tasarruf yapma imkanın olmaz. 
İkincisi; işte idare olmaz. Hiçbir zaman işte idare etme yok-
sa seni idare ederler. Üçüncüsü, önce kontrol sonra itimat, 
dördüncüsü ise hafızana güvenme, yazılı çalış... Ve son ola-
rak da işin hilesi dürüstlüktür. Ancak dürüstlükle kazanır-
sın”. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söy-
let de kariyer planlamada duygusal zekanın ve zamanlama-
nın çok önemli olduğunu belirterek, “Tek başına bilgi hiçbir 
şey. Doğru za- manlama ve zamanı doğru kullanmak önem-
li. Zaman artık yetmiyor, hızlanmak lazım hızlanırken de 
duygusal mutluluğu ön plana koymalıyız” diye konuştu.
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Devlet vermeyince çeki özel sektör verdi

TOBB’un ve 16 sivil toplum kuruluşunun desteklediği 
“Kriz varsa çare de var” kampanyası çerçevesinde Fo-
rum Ankara Outlet AVM’ye gelen vatandaşlara 50 lira-
lık alışveriş çeki dağıttı. 

İŞÇİ sendikalarının, işverenlerin, “Piyasada talebi canlan-
dırmak için işçi, memur, emekliye devlet harcama çeki ver-
sin” önerisine hükümet “veremeyiz” diye cevap verince çö-
züm yine özel sektörden geldi. Forum Ankara Outlet, Tür-
kiye çapında yürütülen “Kriz Varsa Çare De Var” başlık-
lı kampanya çerçevesinde sabah saatle rinde AVM’ye ge-
lip sıraya giren çok sayıda vatandaşa 50’şer liralık alışve riş 
çeki dağıttı. Çeki ellerinle dağıtan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya-
da da Türki ye’de de konuşulan en önemli mesele nin eko-
nomik kriz olduğunu belirterek, “Krizin çözümü kendimiz-
de” dedi.
Hükümetin katkısı lazım
TOBB Başkanı burada yaptığı konuş mada, insanların “kriz 
denilince tüketi mi kestiğini, tüketim azalınca krizin de-
rinleştiğini ve insanların işsiz kaldıklarını söyledi. Bugün-
lerde dünyada da Tür kiye’de de konuşulan en önemli mese-
lenin ekonomik kriz olduğunu vurgula yan Hisarcıklıoğlu, 
“Krizin çözümü de kendimizde” dedi. Bu anlayıştan hare-

ketle 29 meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün “Kriz Var-
sa Çare De Var” başlıklı kampanyayı düzenlediklerini an-
latan Hisarcıklıoğlu, “Krizin çözüm noktalarından biri biz-
sek biri hükümetin sağlayacağı katkılardır. Türkiye genelin-
de otomobil, bilgisayar ve beyaz eşya firmaları başta olmak 
üzere herkes bu kampanyaya katıldı. Yani Türk özel sektö-
ründe üzerine düşüne gerçekleştirdi” diye konuştu.
Tulumbaya su
Hisarcıklıoğlu, “Kim se işini kaybetmesin... Krizden çıkı-
şın yolu alışveriş” deniliyorsa tu lumbaya su dökmek ge-
rektiğini dile getirdi ve Forum Ankara’yı da “tulumbaya su 
döktüğü” için kutladı. Multi Turk-mall Üst Yöneticisi (CE-
0) Levent Eyüboğlu da firmalarının Türkiye’ye olan inancı-
nı gös termek için bu kampanyaya dahil olduklarını söyledi. 
Şu ana kadar Türkiye’ye 4 milyar Euro yatırım yaptıklarını 
belirten Eyüboğlu, yatırımlarının krize rağmen de vam ede-
ceğini dile getirdi. Eyüboğlu, alışveriş çeki uygulamasıyla 
ilgili bilgi ve rirken de 31 Ağustos’a kadar hafta içi her sa-
bah Forum Ankara’ya gelen ilk 100 kişiye belirlenmiş ma-
ğazalarda kullanılmak üzere 50’şer liralık alışveriş çeki ve-
receklerini söyledi.
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TOBB Başkanı, krize karşı alışveriş çeki dağıttı

Vatandaşlara çek dağıtan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oglu, Forum Ankara’yı “tulumbaya su döktüğü” için kut-
ladı.
Krize karşı 50 TL’lik alışveriş çeki
Forum Ankara Outlet, dün AVM’ye erken gelen vatan-
daşlara 50’şer liralık alışve riş çeki dağıttı. Çek dağıtım töre-
ninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, insanla-
rın “kriz” denilince tüketimi kestiğini, tüketim azalınca krizin 
derinleştiği ni ve insanların işsiz kaldık larını söyledi Hisarcık-
lıoğlu, “Krizin çözümü de kendi mizde” anlayışından hare kede 
“Kriz Varsa Çare De Var” başlıklı kampanyayı düzenledikle-
rini hatırlatırken “Krizin çözüm noktala rından biri bizsek, biri 
de hükümetin sağlayacağı kat kılardır” diye konuştu.
Uygulamanın ilk günü ol ması nedeniyle Başkan 
Hisarcıklıoğlu’nun isteğiyle ilk 100 kişiye değil, sıraya giren 
herkese çek verildi. Multi Turkmall CEO’su Levent Eyüboğlu, 
firmalarının Tür kiye’ye olan inancını gös termek için bu kam-
panyaya dahil olduklarını söylerken şu ana kadar Türkiye’ye 
4 milyar Euro yatırım yapak larını dile getirdi. Eyüboğlu, 31 
Ağustos’a kadar hafta içi her sabah Forum Ankara’ya gelen ilk 
100 kişiye belir lenmiş mağazalarda kulla nılmak üzere 50’şer 
liralık alışveriş çeki vereceklerini söyledi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka nı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, bugün dünyada da Türki ye’de de konuşulan en 
önemli meselenin ekonomik kriz olduğunu belirterek, “Krizin 
çözümü kendi mizde” dedi. Forum Ankara Outlet, “Kriz Var-
sa Ça re De Var” kampanyası çerçevesinde dün AVM’ye gelen-

lere 50’şer liralık alışveriş çeki dağım. TOBB Başkanı burada 
yaptığı konuşmada, insanların “kriz” denilince tüketimi kesti-
ğini, tüketim azalınca krizin derinleştiğini ve insanların işsiz 
kaldıkla rını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Krizin çözümü de ken-
dimizde” dedi. Bu anlayıştan hareketle 29 meslek ve sivil top-
lum örgütünün “Kriz Varsa Ça re De Var” başlıklı kampanyayı 
düzenlediklerini an latan Hisarcıklıoğlu, “Krizin çözüm nokta-
larından biri bizsek biri de hükümetin sağlayacağı katkılar dır. 
Türkiye genelinde otomobil, bilgisayar ve be yaz eşya firmala-
rı başta olmak üzere herkes bu kampanyaya katıldı. Yani Türk 
özel sektörü kendi üze rine düşüne gerçekleştirdi” diye konuş-
tu.
“Krizden çıkışın yolu alışveriş deniliyorsa tu lumbaya su dök-
mek gerekir” diyen Hisarcıklıoğlu, Forum Ankara’yı da “tu-
lumbaya su döktüğü” için kutladı. MultiTurkmall Üst Yöneti-
cisi (CEO) Levent Eyüboğlu da firmalarının Türkiye’ye olan 
inancını göstermek için bu kampanyaya dahil olduklarını söy-
ledi. Şu ana kadar Türkiye’ye 4 milyar Euro ya tırım yaptıkla-
rım belirten Eyüboğlu, yatımlarının krize rağmen devam ede-
ceğini dile getirdi.
Eyüboğlu, 31 Ağustos’a kadar hafta içi her sa bah Forum 
Ankara’ya gelen ilk 100 kişiye belir lenmiş mağazalarda kul-
lanılmak üzere 50’şer li ralık alışveriş çeki vereceklerini söy-
ledi. TOBB Baş kanı ve Eyüboğlu, daha sonra bazı vatandaş-
lara alışveriş çeklerini verdi ve çeşidi mağazaları ziyaret etti. 
Uygulamanın ilk günü olması ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun is-
teğiyle ilk 100 kişiye değil sıraya gi ren herkese çek verildi.
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ANADOLUDA VAKİT GAZETESİ - 07 TEMMUZ 2009

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOGLU, ALIŞVERİŞE GELEN VATANDAŞLARA HEDİYE ÇEKİ DAĞITTI

Bu çekin devamı gelsin
“Kriz Varsa Çare de Var” kampanyası çerçevesinde 
Ankara’da bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 50 TL’lik 
hediye çeki dağıtan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu, 
“Biz özel sektör olarak kendi üzeri mize düşeni yaptık. Kriz-
den çıkışın yolu alışveriş deniliyorsa tulumbaya su dökmek 
gerekir” dedi.
Ekonomik krizin etkilerini aşmak için işçi sendikaları ve 
bazı sivil toplam kuruluşlarının önerdiği bir defaya mah-
sus “hediye çeki” ve rilmesi taleplerine Hükümet sessiz ka-
lırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş kanı 
Rifat Hisarcıklıoglu, örnek olacak adımı attı. Forum An-
kara Outlet, Türkiye çapında yürütülen “Kriz Varsa Çare 
de Var” başlıklı kampanya çerçevesinde sabah saatlerinde 
AVM’ye gelip sıraya giren çok sayıda vatan daşa 50’şer li-
ralık alışveriş çeki dağıttı. Bugün dünyada da Türkiye’de 
de konuşulan en önemli meselenin ekonomik kriz olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoglu, “Krizin çözümü ken dimizde” 
dedi.
KİMSE İŞİNİ KAYBETMESİN
TOBB Başkanı burada yaptığı konuşmada, insanların 
“kriz” denilince tüketimi kestiğini, tüketim azalırca krizin 
derinleştiğini ve insan ların işsiz kaldıklarını söyledi.
“Krizin çözümü de kendimizde” anlayışından 29 mes-
lek örgütü ve sivil toplum örgütünün “Kriz Varsa Çare 
de Var” başlıklı kampanyayı düzenlediklerini anlatan Hi-

sarcıklıoglu, “Krizin çözüm noktalarından biri bizsek, 
biri de hükümetin sağlayacağı katkılardır. Türkiye ge-
nelinde otomobil, bilgisayar ve beyaz eşya firmaları 
başta olmak üzere herkes bu kampanyaya ka tıldı. Yani 
Türk özel sektörü kendi üzerine düşeni gerçekleştirdi” 
diye konuştu. 
Hisarcıklıoglu, “Kimse işini kaybetmesin...
Krizden çıkışın yolu alışveriş” deniliyorsa tu lumbaya su 
dökmek gerektiğini dile getirdi ve Forum Ankara’yı da “tu-
lumbaya su döktüğü” için kutladı.
Murti Turkmall Üst Yöneticisi (CEO) Levent Eyüboğ-
lu da firmalarının Türkiye’ye olan inan cını göstermek için 
bu kampanyaya dahil ol duklarını söyledi. Şu ana kadar 
Türkiye’ye 4 milyar avro yatırım yaptıklannı belirten
Eyüboğlu, yatırımlarının krize rağmen devam edeceği-
ni dile getirdi. 
Eyüboğlu alışveriş çeki uygulamasıyla ilgili bilgi verirken 
de 31 Ağustos’a kadar hafta içi her sabah Forum Ankara’ya 
gelen ilk 100 kişiye belirlenmiş mağazalarda kullanılmak 
üzere 50’şer liralık alışveriş çeki vereceklerini söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu ve Eyüboğlu daha sonra bazı vatandaşlara alış-
veriş çeklerin vergi ve çeşitli mağazaları ziyaret etti. Uygu-
lamanın ilk günü olması ve Rifat Hiarcıklıoğlu’nun isteği 
de ilk 100 kişi değil, sıraya giren herkese çek verildi. 
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TOBB: İşini isteyen tulumbaya su döksün

TOBB Başkanı, ‘Kriz var deyince tüketmiyoruz, insan-
lar işsiz kalıyor ve kısır döngüye giriyoruz. Bu nedenle 
eve kapanmayıp pazara çıkalım’ dedi
ANKARA - Hükümet, kriz nedeniyle daralan ekonomi-
yi hareketlendirmek için dar gelirli vatandaşa hediye çeki 
projesini hayata geçiremeyince, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği TOBB çareyi alışveriş merkezleri aracılığıyla vatan-
daşa hediye çeki dağıtmakta buldu. 
TOBB, ‘kriz varsa çare var’ kampanyası kapsamında dün 
Forum Ankara Outlet Alışveriş Merkezi’ne gelen ilk 100 
müşteriye 50’şer TL hediye çeki dağıttı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve dünyanın 
en önemli gündeminin ekonomik kriz olduğunu belirterek, 
“Kriz var deyince tüketmiyoruz, insanlar işsiz kalıyor ve 
kısırdöngüye giriyoruz. Kimse işini kaybetmek istemiyorsa 
tulumbaya su döksün. Bu nedenle eve kapanma pazara çık” 
çağrısında bulundu. 
‘Eve kapanma, pazara çık’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomik krize karşı baş-
latılan ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının açılış töre-
nine katıldı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve dünyanın en önem-
li gündem maddesinin ekonomik kriz olduğunu dile getire-
rek, “İnsanlar krizde tüketmiyorlar. Bu yüzden yüzlerce in-
san işini kaybediyor. Biz bu işe çare bulmak, ülkeyi krizden 

çıkarmak amacıyla 21 sivil toplum örgütünü bir araya ge-
tirip kriz varsa çare var kampanyasını başlattık ve Türkiye 
genelinde çok yankı buldu. 
Alışveriş Merkezleri Perakendeciler Derneği, Ankara Gi-
yim Sanayicileri Derneği bize destek veren derneklerden 
birkaçı. Krizden kurtulmanın çaresini ben tulumbadan su 
çekmeye benzetiyorum. Tulumbaya biraz su atmazsan için-
deki suyu alamazsın. Biz de harcama yapacağız ki krizden 
kurtulalım Bu nedenle eve kapanma pazara çık” dedi.
Tüketiciye 50 TL alışveriş çeki
Açılışta konuşan, Multi Turkmall CEO’su Levent Eyüboğ-
lu da Türkiye’ye olan güvenini göstermek amacıyla top-
lam 4 milyon Avroluk yatırım yaptıklarını kaydederek, 
“TOBB’nin önderliğindeki kampanyaya da destek verdik. 
Dağıtımına başlayacağımız hediye çekilerini ilk yüz kişiye 
verecektik ama bugün ilk gün olmasından ötürü sıraya giren 
herkese hediye çekinden vereceğiz” diye konuştu.
205 bin TL’lik hediye çeki dağıtılacak
TOBB’un girişimiyle 6 Temmuz-31 Ağustos tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde 4 bin 100 
kişiye toplam 205 bin TL’lik hediye çeki dağıtılacak. Kam-
panya süresince, hafta içi her gün Forum Ankara Outlet 
Alışveriş Merkezi’ne giden ilk 100 kişi, 50 TL’lik alışveriş 
çekini almaya hak kazanacak. (Radikal)
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İş dünyası yatırıma değil, üretime teşvik istiyor

Hükümetin bir süre önce açıkladığı sektörel ve bölge sel teş-
vik paketi, iş dünyası tarafından krize çare olmak ta yeterli 
görülmüyor. İş dünyası ‘üretim odaklı’ bir teşvik sistemi is-
tiyor. Türki ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dün kabi-
neden bazı bakanlarla bir araya geldiği Konseyler Müşterek 
Toplan tısında hükümete “yatırım teşviki yerine üretim teş-
viki verilsin” başlıklı bir rapor sundu. Raporda “Kullanıl-
mayacak ilave kapasiteler oluşturmak yerine, mevcut kapa-
sitelerin kullanılmasını desteklemek daha doğru bir yakla-
şımdır” görüşü vurgulandı. 
REEL SEKTÖRE YÖNELİK TEDBİRLER
Ödeme güçlüğüne düşenlerin vergi, sigorta ve enerji borç-
ları yapılandırılmalı.
Şirketlerin tasfiyeleri ve şirket birleşmelerinin kolaylaştırıl-
ması sağlanmalı.
Devlet, firmalara olan borçlarını nakden veya iç borç sene-
di ile ödemeli.
SEKTÖREL TEDBİR ÖNERİLERİ
Uzun vadeli konut kredileri üzerindeki i vergisel yükler kal-
dırılmalı. 
Turizm sektörü, istihdamın korunması i için ölü sezonda 
desteklenmeli.
Yenilenebilir Enerji Kanunu yeniden Meclis gündemine ge-
tirilmeli.

FİNANSLA İLGİLİ TEDBİR ÖNERİLERİ
Şirketlerin mali sektöre olan borçlarını yeniden yapılandıra-
cak düzenleme şart.
Kredi Garanti Fonu’nun mali imkânlarını S artıran düzenle-
me acilen gerekli.
Firmaların banka finansmanına erişim İ imkânlarının geniş-
letilmesi sağlanmalı.

TOBB, BAKANLARA HANGİ TALEPLERİ İLETTİ 
 İÇ PAZAR
- Dış pazarların daraldığı bir dönemde, iç pazarın canlandı-
rılmasına yönelik somut adımlara öncelik verilmesi gerek-
mektedir.
- Öncelikle, güven ortamının güçlendirilmesi için Orta Va-
deli Program tamamlanmalıdır.
- Düşük gelirlilerin alım gücünü arttırıcı tedbirler alınma-
lıdır (Örn: evlerde kullanılan LPG üzerindeki vergi oranla-
rı indirilmelidir)
 
REEL SEKTÖR
- Küresel krizin olağanüstü şartları içerisinde bir takım ge-
çici önlemlerin alınmasını beklemekteyiz. Ekim 2008’den 
itibaren kriz nedeniyle ödeme güçlüğüne düşenlerin vergi, 
sigorta ve enerji borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Yeni-
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den yapılandırmalarda aranan teminat şartları hafifletilme-
lidir
- Üretim teşvikleri kapsamında vergi düzenlemeleri gözden 
geçirilmelidir. Yüksek enflasyon döneminde uygulanmaya 
başlanan Peşin Vergi uygulamasından vazgeçilmelidir. 
- Sezonu başlayan ya da başlayacak sektörlere yönelik ver-
gi indirimleri düşünülmelidir.
- Leasing sözleşmelerindeki KDV oranı yılsonuna kadar 
yüzde 1’e indirilmelidir.
- Devlet, firmalara olan borçlarını nakden ya da devlet iç 
borç senedi vasıtasıyla ödemeli ve/veya mahsup imkânı ta-
nımalıdır. 
- Kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesi amacıy-
la getirilen yüzde 15’lik fiyat farkı düzenlemesi uygulama-
ya geçirilmelidir.
- DMO’nun yerli malları satmaya ve İller Bankası’nın ye-
rel yönetimlerin yerli mallarını satın almasına yönelik kre-
dilendirmeye öncelik vermesi sağlanmalıdır.
- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşması beklenmeden 
şirketlerin tasfiyelerinin ve şirket birleşmelerinin kolaylaş-
tırılması sağlanmalıdır.
- İhracat pazarlarındaki hızlı daralma neticesinde ihracat ta-
ahhütlerinin gerçekleştirilmesi güçleşmiştir. İhracat taah-
hütlerinin kapatılmasında miktar ve değer olarak kolaylık 
sağlanmalıdır. Bir yıldan az olmamak üzere süre uzatımı 
sağlanmalıdır. Fiyat düşüşleri gibi nedenlerle gerçekleştiril-
me imkânı olmayanların taahhütleri affedilmelidir.
 
SEKTÖREL
- Ekonominin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat 
sektörünün desteklenmesi için uzun vadeli konut kredileri 
üzerindeki vergisel yüklerin kaldırılması ve uzun vadeli ko-
nut kredilerine erişim kolaylaştırılmalıdır.
- İnşaat malzemelerinde KDV indirimleri başlatılmalıdır.
- TOKİ’ye sağlanan imkânlar özel sektör firmalarına da 
sağlanmalı ve haksız rekabet engellenmelidir.
- Turizm sektöründe ayakbastı parası gibi operasyonel gi-
derler azaltılmalıdır.
- Turizmde sektörde istihdamının korunması için ölü sezon-
da istihdam destekleri sağlanmalıdır.
- Turizm tesisleri enerji desteği kapsamına alınmalıdır .
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da turizm sektörü dahil hiz-
met sektöründe vergi oranları yüzde 1’e indirilmelidir.
- Yabancı şahıs ve yabancı ortaklı Türk şirketlerinin gayri-
menkul edinimleri ile ilgili problemler çözülmelidir.
- Perakende sektöründeki indirimler acilen kurala bağlan-
malıdır. 
- Organize perakende sektörünü düzenleyecek kanun 
Meclis’e sunulmalıdır.
- Akaryakıt piyasasında serbest piyasa ekonomisinin işleyi-
şine dışarıdan müdahalelerden kaçınılmalıdır.
- Sağlık sektöründe kuralsız kural değişiklikleri yoluyla ya-
tırımların önü kesilmemeli ve mevcut yatırımcılar küstürül-
memelidir.
- Arıtma tesislerinde kullanılan enerji yeniden yüzde 50 in-
dirimli olmalıdır.

- Yenilenebilir Enerji Kanunu yeniden meclis gündemine 
getirilerek yatırımcıların önü açılmalıdır.
 
FİNANSMAN
- Üretim ve İstihdam kapasitesinin korunması için şirketle-
rin çalışmaya devam etmesi şarttır. Şirketlerin ayakta kala-
bilmesi ise işletme sermayelerini korumalarını bağlıdır. İş-
letme sermayelerinin korunması için banka finansmanına 
erişim imkânlarının genişletilmesi sağlanmalıdır.
- Mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını 
sağlayacak yasal bir düzenleme hazırlanmalıdır.
- Kredi Garanti Fonu’nun mali imkânlarını artıran düzenle-
me acilen devreye sokulmalıdır .
- KOBİ’lere yönelik kredilerin uygun koşullarla sağlanma-
sı için kamu desteği verilmelidir .
- Şirketleri kamuya olan borçları yeniden yapılandırılma-
lıdır.
- Kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı düşürül-
melidir.
 
TARIMHAYVANCILIK
- Lisanslı depoculuk tarımsal ürün piyasalarının sağlıklı ge-
lişimi için son derece önemlidir. Bu sebeple lisanslı depo-
culuk yatırımlarının bölgesel ayrım gözetilmeksizin mevcut 
tasarıdaki dördüncü bölge şartlarında tüm ülkede desteklen-
mesi sağlanmalıdır.
- Depolama ücretleri desteklenmelidir.
- Tarımsal havza destekleme projeleri son derece önemlidir. 
Ancak, tarımsal envanter çalışmaları bitirilmeden havza ba-
zında destekleme projeleri uygulanmamalıdır. Bu havzala-
rın belirlenmesinde TOBB’un görüşü mutlaka alınmalıdır.
- Tarımsal destekleme uygulamaları kapsamında; 
- ·Süt ürünlerinin ihracatının artması ve iç göçün engellen-
mesi için küçükbaş hayvancılığa verilen destekler genişle-
tilmelidir.
- ·Bitkisel yağ açığının kapatılması için sulama yatırımları 
desteği arttırılmalıdır.
- ·Et ve Balık Kurumu’nun kendi alımlarının ve EBK’nın 
satışlarının İhale Kanunu’nda istisna kapsamına alınmasın-
dan kaynaklanan haksız rekabet giderilmelidir.
- ·Hayvancılıkta, TARET projesi kapsamında, 28 ilde kilo 
başına verilen destekler aynı bölgedeki özel sektör kuruluş-
larına da yaygınlaştırılmalıdır.
- Tarım ve hayvancılık ürünlerinde KDV oranları yüzde 1’e 
indirilmelidir.
- KOSGEB desteklerine tarım ve hayvancılık eklenmelidir.
- Tarım ürünlerinde sağlıklı üretim planlaması için ürün des-
tekleme fiyatlarının ekim sezonundan önce açıklanmalıdır.
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Yatırımı konuşmak anlamsız gün üretime destek günüdür

TOBB Müşterek Konseyler Toplantısında işadamları 
hükümete ‘yatırım yerine üretim teşviki verilsin rapo-
ru sundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ‘Gün 
üretime ve işletmelere destek günüdür’ diye konuştu.

REFERANS - ANKARA
Sanayi üretiminde çift haneli küçül me sürerken  işadamla-
rı,  hükümetin bir süre önce açıkladığı sektörel ve bölgesel   
teşvik   yerine   “üretim odaklı” bir teşvik sistemi istiyor.
TOBB kabine üyeleriyle dün bir araya geldiği Konseyler 
Müşterek top lantısında “Yatırım teşviki yerine üre tim teşvi-
ği verilsin” başlıklı bir rapor verdi. Toplantıya, Devlet Ba-
kanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Baka-
nı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 
Sana yi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Ta ner Yıldız ile TOBB Konsey başkanla rı ve 
üyeleri katıldı.
TOBB, mevcut taslaktaki bölgeler arasındaki sektörel da-
ğılımın sağlıklı ve güncel verilerle  yeniden gözden geçi-
rilmesi gerekti ğini kaydetti. Sektö rel ve bölgesel dü zeydeki 
eksikliklerin Bakanlar Kurulu tara fından uygulama aşa-
masında giderilmesini bekleyen TOBB, ‘Teşvik siste minin 
sektörel/bölgesel odaklı yeniden tasarlanma fikri olumlu-
dur. Ancak kapasite kullanım ve istihdam oranlarının fev-

kalade düştüğü, iç ve dış talebin birlikte ortadan kalktığı bir 
dönemde, zaten kullanılmayacak ilave kapasiteler oluştur-
mak yerine mevcut kapasitelerin kullanılmasını   destekle-
mek   daha doğru bir yaklaşım olacaktır” görü şünü günde-
me getirdi.
Teşvik sistemi bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor
Yeni yatırım teşvik sisteminin ge çerli olacağı 2009 ve 
2010’da ilave ya tırımların gerçekleşmesinin çok zor gözük-
tüğüne dikkat çeken TOBB, ra porunda, “Bu durumda küre-
sel kriz ortamında mevcut ekonomik değerle rimizin korun-
ması daha fazla önem kazanmıştır.  Teşvik sistemi bugünün 
ihtiyaçlarını doğrudan karşılamamak tadır. Mevcut işletme-
leri ayakta tuta cak tedbirlerin öncelikle ve acilen devreye 
sokulması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye, yatırım 
teşviki ye rine mevcut üretim kapasitesini koru maya yönelik 
üretim teşvikini ön planda tutulması gereken bir dönem den 
geçmektedir” dedi.
Üretimi çözmeden yatırımı konuşmanın anlamı yok
Hisarcıklıoğlu’nun özel sektörle kamu arasında “diyalog 
mekanizma sı” olarak tanımladığı TOBB müşte rek konsey-
ler toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, daralan üretim ve tüketim problemi ni çözmeden yeni 
yatırımlar üzerine konuşmanın anlamı olmadığını söy ledi. 
Sanayi sektöründeki üretim dü zeyinin 3 yıl öncesi seviyele-
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re gerile diği belirten Hisarcıklıoğlu, mevcut üretim kapasi-
tesinin de ancak yüzde 70’inin kullanıldığı bu ortamda ön-
celiği mevcut üretimi korumaya ver mek gerektiğini vurgu-
ladı. Hisarcık lıoğlu, “Üstelik dış piyasaların daral dığı ve bu 
daralmanın devam ettiği bir ortamda daha fazla üretip nere-
ye satacağız” diye sordu. Hisarcıklıoğlu, yatırım teşvik sis-
teminin uzun vade de doğru bir adım olduğunu ancak buğun 
yaşanan sıkıntılara “merhem” olmadığını belirtti,
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin küre sel krize bankacılık siste-
mi, döviz bi rikimi, hane halkı borç oranlan ve kamu mali-
yesi açısından sağlam gir mişken bugün neden krizden bu 
ka dar ağır etkilendiği sorusunu sordu. “Bunlara rağmen son 
iki çeyrektir dünyanın en çok küçülen ekonomi lerinden biri 
olduk” diyen Hisarcıklı oğlu, bu çerçevede hükümete kaba-
ca 5 başlıkta eleştirilerde bulundu.
Öncelikle yatırım teşviğinin ya nında üretim teşviğinin 
hazırlanma sını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Bugün üretimi teş-
vik günüdür. Bunun için yeni yaklaşıma ihtiyacımız var” 
dedi. Şirketlerin fon akışında yaşanan probleme de deği-
nen Hisarcıklıoğ lu, şirketlerin gider ve gelirlerinden yaşa-
nan uyumsuzluğun  giderilmeye şirketlerin taahhütlerinin 
zamana yayılmasını talep etti.
Hisarcıklıoğlu, istihdam sorununu azaltan adımları tak-
dir ettiklerini an cak sorunu hafifletmek için şirketlerin üre-
timinin yeniden artırılmasına da ih tiyaç olduğunu belirtti. 
Her ülke ken di iç pazarını koruyan tedbirler alırken bir tek 
Türkiye’nin iç pazarında ya bancı firma kaynaklı haksız re-
kabete ses çıkarmadığını söyleyen Hisarcıklı oğlu,   “Benim   
müteşebbisim   Çin’e, İran’a mal satarken türlü sıkıntıyı ya-

şıyor. Ama bakıyorum da bu ülkelerden otomobil dahil her 
mal rahatlıkla ülkemize girebiliyor”  dedi.  Artan  kamu har-
camaları konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, tek mali ku-
ralın da bozul duğunu ve borçlanma limitinin bütçe açığının 
5 katına yani 75 milyar TL’ye çıktığını kaydetti. Hisarcıklı-
oğlu. “Reel sektörde, yaşanan  finansman sorunu ileride na-
sıl çözülecek” diye konuştu.     
Başarmak için yeni yaklaşıma ihtiyaç var
Kamu maliyesinin ekonomide is tikrarı, ekonomideki istik-
rarın piyasadaki   güveni, piyasadaki  güvenin ise üretim ve 
tüketim davranışlarını belirlediğini   anlatan   Hisarcıklıoğ-
lu     konuşmasını, “Bunların olmadığı bir ortamda ise sa-
dece kamu harcamalarını artırarak, ne büyüme, ne istihdam 
sağlanır. Sonuç olarak, bugün     üretimi destek günüdür. 
Düşen kapasiteleri arttırma, azalan istihdamı yeri ne koyma 
günüdür. Mevcut üretime ve işletmelere destek olma günü-
dür. Bunu başarmak içinse, yeni bir yak laşıma ihtiyacımız 
var. Bu da üretimi teşviktir” sözleriyle tamamladı.
Babacan da yaptığı konuşmada hükümetin krizle ilgili ola-
rak şu ana kadar aldığı önlemleri sıralarken, son dönemde 
tartışılan özel istihdam bürolarıyla ilgili bilgi verdi. Tasarı-
yı eleştirenleri eleştiren Babacan, ‘Şu anda amele pazarları 
Türkiye’nin bir gerçeği. İşsizliğin ne demek olduğu nu an-
cak işsizler anlar. Keşke işsizle rin de sendikası olsa da onlar 
da ta sarıyla ilgili konuşabilse. Türkiye’de işsizlik 4.5 puan 
arttı. Bunu görmez den gelme şansımız yok” dedi.
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SABAH GAZETESİ - 09 TEMMUZ 2009

TOBB hükümetten yerli mala ve düşük gelirliye destek istedi 

Odalar, hükümetten yerli mallara kamuda pozitif ay-
rımcılık yapılmasını, düşük gelirli vatandaşa da alım 
gücünü artırıcı indirim sağlanmasını istedi.

Hükümetten yatırım değil üretim teşviki isteyen odalar, yer-
li mallara kamuda pozitif ayrımcılık, düşük gelirli vatan-
daşa da harcama çeki yerine alım gücünü artırıcı indirim-
ler yapılmasını talep etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Konseyler Müşterek Toplantısı, Ankara’daki 
TOBB ETÜ’de yapıldı. Toplantıya, Devlet Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yıl-
maz, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sanayi Bakanı Nihat Er-
gün, Enerji Bakanı Taner Yıldız ile TOBB Konsey başkan-
ları ve üyeleri katıldı. 

İŞTE ÖNERİ PAKETİ 
Teşviklerle ilgili dengesizlikleri üstü kapalı bir şekilde anla-
tan TOBB, hükümete sunduğu öneriler metninde “Bölgeler 
arasındaki sektörel dağılımın, sağlıklı ve güncel verilerle, 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Eksikliklerin düzen-
leme yetkisine sahip Bakanlar Kurulu tarafından, uygulama 

aşamasında giderilmesini bekliyoruz” denildi. İşte TOBB 
Konseyi’nin önerilerinden bazıları: 
- İç pazarın canlandırılmasına yönelik somut adımlara ön-
celik verilmeli. 
- Düşük gelirlilerin alım gücünü artırıcı tedbirler alınma-
lı. (Örnek: Evlerde kullanılan LPG üzerindeki vergi indi-
rilmeli). 
- Sezonu başlayan, başlayacak sektörler için vergi indirim-
leri düşünülmeli. 
- Leasing sözleşmelerindeki KDV yılsonuna kadar yüzde 
1’e indirilmeli. 
- Kamu alımlarında yerli üreticiye destek için getirilen yüz-
de 15’lik fiyat farkı düzenlemesi uygulamaya geçirilmeli. 
- DMO’nun yerli malları satmaya ve İller Bankası’nın ye-
rel yönetimlerin yerli mallarını satın almasına yönelik kre-
dilendirmeye öncelik vermesi sağlanmalı. 
- Yeni Ticaret Kanunu’nun yasalaşması beklenmeden şirket 
tasfiyeleri ve birleşmeleri kolaylaştırılmalı. 
- İhracat taahhütlerinin kapatılmasında miktar ve değer ola-
rak kolaylık sağlanmalı.
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HÜRRİYET GAZETESİ - 09 TEMMUZ 2009

Şimdi yatırıma değil üretime teşvik zamanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yatırım teşvikinin uzun vadede önemli oldu-
ğunu, ancak bugün için asıl üretimin teşvik edilmesine ih-
tiyaç bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’de 
düzenlenen “TOBB Konseyler Müşterek Toplantısı”nın 
açılışında yaptığı konuşmaya, sektörlere verdikleri destek-
ten dolayı ekonomiden sorumlu bakanlar ile Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı’na teşekkür ederek başladı. Hisarcıklıoğlu, 
bugün için asıl üretimin teşvik edilmesine ihtiyaç bulundu-
ğunu belirtti. Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanları Cevdet Yılmaz ve 
Zafer Çağlayan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 
ile TOBB Konsey başkanları ve üyeleri katıldı. Mevcut üre-
tim kapasitesinin ancak yüzde 70’i kullanılırken önceliğin 
ilave yatırım değil, mevcut üretim kapasitesinin korunma-
sı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Da-
ralan üretim ve tüketim problemini çözmeden yeni yatırım-
lar üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Üstelik dış piyasa-
ların daraldığı ve bu daralmanın devam ettiği bir ortamda 
daha fazla üretip nereye satacağız? Öncelik üretimin teşviki 
yoluyla mevcut kapasitelerin işler hale getirilmesi olmalı.”

TOBB’a göre krizi aşmak için bunlar yapılmalı
Düşük gelirlilerin alım gücünü arttırıcı tedbirler alın-
malı.
Ödeme güçlüğüne düşenlerin vergi, sigorta ve enerji borçla-
rı yeniden yapılandırılmalı. 
Yüksek enflasyon döneminde uygulanmaya başlanan 
‘Peşin Vergi’ kaldırılmalı.
Sezonu başlayan ya da başlayacak sektörlere vergi indirim-
leri düşünülmeli.
Leasing sözleşmelerindeki KDV oranı yılsonuna kadar 
yüzde 1’e indirilmeli.
Devlet, firmalara olan borçlarını nakden ya da devlet iç borç 
senediyle ödemeli.
Kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesi için 
getirilen düzenleme uygulanmalı.
Şirketlerin tasfiyelerinin ve şirket birleşmelerinin kolaylaş-
tırılması sağlanmalı.
İhracat taahhütlerinin kapatılmasında kolaylık sağlan-
malı.
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 09 TEMMUZ 2009

Yeni yatırım gelmez üretimi destekleyin

Ekonomi yönetimine yeni teşviklerle ilgili değişiklik talep-
lerini ileten TOBB-2010’da yeni yatırım çok zor. Mevcut 
işletmeleriayakta tutacak tedbir şart” mesajı verdi. 
Türkiye Orta ve Borsalar Birliği yönetimi hükümetine eko-
nomi kurmayları ile dün Ankara’da bir araya geldi. 
Toplantıda iş dünyası, bakanlara “Yeni yatırım gelmesi çok 
güç. Mevcut şirketlerin ayakta kalması için tedbirler alın-
sın” önerisini iletti. 

TOBB’A GÖRE YENİ TEŞVİKLER BUGÜNÜN 
İHTİYACINI KARŞILAMIYOR
TOBB ticaret,sanayi, ticaret v esanayi ile deniz ticaret oda-
ları konseyleriyle yapılan toplantıya, Başbakan Yardımcı-
sı Ali Babacan, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker ile devlet bakanla-
rı Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz katıldı. 
‘Yeni yatırım yapılmaz üretene teşvik verin’
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 09 TEMMUZ 2009

Ekonomi yönetimine yeni teşviklere ilişkin değişiklik ta-
leplerini ileten TOBB, “2010’da ilave yatırım çok zor. 
Mevcut işletmeleri ayakta tutacak tedbirler acilen alın-
malı. Desteklenecek bölgeler gözden geçirilsin” dedi. 
Yeni teşvik sisteminin ihtiyaçları karşılamayacağı eleştiri-
leri doğrultusunda iş dünyasından görüşler toplayan ve de-
ğişiklik çalışmalarına başlayan ekonomi yönetimi, dün Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) konseyler üyeleri 
ve birlik yönetimiyle Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda, 
istekler, bakanlara yazılı olarak sunuldu. Yeni teşvik siste-
minin bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığı belirtildi. Mev-
cut üretimin desteklenmesi istendi. Şu görüş ve öneriler dile 
getirildi:
“Yeni yatırım teşvik sisteminin geçerli olacağı 2009 ve 
2010’da ilave yatırımların gerçekleşmesi çok zor gözük-
mektedir. Küresel kriz ortamında mevut ekonomik değerle-
rimizin korunması daha fazla önem kazanmıştır. Dolayısıy-
la bu teşvik sistemi bugünün ihtiyaçlarını doğrudan karşıla-
mamaktadır. Mevcut işletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin 
öncelikle ve acilen devreye sokulması gerekmektedir. Tür-
kiye, yatırım teşviki yerine mevcut üretim kapasitesini ko-
rumaya yönelik üretim teşvikini ön planda tutması gereken 
bir dönemden teşviklerle geçmektedir.” 

GÜNCEL VERİ 
Teşvik sisteminin sektörel ve bölgesel odaklı yeniden tasar-
lanması fikrinin olumlu olduğu belirtilen metinde, iç-dış ta-
lebin birlikte ortadan kalktığı ve istihdam ile kapasite kul-
lanım oranlarının fevkalade düştüğü bir ortamda zaten kul-
lanılamayacak ilave kapasitelerin yaratılmasına neden ola-
cağına dikkat çekildi. Hangi bölgede hangi sektörün des-
tekleneceğini düzenleyen listelerin gözden geçirilerek, de-
ğiştirilmesi TOBB’un talepleri arasında yer aldı. Bakanla-
ra sunulan metinde, “Sektörel dağılımın sağlıklı ve güncel 
verilerle yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektö-
rel ve bölgesel teşvik eksikliklerini düzenleme yetkisine sa-
hip Bakanlar Kurulu tarafından uygulama aşamasında gide-
rilmesini bekliyoruz” denildi.
‘Tedbirlerle kriz, en az hasarla atlatılacak’
Başbakan Yardımcısı Babacan, özel istihdam bürolarının 
AB mükesabatında Türkiye’den beklendiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan toplantının açılışın-
da yaptığı konuşmada, “Alınan tedbirlerle kriz, en az ha-
sarla atlatılmaya çalışılıyor” dedi. Sendikaların itiraz etti-
ği özel istihdam bürolarına değinen Babacan, şöyle konuş-
tu: “Kiralık işçi olarak bilinen uygulama pek çok ülkede gö-
rülüyor. AB’de bizden beklenen bir konu. İşsizliğin ne de-
mek olduğunu işsizler anlar, özel İstihdam bürolarıyla ilgi-
li olumsuz beyan verenlerin içinde işsiz var mı? İşsizlerin 
sendikası olsa da onları da dinleseydik. Bu çalışma şekli uy-
gulandığı ülkelerde istihdamı yüzde 1.8 arttırıyor.”
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 09 TEMMUZ 2009

MALİ SEKTÖRE BORÇLAR YASAYLA 
YAPILANSIN
TOBB, kriz şartları içinde bazı geçici tedbirlerin alınmasını 
istedi. Bakanlara sunulan taleplerden bazıları şöyle:
■	Ekim 2008’den sonra ödeme güçlüğüne düşenlerin vergi, 
sigorta ve enerji borçları yeniden yapılansın.
■	Yüksek enflasyon döneminde başlayan peşin vergi uygu-
lamasından vazgeçilsin.
■	Sezonu başlayan veya başlayacak sektörlere yönelik ver-
gi indirimi yapılsın.
■	Leasing’de KDV yıl sonuna kadar yüzde 1’e çekilsin.
■	Devlet şirketlere olan borçlarını nakden, iç borç senedi 
veya mahsuplaşmayla ödesin.
■	Kamu alımlarında yeri ürünlerin önünü açan yüzde 15’li 
fiyat farkı düzenlemesi uygulamaya geçsin.
■	İller Bankası yerel yönetimlere yerli mallarını satın alma-
ya yönelik kredilendirme yapsın.
■	Yeni Türk Ticaret Kanunu beklenmeden şirketlerin tasfi-
yesi ve birleşmeleri kolaylaştırılsın,
■	İhracat taahhütlerinin kapatılmasında bir yıllığına süre 
uzatımı verilsin.
■	İnşaatta TOKİ’nin haksız rekabeti engellensin.
■	Turizm tesisleri enerji desteği kapsamına alınsın, ölü se-
zonda istihdam desteği verilsin.
■	Doğu ve Güneydoğu’da hizmet sektöründe vergi oranı 
yüzde Te insin.
■	Perakende sektöründe indirim, kurallara bağlansın.
■	Uzun vadeli konut kredileri üzerindeki vergi yükleri kal-
dırılarak, erişim kolaylaşsın.

■	Mali sektöre olan borçların yeniden yapılanması için ya-
sal düzenleme yapılsın.
■	Kredi Garanti Fonu’nun mali imkanlarını artıran düzenle-
me acilen devreye alınsın.
■	Şirketlerin kamuya olan borçları yeniden yapılansın.
■	Et ve Balık Kurumu’nun haksız rekabete neden olan 
Kamu İhale Kanunu istisnası kaldırılsın.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
‘Tek mali kural bozuldu, asıl tehlike bütçede’
TOBB Başkanı toplantıda yaptığı konuşmada, küresel 
krizin dünya genelinde kamu harcamalarını arttırdığını, 
Türkiye’de de bu dönemde kamu harcamalarının ve bütçe 
açığının artmasının normal olduğunu söyledi. Normal ol-
mayanın diğer ülkeler artan bütçe açıklarının gelecekte ka-
patılması için şimdiden plan yaparken, Türkiye’de bu yön-
de bir adım atılmaması olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğ,u 
“Tehlike buradadır. Üstelik eldeki tek mali kural da bozul-
muş ve borçlanma limiti bütçe açığının tam 5 katına, yani 
75 milyar liraya çıkarılmıştır” diye konuştu. Bu durumda 
mali sektörden reel sektöre yeni kaynak aktarımı bir yana, 
mevut kredilerin bile iç borçlanma yoluyla kamuya akta-
rılacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “O halde reel sektörde 
yaşanan finansman sorunu ileride nasıl çözülecek, bu ko-
nuda adımlar atılmasına ihtiyaç var” sözleriyle görüşleri-
ni dile getirdi. 
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TOBB: Şimdi üretime teşvik verin istihdamı koruyalım

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifât Hisarcıklıoğlu, yatırım teşvikinin uzun vadede önem-
li olduğunu, ancak bugün için asıl üretimin teşvik edilme-
sine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB 
ETÜ’de düzenlenen “TOBB Konseyler Müşterek Toplan-
tısının açılışında yaptığı konuşmada, sanayi sektörlerindeki 
üretim düzeyi 3 yıl öncesi seviyelere gerilemişken, mevcut 
üretim kapasitesinin ancak yüzde 70’i kullanılırken önceli-
ğin ilave yatarım değil, mevcut üretim kapasitesinin korun-
ması olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı, ülkede yaşanan 
bu daralan üretim ve tüketim problemini çözmeden yeni ya-
tırımlar üzerine konuşmanın fazla bir anlamı olmadığmı be-
lirtti, “Üsttük dış piyasaların daraldığı bu darılmanın devam 

ettiği bir ortamda daha fazla üretip nereye satacağız?” di-
yen Hisarcıklıoğlu, dolayısıyla yeni yatırım teşvik sistemi-
nin uzun vadeli bir bakış açısıyla doğru yolda atılmış bir 
adım olduğunu, ancak bugün yaşanan sıkın tılara merhem 
olmadığını kaydetti. Hi sarcıklıoğlu, önceliğin üretimin teş-
viki yoluyla mevcut kapasitenin işler hale getirilmesi oldu-
ğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: ‘’Şirketleri-
mizin giderleri aynı kalırken, gelirler beklenenin çok altın-
dadır. Şirketlerin taahhütlerini de zamana yayacak düzenle-
melere acüen ihtiyaç duyulmaktadır. İstihdam sorununu ha-
fifletmek için şirketlerimizin üretimlerini yeniden artırma-
lıyız.”
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TOBB’un teşvik paketine iş dünyasından tam destek

AYTEN GÜVENKAYA
Hükümetin bir süre önce açıkladı ğı sektörel ve bölgesel teş-
vik paketi ne alternatif olarak “üretim odaklı” bir teşvik sis-
temi öneren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) 
iş dünyasından tam destek geldi.
TOBB’un önceki gün kabine den bazı bakanlara sundu-
ğu “Yatı rım teşviki yerine üretim teşviki verilsin” başlık-
lı raporunu destek leyen işadamları, “Mevcudun yaşa masını 
sağlayan günü kurtarmaya yönelik teşvikler verilsin” değer-
lendirmesinde bulundu.
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Teşvi-
kin ya tırım değil üretim odaklı olması konusu, tartışmaya 
bile açık olma malı” diye konuştu. Turizme yö nelik düzen-
lemelerin yapılması gerektiğini iki yıldır yoğun bir şe kilde 
dile getirdiklerini aktaran Onaran, TOBB’un raporunda be-
lirtilen ayakbastı parası gibi operasyonel giderlerin azaltıl-
masının, sektöre büyük fayda sağlayacağını ödediği paralar 
25 dolara kadar çıkabiliyor. Eğer bu rakamlar Tür kiye’ye 
birkaç yüz bin civarında turist getiren büyük tur operatör-
lerine yönelik indirilirse, turizm daha da canlanır” dedi.

TEMMUZ 09
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ZAMAN GAZETESİ - 12 TEMMUZ 2009

Kredi Kartına Taksit Yaptırma, Tüketici Kredisi Kullan

“Kriz varsa çare de var” kampanyası
‘Üreten Türkiye Platformu’ üyesi kuruluşların başkanları, 
Adıyaman’da bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, hükümetin karşı çıktığı harcama çeki talebini yi-
neledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde 
başlayan ‘Kriz varsa çare de var’ kampanyası kapsamında, 
TOBB, AMPD, BMD ve Türkiye Bankalar Birliği, kredi 
kartı yerine, tüketici kredilerine yönelik yeni bir proje üze-
rinde çalışıyor. Bu çerçevede, turizm, mobilya ve dayanıklı 
tüketim ürünleri gibi büyük alışverişlerde kredi kartının bir 
tak sit aracı olarak kullanılmasının yerine, tüketici kredile-
rinin 36 aya kadar ve üçte bir faiz oranıyla tüketiciye sunul-
ması planlanıyor. TOBB’un önderliğinde mayıs ayında baş-
latılan “Kriz varsa çare de var” kampanyası nın beşinci ve 
son ayağı Adıyaman’da açıklandı. TOBB Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu yeni sloganı, “Biri varsa hepsi var; üretim, is-
tihdam, tüketim” olarak ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Önce-
likle şunu anlamalıyız ki ekonomi, birbirine bağlı piyasala-
rın, çarkların dönmesiyle oluşan bir bütündür. Bir piyasada-
ki çark dönmemeye başladığında, ertesi gün bu, hemen bir 
diğer piyasaya yansımaktadır.” dedi. Hisarcıklıoğlu, har-
cama çeki ta lebini yineledi. “Gemiyi limandan çıkarmak 
için güçlü bir rüzgâra ihtiyaç vardır.” diyen Başkan, krizde 
fırtına nın durulmaya başlamasıyla önemli olanın ağaçların 
yeniden tomurcuklanmaya başlaması değil, mevcut tomur-
cukların daha patlamadan kurumasının ön lenmesi olduğu-
na işaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Bunun yolu düşük gelirlile-
rin harcama kapasitesini gelişti recek, üretimi teşvik edecek 
yeni adımların atılma sıdır. Tüketiciye ‘eve kapanma’ der-
ken özel sektö rün de elini taşın altına sokması gerekmekte-
dir.” di ye konuştu. 
EMRE SONCAN, HAKAN FURKAN ADIYAMAN
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YENİ GÜN GAZETESİ - 14 TEMMUZ 2009

Kabuğuna çekilen kaplumbağa

İBRAHİM PAKER
TOBB’un ekonomik krizi canlandırmak amacıyla bir süre 
önce Ankara’dan başlattığı “kriz varsa, çare de var” kam-
panyasına İzmir’den de destek gelmişti. Ancak bu organi-
zasyonlar bazı tüketici demekleri tarafından, “tüketici nin 
parası yok ki harcasın” açıklama larıyla eleştirilmişti.
TOBB aynı kampanyayı, “Biri var sa, hepsi var: Üretim, 
istihdam, tüke tim” sloganıyla devam ettiriyor. Ekono-
minin, birbirine bağlı piyasaların, çark ların dönmesiy-
le oluşan bütün olduğu görüşünden yola çıkılarak yaratılan 
bu yeni çalışmada amaç, bir piyasada ortaya çıkan olum-
suzluğun üreticiyi etkilemesi ve bu etki zincirinin sonun-
da istihdam sorunu nun ortaya çıkmasının engellenmesi. 
Bozulan ekonominin neden olduğu ne gatif gelişmeler için-
de issizlik en önemli tehlike. Bu nedenle piyasaların canlı 
tutula rak istihdamın önemli bir sorun olmaktan uzak tutul-
ması hedefleniyor. Aksi durum da mevcut issizler ordusu-
na bu kez ça lışan issizler de ekleniyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biri 
olmazsa, hiç biri yok. Çarkların dönmesini sağlamak için 
moralleri yükseltmek, ekonomiye duyulan güveni ar tırmak 
zorundayız. Ortada güven olma yınca kaplumbağanın 
kabuğuna çekil diği gibi, tüketici ve üretici de içine ka-
panıyor. O yüzden ‘iç tüketimi can landırmamız’ gerek-

mektedir. 50 gündür sürdürülen kampanyada Türkiye ge-
nelinde üye mağazalarımızda uygulanan indirimler sonu-
cunda satışlar ortalama yüzde 9 arttı” diyor.
TOBB önderliğinde sanayici, perakendeci ve bankacılar, 
tüketici kredilerine yönelik yeni proje üzerinde çalışmaya 
baş ladılar. Bu çalışmayla, turizm, mobilya, be yaz eşya gibi 
alışverişlerde kredi kartına taksitin önüne geçilmesi hedef-
leniyor.
Bunun yerine tüketici kredisinin 36 aya kadar ve 3’te bir 
faizle tüketiciye sunulması planlanıyor.
Bunlar madalyonun bir yüzü, diğer yüzde ise farklı gö-
rüşler var. Özellikle vatandaşın bir kısmı oldukça şaşkın, 
“Para yok ki çaresi olsun” diyorlar.
Heyetler veya gruplar oluşturarak çarşı pazara çıkmak, alış-
veriş yaparak vatandaşı özendirmek gibi organizasyon-
lar galiba tep kilere neden oluyor. Çarşamba günü Tüke
tici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), TOBB’un ger-
çekleştirdiği 50 TL’lik bedava çek kampanyasını eleş-
tiren basın açıklamasında, “Tüketicilerin de kendileri 
gibi gizliden çok parası olduğu ya nılgısını sürdürmektedir-
ler ve saklamayın, harcayın ‘buyurmaktadırlar.’ Tüketici-
ler har cama yaparak krizden nasıl çıkılacağını bile miyorlar. 
400 TL kredi kartı borcunu ödeyemediği için icraya dü-
şen tüketi ci, birileri ‘harcama yap’ dedi diye harcaya cak 
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parayı nereden bulacak? Zaten parası olsa icralık olma-
yacak. TOBB Başkanı’nın çağrısına kanıp gelen ve alaca-
ğı 50 TL’lik çekle ‘3 günlük yiyeceğimi alabilece ğim’ di-
yen kadının, dağıtılan çek ile yiye cek alamayacağını öğ-
rendiği vakit yüzün deki hayal kırıklığı bize açıklanmalıdır. 
. Krizde onlar kârlarından fedakârlık ediyorlar, bizler 
hayatlarımızdan feda kârlık ediyoruz. Kriz onları teğet 
ge çerken bizi delip de geçiyor. Rica ediyo ruz, bari bugün-
lerde tüketicilerle dalga geçmesinler. 20 -30 kişiye dağıttık-
ları 50 TL ile tüketicilerin onurları ile oynamasınlar.”
Tüketiciler ve tüketici kuruluşları bu ko nularda oldukça has-
sas. Özellikle büyük bir kesimin maddi imkânsızlıklar 
ne deniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekilerek ‘çarşı-
ya çık, harcama yap’ te mennisine tepki gösteriyorlar.

Tüm bu karşıt görüşler aynı nokta yı işaret ediyor. O da, 
krizin var oldu ğu. Ancak krizden nasıl çıkılacak? İşte: bek-
lentiler burada farklılaşıyor. Çözüm, tüke ticinin alım gü-
cünün artırılması için alınacak tedbirlerin acilen yürür-
lüğe konmasında... İşsizlere kalıcı istihdam sağ lanmalıdır. 
Çalışan tüketicilerin hayat standartları yükseltilmelidir. Bu 
sorunlar ortada dururken, işçi satış dükkânı gibi çalı şan, 
çalışma koşullarını kötüleştiren, kıdem tazminatlarını 
yok eden, işçileri alınıp satılan birer köle yerine koyan 
istihdam büroları ile ilgili iddialar doğ ru değerlendirile-
rek, gerekiyorsa ka patılmalıdır.
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HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 24 TEMMUZ 2009

Bankacı selamı kesti 

Gaziantep’te Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldı-
ğı toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yine bankala-
ra çattı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, devlete borç veren bankaların sanayiciye selam ver-
mediğini belirterek, “Aman bu devlete harcatmayalım. Za-
ten para sistemin içinde kalırsa bize gelecek” dedi. 

 

Rifat Hisarcıklıoğlu “Maalesef bürokraside çok özel sektör 
dostu bürokrat göremiyorsun. Hepsi bize düşman gibi bakı-
yorlar. Ülkenin geleceği bizim elimizde. Bürokratlara ‘Si-
zin çocuklarınıza iş verecek olan biziz, önümüzü açın’ di-
yoruz” diye konuştu. 
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Devlet Hesapsız Harcayınca Bedelini İşadamı Ödüyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, devletin harcamaları-
nı artırmasının iş dünyasına iki açıdan zararı olduğu-
nu söyledi: “Para basamayacaklarına göre bunu senden 
benden alacak. Devlet borçlanınca bankalar selam ver-
meyi bile kesiyor”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, devletin harcamaları artınca borçlanmak zo-
runda kaldığını ve bunun bedelini iş dünyasının ödediğini 
söyledi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Gaziantep 
Sanayi Odası’nın meclis toplantısında konuşan Hisarcıklı-
oğlu, 3 yıl önce dönemin maliye bakanı ile Gaziantep’e gel-
diğinde sanayicilere (aman ha şu devlete harcatmayın har-
catırsanız bedeli sizden zamlar ve
vergilerle çıkar) dediğini anımsattı. Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Parabasmayacaklarına göre bunu senden bir tür-
lü alacak, onun için artık biz akıllı olmalıyız, demiştim. Son 
zamanda harcattık hem de verimsiz... Harcandı, en büyük 
küçülmeyi yaşadık. Şimdi bunun bedeli bizden çıkıyor.”

BANKACI SELAMI KESTİ
Devlete borç veren bankaların sanayiciye selam vermedi-
ğini belirten TOBB Başkanı, “Aman bu devlete harcatma-
yalım. Harcamaya kalkarlarsa da ‘harcama’ diyelim. Zaten 
para sistemin içinde kalırsa bize gelecek” dedi. Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu: “Devlet borç para isterken bankacı-
lar sana bana bakmaz. Devletin borçlanma ihtiyacı düşünce 
‘Size nasıl kredi verebiliriz’ dediler. Mevduatın krediye dö-
nüşme oranı yüzde 35’ten yüzde 85’lere çıktı. Şimdi devlet 
bankadan borç alıyor. Bankacılar selam vermez oldu.”
Bürokrat işadamına düşman 
TOBB Üniversitesi’ni kurarken özel sektör dostu bürok-
rat yetiştirmeyi” hedeflediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Maalesef bürokraside çok özel sektör dostu bürokrat gö-
remiyorsun. Hepsi bize düşman gibi bakıyor. Halbuki ül-
kenin geleceği bizim elimizde, Bürokratlara (Sizin çocuk-
larınıza iş verecek olan biziz, önümüzü açın) diyoruz” dedi. 
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri salondan alkış aldı.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ208

AĞUSTOS 09

AKŞAM GAZETESİ - 19 AĞUSTOS 2009

Katar’la ticaret hacmi 3 yılda 10 katına çıktı

Doha’da Türk İhraç Ürünleri Fuarı
DIŞİŞLERİ Bakan lığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İs-
tanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile 3-6 Ekim tarihle-
ri arasında Katar’ın başkenti Doha’da Türk ihraç ürünleri 
fuarı düzenlene ceğini anımsa tan Çubukçu, fuara tüm iş-
adamlarının ka tılımlarının bek lendiğini belirtti.
TOBB-DEIK Türk-Katar İş Konseyi çalışma yemeği Cum-
hurbaşkanı Gülve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El 
Thani’nin katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu El Thani’ye İstanbul tablosu hediye etti.
İkili ticaret hacmi arttı
TOBB-DEİK Türk-Katar İş Konseyi çalışma yemeğinde 
ko nuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Türk hükü-
meti ve işadamları olarak Katarlı yönetici ve işadamlarını, 
karşılıklı büyük ekonomik açılımlar gerçekleştirmeye davet 
ediyoruz” dedi. Katar’ın bölgede finans merkezi olma yo-
lunda önemli adımlar attığını söyleyen Çubukçu, 2002’de 
25 milyon dolar olan Türkiye-Katar ikili ticaret hacminin, 
2008’in sonunda 1.2 milyar dolara ulaştığını belirtti.
ENERJİ konusunda büyük bir işbirliğine hazırlanan Türki-
ye ile Katar arasında dün yapılan görüşmelerle 8 anlaşma, 
3 protokol ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.  Dünyanın önde 
gelen doğalgaz üreticilerinden Katar’ın Uluslararası İşbirli-
ğinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Bakan Yardımcı-

sı Khaled Bin Mohammed Al-Attiyah da, iki ülke arasında 
birçok ortak payda ve köklü ilişki bulunduğuna işaret ede-
rek, son dönemde yüksek düzeyde karşılıklı ziyaretlerin de 
bu bağları daha derinleştirdiğini belirtti.  

25 TÜRK ŞİRKETİ KATAR’DA
İki ülke arasında 8 anlaşma, 3 protokol ve mutabakat zapt-
ları imzalandığını ve özellikle hukuki altyapının tamamlan-
masıyla birlikte ilişkilerde önemli mesafe katedildiğini söy-
leyen Al-Attiyah, gıda güvenliği, altyapı, turizm gibi proje-
lerde işbirliği imkanları bulunduğunu belirtti. Al-Attiyah, 
Katar’ın Türkiye’de gayrimenkul, tarım gibi alanlarda cid-
di yatırım projelerine başladığını, 25 Türk şirketinin de 
Katar’da çalıştığını ve milyarlarca dolarlık iş hacmi yarattı-
ğını kaydederek, ‘İki ülke arasında ticaret hacmi 3 yılda 10 
katına çıkarak, 1 milyar doları aştı’’ dedi.
KatarTürkiye boru hattı istiyoruz
KATAR Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El-Thani ve berabe-
rindeki heyet çalışma ziyareti amacıyla önceki gün geldiği 
İstanbul’da Cumhurbaşkanı  Gül ile görüşmüştü. Al Thani, 
‘Katar’dan Türkiye’ye uzanacak bir boru hattının gerçek-
leşmesini umuyoruz. Bu meseleyi enerji konuları içinde ele 
aldık. Bu konuyla ilgili ortak çalışma ekibi oluşturulacak ve 
kısa süre içinde sonuçlanacak’ demişti.
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Katar Türkiye’yi üretim amaçlı da kullanabilir

TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’de daha fazla Katar yatırımı görmek 
istediklerini belirterek, “Katar’ın Türkiye’yi hizmetler 
sektöründe olduğu kadar üretim alanında da kullanabi-
leceğine inanıyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de daha fazla Katar yatırımı gör-
mek istediklerini söyledi. TOBB-DEİK Türk-Katar İş Kon-
seyi çalışma yemeği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ka-
tar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Thani’nin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Katar 
ile Türkiye’nin kaynaklarının ötesinde tarihi bağlar bulun-
duğunu belirterek, geçmişte ülkeye jeopolitik itibarı nede-
niyle Katar kıtası denildiğini söyledi.

KATAR’A TÜRK İMZASI 
Geçtiğimiz yüzyıllarda Katar’da yaşayan Türk nüfusu-
nun çok düşük olduğunu, bugün ise sayının 7 bine yüksel-
diğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, artan enerji girdi fiyatları-
nın Katar’ı zenginleştirdiğini, ancak buradaki asıl başarının 
uzun vadeli stratejik adımlar atılmasında yattığını vurgula-
dı. Hisarcıklıoğlu, Katar’ı refaha taşıyan birçok projenin al-
tında Türk müteahhitlerinin imzası bulunduğuna işaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Katar arasında ticaret hacminin, 

2011 yılında 1 milyar doları aşmasını he-deflediklerini, an-
cak bu hedefe 2008 sonunda ulaşıldığını vurguladı. 

YENİ İŞBİRLİKLERİ MÜMKÜN 
Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında son dönemdeki üst düzey 
ziyaretlerin getirilerine dikkati çekerek, ‘Katar’ın, enerji 
kaynakları dışında başta hizmet sektörü olmak üzere birçok 
alanda yatırım yapmayı planladığını bili-yoruz. Türkiye’de 
daha fazla Katar yatırımı görmek istiyoruz. Katar’ın 
Türkiye’yi hizmetler sektöründe olduğu kadar üretim ala-
nında da kullanabileceğine inanıyoruz’ şeklinde konuştu. 

Doha’daki fuara açık davet 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TOBB-DEİK Türk-
Katar İş Konseyi çalışma yemeğinde yaptığı konuşma-
da,3-6 Ekim tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da 
Türk ihraç ürünleri fuarı düzenleneceğini anımsatarak, fua-
ra tüm işadamlarının katılımlarının beklendiğini belirtti.
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TOBB’den insana yatırıma destek

►TOBB, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yü-
rütülen projeye destek olarak 30 gazetecinin, Londra ve 
Washington’da üç ay süreyle İngilizce dil eğitimi alması-
na katkı sağlıyor.

Ekonomi Servisi - Ekonomi Gaze tecileri Derneği’nin giri-
şimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Başbakan-
lık Tanıtma Fonu ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Mü dürlüğü (BYEGM) koordinatörlü ğünde yürütülen proje-
ye destek olarak 30 gazetecinin, Londra ve Washington’da 
üç ay süreyle İngilizce dil eği timi almasına katkı sağlıyor.

‘Uzun vadeli bakmalıyız’
TOBB ve BYEGM’nin yaptığı or tak açıklamada, projenin 
ilk aşama sında, 58 kursiyerin 3 ay süreyle TÖMER’de 300 
saat süreyle aldıkları kursun 7 Ağustos 2009 tarihi itibarıy-
la sona erdiği ve kursu 53 kursiyerin başarıyla tamamladı-
ğı kaydedildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili yap-
tığı açıklama da, “TOBB Türkiye Medya ve İleti şim 
Meclisi’nde geliştirilen ve yine meclisimizin bir üyesi 
olan Başba kanlık BasınYayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün koordinas yonunda ortaklaşa yürütü-
len bu proje, basın sektörünün kuruluş amacına hizmet 
edecek bir ortaklı ğın göstergesi olmuştur” dedi.
Hisarcıklıoğlu, beşeri sermayeye yapılan bu yatırımın, Tür-
kiye, sanayi ve iş dünyası için uzun vadede önem li sonuçlar 
doğuracağını bildirdi. Hi sarcıklıoğlu, emeği geçenlere te-
şekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.
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Evini yenileyene 1 milyarlık paket

SERKAN ŞAHİN
Durgunluğu aşmak için mücadele eden TOBB, ‘Kriz 
varsa çare de var’dan sonra ‘Evini yenile Türkiye’ kam-
panyası başlattı. Yapı malzemeleri sektörünü canlandır-
mayı amaçlayan kampanyaya Halkbank yüzde 0,33’lük 
faiz oranıyla kredi desteği verecek. Üç ayda 100 bin ki-
şinin 1 milyar lira harcayarak evinin tadilatını yapma-
sı bekleniyor.
Küresel krizin yol açtığı ekonomik durgunluğa çare ola-
rak ülkeler iç pazarı canlandırmaya çalışıyor. Bir süre önce 
‘Kriz varsa çare de var’ sloganıyla iç tüketimi artırmak için 
kampanya düzenleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB), şimdi de yapı malzemeleri sektörünü canlan-
dırmak amacıyla harekete geçti. Halk Bankası ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak bir çalışmaya 
imza atan sektör, ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyası baş-
lattı. Önümüzdeki 3 ay boyunca kampanyadan 100 bin ki-
şinin faydalanmasını beklediklerini söyleyen TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ortala-
ma bir evin tadilatını 10 bin liradan hesaplarsak 1 milyar li-
ralık iş hacmi hedefindeyiz. Bu proje bir sinerji politikası-
dır ve pastayı büyütelim yaklaşımıdır. Zira burada ‘duble 
kazan-kazan’ durumu söz konusu. Bankayı, üreticiyi, tüc-
carı ve tüketiciyi aynı ortak çıkarda birleştiriyoruz.” 2009 

yılı ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 18,9 ile Türkiye 
ortalamasından daha fazla küçüldüğünü hatırlatan Hisarcık-
lıoğlu, yapı malzemeleri sektörünün vergi indirimi ve teş-
viklerden yararlanamadığını dile getirdi. Ayrıca, büyüme-
nin itici gücü olan bu sektörün daha fazla desteklenmeye ih-
tiyaç duyduğuna dikkat çekti. 
Yapı malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, önde gelen 83 
firma ve 13 binden fazla bayinin katıldığı kampanyayla, tü-
keticilerin ev yenileme ihtiyaçları için cazip imkânlar sunu-
yor. Halkbank, kampanya kapsamında 12 ay vadede yüzde 
0,33, 13-24 ay vadede yüzde 0,80 ve 25-36 ay vadede yüz-
de 0,95 faiz oranları ile tüketicilere ev yenilemede kullana-
cakları 2 bin liranın üzerindeki yapı malzemeleri işçilik har-
camaları için finansmanı, 2 ay geri ödemesiz olarak sağla-
yacak. Halbank’ın kampanya faiz oranlarını değerlendiren 
TOBB Başkanı, “Yüzde 0,33’lük faiz oranı benim 30 kü-
sur yıllık iş hayatımda gördüğüm en düşük faizdir.” dedi. 
Bu yarışta Halkbank’ın bir adım öne geçtiğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, bir dahaki kampanyalarda değişik bankalar-
la da çalışabileceklerinin sinyalini verdi. Boydak Grubu ile 
görüşmeler yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu’nun verdiği 
bilgiye göre, TOBB benzer kampanyalardan birini Türki-
ye Finans veya Albaraka Türk ile de yapabilir. ‘Evini Yeni-
le Türkiye’ kampanyası ile yapı malzemeleri sektöründe ta-
lebin canlandırılması, istihdamın artırılması, ülke ekonomi-
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sine katkı sağlanması da amaçlanıyor. Kampanyanın eylül-
den itibaren 3 ay devam edeceğini bildiren Halkbank Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın da, “3 aydan sonra talep bulursak 
süreyi de uzatabiliriz, yeni kampanyalar da yaparız.” diye 
konuştu. Aydın, kriz döneminde diğer bankalar kredi mus-
luklarını kısarken Halkbank’ın reel sektöre verdiği kredile-
rin yüzde 11 arttığını dile getirdi. 
► Kampanya kapsamında, 100 bin tüketiciye, Halkbank ta-
rafından yüzde 0.33’ten başlayan faiz oranları ile kredi ve-
rilmesi ve yapı sektörüne 1 milyar liranın üzerinde iş hacmi 
yaratılması hedefleniyor.
Ekonomi Servisi - Yapı malzemeleri sektörü, Halk Bankası 
ve Türkiye Oda lar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile güç lerini 
bir araya getirerek “Evini Yeni le Türkiye” kampanyası 
düzenledi. Yapı malzemeleri sektörünün tüm der nekleri, 83 
firma ve 13 binden fazla ba-yinin katıldığı kampanyayla, 
tüketici lerin ev yenileme ihtiyaçları için ‘cazip’ olanaklar 
yaratılması hedefleniyor.
Kampanya ile ayrıca yapı malzeme leri sektöründe talebin 
canlandırılması, istihdamın arttırılması, ülke ekonomi sine 
katkı sağlanması da amaçlanıyor.
Halkbank, kampanya kapsamında 12 ay vadede yüzde 0.33, 
13-24 ay vade de yüzde 0.80 ve 25-36 ay vadede yüzde 0.95 
faiz oranlan ile tüketicile re ev yenilemede kullanacakları 2 

bin li ranın üzerindeki yapı malzemeleri işçilik harcamaları 
için finansmanı, 2 ay geri ödemesiz olarak sağlayacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün başlayacak 
kampanyada dub le kazan-kazan söz konusu olduğunu be-
lirterek “Bir tarafta banka, bir tarafta üretici, reel sek-
tör, bir tarafta tüccarbayi, bir tarafta da vatandaş var. 
Dördünün de kazanacağı bir kampanyaya adım atıyo-
ruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 13.8 küçülme 
yaşayan Türkiye’de inşaat sektöründeki küçülmenin yüzde 
18.9 olarak gerçekleştiğini anımsattı.
Konuşmasının ardından basın men suplarının sorularını da 
yanıtlayan Hi sarcıklıoğlu, “Başka sektörlerle ilgili çalış-
malarımız devam ediyor. İnşal lah bunu da çok yakın za-
manda ka muoyuyla paylaşacağız” dedi.
Vade 36 ay
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın da yüzde 0.33 ile 
yüzde 0.95 arasındaki faiz oranlarının son dere ce cazip ol-
duğunu, 36 ay vadeye ka dar bu krediyi kullandıracaklarını 
ifade etti. Aydın, eylülde başlaya cakları kampanyanın ka-
sım ayı iti barıyla sona ereceğini, talep bulma ları durumun-
da yeni kampanyalar yapabileceklerini veya bu kampan yayı 
uzatabileceklerini dile getirdi.
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TOBB-Halk Bankası el ele verdi, evler 1 milyar liraya en düşük 
faizle yenilenecek
TOBB, Halk Bankası ve yapı malzemeleri sektörü, ‘Evi-
ni Yenile Türkiye’ kampanyası için düğmeye bastı. 100 
bin tüketiciye ulaşılması hedeflenen kampanyada, Halk-
bank tarafından yüzde 0.33’ten başlayan faizle kredi ve-
rilecek. Kampanyanın, 3 ayda 1 milyar TL’lik iş hacmi 
oluşturması bekleniyor.
YAPI malzemeleri sektörü, Halk Bankası ve Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile güçlerini biraraya getire-
rek, “Evini Yenile Türkiye” kampanyası düzenledi. Kam-
panya kapsamında, 100 bin tüketiciye, Halk Bank tarafın-
dan yüzde 0.33’ten başlayan faizle kredi verilmesi ve yapı 
sektörüne 1 milyar liranın üzerinde iş hacmi yaratılması he-
defleniyor. Yapı malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, 
önde gelen 83 firma ve 13 binden fazla bayinin katıldığı 
‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyasıyla, tüketicilerin ev ye-
nileme ihtiyaçları için cazip imkanlar yaratılması hedefleni-
yor. Kampanya ile ayrıca yapı malzemeleri sektöründe tale-
bin canlandırılması, istihdamın artırılması, ülke ekonomisi-
ne katkı sağlanması da amaçlanıyor.
Sektörün daha fazla desteklenmeye ihtiyacı olduğunu söy-
leyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendir-
meyi yaptı: “Türkiye’nin en büyük sorununun bugün işsiz-
lik olduğu hatırlanırsa, sektörün önemi daha da iyi anlaşı-
lır. Bu öncü sektörümüzün daha fazla destek vermeli. Ey-

lül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ‘Evini yenile Türkiye’ 
kampanyası, hem sektöre ihtiyaç duyduğu desteği sağlar-
ken hem de tüketiciye çok cazip fırsatlar sunacak. Ortalama 
bir evin tadilatı 10 bin liradan hesaplanırsa 1 milyar liralık 
iş hacmi oluşacak. Kampanya kapsamında faizler 0.33’ten 
başlıyor. Benim ömrümde, iş hayatımdaki gördüğüm en dü-
şük faiz oranı. Ayrıca kredi 2 ay ödemesiz olacak. Böylece 
ramazan ve okul kayıtları dönemi kredi geri ödemesi yapıl-
madan geçirilecek.”
Umutla bakıyoruz
Hükümet ve TOBB’un önderliğinde ekonomiyi canlandır-
ma, iç talebi tetikleme ve krizin psikolojik etkilerini ber-
taraf etmeye yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Türki-
ye Seramik Federasyonu (SERFED) Başkanı Zeynep Bo-
dur Okyay, şöyle konuştu: “Biz de tüm sektör yöneticile-
ri ve dernek başkanları, firma sahipleri ile bir araya geldik 
ve bu kampanyayı kurguladık. Sektörde birbirine rakip olan 
onlarca firma aynı masa etrafında oturdu ve  ciddi bir çalış-
ma gerçekleştirdi. Ortaya bu kampanya çıktı. Halkbank’ın 
olağanüstü desteği ile benzersiz bir ev yenileme kampanya-
sı başlatıyoruz.”
Halk Bank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Yaklaşık 700 
şubemizde çok ciddi anlamda bu işin pazarlamasını yapaca-
ğız. Yüzde 0.33 ile yüzde 0.95 arasındaki faiz oranları son 
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derece cazip. 36 ay vadeye kadar bu krediyi kullandıraca-
ğız. Eylülde başlayacak kampanyanın kasım ayı itibariyle 
sona ereceK. Talep yoğun olursa kampanyayı da uzatabili-
riz” diye konuştu.
Tüketici nereye başvuracak
Tüketici bayiye gidecek ve kullanmak istediği ürünleri se-
çecek.
Bayi müşterisine seçtiği ürünler ve yapacağı işçilik bedeli 
karşılığında proforma fatura kesecek.
Tüketici proforma faturayla bir Halk Bank şubesine giderek 
kredi başvurusu yapacak.
Halk Bank tarafından kredi değerlendirmesi yapılarak bayi 
anlaşması teyit edilecek.
Halk Bank tarafından onaylanan kredi tüketicinin hizmet 
alacağı bayinin kampanya hesaba aktarılacak.
Kredi dekontu tüketiciye verilecek.
Ev alıyoruz diye masraftan kaçtık evler üvey evlat oldu
TOBB olarak bu projeyi bir sinerji politikası olarak gördük-
lerini söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “Da-
rısı diğer sektörlerimizin başına. Bu platform, Türkiye’nin 
yüzünü güldürecek bir koalisyon. Geçtiğimiz yıllarda gay-
rimenkul sektöründe yaşanan arz patlaması ve konutlara bir 
yatırım aracı olarak gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilginç 
bir durumla karşı karşıya kaldık. Tüm parasını yeni alaca-
ğı eve kanalize eden eşler, birbirine ‘bak ev alıyoruz ama 
sen de anlayışlı ol, başka masraf çıkmasın’ dedi. Ev sahibi 
ile kiracı, evin tadilatını kim yaptıracak tartışmalarına gir-

di. Hal böyle olunca da bu evler üvey evlat muamelesi gör-
dü. Yeni ev alamayan pek çok vatandaş da vergi indirimle-
rinden faydalanarak ya beyaz eşya aldı ya da mobilyaları-
nı yeniledi.”
Bodur: Ne yapın edin beni ayağa kaldırın
DÜNYADA krize maruz kalan ülkeler arasında özel sektö-
rün bir araya gelerek krize çare aradığı tek ülkenin Türki-
ye olduğunu söyleyen Kale Grubu Onursal Başkanı İbrahim 
Bodur, şu değerlendirmeyi yaptı: “TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana ‘Amca’ der. Dün ak-
şam, kendisi beni aradı ve ‘Amca, yarın seni de aramızda 
görmek istiyoruz’ dedi. Ben de yanımdaki doktorlara ‘Ne 
yapın edin beni yarın sabaha ayağa kaldırın. TOBB Başkanı 
aramış yarın toplantı yapılacak, burada deve gibi yatmak ol-
maz’ dedim. İnşaat sektörünün kalkınması önemli.”

Aydın: Bu kredi istismar edilemez
Bu kredinin istismar edilemeyeceğini söyleyen Hüseyin 
Aydın, şöyle konuştu: “Burada istismar olur mu? Olmaz. 
Bankanın para aktarımı ile fatura arasında bir korelasyon 
var. Burada istismar olması söz konusu değil. Türkiye’de fi-
nans sektörünün önemli oyuncularından biriyiz. Krizin baş-
ladığı dönemde Türk bankacılık sektörü reel sektöre kullan-
dırdığı kredi miktarında azalma varken, Halk Bankası kre-
dileri artan bankalardan biri oldu.”
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Yapı malzemeleri sektörü, Halk Bankası ve TOBB ‘Kriz Varsa Çare de Var’ın devamı olarak yeni bir kampanya başlattı. 

Haydi evinizi yenileyin
Şimdiye kadarki en somut kampanya
Üst üste yapılan krize çare kampanyalan içinde en somut 
olma özelliğini taşıyan kampanyaya 83 şirket katılıyor. 
Kampanya yeni katılımlara da açık. Pek çok kesimden bü-
yük bir destek gören kampanya, TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Aydın, SEREFED Başka-
nı Zeynep Bodur Okyay, İMSAD Başkanı Orhan Turan, 
TİMFED Başkanı Serdar Dönmez ile İSO Başkanı Tanıl 
Küçük ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın katıldığı bir 
toplantıyla tanıtıldı. 15 milyon konut için yenileme fırsatı 
geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “28 ülkede 14 bin kişiy-
le yapılan bir araştırmaya göre, insanların yaklaşık yüz-
de 40’ı mutfağı evin en önemli bölümü olarak görüyor. 
İnsanların yüzde 57’si ise bugün imkânları olsa yeni bir 
mutfak istediklerini belirtiyor. Kadınların yüzde 76’sı, 
erkeklerin ise yüzde 61 ‘i mutfakta vakit geçirmenin on-
ları mutlu ettiğini ve streslerini aldığını söylüyor” dedi.

BAŞKA HİÇBİR YERDE YOK
Krizin tüm dünyada ya şanmasına karşın yalnız Türkiye’de 
böylesi çapta kampanyalar düzenlendiği ni ve bunlarda da 
başı TOBB’nin çektiğini hatır latan Kale Grubu Onursal 
Başkanı İbrahim Bodur, bu kampanyada da Halkbank’ın 
adına yaraşır bir şekilde davrandığını dile getirdi. 
Kampanyanın çok geniş kapsamlı olduğunu ve başarılı ola-
cağına inandığını belirten Bodur,    “TOBB İHH Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana ‘Amca’ 
der. Dün akşam, kendisi beni aradı ve ‘Amca, yarın seni 
de aramızda görmek is tiyoruz’ dedi. Ben de ya nımdaki 
doktorlara ‘Ne yapın edin beni yarın saba ha ayağa kaldı-
rın. TOBB Başkanı aramış, yarın top lantı yapılacak, burada 
de ve gibi yatmak olmaz’ de dim” şeklinde konuştu.
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TOBB evi yenileyecek milyarlar uçmayacak

TOBB ve Halkbank, 100 bin tüketiciye “Evini Yenile” 
kredisi verecek. Yalıtımsız binalar nedeniyle her yıl yak-
laşık 7 milyar dolarlık enerjinin havaya uçtuğu Türki-
ye, hem güzelleşecek hem tasarruf sağlayacak.
Yapı malzemeleri sektörü, Halk Bankası ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ile güçlerini bir araya getirerek, 
‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyası düzenledi. 
Kampanyaya ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısın-
da verilen bilgiye göre, kampanya kapsamında, 100 bin tü-
keticiye, Halkbank tarafından yüzde 0,33’ten başlayan faiz 
oranları ile kredi verilmesi ve yapı sektörüne 1 milyar lira-
nın üzerinde iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

İSTİHDAMA DA KATKISI OLUR 
Yapı malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, önde gelen 
83 firma ve 13 binden fazla bayinin katıldığı ‘Evini Yenile 
Türkiye’ kampanyasıyla, yapı malzemeleri sektöründe tale-
bin canlandırılması, istihdamın artırılması, ülke ekonomisi-
ne katkı sağlanması da amaçlanıyor. 
Halkbank, kampanya kapsamında 12 ay vadede yüzde 0,33, 
13-24 ay vadede yüzde 0,80 ve 25-36 ay vadede yüzde 0,95 
faiz oranları ile tüketicilere ev yenilemede kullanacakları 2 
bin liranın üzerindeki yapı malzemeleri işçilik harcamaları 
için finansmanı, 2 ay geri ödemesiz olarak sağlayacak. 

‘BU İŞTEN HERKES KAZANACAK’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, bugün başlayacak ‘Evini Yenile Türki-
ye’ kampanyasında duble kazan-kazan durumu söz konu-
su olduğunu belirterek, ‘Bir tarafta banka, bir tarafta üre-
tici, reel sektör, bir tarafta tüccar-bayi, bir tarafta da vatan-
daş var. Dördünün de kazanacağı bir kampanyaya adım atı-
yoruz’ dedi. 
Hisarcıklıoğlu, 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 13,8 küçülme 
yaşayan Türkiye’de inşaattaki küçülmenin yüzde 18,9 ola-
rak gerçekleştiğini anımsatarak, yapı malzemeleri sektörü-
nün vergi indirimlerinden ve teşviklerden de faydalanama-
dığını belirtti. 

HEDEF, 1 MİLYAR TL’LİK İŞ HACMİ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 3 aylık süreçte kam-
panyaya 100 bin tüketici başvurusu beklediklerini, ortala-
ma bir evin tadilatını 10 bin liradan hesapladıklarında 1 mil-
yar liralık iş hacmi hedeflediklerini bildirdi. Kredinin 2 ay 
ödemesiz olacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, kampanya-
nın Türkiye’deki 15 milyon konut için yenileme fırsatı gel-
diğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kampanyanın benzerlerinin 
başka sektörlerle devam etmesi için çalışmaların sürdüğü-
nü kaydetti. 
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Kredinin istismar edilmesi çok zor 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yüzde 0,33 ile 
yüzde 0,95 arasındaki faiz oranlarının son derece cazip ol-
duğunu, 36 ay vadeye kadar bu krediyi kullandıracakları-
nı ifade etti. Aydın, ‘Komisyonsuz yüzde 0,33, komisyonlu 
yüzde 0,63... Faiz oranı 7,56’ya geliyor. Bunun ne kadar ca-
zip olduğunu herkes anlıyor’ dedi. Bu kredinin istismar edi-
lip edilmeyeceğine ilişkin soruyu da Aydın, ‘Burada istis-
mar olur mu? Olmaz. Bankanın para aktarımı ile fatura ara-
sında bir korelasyon var. Burada istismar olması söz konu-
su değil’ dedi. Türkiye’de finans sektörünün önemli oyun-
cularından biri olduklarını ve farkları bulunduğunu söyle-
yen Aydın, krizin başladığı dönemde Türk bankacılık sek-
törünün reel sektöre kullandırdığı kredi miktarında azalma 
varken, Halk Bankasının kredileri artan bankalardan biri ol-
duğunu, sektörün en çok daraldığı bir noktada kredilerinde 
yüzde 11’lik yaşandığını vurguladı. 

BOTAŞ yükünü üretciye yıkıyor 
TOBB’un kampanya törenine katılan Kale Grubu Onur-
sal Başkanı İbrahim Bodur, BOTAŞ’ın doğalgazdaki yükü 
özel sektörün üzerine yıktığını söyledi. Silikat sektörünün 
Türkiye’de bir yılda kullandığı doğal gazın, 1 milyar met-
re küpün üzerinde olduğunu belirten Bodur, ‘Efendim, BO-
TAŞ şu belediyeye vermiş alamaz, bu belediyeye vermiş 
alamaz. Ne yapacak açığını kapatmak için o zaman? Vur 
abalıya... Üreticinin üzerine yıkıyor’ diye konuştu. Bodur, 
özel sektörün, bu yükten kurtulmak için doğal gaz işine gir-
mesi gerektiğini dile getirdi. Bankaların faiz indirmine de-
ğinen Bodur, ‘Biz nasıl elimizdeki malı satmak zorunday-
sak, onlar da ellerindeki parayı satmak zorundalar’ dedi. 
Bodur, ‘Hisarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana ‘Amca’ 
der. Akşam, beni aradı ve ‘Amca, yarın seni de aramızda 
görmek istiyoruz’ dedi. Doktorlara ‘Ne yapın edin beni sa-
baha ayağa kaldırın. TOBB Başkanı aramış, burada deve 
gibi yatmak olmaz’ dedim’ diye konuştu.
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’Evini Yenile Türkiye’ ile yapı sektörüne 1 milyar TL’lik iş fırsatı

Yapımalzemeleri sektörü, Halk Bankası ve TOBB ile güçleri-
ni bir araya getirerek, ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyası dü-
zenledi. Bugün başlayacak kampanya ile kriz döneminde ev 
yenileme ihtiyacı olan tüketici için caiz faiz ve kredi imkânları 
yaratılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Halkbank ve yapı 
malzeme sektörünün işbirliğiyle başlatılan “Evini Yenile Türkiye” 
kampanyası ile kriz döneminde ev yenileme ihtiyacı olan tüketici 
için cazip faiz ve kredi imkânları yaratılacak. Kasım ayı sonuna 
kadar sürecek kampanya boyunca, 100 bin tüketici Halkbank’ın 
yüzde 0,33’ten başlayan ve 36 aya varan vadelerle sunduğu kredi 
imkânlarından yararlanabilecek. Tüketiciler ayrıca, yapı sektörü-
nün önde gelen 83 firması ve 13 binden fazla bayiisinden yapaca-
ğı alışverişlerde de çeşitli indirimlerden faydalanacak.
Kampanya kapsamında kriz döneminde yapı sektörüne 1 milyar 
TL’nin üzerinde iş hacmi yaratılacağını vurgulayan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu kampanyada ‘duble kazan-kazan’ 
söz konusu. Bir tarafta banka, bir tarafta üretici, reel sektör, bir ta-
rafta tüccar-bayi, bir tarafta da vatandaţ var. Dördünün de kazana-
cağı bir kampanyaya adım atıyoruz. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
ahengi de bu kampanyada hayata geçiriyoruz” dedi.
Ömrümde gördüğüm en düşük faiz oranı
TOBB’un mayıs ayı sonunda TÜSİAD, TİSK ve TİM gibi ekono-
mi dünyasının çatı kuruluşları ile ortaklaşa başlattığı “Kriz Varsa 
Çare de Var” kampanyasının devamı olarak bugünden itibaren ha-

yata geçirilen “Evini Yenile Türkiye” kampanyasının tanıtım top-
lantısı, dün Swissotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ay-
dın, Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
Başkanı Orhan Turan, Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyo-
nu (TİMFED) Başkanı Serdar Dönmez, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Baş-
kanı Tanıl Küçük ve yapı malzeme sektörünün duayen ismi Kale 
Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur katıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2009’un ilk 
çeyreğinde yüzde 13,8 küçülme yaţayan Türkiye’de inţaat sek-
töründeki küçülmenin yüzde 18,9 olarak gerçekleţtiğini hatır-
latarak, yapı malzemeleri sektörünün vergi indirimlerinden ve 
teţviklerden de faydalanamadığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Oysa 
Türkiye’nin en büyük sorununun bugün işsizlik olduğu hatırlanır-
sa, sektörün önemi daha da iyi anlaţılır. Bu öncü sektörümüzün 
daha fazla desteklenmeye ihtiyacı vardır” dedi. Eylül, ekim ve ka-
sım aylarını kapsayacak olan kampanya ile sektörün ihtiyaç duy-
duğu desteği sağlarken, tüketiciye de cazip fırsatlar sunulacağını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, 3 aylık süreçte kampanyaya 100 bin 
tüketici başvurusu beklediklerini, ortalama bir evin tadilatını 10 
bin liradan hesapladıklarında 1 milyar liralık iş hacmi hedefledik-
lerini kaydetti. Kampanya kapsamında faizlerin 0,33’ten başladı-
ğına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Yüzde 0,33, benim ömrümde, 
iţ hayatımda gördüğüm en düţük faiz oranı” dedi. Kredinin 2 ay 
ödemesiz olacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, böylece ramazan 
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ve okul kayıtları döneminin kredi geri ödemesi yapılmadan geçi-
rilmesini de sağlayacaklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, bugün in-
şaat sektörü ile yaptıkları kampanyanın benzerlerini başka sek-
törlerle yapmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hisar-
cıklıoğlu, kampanyanın 1 Eylül itibariyle başlayacağını söyledi.
Çok talep gelirse kampanyayı uzatırız
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Kampanyanın başarı-
lı olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Yak-
laşık 700 şubemizde çok ciddi anlamda bu işin pazarlamasını ya-
pacağız” dedi. Aydın, talep bulmaları durumunda yeni kampan-
yalar yapabileceklerini veya 3 ayın sonunda “Evini Yenile Türki-
ye” kampanyasını uzatabileceklerini dile getirdi. SERFED Baş-
kanı Zeynep Bodur Okyay ise ilk kez sektörde birbirine rakip olan 
onlarca firmanın aynı masa etrafında oturduğunu ve bu kampan-
yanın ruhu adına neler yapabileceğine ilişkin ciddi bir çalışma 
yaptığını söyledi. 
İMSAD Başkanı Orhan Turan da, Türkiye ekonomisinin sürek-
li yüzde 5 büyümesi için inşaat sektörünün de her yıl yüzde 10 
büyümesi gerektiğini vurgulayarak, “Özel sektör yatırıma teşvik 
edilirken inşaat sektörünün önü mutlaka açılmalıdır. Vergi düzen-
lemeleri ise gözden geçirilmelidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde ya-
tırım amaçlı inşaat malzemesi ile lüks tüketim malının KDV oranı 
eşit değildir. Buna mutlaka çözüm üretilmelidir” dedi. 

Rifat Başkan “amca gel” dedi, doktorlara “Beni kaldırın” de-
dim
“Evini Yenile Türkiye” kampanyasının tanıtım toplantısına katı-
lan yapı malzeme sektörünün duayen ismi, Kale Grubu’nun kuru-
cusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur dünyada krize maruz ka-
lan ülkeler arasında özel sektörün bir araya gelerek krize çare ara-
dığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Geniş katılımlı kam-
panyanın başarılı olacağından emin olduğunu vurgulayan Bodur, 

“TOBB Baţkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana 
‘Amca’ der. Dün akşam beni aradı ve ‘Amca, yarın seni de ara-
mızda görmek istiyoruz’ dedi. Ben de yanımdaki doktorlara ‘Ne 
yapın edin beni yarın sabaha ayağa kaldırın. TOBB Başkanı ara-
mış, yarın toplantı yapılacak, burada deve gibi yatmak olmaz’ de-
dim” diye konuştu. Son dönemde bankaların faiz indirme yarışına 
girdiğini ve bu yarışın daha da süreceğini ifade eden Bodur, “Biz 
nasıl elimizdeki malı satmak durumundaysak, onlar da ellerinde-
ki parayı satmak zorundalar. Öyle, ‘paraya ihtiyaç yok, ben ne 
bulursam öyle satayım’ dersen bir satarsın, iki satarsın, üçüncüde 
bayrağı dikersin. Bankaların elinde şu anda para var. Satmazlarsa 
bu para, onları rahatsız eder” diye konuştu.
‘EVİNİ YENİLE’YE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK
1- Tüketici, www.eviniyenileturkiye.com’u tıklayarak kendisine 
en yakın kampanyaya katılan bayiyi öğrenecek.
2- Tüketici, kampanya web sitesinden, Halkbank’ın 444 0 400 nu-
maralı hattından ya da tüm Halkbank şubelerinden kredi koşulla-
rıyla ilgili detaylı bilgi alabilecek.
3- Ardından bayiye gidecek olan tüketici burada kullanmak iste-
diği ürünleri seçecek.
4- Bayi müşterisine seçtiği ürünler ve yapacağı işçilik bedeli kar-
şılığında proforma fatura kesecek.
5- Tüketici proforma faturayla bir Halkbank şubesine giderek 
kredi başvurusu yapacak.
6- Halkbank tarafından kredi değerlendirmesi yapılarak bayi an-
laşması teyit edilecek.
7- Onaylanan kredi tüketicinin hizmet alacağı bayinin kampanya 
hesabına aktarılacak.
8- Kredi dekontu tüketiciye verilecek.
9- Tüketici hizmet aldığı bayiden ürün ve hizmetini alacak.
10- Tüketici yüzde 0,33’den başlayan faiz oranları, 36 aya kadar 
vade ve 2 ay ödemesiz olarak kredisini ödeyebilecek.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ220

EYLÜL 09

STAR GAZETESİ - 01 EYLÜL 2009

Hayatımda böyle düşük faiz görmedim

EV YENİLEYECEKLERE 0.33 FAİZLE KREDİ
TOBB ve Halkbank inşaat malzemeleri üreticileriyle anla-
şarak, yüzde 0.33 faizle ‘evini yenile’ kampanyası başladı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yüzde 0.33 Türkiye’de be-
nim gördüğüm en düşük faiz, 100 bin kişi bu krediden ya-
rarlanacak” dedi. 

Faiz oranı yıllık % 7.56’ya geliyor
Halkbank genel Müdürü Hüseyin Aydın kampanyanın ka-
sımda sona ereceğini ancak talep olursa yeni kampanya ya-
pabileceklerini söyledi. Yüzde 0.33 ile üzde 0.95 arasın-
dak faizin cazip olduğunu, 36 ay vadeye kadar bu krediyi 
kullandıracaklarını ifade eden Aydın, masraf almadıkları-
nı, masraflı ve masrafsız iki tür komisyonları bulunduğunu 
söyledi. Aydın “Komisyonsuz yüzde 0.33, komisyonlu yüz-
de 0.63…. Faiz oranı 7.56’ya geliyor” dedi. Finans sektö-
ründe farklarının bulunduğunu söyleyen Aydın, krizin baş-
ladığı dönemde bankaların reel sektöre kullandırdığı kredi 
miktarında azalma varken, Halk Bankası’nın kredileri artan 
bankalardan biri olduğunu söyledi. 

Kampanya başlamadan seramik hisseleri yükseldi
TOBB ve Halkbank’ın yapı gereçleri sektörü ile birlikte 
başlattığı ‘Evini Yeni le Türkiye’ kampanyası, borsayı da et-
kiledi. Ev yenilemeyle ilgili olarak prim yapması beklenen 
seramik, yapı gereç leri, boya şirketlerinin hisseleri günü 
yükselişle tamamladı. Marshall Boya yüzde 1.85, Eczacıba-
şı Yapı yüzde 1,94, Ege Seramik yüzde 3,33, Kütah ya Por-
selen yüzde 19.03 ve Uşak Sera mik yüzde 2.34 yükseldi. İs-
tanbul Men kul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksi ise yüz-
de 2.12 değer kaybederek 46 bin 551 puandan kapandı.
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EVİNİ YENİLEMEK İSTEYENE HALKBANK’TAN AYDA YÜZDE 0.33 FAİZLE KREDİ

TOBB Başkanı oranı duydu ‘Hayatımda görmedim’ dedi  
TOBB, Halkbank ve 13 bin yapı sektörü bayisi ‘Evini Yenile’ 
kampanyası başlattı. Kampanya ile 100 bin kişiye % 0.33’ten 
başlayan faizle 250 bin arası kredi verilecek 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Halkbank, yapı mal-
zemeleri sektörünün tüm dernekleri, 83 firma, 13 binden fazla ba-
yinin katıldığı ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyası bugün başladı. 
KREDİ İÇİN KEFİL İSTENMİYOR 
Kefil istenmeyen ancak kefil isteme hakkı saklı tutulan kampan-
yadan yararlanmak için Halkbank şubesine, gelir ve kimlik belge-
si ile isme kayıtlı son üç aya ait herhangi bir fatura ile başvurmak 
yeterli. 2 ay sonra başlayan ödemelerde ise 10 bin liralık kredi 12 
aylık vadede toplam 10 bin 248 lira olarak geri ödeniyor. Bu kap-
samda Halkbank, 12 ay vadeye yüzde 0.33, 13-24 ay vadeye yüz-
de 0.80, 25-36 vadeye yüzde 0.95 faiz oranı uygulayacak. Tüke-
ticilerin ev yenilemede kullanacakları kredi limiti ise 2 bin ile 50 
bin TL arasında olacak. Yapı malzemeleri ve işçilik harcamala-
rına kullanılacak kredi aynı zamanda 2 ay geri ödemesiz olarak 
verilecek. İş dünyasının önde gelen isimleriyle toplantıya katılan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün başlayacak ‘Evini Ye-
nile Türkiye’ kampanyasında duble kazan-kazan durumu söz ko-
nusu olduğunu belirterek “Bir tarafta banka, bir tarafta üretici, 
reel sektör, bir tarafta tüccar-bayi, bir tarafta da vatandaş var. Dör-
dünün de kazanacağı bir kampanyaya adım atıyoruz” dedi. Eylül, 
ekim ve kasım aylarını kapsayan Evini Yenile Türkiye kampanya-
sının, hem sektöre ihtiyaç duyduğu desteği sağlarken hem de tü-
keticiye çok cazip fırsatlar sunacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
3 aylık süreçte kampanyaya 100 bin tüketici başvurusunu bekle-

diklerini, ortalama bir evin tadilatını 10 bin liradan hesapladıkla-
rında 1 milyar liralık iş hacmi hedeflediklerini bildirdi. Hisarcık-
lıoğlu, kampanya kapsamında faizlerin 0.33’ten başladığına dik-
kati çekerek “0.33, benim ömrümde, iş hayatımdaki gördüğüm en 
düşük faiz oranı” dedi. 
15 MİLYON KONUT İÇİN FIRSAT 
Kredinin 2 ay ödemesiz olacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, böy-
lece Ramazan ve okul döneminin kredi geri ödemesi yapılmadan 
geçirilmesini de sağlayacaklarını ifade etti. Şimdi Türkiye’deki 
15 milyon konut için yenileme fırsatı geldiğini söyleyen Hisar-
cıklıoğlu “28 ülkede 14 bin kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, 
insanların yaklaşık yüzde 40’ı mutfağı evin en önemli bölümü 
olarak görüyor. İnsanların yüzde 57’si ise imkanları olsa yeni bir 
mutfak istediklerini belirtiyor. Kadınların yüzde 76’sı, erkeklerin 
ise yüzde 61’i mutfakta vakit geçirmenin mutlu ettiğini söylüyor” 
diye konuştu. • EKONOMİ SERVİSİ
10 bin liraya toplam 250 lira faiz ödeniyor
Komisyonsuz 
Vade (ay)  12  24  36 
Faiz (%)  0.33  0.95  0.95  
Taksit   854  459  337 
Toplam ödeme  10.248  11.481  12.148 
Komisyonlu 
Vade (ay)  12  24  26 
Faiz (%)  0.63  0.95  1.05 
Taksit   873  475  344 
Toplam ödeme  10.477  11.422  12.389
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İşte şimdi çareyi buldu

‘Kriz varsa çare de var’ diyen TOBB, Halkbank ile an-
laşıp evini yenileyene 0.33 faizle kredi imkanı sundu bu 
kez çaresi olan bir kampanya başlattı. 

Kampanyanın tanıtım toplantısına TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın ev 
sahipliği yaparken İSO Başkanı Tanıl Küçük, İTO Başkanı 
Murat Yalçıntaş ve yapı sektörünün temsilcisi olarak İbra-
him Bodur ve Zeynep Bodur katıldı. 

KREDİLERİ HALKBANK VERECEK
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yapı malzemeleri sek-
törü üreticileri ile Halkbank’ı bir araya getirdi. Kampanyay-
la ortak anlaşma sayesinde evini yenileyene yüzde 0.33 fa-
izle kredi imkânı sunuldu.
1 MİLYAR DOLARLIK İŞ DOĞACAK
- “Kriz varsa çare de var” kampanyası ile yoğun bir şekilde 
eleştirilen TOBB, bu kez ekonomiyi hareketlendirecek daha 
somut bir adıma önayak oldu. Kampanya ile 1 milyar dolar-
lık iş hacmi bekleniyor. Haberi sayfa 3
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Krize çareyi bulan üretici 100 bin evi 
yeniletecek
TOBB öncülüğünde bir araya gelen yapı malzeme sektörü 
üreticileri ile Halkbank, yüzde 0.33’ten başlayan faizlerle 
Türkiye’ye evlerini yeniletecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında 
yapı malzeme sektörü üreticileri ile Halkbank’ın bir araya 
geldiği kampanya, yüzde 0.33’ten başlayan faizlerle, tüke-
ticiye “Evini yenile” diyecek. Üç ay sürecek olan, araların-
da Alarko, Demirdöküm, DYO, Kale Seramik, Vitra’nın da 
bulunduğu 83 üretici firmanın ve 13 binin üzerinde bayi-
nin katıldığı “Evini Yenile Türkiye” kampanyasıyla 1 mil-
yar liranın üzerinde iş hacmi yaratılması hedefleniyor. Alı-
nan bilgiye göre TOBB’un benzer bir kampanya için başka 
sektörlerle de görüştüğü, bunlar arasında otomotiv yan sa-
nayiinin de bulunduğu belirtildi.
Üç ay önce işadamları ve işçi sendikaları ile tüketimi artır-
maya yönelik başlatılan, somut önerisi olmadığı ve banka-
ları uyarmadığı için eleştirilen ‘Kriz varsa çare de var’ kam-
panyasının ardından üretici, krize çareyi de kendi üretti.

DUBLE KAZANKAZAN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün başlayacak 
kampanya ile üreticinin,
bankanın, bayilerin ve tüketicinin kazanacağını belirtti. Bu-
nun ‘duble kazankazan’ anlamına geldiğini anlatan Hisar-
cıklıoğlu, şöyle konuştu: “2009’un ilk çeyreğinde ekonomi, 
yüzde 13.8, yapı sektörü ise yüzde 18.9  küçüldü. Sektör bu 
dönemde vergi indirimi ve teşviklerden de faydalanamadı. 
Bu kampanyaya 100 bin tüketicinin katılımını hedefliyoruz. 
Bir evin tadilatını 10 bin liradan hesaplarsak, 1 milyar lira-

lık da iş hacmi hedefindeyiz. Hizmetler faturalandırılacağı 
için kayıt dışılık da  önlenecek.”

‘GÖRDÜĞÜM EN DÜŞÜK FAİZ’ 
Yüzde 0.33 faizin 30 yıllık iş hayatında gördüğü en düşük 
faiz olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 15  
milyon konut için yenileme fırsatı olduğunu ifade etti. 
“Kriz varsa çare de var” kampanyasına ek olarak kendi ça-
relerini ürettiklerini belirten Türkiye Seramik Federasyonu 
Başkanı Zeynep Bodur Okyay da birbirine rakip firmaların 
aynı masaya oturduğuna dikkat çekerek “Kampanya, yapı 
sektöründe nihai tüketicinin usta yardımı ile tadilatla değiş-
tirebileceği ince yapı malzemeleri ve hizmetlerini kapsıyor. 
Seramik, mutfak dolabı, boya, izolasyon, armatür gibi har-
camaları ile ustalık masrafları dahil 2 bin lira ile 50 bin lira 
arası kredi kullanabilinecek” dedi. 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kriz dönemin-
de bazı bankaların kredi kullandırma oranları düşerken, 
Halkbank’ın bin önceki döneme göre yüzde 11 daha fazla 
kredi kullandırdığına dikkat çekti. Kampanyanın 700 şube-
de pazarlamasının yapılacağını anlatan Aydın, kasım ayın-
da sona erecek kampanyaya talep olması durumunda sü-
renin uzatılabileceğini kaydetti. Masraflı  ve masrafsız iki 
tür komisyonlarının bulunduğunu dile getiren Aydın, “Ko-
misyonsuz yüzde 0.33, komisyonlu yüzde 0.63. Faiz oranı 
7.56’ya geliyor. Bunun ne kadar cazip olduğunu herkes gö-
rebilir” dedi.
Toplantıya İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Tanıl Kü-
çük ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçın-
taş da katıldı. 
‘Deve gibi yatmam’ dedim, geldim
Toplantıya katılan duayen sanayici, Kale Grubu’nun kuru-
cusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur, kampanyaya katıl-
ması için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun telefonla 
aradığını belirterek şunları söyledi: “Dünyanın hiçbir ülke-
sinde böyle bir kampanya yapılmadı. Bu,
‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının icraata geçtiği-
nin ilk toplantısı. Hisarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana 
‘Amca’ der. Dün akşam, kendisi beni aradı ve ‘Amca, ya-
rın seni de aramızda görmek istiyoruz’ dedi. Telefon geldi-
ğinde doktorlarım yanımdaydı. ‘Onlar ordayken ben bura-
da deve gibi yatmam. Beni ne yapın edin yarın sabah ayağa 
kaldırın’ dedim ve toplantıya geldim.”
‘100. yılda üç tane 100 hediye edeceğiz’
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı 
Orhan Turan,dernek
olarak 2023’te Türkiye’ye üç tane 100 hediye etmeyi he-
deflediklerini dile getiren Turan, “Bunlar, 100 milyar do-
larlık inşaat malzemeleri ihracatı, 100 milyar dolarlık yurt-
dışı müteahhitlik geliri ve 100 milyar dolarlık iç pazar ola-
cak” dedi.
Kredi nasıl alınacak?
* Evini yenilemek isteyen, bayilere gidip krediye ihtiyaçla-
rı konusunda bir ön
fatura alacak. 
* Faturayla Halkbank’a gidip kendine uygun krediyi seçe-
cek.
* Tutar 2 bin lira ile 50 bin lira arasında değişecek.
* Kasımda sona erecek kampanyada geri ödeme iki ay son-
ra başlayacak.
* İşçilik, ustalık gibi masraflar kredi kapsamında olacak; 
toplam kredinin yüzde 50’sini geçemeyecek.
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İki cesur adım

SEFER SEZER
Krizi karşıdan seyretmek, birilerinin cebimize para 
koymasını beklemek ve her şeyi devletten istemek yeri-
ne risk almayı tercih eden iş dünyasının iki cesur adımı-
nı takdir etmek gerekiyor.

Türkiye Reklam Konseyi, geçen hafta “Alın verin, ekono-
miye can verin” adını verdiği bir kampanya başlattı. Kam-
panya için çekilen reklam filmlerinde Meliha Okur çiçek-
çi, Akın Öngör simitçi, Yaman Törüner oyuncakçı, De-
niz Gökçe ise bakkal olmuştu. Konsey Başkanı Mehmet 
Ali Yalçındağ’ın kısa sunumunun ardından filmler izlendi 
ve ardından salonda mırıltılar yayılmaya başladı: “Harca-
yacağız da para nerede?”
Aynı akşam bu kampanyanın reklam filmleri televizyonda 
dönmeye başladı. Ben özellikle Meliha Okur’u bir daha ya-
kalama arzusuyla reklam kuşağı kovalarken kızım da bana 
eşlik etti. Pazar günü küçük para cüzdanı ile yanıma geldi. 
“Kalk baba gidiyoruz” dedi. “Nereye” diye sordum. Ce-
vabı düşündürücüydu: 
“E, televizyonda diyor ya sakız alın kriz bitsin. Hadi sakız 
alalım da sen artık ben bir şey isteyince ‘Kriz var şimdi kı-
zım’ deme!” 
Pazar günü Akın Öngör ve Deniz Gökçe’nin taleplerini ye-

rine getirdik. Yani simit ve sakız işi tamam. Yaman Törü-
ner biraz beklemek zorunda. Kızım yaz ödevlerini bitirme 
sözünü yerine getirdiği gün oyuncak işini de hallediyoruz. 
Geriye bir tek sevgili Meliha’nın arzusu kalıyor. O da ola-
cak ancak zamanı kızım ile aramda sır.
Kızımla ekonomiye can vermenin mutluluğunu daha tam 
sindirememişken beni yeni bir sürpriz bekliyordu. Dün, 
yapı malzemeleri sektörü, Halk Bankası ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) güç birliği ile hayata geçen 
“Evini Yenile Türkiye” kampanyasının tanıtımı yapıldı. 
Yapı malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, önde gelen 83 
firma ve 13 binden fazla bayinin katıldığı kampanya ile tü-
keticilerin ev yenileme ihtiyaçları için “cazip” imkânlar ya-
ratılmış. Halkbank’ın örnek bir girişimle yüzde 0,33’ten 
başlayan faiz oranlarıyla kredi vermesi ve yapı sektörüne 1 
milyar liranın üzerinde iş hacmi yaratılması hedefleniyor. 
1 milyar lira büyük bir rakam.
Aklıma iki ay önce İstanbul’da bir araya geldiğimiz TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun heyecanı geldi. Bir sü-
redir üzerinde çalıştıkları bir kampanya ile ilgili görüşle-
rimizi almak istemişti. TOBB liderliğinde işçi ve işveren 
federasyonlarının da katılımıyla Türkiye’de yapılan üreti-
mi destekleyen bir kampanya planlanmıştı. Biz kampanyayı 
“Yerli malı haftası gibi algılanır” kaygısıyla eleştirmiştik. 
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TOBB ve federasyonlar bu eleştirileri dikkate alarak kam-
panyadan vazgeçti. Yerine “Kriz varsa çare de var” adı al-
tında yeni bir kampanya düzenlediler. 
İç pazarı canlandırmaya yönelik bu kampanyayı “Bu giri-
şimle biz tulumbaya ilk suyu döküyoruz” sözleriyle ta-
nıtan Hisarcıklıoğlu ve arkadaşları da tıpkı reklamcıların 
kampanyasında olduğu gibi “Harcayacağız da para ne-
rede” tepkisiyle karşılaşmıştı. Girişimleri basının bir bö-
lümünden ağır eleştiriler almış, kampanyayı düzenleyenler 
“Vatandaşla dalga geçiyorlar” suçlamalarına maruz kal-
mıştı.
Oysa hem Mehmet Ali Yalçındağ ve arkadaşlarının hem de 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibinin hedefi; olmayan parayı de-
ğil, korkudan saklanan parayı ortaya çıkarmak ve harcat-
maktı. Kısacası ekonominin çarklarını yeniden döndürmek-
ti.
Krizi karşıdan seyretmek, birilerinin cebimize para koyma-
sını beklemek ve her şeyi devletten beklemek yerine risk al-
mayı tercih eden bu iki cesur adımı takdir etmek gerekiyor. 
Sakın bu girişimlerin yalnız bizim ülkemize özgü olduğu 
gibi yanlış bir fikre kapılmayın. Benzer kampanyalar yurt-

dışında da yapılıyor. Örneğin İrlanda Ticaret Odası ocak 
ayında işgücü kayıplarının önlenmesi için KDV’de yüzde 
15 indirim yapılmasını amaçlayan bir kampanya başlattı. 
Ülke geneline yayılan kampanya ses getirdi ve İrlanda’da 
KDV indirimi yapıldı. Bu, tüketim kampanyalarıyla da bir-
leşince İrlanda ekonomisinde gözle görülür bir değişim ya-
şandı. 
ABD’nin St. Louis kentinde Bölgesel Odalar ve Büyüme 
Birliği istihdam ve yatırımları artırmak için 5 yıllık bir eko-
nomiyi kalkındırma kampanyası başlattı. Halkın desteğini 
alan kampanya başarıyla ilerliyor.
En milliyetçi kampanya ise Almanya’dan geldi. Volkswa-
gen, Almanya’da boynu bükük çocuklar gösterip “Annem, 
babam işsiz kalır” sloganını kullandı. Alman malı oto-
mobile binilmesi istendi. Avrupa Birliği devreye girip rek-
lamları durdursa da Volkswagen çoktan mesajını vermişti. 
Özellikle Volkswagen’ın kampanyası düşünüldüğünde bi-
zim kriz korkusu nedeniyle talebin ertelenmesini engelle-
meye çalışan kampanyalarımız oldukça masum kalıyor.
Umarım bu cesur adımların arkası gelir...
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3 ayda 15 milyon konut yenilenecek 
Türkiye 1 milyar TL kazanacak
Evini Yenile Türkiye’ kampanyası için düzenlenen top-
lantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, SERFED Başkanı Zey-
nep Bodur Okyay, IMSAD Başkanı Orhan Turan, fTO 
Başkanı Murat Yalçıntaş, TİMGED Başkanı Serdar 
Dönmez ile kampanyayı destekleyen tüm dernek baş-
kanları ve firma yöneticileri katıldı.

2 ay ödeme yok 50 bin TL’ye kadar kredi
■ TÜRKİYE Seramik Federasyonu (SERFED) Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, kampanya için yapı malzemeler sek-
töründen 83 firma ve 13 bin bayinin biraraya geldiği güç-
lü bir mekanizma kurduklarını belirterek, “Seramik, ban-
yo dolabı, armatür, pencere, ısıtma ve soğutma gibi usta ve 
işçilik masrafları dahil olmak üzere, 2 bin ile 50 bin lira 
arasında kredi kullanılabilecek” dedi. Kampanyanın Ey-
lül ayında başlayacağını açıklayan Okyay, kredi alındık-
tan sonra ise 2 ay ödeme yapılmayacağını vurguladı. Bo-
dur Okyay, “Böylece, okul dönüşü ihtiyaçları ve Ramazan 
ile bayram harcamalarının olduğu dönemin atlatılması ne-
deni ile tüketicilerimi ze çok cazip olanak sunuyoruz” diye 
konuştu. Zeynep Bodur Okyay, tüketicilerin kampanyadan 
yararlanmak için logo ve afiş lerinin bulunduğu yerlere gi-
debileceğini açıkladı.

‘Deve gibi yatmam olmaz dedim, geldim’
■ KAMPANYANIN tanıtım toplantısında en ilgi çeken 
isimlerden biri de bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kale 
Grubu Kurucusu ve Onursal Başkam İbrahim Bodur oldu. 
Bodur, kampanyanın tamum toplantısına katılması için 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendisini aradığın-
da toplantıya katılmak istediğini belirterek, “Doktorlara, ne 
yapın yapın, beni sabaha kaldırın dedim. Onlar oradayken, 
benim burada böyle deve gibi yatmam olmaz. Ben oraya gi-
deceğim dedim” şeklinde konuştu. İbrahim Bodur konuş-
masında, sektörün kullandığı yüksek enerji rakamlarına da 
dikkat çekerek, “Bunu BOTAŞ alıp veriyor. BOTAŞ şu be-
lediyeye, bu belediye vermiş, alamamış. Ne yapacak? Açı-
ğını kapatmak için vur abalıya. Üreticinin üzerine yıkıyor. 
Bu işi en iyi halledecek olan özel sektörün de bu işe girme-
si lazım” değerlendirmesini yaptı.

Yapı malzemeleri sektörü, Halk Bankası ve TOBB’un bira-
raya gelerek başlattığı ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyasıy-
la 3 ayda 1 milyar TL’lik iş hacmi yaratılacak. Kampanya-
da tüketiciler 50 bin TL’ye kadar kredi alabilecek, bu saye-
de 15 milyon konut yenilenecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Halk Banka-
sı ve yapı malzemeleri sektörü ‘Evini Yenile Türkiye’ dedi, 
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krizde 1 milyar liralık iş hacmi yaratmaya soyundu. TOBB 
Başkanı Rifat Hisaraklıoğlu, ‘Evini Yenile Türkiye’ kam-
panyasının, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını , kapsayacağı-
nı belirterek, “3 aylık süreçte kampanyaya 100 bin tüke-
tici başvurusu bekliyoruz. Ortalama bir evin tadilatını 10 
bin liradan hesaplarsak, 1 milyar lira iş hacmi hedefinde-
yiz. 15 milyon konut yenilenecek. Tüketicilerimiz yapacak-
ları tadilatları Halkbartk tarafından sağlanan, 12 aydan 36 
aya kadar ve yüzde 0.33’ten başlayan faiz oranlan ile 2 ay 
ödemesiz krediyle gerçekleştirebilecek. Böylece, Ramazan 
ve okul kayıtlan döneminin, kredi geri ödemesi yapılmadan 
geçirilmesini de sağlayacağız” dedi.
TOBB olarak bu projeyi bir sinerji politikası olarak gör-
düklerinin altını çizen Hisaraklıoğlu, “Sinerji varsa enerji 
var, enerji varsa hareket var dedik ve işe koyulduk. Sera-
mikten boyaya, pencereden tesisata, sektörün tüm damar-
lan tek bir nehire akınca bu sinerji ortaya çıktı. Bu platform 
Türkiye’nin yüzünü güldürecek bir koalisyon” diye konuş-
tu.
Krizin etkilerinin yaşandığı süre boyunca, iç pazarın öne-

mini vurguladıklarını hatırlatan Hisaraklıoğlu, Hindistan, 
Brezilya, Japonya, Çin’in krizi atlatmak için iç pazarlarını 
canlandırmaya yönelik politikalara vurgu yapaklarını söy-
ledi. Bu noktada Üreten Türkiye Platformu ile “Kriz Varsa 
Çare de Var” kampanyası başlattıklarını aktaran Hisaraklı-
oğlu, “Şimdi çözüm odaklı yepyeni bir kampanya ile karşı-
nıza çıkıyoruz. Kampanyamızın sloganı, Evini Yenile Tür-
kiye” dedi.
Uyuşmazlık çözümünde en ideal Çözümün kazan- kazan 
yöntemi olduğunu söyleyen Hisaraklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Bu yöntem, pastadan dilimi çalmak yerine, pastayı 
büyütelim yaklaşımıdır. Burada duble kazan-kazan durumu 
var. Bir tarafta banka, bir tarafta üretici reel sektör, bir ta-
rafta esnaf -bayii, bir tarafta da vatandaş var. Dördü de ka-
zanacak.”
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RADİKAL GAZETESİ - 01 EYLÜL 2009

0.33 faizli kredi

83 firmanın işbirliğiyle başlatılan ‘Evini Yenilen Türkiye’ 
kampanyasıyla evini güzelleştirmek isteyenlere yüzde 0.33 
faizle kredi sağlanıyor. Kampanya süresi üç ay.

Yapı sektörü, Halkbank ve TOBB’la birlikte ‘Evini Ye-
nile Türkiye’ kampanyası başlatıyor. Üç ay sürecek 
kampanyayla, 100 bin tüketiciye yüzde 0.33’ten başla-
yan faiz oranlarıyla kredi verilmesi ve sektörde 1 milyar 
TL’lik iş hacmi hedefleniyor.
‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyasının tanıtım toplantısına, 
Türkiye Seramik Federasyonu, İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu 
da katıldı. 
İSTANBUL - Yapı malzemeleri sektöründan 83 firma ve 
13 binden fazla bayi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) ve Halkbank ile bir araya gelerek ‘Evini Yenile 
Türkiye’ kampanyası düzenledi. Bugün başlayan kampan-
yayla kriz nedeniyle 2009’un ilk yarısında yüzde 18.9 kü-
çülen sektörde talebin canlandırılması ve istihdamın artırıl-
ması hedefleniyor. 
Halkbank, kampanya kapsamında evinde tadilat yaptırarak, 
yenilemek isteyenlerin 2-50 bin TL’lik harcamalarında 12 
ay vadede yüzde 0.33, 13-24 ay vadede yüzde 0.80 ve 25-36 
ay vadede yüzde 0.95 faiz oranlarıyla 2 bin TL’nin üzerin-

deki yapı malzemeleri ve işçilik harcamaları için ilk iki ayı 
geri ödemesiz olmak üzere finansman desteği sağlayacak. 
Kampanya kapsamında, 100 bin tüketiciye kredi verilmesi 
ve yapı sektörüne 1 milyar liranın üzerinde iş hacmi yaratıl-
ması amaçlanıyor.
‘Duble kazankazan’
Kampanyanın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün başlayan ‘Evi-
ni Yenile Türkiye’ kampanyasında duble kazan-kazan duru-
mu söz konusu olduğunu belirterek, “Bir tarafta banka, bir 
tarafta üretici, reel sektör, bir tarafta tüccar-bayi, bir tarafta 
da vatandaş var. Dördünün de kazanacağı bir kampanyaya 
adım atıyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, 2009’un ilk çeyreğin-
de Türkiye’de inşaat sektöründeki küçülmenin yüzde 18.9 
olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, yapı malzemeleri sek-
törünün vergi indirimlerinden ve teşviklerden de faydalana-
madığını belirtti.
Sanayinin lokomotifi konumundaki bu sektörün daha faz-
la desteklenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğ-
lu, kampanyanın eylül, ekim ve kasım aylarını kapsadığının 
altını çizdi. Üç aylık süreçte kampanyaya 100 bin tüketici 
başvurusu beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, ortalama 
bir evin tadilatını 10 bin liradan hesapladıklarında 1 milyar 
liralık iş hacmi hedeflediklerini ifade etti.
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‘Gördüğüm en düşük faiz’
Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında faizlerin 0.33’ten 
başladığına dikkati çekerek, “0.33, benim ömrümde, iş ha-
yatımdaki gördüğüm en düşük faiz oranı” dedi. Kredinin 
iki ay ödemesiz olacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, böyle-
ce ramazan ve okul kayıtları döneminin kredi geri ödemesi 
yapılmadan geçirilmesini de sağlayacaklarını ifade etti. Hi-
sarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’deki 15 milyon ko-
nut için yenileme fırsatı geldi. 28 ülkede yapılan bir araştır-
maya göre, insanların yaklaşık yüzde 40’ı mutfağı evin en 
önemli bölümü olarak görüyor. İnsanların yüzde 57’si ise 
bugün imkânları olsa yeni bir mutfak istediklerini belirti-
yor. Kadınların yüzde 76’sı, erkeklerin ise yüzde 61’i mut-
fakta vakit geçirmenin onları mutlu ettiğini ve streslerini al-
dığını söylüyor” dedi.
‘Süreyi uzatabiliriz’
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın da, nerede bir üre-
tim varsa, Halkbank’ın orada var olduğunu ve var olmaya 
devam edeceğini belirterek, “Kampanyanın başarılı olması 
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yaklaşık 700 şu-
bemizde çok ciddi anlamda bu işin pazarlamasını yapaca-
ğız” dedi. Yüzde 0.33 ile yüzde 0.95 arasındaki faiz oran-
larının son derece cazip olduğunu, 36 ay vadeye kadar bu 
krediyi kullandıracaklarını ifade eden Aydın, eylülde başla-
yacakları kampanyanın kasım ayı itibarıyla sona ereceğini, 
talep bulmaları durumunda bu kampanyayı uzatabilecekle-
rini belirtti. Masraflarla birlikte faiz oranlarının ne kadar ol-
duğuna ilişkin bir soruya karşılık Aydın, burada masraf al-
madıklarını, tanıtım broşürlerinde görüldüğü gibi masraflı 
ve masrafsız iki tür komisyonları bulunduğunu ifade  ede-
rek, “Komisyonsuz yüzde 0.33, komisyonlu yüzde 0.63... 
Faiz oranı 7.56’ya geliyor” dedi.

‘Güçlü bir mekanizma’
Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay ise, “Tüm sektör bir araya geldik ve bu kam-
panyayı kurguladık. Sektörde birbirine rakip onlarca firma 
aynı masa etrafında oturdu ve belki de ilk kez sektör için 
neler yapılabileceğini konuştu” dedi.
“Halkbank’ın olağanüstü desteği ile benzersiz bir ev yeni-
leme kampanyası başlatıyoruz” diyen Okyay, bu projenin 
üretimi artırarak, ekonomiyi hareketlendirmesini ve istih-
dam yaratmasını beklediklerini söyledi. Kampanyanın en-
telenen ev tadilatları için büyük fırsat olduğunu vurgulu-
yan Okyay, güçlü bir mekanizma oluşturduklarını ve kam-
panyanın ekonomiyi canlandıracağını ifade etti. (Radikal)

‘Deve gibi yatmak olmaz’ deyip geldim
‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyasını desteklemek için has-
ta yatağından kalkıp, doktorlarının kontrolünde toplantı-
ya katılan Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Dr. İbrahim Bodur da, Türkiye’de özel sektörü desteklemek 
amacıyla TOBB’un önderliğinde yapılan bu kampanyaların 
dünyada bir örneğinin olmadığını söyledi.  
Bu kampanyanın çok geniş katılımlı olduğunu ve başarılı 
olacağına inandığını belirten Bodur, “TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, saygısından dolayı bana ‘Amca’ der. Dün 
akşam, kendisi beni aradı ve ‘Amca, yarın seni de aramızda 
görmek istiyoruz’ dedi. Ben de yanımdaki doktorlara ‘Ne 
yapın edin beni yarın sabaha ayağa kaldırın. TOBB Başka-
nı aramış, yarın toplantı yapılacak, burada deve gibi yatmak 
olmaz’ dedim” şeklinde konuştu.Türkiye’de sektörün en 
eski isimlerinden biri olduğunun altını çizen Bodur, “Bir-
çok ilke imza atan biri olarak, bu kampanyanın çok güçlü 
ve sağlam bir proje olacağını düşünüyorum. İnşaat sektörü 
sanayinin lokomotifidir” dedi. 
Gıda ve tekstilden sonra inşaat
İnsan ihtiyaçları için birinci sektörün gıda sektörü olduğunu 
dile getiren Bodur, ikinci sektörün tekstil, üçüncüsünün ise 
inşaat sektörü olduğunu belirtti. İbrahim Bodur, inşaat sek-
törünün bir ülkenin lokomotifi olduğunu ve geniş kitleleri 
kalkındırabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
“İnşaat sektörünün kalkınması çok önemli ama neticede her 
şey paraya dayanıyor. Finans konusu önemli... Bankalar da 
bir ticari müessesedir. Biz nasıl mal alıp satıyoruz, onlar 
da para alıp satıyorlar. Bunu akıllıca yapanlar, kâr da edi-
yor. Kriz döneminin öncesinde ve sonrasında en çok kaza-
nan sektör, finans sektörü olmuştur. Daha çok olsun isteriz 
ama bu işin, hep birlikte ve dengede olması lazım. Bankalar 
şimdi faiz indirme yarışına girdi. Daha da girecek. Biz nasıl 
elimizdeki malı satmak durumundaysak, onlar da ellerinde-
ki parayı satmak zorundalar. Öyle, ‘Paraya ihtiyaç yok, ben 
ne bulursam öyle satayım’ dersen bir satarsın, iki satarsın, 
üçüncüde bayrağı dikersin. Bankaların elinde şu anda para 
var. Satmazlarsa bu para, onları rahatsız eder.”
Bankaların son dönemde faiz indirme yarışına girdiğini ve 
yarışı önümüzdeki günlerde daha da hızlandıracaklarına da 
dikkat çeken İbrahim Bodur, “Biz nasıl elimizdeki malı sat-
mak durumundaysak, onlar da ellerindeki parayı satmak 
zorundalar” diye konuştu.
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REFERANS GAZETESİ - 02 EYLÜL 2009

Tulumbaya suyu iş dünyası ve sivil toplum örgütleri koyuyor

NOYAN DOĞAN
‘Kriz varsa çare de var’ kampanyasının ilk gününde 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘Bu girişimle biz, tulum-
baya ilk suyu döküyoruz’ demişti. Kampanya en alt sek-
törlere kadar indi. Ve tulumbaya sürekli suyu koyan da 
iş dünyası ile STK’lar oldu.

Şunu kabul etmek lazım ki Türkiye, ekonomik krizden çıka-
bilmek için, dünyadaki diğer ülkelere nazaran en çok çaba 
gösteren, çırpınan ülke konumunda. Hem de bunu kendi iç 
dinamikleri ile yapıyor. Ve bu çabanın bana göre en büyük 
mimarı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ön-
derliğinde iş dünyası. 
Dünyada ekonomik kriz patladığından beri diğer ülkelere 
bakın... Krizin çıktığı yere, Amerika’ya... Avrupa’ya... Kriz 
derinleştikçe hükümetler iş dünyasına destek olmaya başla-
dı. Milyarlarca dolar para pompaladılar. Almanya, İngilte-
re otomotiv sanayiini kurtarmak için kesenin ağzını açtı. Fi-
nans sektörünün itibar kaybetmemesi için hükümetler üst 
üste önlem aldı. Neden? Aman sanayiimize, ekonomimize 
bir şey olmasın diye. İstihdam sorunu çıkmasın diye. Akıl 
almaz kaynaklar aktarıldı. Bu kaynaklara rağmen dünyanın 
sayılı şirketleri yine de ayakta kalamadı. Ama o ülkelerin 
hükümetleri ne yaptılar? Şirketlerin ayakta kalması, yaşa-

maları için ellerinden gelen çabayı gösterdiler.
Mesela bankalar. Hiçbir ülkenin hükümeti, bankalarının 
batmasına, itibar kaybetmesine izin vermedi. Ardı ardına 
kurtarma planlarını devreye soktular. Ya bizde nasıldı? Geç-
mişi hatırlayın. Kriz dönemini. Bankaların birçoğuna birer 
birer el kondu ve hemen sonra da kapılarına kilit vuruldu. 
Anlı şanlı birçok bankamız göz göre göre gitti. Hem de bu 
öyle bir furyaydı ki kurunun yanında yaş da yandı. 
 
Her şey devletten beklenir mi
Neyse... İşin özü şu. Global kriz patlak verdiğinden bu yana 
tüm ülkelerin hükümetleri ellerinden gelen çabayı gösterdi-
ler. O ülkelerin iş dünyası ise sırtını hükümetlere dayayıp, 
“Yardım etmek sizin asli göreviniz ve misyonunuz” diye-
rek, her şeyi devletten beklediler.
Peki haklılar mıydı, her şeyi hükümetten beklemeye? Bana 
göre haklılardı. Çünkü yıllarca o ülkelerin ekonomi çar-
kı, o finans kuruluşları ve sanayi şirketleri sayesinde dön-
müş, ödedikleri vergilerle de devletler kalkınmıştı. İstihdam 
o şirketler sayesinde sağlanmıştı. Lafı fazla uzatmaya ge-
rek yok... Sıkıştıklarında devletten yardım istemek en do-
ğal haklarıysa, hükümetin de elinden gelen yardımı yapma-
sı mecburiydi.
Şimdi gelelim bizdeki tabloya. Gerçi biliyorsunuz ama yine 
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de hatırlatmakta fayda var. Önce hükümet, krizi kabul etme-
di ve etmemekte de ısrarcı davrandı. Ardından ‘teğet geçer’ 
lafları ile kendini kandırmaya çalıştı. O da bir işe yaramadı.
İş dünyası avazı çıktığı kadar “Önlem alın” diye bağırdı, 
yalvardı, yakardı... Hükümet önce bu çığlıklara kulak asma-
dı, ardından da iş dünyasını fırçalamaya başladı.
“Teğet geçecek, bir şey olmaz” denilen kriz, bir anda 
Türkiye’yi, diğer ülkelerden daha fazla etkiler hale geldi. 
Neden? Çünkü hükümet ne bir önlem aldı ne de destekte 
bulundu. Arada ekonomi kurmayları iş dünyasının gözünü 
boyamak amacıyla birkaç paket açıkladı; ama içleri hep boş 
çıktı. Sadece lafta kaldı. Son açıklanan teşvik paketi de ay-
nen öyle oldu.
 
Kriz varsa çare de var
İş dünyası baktı ki hükümetten gelecek bir destek yok, “İş 
başa düştü, krizin çözümü yine kendimizde” deyip kolla-
rı sıvadı ve “Kriz varsa çare de var” kampanyasını başlattı. 
Haliyle iş dünyası böyle bir kampanya başlatıp, bunu da ka-
muoyu önünde duyurunca, hükümet istemeye istemeye de 
olsa taşın altına elini koyup, destek vermek zorunda kaldı. 
Destek dediysek de diğer ülkelerdeki gibi bir destekten bah-

setmiyoruz. Sadece manevi destek, o kadar.
Bu yazıyı yazmaktaki ve bir anlamda da bilinenleri tekrar-
lamamdaki neden de geçenlerde TOBB’un Halk Bankası ve 
yapı malzemeleri sektörüyle başlattığı “Evini Yenile Türki-
ye” kampanyası. 100 bin tüketiciye ulaşılması hedeflenen 
kampanyada, Halkbank tarafından yüzde 0,33’ten başlayan 
faizle kredi verilecek. Amaç, 3 ay gibi bir zamanda 1 mil-
yar TL’lik iş hacminin oluşması.
“Kriz varsa çare de var” kampanyasının ilk gününü hatırlı-
yorum. TOBB, Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK, Kamu-Sen, 
TİM, TÜSİAD ve MÜSİAD bir araya gelerek kampanya-
yı başlatmışlardı. Ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
o dönemde “Bu girişimle biz tulumbaya ilk suyu döküyo-
ruz” demişti. 
Bugün gelinen noktaya bakıyorsunuz... Kampanya en alt iş 
kollarına kadar indi ve ekonomiye iyi kötü ciddi bir hareket 
getirdi. İşin ilginci, baştan bugüne kadar da tulumbaya sü-
rekli suyu koyan iş dünyası ile sivil toplum örgütleri oldu.
Sözün özü, Türkiye kendi iç dinamikleri ile krizden çıkma-
ya çalıştı ve bunu da yavaş yavaş başarıyor. 
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İhracat için Balkanlar’a giden TOBB’a yatırım teklifi yağdı

HACER BOYACIOĞLU
Balkan ülkeleri Türkiye’den yatırım çekmek için sefer-
ber oldu. TOBB Başkanı Rifat Hi sarcıklıoğlu, geçen hafta 
Bal kan ülkelerinde ihracat imkân larının artırılmasını araş-
tırmak için bir dizi temasta bulundu. Ancak Balkan ülke-
leriyle en üst düzeylerde yapılan temas larda “Yatırım için 
gelin” çağrıları yoğunlaştı. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bil-
gilere göre Karadağ otoyol yapım ihalesi ne Türkleri davet 
ederken Sır bistan ise özelleştirmelerle Türk firmalarının il-
gilenmesi ve Belgrad Fuarı’nın satın alınması teklifini ilet-
ti. Bosna-Hersek ise özellikle enerji, turizm alanın daki ya-
tırımlara Türk firmaları çağırdı, tarım alanında işbirliği ya-
pılabileceğini belirtti.
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamb-
res) başkanlık divanı üyesi olarak geçen günlerde Make-
donya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve 
İsviçre’yi zi yaret eden Hisarcıklıoğlu te maslarını değer-
lendirdi. Halen yaklaşık 15 bin Türk firması ve 20 bin işa-
damının Balkanlar’da faaliyette bulunduğunu belirten Hi-
sarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik firmalarının 1992’den bu 
ya na Balkanlar’da üstlendikleri projelerin toplamının 4.5 
mil yar dolara ulaştığını söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun yaptı-
ğı te maslarda Balkan ülkeleri bir di zi somut öneriyle Türk 
yatırım cıları ülkelerine davet etti.
Sırbistan Türk firmaları ülkeye davet etti
Sırbistan’da Başbakan Mirko Cvetkovic’le görüştüğünü be-
lirten Hisarcıklıoğlu, “Baş bakan Cvetkovic, iş mevzuatı nı 

Türkçeye çevirdiklerini an lattı. Özelleştirme konusunda ge-
niş imkânların olduğunu ve bu alandaki web sitesinin iyi 
takip edilmesini istedi” diye konuştu. Cvetkovic, 100 bin 
metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Belgrad Fuan’nın 
satışının yanı sıra Sancak Bölgesi’ne yapılacak havaalanı 
ile otoyol ve demiryolu özel leştirmelerini Türk firmaları-
nın da ilgilenebileceği yatı rımlar arasında sıraladı. Sırbis tan 
Devlet Bakanı Süleyman Ugjlanin’in de Ostim ve Geb ze 
OSB’si benzeri bir yapıyı istediğini belirten Hisarcıklı oğlu, 
“Türkiye’den bu konuda partnerlik talep ettiler” dedi.
Hisarcıklıoğlu Hırvatistan’da ise Cumhurbaşkanı Stjepan 
Mesic ve Ekonomi Odası Baş kanı Nadan Vidosevic ile 
gö rüştüğünü belirterek Cumhur başkanı Mesic’in ikili dü-
zeyde çok geniş bir işbirliği alanı ol duğuna dikkat çekti-
ğini vurgu ladı. Hisarcıklıoğlu, “Cumhur başkanı Türk ve 
Hırvat firmala rın stratejik ortaklıklar kurabi leceğini söyle-
di. Bechtel-Enka örneğini verdi” şeklinde ko nuştu. Bosna-
Hersek Başbaka nı Nikola Spiric ile yatırımların önündeki 
engellerin konuşul duğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bosna-
Hersek’e daha fazla Türk yatırımı bekli yorlar. Bürokrasi-
ye dönük şikâyet leri azaltmak için çalış ma yaptıklarını 
söyledi ler. Başbakan, enerji ve turizm sektöründe büyük fır-
satlar olduğunu söyledi. Tarım ve ağaç sanayi alanın da iş-
birliği imkânları olduğu nu vurguladı. Türk firmalarını alt-
yapı yatırımlarına çağırdı” dedi. Hisarcıklıoğlu’na göre 
Karadağ’dan da Türk yatırıcımlara davet çıktı. Karadağ 
Ekonomi Odası Başkanı Velimir Mijuskovic otoyol inşa-
atında Türk firmalarını da görmek istediklerini söyledi.
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BALKANLAR’DAN AÇIK DAVET

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) 
başkanlık divanı üyesi olarak Balkan ülkelerini ziyaret eden 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’in, Türk iş dünya-
sını özelleştirmelere davet ettiğini söyledi. Temaslarını 
DÜNYA’ya değerlendiren Hisarcıklıoğlu, Türk girişimci-
lerin Balkanlar’daki toplam yatırımlarının 2 milyar dolara, 
Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerin toplamının da 4.5 
milyar dolara ulaştığını hatırlattı.
Makedonya’nın Eurochambres ve Balkan Ülkeleri Tica-
ret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (ABC) birlikte hareket 
etme isteğinde bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Türk-
Karadağ İş Konseyi’nin daha aktif hale getirilmesini iste-
diler. Türk firmalarını Karadağ’daki otoyol inşaatlarına da-
vet ettiler” dedi. Sırbistan’da Başbakan Mikro Cvetkovic ile 
görüşen Hisarcıklıoğlu, Sırp yetkililerin ülkelerindeki yatı-
rım olanaklarına değindiğini kaydederek, “Başbakan Cvet-
kovic, iş mevzuatını Türkçe’ye çevirdiklerini belirtti ve 
Türk firmalarını özelleştirmelere davet etti” dedi. 
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Sırbistan, Türk şir-
ketleri Telekom, enerji, demiryolu özelleştirmelerine da-
vet ediyor ve 100 bin metrekarelik Belgrad Fuarı ihalesi-
ne Türkler’in katılmasını istiyor. Hırvatistan Cumhurbaşka-
nı Stjepan Mesic ile de görüşen Hisarcıklıoğlu, bu ülkenin 

Türk-Hırvat firmalarının işbirliğine gitmesini önerdiğini 
dile getirdi. Bosna Hersek Başbakanı Nikola Spiric ile ya-
tırımların önündeki engellerin konuşulduğunu anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, bu ülkenin de enerji ve turizmde ortak yatırım 
çağrısında bulunduğunu söyledi.

Balkanlar’dan Türk firmalarına açık davet
15 bin Türk firması ve 20 bin işadamının faaliyet gösterdiği 
Balkanlar, Türkler’e kapılarını tamamen açıyor. Komşular, 
yeni yatırımları da beraber yapmaya çağırıyor.
Karadağ   Otoyol inşaatlarına gelin  
Hırvatistan  Stratejik ortaklıklar kuralım

Sırbistan   Özelleştirmelere katılın
Bosna Hersek–Enerji ve turizmde işbirliği yapalım
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DİLEK GÜNGÖR
Komşu Balkanlar, Türk iş dünyasını yatırıma bekliyor. Ma-
kedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’i 
ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk gi-
rişimcilerin Balkanlar’daki toplam yatırımlarının 2 milyar 
dolara, Türk müteahhitlerinin üstlendiği projelerin toplamı-
nın da 4.5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
Balkan ülkelerinin Türk iş dünyasını özelleştirmelere da-
vet ettiğini söyledi. Buna göre, Karadağ, Türk firmalarını 
otoyol inşaatlarına çağırıyor. İş mevzuatını Türkçeleştiren 
Sırbistan, Telekom, enerji ve demiryolu özelleştirmelerine 
davet ediyor. 100 bin metrekarelik Belgrad Fuarı ihalesine 
Türkler’in katılması isteniyor. Hırvatistan Türk-Hırvat fir-
malarının stratejik işbirliği önerisi getiriyor. Bosna Hersek 
enerji ve turizmde ortak yatırım çağrısında bulunuyor.
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) 
başkanlık divanı üyesi olarak geçtiğimiz günlerde Make-
donya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve 
İsviçre’yi ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, temaslarını değerlendirdi. Balkan ülkelerinde Türk gi-
rişimcilerin toplam yatırımlarının 2 milyar dolara ulaştığı-
nı hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik firmalarının 
1992 yılından bu yana Balkanlar’daki üstlendikleri proje-
lerin toplamının da 4.5 milyar dolara yükseldiğini kaydet-
ti. TOBB Başkanı, halen yaklaşık 15 bin Türk firması ve 
20 bin iş adamının Balkanlar’da faaliyet gösterdiğine işaret 
etti. Balkan iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkilileri ile 
bir dizi görüşme yapan Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki 
ticari ilişkiler başta olmak üzere, Türk firmalarının piyasaya 
girişte yaşadığı sıkıntıları, özelleştirme alanında Türkiye’ye 

bilgi akışının sağlanması ve bölgesel işbirliklerini ele aldık-
larını belirtti. 

Karadağ’dan otoyol yatırımı daveti
İlk olarak Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko 
Azeski ile Karadağ Ekonomi Odası Başkanı Velimir Mijus-
kovic ile görüştüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, Eurochambers 
ve Balkan Ülkeleri Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde 
(ABC) birlikte hareket edilmesini istediklerini söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu, “Aralık ayında Türkiye’de Balkan Ülkeleri, 
Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla bir zirve yap-
mayı planlıyorlar. Türk-Karadağ İş Konseyi’nin daha aktif 
hale getirilmesini istediler. Türk firmalarını Karadağ’daki 
otoyol inşaatlarına davet ettiler” dedi. Makedonya’da Türk 
firmalarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu’nun firmaları 
Dünya Türk İş Konseyi’ne katılmaya davet ettiği öğrenildi.

Sırplar mevzuatı Türkçeleştiriyor
Sırbistan’da Başbakan Mirko Cvetkovic, Devlet Bakanı Sü-
leyman Uglijanin, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Milos Bugarin ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Sırp yetkili-
lerin ülkelerindeki yatırım olanaklarına değindiğini kayde-
derek, şöyle konuştu : “Başbakan Cvetkovic, iş mevzuatını 
Türkçe’ye çevirdiklerini belirtti. Türkiye ile ticaret perfor-
mansından memnun olmadıklarını söyledi. Yakın geçmiş-
te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın işlerlik kazan-
masıyla ilişkilerin daha da artacağını kaydetti. Türk firma-
ları özelleştirmelere davet etti”. Hisarcıklıoğlu’nun verdi-
ği bilgilere göre, Sırbistan’da 100 bin metrekarelik Belgrad 
Fuarı satılacak. Elektrik enerjisi sistemleri, telekomünikas-
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yon, elektrik üretimi, demiryolu sistemi gibi kamu hizmet-
leri özelleşecek. Kuzey-Güney, Doğu-Batı koridoru otoyol-
ları tamamlanacak. Sancak bölgesindeki askeri havaalanı-
nın sivil amaçlarla kullanımı için gerekli dönüşüm yapıla-
cak. Gümrük kapılarının modernizasyonu konusu incelene-
cek.
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Milos Bugarin’in 
de kendisine bölgenin yapısıyla ilgili bilgi verdiğini kay-
deden Hisarcıklıoğlu, “Sırbistan AB ile serbest ticaret an-
laşması imzalamış durumda. Rusya ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na satılan sanayi ürünlerinin yüzde 96’sı güm-
rük vergisine tabi değilmiş. Bu yıl sonunda İran ile anlaşma 
imzalayacaklarmış” dedi. Sırbistan Devlet Bakanı Süley-
man Uglijanin’de Türkiye’deki OSB yatırımlarından çok 
etkilendiğini kendisine ilettiğini söyleyen Hİsarcıklıoğlu, 
“Türkiye’den bu konuda partnerlik istediler” diye konuştu.

Hırvatistan’da EnkaBechtel örneği
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hırvatistan’da Cumhurbaş-
kanı Stjepan Mesic ve Ekonomi Odası Başkanı Nadan Vi-
dosevic ile görüştüğünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti : “Cumhurbaşkanı Türk ve Hırvat firmaların stra-
tejik ortaklıklar kurabileceğini söyledi. Bechtel-Enka örne-
ğini verdi. Avrupa’da artık sınırları açma zamanının geldi-
ğini belirtti. Kosova’daki sorunun halledilmesi gerektiğini 
söyledi”. 

Bosna Hersek bürokrasiyi azaltıyor
Bosna Hersek Başbakanı Nikola Spiric ile görüşmesinde ya-
tırımların önündeki engellerin konuşulduğunu anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, “Bosna Hersek’e daha fazla Türk yatırımı bek-
liyorlar. Bürokrasiye dönük şikayetleri azaltmak için çalış-
ma yaptıklarını söylediler. Başbakan, enerji ve turizm sek-
töründe büyük fırsatlar olduğunu söyledi. Saray Bosna’nın 
kış olimpiyatları şehri olduğunu belirtti. Tarım ve ağaç sa-
nayi alanında işbirliği imkanları olduğunu vurguladı. Türk 
firmalarını altyapı yatırımlarına çağırdı. ‘Bizi yardım yapı-
lacak ülke olarak değil, ortak olarak görün’ çağrısı yaptı” 
şeklinde konuştu. 
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BUGÜN GAZETESİ - 06 EYLÜL 2009

Ekonomiye can verme fikri Hindistan’dan örnek alındı
ÖMER FARUK GÜNEL
Küresel krizi daha az hasarla atlatmak amacıyla TOBB, YÜSİ-
AD, MÜSİAD, TİSK gibi sivil toplum kuruluşlarının başlattığı 
eylemlere Reklamcılar Konseyi de dahil oldu. TOBB öncülüğün-
deki çağrı “kriz varsa çözüm de var” olurken reklamcılar bunu 
“alın, verin ekonomiye can verin” çağrısıyla kullandı. Ancak her 
iki kuruluşun da iç piyasayı canlandırma eylemi Hindistan örnek 
alınarak yapıldı. Ne var ki, bu örnek hem geç uygulandığından 
hem de zayıf altyapıyla oluştuğundan cılız kaldı. Zira, simit, sa-
kız ve çiçekle ekonomi canlanmaz.
Bu yol haritasında sakız daha çok çocukların ve genç kızların bir 
de stres atmak isteyenlerin ilgi alanına girer… Simit ise öteden 
beri “işsiz, dar gelirli öğrenci ve gariban”ın aşıdır. Cepte para aza-
lınca karnınızı doyurmak için katıksız yersiniz. Gerçi son zaman-
larda “tuzu kuru” olanların ilgi alanına giren “simit kafeler” çoğal-
dı ama orada yediğiniz bir simit neredeyse iki ekmek parasına mal 
olur. Bu bakımdan olay TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, 
geçen yıl Hindistan’a yapılan bir resmi seyahat esnasında Hindis-
tan Başbakanı’nın ülkesinde krizi, önlemleri erken almaları saye-
sinde az, hatta sıfır sıkıntıyla atlattıklarını açıklamasından sonra, 
bunu Türkiye’de de uygulama fikriyle başladı.
Böylelikle bizde de “slogan”larla üreticiyi ve tüketiciyi bir an-
lamda “gaza” getirip ekonominin hareket kazanması amaçlandı. 
Ama biraz geç başladık sanki. Zira Hindistan, krizin ayak sesle-
rini 2007 yılında duyuna ilk iş iç ekonomiye dönük önlemler al-
mış, bizim iki ay önce bugünlerde başladığımız çağrılar ve teşvik 
önlemleriyle iç piyasalar canlandırılmış ve yatırımlar hareketlen-
dirilip işsizlik azaltıldıktan sonra da yüzde 6 civarında ekonomik 
büyüme yakalanmıştır. Aynı eylemi Çin de işleme koymuş ve o 
da olumlu sonuç almıştır. Biz 20 bin işsiz, binlerce iş yerinin ka-
panması, yatırım yapmaktan çekinen girişimci yarattıktan sonra 

Hindistan örneğini uygulamaya başladık. Sonucu bu yıl göreme-
yiz bunu bilelim.

REKLAMLARDAKİ DEFOLAR…
Reklamcılar Konseyi’nin, ekonomiyi canlandırma amaçlı girişi-
minde iktisatçı Prof. Deniz Gökçe, gazeteci arkadaşımız Meliha 
Okur (bu arada kıyafetin müthiş ve yakışmış Meliha) bankacılar 
Yaman Törüner ve Akın Öngör gibi ünlüler çağrıda bulunuyor. 
Ama sunumlarda ve görsellikte bazı defolar var. Canlandırma adı-
na yapılan yanlışlar var. Örneğin “oyuncakçı (Yaman Törüner)” 
yaptığı satışta “fiş” vermeden parayı cebe atıyor. Yani vergi kaçı-
rıyor. Simitçi ise (Akın Öngör) “çirkin” simit varmış veya yapılı-
yormuş gibi “hadi güzel simit” diye bağırıyor. Türkçe’yi yozlaş-
tırıyor. Çiçekçi (Meliha Okur) ise bir okurun attığı mesajı orijinal 
haliyle sunmakla yetineceğim. 
“Kendisi aslında ekonomi uzmanıymış. Tamam saygı duyuyo-
rum. Bilgisine, görgüsüne, eğitimine, karizmasına saygı duyarım. 
Ama reklamdaki fikrine saygı duyamıyorum. Arkadaş, ben ne-
den gidim şimdi kırmızı gül alim ya? Bi de bir demet gül al diyo. 
Bayan sen git Kadıköy’de moda sahilinden 3 tane gül al baka-
lım alabilicen mi? 3 tane gülün fiyatını görünce üniversite yılları-
na ait bitirme tezindeki teorilerin bile çürür. Bak vallahi diyorum. 
Benim eski sevgilim, Çingene korkusundan 5 sene önce bana gül 
aldı. Bir tane gül. 5 milyon verdi. Çok iyi hatırlıyorum çünkü o 
zaman parayı ben vermişim gibi vurgun yemiştim. Şimdi diyo-
lar ki kalk bir demet gül al… Al al, eli korkak alıştırma. Neden? 
Maksat ekonomi canlansın. O zamanki beş lira şimdi cepte yok. 
Olsa bile çiçeğe yatırmam. Bi de, ekonomik kriz romantizmi de 
yok etti. Sevgilinden veya arkadaşından çiçek beklemiyorsun. Ya-
zık çocuğa yaa. Sevgi Kurtbaş”.
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Alışveriş, krize çare olur mu

ŞEVKET GÜCEK
Önce TOBB denedi “Kriz varsa çare de var” diyerek. 
“Vatandaaaş para harcanacaaak, harcaaa!” komutuyla 
harcama bekledi. Olmadı. Olmadı çünkü hem emirle olmu-
yordu ve hem de vatandaşta para yoktu. Parası olan da 
kriz korkusundan harcamıyordu. Kampanyada hedef kit-
le, “parası olan mı, yoksa olmayan mı?” konusu net ol-
mayınca ve dahi krizin etkilerinin sert hissedildiği döne-
me denk gelince, kampanya hem eleştiri aldı hem ilgi çek-
medi ve ardında yok oldu gitti. O gölde maya tutmayınca 
TOBB bir başka göle yöneldi. Bu kez, “Evini Yenile Tür-
kiye” diyor. Halk bankasıyla bir özel faiz anlaşması ya-
pılmış, aylık yüzde 0.33 faizle kredi alanlar evlerini tamir 
edecekler, çok düşük görünen yüzde 0.33 oranlı faiz sizi 
yanıltmasın, yanıltmasın, çünkü banka, bankacılığını ya-
parak yüzde 0.33’ü “dosya masrafı, kıl masrafı, tüy mas-
rafı” adı altında, faizi yıllık bazda yüzde 7.25’e getiriyor.
Kredi 12 ay ile 36 ay arasında kullanılabiliyor. Tabii 36 ay-
lık kredi maliyeti reklamlarda ifade edildiği gibi yüzde 0.33 
değil. O zaman aylık faiz yüzde 1.05 oluyor ve yıllık bazda 
masraflarıyla yüzde 12.60’lara kadar çıkabiliyor. Bankanın 
derdi para satmak, TOBB’un derdi ise üyelerinin devasa 
stoklarını eritmelerine yardımcı olmak. Tüketicinin derdi 
de düşük faizli, uygun vadeli kredi ile evini tamir ettir-

mek. En azından umulan bu. Kredi alan kişi, seramik ala-
cak, sıhhi tesisat tamiri için boru alacak, vana alacak, evi-
ni boyatacak, boya alacak, kapıları, pencereleri değişti-
recek, akan çatısını aktaracak. Bu katkı ile piyasaya ha-
reket gelecek, para girecek, üreticilerin stokları eriyecek, 
yeni üretime girecekler, işçi alacaklar, istihdam yaratıla-
cak ve ekonomi ayağa kalkacak.
TOBB bu kez, doğru bir düşünceyle doğru bir hedefe yö-
nelmiş. Hedef, parası olmayanlar. “Paran yoksa işte sana 
ucuz ve uygun kredi” diyor TOBB. TOBB’un bu çabası-
na benden de bir tüyo. Kampanyanın sonraki ayağı dep-
remin 10’uncu yılında hiçbir şey yapılamayan bir ortam-
da TOBB’un “Evini güçlendir, canını koru Türkiye” slo-
ganlı bir çıkış yaparak yine uygun faizli ve daha uygun va-
deli krediler yaratarak hasarlı binlerce evin güçlendiril-
mesine yardımcı olmaktır. Bu kampanyaya paralel bir de 
demir çelik ihracatçılarının hükümete sundukları “imar 
rantı” projesi harekete geçerse, inşaatla ilgili yaklaşık 45 
sektöre de sinerji verilirken piyasalar da istenilen hare-
kete kavuşur.
Krize destek çabalarına TOBB’un ardından Reklamcılar 
Derneği de benzer bir kampanya ile katılınca ortalık renk-
lendi. Bir süredir yazılı ve görsel basında “Alın, verin eko-
nomiye can verin” sloganlı reklamlar var. Bir ekonomist, 
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bir gazeteci, bir eski Merkez Bankası başkanı ve bir ban-
kacı “Alın, verin ekonomiye can verin” diyerek ekono-
minin ana öğesi olan “Alış, veriş” fiilini bakkal, çiçekçi, si-
mitçi ve oyuncakçı rolünde canlandırıyorlar. Kampanyanın 
çıkış noktası genel değil. Yani, parası olan da olmayanda 
beraberce hedeflenmiyorlar. Bu kampanyanın hedef kitlesi, 
harcayacak kadar parası olup da kriz korkusuyla frene 
basarak harcamalarını kısanlar. Öyle ya, parası olmaya-
nın derdi, “yokluk”, harcamama değil. Ama biraz harcaya-
cak parası olanlar, kriz korkusundan kısmış durumdalar.
Bu bir gerçek. Küresel krizin etkilerinin azaldığı günümüz-
de, parası olanlar için “Korkma, pazara çık, para harca” 
denilebilecek bir ortam da var artık. Simitçiden simit alı-
nırsa uncu kazanacak, uncu kazanınca değirmenci kaza-
nacak, uncu ve değirmenci akşam evine giderlerken ço-
cuklarına oyuncak, eşine çiçek, kendisine mis gibi ko-
kan bir simit alacak, belki de bakkala uğrayıp evdeki 
küçük kızı sevinsin niyetine bir de sakız alacak hepsi ka-
zanacak. Evi tamir ettirmek, sakız, simit, oyuncak ve çiçek 
alıp vermeler diğer binlerce örnekle çoğaltılabilir ve eko-
nomide bir hareket sağlanırken eeee reklam yapanlara da 
yayımlayanlara da bir tas çorba düşer herhalde!
İşte kampanyadan beklenen bu tür zincirleme piyasa ha-
reketleridir. Basınımızın kampanyanın “Alın, verin eko-
nomiye can verin” sloganını kulak ardı edip bakkal, çiçek-
çi, simitçi ve oyuncakçı rolünü üstlenenleri eleştirmesi ise 
tam bir komedi. 

Bilirsiniz, filmlerdeki aktör veya aktrislerin yüklendikleri 
rollerden hoşlanmayıp kötü adam veya kötü kadın dam-
gası vurulanlar, dünya tatlısı olsalar, seyredenin gözünde 
her daim kötü adam veya kötü kadındırlar. Yolda çevrilip 
dayak yediklerinin, tehdit edildiklerinin komik hikayele-
ri az değildir. Basınımızda bazı kalemlerin o reklam film-
lerinde oynayanlara filmlerdeki gibi kötü adam, kötü ka-
dın muamelesi yapmaları benzer anlamda bir başka kome-
didir. Ne yapsınlar, reklamcı senaryosunu yazmış, onlar 
da oynamışlar, bir katkımız olsun hesabına. Onlara teşek-
kür edileceğine “vurun abalıya” misali saldırı ne mana-
dır? Haa bakın, reklamcının senaryosu üzerine söz edebili-
rim. Mesela, bakkal rolündeki Deniz Gökçe hocama “Abi-
ii, Kars kaşarı geldi, bir kilo veriyim mi?” diye sorduran 
senariste ne demeli?
Ağustos verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırının 741 
lira, yoksulluk sınırının 2413 lira, asgari ücretin ise net 
496 lira 53 kuruş olduğu bir ortamda kaç kişi Kars kaşarı 
alabiliyor, dahası kaç kişi bir kilo Kars kaşarı alabiliyor? 
Senaristin devamlı Kars kaşarı ile beslendiğini düşüne-
rek rakamlara ve istatistiklere meraklı Deniz hocamın sena-
riste neden “Abiii, bu ne biçim senaryo, sen nerede yaşı-
yorsun?” demediğini merak etmiyor değilim hani! 
Gerek TOBB’un ve gerekse Reklamcılar Derneği’nin kam-
panyalarının iyi sonuçlar vereceğini en azından umuyo-
rum. İş ki küresel krizin etkilerinin azaldığını, gelecekte 
daha da iyi sonuçlar göreceğimizi tüketiciye iyi anlatalım.

EYLÜL 09
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YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 11 EYLÜL 2009

İsrail ve Filistinliler TOBB’LANACAK
MEDİHA KARACA
Batı Şeria Cenin’deki 10 yıldır bekleyen organize sanayi pro-
jesine Türk iş adamları el atıyor. Yatırım projeleri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin, İsrail ve Filistinli iş adamları 
arasındaki arabuluculuğunda gerçekleştirilecek.

10 bin Filistinliye iş imkanı
Projenin, ilk etapta, on bin Filistinliye istihdam sağlayacağını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, “Proje, işsizlik ve istikrarsızlık içindeki böl-
ge için umut ışığı olacaktır. Başarıya ulaşırsak, yeni sanayi böl-
geleri ile ve projelerle bölgeye umut taşımaya devam edeceğiz. 
Biz iş adamları birbirimizi daha yakından tanıdıkça, aramızda gü-
ven geliştikçe; yaktığımız umut ışıkları, bölgeyi aydınlatacak, ve 
sorunun çözümüne yol gösterecektir. Taraflar, karşısındaki düş-
man değil de, tıpkı kendi gibi üretim yapan, ticaret yapan bir in-
san olduğunu fark ettikçe, iki toplum birbirine daha da yaklaşa-
caktır” dedi. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin adının, ‘Barış için 
Sanayi Projesi’ olduğunu belirterek, “Bu fikir; Filistin toprakla-
rında Türkler tarafından sanayi bölgelerinin kurulması, Filistinli 
kardeşlerimize istihdam yaratılması ve İsrail üzerinden malların 
tüm dünya pazarlarına açılmasıydı. Bu fikri, tartıştık, değerlen-
dirdik, ön fizibiliteleri yaptık ve gerçekleştirebileceğimize inan-
dık. Barış için Sanayi projesini başlatarak, hemen Türkiye’de, 
kısa adı TOBB-BİS olan, TOBB-Barış için Sanayi Şirketi kurup, 
Filistin’de kaydettirdik” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İsrail ve Filistinli 

iş adamları arasındaki arabuluculuğunda gerçekleştirilecek proje-
ler, uzun bir bekleyişin ardından yeniden canlanıyor. Ortak arzu, 
siyasetteki gelişmelere rağmen her üç tarafın sessizce çalışmala-
rına devam ettiği projelerden, Batı Şeria Cenin’deki projenin bir 
an önce hayata geçirilmesi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu ile Başkan Yardımcısı Halim Mete, İsrail Cumhurbaşkanı Şi-
mon Peres’le görüştü. Peres, Filistin ekonomisinin güçlendirilme-
si için çaba gösterdiklerini belirterek, Türk tarafından Cenin’deki 
projeyi yapmalarını istedi. Hisarcıklıoğlu’nun Silvan Şalom gö-
rüşmesine Şalom, ekonomik barışa önem verdiklerini ve buna 
gerçek bir anlam kazandırmak istediklerini belirtti. TOBB heye-
ti, Ramallah’ta Filistin Yönetimi Ulusal Ekonomi Bakanı Besim 
Huri Nasr ile de görüştü. Görüşmede Bakan, 10 yıl önce başlatı-
lan projenin bir an önce yapılmasını istediklerini söyledi.

ALMANYA DESTEKLEMİŞTİ
Cenin’de organize sanayi bölgesi kurulmasının geçmişi 10 yıl 
önceye gidiyor. 1999’da İsrail hükümeti ile Filistin Ulusal Yö-
netimi arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda, barışı güç-
lendirmek için sanayi bölgesinin kurulmasında mutabık kalındı. 
Almanya’nın sağladığı mali yardımla hayata geçirilmesi öngö-
rülen projeye temeli, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Jonan-
nes Rau koydu. 2000 yılı intifadasının başlamasıyla proje durdu. 
Daha önce Türkiye, İsrail ve Filistinli iş adamlarının ortak ger-
çekleştirmeyi düşündüğü projenin arazi sorunları ise bir türlü çö-
zülemedi. Öte yandan, TOBB’un üniversitesi ile Ramallah’taki 
Bir Zeit üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalanma-
sı da öngörülüyor. 
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ZAMAN GAZETESİ - 11 EYLÜL 2009

Peres : Cenin sanayi bölgesini Türkler yapsın

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Batı Şeria Cenin’deki 
organize sanayi bölgesinin Türk işadamları tarafından ya-
pılmasını istedi. Geçmişi 10 yıl önceye dayanan Cenin, Tür-
kiye, İsrail ve Filistinli işadamlarının ortak projesi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İsrail ve Fi-
listinli işadamları arasındaki arabuluculuğunda gerçekleş-
tirilmesi öngörülen projeler, uzun bir bekleyişin ardından 
yeniden canlanma eğilimine girdi. Siyasetteki gelişmele-
re rağmen her üç tarafın sessiz çalışmalarının devam ettiği 
projelerden, Batı Şeria Cenin’deki projenin bir an önce ha-
yata geçirilmesi, her üç tarafın da ortak arzusu olarak ortaya 
çıktı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkan Yar-
dımcısı Halim Mete, Tel Aviv’de Eurochambers’ın, AB dışı 
üyeler toplantısına katıldılar. TOBB, 13-14 Ekim’de yapı-
lacak Eurochambers genel kurulu öncesi, örgüt yapısında 
ilk kez gerçekleştirilen değişiklik doğrultusunda, AB dışı 
üyelerden birine verilmesi beklenen başkan yardımcılığının 
Türkiye’ye geçmesi için destek arıyor.
Hisarcıklıoğlu ve Mete, İsrail’de Cumhurbaşkanı Şimon Pe-
res tarafından kabul edildi. İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in, 
Hisarcıklıoğlu ve Mete’yi Kudüs’te Cumhurbaşkanlığı’nda 
kabulü basına kapalı yapıldı. Edinilen bilgiye göre toplantı 

gayet sıcak bir atmosferde gerçekleşti ve Peres, Filistin Yö-
netimi ekonomisinin güçlendirilmesi için çaba gösterdikle-
rini belirtip, bunun da gözle görülebilir bir durumda oldu-
ğunu ifade etti. Peres, Türk tarafından, Cenin’deki organize 
sanayi projesini yapmalarını istedi, bunu hem kendisi hem 
de İsrail hükümeti adına söylediğini vurguladı. İsrail Cum-
hurbaşkanı, Türkiye ve İsrail’in, hem demokratik hem de 
piyasa ekonomisine bağlı ülkeler olarak, Ortadoğu’daki di-
ğer ülkelerden ayrıldıklarına da işaret etti.
Hisarcıklıoğlu da Peres’e Türkiye ile İsrail’in ilişkilerindeki 
gelişmenin hem iki ülkenin hem de bölgenin yararına olaca-
ğını söyledi. TOBB Başkanı, Cenin’de yaklaşık 10 bin Fi-
listinliyi iş sahibi yapacak projenin barış için de önemli ol-
duğunu belirtip, bu konuda verdiği destekten ötürü Peres’e 
teşekkür etti. TOBB heyeti, daha sonra Ramallah’ta Filistin 
Yönetimi Ulusal Ekonomi Bakanı Besim Huri Nasr ile gö-
rüştü. Cenin’de yaklaşık 10 yıl kadar önce Almanlarla baş-
latılan projenin bir an önce yapılmasını istediklerini söyle-
yen Bakan, yeni yıldan önce projeye start vermek istedikle-
rini ve bu konuda önceliğin Türk tarafında olduğunu da ifa-
de etti. KUDÜS AA
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REFERANS GAZETESİ - 11 EYLÜL 2009

Şimon Peres TOBB’dan Cenin için OSB istedi

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Türk tarafından, 
Cenin’deki organize sanayi (OSB) projesini yapmalarını is-
tedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İsra-
il ve Filistinli işadamları arasındaki arabuluculuğunda ger-
çekleştirilmesi öngörülen projeler, uzun bir bekleyişin ar-
dından yeniden canlanma eğilimine girdi. TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkan Yardımcısı Halim Mete, 
İsrail’de Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından kabul 
edildi . Toplantıda Peres, Türk tarafından, Cenin’deki orga-
nize sanayi projesini yapmaların istedi ve bunu hem kendisi 
hem de İsrail Hükümeti adına söylediğini vurguladı. 

İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye ve İsrail’in, hem demok-
ratik hem de piyasa ekonomisine bağlı ülkeler olarak, 
Ortadoğu’daki diğer ülkelerden ayrıldıklarına da işaret etti. 
Bu arada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan se-
çimler sonucu, altıncı kez Avrupa Ticaret ve Sanayi Odala-
rı Birliği (Avrupa Patronlar Kulübü, Eurochambers) üyeli-
ğine seçildi. (AA)
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HÜRRİYET GAZETESİ - 16 EYLÜL 2009

Özal, ihracat için dünyada her kapıyı çalarken, 
ona ‘vatan haini’ derdik
KASIM CİNDEMİR
ABD’nin başkenti Washington’daki ünlü Ronald Reagan 
Merkezi’nde işadamları-girişimcilere iftar veren TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’deki Yahudilerin örgüt-
lenmesini örnek göstererek, dünyadaki tüm Türk girişimci-
leri birlik, beraberlik ve örgütlü hareket etmeye çağırdı. Hi-
sarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada ekonominin geldiği 
noktayı anlatırken, “o günlerde yurtdışına mal satmak için 
uğraşan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a, ben dahil va-
tan haini derdik” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Türk Diasporası” hayalini ABD’nin baş-
kenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve 
Uluslar arası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ile birlikte dü-
zenlenen bir toplantıda Türkiye’nin potansiyelini anlattık-
tan sonra, TOBB’un verdiği iftar yemeğinde Türk girişim-
cilerle bir araya gelen Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik, beraber-
lik içinde, örgütlü hareket etme çağrısı yaptı.

Lenin’in sözünü hatırlattı
İftar yemeğinde esprilerle süslediği konuşmasında, 
ABD’nin çeşitli yerlerinden gelen Türk iş adamları ve gi-
rişimcilere, ABD’deki Yahudilerin ortak çıkarlar çerçeve-
sinde örgütlenmesini örnek gösteren Hisarcıklıoğlu, “Bir-

lik içinde hareket edemiyoruz, tek noksanımız bu” ifadesi-
ni kullandı. Dünya Türk Girişimcileri Kurultayı’nı gerçek-
leştirdiklerini ve Dünya Türk İş Konseyi’ne üye olunması 
gerektiğinin altını çizen ve Lenin’in “Organize olmuş azın-
lıklar, organize olmamış yığınları idare eder” sözünü ha-
tırlatan Hisarcıklıoğlu, lobiciliğin önemine işaret ederken 
“Kendi diasporamızı kuralım. Birlikte hareket edip gücü-
müzü ortaya koyalım” diye konuştu. Konuşmasında, kadın-
lar ve gençlerin girişimci olmaları için yaptıkları çalışma-
lardan örnekler veren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den 3 saatlik 
uçuş mesafesinde 9 trilyon dolarlık Pazar bulunduğunu, 51 
ülkeye ve 1 milyar insana ulaşılabildiğini söyleyen, bu coğ-
rafyanın Türkiye’yi ‘enerji koridoru’ olmaya aday yaptığı-
nı dile getirdi.

Özal’a Alman casusu dedik
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türk ekonomisinin geldi-
ği noktaya dikkat çekerken, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın yıllar önce ABD’ye, “Yardım değil ticaret istiyoruz, 
mal satmak istiyoruz” dediğini hatırlattı ve şöyle devam etti 
: “O zaman ‘Bu adam ABD’nin, Almanya’nın casusu’ de-
dik. Hatırlayın o günleri. Üretmiyoruz ki, ne satacağız! 30 
yıl önce 1 yılda yapılan ihracatı, şimdi 1 haftada yapar nok-
taya geldik. Turgut Özal’a vatan haini demiştik, ben de da-
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hil. Açık itiraf. O günkü dünyamızda ancak o kadar algıla-
yabiliyorduk. Dünyayı bilmiyorduk. Annemin çamaşır ma-
kinesi yürürdü. İki tane otomobil üretirdik. Ufkumuzu aç-
mayla nereden nereye geldik. Özel sektörün başarı öyküsü-
dür bu. Avrupa’nın 6’ıncı dünyanın 15’inci büyük ekono-
misi olduk. Sermaye ihraç ediyoruz artık”.

ABD’den korkmamalıyız
Hisarcıklıoğlu, Dünya Türk İş Konseyi’nin ABD top-
lantısını gerçekleştirdiğini ve Başkan Barack Obama’nın 
Türkiye’de, ‘Ekonomik ilişkileri geliştirelim’ mesajını ver-
mesinin çok önemli olduğunu kaydetti. TOBB Başkanı, 
“Bunun tesirlerini görmeye başladık. Amerikalı yetkililer 
bunu ilk mesele olarak gündeme getiriyor” dedi. Bir soruya 
karşılık, Hisarcıklıoğlu, “ABD’den korkmamalıyız. Biz bü-
tün dünyaya mal satıyoruz. Belki de en kolay mal satacağı-
mız yer burasıdır” dedi. 

İki ülkenin gururu Muhtar Kent
RONALD Reagan Merkezi’nde yapılan toplantıda, CSIS 
Başkanı John Hamre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
takdim etmesi için Coca Cola’nın Türk CEO’su Muhtar 
Kent’i kürsüye davet ederken, Kent’ten “iki ülkenin de gu-
ruru” olarak siz etti. Sadece bu toplantı için iki saatliği-
ne Washington’a gelen Muhtar Kent, kısa bir de konuşma 
yaptı. Türkiye’nin güçlü bir ABD’ye, ABD’nin güçlü bir 
Türkiye’ye ve de dünyanın güçlü bir Türk-Amerikan iliş-
kisine ihtiyacı olduğunu belirten Kent, iki ülkenin de, geç-
mişte olduğu gibi krizleri aşmayı ve yaratıcı olmayı bildik-
lerini kaydetti.

200 ülkeye ihracat
Stratejik ve Uluslar arası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Ro-
nald Reagan Merkezi’ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türk ekonomisinin son 30 yılını özetleyen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Turgut Özal ile tüm dünyaya açılma-
ya başlayan Türkiye’nin 1990’lı yılları kaybettiğini, ancak 
2001 krizinden sonra büyük atılım gerçekleştirdiğini belirt-
ti. “Türkiye bir başarı öyküsü yazdı” diyen Hisarcıklıoğlu, 
“2008 ihracatımız 132 milyar dolar. 200 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz” dedi. Bu arada, küresel krize de değinen Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu: “Geleceği göremiyoruz. Herkes şaş-
kın. IMF bile. IMF tahminlerini birkaç kez değiştirdi. Fon 
akışı için uluslar arası kurumların rol oynaması, ulusal eko-
nomiler için canlandırma paketleri uygulanması ve güvenin 
inşa edilmesi gerekiyor”.
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Krizde korumacı politikalar özel sektöre zara verdi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomik krizi-
ni başta ABD olmak üzere ülkeleri korumacı politikalara yö-
nelttiğini belirterek, bunun özel sektöre zarar verdiğini söyledi. 
Washington’da konuşan Hisarcıklıoğlu, “Biz bütün dünyaya mal 
satıyoruz. Belki de en kolay mal satacağımız yer burası” diye ko-
nuştu.
Krizde korumacı politikalar özel sektöre zarar verdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, küresel ekonomik krizin başta ABD olmak üzere ül-
keleri korumacı politikalara yönelttiğini belirterek, bunun özel 
sektöre zarar verdiğini söyledi. Washington’daki Uluslar arası ve 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) ile TOBB’un ortaklaşa dü-
zenlediği konferansta konuşan Hisarcıklıoğlu, krizin özel sektö-
re ve Türk ekonomisine etkilerine değindiği konuşmasında, kriz 
yüzünden Türkiye’nin Avruya’ya ihracatının yüzde 30 oranında 
düştüğünü, Gayrı Safi Milli Hasıla’daki büyüme oranının da yüz-
de 6 düşüş kaydetmesini beklediklerini belirtti. Tüm bunlara kar-
şın, Türkiye’nin ihracat yelpazesini genişletmeye çalıştığını, özel 
sektörün de iç talebi canlandırmaya çabaladığını kaydeden Hisar-
cıklıoğlu, mevcut küresel ekonomik krizin finans değil, reel sek-
tör krizi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, krizin IMF’yi bile şa-
şırttığını belirtirken, bu kuruluşun 2008’den bu yana büyüme tah-
minlerini beş kez değiştirdiğini kaydetti. Korumacı politikaların 
önlenmesi için ülkelerin ekonomik canlandırma paketleri çıkarır-
ken eşgüdüm sağlaması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu 
konuda özel sektörün de önemli rol üstlenmesi gerektiğini sözle-
rine ekledi. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneti-
cisi Muhtar Kent de, Türkiye’nin güçlü bir ABD’ye, ABD’nin de 

güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kent, dünya-
nın da güçlü Türk-Amerikan ilişkilerine ihtiyaç duyduğunu, bu-
nun sadece diplomatik değil, ekonomik ve ticari ilişkileri de kap-
saması gerektiğini belirtti.

ABD, en kolay mal satacağımız ülke olabilir
Bu arada, konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtla-
yan Hisarcıklıoğlu, Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Ko-
mitesi toplantısını düzenlediklerini, bu çerçevede buradaki iş 
adamları dernekleriyle bir araya gelerek birlikte nasıl sinerji yara-
tabileceklerini, dünyada nasıl Türk diasporasını ortaya çıkarabile-
ceklerini ele aldıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD 
arasında ticareti artırmak için atılması gereken adımların neler ol-
duğuna dair bir soru üzerine, ABD Başkanı Barack Obama’nın 
Türkiye’yi ziyareti sırasında, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini 
istediği yolunda verdiği somut mesajın en önemli adımı oluştur-
duğunu belirtti. TOBB Başkanı, “şimdi bunun yavaş yavaş etkile-
rini görmeye başladık. Bugünkü temaslarımın hepsinde de, birin-
ci adımın ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında olduğunu 
söylüyorlar ki bu çok önemli. Geleceğimiz açısından umutluyuz. 
Bir de şu var, biz Amerika’dan korkmamalıyız aslında. Biz bütün 
dünyaya mal satıyoruz. Belki de en kolay mal satacağımız yer bu-
rası” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu ayrıca, TOBB/DEİK tarafından 
ABD’de yaşayan Türk işadamları derneklerine düzenlenen iftar 
yemeğinde yaptığı konuşmada da, Türk ekonomisi, TOBB’un ya-
pısı ve çalışmaları, Türk ekonomisinin 1980’li yıllardan bu yana 
geçirdiği dönüşümü anlatan bir konuşma yaptı.
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Türk diasporası ile ABD pazarına hızlı gireceğiz
ABD’deki işadamlarıyla, dünyadaki Türk diasporasını nasıl orta-
ya çıkarabileceklerini ele aldıklarını belirten TOBB Başkanı, “Biz 
Amerika’dan korkmamalıyız aslında. Bütün dünyaya mal satıyo-
ruz. Belki de en kolay mal satacağımız yer burası” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, küresel ekonomik krizin başta ABD olmak üzere ül-
keleri korumacı politikalara yönelttiğini belirterek, bunun özel 
sektöre zarar verdiğini söyledi. Washington’daki Uluslar arası ve 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) ile TOBB’un ortaklaşa dü-
zenlediği konferansta konuşan Hisarcıklıoğlu, krizin özel sektö-
re ve Türk ekonomisine etkilerine değindiği konuşmasında, kriz 
yüzünden Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatının yüzde 30 oranında 
düştüğünü, Gayrı Safi Milli Hasıla’daki büyüme oranının da yüz-
de 6 düşüş kaydetmesini beklediklerini belirtti. Tüm bunlara kar-
şın, Türkiye’nin ihracat yelpazesini genişletmeye çalıştığını, özel 
sektörün de iç talebi canlandırmaya çabaladığını kaydeden Hisar-
cıklıoğlu, mevcut küresel ekonomik krizin finans değil, reel sek-
tör krizi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, krizin IMF’yi bile şa-
şırttığını belirtirken, bu kuruluşun 2008’den bu yana büyüme tah-
minlerini beş kez değiştirdiğini kaydetti.
KORKMAMALIYIZ
Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisar-
cıklıoğlu, Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Komitesi top-
lantısını düzenlediklerini, bu çerçevede buradaki iş adamları der-
nekleriyle bir araya gelerek birlikte nasıl sinerji yaratabilecekleri-
ni, dünyada nasıl Türk diasporasını ortaya çıkarabileceklerini ele 
aldıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında tica-
reti artırmak için atılması gereken adımların neler olduğuna dair 
bir soru üzerine, ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’yi zi-
yareti sırasında, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini istediği yo-

lunda verdiği somut mesajın en önemli adımı oluşturduğunu be-
lirtti.
Belki de en kolay mal satılacak yer!
Obama ziyaretinin yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Şimdi bunun yavaş yavaş etkilerini görmeye başla-
dık. Bugünkü temaslarımın hepsinde de, birinci adımın ekono-
mik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında olduğunu söylüyorlar ki 
bu çok önemli. Geleceğimiz açısından umutluyuz. Bir de şu var, 
biz Amerika’dan korkmamalıyız aslında. Biz bütün dünyaya mal 
satıyoruz. Belki de en kolay mal satacağımız yer burası” diye ko-
nuştu. Coca-Cola Yönetim Başkanı ve Üst Yöneticisi Muhtar 
Kent ise, Türkiye’nin güçlü bir ABD’ye, ABD’nin de güçlü bir 
Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kent, dünyanın da güç-
lü Türk-Amerikan ilişkilerine ihtiyaç duyduğunu, bunun sadece 
diplomatik değil, ekonomik ve ticari ilişkileri de kapsaması ge-
rektiğini belirtti.
İlişkilerimizin dönüm noktası
Yemekte konuşan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Nabi 
Şensoy da, Türk-Amerikan ilişkilerinin sıkıntılı dönemi yavaş 
yavaş atlattığını dile getirdi. Şensoy, 2007 yılında Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Washington’ı ziyaretinden itibaren Türk-
Amerikan ilişkilerinin yeni bir yörüngeye oturduğunu belirtti. 
Bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin hiçbir döneminde hiç-
bir Amerikan başkanının göreve başladıktan sonraki ilk üç ay içe-
risinde Türkiye’yi ziyaret etmediğine dikkati çeken Şensoy, “Bu-
nun ABD’nin Türkiye’ye verdiği bir mesaj olduğu kadar, Ameri-
kan halkına ve bütün dünyaya verdiği çok büyük bir mesaj vardı” 
diye konuştu. Şensoy, Türkiye’nin bu mesajı son 20 yılda katetti-
ği gelişmeyle hak ettiğini kaydetti.
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‘Türkiye’ye bir program empoze etmiyoruz, kâr kuruluşu değiliz’

BARIŞ ERGİN 

IMF Başkanı Kahn, ABD ziyareti kapsamında görüştü-
ğü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Türkiye’ye prog-
ram empoze etmediklerini, talep olursa birlikte çalışa-
caklarını söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-
Kahn’dan uzun süredir devam eden anlaşma tartışmalarına 
bir yorum da Washington’dan geldi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile ABD ziyareti kapsamında görüşen Kahn, 
“IMF olarak hiçbir ülkeye program empoze etmiyoruz. An-
laşma sağlarsak ve talep olursa birlikte çalışıyoruz. Biz kâr 
kuruluşu değiliz” dedi. Türkiye’nin önünde yapısal reform 
konuları olduğunu söyleyen Kahn, belediye ve sağlık har-
camaları ile vergi reformunun bu konulardan en önemlile-
ri olduğunu söyledi.

KAYITDIŞI ELE ALINMALI
Türkiye ile 2001’den sonraki dönemde iyi çalıştıklarını be-
lirten Kahn, hükümeti ile görüşmelerin devam ettiğini de 
belirterek, kayıt dışı ekonominin mutlaka ele alınması ge-
rektiğini vurguladı. Kahn, ekonomik kriz ile ilgili olarak da 
“Dünya ekonomisinde toparlanma yönünde son dönem bazı 
olumlu işaretler var. Ancak, kriz kesinlikle geride kalma-

dı. Özel tüketim çok düşük düzeyde. Özel tüketimin teş-
vik edilmesi gerekir. İşsizlik artışı ciddi sorunlar doğura-
cak” dedi.

AVRUPA KIRILGAN YAPIYOR
ABD Başkanı’nın Özel Danışmanı David Lipton ise ABD 
ekonomisinde toparlanma sinyallerinin daha da güçlü hale 
gelmesi için çalıştıklarını ancak, bazı Batı Avrupa ülkele-
rindeki hatalar nedeniyle endişeli olduklarını söyledi. Lip-
ton, Türkiye’nin AB ile güçlü ekonomik bağlarının olması-
nı bir dezavantaj olduğunu söyleyerek bu nedenle ekonomi-
nin kırılgan hale geldiğini vurguladı.

Türk müteahhitlerin ihalelerdeki payı artıyor
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Philippe Le Houerou ise 
Türk müteahhitlerin Dünya Bankası ihalelerindeki payının 
arttığını söyledi. Kayıt dışının; eğitim reformunun ve aktif 
iş gücü politikalarının geliştirilmesi gereken alanlar olduğu-
nu söyleyen Le Houerou istihdam piyasasının çok katı ol-
duğunu dile getirdi. Philippe Le Houerou, “Fransa’dan bile 
katı istihdam piyasanız var. Örneğin, Fransa, geçici istih-
dam konusuna çözüm buldu. Siz bulamadınız” dedi.
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İç talebi canlandırmak için IMF’ye ihtiyaç var

ERDAL SAĞLAM
Orta vadeli programı gerçekçi bulduklarını kaydeden 
TOBB Başkanı, ancak uygulamadaki başarının IMF ile 
anlaşma yapılarak güçlendirileceğini söyledi. Hisarcık-
lıoğlu, kamu harcamalarının da verimli alanlara kaydı-
rılmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

İş dünyasının IMF ile anlaşma konusundaki talepleri devam 
ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program’ın (OVP) başarı-
sının IMF ile anlaşma yapılarak güçlendirileceğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, programda yazılı hedeflerin gerçekleşmesi 
ve Türkiye’nin ihtiyacı olan daha fazla harcama ve iç tale-
bin canlandırılması için önemli bir dış kaynağa ihtiyaç ol-
duğunu, IMF ile anlaşma yapılarak bunun sağlanabileceğini 
söyledi. Bütçe disiplininin sürekli kılınması için artık kayıt-
dışı ile mücadelenin zorunla hale geldiğini hatırlatan, vergi 
sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
buna karşılık “vergi idaresi adil ve tarafsız olmadan” sistem 
değişse de kayıtdışının kayda alınamayacağına dikkat çekti. 
Hisarcıklıoğlu, olaya ilke sorunu olarak yaklaşmak gerekti-
ğinin altını çizdi. TOBB Başkanı, geçen haftaki ABD seya-
hatinin ardından, iş dünyasının örgütü Eurochambers kap-
samında görüşmeler de bulunmak üzere Avrupa turuna çık-

tı. Önceki gün bu geziye çıkmadan hemen önce sohbet im-
kanı bulduğumuz Rifat Hisarcıklıoğlu, gündeme ilişkin so-
rularımızı yanıtladı. OVP’nin hazırlanıp ortaya konmasının 
son derece önemli olduğunu, “Gerçekçi ve ayakları yere ba-
san bir program” ortaya çıktığına işaret eden Hisarcıklıoğ-
lu, popülizme kayıp, aşırı iyimserlik yaratılmadığını, dola-
yısıyla gerçek tablonun ortaya konduğunu söyledi. Küresel 
krizin etkilerinin ortaya çıktığına da işaret eden Hisarcıklı-
oğlu, “İyileşme kolay olmayacak. Krize üç ayda girdik ama 
krizden çıkış üç yıl sürecek. Hatta istihdam ve kamu mali-
yesinde kaybın geri alınması yıllar alacak” dedi.
Sözlerini, “Şimdi asıl önemli olan OVP içinde veri-
len geleceğe yönelik sözlerin tutulmasıdır” diye sürdüren 
TOBB Başkanı, neyin nasıl yapılacağının belli olmadığını, 
OVP’nin piyasalara yön gösterici ve güven verici olabilme-
si için daha fazla bilgi içermesi gerektiğini söyledi. “Ra-
kamlar var ancak somut adımlara dayalı bir plan da görmek 
istiyoruz” diye konuşan Hisarcıklıoğlu, bu açıklığa kavuş-
tuğunda ekonomik aktörlerin kendini daha iyi hissedeceği-
ni belirterek hükümetin iş dünyasını bu konuda aydınlatma-
sını beklediklerinin altını çizdi.
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Önemli katkıda bulunur
“Türkiye’nin bugün daha çok harcamak ve iç talebi can-
landırmak için IMF’den sağlanacak kaynağın faydalı ola-
cağını” ifade eden Hisarcıklıoğlu, çünkü bu büyüklük-
te ve düşük maliyette kaynak bulunmadığını, IMF’nin de 
bu koşullarla kaynak sağlamaya hazır göründüğü vurgula-
dı. IMF’nin de krizde politika değişikliğine gittiğini, görüş-
melerinde, “Daha fazla kaynağı daha uygun koşullarda da-
ğıtmaya başladıklarına dair izlenimler” aldığına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, anlaşma olmadan da Türkiye’nin yoluna de-
vam edebileceğini ancak yüklü bir dış kaynağın bu yolda 
önemli katkılar yapacağını ekledi.
Kamu harcamalarının büyük olmasına karşılık bu harcama-
ların iç talebi artıracak biçimde kullanılamadığına dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, kamu harcamalarının verimli alanla-
ra kaydırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. 
Türkiye’de kamu kaynaklarının verimsiz alanlara harcan-
dığının da altını çizen TOBB Başkanı, “Yanlış yaptık; hem 
harcadık hem de küçüldük. Dün verimsiz tarlaya verimsiz 
tohum eken, bugün bereketsiz hasada mahkumdur. Kaynak-
ların hızla daralacağı bir dönemde, kaynaklarımızı dikkat-
li kullanmalıydık” uyarısında bulundu. “Zaman artık orta 
vadeli adımlar zamanıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, kamu har-
camalarının mutlaka seçilerek verimli alanlara kaydırılma-
sı gerektiğini, “kamu harcamaları” ve “kamu idaresi” konu-
sunda reform ihtiyacı bulunduğunu söyledi. TOBB Başka-
nı, “Kayıtdışılık yalnızca iktisadi bir sorun kaynağı değildir, 
aynı zamanda demokrasi sorunudur. Bunun için en önemli 
meselemizdir” dedi.

Tüm bunlardan daha önemli olmak üzere kayıtdışılığın 
Türkiye’de demokrasinin güçlenmesinin önündeki temel 
engeli oluşturduğu uyarısında da bulunan Hisarcıklıoğlu, 
“Kayıtdışılığın olduğu yerde, birleşik kaplar teorisi gibi, bi-
rinin kayıtdışılığı onunla işlem yapan ötekini de doğal ola-
rak etkilemektedir” diye açıkladı. Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 
beş yıldır gittiği tüm illerde yaptığı toplantılarda üzerinde 
durduğu “Defolu birey yaratmak” sözünü tekrarlayarak “Bu 
durumda hepsi defolu bireylerden oluşan bir toplum doğ-
maktadır. Kendi hesabını tam veremeyen hesap da soramaz. 
O vakit demokrasimiz güçlenemez. Ben bazen herkesin de-
folu olmasını yöneticilerimizin özellikle istediğini düşünü-
yorum. Böylece herkesi tek tek susturabilecek cephaneye 
sahip oluyorlar” dedi. “Ben herkesi defolu yapan sistemin 
bir bütün olduğunu ve bunun on yılların ürünü olduğunu 
düşünüyorum” diye konuşan TOBB Başkanı, “Türkiye ver-
gi sistemini ve vergi idaresini elden geçirmeden kayıtdışı-
lık sorununu çözemez. Türkiye’yi dünyanın 17. büyük eko-
nomisi yaptık. Ama vergi sistemimiz bir Üçüncü Dünya ül-
kesi gibi. Ekonomisi birinci ligde, vergi sistemi üçüncü lig-
de ülke olamaz. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir” dedi.
Hisarcıklıoğlu, vergi idaresinin adil ve tarafsız olduğuna 
dair bir kanaat oluşmadan vergi sistemi değiştirilse de ka-
yıtdışılık sorununun çözülemeyeceğini, vergi idaresinin ya-
pılanmasının, bu çerçevede her tür vergi barışı için öncelik-
li bir adım olduğunun altını çizdi.
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Kredi notunun artması olumlu
“İşsizlik sorunu”nun da bu kapsamda değerlendirilebilece-
ğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Burada da 
kamu idaresi ile ilgili bir sorun vardır. Ülkenin mesleki eği-
tim sistemi çağın gerektirdiği becerilere sahip gençleri ye-
tiştiremiyor. Şimdi burada da bir büyük eğitim reformu ih-
tiyacı yok mudur? 10 yıllık, 20 yıllık insan kaynağı planla-
mamızda var mıdır? Bırakın ekonomimizin gelecekteki du-
yacağı insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı, mevcut sistem 
bugünkü ihtiyaçları karşılamaktan bir hayli uzaktır. Eğitim 
sistemimiz, bu verimli, stratejik önemdeki topraklar üzerin-
de yeterince, hakkıyla katma değer yaratabilecek insan kay-
nağını yetiştirmekten uzak kalmıştır. Geçmişte yapılan yan-
lışların faturası, hiç günahı olmayan gençlerimize, genç iş-
sizlerimize çıkmaktadır”. 
Son dönemde Türkiye’nin kredi notunun yükselmesinin 
olumlu bir gelişme olduğunu, bunu temel nedeninin, ban-
kaların ve kamunun kredi borçlarını geri ödeme kapasitesi-
nin daha olumlu hale gelmesi olduğunu kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, “Ancak kredi notu iyileşse de ekonomik faaliyetler 
durgunlaşmaktadır. Gerçekten ilginç bir dönemdeyiz. Fark-
lı kesimlerin çok farklı hatta asimetrik bakışlarının olduğu 
bir dönemdeyiz. Bizim ekonominin geneline bakmamız ge-
rekmektedir” dedi.

IMF İÇİN İKİ YAKLAŞIM
“IMF’ye artık ihtiyaç kalmamış mıdır” sorusuna iki açıdan 
yaklaşan TOBB Başkanı, yöntemle ilgili olan birinci açıdan 
bakıldığında, “OVP içinde alınacak tedbirleri hayata geçi-
recek yasalar ve düzenlemeler yayımlanan sağlık tebliğinde 
olduğu gibi bakanlar kurulundan önceden çıkarılmış olsay-
dı, IMF’ye ihtiyaç kesinlikle azalmış olurdu. OVP ile açık-
lanan rakamların dayandığı tedbirlerin yasal altyapısının 
zamanında alınacağına ilişkin kuvvetli bir mutabakat oluş-
turulmalıdır” dedi. İkinci nokta olarak da “harcamalar” üze-
rinde duran TOBB Başkanı, “Türkiye’nin kamu harcama-
larını azaltmamak, bütçe kısıntısı yapmamak için IMF’den 
gelecek paraya ihtiyacı vardır” edi. Bu konuyu ABD’de gö-
rüştüğü IMF Başkanı Strauss-Kahn’a da ilettiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, aslında Türkiye’nin ciddi bir dış kaynağa ih-
tiyacı olduğunu, IMF kaynağının bu konuda en uygun ko-
şullu kaynak olduğunu söyledi. 

VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ
Hisarcıklıoğlu, kayıtdışılık nedeniyle doğrudan vergi yeri-
ne dolaylı vergilere ağırlık verildiğini, örneğin cari dönem 
küçülmelerinin bütçeyi hemen olumsuz etkilediğini, bu yıl 
büyüyen açıkların temel nedeninin de bu bütçe yapısı ol-
duğuna işaret etti. Doğrudan vergi toparlanamayınca pet-
rol üzerindeki dolaylı vergiler gibi vergilerin yüksek tutul-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kayıtdışılığın sonuçta iç 
ulaştırma maliyetlerini dahi yükselttiğini ve buradan gide-
rek Türkiye’nin rekabet gücünün olumsuz etkilendiğinden 
yakındı. Bu tür örneklerin çoğaltılabileceğini kaydeden Hi-
sarcıklıoğlu, “Sonuç bellidir, dolaylı vergilere dayalı bir sis-
tem içinde faaliyet gösteren şirketler, dünya çapında reka-
betçi olamazlar, yarışa adım adım geriden başlarlar. Kendi-
mizi kandırmayalım. Sistemi baştan reforme etmek, siya-
si iradeyi de bu sürecin arkasına koymak gerekiyor” dedi.

ABD’DEKİ DERNEKLERE ÇAĞRI
“Bizim artık ortak bir hedefe kilitlenmeye ve çokseslili-
ğe, yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var” diyen Hisarcıklıoğ-
lu, “Daha önceden haritası çıkarılmamış topraklardan ge-
çerken, yenilikçi bakış açıları önem taşıyor. Onun da teme-
linde çokseslilik yatıyor” dedi. “El elden üstündür” deme-
den, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” demeden her tür fik-
re açık olmadan bugünlerin idare edilemeyeceğini belirten 
TOBB Başkanı, “Bu bizim kültürümüzde de var; ayrılık-
ta azap, birlikte rahmet yok mudur? Biz böyle öğrenmedik 
mi? Yönetim anlayışımızın bu çerçevede yeniden biçimlen-
dirilmesinde, yeni bir büyük mutabakat aranmasında zorun-
luluk vardır” dedi. 
ABD’de çok sayıda Türk derneği yöneticisi ile görüştüğünü 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Onlara ‘Tamam, ayrı ayrı olun, 
farklı derneklerde örgütlenin ama ortak hedefler etrafında 
gerektiğinde bir araya gelme kültürünü geliştirin’ dedim. 
Orada gerekli olan burası için de gereklidir” dedi ve sözle-
rini şöyle sürdürdü : “Benim anlayamadığım şudur; Ben dı-
şarıda dolaşıyorum, dernekler var, mescitler bile ayrı. Hiç-
bir önyargı taşımadan bir arada saf tutmaları gereken yerde 
bile yan yana durmamak acı değil midir? İşte bizim bu tür 
ayrılıkları aşacak bir mutabakat anlayışına ihtiyacımız var-
dır. Büyük meselelerde yan yana durmayı, meselelerimizi 
aile içinde korkmadan ve açıklıkla tartışmayı öğrenmek zo-
rundayız. Ben inanıyorum ki öğreneceğiz de”
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G.Kıbrıs’tan bile destekle AB odalarına ikinci başkan oldu

Eurochambers birinci başkan yardımcısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği 
Eurochambers’in birinci başkan yardımcısı oldu. AB üye-
si olmayan ülkeden başkan yardımcısı almama kuralını de-
len Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin başkanı Mav-
ros bile telefonda ‘Desteğim sana’ dedi” şeklinde konuştu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üç yıllık bir lobi faaliyeti-
nin ardından 15 Eylül’de adaylığını resmen açıkladı. Önce-
ki gün Brüksel’deki genel kurulda oy kullanan Hisarcıklı-
oğlu, “Taşları üst üste koyarak bu noktaya geldik. Büyükel-
çilerimiz bile bakanlarla, başkanlarla görüşerek destek is-
tediler. Sonunda seçime 35 ülkenin resmen desteğini almış 
olarak gittik” dedi.
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurocham-
bers) 51 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk başkan yardım-
cısı oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 88 oyun 
76’sını alarak ilk turda birinci başkan yardımcısı seçil-
di. 2 yıl boyunca Avrupa iş dünyasının en önemli örgütü-
nün ‘ikinci adamı’ olarak görev yapacak olan Hisarcıklı-
oğlu, Eurochambers’in Avrupa ülkeleri dışında başkan yar-
dımcısı kabul etmeme kuralını delmiş oldu. Türkiye’nin 
AB üyeliğini desteklemeyen Almanya ve Fransa’nın yanı 
sıra Ermenistan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da bulun-
duğu 35 ülkeden destek alan Hisarcıklıoğlu, seçim sürecin-
de 43 ülkeyle temas kurduğunu söyledi. 3 yıldır lobi çalış-
ması yaptıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu sadece Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun başarısı değil, bir takım çalışmasıdır” 
diyerek, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Hisarcık-
lıoğlu, yaptığı lobi çalışmasıyla ilgili örnekler de verdi:

ATİNA’DA YEMEK
“Ramazan bayramı sırasında destek almak için Yunan Oda-
lar Birliği Başkanı ile Atina’da yemek yiyorduk. Yunan-
lı başkana ‘Mavros’un (Güney Kıbrıs Odalar Birliği Baş-
kanı) oyu ne olacak?’ diye sordum. Yunanlı başkan hemen 
onu aradı. Bir süre konuştuktan sonra telefonu bana ver-
di. Mavros da ‘oyum senin’ dedi. Biliyorsunuz Avustur-
ya, Türkiye’nin AB üyeliğine en çok karşı çıkan ülkeler-
den biri. 2003’te ilk defa tanıştığımızda Avusturyalı başkan 
devletinin resmi politikasına göre davranıyordu. Zamanla 
ilişkiler ilerledi. Onu Türkiye’de de ağırladık. Sıcak ilişki-
ler gelişti. O da desteğini bu seçimlerde bize verdi”.
Seçim sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcık-
lıoğlu, başkan yardımcısı olabilmek iç in birlik üyelerinin 
3’te 2’sinin oyunu almanın zorunlu olduğunu belirterek, 
“61 oya ihtiyaç vardı. Biz 88 oyun 76’sını aldık. Birinci tur-
da, en yüksek oyla seçildik” dedi. Diğer başkan yardımcı-
sının Lüksemburg Odalar Birliği Başkanı Pierra Gramegna 
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Üçüncü yarımcı, 3. tur-
da da seçilemedi” diye konuştu.
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LOBİ İÇİN İKİ AYDA 57 BİN KM. UÇTU
Seçimler sırasında 43 ülkeyle temas kurduğunu anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, “Bayramın son gecesi de dahil olmak üzere 
son iki ayda 57 bin kilometre uçmuşum. 22 ülkeyi doğru-
dan ziyaret ettik. Hatta bir günde 4 ülkeyi ziyaret ettiğim 
bile oldu. 6 ülke ile telefonla konuştum. 7 ülkenin başkanı-
nı Türkiye’de ağırladık” dedi.

KÜRESEL PAZARIN %33’Ü BİRLİĞE ÜYE
Avrupa iş dünyasının en geniş ağına sahip kuruluşu Euroc-
hambers, 1958 yılında kuruldu. 2 bin oda ve 19 milyon iş-
letmeyi temsil eden Eurochambers, dünya ekonomisinin 
yüzde 37’sini kapsıyor. Türkiye, 27’si AB, 18’i AB üye-
si olmayan toplam 45 ülkenin üye olduğu Eurochambers’a 
1963’te üye oldu. 

‘Artık mahremin konuşulduğu yerdeyiz’
Eurochambers’ta 2 yıl süresince başkan yardımcılığı göre-
vini üstleneceğini belirten Hisarcıklıoğlu, daha sonra tek-
rar seçilme hakkı olduğunu kaydetti. “Türkiye olarak Av-
rupa Odalar Birliği’nin ikinci koltuğunda oturuyoruz” diye 
konuşan Hisarcıklıoğlu, 8 Aralık’ta Brüksel’de Başkanlık 
Divanı toplanacağını, görev dağılımı yapılacağını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreteri’nin de birliğin Büt-
çe Komitesi’nde görev alacağını duyurdu. İlk defa AB üye-
si olmayan bir ülkeden başkan yardımcısı seçildiğini söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, yeni görevinin hem ekonomi hem de 
Türkiye’nin tanıtımı açısından fırsat yaratacağını vurgu-
ladı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin hak ve hukuku-

nu savunacağız. Ayrıca Avrupa’da işler nasıl oluyor diye 
bakacağız. Daha önce birlikte gözlemci üye sıfatınday-
dık. Şimdi mahrem konuların konuşulduğu yerde olacağız” 
diye konuştu. Seçim sonrası kendisini ilk olarak İspanya ve 
Yunanistan’ın kutladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Dışiş-
leri Bakanlığı’na, büyükelçilere birer mektup yazarak des-
tek istediğini, karşılığını aldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Takım çalışmasının yararı ortaya çıktı” dedi.

‘İçe kapanık yaşayamayız’
Hisarcıklıoğlu, birliğe yeni başkan seçilen İtalyan Torino 
Ticaret Odası Başkanı Alessandro Barberis’in birinci yar-
dımcısı oldu. Barberis’in Fiat’ın eski CEO Yardımcısı ol-
duğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’yi tanıyor. İş ge-
reği Bursa’ya defalarca gelip, gitmiş” dedi. TOBB’da göre-
ve geldikleri 2001 yılından sonra kendilerine bir hedef be-
lirlediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federas-
yonu, ASCAME, ECO, Balkan Odalar Birliği, İslam Tica-
ret ve Sanayi Odası’nda TOBB’un başkanlık statüsüne ka-
dar yükseldiğini vurguladı. “Türkiye içine kapanık yaya-
şamaz” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Amacımız 
yurtiçinde ve yurtdışında aktif olmaktı. TOBB’un olduğu 
her yerde en azından yönetim kurulunda temsil ediliyoruz. 
Avrupa’nın en büyük kara nakliye filosuna sahibiz. 2001 
yılında IRU’da yönetimde değildik. Şimdi varız” diye ko-
nuştu.
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Hisarcıklıoğlu “51 yıllık” tabuyu yıktı

DİLEK GÜNGÖR
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurocham-
bers) 51 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk, başkan yardımcısı 
oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, 88 oyun 76’sını alarak ilk turda seçildi. Hisar-
cıklıoğlu, Avrupa iş dünyasının en önemli örgütünün ‘ikin-
ci adamı’ olarak iki yıl görev yapacak.
Hisarcıklıoğlu böylece, Eurochambers’in Avrupa ülkeleri 
dışında başkan yardımcısı kabul etmeme kuralını da delmiş 
oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin AB üyeli-
ğini desteklemeyen Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Erme-
nistan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da bulunduğu 35 ül-
keden destek aldı. Dilek GÜNGÖR

Hisarcıklıoğlu 51 yıllık tabuyu yıktı, Avrupa 
Odaları Başkan Yardımcısı oldu
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurocham-
bers) 51 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk başkan yardımcısı 
oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 88 oyun 76’sını 

alarak ilk turda seçildi. 2 yıl boyunca Avrupa iş dünyasının 
en önemli örgütünün “ikinci adamı” olarak görev yapacak 
olan Hisarcıklıoğlu, Eurochambers’in Avrupa ülkeleri dı-
şında başkan yardımcısı kabul etmeme kuralını delmiş oldu.
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemeyen Alman-
ya ve Fransa’nın yanı sıra Ermenistan, Güney Kıbrıs ve 
Yunanistan’ın bulunduğu 35 ülkeden destek alan Hisarcık-
lıoğlu, seçim sürecinde 43 ülkeyle temas kurduğunu söyle-
di. Üç yıldır lobi çalışması yaptıklarını belirten Hisarcıklı-
oğlu, “Bu sadece Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başarısı değil, bir 
takım çalışmasıdır” diyerek, kendisine destek verenlere te-
şekkür etti.
Eurochambers seçimleri sonrasında gazetecilerle sohbet 
toplantısı düzenleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
61 oya ihtiyaç varken en yüksek oy oranıyla seçildiğini söy-
ledi. Kendi dışında seçilen diğer başkan yardımcısının Lük-
semburg Odalar Birliği Başkanı Pierra Gramegna olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, üçüncü başkan yardımcısının ise 
3. turda dahi seçilemediğini vurguladı. TOBB Başkanı, şöy-
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le konuştu : “Bulgaristan, Macaristan, Letonya ve Hollan-
da adaydı. Letonya’nın odalar birliği başkanı kadındı. Hol-
landa, Letonya lehine çekildi. Ancak buna rağmen Leton-
ya kazanamadı”.

2 yıl boyunca ikinci adamlık yapacak
Eurochambers’ta 2 yıl süresince başkan yardımcılığı göre-
vini üstleneceğini belirten Hisarcıklıoğlu, daha sonra tek-
rar seçilme hakkı olduğunu kaydetti. “Türkiye olarak Av-
rupa Odalar Birliği’nin ikinci koltuğunda oturuyoruz” diye 
konuşan Hisarcıklıoğlu, 8 Aralık’ta Brüksel’de Başkanlık 
Divanı toplanacağını görev dağılımı yapılacağını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreteri’nin de birliğin Büt-
çe Komitesi’nde görev alacağını duyurdu. İlk defa AB üye-
si olmayan bir ülkeden başkan yardımcısı seçildiğini söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, yeni görevinin hem ekonomi hem de 
Türkiye’nin tanıtımı açısından fırsat yaratacağını vurgula-
dı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin hak ve hukukunu 
savunacağız. Ayrıca Avrupa’da işler nasıl oluyor diye baka-

cağız. Daha önce birlikte gözlemci üye sıfatındaydık. Şim-
di mahrem konuların konuşulduğu yerde olacağız” diye ko-
nuştu.

Eurochambers’a 1963’te üye olduk
Avrupa iş dünyasının en geniş network’üne sahip kurulu-
şu Eurochambers, 1958 yılında kuruldu. 2 bin yerel oda, 19 
milyon işletme ve 120 milyon istihdamı temsil eden Euroc-
hambers, dünya ekonomisinin yüzde 37’sini kapsıyor. 27’si 
AB, 18’i AB üyesi olmayan toplam 45 ülkenin odalar bir-
liklerinin üye olduğu Eurochambers’a Türkiye 1963’te üye 
oldu. Eurochambers’ın Başkanlık Divanı, Genel Kurul, Yö-
netim Kurulu ve Bütçe Komitesi olmak üzere 4 ana orga-
nı bulunuyor.
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22 trilyon dolara hükmeden Avrupa odalar birliğine 
Türk başkan yardımcısı
27 AB ülkesi ve 18 AB üyesi olmayan ülkeden üyeleri bulunan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurocham-
bers) başkan yardımcılığına ilk kez bir Türk başkan yardımcısı seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 88 oydan 
76’sını alarak birinci turda seçilme başarısını gösterdi. Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi 
ve İsrail’in de desteği dikkat çekti.

HARUN ÇÜMEN
19 milyon şirketin üye olduğu 2 bin yerel odayı temsil eden 
Eurochambers’ın genel kurulu Brüksel’de yapıldı. Baş-
kanlığına İtalya Torino Ticaret Odası Başkanı Alessandro 
Barberis’in seçildiği genel kurulda oy kullanan Hisarcıklı-
oğlu ve TOBB yönetim kurulu üyeleri, sevinçlerini, ayağı-
nın tozuyla geldikleri İstanbul’da ekonomi basınıyla pay-
laştı.
İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB), tarihi bir başarıya imza attı. TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği’nin (Eurochambers) başkan yardımcılığına seçilen 
ilk Türk oldu. 27 Avrupa Birliği ülkesi ve 18 AB üyesi ol-
mayan ülkeden üyeleri bulunan Eurochambers’a, ilk defa 
AB üyesi olmayan bir ülkeden 1. başkan yardımcısı seçildi. 
40 ülkenin 35’inin desteğini alan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, birinci turda seçilme başarısını gösterdi. Birinci tur-
da üçte iki çoğunluk gerektiği için 88 oydan 61’inin oyu-
nu alması gereken Hisarcıklıoğlu, 76 oy aldı. Türkiye’nin 
AB üyeliğine karşı çıkan Almanya ve Fransa’nın yanı sıra 

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’in de Türkiye’ye 
destek vermesi dikkat çekti. Küresel iş dünyasının en iti-
barlı kuruluşu olarak görülen ve 1958 yılında kurulan Eu-
rochambers, 19 milyon şirketin üye olduğu 2 bin yerel oda-
yı temsil ediyor. 2008 sonu itibariyle dünya ekonomisinin 
yüzde 37’sini oluşturan 22 trilyon dolara hükmeden kurulu-
şun üyeleri, 120 milyon kişiye istihdam sağlıyor.
Brüksel’de yapılan seçimlerin ardından geldiği Türkiye’de 
yönetim kurulu üyeleriyle gazetecilere değerlendirmeler 
yapan Hisarcıklıoğlu, 2010-2011 döneminde iki yıl sürey-
le görev yapacak. Bugüne kadar Türkiye’nin kolay elde et-
mediği bir başarıya imza attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Avrupa’nın merkezinde, mahrem konuların konuşulduğu 
yerdeyiz. Ülkemin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Şahsı-
mın değil başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere TOBB 
camiası, medyasıyla devletiyle ülkemizin başarısıdır” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, Eurochambers’ın Başkanlık Divanı ilk top-
lantısına 8 Aralık’ta katılacak. Eurochambers başkanlığına 
İtalyan Alessandro Barberis seçildi.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ255

AKŞAM GAZETESİ - 17 EKİM 2009

Avrupa iş dünyasının ‘mahreminde’ bir Türk

ESİN GEDİK
Avrupa’daki 22 bin oda ve borsanın üst örgütü 
Eurochambers’ın 1.Başkan Yardımcısı TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu oldu. Hisarcıklıoğlu, 40 ülkeden 35’inin, top-
lam 88 oydan 76’sının oyunu aldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 2004’te yönetim kurulu üyeliğine seçildiği 
Avrupa Ulusal Odalar Birliği Eurochambers’in başkan yar-
dımcılığı koltuğuna oturdu. Perşembe günü Brüksel’de ya-
pılan seçimlerde 40 ülkeden 35’ini desteğini alarak birin-
ci turda seçilen Hisarcıklıoğlu, 2 yıl boyunca 2 bin yerel 
oda ve yüzde 90’ı KOBİ olan 19 milyon işletmenin üye ol-
duğu, 22 trilyon dolarlık büyüklüğü ile dünya ekonomisi-
nin yüzde 37’sini oluşturan Eurochambers’in en yüksek ka-
rar mekanizmasında yer alacak. Kendisine en büyük deste-
ği kamuoyunda Türkiye karşıtı fikirleri ile tanınan Avustur-
ya, Fransa, Almanya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin verdiğini 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Artık AB iş dünyasının iki nu-
maralı koltuğundayız. Mahrem konuların konuşulduğu yer-
de TOBB da olacak” dedi.
İŞ DÜNYASININ SÖZCÜSÜ
Başkan yardımcılığı görevini 2010-2011 yıllarında yürüte-
cek olan Hisarcıklıoğlu, Avrupa ekonomisine yön veren ku-
rumun karar mekanizmalarında söz sahibi olacak. Seçimler 
sonucunda Eurochambers Başkanlığına İtalya’dan Turin Ti-
caret Odası Başkanı Alessandro Barberis seçilirken, Hisar-

cıklıoğlu ile birlikte Lüksemburg’dan Pierre Gramegna da 
1. başkan yardımcısı oldu. Hisarcıklıoğlu, “Bu benim şahıs 
olarak değil, ülkemin başarısı. Seçim sürecinde hem TOBB 
çalışanları ve Dış İşleri Bakanlığı ile büyükelçilerimiz çok 
çaba harcadı” dedi. 
1 günde 4 ülke gezdi
Yılda ortalama 240 bin kilometre uçak seyahati yaptığını, 
bunun 130 bin kilometresinin yurtdışı uçuşlarından oluştu-
ğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Eurochambers seçimleri 
için ise 2 ayda 57 bin kilometre uçtuğunu söyledi. 20 Ağus-
tos- 14 Ekim tarihleri arasında Eurochambers üyesi 43 ülke 
ile temas kurduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “22 ülke-
yi doğrudan ziyaret ettim, 6 ülke ile telefonla görüştüm, 7 
ülkenin temsilcilerini Türkiye’de ağırladım. Bir gün için-
de 4 ayrı ülkede devlet başkanı düzeyinde temaslarda bu-
lundum” dedi.
Ermeniler oy veremedi
Eurochambers’a üye olan ancak AB üyesi olmayan tüm 
ülkeler seçimlerde Hisarcıklıoğlu’nu destekledi. Bu ülkeler 
arasında Ermenistan da bulunuyor ancak Ermenistan üye-
lik aidatını ödeyemediği seçimde oy kullanamadı. Hisarcık-
lıoğlu, “Yunanlılar, Kıbrıs Rum Kesimi’nin bize oy verme-
si için lobi yaptı. Sadece Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve 
Macaristan bize oy vermedi, çünkü onlar da başkan yardım-
cılıklarına adaydı” dedi.
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Hisarcıklıoğlu, 19 milyon şirketli Eurochambers’ın 2’nci ismi oldu

BARIŞ ERGİN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 milyon şirketi 
barındıran Avrupa sanayisinin beyni Eurochambers’ın 
başkan yardımcısı oldu. Hisarcıklıoğlu lobi için 57 kilo-
metre yol yaptı
Dünya ekonomisinin üçte birini üreten bir kurum olan Eu-
rochambers, 45 ülkeden 19 milyon şirketi tek çatı altında 
topluyor. Bu devasa kurumun başına kimin geçeceği ön-
ceki gün seçimlerle belli oldu. İşin bizi ilgilendiren tara-
fı bir Türk’ün bu kurumun ikinci koltuğuna oturması. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Eurochambers başkan yardımcı seçildi. Pek kolay olma-
sa da…
Hisarcıklıoğlu süreci şöyle anlattı ; “Odalar Birliği başkan-
ları, devlet başkanları ve her ülkedeki Türk işadamları ile 
görüştük. Bayram dahil her gün çalıştık. Bir çok ülke gez-
dik. Bir günde dört ülke gezdiğim oldu. Bu da başka bir re-
kor. Birinde sabah kahvaltısında, birinde akşam yemeğinde, 
birinde akşamüstü birinde de akşam yemeğinde buluşarak 
ancak bunu yapabildik. 57.706 kilometre yol gittik”.
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Polonya gibi ül-
kelerin oylarını alan Hisarcıklıoğlu bir farklılığa da imza at-
mış. Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan ve İsrail 
gibi sorunlu ülkelerin de oyunu almış.

YENİ BAŞKAN TANIDIK
Eurochambers’ta yapılan seçimler sonucu, birinci turda se-
çilen Hisarcıklıoğlu, 76 oy aldı. Altı aday ülke ile yarışan 
Hisarcıklıoğlu, 88 oydan sadece 12’sinde fire vermiş oldu. 
Kapalı oylama altında yapılan seçimlerde başkanlık koltu-
ğuna ise Torino Ticaret Odası Başkanı Alessandro Barbe-
ris oturdu. Barberis geçmişte Fiat’ın başkan yardımcılığını 
yaptığı için de Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim.

22 trilyon dolarlık güç
19 milyon şirket, 120 milyon çalışan, 45 ülke, 2.000 böl-
gesel oda, Şirketlerin %90’ı KOBİ, 22 trilyon dolarlık 
ekonomik büyüklük, Avrupa Birliği dışından 19 ülke

Azerbaycan’ı biz üye yaptık
Ermenistan’ın aidatlarını ödeyemediği için üyeliğinin as-
kıda olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan’ı 
Eurochambers’a kendilerinin soktuğunu söyledi. Hisarcık-
lıoğlu, “İlk yönetim kuruluna girdiğimde Ermenistan’ı üye-
liğe aday olarak göstermişler ve oyluyorlardı. Hemen de-
dim ki Azerbaycan da aynı bölgenin ülkesi. Bizim destekle-
rimizle birlikte onları da üye yaptılar” dedi.
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Seçimde ‘Kayseri’ taktiği izledi, 22 trilyon dolarlık 
Eurochambers’ın ikinci kaptanı oldu
SADİ ÖZDEMİR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 milyon işlet-
meyi ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Av-
rupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurocham-
bers) seçimlerinde Başkanlık Divanı’na ve 1’inci Baş-
kan Yardımcılığı’na seçildi. Eurochambers tarihinde ilk 
kez AB üyesi olmayan bir ülkenin temsilcisi bu koltuğa 
oturacak. 
Türkiye’de yaklaşık 1.3 milyon işletmeyi temsil eden Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Avrupa’daki 2 bin Oda, 19 milyon işletme ve 
22 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil eden Avrupa Tica-
ret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurochambers) Başkanlık 
Divanına ve 1’inci Başkan Yardımcılığına seçildi. 2001’de 
TOBB Başkanı olduğu andan itibaren Eurochambers’ın zir-
vesine çıkmak için çalışmaya başlayan ve önceki gün so-
nuçlanan seçimden önce 22 ülkeyi kapsayan propaganda 
çalışması başlatan Hisarcıklıoğlu, Eurochambers tarihinde 
ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkenin temsilcisi olarak bu 
koltuklara oturacak. Hisarcıklıoğlu, “Yönetim Kurulu’nda 
6 yıldır varız ama başkanlık divanı ve başkan yardımcılı-
ğı mümkün olmuyordu. Bunun için çok çalıştık, Yunanis-
tan, Güney Kıbrıs, Avusturya, Fransa ve Almanya’yı ikna 
ettik. Eurochambers’da mevzuat değişti ve ilk kez AB üye-
si olmayan bir ülkeden bu koltuğa bir işadamı oturuyor. Bu 
başarı tabii ki ülkemizin başarısıdır. Kayserililere has bazı 
özelliklerimiz de tabii ki etkili olmuştur” dedi.

Oyların üçte ikisini aldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 45 ülkenin ulusal odalar bir-
liklerinin üye olduğu Eurochambers seçimlerinde oy kul-
lanan 40 ülkeden 35’inin desteğiyle kullanılan 88 oyun 
76’sını almayı başardı. Hisarcıklıoğlu, “İlk turda 1’inci 
Başkan Yardımcısı olmak için 61 oy gerekliydi. Bunu aş-
tık. Bize oy vermeyenler sadece rekabetten dolayı vereme-
diler. Çünkü AB üyesi olmaya 5 ülke de kendi adaylarını 
Başkan Yardımcısı yapmak istediler. Aslında üç tane baş-
kan yardımcısı seçilecekti, iki tane seçilebildi. Çünkü üçün-
cüsü için yeterli oy da çıkmadı. İkinci Başkan Yardımcısı 
56 oy alan Brüksel oldu” dedi.
Mahremlerin konuşulduğu yer
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambers’ın Baş-
kanlık Divanı ve Başkan Yardımcılığı konumunun Türki-
ye için çok önemli olduğunu belirterek, “Bir kere Avru-
pa Birliği’nin ekonomi politikaları için en mahrem konu-
ların konuşulduğu yer burası. Şimdi bu nokta da biz de va-
rız. Hem Türk işadamları hem de ülkemiz adına en mahrem 
konuşmaların içinde olacağız, görüşmelerimizi dile getire-
ceğiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, seçim sürecinde nasıl çalıştık-
larını da şöyle özetledi: “Seçim sürecinde 22 ülkeye gidip, 
ilgili başkanlarla görüşmüşüm. Bazen başbakanlarla, devlet 
başkanlarıyla da görüştüm. 1 günde 4 ülke ziyaret ettiğim 
de oldu. Her gittiğimiz yerde Türk işadamlarımızla da bu-
luştuk ve sorunlarını dinledik”. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 22 trilyon dolarlık Avrupa iş 
dünyasının ikinci adamı oldu
NECLA DALAN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Avrupa’da 2 bin oda, 19 milyon 
işletme ve 22 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil eden Avrupa Tica-
ret ve Sanayi Odaları Birliği Eurochambers’ta birinci başkan yardım-
cısı seçilerek bir ilke imza attı. 3 turlu seçimin ilk turunda 88 üyenin 
76’sının oyunu alarak seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, AB üyesi olma-
yan bir ülkeden seçilen ilk başkan yardımcısı oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük iş dünyası örgütü olan Av-
rupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Eurochambers’ta bir ilke imza 
atarak Birinci Başkan Yardımcısı seçildi. AB üyesi olmayan bir ül-
keden seçilen ilk kişi olan Hisarcıklıoğlu, 2010-2011 döneminde 2 
bin oda, 19 milyon işletme ve 22 trilyon dolarlık bir ekonomiyi tem-
sil eden Eurochambers’ta Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev ya-
pacak.
Türkiye’nin başarısı
Türkiye’de yaklaşık 1.3milyon işletmeyi temsil eden TOBB’un başı-
na geldiği 2001 yılından itibaren Eurochambers’ın zirvesine çıkma-
yı hedeflediklerini ve 3 yıldır bu görev için lobi yaptıklarını söyle-
yen Hisarcıklıoğlu, “Bunun için çok çalıştık, 22 ülkeyi ziyaret ettik. 
Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya, Fransa ve Almanya’yı ikna et-
tik. Eurochambers’da mevzuat değişti ve ilk kez AB üyesi olmayan 
bir ülkeden bu koltuğa bir isim oturuyor. Başkanlık Divanı’nda artık 
biz de varız ve en mahrem konuların görüşüldüğü yerde Türkiye’yi 
ve iş dünyamızı temsil edeceğiz, haklarını savunacağız. Bu başarı 
benim şahsi başarım değildir. Bir ekip çalışmasının sonucudur ve 
Türkiye’nin başarısıdır” diye konuştu.
40 ülkenin 35’i destekledi
“Artık Avrupa’nın içindeyiz, karar alma unsurlarından birindeyiz” 
diyen Hisarcıklıoğlu, 45 ülkenin ulusal odalar birliklerinin üye oldu-
ğu Eurochambers seçimlerinde oy kullanan 40 ülkeden 35’inin ken-
disine destek verdiğini, kullanılan 88 oyun 76’sını aldığını da vurgu-
ladı. Hisarcıklıoğlu, “Aslında ilk turda Birinci Başkan Yardımcısı ol-

mak için 61 oy gerekliydi. Biz bunu da aştık. Bize oy vermeyenler 
ise sadece rekabetten dolayı veremediler. Çünkü AB üyesi olmayan 
5 ülke de kendi adaylarını Başkan Yardımcısı yapmak istedi. Aslın-
da 3 başkan yardımcısı seçilecekti, 2 tane seçilebildi. Çünkü üçüncü-
sü için yeterli oy da çıkmadı” dedi.
Bir günde 4 ülkeye gitti
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 aydır yoğun bir şekilde seçim 
için çalıştıklarını belirtti ve bu süreci nasıl geçirdiklerini şöyle an-
lattı: “Seçim sürecinde 43 ülkeyle temas kurduk. 6 ülkenin temsilci-
leriyle telefonda görüştüm. 7 ülkenin birlik başkanlarını Türkiye’de 
ağırladık. Bizzat 22 ülkeyi ziyaret ettim. Gittiğim birçok ülkenin sa-
dece birlik başkanlarıyla değil başbakanlarıyla, devlet başkanlarıyla 
da görüştüm. 1 günde 4 ülke ziyaret ettiğim de oldu. Sabah kahval-
tıda bir ülkede, öğle yemeğinde bir ülkede, akşam 2 farklı ülkede ol-
dum. Her gittiğimiz yerde Türk işadamlarımızla da buluştuk ve on-
ların sorunlarını da dinledik. Dışişleri Bakanlığı’nın da tam deste-
ğini gördük. Her gittiğim yerde büyükelçilerimizin de seçim süre-
cinde görüşmeler yaptığını söylediler. Bu da çok önemli. Tüm Dı-
şişleri camiamıza şükran borçluyum”. Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel 
Sekreteri’nin de birliğin bütçe komitesine seçildiğini sözlerine ek-
ledi.
Eurochambers üyesi 19 milyon işletme 120 milyon kişiye istih-
dam sağlıyor
• Eurochambers 1958’de kuruldu. 27’si AB üyesi 45 ülkeden 2 bin 
yerel odayı tek çatı altında topluyor. • Türkiye birliğe 1963’te üye 
oldu. • Üye odalar bünyesinde yüzde 90’ı KOBİ olmak üzere 19 mil-
yon civarında işletme bulunuyor. • Eurochambers üyeleri 120 milyon 
kişiye istihdam sağlıyor. • Birlik, 22 trilyon dolarlık ekonomik bü-
yüklüğü temsil ediyor ve bu rakam dünya ekonomisinin yüzde 37’si 
anlamına geliyor. • Birliğin Başkanlık Divanı; Almanya, Fransa, İs-
panya, İtalya, İngiltere, Polonya, Türkiye, Macaristan, Lüksemburg 
ve Avusturya’dan oluşuyor. Başkanlık Divanı ana politika ve strate-
jilerin belirlendiği organ.
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‘İş konuşun maç konuşan işsiz kalıyor’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon’da katıldığı 
toplantıda “Kayseri’de insanlar bir araya gelince iş ko-
nuşur. Futbol ve siyaset konuşmaz. İşsizlik yaşanmaz. 
Kayserililer bundan başarılılar” diye konuştu.

Maç konuşan işsiz kalıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Trabzonspor dördün-
cü büyük ama karın doyurmuyor” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, işsizlik sorununun girişimciler sayesin-
de çözüleceğine inandığını belirtti, toplumun futbol yeri-
ne ticaretle ilgilenmesinin girişimciliğe ve istihdama katkı-
sı olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Trabzon’da girişimci 
olmak” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, “Trabzon’da 

bir araya gelindiğinde Trabzonspor’un geçmiş ya da gele-
cek maçları konuşuluyor. Trabzonspor 4. büyük ama karın 
doyurmuyor. Benim doğduğum Kayseri’de insanlar bir ara-
ya gelince futbol ya da siyaset konuşulmazdı. ‘Kim ne aldı 
ne sattı’ konuşulurdu. Kayserilinin başarılı olmasının sırrı 
bu” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kurulan Genç 
Girişimciler Kurulu’nun kamuoyuna tanıtılması amacıy-
la düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ise ülkelerin 
uzun dönemli büyüme performansını belirleyen temel un-
surun müteşebbis insanların varlığı olduğunu söyledi. Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da, Türkiye’de gi-
rişimci sayısının yüzde 6’nın altında bulunduğuna, bu raka-
mın gelişmiş ülkelerdeki orana eşdeğer olduğunu ifade etti.
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HÜRRİYET GAZETESİ - 23 EKİM 2009

TOBB’da ‘Genç Girişimciler Kurulu’ kuruldu

‘Dünya şirket kurma ligi’nde 29’uncu sıradayız girişimci sayısı artmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ku-
rulan ve başkanlığını Pegasus Hava Yolları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Sabancı’nın yaptığı Genç Girişimciler Kuru-
lu kamuoyuna tanıtıldı. Kurul üyeleriyle birlikte bir toplan-
tı düzenleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslar 
arası Girişimcilik Endeksi’ne göre 100 yetişkin içinde şirket 
kuran insanların sayısına bakıldığında Türkiye’nin yüzde 
4.9 ile 29’uncu sırada yer aldığını belirterek, “Türkiye’nin 
kazancını artırmak için girişimci sayısını artırmak zorunda-
yız” dedi. Hisarcıklıoğlu, bu endekste ABD’de yüzde 11.7 
Güney Kore’de yüzde 15, Meksika’da yüzde 18.7 olduğu-
nu da hatırlatırken, şunları söyledi : “Eğer insanlar mutlu 
olacaksa,  6 milyon 300 bin kişi ve her yıl istihdama katı-
lan 700 bin genç iş bulmak zorunda. Bunlar, geleceğimi-
zin itici güçleri. Biz bunları iyi yönetebilirsek lokomotifi-
miz olacak, eğer mutsuz bırakırsak en büyük ayak bağımız 
olacak. Bu nedenle ekonomiyi büyütmek mecburiyetinde-
yiz. Biz Avrupa gibi değiliz. Neredeyse her 3 kişiden biri 
işsiz. O nedenle, karar verici olanların, şapkasını önüne ko-
yup düşünmek zorunda”.

Şık isim değil deneyim
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise, bu gibi 
kuralların genelde ‘şık isimler’den oluştuğunu, ancak ken-
dilerinin bizzat işi yapmış, girişimci insanlarla birlikte ol-
mak istediklerini söyledi. Sabancı, Türkiye’de girişimci sa-
yısının yüzde 6’nın altında bulunduğunu ve bu rakamın ge-
lişmiş ülkelerdeki girişimcilik oranıyla eşdeğer olduğunu 
vurgulayarak, “Ancak Türkiye’de kişi başına düşen milli 
gelir o ülkelere göre çok düşük kalıyor. Önce Türkiye’nin 
yüzde olarak girişimci sayısını arttıracağız ve dolayısıyla 
kalkınmasını sağlayacağız ki kişi başına gelir artsın” dedi.
Kasım ayında dünyayla eş zamanlı olarak Genç Girişimcilik 
Haftası’nın kutlanacağını belirten Ali Sabancı, Türkiye’de 
de bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve üç 
milyon katılımcı olacağını belirtti.
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BUGÜN GAZETESİ - 23 EKİM 2009

İşadamı çocuğu için iş isteyince kahroluyorum
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Basın Toplantısı İşadamı çocuğu için iş isteyince kahroluyorum

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir işadamının işinde ge-
lecek kaygısı duyması nedeniyle çocuğuna kamuda ga-
rantili iş için kendisini aradığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ku-
rulan Genç Girişimciler Kurulu dün tanıtıldı. Başkanlığına 
Ali Sabancı’nın getirildiği Kurul’un tanıtım toplantısında 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin uzun dönem-
li büyüme performansını belirleyen temel unsurun müteşeb-
bis insanların varlığı ve gücü olduğunu söyledi.

GİRİŞİMCİLİKTE 29’UNCUYUZ
 Kat edilen mesafenin de girişimci sayısının da yetersiz ol-
duğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Girişimcilik 
Endeksi’ne göre 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların 
sayısına bakıldığında Türkiye’nin ancak yüzde 4.9 ile 29. 
sırada yer aldığına dikkat çekti. 
Gazetecilerin “Girişimci olmak soyadı mirasıyla sistemin 
içine katılmak mı? Yoksa kendini ispatlayan kişiler de ku-
rula dahi olabilecek mi” şeklindeki sorusunu cevaplandı-
ran Hisarcıklıoğlu, Ali Sabancı’nın soyadından dolayı de-
ğil, kendini ortaya koyarak bir girişimcilik örneği yarattığı 
için Kurul’un başkanlığına tercih edildiğini söyledi.

RUHUMUZU KAYBEDİYORUZ
Hisarcıklıoğlu, “Yurt genelinde yaptığım gezilerde zaman 
zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorum; bir işadamının, ço-
cukları için beni aracı kılarak kamuda iş aramaları söz ko-
nusu oluyor. Bu beni kahrediyor. İşadamı kendi işinde ge-
lecek için kaygı duyduğundan çocuğunu daha güvenli ola-
rak adlandırdığı bir yere sokmaya çalışıyorsa biz ruhumu-
zu kaybediyoruz demektir” dedi. Hisarcıklıoğlu, kadın giri-
şimcilerin, genç girişimcilerin önünü açacaklarını da sözle-
rine ekledi.

Sayımız yeterli değil
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, kendileri-
nin bizzat işi yapmış, girişimci insanlarla birlikte olmak is-
tediklerini söyledi.
Türkiye’de girişimci sayısının yüzde 6’nın altında bulundu-
ğuna, bu rakamın gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik oranıyla 
eşdeğer olduğuna ancak, Türkiye’de kişi başına düşen mil-
li gelirin o ülkelere göre çok düşük kaldığına dikkati çeken 
Sabancı, Genç Girişimcilik Haftası’nın yanında “Melek Gi-
rişimci Ağı” adı altında bir ağ oluşturacaklarını ve “Bir Fik-
rin Mi Var?” başlıklı bir yarışma düzenleyeceklerini anlattı.
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YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 23 EKİM 2009

6 milyon 300 bin ayak bağı ve alkışlar

YAŞAR SÜNGÜ
Türkiye, 2001 krizi sonrasında hızla büyümeye başladı, 
20052006 döneminde ise rehavete kapıldı, 2008’in 8’inci 
ayından sonra ise ekonomi, hızla aşağı inmeye başladı. 
Biz dünyada kriz yokken işin bereketini, rahmetini kay-
betmeye başladık. Dünya ekonomileri yukarı giderken, bi-
zimki aşağı gitmeye başlamıştı. Kendi içimizde kavgaya 
başlayınca kaybettik, o nedenle bu kriz algılanamadı. 
Eğer insanlar mutlu olacaksa, 6 milyon 300 bin işsize ve 
her yıl istihdama katılan 700 bin genç iş bulmak zorunda. 
Biz bunları iyi yönetebilirsek lokomotifimiz olacak, eğer 
mutsuz bırakırsak en büyük ayak bağımız olacak. Biz on-
ların mutlu ve müreffeh olmasını sağlarız. Yeter ki rakip-
lerimizle bizi aynı sahada aynı şartlarla yarışa sokun başka 
bir şey istemiyoruz. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 9’uncusu dü-
zenlenen Perakende Günleri 2009 konferansında o kadar 
güzel konuşma yaptı ki, salon büyük bir heyecanla dinledi, 
zaman zaman da alkışlandı. 
Perakende Günleri’ni düzenleyen Soysal Danışmanlık Ge-
nel Müdürü Suat Soysal, “Rifat Başkan konuşma için biz-
den 20 dakika istedi. Biz kendisini tanıdığımız için 30 da-

kika süre verdik. Ancak o tam bir saat konuşarak süreyi iki 
katına çıkardı” dedi.
Ancak başkanın uzun süren konuşmasından kimsenin rahat-
sız olmadığını bilakis memnun olduğunu da ilave etti. 
Ancak aslında alkışlar, Rifat Başkanın güzel konuşması-
na değil, Türkiye’nin potansiyeline, dinamizmine yapıldı. 
Toyota’nın sıfır hata ile çalışan tek fabrikasının Türkiye’de 
olduğunu söylemesi ile 25 yıl önce yürüyen çamaşır ma-
kinelerinden bugün AB’de her 3 çamaşır makinesinden bi-
rinin Türk markası olduğunu belirtmesi, Başkanın en faz-
la alkış alan cümleleri oldu. Alkışların Türk insanının giri-
şimci özelliğinin anlatılmasından sonraya gelmesi, insanı-
mızın başarıya ve güzel bir geleceğe ne kadar ihtiyacı ol-
duğunu gösteriyor.
Lütfi Kırdar Salonunda bulunan 3 bin perakendecinin için-
den “Keşke başkan böyle güzel konuşmasa da rakamlar 
güzel konuşsa” geçmiştir. Benim geçti.

İş dünyası Türkiye’nin arka bahçesini nasıl görüyor
Türkiye öncü ve merkez ülke olmayı üstlendi, bunun için 
de komşu ülkelerle çok ciddi ekonomik köprüler kuruyor. 
Arka bahçesini, geniş bir bölge coğrafyasında hazırlayan 
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Türkiye, dünyanın enerji kaynaklarının dörtte üçünün bu-
lunduğu Rusya, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Suudi Ara-
bistan ve Körfez ülkelerinin yer aldığı coğrafyada, bölge-
sel ekonomik entegrasyona doğru gidiyor. 
Sabancı Holding Perakende Grubu Başkanı Haluk Din-
çer, “Türkiye öncesinden farklı olarak çok merkezli bir dış 
politika izliyor. Türkiye değişiyor, komşularıyla barışıyor. 
Tarihiyle barışıyor. Geç de olsa yanlışlarımızdan dönüyo-
ruz” diyor. Global açılım ile yerel açılımın paralel gitme-
si, dünyaya siyasal ve ekonomik olarak entegre olduğumu-
zun bir göstergesi. 
Yani dünyada artık bizsiz iş olmayacak. Bunun iyi mi kötü 
mü, başrol mü yardımcı rol mü olduğunu zamanla öğrene-
ceğiz.

AB’yi ne zaman geçiyoruz
TOBB, Türkiye’nin AB’deki milli geliri ne zaman yakala-
yabileceği konusunda bir çalışma yaptı. Buna göre; her yıl 
yüzde 7 büyürsek, 2038’de AB ile zenginlikte eşit hale ge-
liyoruz. Yani 29 yıl sonra.
Ancak Cumhuriyet tarihinden bu yana ortalama büyüme hı-
zımız yüzde 4.5. Yüzde 4.5’lik büyümeye devam edersek, 
2040’da AB’nin gelir seviyesinin yarısını yakalıyoruz. Bi-
zim bu kadar beklemeye vaktimiz yok. 
Bu potansiyelle çift haneli büyüyerek 10 yıla varmadan 
AB’yi geçeceğiz. En geç 100’üncü yılda (2023) işlem ta-
mam.
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RADİKAL KRİTER GAZETESİ - 01 KASIM 2009

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Eurochambers başarısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambers (Avrupa Ti-
caret ve Sanayi Odaları Birliği) 1. Başkan Yardımcılığı’na seçil-
di. Geçtiğimiz ay Brüksel’de yapılan seçimlerde, Avrupa’nın en 
güçlü çatı örgütlerinden Eurochambers’ın Başkanlık Divanı’na 
ve 1’inci Başkan Yardımcılığı’na seçilen Hisarcıklıoğlu, Euroc-
hambers tarihinde ilk kez, AB üyesi olmayan bir ülkenin temsil-
cisi olarak bu önemli görevleri üstleniyor. Hisarcıklıoğlu, Başkan 
Yardımcılığı görevini, 2010-2011 yıllarında yürütecek.
27’si Avrupa Birliği üyesi olmak üzere, 45 Avrupa ülkesinin ulu-
sal odalar birliklerinin üye olduğu Eurochambers, 2 bin Ticaret ve 
Sanayi Odası, 19 milyon işletme ve 22 trilyon dolarlık bir ekono-
miyi temsil ediyor. Eurochambers seçimlerinde oy kullanan 40 ül-
keden 35’inin desteği ile, kullanılan 88 oyun 76’sını almayı başa-
ran Hisarcıklıoğlu, ekonomik büyüklük açısından dünya ekono-
misinin yüzde 37’sini oluşturan Eurochambers’ın en yüksek ka-
rar mekanizmasında yer alacak.
1958 yılında kurulan Eurochambers’a 1963’den beri üye olan 
TOBB, 6 yıldır Eurochambers Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. 
Üye odalar bünyesinde %90’ı KOBİ olmak üzere 19 milyon ci-
varında işletmenin bulunduğu Eurochambers üyeleri, 120 milyon 
kişiye istihdam sağlıyor.
Seçimler sonucunda Eurochambers Başkanlığı’na İtalya’dan Tu-
rin Ticaret Odası Başkanı Alessandro Barberis seçilirken, Hisar-
cıklıoğlu ile birlikte Lüksemburg’dan Pierre Gramegna da 1. baş-
kan yardımcısı oldu. Diğer başkan yardımcılıkları ise Fransa, Al-
manya, Polonya, İspanya ve İngiltere arasında paylaşıldı.

AB üyesi olmayan bir ülke ilk kez başkan yardımcılığı koltuğunda
2001’de TOBB Başkanı olduğu andan itibaren Eurochambers’ın 
zirvesine çıkmak için çalışmaya başlayan ve seçimler öncesinde 
22 ülkeyi kapsayan bir propaganda çalışması yürüten Hisarcık-
lıoğlu, Yönetim Kurulunda 6 yıldır varolduklarını ama Başkan-
lık Divanı ve Başkan Yardımcılığının mümkün olmadığını be-
lirtti. Bunun için yoğun bir çalışma içine girdiklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya, Fransa ve 
Almanya’yı ikna ederek Eurochambers’da mevzuat değişikliği 
sağladıklarını ve ilk kez AB üyesi olmayan bir ülke temsilcisinin 
Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Eurochambers’ın Başkanlık Divanı ve Başkan 
Yardımcılığı konumunun Türkiye için çok önemli olduğunu belir-
terek, “Öncelikle Avrupa Birliği’nin ekonomi politikalarının ko-
nuşulduğu yer burası. Şimdi bu noktada biz de varız. Hem Türk 
işadamları hem de ülkemiz adına görüşlerimizi dile getireceğiz” 
dedi. Seçim sürecinde 22 ülkeyi ziyaret ederek ilgili başkanlarla 
görüştüğünü, bunun yanı sıra, bazı başbakanlar ve devlet başkan-
larıyla da görüştüğünü belirten TOBB Başkanı, Eurochambers se-
çimlerinde Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da tam desteğini aldığını 
vurguladı. Eurochambers’ın Avrupa ekonomilerinin belkemiğini 
oluşturan işletmelerin tamamını temsil ettiğini vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu: “bu kadar büyük bir networkte hem Türkiye’yi temsil 
etip Türkiye’nin haklarını savunacak hem de AB’de bu işlerin na-
sıl yürüdüğünü görmüş olacağız. Dünya ekonomisinin nereye git-
tiğini görüp, bu bilgileri Türkiye’ye aktarma şansımız olacak” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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CUMHURİYET AKDENİZ GAZETESİ - 03 KASIM 2009

Gazipaşa Havaalanı açılmalı

Turizm gelirini artırabilmek için Gazipaşa Havaalanı’nın 
açılması gerektiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, “Havaalanına herkes odaklanmalı” dedi
Antalya (Cumhuriyet) – Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(ALTSO) ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki turizm ge-
lirini artırabilmek için Gazipaşa Havaalanı’nı açmak gerek-
tiğini söyledi.

Birlikte hareket şart
Gazipaşa Havaalanı’na herkesin odaklanması gerektiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Gazipaşa Havaalanı yapım ve 
işletmesini TAV aldı. TAV, bu işi çok iyi yapan, gururumuz 
olan bir şirketimiz. Bildiğim kadarıyla istimlakler de bit-
miş durumda. TAV bundan sonra bu işi yapar diye tahmin 

ediyorum. Ama sizin de Alanya ve Manavgat olarak kamu-
oyunu oluşturmanız lazım. Bizim üzerimize ne düşüyorsa 
biz bunu yapmaya hazırız” dedi. Gazipaşa Havaalanı’nın 
yapılmasını engellemek için Antalya lobisinin çalışmala-
rı olduğu yolunda söylentiler bulunduğunu da dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyle-
di. Küçük yerlerde bu tür söylentilerin çıkabileceğini ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, “Tam tersi onlar da bunu destekli-
yor. Alanya’ya giren para Antalya’ya da giriyor demektir” 
diye konuştu. 
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan’ın Hisarcıklıoğlu’ndan il-
çeye turizm fakültesi kurulmasını istemesi üzerine Hisar-
cıklıoğlu, Alanya’ya TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi bünyesinde bir fakülte açacaklarının sözünü verdi.
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TAKVİM GAZETESİ - 06 KASIM 2009

Para da iş gücü de bizde gelin birleştirelim

İSEDAK toplantısında konuşan TOBB Başkanı, İslam 
ülkelerinin sahip olduğu geniş imkanları bir araya ge-
tirmenin artık şart olduğunu söyledi

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dış Ticaret Müsteşar-
lığı desteğiyle, TOBB ve Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde düzenlenen ‘İSEDAK 
İş Forumu’nun (İSEDAK) 25’inci toplantısının açılış töre-
ni Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Başkanlığını Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı İSEDAK konferansı-
nın ana gündem maddesi ise küresel kriz oldu. İşbirliğinin 
arttırılması, yoksulluğun azaltılması gibi konuların da ele 
alındığı konferansta İKT üyesi ülkelerin ekonomi ve tica-
retten sorumlu bakanları da katıldı. 

POTANSİYEL VAR
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerinin 
imkanlarını bir araya getirmeleri gerektiğini söyledi. Hisar-

cıklıoğlu, İslam dünyasının toplam dünya üretiminin yüzde 
2’sini gerçekleştirdiğini belirtti ve aynı zamanda dünya ih-
racatının da sadece yüzde 11’ini yaptığının altını çizdi. İs-
lam ülkelerinin potansiyelinin çok altında bir performans 
izlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, “1.4 milyar nüfusu var bu 
coğrafyanın. Dünya ihracatının yüzde 25’i seviyesine hedef 
almak zorundayız. Bundan sonra işbirliğini geliştirecek alt-
yapıyı sağlamalıyız” dedi.

TEKNOLOJİMİZ EKSİK
“Para bizde. İş gücü bizde. Coğrafya bizde. Geriye sadece 
teknoloji kalıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, 5 çözüm yolu sun-
du. Yük ve turistler için sınır geçişlerinin kolaylaştırılması 
gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, turizm için de ortak bir 
internet portalı yaptırılması gerektiğini vurguladı. Sivil ha-
vacılıkta işbirliğinin gerçekleşmesi gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Hisarcıklıoğlu, Avrupa’da uygulanan öğrenci deği-
şim programının bir benzerinin İslam ülkeleri arasında ya-
pılabileceğini kaydetti.
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SABAH GAZETESİ - 06 KASIM 2009

TOBB’dan beş maddelik ekonomi fetvası

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İş-
birliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 25’inci toplantısının 
açılış töreni İshak Danış tarafından Kuran okunmasıyla baş-
ladı. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptı-
ğı, İSEDAK konferansının ana gündem maddesi ise küresel 
kriz oldu. Teşkilat üyesi ülkeler arasında işbirliğinin arttırıl-
ması, yoksulluğun azaltılması gibi konuların da ele alınaca-
ğı konferansa İKT üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaretten so-
rumlu bakanları da katıldı.

‘POTANSİYELİN ALTINDAYIZ’
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerin im-
kanlarını bir araya getirmelerini gerektiğini söyledi. Beş çö-
züm yolu sunan Hisarcıklıoğlu sınır geçişlerinin kolaylaştı-
rılması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu turizm için ortak 
bir internet portalı kurulmasını ve sivil havacılıkta işbirliği 
önerdi. Avrupa’da uygulanan öğrenci değişim programının 
bir benzerini İslam ülkeleri arasında yapılabileceğini kay-
deden Hisarcıklıoğlu yatırım ve ihracatın finansmanı için 
ajanslar kurulmasını önerdi.
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TOBB’dan İslam ülkelerine ekonomi paketi

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 
Ekonomi Zirvesi’ne kriz ve işbirliği çağrıları damga vur-
du. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri ile 
ilişkileri geliştirmek için 5 ekonomik çözüm önerisi sundu.
Sınır geçişleri ve yük sevkiyatlarında kolaylık isteyen Hi-
sarcıklıoğlu, yatırım ve ihracat finansmanı için ajansların 
kurulmasını, İslam ülkelerine özel AB’deki Erasmus proje-
sinin bir benzerinin yaratılmasını, turizm için internet porta-
lı kurulmasını ve sivil havacılıkta işbirliği yapılmasını öner-
di.
İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İş-
birliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 25’inci yılı dolayı-
sıyla Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlı-
ğı desteği TOBB ve MÜSİAD işbirliğiyle ekonomi zirvesi 
düzenlendi. İshak Danış tarafından Kur’an okunarak başla-
nan zirvede krize karşı işbirliği ve diyalog çağrısı yapıldı. 
İSEDAK’ın açılışı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül tarafından yapılacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerinin po-
tansiyelinin altında bir performans sergilediğini belirterek, 
“Bu coğrafyanın 1.4 milyar nüfusu var. Dünya ihracatının 
yüzde 25’i seviyesini hedef almak zorundayız. Bundan son-
ra işbirliğini geliştirecek altyapıyı sağlamalıyız” dedi. İs-
lam ülkelerinin imkanlarını bir araya getirmeleri gerekti-

ğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının toplam 
dünya üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştirdiğini, dünya ih-
racatının da sadece yüzde 11’ini yaptığını belirtti.

Şimşek’ten işbirliği çağrısı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krizin herkesi etkilediğini 
ancak artık ileriye bakmak gerektiğini belirterek, İslam ül-
kelerine işbirliği ve diyalog çağrısı yaptı. “Elimizden geldi-
ğince Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) önem verelim” 
diyen Bakan Şimşek, ticari anlaşmaların diyalogu geliştir-
menin önemli bir aracı olduğunu belirtti.
Uluslar arası İslami Ticaret ve Finans Kuruluşu CEO’su 
Waleed Al Wohaib ise ülkelerin krizden farklı şekillerde et-
kilendiğini belirterek, “Gelişmiş ekonomiler krizden en faz-
la zarar görenler oldu. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomi-
leri daha az zarar gördü. Yükselen ekonomiler izole oldu-
ğu için etkilenmedi. Az gelişmiş ülkeler ise daha da yoksul-
laştı” dedi.
Suriye Arap Cumhuriyeti Ticaret ve Ekonomi Bakanı Amer 
Hosni Lütfi, krizden çıkışın kolektif olması gerektiğini be-
lirterek, “Krizin bize verdiği en büyük ders budur” dedi. 
İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticaretin şu 
anda yüzde 16 seviyesinde olduğunu, 10 yıl içinde bu raka-
mın yüzde 20’ye çıkarılmasının planladığını bildirdi. Lütfi, 
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Türkiye’nin İslam ülkelerini STA imzalamaya davet etme-
sini de olumlu karşıladığını bildirdi.
İslam Konferansı Teşkilatı ülkelerini üç gruba ayıran Amer 
Hosni Lütfi, aralarında Türkiye, Malezya ve bazı Körfez ül-
kelerinin bulunduğu birinci grubun krizden en çok etkile-
nen grup olduğunu söyledi. Küresel sermaye piyasalarına 
katılmamış olan ülkeleri ikinci grupta değerlendiren Lüt-
fi, bu ülkelerin dış ticaret hacmi, istihdam ve üretimlerinin 
düştüğüne işaret etti. Üçüncü gruptaki ülkelerin refaha he-
nüz ulaşamadığına vurgu yapan Lütfi, bu ülkelerin acilen 
işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu’ndan 5 çözüm önerisi
• Sınır geçişleri ve yük sevkiyatlarında kolaylık, 
• Yatırım ve ihracat finansmanı için ajansların kurulması,
• İslam ülkelerine özel AB’deki Erasmus projesinin bir ben-
zerinin yaratılması,
• Turizm için internet portalı kurulması
• Sivil havacılıkta işbirliği yapılması
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YATIRIMCILARIN CEVABI FRANSIZ BAKANI ŞAŞIRTTI:

Bir milyar euromuz olsa bunun yarısını Türkiye’ye yatırırız
Yatırımcının krizde favorisi Türkiye
Fransa Ekonomi Sanayi ve İstihdam Bakanı Lagarde, biri 
Fransız diğeri Japon iki dev yatırımcıya ‘1 milyar euronuz 
olsa bu parayı nereye yatırırsınız?’ diye sordu. İkisinin or-
tak cevabı bakanı şaşırttı: En az yarısını Türkiye’de değer-
lendiririz.
Fransız Ekonomi Sanayi ve İstihdam Bakanı Lagarde, biri 
Fransız diğeri Japon iki çok büyük yatırımcıya “1 milyar 
euronuz olsa bu parayı nasıl değerlendirirsiniz” diye sordu. 
Her iki yatırımcı da bu soruya “Yarısını mutlaka Türkiye’ye 
yatırırız” yanıtı verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Japon yatırımcıların Anadolu’da hem 
Türkiye’nin potansiyelini göreceğini hem yatırım fırsatla-
rını araştıracağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı desteğiyle, TOBB ve 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbir-
liğinde düzenlenen “İSEDAK İş Forumu”nda, geçen hafta 
aralarında Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, 
Türk-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu, Kül-
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da bulunduğu, sı-
nırlı sayıda katılımcıyla yaptıkları Japonya-Vietnam gezisi-
ne ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YATIRIMIN ŞAMPİYONU
Şu anda dünyada en fazla Greenfield yatırımını Japonya’nın 
yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Japonya’ya odaklanma-
larının ilk nedeninin, istihdam artışını sağlayan bu tür yatı-
rımlar yapılması olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, Green-
field yatırımı yapılırken teknoloji transferi yapıldığını dile 
getirerek, Japonya’nın bir ülkeye yatırıma kendi Ar-Ge’si 
ile birlikte gittiğini, Türkiye’nin de bu teknoloji ve Ar-
Ge’yi çekebilmesi gerektiğini anlattı.

2010 JAPON YILI
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte geçen yıl yapılan 
Japonya seyahatinin başarısının, turizm rakamlarına yansı-
dığını ve rakamların ikiye katlandığını vurgulayan Hisarcık-
lıoğlu, 2010’un Türkiye’de ‘Japon Yılı’ olduğunu ve buna 
ilişkin olarak toplantı yaptıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
713 milyar dolarlık ithalat yapan Japonya’ya Türkiye’nin 
300 milyon dolar civarında ihracat yaptığını kaydederek, 
“Japonya’ya ihracatımız 50’ci sıralarda, Japonya’daki bi-
zim yerimiz 50’ci sıralarda. Biz kalite üretiyoruz, fiyat re-
kabeti yapabiliyoruz. Neden bu pazarda yokuz?” diye ko-
nuştu.
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Dikkat çeken çok önemli bir noktadayız
Türkiye’nin, Japonya’da dikkati çeken bir noktada bulun-
duğunu, düzenlenen iş forumundaki bir toplantıya firma-
ların 900 dolar ödeyerek katıldığını ve salonun tamamen 
dolu olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, buna ilişkin olarak şu 
anekdotu aktardı: “Fransa Ekonomi Sanayi ve İstihdam Ba-
kanı Christine Lagarde, bir toplantıda birisi Japon diğeri de 
Fransız olan 2 çok büyük yatırımcıya açık bir soru yönelt-
tiğini, ‘onlara bugün 1 milyar euronuz olsa ne yapardınız?’ 
diye sorduğunu anlattı. Japon yatırımcının; ‘yüzde 50’sini 
Brezilya’ya enerjiye ve diğer yüzde 50’sini Türkiye’de lo-
jistik sektörüne yatırırım’ dediğini, Fransız yatırımcı sektör 
belirtmeden ‘yarısını Çin’e, diğer yarısını Türkiye’ye yatı-
rırdım’ yanıtını verdiğini söyledi”.

THY, Japon takımına sponsor oldu
Türk Hava Yolları’nın Japon futbol ligi takımlarından 
URAWA Red Diamonds’a sponsor olduğunu kaydeden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kulüp başkanının 3 büyük 
takımın başkanlarıyla görüşme talebi bulunuyor. Japonla-
rın Türk futboluna da ilgisi var. İlhan Mansız örneğinde ol-
duğu gibi futbolcu ihraç edebiliriz” dedi. Öte yandan Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung 
ile görüştüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Asya’da yeni bir Çin ortaya çıkıyor: Vietnam. Önümüz-
deki dönemde Türkiye, küresel bir güç olacaksa Vietnam’ı 
özellikle atlama tahtası olarak kullanabilir. Mesela ABD pa-
zarına sıfır gümrükle girebilmenin yollarından biri de Viet-
nam”. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Vietnam’ı Avrupa paza-
rına, Vietnam’ın Türkiye’yi ABD pazarına taşıyabileceği-
ni söyledi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NA GÖRE JAPONYA VE VİETNAM’DA GENİŞ BİR İŞ POTANSİYELİ VAR

Türkiye’nin Uzakdoğu açılımı
Vietnam’ı “geleceğin Çin’i” olarak niteleyen Hisarcıklıoğ-
lu, her türlü malın satılabileceği bu pazarları değerlendir-
mek için çalıştıklarını belirtti.

Ekonomi Servisi – DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı des-
teğiyle, TOBB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne-
ği işbirliğinde düzenlenen “İSEDAK İş Forumu”na katı-
lan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Japonya ve Vietnam’da zengin bir iş potansiyeli olduğunu 
söyledi.
Geçen haftaki Japonya-Vietnam gezisine ilişkin soruları ya-
nıtlayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
• Japonya 713 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bunda payı-
mız sadece 300 milyon dolar, yerimiz 50’ci sıralarda. Biz 
kalite üretiyoruz, fiyat rekabeti yapabiliyoruz. Neden bu pa-
zarda yokuz?
• 2010 Türkiye’de Japon yılı. Bunu değerlendireceğiz. Ja-
ponya bir ülkeye yatırıma kendi Ar-Ge’si ile birlikte gider. 
Biz de bu teknoloji ve Ar-Ge’yi çekebilmeliyiz.
• Yeni Japon hükümetinin hedefi, ülke ekonomisini yeniden 
yükselişe geçirmek. Her iki ülke açısından fırsat var. Türki-
ye Japonya’da her türlü sektörde mal satabilir.
• Güneydoğu Asya’da yeni bir Çin ortaya çıkıyor: Vietnam. 

Başbakan Nguyen Tan Dung ile sıcak bir görüşme yaptık. 
Burada Türk yatırımcısı, müteahhiti, turizmcisi, sanayicisi 
içi müthiş bir fırsat var ve tam bizim iş yapma biçimimize 
de uygun. Önümüzdeki dönemde Türkiye, küresel bir güç 
olacaksa Vietnam’ı özellikle atlama tahtası olarak kullanıla-
bilir. Mesela ABD pazarı, bu ülkeye açık, sıfır gümrük. Bu 
fırsatı ıskalamayalım.

Japonlara futbolcu bile satarız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na göre Türkiye, 
Japonya’ya her türlü malın yanında futbolcu bile pazar-
layabilecek durumda. “Japonların Türk futboluna da ilgi-
si var. İlhan Mansız örneğinde olduğu gibi futbolcu ihraç 
edebiliriz” diyen Hisarcıklıoğlu, THY’nin Japon ligi takım-
larından URAWA Red Diamonds’a sponsor olduğunu, ku-
lüp başkanının 3 büyük takımın başkanlarıyla görüşmek 
istediğini sözlerine ekledi. Japon Yılı kapsamına Kasım 
2010’da, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı bir 
Japon İş Konseyi Toplantısı yapılacağını belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Bu süreçte Anadolu’da 3 şehirde Mitsubishi spon-
sorluğunda Kaizen Eğitim Seminerleri düzenlenecek. Şehir 
sayısı arttırılabilecek. Böylece Japonlar, Anadolu’da, hem 
Türkiye’nin potansiyelini görecek hem yatırım fırsatlarını 
araştıracak” dedi.
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İKT DEKLARASYONU AÇIKLANDI:

Serbest ticaret teşvik edilsin
İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamın-
da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müsta-
kil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle 
düzenlenen İş Forumu’nun deklarasyonu yayımlandı. Dek-
larasyonu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıkladı. Hi-
sarcıklıoğlu, üye ülke bakanları ve bürokratlarına seslene-
rek, iş dünyası önündeki tüm engelleri kaldırmalarını iste-
yerek, bu sayede ticareti geliştirebileceklerini ve ülkelerin 
zenginleşeceğini söyledi.
Deklarasyonda, kabul edilen çözüm önerileri arasında şu 
maddeler bulunuyor:
• Üyeler arasında serbest ticaret anlaşmaları teşvik edilmesi
• İKT ve uluslar arası finansal mekanizmalar arasında diya-
log ve işbirliğinin teşviki
• İKT içi fonların artırılması için sermayeyi hareketlendire-
cek mekanizmalar oluşturması

• Reel sektöre yönelik İslami finans ve bankacılık sistemi-
nin geliştirilmesi
• Sürdürülebilir ve kalıcı bir finans sistemi için İKT ülkeleri 
arasında bir kredi derecelendirme sisteminin geliştirilmesi
• Ticareti teşvik için vize işlemlerinin kolaylaştırılması
• Bilgi, tecrübe paylaşımı ve merkez bankaları arasında iş-
birliğinin sağlanması

Helal gıda çalışması
• Gıda güvenliği için bir çalışma grubunun oluşturulması
• Helal gıda standartları çalışmasının tamamlanması
• İKT bölgesinde petrol, doğal gaz boru hatları ve elektrik 
ağları dahil enerji koridorları oluşturulması
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TOBB, Ortadoğu ve Afrika kilidini İKB ile açacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İslam Kalkınma Bankası 
(İKB) Başkanı Ahmed Muhammed Ali ortak bir basın top-
lantısı düzenledi. “Bugüne kadar İKB genellikle kamu üs-
tünden, devlet vasıtasıyla yardım ve projeler geliştirmiş” di-
yen Hisarcıklıoğlu, “İşte tam da bu noktada TOBB ve İKB 
arasındaki ilişki daha öncelerde eksik kalan özel sektör aya-
ğını geliştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, İKB ile işbirliğinde, özellikle Afrika piyasa-
sına girmek açısından önemli bir fırsat bulunduğunu da be-

lirtti. İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Ahmed Mu-
hammed Ali de İKB’nin esas amacının İslam ülkeleri ara-
sındaki işbirliğini artırmak olduğunu, özellikle İKB üyesi 
olan en az gelişmiş ülkelerin işbirliği ve yardımlaşma ile 
gelişmesini amaçladıklarını vurguladı. TOBB ile gerçekleş-
tirilen işbirliğinin hayati ve stratejik olduğunu, bunun üye-
lere çok büyük katkısı olacağını ifade eden Ali, TOBB’ ile 
yapılan mutabakat zaptının ilk meyvelerini vermeye başla-
dığını, bu kapsamdaki projeleri Orta Asya ve Afrika’ya da 
yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
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İKT DEKLARASYONU AÇIKLANDI:

Serbest ticaret teşvik edilsin
İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamın-
da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müsta-
kil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle 
düzenlenen İş Forumu’nun deklarasyonu yayımlandı. Dek-
larasyonu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıkladı. Hi-
sarcıklıoğlu, üye ülke bakanları ve bürokratlarına seslene-
rek, iş dünyası önündeki tüm engelleri kaldırmalarını iste-
yerek, bu sayede ticareti geliştirebileceklerini ve ülkelerin 
zenginleşeceğini söyledi.
Deklarasyonda, kabul edilen çözüm önerileri arasında şu 
maddeler bulunuyor:
• Üyeler arasında serbest ticaret anlaşmaları teşvik edilmesi
• İKT ve uluslar arası finansal mekanizmalar arasında diya-
log ve işbirliğinin teşviki
• İKT içi fonların artırılması için sermayeyi hareketlendire-
cek mekanizmalar oluşturması

• Reel sektöre yönelik İslami finans ve bankacılık sistemi-
nin geliştirilmesi
• Sürdürülebilir ve kalıcı bir finans sistemi için İKT ülkeleri 
arasında bir kredi derecelendirme sisteminin geliştirilmesi
• Ticareti teşvik için vize işlemlerinin kolaylaştırılması
• Bilgi, tecrübe paylaşımı ve merkez bankaları arasında iş-
birliğinin sağlanması

Helal gıda çalışması
• Gıda güvenliği için bir çalışma grubunun oluşturulması
• Helal gıda standartları çalışmasının tamamlanması
• İKT bölgesinde petrol, doğal gaz boru hatları ve elektrik 
ağları dahil enerji koridorları oluşturulması
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MİLLİYET İZMİR EGE GAZETESİ - 10 KASIM 2009

İzmir’in projelerine ‘TOBB’dan destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’de son za-
manlarda başlayan ortak hareket etme kültürünün ken-
disini mutlu ettiğini vurguladı. “Lojistik Merkez” ve 
“fuar” projelerine ortak olacaklarını açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İzmir ve ilçelerindeki odalarla borsaların or-
tak yönetim kurulları toplantısına katıldı. İzmir iş dünyasına 
hitap eden Hisarcıklıoğlu öncelikle bu şehirde son zaman-
larda gördüğü ortak hareket etme kararlılığından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 1991 yılından bu yana TOBB de-
legesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, o yıllardan itibaren 
uzun süre İzmir’de birlikte hareket etme kültürü olmadığı-
na, hatta kurumların ayrı yol almaya çalıştıklarına tanık ol-
duğunu anlattı.

‘Ayrılıkta azap var’
Hisarcıklıoğlu bu konudaki görüşünü şöyle dile getirdi: 
“Expo ile birlikte İzmir’de yeni bir süreç başladığına inanı-
yorum. Bu şekilde İzmir’in önümüzdeki dönemde önünün 
daha açık olduğunu düşünüyorum. Birlikte harekette yarar, 

ayrılıkta azap var. İzmir’e lazım olan projeleri artık İzmir 
kendisi üretmeye başladı. Öyle ki İzmirli üç oda başkanı-
mız ‘ortak vergi ödül töreni yapacağız” dediler. Bu ilk aslın-
da. Birlikte hareket ediyorsan, ulaşamayacağın hedef yok”. 
İzmir’in “Lojistik Merkez ve Fuar Merkezi” olma projesi-
ni de desteklediklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bu iki projeye de imkanları ölçüsünde destek ve-
receklerini, ortak olacaklarını söyledi. 

‘Kurumsallaşın’
İğneyi biraz da sanayicilerin kendilerine batırmaları gerek-
tiğine de değinen Hisarcıklıoğlu, “Çok üreten, çok satan, 
tek patron ben olacağım anlayışı bitiyor. Şirketlerinizi ku-
rumsallaştırın. Siz İzmirlilere sesleniyorum. 100 yıl önceki 
tesislerden hangisi hayatta. Avrupa’da, Japonya’da 100 yıl-
lık şirketler var. İzmir’de aile şirketleri ayakta kalamıyor. 
İşinizi kurumsallaştıramıyorsunuz. Haksızlık üzerine ku-
rulu her türlü düzen yıkılır. Dün bildiğiniz doğrular bugün 
yanlış oluyor. İzmir’in eski şirketlerinin çoğu nerede, neden 
ayakta kalamıyorlar, bunu iyi araştırmalısınız” dedi.
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REFERANS GAZETESİ - 16 KASIM 2009

Devletin yaptığı harcamanın 3’te 2’si boşa gidiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin son 8 ayda kan-
tarın topuzunu kaçırıp harcamalarını artırdığını söyleyerek, 
“Onun için devlete ‘harcamayın’ diyoruz. Yapılan harcama-
nın 3’te 2’si boşa gidiyor” dedi.

Birileri ağlarken birileri gülüyor
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara’nın  Kızılcahamam ilçesinde 
düzenlenen Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜM-
SİAD) 3. Genel İstişare Kurulu Toplantısın da, krizin 
Türkiye’de en çok küçük işletmeleri etkilediğini söyleye-
rek, “Açıklanan işsizlik rakamı yüzde 10 civarında ama ger-
çeği yüzde 12. Bunun işletmelerin niteliklerine göre dağılı-
mına baktığımızda 1 ile 99 kişi çalıştıran bir işletmede kri-
zin ardından iş kaybı yüzde 12. 100 ile 499 kişi çalıştıran 

bir işletmede yüzde 5.2, 500 ve daha fazla kişi çalıştıran iş-
letmede ise 2.5. Yani büyük işletmeler krizden etkilenme-
miş. Bu, devletin resmi rakamları. Darbeyi yiyen küçük iş-
letmeler” dedi.
Krizde en çok parayı bankaların kazandığını, birilerinin ağ-
larken birilerinin gülmesinin adalet olmadığını dile geti-
ren Hisarcıklıoğlu, “Bankalar en büyük parayı nereden ka-
zandı biliyor musunuz? Devlet son 8 ayda kantarın topu-
zunu kaçırdı, harcamaları artırdı. Harcamalar artınca açık 
verdi ve bankalara borçlandı. Devlet bir taraftan bankalara 
borçlandı, diğer taraftan vergilerle sırtımızdaki yükü artırdı. 
Dünyada ham petrolün fiyatı düşerken bizde benzin fiyatla-
rı yükseldi. Onun için devlete ‘harcamayın’ diyoruz. Yapı-
lan harcamanın 3’te 2’si boşa gidiyor, ancak 3’te 1 oranında 
hizmet alabiliyoruz” dedi. (AA)
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Kriz küçük işletmeyi vurdu

TOBB: Büyük işletmeler krizden fazla etkilenmedi. 
Darbeyi yiyen küçük işletmeler oldu. İşsizliğin gerçek 
oranı ise yüzde 12.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin resmi rakamlarına 
göre büyük işletmelerin ekonomik krizden etkilenmedikle-
rini belirterek, “Darbeyi yiyen küçük işletmeler” dedi. Rifat 
Hisarcıklıoğlu yaşanan küresel ekonomik krizin dünyada 
daha önceden yaşanılan krizlerden farklı bir niteliğe sahip 
olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı, daha önceleri faizin 
artması, döviz kurundaki sıçrama ve borsanın çökmesinin 
kriz durumuyken, günümüzde hissedilen krize karşın faiz-
lerde düşüş ve Borsa’da yükselmenin yaşandığını söyledi. 

RAKAMLAR ORTADA
Yaşanan küresel ekonomik krizin Türkiye’de en çok küçük 
işletmeleri etkilediğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Açık-
lanan işsizlik rakamı yüzde 10 civarında ama gerçeği yüz-
de 12. Bunun işletmelerin niteliklerine göre dağılımına bak-
tığımızda 1 ile 99 kişi çalıştıran bir işletmede krizin ardın-
dan iş kaybı yüzde 12, 100 ile 499 kişi çalıştıran bir işletme-
de yüzde 5.2, 500 ve daha fazla kişi çalıştıran işletmede ise 
2.5. Yani büyük işletmeler krizden etkilenmemiş.
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HÜRRİYET GAZETESİ - 16 KASIM 2009

Rusya’daki müteahhitler için 
zaman daraldı

ERDAL SAĞLAM

Geçen hafta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte bir günlüğüne Rusya’ya git-
tik. Ziyaretin amacı “varlık barışı” kapsamında Rusya’daki işa-
damları ile bir araya gelmekti. Moskova’daki Türk büyükelçi-
liğinde çok sayıda işadamı ile bir araya gelindi ve Bakan Şim-
şek kriz ve krizden çıkışı anlatırken Gelir İdaresi Başkanı Meh-
met Kilci varlık barışı hakkında bilgi verdi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun konuşması ise daha çok, “Türk işadamları-
nın ve vatandaşlarının Türkiye’de ve dışarıda birlik beraber-
lik içinde davranması gerektiği” üzerineydi.
İşadamları ise daha çok, “Ziraat Bankası’nın Türkiye’deki faiz 
oranlarıyla Rusya’da da kredi vermesi” gibi, günlük istekler-
de bulundular.
Ayrıca TOBTİM İş Merkezine giderek, Hisarcıklıoğlu’na veri-
len brifinge katıldım. TOBTİM Genel Müdür Yardımcısı Saba-
hattin Yavuz ve DEİK’in temsilcisi Önder Tekeli’nin verdikleri 
bilgilere göre en acil sorun Rusya’da iş yapan Türk müteahhitleri-
ne ilişkin. 143 bin lisanslı inşaat firmasından ancak yarısının aktif 
olduğu Rus inşaat sektöründe 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle inşa-
at firmalarına yeni kurulacak SRO adındaki çatı kuruluşlar altın-
da çalışma zorunluluğu getirilmiş. Eski lisanslar bu tarihten son-
ra geçerli olmayacak. 
300’e yakın Türk inşaat firmasının bulunduğu Rus inşaat sektö-
ründe kriz sebebiyle pek çok projenin iptal edildiği ve Türk inşa-
at firmalarının küçülerek çalışanlarının bazılarını Türkiye’ye gön-

dermek zorunda kaldığını söylediler. Buna rağmen sektörün yüz-
de 22’sini oluşturan ve bugüne kadar 30 milyar dolarlık iş alan 
Türk firmalarının Rusya’daki hayatiyetlerini devam ettirmeleri 
için bir SRO içinde birleşmelerinin önemine dikkat çektiler. Bir 
SRO’nun en az 100 firmadan oluşması gerekiyor ve 82 Türk fir-
ması bir SRO kurmak için girişimde bulunmuş, şimdi bunu 100’e 
tamamlamak istiyorlar. Ancak Rusya’daki büyük Türk müteah-
hitleri bu SRO’ya girmeye yanaşmıyormuş.
Anladığımız kadarıyla büyükler, Rus firmalarının ağırlıkta ola-
cağı SRO’lara girmek istiyorlar. Büyükelçilik de, zaten ırkçılığın 
büyümeye başladığı Rusya’da, şimdiye kadar başlarına gelen ör-
nekleri de sayarak, ileride “Türkler bunu yaptı” denmemesi için 
Türk firmalarının diğer SRO’lara yayılmalarının daha yararlı ola-
bileceği görüşünde. Yani önümüzdeki 1.5 ay içerisinde buradaki 
Türk müteahhitlerinin organize olarak, birkaç SRO’ya girmek zo-
runlulukları var.

‘HEPİMİZ AYRI BAŞIZ’
Rusya’da 5-6 yıl öncesine kadar tek Rus-Türk işadamları derneği 
varken şimdi bu sayı 5-6’ya çıkmış. Aynen içerideki işadamların-
daki örgütlenme dağınıklığı oraya da yansımış dolayısıyla tek bir 
ses halinde ortak taleplerini iletemiyorlar. 
İşte TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da sadece Rusya’da değil her 
yerde karşımıza çıkan bu dağınıklık ve güçlerin birleştirilmeme-
sinin verdiği zarar üzerinde durdu. Pastadan daha fazla pay almak 
için işbirliği gerektiğini, bizim artık ortaklık kültürü edinmemiz 
gerektiğini, birlikte hareket edildiğinde hem Türkiye’nin hem işa-
damlarının kazanacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu 500 bin ermeni 
asıllı Fransız vatandaşının bulunduğu Fransa’da, aynı sayıda Türk 
kökenli Fransız vatandaşı bulunmasına rağmen ermeni yasa tasa-
rısının geçtiğini, bu dağınıklığa örnek olarak verdi.
‘Bırakın dernekleri mescidleri bile ayırmışız, sanki farklı na-
maz kılıyormuşuz gibi’ şeklinde konuşan Hisarcıklıoğlu, “bir 
Türkün dünyaya bedel olduğunu” ama iki Türkün bir araya 
geldiğinde birbirine düştüğünü, artık birbirine tahammül, hoşgö-
rü ve ortak hareket etmeyi öğrenmemiz gerektiğini söyledi. 
“Hepimiz ayrı başız” diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak baş-
lattıkları “Dünya Türk İş Konseyi”ne işadamlarını üye olma-
ya çağırdı.
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MİLLİYET ANKARA TAŞRA GAZETESİ - 17 KASIM 2009

TOBB: Avrupa’dan gelen bozuk sesleri dinlemeyin

Türk kamuoyunun özellikle Avrupa’dan gelen bozuk ses-
leri dinlememeleri tavsiyesinde bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Esas olan bizim kendi ev ödevimizi yapabilmemiz. Biz ha-
zırlığımızı yaparsak, bu süreci tamamlayacak bütün unsur-
ları yerine getirirsek ister AB bizi alsın, ister almasın” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ‘AB-Türkiye Oda Forumu Projesi’nin kapa-
nış toplantısındaki konuşmasında, TOBB’un AB sürecine 
sağlayacağı katkılara yönelik planlamalar yaptıklarını söy-
ledi.

‘Bu nasıl anlaşma?’
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının AB katılım sürecine hazırlık 
durumunun belirlenmesine yönelik yapılan anket çalışması-
na 2 bin 878 firmanın katıldığını belirterek, “İş dünyasının 
AB sürecine verdiği destek çok net ortaya çıktı. Türk kamu-
oyunun AB sürecine verdiği desteğin daha üstünde” dedi. 
Gümrük Birliği anlaşmasına ilişkin olarak da ülkelerin çe-

şitli engeller koyduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Siz 
Gümrük Birliği anlaşması yapacaksınız, ‘bütün malların ti-
careti serbest’ diyeceksiniz, ama onu satanlara taşıyanlara 
kanun dışı engeller koyacaksınız. Bu nasıl Gümrük Birliği 
anlaşması?” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin haklılığının 
tescil edildiğini, şimdi sıranın ülkelerin bunu uygulaması-
na geldiğini vurguladı.
Eurochambers Başkan Yardımcısı Georgios Kassimatis de 
projenin iş çevreleri arasında işbirliğini artırmak olduğunu 
belirterek, “Türkiye’nin AB’ye katılımı gerçekleştiğinde iş 
topluluğu da buna hazır olacaktır” diye konuştu.

22 proje geliştirildi
AB-Türkiye Oda Forumu Projesi’nin sonuçları açıklandı. 
AB tarafından 5 milyon euro hibe sağlanan projeden 80 oda 
ve borsa faydalandı. 30 oda tarafından 11 Avrupa ülkesiyle 
22 proje gerçekleştirildi.
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AKŞAM GAZETESİ - 17 KASIM 2009

AB, Türkiye’ye çifte standart uyguluyor

ESİN GEDİK

Hisarcıklıoğlu, AB’nin vize muafiyeti konusunda 
Türkiye’yi sürecin dışında tutmasının kbul edilemez ol-
duğunu söyledi

Odaların AB-Türkiye Sivil Toplum diyaloguna katkısı ko-
nulu toplantının kapanış oturumunda konuşan Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Eurochambers Başkan 
Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni sert sözlerle 
eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği üye-
lik sürecinde üstüne düşeni yapmasına karşın Birlik’in hala 
Türkiye hakkında olumsuz kararlar aldığını belirtti. Hisar-
cıklıoğlu, “Ekimde yayımlanan ilerleme raporunda ciddi 
eksiklikler var. Örneğin raporda, Gümrük Birliği’nin işle-

yişi ile ilgili ana problemler olan vize, serbest ticaret anlaş-
maları ve taşıma kotalarına yer verilmedi. Buna karşılık di-
ğer aday ülkeler ve potansiyel ada ülkeler için 2010 yılında 
vize muafiyetleri tavsiye edilmiştir. Bu, Balkanlar açısından 
sevindiricidir ama gönüller Türkiye’nin de benzer uygula-
madan yararlanan bir ülke olarak adının zikredilmesini is-
terdi” dedi. Avrupa Birliği’nin imtiyazlı ortaklık diye ne ol-
duğu bilinmeyen bir kavram ortaya attığını da belirten Hi-
sarcıklıoğlu, “Bunun ne ahlaki ne de hukuki temeli vardır” 
şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, son olarak da AB’yi mü-
zakere sürecini tıkamakla suçladı. Hisarcıklıoğlu, eleştirile-
rini şöyle sürdürdü: “Düşünebiliyor musunuz hala tarama 
raporu hazırlanmayan fasıllar var. Teknik olarak hazır olun-
masına rağmen bazı üye devletlerin tutumundan kaynakla-
nan nedenlerle müzakereler başlayamıyor, hiçbir fasılda da 
müzakereler kapatılamıyor” dedi. 
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Hisarcıklıoğlu: Türkiye, krizi iç pazara yönelerek aşacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin krizi iç pazara yönelerek aşaca-
ğını dile getirdi.
İzmir’de gerçekleştirilen Dünya Fahri Konsoloslar 
Kongresi’nin (FICAC) açılış törenine katılan Hisarcıklıoğ-
lu, güncel ekonomik durumla ilgili görüşlerini katılımcılar-
la paylaştı.
Ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştir-
mek, mevcut diyalog imkanlarını daha etkin hala getirmek 
amacıyla organize edilen ve dokuzuncusu düzenlenen Dün-
ya Fahri Konsoloslar Kongresi 18 Kasım’a kadar sürecek. 
‘Ekonomik ve Sosyal Refah İçin İşbirliği’ ana teması ile İz-
mir Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen kongre, farklı kültür 
ve düşünceleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
FICAC Başkanı Arnold Foote, FICAC Genel Sekreteri ve 
Kongre Organizasyon Başkanı Aykut Eken, İzmir Vali-
si Cahit Kıraç, Ege bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve çok sayıda fah-
ri konsolosun katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin ekonomik kriz döneminde 4 açıdan etkilendi-

ğini ifade ederek, “Ülkemiz kriz döneminde dış ticaret ka-
nalları, yurtiçi kredi kanalları, dış kredi kanalları ve iç talep 
kanallarında yaşanan gelişmelerden etkilendi. Türkiye’nin 
bu kadar etkilenmesinin en önemli nedeni dış borcunun çok 
olması. Dünya ekonomisindeki gelişmeler de bize yardımcı 
olmuyor. Bu dönemde iç pazara yönelmemiz ve talebi artır-
mamız lazım” diye konuştu.
Toplantıda fahri konsolosların uluslar arası diplomaside 
önemli çalışmalar yapabileceğini belirten FICAC Genel 
Sekreteri ve Kongre Organizasyon Başkanı Aykut Eken de 
yaşanan kriz ortamından bunun önemli olduğunu vurguladı. 
Eken, “Biz bu kongre ile dünya da yaşanan terörü ve insan-
lar arasındaki eşitsizlikleri nasıl ortadan kaldırırız, insanla-
rın nasıl daha mutlu yaşamasını sağlarız gibi konuları tartı-
şıyoruz. Elbetteki bu süreçte fahri konsoloslara da görevler 
düşüyor” diye konuştu.
Herkesin yaşadığı toplum kadar ilerleyebileceğini savunan 
Eken, herkesin küresel bir köy içerisinde yaşadığını ve ka-
palı kapılar arkasında yaşama döneminin sona erdiğini ak-
tardı.
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Ekonomik krizden çıkışın anahtarı iç piyasa

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’nin birçok ülke gibi yaşanan küresel ekono-
mik krizden etkilendiğini dile getirerek, dış ticaret, yurtiçi kredi-
ler, iç talep alanlarında daralmalar olduğunu belirtti. Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye’nin ekonomik krizi iç piyasaya yönelerek aşabile-
ceğini ifade etti.
Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu’nun (FICAC), 80 farklı ül-
keden fahri konsolosları 4 gün süreyle bir araya getirdiği “Ekono-
mik ve Sosyal Refah için İşbirliği” temalı “9.Dünya Fahri Konso-
loslar Kongresi” başladı. 18 Kasım tarihine kadar sürecek kong-
renin dün İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen resmi açılış törenin-
de konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin krizden 4 açıdan etkilen-
diğini ifade ederek, “Ülkemiz kriz döneminde dış ticaret kanalla-
rı, yurtiçi kredi kanalları, dış kredi kanalları ve iç talep kanalların-
da yaşanan gelişmelerden etkilendi. Türkiye’nin krizden bu kadar 
etkilenmesinin en önemli nedeni dış borcunun çok olması. Dün-
ya ekonomisindeki gelişmelerde bize yardımcı olmuyor. Fon akı-
şının azalmasını Türk ekonomisini zora soktu. Bu nedenle iç tale-
bin artırılması gerekiyor. Kriz gerçek bir sektör krizi. Küresel ti-
carette büyük düşüş yaşandı. Olumlu gidişat varmış gibi görünü-
yor, bunun devam edeceğini umut edelim. Türkiye kriz sonrasın-
da doğru dersleri çıkarabilirse, küresel ekonomik durumumuzu 
daha istikrarlı hale getirebiliriz” diye konuştu. 

Artık krizden daha rahat çıkarız
Türkiye’nin bundan sonraki dönemde de hızla büyüyeceği-
ne inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, önemli olanın krizlerden 
doğru dersleri çıkartabilmek olduğunu dile getirdi. Bundan son-
ra krizden daha rahat çıkılacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türki-

ye ekonomisinin son yıllarda geçirdiği süreçler hakkında bilgi ve-
rerek, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü “1980-1990”, “1990-
2001”, “2001 sonrası” şeklinde üç dönemde açıklanabileceğini 
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ana hedefin makro ekonomik istikrarın 
sağlanması olan son dönemde Türkiye ekonomisinin yapısının ta-
mamen değiştiğini belirtti. Türkiye’nin bugün 200 ülkeye ihracat 
yapan bir ülke olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, kriz dönemin-
de Ortadoğu ve Afrika’ya yapılan ihracatta azalma olmasına kar-
şın; Türkiye’nin portföyünü kullanarak ilişkilerini daha güvenli 
bir hale getirdiğine dikkat çekti.

AB’NİN VİZE VE KOTA ENGELİ HUKUKSUZLUKTUR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekim ayında Avrupa Komis-
yonu tarafından Türkiye’ye ilişkin yayınlanan ilerleme raporunda 
ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, ilerleme raporunda Gümrük 
Birliği’nin işleyişiyle ilgili ana problemler olan vize, serbest tica-
ret anlaşmaları ve taşıma kotalarına yer verilmemesini eleştirdi. 
Hisarcıklıoğlu, “Siz Gümrük Birliği anlaşması yapacaksınız, ‘bü-
tün malların ticareti serbest’ diyeceksiniz, ama onu satanlara taşı-
yanlara kanun dışı engeller koyacaksınız. Bu nasıl Gümrük Birli-
ği anlaşması? Biz bu hukuksuzluğun altını çizdik v çözümünü de 
hukukla aradık. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gö-
türdük. Şimdi iş bunun uygulanmasında” dedi. AB-Türkiye Oda 
Forumu Projesi toplantısının kapanışında konuşan Hisarcıklıoğlu, 
iş dünyasının AB katılım sürecine hazırlık durumunun belirlen-
mesine yönelik yapılan anket çalışmasına 2 bin 878 firmanın ka-
tıldığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, anket sonuçları ile Türk iş dün-
yasının AB sürecine verdiği desteğin net bir şekilde ortaya çıktı-
ğını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)
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TOBB : Böyle Gümrük Birliği olur mu?

Gümrük Birliği anlaşmasına rağmen Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin Türk mallarına çeşitli engeller koyduğunu be-
lirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği anlaşması yapa-
caksınız, ‘bütün malların ticareti serbest’ diyeceksiniz, ama 
onu satanlara, taşıyanlara kanun dışı engel koyacaksınız. 
Bu nasıl Gümrük Birliği anlaşması?” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin haklılığının tescil edildiğini, şimdi sıranın ül-
kelerin bunu uygulamasına geldiğini vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, ‘AB-Türkiye Oda Forumu Projesi’nin ka-
panış toplantısındaki konuşmasında TOBB’un AB sürecine 
sağlayacağı katkılara yönelik planlamalar yaptıklarını söy-
ledi.
Türk kamuoyunun, Avrupa’dan gelen bozuk sesleri dinle-
memesi tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, “Esas olan bi-
zim kendi ev ödevimizi yapabilmemiz. Biz hazırlığımızı 
yaparsak, süreci tamamlayacak unsurları yerine getirirsek 
AB bizi ister alsın, ister almasın” dedi.

‘AB sürecine büyük destek var’
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının AB sürecine hazırlık durumu-
nun belirlenmesine yönelik yapılan ankete 2 bin 878 firma-
nın katıldığını belirterek, “İş dünyasının AB sürecine verdi-
ği destek çok net ortaya çıktı. Türk kamuoyunun AB süre-
cine verdiği desteğin daha üstünde” dedi.
Eurochambers Başkan Yardımcısı Georgios Kassimatis de, 
“Türkiye’nin AB’ye katılımı gerçekleştiğinde iş topluluğu 
da buna hazır olacaktır” diye konuştu. AB-Türkiye Oda Fo-
rumu Projesi’yle AB tarafından sağlanan 5 milyon euro hi-
beden 80 oda ve borsa faydalandı. 30 oda, 11 Avrupa ülke-
siyle 22 proje gerçekleştirdi.
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İşte Hisarcıklıoğlu’nun Eurochambers’da gösterdği büyük 
başarının perde arkası
Hisarcıklıoğlu, Eurochamber için 43 ülke ile temas kur-
du
Türkiye’nin Eurochambers’da 2003’te yönetim kurulu üye-
liği ile başlayan serüveni, 2009’da başkan yardımcılığı ile 
sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Birliği’nin (Eurochambers) başkan yardımcılığına se-
çilerek, birliğin Avrupa ülkeleri dışında başkan yardımcısı 
kabul etmeme kuralını da delmiş oldu. Ekonomik Forum, 
Ekim sayısında Hisarcıklıoğlu’nun başkan yardımcılığı için 
43 ülke ile temas kurduğunu yazdı.

İSTANBUL – DÜNYA
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurocham-
bers) 51 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk başkan yardımcı-
sı oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ekim ayında yapılan seçimlerde 88 oyun 
76’sını alarak ilk turda seçildi. Hisarcıklıoğlu, Avrupa iş 
dünyasının en önemli örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak iki 
yıl görev yapacak. 8 Aralık’ta Brüksel’de Başkanlık Diva-
nı toplanacak ve görev dağılımı yapılacak. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aylık dergisi Ekonomik Fo-
rum da Ekim sayısında ‘Avrupa İş Aleminin Zirvesinde İlk 
Türk’ başlığı ile TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

Eurochambers Başkan Yardımcılığı’na seçiliş öyküsünü 
adım adım anlattı.
Buna göre Eurochambers’in Birinci Başkan Vekilliğine Se-
çilen TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, son iki ayda 
57 bin kilometre uçak yolculuğu yaptı, 20 Ağustos-14 Ekim 
tarihleris arasında Eurochambers üyesi 43 ülke i ile temas 
kurdu. 22 ülkeyi doğrudan ziyaret etti, altı ülke ile telefon-
la görüştü, yedi ülkenin temsilcilerini Türkiye’de ağırladı.
2003 yılı Ekim ayında, TOBB tarihinde ilk kez TOBB Baş-
kanı sıfatıyla Eurochambers Yönetim Kurulu Üyeliğine 
aday olan Hisarcıklıoğlu, bir üye hariç tüm ülkelerin oyu 
ile Eurochambers Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. Bu 
Türkiye için de Eurochambers için de bir ilkti.
20 Ocak 2008 tarihinde Moskova’da Eurochambers Baş-
kanlık Divanı’na seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, Ortak Üye-
ler komitesi toplantısı öncesi tüm destekleri arkasına alarak 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ 
ve Makedonya Odalar Birliği heyetiyle birlikte aynı uçak-
la İsrail’e gitti. 
8 Eylül de İsrail’deki toplantı öncesi Hisarcıklıoğlu kısa 
bir görüşme yaptığı İsrail Odalar Birliği Başkanı Uri-
el Lyn’in de desteğini alarak toplantıya girdi. Toplantı-
nın seçimle ilgili maddesine gelindiğinde, toplantıyı yöne-
ten Pierre Simon, “Ortak Üyeler adına TOBB Başkanı Ri-
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fat Hisarcıklıoğlu’nun aday olmak istediğini memnuniyet-
le öğrendim. Bunun gerçekleşmesi Eurochambers’i güçlen-
direcektir” şeklindeki konuşması üyelerin alkışı ile destek 
buldu.
Daha sonra söz alan Hisarcıklıoğlu, Ortak Üyeleri temsi-
len Başkanlık Divanı’nda yer aldığını ve yine Ortak Üye-
lerin desteklemesi halinde Ekim ayındaki Eurocham-
bers Başkan Yardımcılığı seçiminde aday olmayı düşün-
düğünü ve tüm üyelerden destek talep ettiğini dile getir-
di. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasından sonra söz alan, Ar-
navutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, 
Sırbistan ve İsrail, Hisarcıklıoğlu’nun adaylığını destekle-
diklerini açıkladılar. Aynı toplantıda Hisarcıklıoğlu oybirli-
ği ve Eurochambers Yönetim Kurulu üyeliğine altıncı kez 
seçildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Eurochambers Başkan 
Yardımcılığı’na adaylığı için gerekli belgeler 15 Eylül 2009 
tarihinde, müracaat için belirlenen son günde Brüksel’e 
ulaştırıldı.
16 Eylül günü, Eurochambers Başkan yardımcılığı için 
adaylar açıklandığında üç başkan yardımcılığı koltuğu için 
ortada altı aday olduğu görüldü. Oldukça karışık seçim ku-
ralları olan Eurochambers’a seçilmek için 2/3 oranında oy 
alınması gerekiyor. Ekim ayında yapılan seçimlerde 88 
oyun 76’sını alarak ilk turda seçildi.
8 Aralık’ta Brüksel’de Başkanlık Divanı toplanacak ve gö-
rev dağılımı yapılacak.

Hisarcıklıoğlu: Tüm üyelerin sesi olmak zorundayız
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, iki yıl boyunca 2 
bin yerel oda ve yüzde 90’ı KOBİ olan 19 milyon işlet-
menin üye olduğu, 22 trilyon dolarlık büyüklüğü ile dün-
ya ekonomisinin yüzde 37’sini oluşturan Eurochambers’ın 
en yüksek karar mekanizmasında yer alacak. Hisarcıklıoğ-
lu, bu seçimin, esasen küresel ekonomi ile bütünleşme sü-
recimizde ve özellikle de Avrupa Birliği katılım sürecinde 
çok önemli bir aşamayı temsil ettiğine işaret ederek şöy-
le konuştu: “Bu seçim, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü-
nün Avrupa iş dünyası kurumlarına taşınmasıdır. Türk özel 
sektörün gücünün Avrupa’daki yansımasıdır. Avrupa’nın 
en büyük iş dünyası kurumları da bu seçimle, Türkiye eko-
nomisinin büyüklüğünü tescil etmiştir. Artık Avrupa Birli-
ği kurumlarında şirketler dünyasını ilgilendiren her konu-
ya doğrudan konuşma fırsatımız olacak. Hem de dışarıdan 
biri olarak değil. Sistemin bizzat içinden biri olarak konuşa-
cağız. İşletmeleri ilgilendiren temel meselelerde öncelikle 
Türkiye’nin ve elbette seçildiğim konum itibariyle, Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin ve Avrupa Birliği üyesi olmayan 18 
Eurochambers üyesi ülkeni sesi olmak zorundayız. Bu gö-
rev vesilesiyle, Türk iş dünyası olarak, 27 AB üyesi ülke ve 
18 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin temsil edildiği bir 
kuruluşun kara alma ve politika oluşturma sürecinde belir-
gin bir rol üstlenmiş olacağız. Türkiye’nin AB katılım süre-
cinde bu tür adımlara çok fazla ihtiyacımız var. Avrupa dü-
zeyinde örgütlenmiş çatı kuruluşlarının sorumluluk gerekti-
ren pozisyonlarında daha fazla yer almalıyız”.

Eurochambers’e 1963’te üye olduk
• Avrupa’daki tüm odaları temsil etmek üzere 1958 yılın-
da kuruldu.
• 45 ülkedeki 2 bin yerel odayı çatısı altında topluyor.
• Toplam 19 milyon işletme ve 120 milyon istihdamı tem-
sil ediyor.
• Ekonomik büyüklüğü 22 trilyon dolar.
• Dünya ekonomisinin yüzde 37’sini oluşturuyor.
• Türkiye, Eurochambers’a 19637’te üye oldu.
• AB ülkesi olmayan 18 üye, “ortak üye” olarak tanımlanı-
yor.
• Yönetim kurulunda 27 AB üyesi ve 5 ortak üye bulunuyor.
• Her ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre oy hakkı var.
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REFERANS GAZETESİ - 24 KASIM 2009

Odalar – AB arasında hem diyalog hem iş

TUTKU AYVAZ
Türkiye’den ticaret ve sanayi odaları, Avrupalı odaların 
uzmanlıklarından yararlanırken iş yapmayı da unutmadı. 
TOBB, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’yle (EU-
ROCHAMBRES) yürüttüğü “AB-Türkiye Odalar Forumu 
Projesi” tamamlandı. Projede Türkiye’den 80 ve AB’den 
24 oda 22 alt projede ortaklık yaptı. Türk odaların AB bil-
gisinin artırılması ile Avrupalı odaların uzmanlıklarından 
yararlanarak hizmetlerinin katma değerinin yükseltilme-
si amacını taşıyan projede, firmalar iş bağlantıları da yaptı.

‘Yeşil dokunuş’ markası
Adana Ticaret Odası ile Sheffield (İngiltere) Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın yaptığı “Yeşil Dokunuş Projesi” ile ürünle-
rin çevre dostu olduğunu anlatan bir etiket olan “yeşil do-
kunuş” markası oluşturuldu. Amasya ile Lucca (İtalya) 
TSO’larının yaptığı “Amasya-Avrupa Ticaret Ağı Proje-
si” ile de Amasya’dan 70 şirket İtalyan firmalarla işbirli-
ği geliştirdi. Görüşmelerde ilk etapta 7 Türk firması, İtalyan 
firmalarla görüşmeleri sürdüreceğini belirtirken; mobilya, 
mermer ve tarım sektörlerinden firmaların İtalya’ya ihraca-
tı gündeme geldi. “Rize’den Stockholm’e İşbirliği Köprüle-
rinin Kurulması Projesi” ile ise Rize TSO ile Stockholm (İs-

veç) Ticaret Odası firmaları arasında ticaret imkanı oluştu. 
Rize’den İsveçli şirketlere çay ve nalburiye ihracı sağlandı.
Bandırma Ticaret Odası’nın Oviedo (İspanya) TSO’yla yü-
rüttüğü “Güney Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin Ulus-
lar arası İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” ile ise ürün 
ambalajı sorunlarından yabancı dil bilen personel eksiği-
ne kadar ihracat yapmasının önünde engel bulunan işlet-
melerin ihracatçı kılınmasına çalışıldı. Çalışmalarda 80 
KOBİ’ye ulaşılarak danışmanlık hizmeti verildi. Bu firma-
lardan 10’una ise oldukça ayrıntılı birer ihracat yol harita-
sı çizildi.
Mersin ve Şanlıurfa TSO ile İngiltere’den Thames Valley 
ve Liverpool TSO’ların yürüttüğü “Yenilikçi İş Fikirlerinin 
Finansmanı için İş Melekleri Ağı ve Girişimcilik Akademi-
si Projesi” ile fikir sahibi girişimcilerle bu fikirlere destek 
sağlayacak yatırımcı iş meleklerinin bir araya getirilmesi 
için altyapı kuruldu. Rekabetçiliğin artırılması için öne çı-
karılan kümelenme konusunda Konya Sanayi Odası Kırşe-
hir, Aksaray ve Güneybatı Saksonya (Almanya) TSO ile bir 
çalışma yürüttü. Konya otomotiv yan sanayisinde bu çerçe-
vede bir küme oluşturulurken, Alman modeli incelendi ve 
uluslar arası fuarlara katılım sağlandı.
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REFERANS GAZETESİ - 26 KASIM 2009

Kaliteli demokrasi, güçlü ekonomi

JALE ÖZGENTÜRK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na göre kaliteli de-
mokrasi için yeni bir anayasa yapılmalı, seçim kanu-
nu ve siyasi partiler yasası değişmeli, hukuk sistemi de 
yeniden yapılandırılmalı. Güçlü ekonomi için de yurti-
çi üretim kapasitesi korunmalı, üretim teşvik edilmeli, 
kredi kanalları açık tutulmalı.

Trakya’nın Bulgaristan sınırında kalan kendi halinde bir 
kent Kırklareli. Okuma yazma oranı yüzde 100’e yakın en 
eğitimli kentlerden biri ama sanayileşme açısından ne ya-
zık ilçesi durumundaki Lüleburgaz’ın gölgesinde kaybol-
muş. Merkezinde 60 bin nüfusuyla biraz kasaba havasında.
Kırklareli’ne yolum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geleneksel top-
lantılarından birine katılmak için düştü. Başkan olduğu 8 
yıldan bu yana 1422 kez oda ve borsaları ziyaret eden Hisar-
cıklıoğlu, günde 247 kilometre yol katederek Hakkari’den 
Edirne’ye kadar üyelerinin sorunlarını dinlemeye devam 
ediyor.
Hisarcıklıoğlu ile geldiğimiz Kırklareli’nde bu kez farklı 
bir konu başlığı vardı. Kadın girişimciliği. Hisarcıklıoğlu 
Türkiye’de kadın girişimcilik konusunda gerçekten önemli 
bir adım attı. Kadın Girişimcilik Kurulu oluşturdu.

Bugün sayıları bine yaklaşan kadın girişimcilerin sayısının 
daha artması gerektiğini her toplantıda söyleyen Hisarcıklı-
oğlu, Trakyalılara da bu konunun önemi anlattı. Türkiye’nin 
nüfusunun yüzde 50’sinin yani 36 milyonun kadın olduğu-
nu söyleyen Hisarcıklıoğlu, buna rağmen kadın girişimcile-
rin sayısının yüzde 1 olduğunu belirtiyor.

Kriz küçük işletmeleri vurdu
“Toplum olarak zenginleşmek istiyoruz” diyen Hisarcıklı-
oğlu, “Zenginliğin yolu iş, aş, girişimcilerin olmasından ge-
çiyor. Son Cumhuriyet döneminden bu yana 1.3 milyon tüc-
car ve sanayi çıkartmışız. Çoğunluğu erkek” diyor.
Burada kadın girişimciler kurulunun müthiş bir başarı hika-
yesi yazdığını dile getiren Hisarcıklıoğlu kadınlara da öne-
rilerde bulunarak ve şunları söylüyor:
“Daha fazla odalara girin. Kota mota çok zor. Bu seçimde 
odalarda yüzde 300 üye sayısı arttı. Genç kızlarımıza ka-
dın girişimciliği teşvik etmemin nedeni şu. Rol model olun. 
Girişimci olunabileceğini gösterin. Heves duysunlar. Elini-
zin hamuru ile erkek işine karışın”. Rifat Bey, işadamlarının 
dikkatle dinlediği konuşmasında Kırklareli’nin sorunlarına 
da değindi. Gelişmişlik açısından Türkiye’nin 11’inci ili 
olan Kırklareli’nde teşvik sisteminin 2001 verilerine göre 
tespit edildiğini söylüyor.
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Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre Kırklareli’nde 
Ekim ayı itibariyle bir yıllık iş yeri sayısı yüzde 45 azalmış. 
Türkiye’de bu oran yüzde 15. SSK verilerine göre Temmuz 
itibarıyla bir yıllık sürede istihdam Türkiye’de yüzde 1.5 
Kırklareli’nde ise yüzde 2 azalmış. Protesto olan senetler-
de de ilk dokuz ayda genelde yüzde 28 olan artış bu kent-
te yüzde38.
Hisarcıklıoğlu, krizin küçük işletmeleri daha çok vurduğu-
nu söylüyor. İkinci çeyrek verilerine göre 1-99 kişi çalıştı-
ran şirketlerde istihdam azalması yüzde 12.1’i olurken, 500 
kişiden fazla çalıştıran şirketlerde ise yüzde 2.4 azalma ol-
duğunu anlatıyor. 
Türkiye’nin krizde olup olmadığı konusunda soru işaretleri 
olduğunu da belirten Hisarcıklıoğlu, eskiden kriz algısı için 
enflasyon, faiz ve borsaya bakıldığını söylüyor. 
“Faiz iniyor ama büyüme de onunla birlikte aşağı gidiyor, 
işsizlik aratıyor. Yapacağımız yatırımları değil akşamı na-
sıl edeceğimizi düşünüyoruz. Enflasyon düşüyor ama orta-
da talep kalmadığı için üretim aşağı doğru indiği için düşü-
yor. Bankalarda para var ama biz borçlarımızı çevirmekte 
güçlük çekiyoruz. Bu ortamda iki göstergeye bakmak gere-
kiyor. Birincisi büyüme, ikincisi işsizlik. İkisi de maalesef 
iç açıcı değil” diyor.

İç pazardaki büyüme önemli
“Etkilenmeyen ülkeler var. Çin yüzde 7.7, Hindistan yüzde 
6 büyüdü. Bu ülkelerde büyüme iç pazara dayanıyor” diyen 
Hisarcıklıoğlu, iç pazardaki büyümenin önemine işaret edi-
yor. Türkiye’nin makro anlamda iki çıpası olması gerektiği-
ni söyleyen Hisarcıklıoğlu’nun şu sözleri ise gerçekten ya-
şadığımız günler açısından çok önemli.
“Kaliteli demokrasi, güçlü ekonomi. Kaliteli demokrasi için 
yeni bir anayasa yapılmalı, seçim kanunu ve siyasi parti-
ler yasası değişmeli, hukuk sistemi de yeniden yapılandırıl-
malı. Güçlü ekonomi için de kriz ortamında yurtiçi üretim 
kapasitesi korunmalı, öncelik üretimi teşvik olmalı. Yurtiçi 
kredi kanalları açık tutulmalı.
Demokrasinin kalitesini arttırmadan güçlü ekonomi müm-
kün değil. Güçlü ekonomi olmadan da kaliteli demokra-
si olmaz. Türkiye iyi işleyen, denetlenebilir hesap verebi-
lir ve şeffaf birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. 
Türkiye’de ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, teşebbüs 
hürriyeti olmazsa olmazdır. Birlik olmadan dirlik olmaz”.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, MÜNİH’TE ALMAN İŞADAMLARINA SESLENDİ:

Hem yatırıma çağırdı hem de AB’yi uyardı

MÜNİH
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Alman işadamlarına hitaben, Türk işadamlarında müt-
hiş bir bilgi ve tecrübe, Alman işadamlarında ise para olduğunu 
belirterek, “Gelin bu ikisini birleştirelim, hangi coğrafyada nasıl 
işbirliği yapılacağı noktasında esnekliğimiz var” dedi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genel Kurulu, 
Almanya’nın Münih kentinde yapıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, burada yaptığı konuşmada, Almanya’daki Türk girişimcile-
rin “Başarı hikayeleri” yazdığını, bugün itibariyle Almanya gene-
linde Türkler tarafından işletilen 72 bin işletme bulunduğunu söy-
ledi. Türklerin bu ülkede 9 milyar Avro tutarında yatırımları oldu-
ğunu, söz konusu işletmelerde 350 bin kişiye istihdam sağlandığı-
nı anlatan Hisarcıklıoğlu, bu yatırımcıların iki ülke arasında “köp-
rü” görevi gördüklerini kaydetti. Küresel krize de değinen TOBB 
Başkanı, krizden çıkışın işadamları sayesinde olacağını; ancak ül-
kelerin korumacılık politikaları uygulamaları gerektiğini dile ge-
tirdi. “Dünya ticaretinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ge-
rekmektedir” diyen Hisarcıklıoğlu, alınıp satılmayan malın değe-
rinin olmayacağını, küresel ölçekte kimin nerede yatırım yaptığı-
nın da bir önemi bulunmadığını, önemli olanın iş ve aş oluştur-
mak olduğunu dile getirdi. 

“TÜRKİYE, BÖLGESİNDE SANAYİ DEVİ”
Türkiye’nin bölgesinde bir sanayi devi haline geldiğini, turizm-
de de dünyanın 7. destinasyonu olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğ-
lu, şöyle devam etti:

“Türkiye, İtalya ve Çin arasında sanayi devi olan tek ülke. Bizim-
kilerden daha kaliteli ve ucuz tesisleri de Akdeniz’de bulamazsı-
nız. Müteahhitlik sektöründe de dünyada Çin’den sonra ikinci sı-
radayız. Türk işadamları sadece ülkelerinde değil, bölgelerinde de 
çok aktif. Bu potansiyelimizden siz de istifade edin. Bizde müthiş 
bir tecrübe ve bilgi var. Sizde de para var. Gelin ikisini birleştire-
lim. Hangi coğrafyada nasıl işbirliği yapılacağı noktasında müt-
hiş esnekliğimiz var”.

“BİZİMKİ 4 DİKİŞ”
TOBB Başkanı Türkiye’nin AB’ye yönelik sürecini değerlendi-
rirken de bu “serüvenin” 1963 yılında başladığına dikkat çekti ve 
“1955’te Gümrük Birliği anlaşması yapıldı. 1999’da Helsinki zir-
vesinde Almanya’nın liderliğinde Türkiye’nin tam üyelik pers-
pektifini kabul etmiş durumda AB ülkeleri… 2004’te de müzake-
reler başladı. Biz de iş sağlam olsun diye (aman üçüncü dikişi at) 
derler. Bizim dikiş dört oldu. Bizim dikiş en sağlamı ama Avrupa-
lı liderlerden zaman zaman farklı sesler çıkıyor. Uluslararası hu-
kukta ahde vefa vardır. Acaba hukuka yeni bir terminoloji mi giri-
yor? (Patron değişince bütün anlaşmalar iptal edildi) diye bir ter-
minoloji yok hukukta. Böyle bir terminoloji olmadığına göre, li-
derlerin gerçek liderlik yapmaları lazım”.
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin de kendi ev 
ödevini yapması gerektiğini belirterek, “Biz bunu yaptıktan sonra 
AB ister bizi kabul etsin, ister etmesin ama şunu da bilin, medeni-
yetin devamı için enerji şart. Enerjinin geçeceği yol, güvenliği ve 
arzı Türkiye üzerinden olacak” dedi.
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Vize sorunu böyle devam edemez

HAMDİ ATEŞ

TATSO toplantısı için Almanya’ya giden Çorlu Ticaret 
Borsası Başkanı Ertan vizede pürüz çıktığı için güçlük-
le ülkeye girdi.

TOBB’dan 4 ülkede eyalet stratejisi 
TOBB ABD, Çin, Hindistan ve Almanya’da çalışma strate-
jisini değiştiriyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 
ülkelerde eyalet bazında çalışmaya başlayacaklarını söyle-
di. Bu değişikliğin nedeninin eyalet hükümetlerinin sağla-
dığı teşvik ve Almanya’nın talebi olduğuna işaret eden Hi-
sarcıklıoğlu, “Türk yatırımcılarına teşvik vermek istiyoruz 
talebi geldi. Eyalet hükümetlerinin merkezi hükümetlerden 
ayrı teşvikleri, destekleri var. O nedenle orada etkin olmak 
lazım” dedi.
Almanya’nın Münih kentinde yapılan Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın (TATSO) 6. Genel Kurulu, vize tar-
tışmasının gölgesinde geçti. Genel Kurul’a katılmak için 
Münih’e gelen Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan, 

vize sorunu yaşadı. 3 Aralık’ta Münih’e inen Ertan’ın pasa-
portunu kontrol eden Alman yetkililer, vizesinde problem 
olduğu gerekçesiyle girişine izin vermedi. Daha önce Yu-
nanistan Başkonsolosluğu’ndan Schengen vizesi bulunan 
Ertan, TOBB yönetimi, TATSO ve Türk Konsolosluğu’nun 
devreye girmesiyle sorunu aştı. Vizede tek giriş ibaresi ol-
duğu için sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Sorun çözülemeseydi, 
Ertan bir gece havaalanında tutulacaktı. Bu olay Türk heye-
tinin moralini bozdu.

ADALETSİZ UYGULAMA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’daki ko-
nuşmasında Avrupa Adalet Divanı’nın iş seyahati yapacak 
Türkler için vize uygulanmaması kararının uygulanmadı-
ğına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Adalet Divanı bunu 
haksız buldu ama ülkeler bunu uygulamıyor. İşadamlarımı-
za bin türlü sorun çıkarılıyor. İşadamı Almanya’ya gelecek 
vize sorunuyla karşılaşıyor. Hadi bunu atlattı, mal göndere-
cek karşısına kota çıkıyor. Adaletsiz , haksız ve hukuksuz 
bu durum sonsuza kadar böyle gitmez”.
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Bizde tecrübe sizde para var, gelin Irak’a ortak olup girelim!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya’ya Irak’ta 
ortak iş yapma çağrısında bulundu: Irak için sizde para, 
bizde bilgi ve tecrübe var. Gelin ikisini birleştirelim. Za-
ten Irak’a bizim dışımızda giremezsiniz…

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 6’ncı Genel 
Kurulu, Almanya’nın sanayisi en gelişmiş eyaleti olan 
Bavyera’nın başkenti Münih’te yapıldı. Toplantıya katılan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada Alman işadamlarına 
seslendi. Hisarcıklıoğlu, Almanlara, başta Irak olmak üze-
re üçüncü ülkelerde ortak iş yapma önerisinde bulunarak, 
“Bizde Irak konusunda müthiş bilgi ve tecrübe var. Sizde 
para bizde tecrübe var. Gelin bu ikisini birleştirelim. Irak’ı 
bizden daha iyi bilen yok. Gelin bu işbirliğini birlikte ya-
palım” dedi. Hisarcıklıoğlu, Almanların Irak’ta aktif ol-
mak istediklerini ancak güvenlik sorunu nedeniyle olama-
dıklarını belirterek, Türk yatırımcıların ise bölgede güven-
lik sorunu yaşamadığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Irak’a 
girmek istiyorlarsa bizim dışımızda giremezler” diye ko-
nuştu. Hisarcıklıoğlu, 10 Aralık’ta da İstanbul’da Alman-
ya ile Türkiye’nin Irak’taki ortak işbirliği alanları konusun-
da bir konferans yapacaklarını da söyledi. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Almanya’nın Siemens ve BMW gibi dünya devleri-
nin merkezinin bulunduğu en gelişmiş eyaletinin Bavyera 
olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Bavyera’nın başken-

ti Münih’te toplantı yaptıklarını kaydetti. Bundan sonra Al-
manya, ABD, Çin ve Hindistan’da eyalet stratejisi uygula-
yacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Artık merkezi hükümet 
yerine eyaletlerle işbirliği yapacağız. Eyaletlerin de hükü-
metleri var. Onların ayrı destek ve teşviği var. Esas iş eyalet 
hükümetinde” diye konuştu. 

KORUMACILIK UYARISI
Hisarcıklıoğlu, V şeklinde yaşanan krizin, son hafta yaşa-
nan gelişmelerle W şeklinde gerçekleşmesinden korkuldu-
ğunu belirterek, dünya liderlerine ‘korumacılık’ uyarısın-
da bulunarak şunları kaydetti: Bu krizlerin bitişi yine biz 
işadamları vasıtası ile olacak. Ülkeleri yönetirken popü-
lizm yapan ülke liderlerine seslenmek istiyorum: Koruma-
cılık tedbirleri ile ülke ekonomisini kurtaramazsınız. Ülke 
ekonomisini dünyaya açarak, dünya ticareti önündeki en-
geli kaldırın. Kısa vadeli düşünülen korumacılık tedbirle-
riyle dünya ekonomisinin gelişmesine engel oluyorsunuz…

İşadamları artık vize alırken çile çekmesin
TOBB heyetiyle birlikte Almanya’ya gelen işadamlarından 
Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan, bu ülkeye gi-
rişte Schengen vizesi krizi yaşayarak Alman polisi tarafın-
dan alıkonuldu. Almanya ile yaşanan bu vize sorununu da 
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eleştiren Hisarcıklıoğlu, AB ile yapılan Gümrük Birliği ne-
deniyle mal girişi serbest iken o malı satacak işadamlarına 
vize engeli çıkartılmasının büyük bir hukuksuzluk ve hak-
sızlık olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, daha önce bir Türk 
Tır şoförü için Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karara da 
bütün AB’nin uymasını beklediklerini kaydederek, “Türk 
işadamının eli kolu bağlı. Dur vize. Yav arkadaş sen elini 
kolunu sallayıp benim ülkeme geliyorsun. Bu adaletsizlik 
bir gün vicdanları rahatsız eder” diye konuştu. 
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Almanlarda para, bizde tecrübe var Irak pazarına birlikte 
açılabiliriz
İSA YAZAR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Avrupalı işadamlarına Almanya’dan ortak-
lık çağrısında bulundu. Türkiye’nin Irak, Ürdün ve diğer 
Ortadoğu ülkeleri ile Orta Asya’da önemli birikimlere ve 
dostluklara sahip olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Sizde 
para var, bizde tecrübe. Gelin üçüncü ülkelerde ortak iş ya-
palım” dedi. Alman işadamlarının Irak’ta yatırım yapmak 
istediğini ancak güvenlik gerekçesiyle bu işe girişemedikle-
rini belirten TOBB Başkanı, Türk yatırımcıların ise güven-
lik sorununu kolaylıkla aştığını belirtti.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TDIHK) 6. Olağan 
Genel Kurul Toplantısını Münih’te yaptı. Toplantıda konu-
şan TOBB Başkanı, Avrupa’nın gelecekte ihtiyaç duyacağı 
enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden geçtiğini kaydede-
rek, “Avrupa, medeniyetinin devamı için Türkiye’yi AB’ye 
almak zorunda” dedi. Türkiye’nin kendi ev ödevini yapma-
sı gerektiğini belirten TOBB Başkanı, “Biz bunu yaptıktan 
sonra AB ister bizi kabul etsin ister etmesin. Ama şunu da 
bilin; medeniyetin devamı için enerji şart. Enerjinin geçe-
ceği yol, güvenliği ve arzı Türkiye üzerinden olacak. Avru-
pa medeniyetinin devamı için Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, AB’nin 2030’larda enerji ihtiyacının yüzde 
30’unu dışarıdan karşılamak zorunda kalacağını hatırlata-
rak, “Kendi medeniyetinin geleceğini düşünenler bu nokta-
ya dikkat etsin” diye konuştu. 
Küresel krize de değinen TOBB Başkanı, krizden çıkışın 

işadamları sayesinde olacağını, ancak ülkelerin korumacılık 
politikaları uygulamamaları gerektiğini dile getirdi. Dünya 
ticaretinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını isteyen 
Hisarcıklıoğlu, aksi taktirde krizin derinleşeceğini belirtti. 
Türkiye’nin bölgesinde bir sanayi devi haline geldiğini ifa-
de eden TOBB Başkanı, “Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki 
coğrafyada sanayi devi olan tek ülke. Turizmde bizimkiler-
den daha kaliteli ve ucuz tesisleri Akdeniz’de bulamazsınız. 
Müteahhitlik sektöründe de dünyada Çin’den sonra ikinci 
sıradayız. Türk işadamları sadece ülkelerinde değil, bölge-
lerinde de çok aktif. Bu potansiyelimizden siz de istifade 
edin. Bizde müthiş bir tecrübe ve bilgi var. Sizde de para 
var. Gelin ikisini birleştirelim” ifadelerini kullandı. Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rainhardt Freiherr 
von Leoprechting ise Avrupalı liderlere çağrıda bulunarak 
Türkiye’nin bir an önce AB’ye alınmasını istedi. Leoprech-
ting, “Biz Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak dahil olması 
gerektiğini savunuyoruz. İmtiyazlı ortaklık önerilerine kar-
şıyım. İmtiyazlı ortaklık, içi boş bir paket. AB asla Hıristi-
yan birliği değildir. Bir dahaki adım tam üyelik olmalı. Tür-
kiye, Avrupa Birliği için büyük bir şans” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ABD, Çin, Hindis-
tan ve Almanya’da çalışma stratejisini değiştiriyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu ülkelerde eyalet 
bazında çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu, bu değişikliğin sebebinin eyalet hükümetlerinin sağladı-
ğı teşvik ve Almanya’nın talebi olduğuna işaret etti.
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Almanya’da mescit ayrılığına üzüldü ‘diaspora’ istedi

ARALIK 09

HÜRRİYET GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

BÜLENT SARIOĞLU
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası genel kuruluna katı-
lan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Beni burada bir 
mescide götürdüler. Yanında başka bir mescit daha vardı. 
‘Aman oraya girme, onların cemaati ayrı’ diye uyardılar. 
Allah’ın ibadet yerini bile ayırmışız” dedi.

Dubai krizi Türkiye’yi cazibe merkezi yapar mı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Dubai’deki krizin Türkiye’ye fırsat 
oluşturup oluşturmayacağına dönük tartışmayı şöyle de-
ğerlendirdi: “Daha güvenli bir liman olabiliriz. Türkiye çok 
fazla borçlu bir ülke değil. Türkiye cazibe merkezi olur mu? 
Olur. İş ve yatırım yollarının önündeki engelleri kaldırırsa-
nız olur. Mevcut teşvik sistemi 2010’a kadar. 2010’dan son-
raya bakmak lazım. İnşallah hazine bunun üzerinde çalışı-
yordur”.
Türkiye dışındaki işadamlarını Dünya Türk İş Konseyi’nde 
(DTİK) tek çatı altında toplamaya çalışan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Münih’te ilginç örneklerle parçalanmışlığa dikkati çekti. 
Tanık olduğu bir mescit çatışmasını anlatarak “Allah’ın iba-
det yerini bile ayırmışız” diyen Hisarcıklıoğlu, “Gelin kendi 
diasporamızı oluşturalım” çağrısı yaptı.

Otomatik eşleme olacak
Hisarcıklıoğlu, Münih’te Türk-Alman Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın Genel Kurulu’ndan sonra Türk işadamlarıy-
la çalışma yemeğinde buluştu. Hisarcıklıoğlu’nun açıkla-
dığı projenin bir ayağıyla TOBB, dünyadaki Türk işadam-
larını otomatik olarak eşleyecek. DTİK’in internet site-
si sayesinde örneğin Türkiye’den kereste satan üretici ile 
Macaristan’da kereste arayan Türk yatırımcı otomatik ola-
rak eşleşecek.

Kararlar Ankara’da alınmıyor
Hisarcıklıoğlu, işadamlarına şöyle seslendi: “Kararlar ar-
tık Ankara’da alınmıyor. Karar aldığımız merkezlerden bi-
risi Washington, diğeri Brüksel. Burada verilen kararla-
rın biz Türkiye’de yasasını çıkarıyoruz. Görüş söyleme, 
etkin olma şansınız yok. İşte buralarda etkin olmak için 
Eurochambers’daki etkinliğimiz çok önemli. Allah bize do-
ğalgaz vermemiş, petrol vermemiş ama müthiş bir müteşeb-
bis ruhu vermiş. Bunu için şükrediyorum. Diğerlerinin hep-
si biter, ama müteşebbis ruhu bitmez. Tek eksiğimiz birlikte 
hareket etme kültürü. Türkleri her yerde buluyorsunuz, ama 
büyük bir parçalanmışlık var”.
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Para gören ayrı baş
Hisarcıklıoğlu, cebi biraz para göreni ayrı başı çektiğine işa-
ret ederek, şöyle konuştu: “Lütfen ortak hareket etme kül-
türünü geliştirelim. Binlerce dernek bizi etkin yapmaz. Et-
kin olmak için tek çatıda toplanmalıyız. Etkin bir diaspora 
için bir araya gelmeyi öğrendik. Gelin kendi diasporamızı 
oluşturalım. Fransa’da 500 bin Ermeni ortak hareket ediyor. 
300 milyonluk ABD’de 6 milyon Yahudi var. Ama ABD’ye 
başkan olacak her adam önce İsrail’e bağlılığını ispat edi-
yor. Nasıl oluyor bu? Birincisi para, ikincisi dayanışma”.

Kaybeden dernek kuruyor
Türkiye’de her dört kişiden birinin dernek-vakıf gibi örgüt-
lerde başkan olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları 
dile getirdi: “Dernekte seçimi kaybeden yeni dernek kuru-
yor, başkan seçiliyor. Bu kadar başkanın olduğu yerde hiç-
bir iş olmaz. Burada beni bir mescide götürdüler, yanında 
başka bir mescit var, ‘Aman oraya girme’ dediler. Niye? 
‘Onların cemaati ayrı. Allah’ın ibadet yerini bile ayırmışız. 
Sanki diğer mescitte namaz kılsak dinden çıkacağız”.

Katsayı sorununu Meclis çözmeli 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Danıştay kararı üze-
rine tartışılan katsayı sorununa Meclis’in kökten çözüm 
bulmasını istedi. Almanya’daki işsizlik oranı yüzde 8 iken 
Almanya’daki Türklerde yüzde 30 olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Bu korkunç bir rakam. Şimdi sanayi oda-
mız Türk gençlere yönelik meslek kursları veriyor. Bu çok 
önemli” dedi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Biz ilk gün-
den beri mesleki eğitimin önemini anlatıyoruz, 2002’den 

bu yana söylüyoruz. Gelişmiş ülkelerde eğitimin yüzde 65’i 
düz liselerde. Yaptığımız ankette gördük ki meslek lisesin-
de okuyanlar geleceklerinden umutsuz. Türkiye’nin gelece-
ğini bu nesiller sırtlayabilir mi? Karşınıza eleman geliyor, 
ne iş yaparsın, her işi yaparım abi. O hiçbir işi yapmıyor 
demektir. Türkiye kendi geleceğine dinamit suyu döküyor. 
Nedir bu? Mesleki eğitimi ikinci sınıf eğitim yaptığı için. 
Geleceğini kapattık. Önüne engel koyduğun zaman, önüne 
bir hayal, bir hedef koyamazsan niye tercih etsin? Meslek 
yüksek okulu mezunları da askerliklerini er olarak yapıyor. 
Meslek lisesinden uzaklaşmasının bir başka nedeni de bu. 
Yedek subaylık kız alırken bile önemli. Anadolu’da önemli 
bu. Meclis’in üzerinde irade var mı? Meclis’in buradaki be-
lirsizliği gidermesi lazım. Hiç başkasıyla uğraşılmaması la-
zım. Meclis’in bunu çözmesi lazım. İşi kökten çözecek olan 
Meclis’in alacağı karardır”.

Garsona sipariş vermeye korkuyoruz
Türkiye’de son 30 yılda çok şeyin değiştiğine vurgu ya-
pan Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turiz-
me yatırım yapıldığında biz ‘Bu kadar turisti nasıl çekece-
ğiz’ derdik. Ben dahil hepimiz Özal’ı vatan haini gibi gör-
dük. Ama adam bizi bizden iyi tanıyormuş. ‘Türkler hiz-
met etmeyi bilmez’ dedik. Ama geldiğimiz aşamada Ak-
deniz çanağının en iyi otelleri Türkiye’de. İşte bu salonlar-
da iki günden beri yemek yiyoruz. Garsona ‘yemeğimiz bi-
raz hızlı gelsin’ demeye korkuyoruz, ikinci yemeği söyle-
meye çekiniyoruz. Garson sana ters ters bakıyor. Gel bir de 
Türkiye’de gör sen servisi. Müşteriyi kıracağım, incitece-
ğim diye yapmadığı incelik kalmıyor”.

ARALIK 09
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ABD, Almanya ve Çin ile eyalet bazlı çalışacağız

ARALIK 09

HABERTÜRK EKONOMİ GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

Sibel HÜRTAŞ

TOBB Başkanı, teşvik programları nedeniyle stra-
tejilerini değiştireceklerini, ABD, Almanya, Çin ve 
Hindistan’da eyalet bazında çalışmaya başlayacakları-
nı söyledi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu için 
Münih’te bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
eyaletlerin sağladığı teşviklere dikkat çekerek, yeni dönem 
stratejilerinde “eyalet bazlı çalışmaya” başlayacaklarını bil-
dirdi. Hisarcıklıoğlu, “Almanya’dan bize talep geldi. ‘Türk 
yatırımcılarına teşvik vermek istiyoruz’ dediler. Eyaletlerin 
merkezi hükümetlerden ayrı teşvikleri var. O nedenle ora-
da etkin olmak lazım” dedi. Bu çerçevede 10 Şubat’ta De-
utsche Bank ile ortak bir toplantı düzenleyeceklerini söyle-
yen Hisarcıklıoğlu, Bavyera, Kuzey Renwestfalya, Hessen, 
Baden-Nütenberg ve Aşağı Saksonya’ya önem verdiklerini 
anlattı. Finansman bulma noktasında Almanya ile işbirliği-
ni önemsemediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, öncelikle 
Irak üzerinde durulduğunu, 10 Aralık’ta İstanbul’da bu çer-
çevede bir toplantı yapılacağını kaydetti.

YENİ YATIRIM PLANI
Hisarcıklıoğlu, Almanların hem finansman açısından rahat 
olduklarını hem de Irak’a girmek istediklerini dile getirerek 
şöyle devam etti: “Şu an ancak bizimle girebilirler, başka-
sıyla giremezler” dedi.
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ARALIK 09

İş dünyasından katsayı tepkisi

BUGÜN GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
katsayı adaletsizliğinin geri getirilmesinin büyük hata oldu-
ğunu belirtip sert tepki gösterdi.
“Mesleki eğitim ikinci sıraya konularak, Türkiye kendi ge-
leceğinin dibine dinamit suyu döküyor. Bu sorun Meclis’te 
çözülmeli” diye konuştu.

GELECEĞİMİZE DİNAMİT SUYU DÖKÜYORUZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de mesle-
ki eğitimin ikinci sıraya konularak ülke geleceğinin bal-
talandığını söyledi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Danıştay’ın, YÖK’ün üniversiteye gi-
rişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesini durdur-
masıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Türk-Alman Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın Genel Kurulu’na katılmak üzere 
Almanya’da bulunan Hisarcıklıoğlu iş konusunda insanla-
rın ihtisaslaştırılması gerektiğini ancak buna izin verilme-
diğini söyledi. TOBB Başkanı, “Türkiye’de mesleki eğitim 
ikinci sıraya konuluyor. Kendi geleceğimizin dibine dina-
mit suyu döküyoruz” dedi.

SORUNU TBMM ÇÖZMELİ
Gençlerin mesleki eğitimi tercih etmeleri için önlerine bir 
“hayal” konulması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, mes-
lek yüksek okulu mezunu erkeklerin askerliklerini er ola-
rak yapmalarının da bu eğitimin tercih edilmesini engelle-
diğini belirtti. Bu konuyu TBMM’nin çözeceğini dile geti-
ren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, dünyasının 10 büyük ekono-
misi arasına girecekse, koşacaksa yeni bir Anayasa’ya ihti-
yacı var” dedi. Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın, gelişebilme-
nin yolunun kaliteli demokrasi ve güçlü ekonomiden geçti-
ğini de sözlerine ekledi.

Kararı alma yetkisi YÖK’TE
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Danıştay’ın mesleki 
eğitimde katsayıyı iptal etmesiyle ilgili Kanal 24’teki “Mo-
deratör” programına konuştu. Çubukçu, “Bu kararı alma 
yetkisi anayasal bir kuruluş olan YÖK’tür. Bu kararı nasıl 
ki getirdiyse, 10 yıl sonra da karar alarak katsayıyı kaldıra-
bilir. Buna yetkisinin olmadığını iddia etmek bir kere huku-
ka uygun bir tavır değil” dedi. Bakan ayrıca “Konu bir eği-
tim konusudur, asla ve asla ideolojik bir yanı olmaması ge-
rekir” diye konuştu.
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EĞİTİME DİNAMİT

ARALIK 09

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

CAHİT SARAÇOĞLU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katsayı kararını 
‘mesleki eğitime konulan dinamit’ olarak yorumladı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
mesleki eğitimin önünü kesecek karara sert tepki gösterdi. 
Başkan, “Su tersine akmaz. Gençlerin geleceğini karartma-
yın” diye konuştu. Konuyu TBMM’nin çözmesini isteyen 
TOBB Başkanı, “Demokrasiye inanıyorsak, katsayı belir-
sizliği Anayasa’da yapılacak ir değişiklikle çözülebilir. Bu-
nun da bir an önce yapılması gerekir” dedi.

Anayasal düzenleme yapılmalı
TOBB Başkanı, “İlk üç madde ve bunları koruyan dördüncü 
madde hariç yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç var. Türkiye, dün-
yanın 10 büyük ekonomisi arasına girecekse ve koşacaksa 
Anayasa başta olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmalı” 
dedi ve Dubai’deki krizin bir fırsat olup olmayacağı sorusu-
na da “Ama bunun için Türkiye’nin cazibe merkezi olma-
sını sağlayacak altyapıyı hazırlamak lazım” cevabını verdi.

Katsayı kararı eğitimin önüne konan dinamittir
Danıştay’ın meslek liselerine ilişkin katsayı kararını 

Türkiye’nin geleceği açısından kaygı verici olarak nitele-
yen TOBB Başkanı “Su tersine akıtılamaz. Gençlerin gele-
ceğini karartmayın” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Danıştay’ın meslek liselerine ilişkin kara-
rını Türkiye’nin geleceği açısından kaygı verici olarak ni-
teleyerek, “Mesleki eğitimin önü kesilerek, geleceğe di-
namit konuyor” değerlendirmesini yaptı. Türk-Alman Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın Genel Kuruluna katılmak üzere 
Almanya’nın Münih kentinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ga-
zetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Danıştay’ın katsayı 
kararını değerlendirdi.

SU TERSİNE AKAR MI?
Öteden beri iş dünyası olarak meslek liselerinin önünün 
açılması gerektiğini savunduklarını kaybeden TOBB Baş-
kanı, AB ülkelerinde lise eğitimin yüzde 65’inin meslek li-
selerinde olduğunu söyledi. Türkiye’de ise durumun tam 
tersine geliştiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yaptığımız 
bir ankette Türkiye’de çocuklar geleceğinden umutsuz. Bir 
sürü mezun veriyorsunuz ama hiç birinin işi gücü yok. Mes-
leki eğitim işin birinci anası olmalı. Genel eğitim ikinci sı-
rada olmalı. Su tersine akabilir mi? Gelişmiş ülkelerde böy-
le” diye konuştu. Gençlerin mesleki eğitimi tercih edebil-
meleri için önlerinin açık olması gerektiğini belirten Hisar-



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ300

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

ARALIK 09

cıklıoğlu, Türkiye’de önü kapandığı için meslek liselerinin 
tercih edilmediğini aktardı. “Önleri kapanırsa, hedef hayal 
konmazsa niye tercih etsinler ki” ifadelerini kullandı.
DİREKT MECLİS ÇÖZSÜN
AB ülkelerinde olduğu Türkiye’de de meslek lisesi me-
zunlarının istediği okula gidebilmesi gerektiğini kayde-
den TOBB Başkanı, meslek yüksek okulu mezunları-
nın askerliğini yedek subay olarak yapabilmesini de öner-
di. Danıştay’ın YÖK’ün meslek liselerinin önünü açan dü-
zenlemeyi iptal etmesiyle belirsizliğin ortaya çıktığını anla-
tan Hisarcıklıoğlu, bu konudaki yetkili merciin Meclis ol-
duğunu aktardı. Hisarcıklıoğlu, “Meclis’in üzerinde irade 
mi var? Demokrasiye inanıyorsak, Meclis’in katsayı belir-
sizliğini gidermesi lazım. Bu sorunu kökten çözecek olan 
Meclis’tir. Başkasıyla hiç uğraşılmasın direkt Meclis bunu 
çözsün” dedi. MÜNİH

En büyük sorun işsizlik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yar-
dımcısı Faik Yavuz, 2010’nun ilk aylarının biraz sıkıntı-
lı geçecek gibi görünmesine karşın yüzde 3’lük bir büyü-
me beklediklerini belirterek, bu süreçte de mikro tedbirle-
rin alınması gerektiğini söyledi. Yavuz, bir toplantıya katıl-
mak üzere geldiği Adana’da, yaptığı açıklamada, iş dünya-
sı olarak ekonomide henüz bir canlılık görmediklerini söy-
ledi. 2010’nun ilk aylarında sıkıntılı geçmesinin beklendi-
ğini belirten Yavuz, şöyle konuştu: “Orta Vadeli Program’ın 
çok hızlı bir şekilde devreye konması lazım ve ona da bağ-
lı kalınması gerekir. En büyük sorun ise istihdam ve bunun 
çözülmesi gerek. İşsizlik eritildikçe büyümenin de önü açıl-
mış olacaktır”.
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Türk işadamlarını ‘eşleştirme’ programı
TOBB dünyadaki Türk işadamlarını web üzerinde buluşturacak

ARALIK 09

REFERANS GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

HACER BOYACIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dünyadaki Türk 
işadamlarının karşılıklı ticaret yapmasını kolaylaştıran bir 
sistem üzerinde çalışıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, hazırladıkları bir yazılım sistemiyle dünyanın dört bir 
yanındaki Türk işadamlarını birbirlerinden haberdar ede-
ceklerini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya-Türk İş Konseyinde, 
Almanya’da çalışan Türk işadamlarına hitap etti. Dünya-
Türk İş Konseyi ile Türk Diasporasını etkin hale getirmek 
istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, etkin diasporalara 
örnek olarak Ermeni Diasporasını gösterdi.

Sistem nasıl çalışıyor
2004 yılında Fransa’da “Ermeni soykırımı” iddiaları için 
oylama yapılacağı dönemde bu ülkeye gittiğini hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Baktım ki orada 500 bin Türk, 500 bin Er-
meni var. Peki o zaman 500 bin Ermeni bunu Meclis’e ka-
dar nasıl getirebiliyor?” diye sordu.
Dünyanın her bölgesinde bulunan Türklere ulaşmak için 
Dünya-Türk İş Konseyi’ni kurduklarını anlatan Hisarcıklı-
oğlu, yeni çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 

hazırlanan yazılım sistemi sayesinde dünyanın herhangi bir 
bölgesinde yaşayan Türk işadamı, ihtiyacı olan malın hangi 
Türk işadamı tarafından satıldığını görebilecek. Hisarcıklı-
oğlu, “Böylece kim kiminle ne iş yapmak istiyor, otomatik-
man eşleşecek ve birbirinden haberi olacak” dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinde 131 bin 500 Türk işadamının 
çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu rakamın 2020 yılın-
da 190 bine çıkacağına dikkat çekti. Türk işadamlarının ha-
len 50 milyar euro olan yıllık cirolarının da aynı dönemde 
90 milyar euroya yükseleceğinin altını çizen Hisarcıklıoğ-
lu, “Allah bize enerji kaynağı vermemiş ama müthiş bir gi-
rişimcilik vermiş. Enerji kaynağı biter ama girişimcilik bit-
mez” yorumunda bulundu.
Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’a atfen “Adamın 
biri bize yıllar önce ‘dünyaya açılın’ dedi, biz vatan hai-
ni damgasını vurduk” değerlendirmesinde bulunan Hisar-
cıklıoğlu, “Türkiye’ye 3 saatlik uçuş mesafesinde 9 tril-
yon dolarlık pazar var. Elmalar boyumuzun ulaşabilece-
ği yerde” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, hedeflere ulaşabil-
mek için bölünmüşlüklerin kaldırılıp bütünleşilmesi gerek-
tiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından, 
Almanya’da faaliyet gösteren iki ulaştırma derneği birleş-
me kararı aldığını duyurdu. 
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TOBB/DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Japon kardeşimiz-
le daha fazla ticaret yapmak istiyoruz. Son 7 yılda yabancı ülkele-
re, 300 milyon doları aşan yatırım yapan Japon şirketleri bu süre 
zarfında ülkemize sadece 173 milyon dolar yatırım yaptı’ dedi.

Türk-Japon İş Konseyi’nin 17.Ortak Toplantısı nedeniyle 28 
Ekim’de Tokyo’da gerçekleştirdiği toplantıya Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, TOBB/DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan katıl-
dı. Toplantı sırasında konuşma yapan Hisarcıklıoğlu Türkiye ve 
Japon ilişkilerine değinerek her iki ülkenin de G20 ülkesi olma-
sından söz etti. Tek başına dünya hasılasının yüzde 10’unu üre-
ten Japonya’nın da Türkiye gibi kriz döneminden en çok etkile-
nen G20 ülkesi olmasından bahseden Hisarcıklıoğlu, “Bu krizle-
rin tekrardan yaşanmaması, sürdürülebilir, kapsayıcı bir küresel-
leşmenin mümkün olabilmesi için yeni mekanizmaların kurulma-
sı gerekiyor. Yaşadığımız bu mali kriz bize mevcut küresel ku-
rumların yönetiminin küreselleşen ekonomi için yetersiz kaldığı-
nı gösterdi. Yeni bir dünya düzeninin, yeni bir finansal mimarı-
nın hep birlikte yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Şimdi eski-
yi sürdürmeye çalışmak yerine, yeni düzeni hep birlikte kurmalı-
yız” şeklinde konuştu. 

300 MİLYAR DOLARIN SADECE 173 MİLYON DOLARI 
TÜRKİYE’YE
tarihi ve kültürel geçmişe bakıldığında Türkiye ve Japonya ara-
sında köklü bir ilişkinin bulunduğunu ve özellikle Osmanlı dö-
neminde bile her iki imparatorluğun sıkı ilişkiler içerisinde ol-
duğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu ne yazık ki bu durumun içinde 
bulunduğumuz dönemde ticari ilişkilere yansımadığını kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu; “2000’li yıllarda dünya ekonomisindeki büyüme 
ve küresel ticaretteki hızlı artışa paralel olarak dış ticaretimizde 
yakaladığımız ivmeyi Japonya ile maalesef yakalayamadık. İki-
li ticaret rakamlarına baktığımızda Japonya ve Türkiye’nin 2008 
toplam ticaret hacminin 1.7 milyar dolarla 5 milyar doların al-
tında kaldığını görüyoruz. İhracatın üçte ikisine yakınını, dün-
yanın kalite ve maliyet anlamında en rekabetçi piyasalarından 
olan AB ve ABD’ye yapan bir ülke olarak, Japon kardeşlerimiz-
le daha fazla ticaret yapmak istiyoruz. Son 7 yılda yabancı ül-
kelere 300 milyar doları aşan yatırım yapan Japon şirketleri bu 
süre zarfında ülkemize sadece 173 milyon dolar yatırım yapmış-
tır” dedi. Türkiye’de halen faaliyet gösteren 116 Japon sermaye-
li şirketin bulunduğuna dikkatleri çeken Hisarcıklıoğlu, özellikle 
yıllık 2 milyar doları aşan ihracat yapan Toyota’yı örnek göstere-
rek Toyota’nın Türkiye’de kurmuş olduğu fabrikanın, verimlilik 
ve kalite anlamında dünya çapında başarı örneği haline geldiğini 
belirtti. Hisarcıklıoğlu Japon şirketlerinin çalışmalarından bahse-
derken Japonya’nın en büyük şirketlerinden olan Mitsubishi’nin 
Türkiye’ye 3.5 milyar dolar yatırım yapma kararı almış olmasın-
dan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
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25 YILDA 350 MİLYAR DOLAR
Küresel krizin etkilerinden bahseden Başkan Hisarcıklıoğlu, 
“Türk bankacılık sistemi küresel mali krizden etkilenmedi ve 
tüm küresel bankalar zararlar açıklarken Türk bankaları rekor kâr 
oranları açıklamaktadır” dedi. Türkiye’nin büyüme potansiyelin-
den ve özellikle bankacılık sektöründeki başarısından bahseden 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin proje finansmanında önemli bir Pazar 
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye son yapılan yapısal 
reformlar ile Avrupa’nın en sofistike mali piyasasına sahip olmuş-
tur. Yapılan uzun vadeli projeksiyonlara göre Türkiye’de bankacı-
lık sistemi konut ve tüketici kredileri, ekonomik kalkınmanın et-
kisiyle hızlı büyümeye devam edecek ve iç kredi miktarı 2050 yı-
lında 4 trilyon dolara ulaşacaktır. Türkiye’nin sadece enerji sektö-
ründe 2020 yılında 120 milyar dolarlık, ulaştırma sektöründe önü-
müzdeki 25 yılda 350 milyar dolarlık proje finansmanına gerek-
sinimi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu rakamlar ve büyüme 
potansiyeli dikkate alındığında Türk finans piyasası, Japon şirket-
lerinin yatırım yapması için cazip bir pazardır” şeklinde konuştu. 

JAPONLARA EN UYGUN İŞ ORTAĞIYIZ
Türkiye ve Japonya’nın uzun yıllardır süre gelen ilişkilerinden 
önemle bahseden Hisarcıklıoğlu, Japon ekonomisinin enerji kay-
nağı olan Ortadoğu bölgesinde Türkiye’nin bölgesel güç olduğu-
nu hatırlatarak özellikle Ortadoğu bölgesindeki ülkelerle yakın 
ilişkiler kuran tek ülke olduğunu ve bunun ikili ilişkiler anlamın-
da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türk iş adamlarının asır-
lardır bildikleri coğrafyada en rahat hareket edebilen ülke olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, Irak’a yatırıma yönelik 5 milyar dolar 
kredi ayıran Japonya’nın dost iş adamları için en uygun iş ortak-
larının Türkler olacağını ekledi. Otomotiv, elektronik, ilaç ve tu-
rizm sektörlerinin sıklıkla adının geçtiği toplantıda üçüncü ülke-
lerle işbirliği kurulabilecek projeler masaya yatırıldı.

20 YILDA ÇOK İŞ YAPILDI
Türk-Japon Ortak toplantısında konuşan Türk-Japon İş Konseyi 
Başkanı Tuncay Özilhan, konseyin faaliyetlerini anlattı. “Konsey 
olarak 20 yılı aşkın sürede gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasın-
da, Türk ve Japon firmalarının mevcut olarak ortaklaşa yürüttük-
leri çok sayıda proje ve işbirliğinin temelleri atılmıştır. Bu faali-
yetler sayesinde, iki toplum arasında yalnızca iş dünyasını kapsa-
mayan, sosyal ve kültürel yakınlığın sürekliliğine destek sağlan-
mıştır” şeklinden konuşan Özilhan, Türkiye ve Japonya arasın-
da kurulan ilişkinin gücüne ve etkenlerine de şu şekilde değindi;
• Türkiye’nin başarı ile çizdiği istikrarlı büyüme tablosunun ve 
enflasyon, faizler gibi diğer bazı makro-ekonomik değerlerin 
olumlu seviyelere ulaşması
• Türkiye’nin, yalnızca AB ülkelerine değil, aynı zamanda Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini kapsa-
yan bölgede üretim üssü ve tedarik merkezi olarak kullanabile-
cekleri coğrafi konumunun Japon yatırımcıları tarafından değer-
lendirilmesi.
• Dünya ekonomisine paralel olarak Türkiye firmalarının yüzü-
nü Asya-Pasifik bölgesine dönmesi ile bölgenin en büyük ekono-
misi olan Japonya ile olan stratejik ortaklık ilişkilerine daha faz-
la önem vermesi
• Türkiye’deki ARGE yasasının geliştirilmesi ve yabancı yatı-
rımcıların önündeki prosedürel engellerin kaldırılması ve altyapı, 
üstyapı ve vergi teşviklerinin arttırılması
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DEİK’İN 365 GÜNLÜK SERÜVENİ
2009 yılında 494 etkinlik düzenleyen DEİK’in bir yılı-
nı TOBB/DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu anlatıyor; 
“2009 bizim için dolu dolu geçti… 1988 yılında başladığı-
mız serüvenin 21. yılında 494 etkinlikle yılın neredeyse ya-
rısını günde iki toplantıyla geçirdik. İşadamlarımızı dünya-
nın dört bir yanından getirdiğimiz yabancı ortaklarıyla bir 
araya getirerek yeni işbirliklerine vesile olduysak ne mutlu 
bize. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, yurtdışı zi-
yaretleri ile birlikte 19 toplantımızda yanımızda oldu. Sa-
yın Başbakanımız da özel sektörün temsilcisi olarak gördü-
ğü ve benim de Başkanlığını yürüttüğüm DEİK’i 13 toplan-
tıda yalnız bırakmadı”.

Tam 21 yıldır Türk özel sektörünün güveni ve desteği ile 
gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında çok şey başardık. 
2009 yılı bizim için dolu dolu geçti.
1988 yılında başladığımız serüvenin 21. yılında 494 etkin-
likle yılın neredeyse yarısını günde iki toplantıyla geçirdik. 
İşadamlarımızı dünyanın dört bir yanından getirdiğimiz ya-
bancı ortaklarıyla bir araya getirerek yeni işbirliklerine ve-
sile olduysak ne mutlu bize. Sayın Cumhurbaşkanımız Ab-
dullah Gül yurt dışı ziyaretleri ile birlikte 19 toplantımızda 
bizlerin yanında oldu. Sayın Başbakanımız da özel sektö-
rün temsilcisi olarak gördüğü ve benim de Yönetim Kuru-
lu Başkanlığını yürüttüğüm DEİK’i 13 toplantıda yalnız bı-

rakmadı. Yerli ve yabancı 124 Bakan DEİK toplantılarında 
Türk özel sektörüne hem küresel krizden kurtulmanın yol-
larını hem de ticareti artırmanın püf noktalarını anlattı. Bu 
yıl DEİK çatısı altında çalışmalarına başlayacak 3 yeni iş 
konseyimizle sayımız 85’i buldu. 2008 yılında başlattığı-
mız açılım sürecimizi 2009 yılında daha da hızlandırarak 
devam ettiriyoruz. Bizler Türk iş dünyasının yüklediği so-
rumluluğu yerine getirebilmek için uzman kadromuz ve ba-
şarılı yöneticilerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Türk eko-
nomisine ve yatırım ortamını yabancı ortaklarımıza daha 
fazla tanıtmak dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasın-
da daha yukarılara çıkmak için bugüne kadar gösterdiğimiz 
özverili çalışmayı bundan sonra da göstereceğiz. 2009 yı-
lında gerek yeni yayınlarımız gerekse yeni projelerimizle 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 

DEİK, KOSGEB ile işbirliği protokolüne imza attı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ile işbirliği protokolüne imza attı. Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve 
KOSGEB Başkan Vekili Mustafa Kaplan’ın katılımıyla 
14 Ocak’ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Hisar-
cıklıoğlu, söz konusu protokol ile KOBİ’lerin, uluslar ara-
sı piyasalara açılmasını sağlamayı, rekabet güçlerini artır-
mayı ve ekonomik krizlere karşı dayanıklı hale getirilme-
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sini amaçladıklarını belirtti. DEİK’in, KOBİ’lerin küresel 
piyasalarda etkin bir şekilde iş yapabilmesi için çalışmalar 
yürüttüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, protokolün hedefi-
nin, KOBİ’leri uluslar arası piyasaya açmak olduğunun al-
tını çizdi.

Rapor ve yayınlara yenileri eklendi
DEİK 2009 yılında Türk özel sektörünün bilgisine sunmak 
için hazırladığı rapor ve yayınlarına yenilerini ekledi. Fore-
ign Affairs, Turkey in Figures, Turkey Real Estate, Kobiler 
için 10 adımda yurtdışı seyahati kılavuzu, Deloitte ile işbir-
liğinde How to do Business, ve DEİK Araştırma ve İş Ge-
liştirme Departmanı tarafından hazırlanan Almanya Eyalet 
Bültenleri 2009 yılı yayınları arasında yerini aldı. Kurum-
sal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Kurum-
sal Katalog ve Üye Katalogu da DEİK’in 2009 çalışmaları 
arasında önemli bir yer tutuyor.

189’u yurtdışında 494 etkinlik yaptı
2009 yılında 189’u yurtdışında olmak üzere toplam 494 et-
kinlik gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
gerçekleştirdiği etkinliklerle pek çok ülkeden sanayici ve 
üst örgütlerle Türk sanayiciyi arasında köprü kurdu. Bu yıl-
ki etkinliklerle yerli ve yabancı 25 bin civarında işadamını 
bir araya getiren DEİK, kriz döneminde geleneksel pazar-
larda yaşanan daralma nedeniyle yeni ülkelerle ticari bağı 
güçlendirmeye çalıştı. Krizde yeni pazarlar için kolları sı-

vayan DEİK, Asya Pasifik, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriy-
le birebir bağlantı kurdu. Kostarika, Brezilya, Kenya, Su-
dan, Çin, Vietnam’a seyahatler düzenleyerek iş adamlarıy-
la devri alem yaptı.

Bölgesel filmleri tanıtıyor
Türk özel sektörünün ve Türkiye’nin iç ve dış pazarları-
nın detaylı olarak anlatıldığı DEİK ve Türkiye Tanıtım Fil-
mi, 2009 yılında bölgesel ayrımlara bölündü. Her bölge-
nin farklı özellikleri olması fikrinden yola çıkılarak hazırla-
nan Bölgesel Tanıtım Filmleri şimdi daha kapsamlı. Afrika, 
Körfez ve Ortadoğu, AB, Amerika, Asya Pasifik ve Avras-
ya bölgelerine özel olarak hazırlanan bu filmlerde hem tica-
rete hem de bölgelerin genel özelliklerine kapsamlı bir şe-
kilde yer veriliyor. Yurtiçi ve yurdışındaki etkinliklerde ya-
bancı katılımcılara sunulan DEİK filmi şimdi bölgesel ay-
rımıyla birlikte yabancı özel sektör temsilcilerinin bilgisi-
ne sunulacak.

Kenya, Yemen ve KKTC’de iş konseyi
DEİK bünyesinde kurulan iş konseylerine 2009 yılında 3 
tane daha eklendi. Sayıları 85 olan DEİK iş konseylerine 
bu yıl Türk-Kenya İş Konseyi, Türk-Yemen İş Konseyi ve 
Türk-KKTC İş Konseyi de eklendi. DEİK’in Afrika açılım 
stratejisi yönünde geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmalarının 
devamı olarak bu sene bölgede iki iş konseyi daha kurdu. 
Yemen ve Kenya’da kurulan iş konseyleri ile Afrika’da ha-
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lihazırda yürütmekte olduğu çalışmalarına hız kazandırabil-
mek ve Türkiye’nin özellikle bu bölgedeki gücünü artırmak 
amacıyla kurulan iş konseyleri 2010 yılında çalışmalarını 
hızla sürdürecek. Daha önce kurulan ancak 1992 yılında fa-
aliyetlerine son verilen Türk-KKTC İş Konseyi ise, özel-
likle ülkede yaşanan son dönem gelişmeleri ve siyasi iliş-
kilerde yaşanan yeni gelişmeler ışığında konseye 2009 yı-
lında yeniden hayat verildi. KKTC ile yeni dönemde yakın 
çalışmalar yürütüleceği öngörülerek yeniden yapılandırılan 
Türk-KKTC İş Konseyi’nin yakın zamanda iki ülke yetki-
lilerini bir araya getirerek çalışma planı oluşturması hedef-
leniyor.

Kore’yle endüstriyel uzman değişimi
Türk Kore İş Konseyi ve Seul merkezli Small Business Cor-
poration arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında 
ve “Endüstriyel Uzman Değişimi Programı” çerçevesinde 
SBC Endüstriyel Koordinatörü Seong-Tae Park, 5 Ekim’de 
DEİK’te üç ay süre ile görev yapmaya başladı. Mr. Park 
bulunduğu süre içerisinde Koreli ve Türk firmalar arasında 
somut işbirliği süreçlerinin başlaması için çaba sarfedecek. 
Kore firmaları için Korece “Türkiye Ekonomisi ve Yatırım 
Fırsatları El Kitabı” hazırlamayı amaçlayan Mr.Park aynı 
sürede Koreli firmalar ile işbirliği yapmak isteyen Türk fir-
maları için de uygun partnerler bulmayı hedefliyor.

DTİK web sitesi açıldı
Yurtdışında yaşayan Türk işadamlarını aynı çatı altında top-
layıp ortak bir platform yaratma düşüncesinden yola çıkıla-
rak geçtiğimiz yıl kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 
bu yıl web sitesini de Türk özel sektörünün hizmetine sun-
du. Konsey bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin geniş 
bilgisine yer verilen web sitesinde, hem hazırlanan raporla-
rı hem de konseyin yürüttüğü faaliyetleri takip etmek müm-
kün. www.dtik.org.tr adresinde faaliyet veren internet por-
talı, işadamlarının bilgiye anında ve doğru şekilde erişimle-
rini amaçlıyor. Pek çok ülkede dağınık halde bulunan Türk 
özel sektörü temsilcileri oluşturulan forum ortamıyla bir-
likte birbirleriyle iletişim kurabilecek. Bugüne kadar ger-
çekleştirilen etkinliklerin detaylı bilgisinin yer aldığı web 
sitesinden çalışmaları yürütülen yeni faaliyetlerin bilgisine 
ulaşmak da mümkün.

Alt komite yapılanması oluşturdu
Özellikle sektörel anlamda yeni yapılanmalar oluşturmaya 
çalışan DEİK, bu çerçevede konseylerin çatısı altında sek-
törel alt komiteler oluşturdu. Türkiye’de yaşanan gelişme-
lere göre gruplandırılan bu alt komiteler gerek ticari gerekse 
ekonomik kalkınmaya ivme kazandırılması yönünde hazır-
lıklarını sürdürüyor. Türk-Amerikan İş Konseyi çatısı altın-
da kurulan Sağlık Komitesinin, geçtiğimiz haftalarda ger-
çekleştirdiği Sağlık Konferansı çerçevesinde Türkiye’nin 
sağlık ve tıp turizmini kalkındırma projesi gibi daha pek 
çok girişime ön ayak olması hedeflenen Alt Komitelerin 



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ307

ARALIK 09

REFERANS EK GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

2010 yılında uluslar arası çalışmalara dahil olması için ge-
rekli platformların oluşturulması öngörülüyor.

‘Fransa’da Türk Mevsimi’ etkinlikleri
“Fransa’da Türk Mevsimi” etkinlikleri kapsamında DEİK, 
üzerine düşen görevi yürütmeye devam ediyor. Paris’teki 
“Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı” sergisi ve 
“Türkiye-Fransa İlişkileri” başlıklı konferansa katılan 
DEİK, Türk özel sektörünü temsil etmeye devam ediyor. 
2010 yılının Japonya’da Türk yılı ilan edilmesiyle birlikte 
Japon özel sektörleri ile sıkı bir çalışma halinde olan DEİK 
yeni projelerini de bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyor.

Bölgeler analiz ediliyor
DEİK ana organı olan iş konseyleri bünyesinde yeni bir ça-
lışma başlatıldı. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en çok 
önem arz eden ülkelerle daha yakından çalışabilmesi ve 
ekonomik kalkınmanın refah düzeyine erişebilmesi için yü-
rütülen çalışmada, Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika’da 
hedef eyalet ve şehirler belirlendi. Belirlenen eyalet ve şe-
hirlerin panoramasının çıkarıldığı bu çalışma DEİK Yöne-
tim Kurulu onayı ile raporlanarak hangi bölgede hangi sek-
tör ön plana çıktığı ve hangi bölgenin Türkiye ile yatırıma 
müsait olduğu analiz edilmeye başlandı. İş konseylerinin 
sıklıkla çalışmalar yürüttüğü bu bölgeler pilot seçilerek ça-
lışmanın araştırma ayağı tamamlandı.

Kültürel çalışmalar devam ediyor
İlk iki haftasında 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen, 
“Babil’in Ötesinde: M.Ö. İkinci Yüzyılda Sanat, Tica-
ret ve Diplomasi” sergisi, Doğuş, Doğan, Koç ve Saban-
cı gruplarıyla birlikte Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 
ana sponsorluğunda, 18 Kasım 2008’de New York’ta sa-
natseverlere kapılarını açmıştı. ABD’nin en prestijli müze-
lerinden biri olan Metropolitan Sanat Müzesi’nde hala zi-
yaretçilerini ağırlamakta olan sergi Mart 2009’a kadar sür-
dü. Sergini 18-19 Kasım’da düzenlenen açılış faaliyetleri 
Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu üye-
lerinin yanı sıra Türkiye ve ABD’den üst düzeyde iş ve sa-
nat çevrelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. “Babil’in Öte-
sinde” sergisi, M.Ö. ikinci yüzyılda Yakın Doğu’da yaşamış 
krallar, diplomatlar ve tüccarlar arasındaki etkileşimin so-
nucunda ortaya çıkan ve coğrafyamızın bu etkinliklerin be-
şiği olduğunu ortaya koyan sanat eserlerini bir arada merak-
lılarına sunuyor. Sergide, asilzade sınıfının yer aldığı saray-
lardan, tapınaklara ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenen 3300 yıllık Uluburun Batığı’ndan çıkarılan tari-
hi eserlerden, kral mezarlarına yaklaşık 350 obje yer alıyor.

TIKA Koordinatörlerine brifing verildi
TİKA ile yakın işbirliği içerisinde çalışan DEİK Koordina-
törleri geçtiğimiz Ocak ayında TİKA tarafından gelen ta-
lep üzerine TİKA’nın yurtdışı ofislerinde görev yapan ülke 
koordinatörlerine bir brifing verdiler. TİKA Başkanı Musa 
Kulaklıkaya, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve uz-
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manların da katıldığı brifingte DEİK ve İş Konseylerinin 
bölgesel ve ülkesel faaliyetleri hakkında kısa ve güncel bil-
gi verildikten sonra TİKA Koordinatörlerinin sorularını ya-
nıtlayan DEİK Koordinatörleri olası işbirliği hususları hak-
kında da görüş alışverişinde bulundular.

MOSDER ile mobilyada işbirliği
DTM koordinasyonunda Türk-Hindistan İş Konseyi MOS-
DER ve İstanbul İhracatçılar Birliği iş birliği ile Ocak 2009 
tarihinde Hindistan’ın Mumbai ve Yeni Delhi kentlerine bir 
ziyaret düzenlendi. Türk mobilya sektörünün en büyük tem-
silcilerinden oluşan 30 kişilik ekip Hindistan’ın ticaret mer-
kezi Mumbai ve Yeni Delhi şehirlerinde mobilyalarını ser-
gileyerek Hintli ithalatçılar ve sanayicilerle bir araya gel-
di. Mumbai ve Yeni Delhi’de 200’e yakın kurum ile görü-
şen Türk mobilyacılar ayrıca Mumbai Belediye Başkanı ve 
Hindistan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile temaslarda bu-
lundu.

Temsilci kadrosu genişledi
DEİK’in Anadolu Açılımı çerçevesinde yürüttüğü çalışma-
larından biri olarak gösterilen Oda Temsilciliği projesi kad-
ro sayısını giderek arttırıyor. 39 Oda Temsilcisinin faal ola-
rak görev yaptığı projede hedef KOBİ’leri ve Anadolu’daki 
işletmeleri de ihracat ve ithalat alanında ekonomiye kazan-
dırmak. Anadolu’da bulunan bu işletmelerin uluslar arası 
arenada daha verimli iş yapabilme imkânını yakalamaları 
ve DEİK’in yurt dışına yürütmeye çalıştığı misyonunda ya-

rarlanabilmeleri ana fikrinden yola çıkılarak gerçekleştiri-
len çalışmada Türkiye’nin pek çok bölgesinde yer alan oda-
larında görev yapan temsilciler gerek sektörel gerekse pi-
yasalar konusunda firmalara yönelik çalışmalar yürütüyor. 
DEİK’in Türk özel sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
önemli projelerinden biri olarak nitelendirilen Oda Temsil-
ciliği projesinde yeni dönemde de farklı açılımlar yapılma-
sı öngörülüyor.

Türk özel sektörüne büyükelçilerden destek
DEİK, geçtiğimiz yıl Dışişleri Bakanlığı’nın da desteği ile 
dünyanın dört bir yanında görev yapan yüzden fazla Türk 
büyükelçisini Türk özel sektörü ile bir araya getirerek Türk 
iş adamlarının yurt dışında karşılaştığı sorunlara çözüm bu-
labilmek ve Türkiye’nin ticaret hacmini artırmak için yeni 
hedef noktaları üretebilmek amacıyla özel toplantılar dü-
zenlendi. Bu çalışma sonucunda Türk girişimcileri, Türk 
büyükelçileri ile daha yakından çalışma fırsatı bularak yeni 
iş birlikleri ve yurt dışındaki temaslarında destek alabilmek 
için görüşmelerde bulundu. DEİK, bu sene de Türkiye’de 
çalışmaya başlayacak olan yabancı büyükelçiler ile görüşe-
rek çalışmanın diğer ayağı için faaliyete geçti. Türkiye’ye 
yeni atanan yabancı büyükelçiler ile tanışma ve çalışma top-
lantıları düzenleyen DEİK, yeni atanan büyükelçilere Türk 
özel sektörünün küresel çerçevede nasıl daha iyi çalışmalar 
yürütebileceği sorusunun yanıtlanması konusunda Türk gi-
rişimcilerinin sıkıntılarını ve kendilerinden beklenen des-
tekleri iletiyor.
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Bakanlıklar ziyaret edildi
DEİK, Türkiye’de yaşanan kabine değişiminin ardından 
göreve yeni başlayan ve görev değişimi yaşayan Bakanla-
rı yeni dönemde de işbirliği halinde olabilmek için makam-
larında ziyaret etti. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kültür ve Turizm Baka-
nı Ertuğrul Günay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanı Hayati Yazı-
cı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile bir 
araya gelen DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı hem 
DEİK’i tanıttı hem de Bakanlık desteğinin DEİK çalışmala-
rında çok önemli olduğunu iletti.

IMF, İFM ve Euromoney ile ortak çalışmalar
DEİK 2009 yılında uluslar arası Para Fonu (IMF), İstan-
bul Finans Merkezi (İFM) ve Euromoney çerçevesinde or-
tak çalışmalar yürüttü. IMF’nin Türkiye’de gerçekleştirdi-
ği Olağan Yıllık Toplantıları kapsamında “Küresel Kriz ve 
Yükselen Piyasalar: Türkiye Deneyimi” isimli bir toplan-
tı gerçekleştiren DEİK, bu toplantı sırasında ekonomik kri-
zin aşılabilmesi ve Türk özel sektörünün piyasalara olan gü-
veninin nasıl arttırılabileceğine yönelik görüşlerini paylaştı. 
İstanbul’un metropol şehri olarak anılmasıyla birlikte kal-
kınma planı çerçevesinde finans merkezi kurulması kararı 
alınmıştı. DEİK bu merkez tarafından yürütülecek projelere 
yakından destek verecek. Ayrıca DEİK, her yıl İstanbul’da 
düzenlenen Euromoney Yatırım ve Finans Konferansları ile 
işbirliği halinde olmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ ANLAŞMALARA KATKI SAĞLANDI
• 1.Viyana Ekonomi Forumu Çerçevesinde İmzalanan İşbir-
liği Anlaşması
• Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan Ey-
lem Planı
• DEİK katkısı ile Sırbistan Ekonomi bakanlığı ve Türk fir-
ması arasında imzalanan işbirliği anlaşması
• Türk-Kore İş Konseyi ve SBC (Small&Medium Business 
Corporation) arasında işbirliği anlaşması (20 Nisan 2009, 
İstanbul)
• Türk-Singapur İş Konseyi ve SBF (Singapore Business Fe-
deration) arasında İş Konseyi anlaşması (12 Haziran 2009, 
İstanbul)
• Türk-Çin İş Konseyi ve Zheijang Province-Department of 
Commerce arasında işbirliği anlaşması (7 Temmuz 2009, İs-
tanbul)
• Türk-Hindistan İş Konseyi ve FINER (Federation of 
Industries&Commerce of North Eastern Region) arasında 
işbirliği anlaşması (24 Ağustos 2009, İstanbul)
• Türk-Vietnam İş Konseyi ve VCCI (Vietnamese Chamber 
of Commerce and Industry) arasında İş Konseyi anlaşması 
(30 Ekim 2009, Hanoi)
• Türk-Tayvan İş Konseyinin ikinci ortak toplantısında karşı 
kanat kuruluşu olan CIECA ile birlikte imzalanan Joint Sta-
tement (5 Mayıs 2009, İstanbul)
• Zhejiang Material Industry International Co. ve Habaş fir-
ması arasında 10 milyon dolar tutarında özel çelik alaşımı 
sektöründe anlaşma
• Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd. ve Gülsan arasında 
5 milyon 150 bin dolar tutarında hidroelektrik santrali an-
laşması
• Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd. ve ARC arasında 5 
milyon dolar tutarında hidroelektrik santrali anlaşması
• Zhejiang Metals & Minerals Imp.&Exp. Corp. ve KCIC 
(Khimsyntez Chemical Industry Corp.) firması arasında 20 
milyon dolar tutarında maden ihracatı anlaşması
• Zhejiang Orient Engineering Co. ve Bereket Enerji ara-
sında 16 milyon dolar tutarında hidroelektrik enerji santra-
li anlaşması
• Çin Ulusal Elektrik Ekipmanı Şti (CNEEC) ve Cenay Gro-
up
• Euroasia China Ltd and Sınotrade
• Inner Mongolia Mengniu Dairy Group Ltd. ve Fındık Ta-
nıtım Grubu
• Mınmetals Steel Ltd Şti ve Promeks Dış Ticaret A.Ş
• Sınosteel Corporation Steel Ltd. Şti. ve Promeks Dış Ti-
caret A.Ş
• Euroasıa Chına Ltd. and Çolakoğlu Metalurji A.Ş
• Cumhurbaşkanının Çin ziyaretinin Xian ayağında, TOBB 
ve Xian Ticareti Geliştirme Konseyi arasında ve Konya Ti-
caret Odası ile Xian Ticareti Geliştirme Konseyi arasında 
birer işbirliği anlaşması imzalandı (27 Haziran 2009)
• Türk-Türkmen karşı kanadının yeniden yapılandırılması 
çerçevesinde Türkmenistan Sanayi ve Ticaret Odası ile 21 
Mayıs 2009 tarihinde iş konseyi kuruluş anlaşması imzalan-
mıştır
• Türk-Rus İş Konseyi ile Rusya Federasyonu sanayici, giri-
şimci ve işverenler birliği Moskova şubesi arasında imzala-
nacak işbirliği anlaşması
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Hisarcıklıoğlu’ndan birlik çağrısı

EKONOMİ GAZETESİ - 07 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’nin ve Türk iş adamlarının gelecekle-
rinin parlak olduğunu, ihtiyaç duydukları tek şeyin ise 
birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu’ndan birlik çağrısı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ve Türk işadamlarının 
geleceklerinin parlak olduğunu, ihtiyaç duydukları tek şe-
yin ise birlik ve beraberlik olduğunu söyledi. Münih ziya-
reti çerçevesinde “Dünya-Türk İş Konseyi”nin çalışma ye-
meğine katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş adamlarına hitaben 
yaptığı konuşmada, TOBB ve birliğin ilgili kuruluşları hak-
kında bilgi verdi.

Münih ziyareti çerçevesinde “Dünya-Türk İş Konseyi”nin 
çalışma yemeğine katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş adamla-
rına hitaben yaptığı konuşmada, TOBB ve birliğin ilgili ku-
ruluşları hakkında bilgi verdi.
Küresel krize de değinen Hisarcıklıoğlu, kriz nedeniy-
le Almanya’nın ihracatında yüzde 21 daralma ve gayri 
safi yurt içi hasılasında küçülme yaşandığını, işsizlik ora-
nın da yüzde 7.6’ya yükseldiğini söyledi. Son dönemde ise 
Almanya’da reel sektör güven endeksi ve sanayi üretim en-
deksinde artış kaydedildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
dünyanın 4. büyük ekonomisi olan bu ülkenin Türkiye’nin 

ithalatı ve ihracatında da birinci sırada yer aldığını dile ge-
tirdi. Almanya’daki Türk girişimcilerin bu ülkede bir “ba-
şarı hikayesi” yazdıklarını, 72 bin Türk işletmesinin burada 
33 milyar avro ciro yaptıklarını vurguladı.
2021 yılında Almanya’daki Türk kökenli işletme sayısının 
130 bine, ciro rakamının ise 70 milyar avroya çıkacağını 
tahmin etkilerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Allah bize müt-
hiş bir müteşebbislik gücü vermiş. Bunun için Allah’a şük-
rediyorum” dedi.

“RAHMETLİ BİZİ BİZDEN İYİ BİLİYORMUŞ”
Türk i adamlarından birlikte hareket etmelerini isteyen Hi-
sarcıklıoğlu, kendilerinin de Türkiye’de bir “başarı hikaye-
si” yazdıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’a atıfta bulunarak, şunları kaydetti:
“Bir adam geldi. Dedi ki, ‘dünyaya açılın, ticaret yapın’. 
Hepimiz, ‘bu adam vatan haini midir, nedir?’ dedik. Ama 
dışa açılmayla beraber öyle bir gelişme kaydettik ki, bugün 
Avrupa’da satılan her 3 televizyondan biri Türk malı. 30 yıl 
önce bir yılda yaptığımız ihracatı bugün Denizli tek başına 
yapıyor. Rahmetli bizi bizden iyi biliyormuş. Biz özel sek-
tör eliyle büyüdük”.
Türkiye’ye 3 saatlik uçuş mesafesinde 9 trilyon dolarlık bir 
Pazar bulunduğunu ve bu pazarın Türkiye’yi beklediğini 
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ifade eden Hisarcıklıoğlu, iş adamlarına, “ufkunuzu, hayali-
nizi büyütün, sadece ‘Münih’ diye değil, ‘dünya’ diye, ‘Av-
rupa’ diye düşünün. Bunu bizden başka yapacak bir millet-
te yok” dedi.
Türkiye’nin ayrıca vazgeçilmez bir enerji koridoru olduğu-
nu da ifade eden Hisarcıklıoğlu, gelecekte Avrupa’nın ener-
ji temininde Türkiye’nin 4.terminal olacağını söyledi.
“Yani geleceğimiz parlak, ihtiyacımız olan tek şey birlik ve 
beraberlik. Bir beraber, ortak hareket etme kültürünü geliş-
tirelim” diyen Hisarcıklıoğlu, kendilerinin etkin bir diaspo-
ra için “Dünya-Türk İş Konseyi”ni kurduklarını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, 2004 yılında Fransa’da “Sözde Ermeni Soy-
kırımı” için oylama yapılacağı dönemde Fransa’ya gittiğini 

anlatarak, şunları kaydetti. “Baktım ki orada 500 bin Türk, 
500 bin Ermeni var. Peki o zaman 500 bin Ermeni bunu 
Meclis’e kadar nasıl getirebiliyor? Bir ve beraber oldukları 
için. ABD’de 300 milyon nüfus içinde 6 milyon Yahudi var.
Başkanlığa aday olacak her adam önce Yahudilere bağlılı-
ğını sunuyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü hem paraya hükmedi-
yorlar hem de birlikte hareket edebilme kültürleri var. Siz-
lerde Almanya’da müthiş bir güçsünüz ancak kusurumuz 
bir beraber hareket edememek.
Birbirimizi sevmeye mahkûmuz, sevmeme lüksümüz yok. 
Onun için bu Dünya-Türk İş Konseyini kurduk. Ben herke-
si buraya üye olmaya davet ediyorum”.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ312

ARALIK 09

MEĞER VATAN HAİNİ DEĞİLMİŞ

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 09 ARALIK 2009

CAHİT SARAÇOĞLU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 8.Cumhurbaşkanı merhum 
Özal’ın ekonomideki büyümenin özel sektör eliyle olaca-
ğını çok önceden öngördüğünü, ancak iş dünyasının bunu 
fark edemediğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Dünyaya açılın, ticaret yapın dediği zaman 
başta ben ‘Bu adam vatan haini midir?’ dedik. Ama dışa 
açılmayla öyle bir gelişme kaydettik ki, özel sektör eliyle 
büyüdük” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “8.Cumhurbaşkanı Tur-
gut Özal’ın ‘Dünyaya açılın, ticaret yapın’ dediği zaman 
başta ben, ‘Bu vatan haini mi?’ dedik. Ama öyle bir ge-
lişme kaydettik ki. Rahmetli bizi bizden iyi biliyormuş. 
Biz özel sektör eliyle büyüdük” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ekonomi-
deki büyümenin ve gelişmenin özel sektör eliyle olacağını 
çok önceden öngördüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu, 8.Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal’a atıfta bulunarak, şunları kaydet-
ti: “Bir adam geldi. Dedi ki, ‘dünyaya açılın, ticaret yapın’. 
Başta ben, ‘bu adam vatan haini midir?’ dedik. Elimizde bir 
Murat 124 marka araba üretimi vardı. Onu mu dışarıya sa-

tacaktık. Türk malı annemin çamaşırları sıkmaya başladığı 
zaman yürüyen bir çamaşır makinesi vardı. Onu mu dışa-
rıya satacaktık. Ne diyordu bu adam. Ama rahmetli bizden 
daha iyi düşünüyormuş. Dışa açılmayla beraber öyle bir ge-
lişme kaydettik ki, bugün Avrupa’da satılan her 3 televiz-
yondan biri Türk malı. 30 yıl önce bir yılda yaptığımız ihra-
catı bugün Denizli tek başına yapıyor. Rahmetli bizi bizden 
iyi biliyormuş. Biz özel sektör elinde büyüdük”.

TÜRK DİASPORASI İÇİN…
Türkiye’ye 3 saatlik uçuş mesafesinde 51 ülke, 1 milyar in-
san, 5 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, 9 trilyon dolarlık 
bir Pazar bulunduğunu ve bu pazarın Türkiye’yi beklediği-
ni ifade eden Hisarcıklıoğlu, kendilerinin etkin bir diaspo-
ra için “Dünya-Türk İş Konseyi”ni kurduklarını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, 2004 yılında Fransa’da “Sözde Ermeni Soy-
kırımı” için oylama yapılacağı dönemde Fransa’ya gittiği-
ni anlattı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın Münih kentinde çalış-
ma yemeğinde işadamlarına küresel krizi değerlendirdi. 
Türkiye’nin ve Türk işadamlarının ihtiyaç duydukları tek 
şeyin ise birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Hisarcık-
lıoğlu, “Allah bize müthiş bir müteşebbislik gücü vermiş. 
Bunun için Allah’a şükrediyorum” dedi.
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Yeşil Türbe eski ihtişamına kavuştu

SABAH GAZETESİ - 10 ARALIK 2009

NURDENİZ ERKEN
Osmanlı mimarisinde dış duvarlarının tümü çini ile kaplı 
tek türbe olan Bursa’daki Yeşil Türbe, eski siluetine kavuş-
tu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sponsorluğun-
da gerçekleştirilen restorasyon üç yılda tamamlandı. Yıldı-
rım Bayezid’in oğlu Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1421 
yılında yaptırılan Yeşil Türbe’nin 1980’li yıllardaki onarı-
mında düşen ve kırılan orijinal çinilerinin yerine sıradan fa-
yanslar kullanılmıştı. Bu kez ise desenli çinilerle aslına uy-
gun olarak restore edildi. 

Dünya mirası kültürel varlıkları arasında yer alan Yeşil 
Türbe’nin dünkü açılış törenine katılan Devlet Bakanı Fa-
ruk Çelik “Bizim tarihimiz geniş ve büyük tarih. Geleceğe 
eserleri bırakacaksınız ki size büyük devlet desinler” dedi. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Yeşil Türbe’de me-
zarı olan Osmanlı’nın 5.padişahı Çelebi Mehmet’in tarihte-
ki önemine işaret etti. Türbede yapılan restorasyon çalışma-
ları, yaklaşık 2 milyon TL’ye mal oldu.
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Dünyada Türk ekseni

AKŞAM GAZETESİ - 10 ARALIK 2009

İkincil diplomasiyi işadamlarının yaptığını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Rona Yırcalı yeniden 
WCF Başkanı seçildi, artık Türk işadamları her örgüt-
te” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Başka-
nı Rona Yırcalı, 2005 yılından bu yana yürütmekte olduğu 
Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanlığına yeniden 
seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin 
olarak düzenlenen basın toplantısında, Yırcalı’nın başkanlı-
ğına seçildiği WCF’in, 125 ülkede iş dünyasının çatı örgütü 
olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde yer alan 
ve 140 ülkede 14 binden fazla oda ve oda birliğini kapsayan 
bir kuruluş olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, 200 krizine kadar Türk iş dünyası olarak kü-
reselleşen dünyanın ne olduğunu tam olarak anlayamadık-
larını ancak şu anda çok sayıda işadamının dünyanın farklı 
yerlerindeki iş adamı örgütlerinde başkan ve yönetim kuru-
lu üyeliği yaptığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Eskiden diplomasi hükümet ve bürokrasi 
tarafından yapılırdı. 90’lardan sonra ikincil diplomasi tabi-
ri yerleşti. Biz 2001’e kadar ikincil diplomasi nedir, onun 
da farkında değildik. İkincil diplomasi iş aleminin kurmuş 

olduğu bir bağlantı grubu ve iş alemi ülkelerin politikaları-
nı ve bürokratların nasıl davranması gerektiğini belirliyor” 
dedi.

İŞ DÜNYASINDAN C20
Rona Yırcalı ise 2010-12 dönemi için üçüncü kez başkan-
lığa seçildiğini ifade ederek, “WCF’nin amacının odaların 
birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek ve daha iyi organize ol-
muş, daha iyi bilgi ve finansman imkanlarına sahip odaların 
deneyimlerinden, daha mütevazı odaların da faydalanmala-
rını sağlamak olduğunu dile getirdi. 
WCF olarak çok sayıda meslek örgütüyle yakın ilişkiler yü-
rüttüklerini söyleyen Yırcalı, G-8 yerine G-20’nin giderek 
önem kazandığı günümüzde bu ülkelerin odalarının da C-20 
altında bir araya geldiklerini anlattı. Rona Yırcalı, “Dünya-
nın ekonomik gündeminin konuşulduğu platform G-20 ola-
cak . İlk defa bu seneden itibaren bu ülkelerin odalarına bü-
yük önem veriliyor. WCF’nin önemli katkısı var. Bu plat-
formda iyi bir yer alabilirsek, ki şu anda almış vaziyette-
yiz, bundan sonra yapılacak ve dünya ekonomisine yön ve-
recek kararlara o bölgelerin odaları ve ekonomisinin tem-
silcileri olarak önemli miktarda tesir etme kanallarına sahi-
biz” diye konuştu.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ315

ARALIK 09

Yırcalı, yeniden Dünya Odalar Federasyonu Başkanı

HÜRRİYET GAZETESİ - 10 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İcra Kurulu Başka-
nı Rona Yırcalı, 2005 yılından bu yana yürütmekte olduğu 
Dünya Odalar Federasyonu (WCF) başkanlığına yeniden 
seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yırcalı’nın 
başkanlığına seçildiği WCF’in, 125 ülkede iş dünyasının 
çatı örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünye-
sinde yer alan ve 140 ülkede 14 binden fazla oda ve bir-
liği kapsayan bir kuruluş olduğunu bildirdi. 2001 yılında 
göreve geldiklerinde uluslar arası pisayalarda etkin olmak 
için üye oldukları uluslar arası kuruluşların yönetiminde yer 

alma hedefi koyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Eski-
den diplomasi sadece hükümet ve bürokrasi tarafından ya-
pılırdı. 1990’lardan sonra ikincil diplomasi tabiri yerleş-
ti. İkincil diplomasi iş aleminin kurmuş olduğu bir bağlan-
tı ve iş alemi ülkelerinin politikalarını ve bürokratların nasıl 
davranması gerektiğini belirliyor” dedi. DEİK İcra Kurulu 
Başkanı ve WCF Başkanı Rona Yırcalı da, 2010-12 döne-
mi için üçüncü kez başkanlığa seçildiğini ifade ederek, aynı 
dönemde ICC yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdüre-
ceğini kaydetti.
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Yırcalı, dünya odalarını yönetecek

CUMHURİYET GAZETESİ - 10 ARALIK 2009

Ekonomi Servisi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İcra Kurulu Başka-
nı Rona Yırcalı, 2005’ten bu yana yürümekte olduğu Dünya 
Odalar Federasyonu (WCF) başkanlığına yeniden seçildi.
Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 krizine kadar Türk iş dün-
yasında küreselleşmenin tam olarak anlaşılmadığını vurgu-
layarak küreselleşen dünyada kararların başkentlerde değil, 
ikincil diplomasi denilen uluslar arası ticaretin döndüğü ka-
rar merkezlerinde verildiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, 
“Biz de göreve geldiğimizden beri uluslar arası piyasalarda 
etkin olmak için bütün ye olduğumuz uluslar arası kuruluş-
ların yönetiminde yer almak için çalışmalar başladık” dedi.

Rona Yırcalı da, 2010-2012 dönemi için üçüncü kez baş-
kanlığa seçildiğini belirterek “Dünyanın ekonomik günde-
minin konuşulduğu platform G20 olacak. İlk defa bu sene-
den itibaren bu ülkelerin odalarına büyük önem veriliyor. 
Bu da demek oluyor ki dünya ekonomisine yön verecek ka-
rarlara önemli miktarda tesir etme kanallarına sahibiz” diye 
konuştu.

İŞ DÜNYASININ ÇATI ÖRGÜTÜ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yırcalı’nın başkan-
lığına seçildiği WCF’in, 125 ülkede iş dünyasının çatı 
örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünye-
sinde yer alan ve 140 ülkede 14 binden fazla oda ve oda 
birliğini kapsayan bir kuruluş olduğunu söyledi.
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Tarih yeniden ayağa kalktı

MEYDAN BURSA GAZETESİ - 10 ARALIK 2009

RABİA DENİZ

Bursa’nın simgelerinden Yeşil Türbe yenilenen yüzüy-
le kapılarını açtı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin restorasyonunu yap-
tığı, Büyükşehir Belediyesinin de çevre düzenlemesiyle as-
lına uygun hale getirdiği Yeşil Türbe dün düzenlenen gör-
kemli bir törenle ziyarete açıldı.
Devlet Bakanı Çelik, Vali Harput ve TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törende konuşan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Altepe, “Bursa’yı tarih başkenti yapa-
cağız” diye konuştu. 

Yeşil Türbe’ye görkemli açılış
TOBB sponsorluğunda restore edilen Yeşil Türbe, 
Devlet Bakanı Faruk Çelik ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle ziyarete açıldı.
3 yıl önce protokolü imzalanan ve yaklaşık 2 milyon TL’ye 
mal olan Yeşil Türbe’nin restorasyonu tamamlandı. Türbe-
nin açılışına Devlet Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Vali Şahabettin Harput, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe ile çok sayıda protokol üye-
si katıldı.
Bakan Çelik, bu tür restorasyonların tarihi eserleri gelecek 
nesillere aktarmada son derece önemli olduğunu belirterek, 
“Hükümet olarak ilgili kurumları tarihi mirası ayağa kaldır-
mak için ayırdığımız kaynaklarla harekete geçirdik. Büyük 
millet olmak kolay değil. Ecdadımızdan kalan eserleri ge-
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lecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bizim tarihimiz geniş 
ve büyük tarih. Geleceğe eserleri bırakacaksınız ki size bü-
yük devlet desinler. Bizim tarihimiz çok eskilere dayanıyor. 
İşte Yeşil Türbe 600 yıldır burada durduğunu haykırıyor. 
Biz büyük ecdada sahibiz ve onlara layık olmalıyız” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Çelebi Mehmet’in 
tarihteki önemine işaret ederek, “Osmanlıyı dağılmaktan 
kurtaran Çelebi Mehmet Han’ın türbesini yapmanın bize 
nasip olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’da 
yardımlaşma duygusu yeni yeni gündeme geliyor. Sosyal 
sorumlulukları yeni yeni yerine getiriyorlar. Bizim kültü-
rümüzde sosyal katkılar ve yardımlar her zaman olmuştur. 
Dünya miraslarını korumak hepimiz için milli görevdir. Ta-

rihi eserlere sahip çıkmak için bu atılımı ilk Bursa’da baş-
lattık. TOBB olarak her zaman milli ve manevi değerleri 
yüksek olan bir kurumuz. Geçmişini unutan devletin gele-
ceği aydınlık olamaz, millet olma özelliğini kaybeder. İn-
sanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bursalılar tari-
hi mirasın üzerinde oturuyor. Bunun kıymetini bilmeliler” 
diye konuştu. 
Vali Şahabettin Harput ise Bursa’nın tarih ve kültür şehri ol-
duğunu hatırlatarak, “Yapılan çalışmalarla birçok tarihi eser 
ayağa kalkıyor. Bugün bunun önemli bir örneğini görüyo-
ruz. Birçok projenin restorasyonu devam ediyor. Buradan 
yeni bir müjde daha vereyim. Yeşil Cami’nin restorasyonu-
nu da bir hayırseverimiz üstlendi ve restore edecek” dedi.
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Irak’ı, Türk-Alman işbirliği inşa edecek

H.O. TERCÜMAN GAZETESİ - 11 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (TOBB/DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk 
iş adamlarının Irak’ta hiçbir zaman güvenlik kaygılarıyla 
hareket etmediğini, bugün Türk iş dünyasını başarılı kılan 
unsurlardan birinin de bu olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu, “Irak’ta Türk-Alman işbirliği” konulu toplantıda yaptığı 
konuşmada, bundan yaklaşık 100 yıl önce İstanbul-Bağdat 
demir yolunu Almanlarla Türklerin hayata geçirdiğini ha-
tırlatarak, bugün Türkiye olarak Almanya ile Irak’ın ye-
niden inşası için işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade 
etti. Hem dünya, hem Irak, hem de Orta Doğu için yeni bir 
dönemin söz konusu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu 
yeni dönemde ortak bir vizyonla Türk ve Alman şirketleri-
nin yeni projelere imza atabileceklerini vurguladı.
Türkiye üzerinden
Hisarcıklıoğlu, 1980’lerde Almanya’nın Türkiye’nin en bü-
yük ticari ortağı olduğu dönemde Irak’ın da ikinci büyük ih-
racat pazarını oluşturduğunu, Almanya’nın Irak’a ihracatı-
nın bugünkü değer ile 4 milyar Euro seviyelerinde bulundu-
ğunu kaydetti. 2008’de Almanya’nın Irak’a ihracatının 130 
milyon Euro seviyelerine indiğine dikkat çekti.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak’ı Türkiye üzerinden Avrupa ve 
dünya pazarlarına taşıyacak kara ve demir yolu sistemle-
rinin elbirliğiyle geçmişte olduğu gibi yeniden inşa edile-
bileceğini vurgulayarak, “Ortak vizyonumuz şu olmalı; 

Basra’dan kalkan bir tren güvenli ve kesintisiz bir şekilde 
İstanbul’a, oradan Berlin ve Hamburg limanına kadar gide-
bilmelidir.
750 proje hazırlandı
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Franz Kol-
ler ise Irak’ta önümüzdeki yıllarda enerji alanında özellik-
le elektrik ihtiyacına yönelik yatırımların 16 milyar doları 
bulmasının tahmin edildiğini, su ve atık su sisteminin yeni-
den rehabilitasyonu alanında da 14 milyar dolarlık altyapı 
yatırımlarına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Koller, Irak’ta ilgi-
lilerin yatırım için 750 proje hazırladıklarına dikkati çekti.
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Bürokrasiye fıkralı eleştiri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği, ‘Ekonomi-
ye Değer Katanlar’ toplantısında konuşan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bir inşaatın yapılabilmesi için tam 275 
ayrı imza gerektiğini belirterek, şu fıkrayı anlattı: 
Vatandaş bataklığa düşmüş. Çırpınırken, göz göze geldi-
ği adamın birisine sesleniyor: -Dal, ip gibi bir şeyler uza-
tıversen bana da kurtarsan… Adam cevap veriyor: -Ku-
sura bakma arkadaş, sen tam da Hazine arazisinin içinde-
sin. Hazine’den mal almak suçtur. Bataklıktaki adam çare-

siz, “Ölürüm burada o zaman” der. –Hiç merak etme. Kay-
makama bataklığa düştüğünü söylerim. O da mal müdürü-
nü çağıracak. İkisi seni oradan çıkarmak suç mu, değil mi 
karar verecekler. Eğer suç değilse itfaiye gönderirler… Ba-
taklıktaki adam hayretler içindedir: -Senin bu dediğin ola-
na kadar ben burada ölürüm. –Yahu arkadaş, ben sana ‘öl-
mezsin’ demedim ki… Ölürsün ama en azından mevzuata 
uygun ölürsün…
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YEŞİL TÜRBE 3 yıl sonra yeniden açıldı

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 11 ARALIK 2009

Restorasyonunu TOBB’un üstlendiği Bursa’nın simge-
si “Yeşil Türbe” açıldı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Bu 
eserlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılma-
sı gerektiğini belirtirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu da, Restorasyon, bize nasip oldu. Gurur duyuyoruz” 
dedi.

Dünya mirası kültürel varlıklar arasında yer alan Bursa’nın 
simgesi “Yeşil Türbe”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’ nin mali desteğiyle yürütülen restorasyon çalış-
malarının ardından törenle açıldı. Devlet Bakanı Faruk Çe-
lik, törende yaptığı konuşmada, Yeşil Türbe’nin sıradan bir 
eser olmadığını, türbenin, mimari açıdan çok ciddi özellik-
leri bulunan, çok değerli bir eser olduğunu söyledi.
Bu eserlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılma-
sı gerektiğini ifade eden Çelik, “Hükümet olarak aldığımız 
önlemler, çıkardığımız yasal düzenlemelerle özel idareleri, 
valiliklerimizi ve belediyeleri bu konuda aktif bir noktaya 
getirdik. Ciddi kaynak tahsisleri oldu. Bu kaynakların tari-
hi ve kültürel mirasımızın ayağa kalkması için kullanılması 
noktasında ciddi takipler oldu” dedi.

MEDENİYET İZLERİ GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR
Binlerce tarihi eserin onarılması konusunda önemli iler ya-
pıldığını belirten Bakan Çelik, “Büyük millet, büyük dev-
let kolay olunmuyor. Tarihte var olacaksınız, eserler bıra-
kacaksınız. Geleceğe medeniyetin izlerini taşıyacaksınız ki 
size büyük millet desinler” diye konuştu.
Türk milletinin tarih boyunca, birçok devletler, imparator-
luklar kurduğuna ve sonunda da bunu Cumhuriyetle taçlan-
dırdığına dikkat çeken Çelik, “Bizim tarihimiz 100-150 yıl 
değil ki. Tarihimiz çok eskilere dayanıyor. Bunu ben söyle-
mesem, siz söylemeseniz ne ifade eder. Yeşil Türbe bura-
dan haykırıyor, ‘ben buradayım’ diyor 600 yıldır. Onun için 
‘işte geldik gittik’ değil ‘geldik, eserlerimizi bıraktık ve git-
tik’ anlayışı ancak devletleri büyük devlet yapar. Çok şükür 
ki böyle bir ecdada sahibiz. Asıl olan bundan sonra bu ecda-
da layık bir nesil olarak, gelecek nesilleri de dünya tarihinde 
var kılacak adımları atmaktır” şeklinde konuştu. 
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BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Her ne kadar Os-
manlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi ise de bir-
lik ve beraberliğin, rahmet ve bereket getirdiğinin en somut 
göstergesi Çelebi Mehmet’in atmış olduğu adımdır. Birlik 
ve beraberlik noktasında, her fırsatta dile getirdiğimiz bu 
simgenin türbesini yapmak bizlere nasip olduğu için TOBB 
olarak gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu. Bursa Va-
lisi Şahabettin Harput da tarihe sahip çıkmanın en güzel ör-
neklerinden birinin yaşandığını belirterek, TOBB’a, Yeşil 

Türbe’nin restorasyonunda yaptığı katkılar nedeniyle te-
şekkür etti. Çelebi Mehmet’in Timur’dan sonra yok olma-
ya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nu tekrar yükselişe ge-
çiren bir padişah olduğunu anlatan Harput, “Osmanlı’nın 
ilk 6 padişahını bağrında barındıran Bursa’da, tarihe sahip 
çıkmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Osman Gazi ve 
Orhan Gazi’nin türbelerinde restorasyon başladı. Muradi-
ye Külliyesi’nde de yakında çalışmalar başlayacak” şeklin-
de konuştu.
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Birinci iş yeni anayasa

YENİ ASYA GAZETESİ - 11 ARALIK 2009

GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN DEMOKRASİNİN KALİ-
TESİNİN YÜKSELTİLMESİ GEREKİR
Türkiye Odalar ve Borsala Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, güçlü ekonomi için demokrasinin kalitesinin yüksel-
tilmesi gerektiğini ifade ederek, “Birinci yapılması gereken 
iş; Türkiye’de 72 milyonun mutabakat sözleşmesi olan yeni 
bir anayasanın yazılmasıdır” dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, “BİRİNCİ YA-
PILMASI GEREKEN İŞ; TÜRKİYE’DE 72 MİLYONUN 
MUTABAKAT SÖZLEŞMESİ OLAN YENİ BİR ANA-
YASANIN YAZILMASI” DEDİ.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomi için demokrasinin kalitesi-
nin yükseltilmesi gerektiğini ifade ederek, “Birinci yapıl-
ması gereken iş; Türkiye’de 72 milyonun mutabakat söz-
leşmesi olan yeni bir anayasanın yazılmasına ihtiyaç var-

dır” dedi. Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası-
nın (BTSO) “Ekonomiye Değer Katanlar 2009 Ödülleri 
Töreni”nde yaptığı konuşmasında, güçlü ekonomi için de-
mokrasinin kalitesinin yukarıda olması ya da kalitesi yük-
sek demokrasi için güçlü bir ekonominin gerekli olduğunu 
söyledi. Türkiye’de “maalesef” ikisinde de sıkıntı olduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ancak, bugünkü mevcuda göre 
buraya geldik. Bundan sonra hep beraber toplum olarak 
odaklanmamız gereken şey; “Türkiye’nin yapısal reform-
lar yapıyor olması. Birinci yapılması gereken iş: Türkiye’de 
72 milyonun mutabakat sözleşmesi olan yeni bir anayasa-
nı yazılması. Bunu yapamazsak ondan sonra yapılacak her 
şey eksik kalır, açık söylüyorum” diye konuştu. Hisarcıklı-
oğlu, mevcut anayasanın , yapıldığı dönemdeki ekonomik 
anlayışa göre yazıldığına dikkati çekerek, şunları kaydet-
ti: “O günkü ekonomik anlayış neydi? Ülkenin kalkınma-
sı devlet ve özel sektör eliyle olur. Yüzde 50, yüzde 50. Biz 
de bunu benimsemiştik. Anayasamız da bunu içeriyor. Peki, 
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YENİ ASYA GAZETESİ - 11 ARALIK 2009

biz bu anayasayı kabul ettikten 8 sene sonra ne değişti dün-
yada? Bütün dünya ülkeleri bir şeyi anladı ki ülkelerin kal-
kınması ancak özel sektör eliyle olur. Devletin girdiği yer-
de ekonominin kalkınması olmaz, tam tersine ekonomiye 
yük olur. Nerede gördük bunu? Sovyetler Birliği’nde gör-
dük. Hem teknolojik olarak hem askeri güç olarak dünyanın 
süper gücü, özel sektör olmadığı için bir tane kurşun atılma-
dan yıkıldı gitti. Peki bizim anayasamız özel sektör eliyle 
kalkınmayı öngörüyor mu? Yok. Diyor ki ‘kalkınma devlet 
ve özel sektör eliyle olur’. Şimdi ben nasıl koşacağım o za-
man? Anayasanın ilk 4 maddesini koruyarak, diğer madde-
lerin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Hisarcık-
lıoğlu, bunun Türkiye’nin önünü açacağını ifade etti. 

“HESAP VEREBİLECEKSİN Kİ HESAP SORABİLESİN”
Hisarcıklıoğlu, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarının da ye-
niden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: 
“Milletin vekilinin, millete hesap veriyor olması lazım. Sen 
kendi vekilini seçemiyorsan, o zaman kendi vekiline hesap 
soramazsın açık söyleyim, ama hepimiz de kusuru hep ve-
killerimizde ararız, hiç sisteme bakmayız. Dönüp sisteme 
bakın. Sistem, halkla vekili arasındaki bağlantıyı kuruyor. 
Halkla vekil arasındaki bağlantıyı güçlendirirsen işte o za-
man vekil sana hesap verir”. Türkiye de kayıt dışı ekonomi-
nin de dengeleri sarstığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “He-
sap verebileceksin ki hesap sorabilesin. Hesap sormak için 
taşeron arıyoruz. Demokrasinin kalitesinden nasıl bahsede-
ceksiniz bu kayıt dışılık varken? Bahsedemezsiniz, ancak 
sistemi düzeltmeden kayıt dışı ekonomiyi de düzeltemezsi-
niz” dedi. Bursa /aa



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ325

ARALIK 09

Alman – Türk işbirliği Bağdat demiryolunu canlandıracak

SABAH GAZETESİ - 11 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Irak’ta Türk-Alman İşbirliği” toplantısın-
da 100 yıl önce İstanbul-Bağdat demir yolunu Almanlarla 
Türklerin yaptığını hatırlatarak, “Basra’dan kalkan bir tren 
kesintisiz İstanbul’a, oradan Berlin ve Hamburg limanına 
kadar gidebilmelidir. TCDD ile Alman Siemens şirketinin 
Mekke-Medine demiryolu işletmeciliği için kurmuş oldu-

ğu konsorsiyumun, Irak pazarı için de uygulanabilir” dedi. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bu yıl ikinci-
si düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 2009 Ödülleri 
Töreni”ne katılan ve yatırım teşviklerinin 2009 yılına oran-
la daha iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
üretim teşviklerine de yer verilmesi gerekiyor” dedi.
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Banka paraları kamu borçlanmasına akıyor

AKŞAM GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

Krizin etkilerini sosyal hayatta derinden hissettiklerini söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, “Dün enflasyon ve faiz düşünce sevi-
nirdik. Faiz iniyor fakat ekonomi üst üste küçülüyor. Ban-
kalarda para var, ama reel sektöre değil kamu borçlanması-
na akıyor” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 8. Sanayi Kongresinin açılı-
şında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin etkilerini sosyal 
hayatta daha derinden hissettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu, “Dün enflasyon düşünce, faiz inince sevinirdik ama şim-
di ekonominin göstergesini çok göremediğimiz için çok se-
vinemiyoruz. Faiz iniyor ama ekonomi 4 çeyrektir üst üste 
küçülüyor. Bankalarda para var ama hem ekonomik aktivite 
hem de ekonomiye güven azaldığı için kaynaklar reel sek-
töre değil kamu borçlanmasına akıyor” dedi.

NOTUMUZ ARTTI AMA…
Kredi derecelendirme şirketlerinin, reyting notunu artırdı-
ğını, ancak bunun temelinin bankaların ve kamunun, kredi 
borçlarını geri ödeme kapasitesinin, daha olumlu hale gel-
mesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ekonominin geri ka-
lanındaki iyileşmeye dair bir not yükseltmesi söz konusu 

olmadığını, kredi notu iyileşse de ekonomik faaliyetlerde 
göze çarpan bir canlanma yaşanmadığını söyledi. Hisarcık-
lıoğlu, ilginç bir dönemde bulunduklarını, dünün müjdeli 
haber veren göstergelerinin, bugünlerde kendilerini sevin-
dirmediğini belirtti.

DEFOLU BİREYLER TOPLULUĞU
Kamu idaresi reformunu artık tamamlamak gerektiğini vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin vergi sistemini ve ver-
gi idaresini elden geçirmeden kayıtdışılık sorununu çöze-
meyeceğini belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 
“Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi anlayışı ile çağdaş 
dünyada yol almalıyız. Türkiye’yi dünyanın 17. büyük eko-
nomisi yaptık ama kayıtdışılıkta, bir üçüncü dünya ülkesi-
yiz. Kayıtdışılığın olduğu yerde birleşik kaplar misali, biri-
nin kayıt dışılığı onunla işlem yapanı da etkilemektedir. Bu 
durumda hepsi defolu bireylerden oluşan bir toplum doğ-
maktadır”. 
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TOBB, Bosna-Hersek’in gümrük kapılarına talip

DÜNYA GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

Ankara- Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Nikola 
Şpiriç ile çalışma yemeğinde bir araya gelen TOBB Başkan 
Yardımcısı Faik Yavuz, Türkiye’nin sınır kapılarını YİD 
modeliyle yenileyen TOBB’un bu konuda Bosna Hersek’e 
de yardımcı olabileceğini söyledi. TOBB, ETÜ’de düzenle-
nen çalışma yemeğinin açılış konuşmasını yapan Faik Ya-
vuz, kriz döneminde uluslar arası ticaretin gerilemesine dik-
kat çekerek, “Biz dünya ekonomisinin nekahette olduğu dö-
nemde işbirliğini artırarak krizi fırsata çevirebiliriz” dedi. 
Bosna Hersek’teki inşaat ve makine sektörlerinin duyduğu 
malzeme ihtiyaçlarını Türkiye’nin karşılayabileceğini belir-

ten Yavuz, Balkanlar’ın turizm merkezi potansiyeli bulun-
duğunu, bunu değerlendirmek için de işbirliği yapılabilece-
ğini belirtti. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki gümrük 
işlemlerinin basitleştirilmesi gerektiğini belirten Faik Ya-
vuz, bu konuda Türkiye’nin gümrüklerini yap-işlet-devret 
modeliyle yenileyen TOBB’un, Bosna Hersek’e de yardım-
cı olabileceğini bildirdi. Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu 
Başkanı Şpiriç ise kısa süre içinde büyük bir Türk işadamı 
heyetini kabul etmeye hazırlandıklarını belirterek, destekle-
rinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.
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Geleceği ıskalamamak için 
aklın mezarlığından kurtulalım

VATAN GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu krizin sosyal hayatta 
daha derin etkileri olduğunu vurgulayarak ikinci nesil 
reform paketini beklediklerini söyledi: “Türkiye aklın 
mezarlığından kurtulmak zorundadır. Bunun yolu ku-
tuplaşmayı azaltıp, ülkede her çivi çakanın değil doğru 
çivi çakanın desteklenmesidir”.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye geleceği ıskalamak istemiyor-
sa, aklın mezarlığından kurtulmak zorundadır. Bunun yolu, 
topluma kutuplaşmanın yerine dayanışmayı koyabilmek, 
ülkede her çivi çakanın değil doğru çivi çakanın desteklen-
mesidir. Oyun alanını tüm firmalar için eşit kılacak, içinde 
yargı, eğitim, vergi gibi temel alanların olduğu, ikinci ne-
sil reform paketini bir an önce uygulamada görmek istiyo-
ruz” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 8. Sanayi Kongresinin açılı-
şında konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel krizin etkilerini sos-
yal hayatta daha derinden hissettiklerini söyledi. Hisarcıklı-
oğlu, “Bir dizi tedbirle desteklenmezse, 2011’in, 2010’dan 
daha iyi olabilmesini riske etmiş oluruz” dedi.

Makas daha da açılacak
Kredi notu iyileşse de ekonomik faaliyetlerde göze çar-
pan bir canlanma yaşanmadığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

“Önümüzdeki dönemde durumu iyi olanla kötü arasındaki 
makasın daha da açılmasından endişe ediyoruz” dedi. Hi-
sarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bugün yatırım ortamını iyi-
leştirmek, dün olduğundan daha önemlidir. Verimli toprak-
lara verimli tohumlar ekilirse herkes kazançlı çıkacaktır”. 

Yurtiçinde okyanus ötesi fiyatı ödüyoruz
Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün 
yurtiçinde yapılan taşımacılığın maliyeti, okyanus öte-
si gemi taşımasının navlun maliyetini geçti. Enerji fiyatla-
rı üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli, ilgisiz ek-
lentiler tamamen kaldırılmalıdır.

İthal merakı var, lobiler değil KOBİ’ler kazansın
Kamu kurumlarındaki bu ithal merakı devam ediyor. Ya-
bancı üretici kazanıyor. Türk üreticisi, işçisi kaybediyor. 
Oysa biz istiyoruz ki, üreten kazansın, biz istiyoruz ki çalı-
şan kazansın, biz istiyoruz ki emek veren kazansın. Lobiler 
değil KOBİ’ler kazansın.

Kârlılık göstergeleri sanayiciyi kaygılandırıyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl 
Küçük, küresel kriz sonrasında iyileşme işaretleriyle ilgi-
li olarak, aşırı iyimserliğin yanlış olacağını, sanayi üretimi-
nin henüz istikrar kazanmadığını söyledi. 8. Sanayi kongre-
sinin açılışında konuşan Küçük, üretimin ötesinde, kârlılık 
göstergelerinin de sanayinin adına kaygı verici bir tablo or-
taya koyduğunu anlattı. Son büyüme verilerindeki en dik-
kat çekici olumsuzluğun, özel sektör yatırım harcamaların-
daki küçülmenin hala yüzde 19.4 gibi yüksek bir oranda de-
vam etmesi olduğuna işaret eden Küçük, 2010’da ÖTV ve 
KDV indirimi gibi uygulamaların devam etmesi gerektiği-
ni vurguladı.
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Yükselen not canlılık getirmiyor, düşen enflasyon ve faize bile 
sevinemiyoruz

HÜRRİYET GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin her 
şeyi alt üst ettiğini, eski doğruların bambaşka anlamla-
ra geldiğini belirterek, “Kredi notumuz yükseliyor ama 
bunun temeli bankaların ve kamunun borç ödeme ka-
pasitesiyle ilgili. Eskiden enflasyon düşünce, faiz inin-
ce sevinirdik, şimdi faiz iniyor ama ekonomi 4 çeyrektir 
üst üste küçülüyor, sevinemiyoruz” dedi.

Sadi ÖZDEMİR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, küresel krizin dünyayı altüst ettiğini, eski-
den doğru bilinen birçok şeyin bambaşka anlamlara geldi-
ğini söyledi. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenledi-
ği 8. Sanayi Kongresinin açılışında konuşan Hisarcıklıoğ-
lu, Türkiye’de de yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç oldu-
ğunu yeni nesil reformlar yapılması gerektiğini belirtti ve 
“Türkiye geleceği ıskalamak istemiyorsa, aklın mezarlığın-
dan kurtulmak zorundadır” dedi.

Müjdelere sevinemiyoruz
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Alıştığımız dünyayı altüst 
eden bir süreçten geçiyoruz. Dün enflasyon düşünce, faiz 
inince sevinirdik, ama şimdi sevinemiyoruz. Evet faiz ini-

yor ama ekonomi 4 çeyrektir üst üste küçülüyor. İşsizlik-
se artıyor. Enflasyon talep azaldığı için düşüyor. Bankalar-
da para var ama hem ekonomik aktivite hem de ekonomiye 
güven azaldığı için kaynaklar reel sektöre değil kamu borç-
lanmasına akıyor. Kredi derecelendirme şirketleri, notumu-
zu artırıyor ama bunun temeli bankaların ve kamunun kre-
di borçlarını geri ödeme kapasitesinin daha olumlu hale gel-
mesi. Ekonominin geri kalanındaki iyileşmeye dair not yük-
selmesi söz konusu değil. Kredi notu iyileşse de ekonomik 
faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma yaşanmıyor. Dünün 
müjdeli haber veren göstergeleri bugünlerde bizleri sevin-
dirmiyor”.

Büyümeye işsizliğe bak
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde durumu iyi olanla 
kötü arasındaki makasın daha da açılmasından endişe edil-
diğini vurguladı ve ekonominin geneline özellikle de iki te-
mel göstergeye bakmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu, şunları dile getirdi: “Bunlardan biri büyüme ki ilk 9 ayda 
ekonomimiz yüzde 8.4 küçüldü. Diğer önemli gösterge ise 
işsizlik ki bence Türkiye’nin en önemli meselesi. 
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Aklın mezarlığından kurtulmak

MİLLİYET GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

MERAL TAMER
Ekonomimizle ilgili son veriler, ardı ardına sürpriz etkisi yaratı-
yor. 
• Fitch’in Türkiye’nin notunu 2 kademe birden artırmasını kesin-
likle beklemiyorduk. Sevindik.
• 3. çeyrekteki küçülmeyi %6 civarında bekliyorduk, %3.3 gelin-
ce yine sevindik.
• İmalat sanayinde kapasite kullanımının bu kadar düşük çıkması-
nı beklemiyorduk. Üzüldük.
• Mevsimsel etkilerin geride kalmasıyla birlikte işsizlik oranında 
artış bekliyorduk; bir önceki ayda olduğu gibi %13.4 seviyesin-
de kalınca sevindik.
Daha doğrusu üzülmeyi bir ay da olsa ertelemiş olduk. Zira bi-
liyoruz ki iç ve dış pazarlarda beklenen canlanma yakalanama-
dı. Dış pazar, iç pazardan daha önce canlanarak ihracatın yüzünü 
güldürmüş olsa da, tüketicilerin 1 yıllık alışveriş perhizine Noel 
ve yılbaşı vesilesiyle ara verdikten sonra yeniden dönmeleri ola-
sılığı yüksek.
İŞKUR’un anketi
Baz etkisi nedeniyle bundan böyle büyüme ve sanayi üretimi gibi 
rakamsal verilen 2010’da hep yüz güldürecek, ama işsizlikte “baz 
etkisi” yok!
İşsizlik uzun bir süredir ülkemizin en önemli problemlerinden bi-
riydi; krizle birlikte adeta kanayan bir yaraya dönüştü.
Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un son araştırmasına göre Türkiye’de 
toplam istihdam 1 yıl sonra %0.2 oranında azalacak. Azalma ora-
nı düşük, ama ankete Türkiye genelinde toplam 275 bin işyerin-

den yanıt geldiğini düşünürseniz durum çok ciddi: Bu 275 bin iş-
yerinde toplam 4 milyon 872 bin kişi istihdam ediliyor.
İstihdamsız büyüme
Büyüme olsa bile işsizlerimize iş bulma umudu yok. Zaten gerek 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gerekse Sanayi Bakanı Nihat 
Ergün, daha uzunca bir süre yüksek oranlı işsizlik rakamlarıyla 
yaşamaya mahkum olduğumuzu her yeri geldiğinde belirtiyorlar.
Bu son krizle birlikte, büyüme ile istihdam arasındaki bağ da kop-
tu. Artık ekonomiler canlansa da işsizlik azalmayabilir. Zaten Çin 
ve Hindistan gibi bazı Asya ülkeleri hariç 2010’da neredeyse bü-
tün ülkelerde işsizliğin artması bekleniyor. Reel ekonomilerde 
kriz, daha uzun sürecek ve ancak istihdam yeniden artmaya baş-
ladığında, reel sektör için kriz bitmiş olacak.
Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Sanayi Kongerisinin 
açılışında hükümete, “Aklın mezarlığından kurtulması” için çağ-
rı yaptı:
“İyileşmenin kalıcı olması için özel talebin yeniden canlanması, 
özel tüketimin ve yatırımların artması gerekiyor. Sanayi politikası 
olmayan bir ülkenin tutarlı bir enerji politikası ve etkin bir eğitim 
politikası da olamaz. Her şeyden önemlisi, sanayi politikası ol-
mayan bir Türkiye, işsizlik sorununu çözemez. Türkiye geleceği 
ıskalamak istemiyorsa, bir an önce aklın mezarlığından kurtula-
rak yeni bir sanayi politikası ve büyüme stratejisi tasarlamalıdır”.
Erdoğan’ın önceki gün TBMM’deki performansı(!), bana 
Başbakan’ın aklın mezarlığına iyice gömüldüğünü gösterse de 
çağrı çağrıdır.
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‘Notumuz yükseliyor, enflasyon düşüyor ama ekonomi 
canlanmıyor’

RADİKAL GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

Krizin her şeyi alt üst ettiğini söyleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ‘Notumuz yükseliyor ama bunun teme-
li bankaların borç ödeme kapasitesiyle ilgili. Enflasyon 
düşüyor, faiz iniyor. Fakat ekonomi dört çeyrektir üst 
üste küçülüyor’ dedi.
İstanbul – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin dünyayı altüst etti-
ğini, eskiden doğru bilinen birçok şeyin bambaşka anlamla-
ra geldiğini söyledi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği 8’ci Sanayi 
Kongresinin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, bu neden-
le Türkiye’de de yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç oldu-
ğunu yeni nesil reformlar yapılması gerektiğini belirtti ve 
“Türkiye geleceği ıskalamak istemiyorsa, aklın mezarlığın-
dan kurtulmak zorunda” dedi.

‘İşsizlik azalmıyor’
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Alıştığımız dünyayı altüst 
eden bir süreçten geçiyoruz. Dün enflasyon düşünce, faiz 
inince sevinirdik, ama şimdi sevinemiyoruz. Evet faiz ini-
yor ama ekonomi de dört çeyrektir üst üste küçülüyor, iş-
sizlikse artıyor. Enflasyon düşüyor ama talep azaldığı için 
düşüyor. Bankalarda para var ama hem ekonomik aktivite 
hem de ekonomiye güven azaldığı için kaynaklar reel sek-

töre değil kamu borçlanmasına akıyor. Kredi derecelendir-
me şirketleri, reyting notumuzu artırıyor ama bunu temeli 
bankaların ve kamunun kredi borçlarını geri ödeme kapasi-
tesinin daha olumlu hale gelmesi. Öte yandan ekonominin 
geri kalanındaki iyileşmeye dair bir not yükselmesi söz ko-
nusu değil. Kredi notu iyileşse de ekonomik faaliyetlerde 
göze çarpan bir canlanma yaşanmamaktadır. Dolayısıyla il-
ginç bir dönemdeyiz, dünün müjdeli haber veren gösterge-
leri bugünlerde bizleri sevindirmiyor”. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde duru-
mu iyi olanla kötü arasındaki makasın daha da açılmasından 
endişe edildiğini vurguladı ve ekonominin geneline özellik-
le iki temel göstergeye bakmak gerektiğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bunlardan biri büyüme ki ilk dokuz ayda 
ekonomimiz yüzde 8.4 küçüldü. Diğer önemli gösterge ise 
işsizlik ki bence Türkiye’nin en önemli meselesi. Krizle bir-
likte ilave 1 milyon insanımız işsiz kaldı. Resmi işsiz sayı-
mız 3.5 milyonu aştı. Dünya bankası Doing Business 2010 
raporuna göre Türkiye yatırım ortamı bazında 73’cü sırada. 
Bugün yatırım ortamını iyileştirmek, dün olduğundan daha 
önemlidir” açıklamasında bulundu. 
Kamu idaresi reformunu artık tamamlamak gerektiğini vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin vergi sistemini ve ver-
gi idaresini elden geçirmeden kayıt dışılık sorununu çöze-
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meyeceğini anlattı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi anlayışı ile çağdaş 
dünyada yol alamayız. Dünyanın 17’nci büyük ekonomi-
siyiz ama kayıt dışılıkta, üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Ka-
yıt dışılık böyle sürdüğü müddetçe, ekonomisi birinci lig-
de bir ülke olamayız. Üstelik kayıt dışılık demokrasimizin 
güçlenmesine de engeldir. Kayıt dışılığın olduğu yerde bi-
leşik kaplar misali, birinin kayıt dışılığı onunla işlem yapa-
nı da etkilemektedir. Bu durumda hepsi defolu bireylerden 
oluşan bir toplum doğmaktadır. Kendi hesabını veremeyen, 
hesap soramaz. O vakit demokrasimiz de güçlenemez”.
Türkiye’de dolaylı vergilerin rekabet gücü üzerinden en 
olumsuz etkenlerden olduğunu savunan TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, bazı belediyelere de sanayiciler adına si-
tem etti.

‘İthal merakımız var’
TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bir taraftan Avrupa’nın en 
büyük otobüs üreticisi ve ihracatçısı olmakla haklı bir şe-
kilde övünüyoruz. Sonra, yüz milyonlarca avro luk otobüs 
ithal ediyoruz. Üstelik Başbakanlık genelgesine ve sanayi 
Bakanımızın da desteğine rağmen, kamu kurumlarındaki bu 
ithal merakı devam ediyor. Yabancı üretici kazanıyor. Türk 
üreticisi, işçisi kaybediyor. Oysa biz istiyoruz ki, üreten ka-

zansın, oysa biz istiyoruz ki, çalışan kazansın, oysa biz isti-
yoruz ki emek veren kazansın. Lobiler değil KOBİ’ler ka-
zansın”.
Rifat Hisarcıklıoğlu, krizin en yoğun yaşandığı dönemi ge-
ride bıraktıklarını, ancak işin asıl zor tarafının şimdi başla-
dığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, ‘Dış kaynak varsa büyüme 
var’ ezberini bozmak gerektiğini kaydetti.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bize gereken, yeniden ve yeni bir bü-
yüme hikayesini oluşturmaktır. Üretim yapımızı, kriz son-
rasının yeni parametrelerini dikkate alarak yenilemek zo-
rundayız. 
Türkiye, kriz sonrasının dünyasında etkili bir güç olmak is-
tiyorsa, bir an önce yeni bir sanayi politikası ve büyüme 
stratejisi tasarlamalıdır” diye konuştu. Türkiye’nin gelece-
ği ıskalamak istemiyorsa, aklın mezarlığından kurtulmak 
zorunda olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bunun yolunun 
da kamuda ve özel sektörde alışagelmiş düşünce kalıplarını 
değiştirmek olduğunu anlattı. (Radikal)
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Artık lobiler yerine KOBİ’ler kazansın
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VOLKAN ÖZSOY
8. Sanayi Kongresinde, krizden çıkışın Türk üreticisi ve işçi-
sinin kazanması ile mümkün olacağı dile getirildi. İş dünyası 
son verilerin aşırı iyimserliğe yol açmamasını isterken, hükü-
metten “ihtiyatlı iyimseriz” cevabı geldi.

‘Kamuda ithal merakı sürüyor’
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği 8. Sanayi Kong-
resinde krizden çıkışın Türk üreticisi ve işçisinin kazanması 
ile mümkün olabileceğine vurgu yapıldı. Konuya en net şe-
kilde dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. 
“Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi olmakla haklı bir şekil-
de övünüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Sonra, yüz milyonlar-
ca Euro’luk otobüs ithal ediyoruz. Yabancı üretici kazanıyor. 
Türk üreticisi, işçisi kaybediyor. Oysa biz istiyoruz ki, üreten 
kazansın, çalışan kazansın; emek veren kazansın. Lobiler de-
ğil, KOBİ’ler kazansın” dedi.

Kongrede “iyimserlik” tartışması
Gazeteniz Dünya’nın basın sponsoru olduğu “İnovasyon Ser-
gisi, ‘Sürdürülebilir Rekabet Gücü; Kriz Sonrası Yeni Yön” 
temalı kongrede, ekonomik veriler de tartışma konusu oldu. 
İş dünyası, ortaya çıkan iyileşme işaretlerinin aşırı iyimserliğe 
yol açmamasını isterken, hükümet kanadı “ihtiyatlı iyimseriz” 
mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu, ‘Dünün müjdeli haber veren gös-
tergeleri bizi bugünlerde sevindirmiyor” derken, İSO Başkanı 

Tanıl Küçük, “İyileşme işaretleriyle ilgili aşırı iyimserlik yan-
lış olur. Sanayimiz daha istikrara kavuşmadı. Hedef, üretim ar-
tışına istikrarı kazandırmak olmalıdır” diye konuştu.

İntihar ve iflaslar öncü gösterge
İSO Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan ise ‘Dünyanın en paha-
lı benzin ve elektriği, dünyadaki en haksız dolaylı vergiler bu 
topraklar üzerinde. Bu rekabeti engelleyici düzen, müteşeb-
bis ruhunu erozyona uğratarak özellikle bizim gibi ülkelerde 
kimsenin müteşebbis olmak istemeyeceği tehlikeli bir döneme 
kapı aralıyor. İntihar ve şirket iflasları öncü göstergeler” diye 
seslendi. Hükümet adına eleştirileri cevaplayan Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Nihat Ergün ise “Krizi atlattığımıza dair olumlu 
sinyaller, kredi notlarının artırılması tesadüf değil ama biz yine 
de ‘ihtiyatlı’ iyimseriz” dedi.  

Artık KOBİ’ler kazansın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de zaten dar 
kapsamlı uygulanan vergi indirimleri bile hızla kaldırılırken, 
bir de üstelik dolaylı vergilerin artırılarak, halkın geliri ve tü-
ketiminin azaltıldığını ifade etti. Başbakanlık genelgesi olma-
sına rağmen kamu kurumlarında bir ithal merakı bulunduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Oysa biz istiyoruz ki üreten kazansın. 
Lobiler değil, KOBİ’ler kazansın” diye konuştu.
Ekonomi ile ilgili son veriler için iş dünyası, iyileşme işaretle-
rinin aşırı iyimserliğe yol açmamasını isterken, hükümet kana-
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dı ise “ihtiyatlı iyimseriz” mesajı verdi. İstanbul Sanayi Oda-
sı (İSO) tarafından düzenlenen 8. Sanayi Kongresinde iş dün-
yasının temsilcilerinden İSO Başkanı Tanıl Küçük, “iyileşme 
işaretleriyle ilgili aşırı iyimserlik yanlış olur. Sanayimiz daha 
istikrara kavuşmadı” derken, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Dünün müjdeli 
haber veren göstergeleri bizi bugünlerde sevindirmiyor” dedi. 
İSO Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Dünyanın en paha-
lı benzin ve elektriği, dünyadaki en haksız dolaylı vergiler bu 
topraklar üzerinde. Bu rekabeti engelleyici düzen, müteşebbis 
ruhu erozyona uğratarak özellikle bizim gibi ülkelerde kimse-
nin müteşebbis olmak istemeyeceği tehlikeli bir döneme kapı 
aralıyor. İntihar ve şirket iflasları öncü göstergeler” diye ses-
lendi. Bu konuşmalara cevap veren Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün ise, “Krizi atlattığımıza dair olumlu sinyaller, kre-
di notlarının artırılması tesadüf değil ama biz yine de ‘ihtiyatlı’ 
iyimseriz” ifadesini kullandı.
İSO tarafından düzenlenen ve DÜNYA Gazetesi’nin Basın 
sponsoru olduğu 8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi, 
‘Sürdürülebilir Rekabet Gücü; Kriz Sonrası Yeni Yön’ tema-
sıyla dün İstanbul Wow Otel’de başladı.
Küçük: Rakamlar iyimserliğe itmesin
Kongrenin açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Tanıl Kü-
çük, 2008 Ağustos’undan bu yana kara bulutlarla kaplı olan 
sanayi üretiminde 14 ay aradan sonra artıya geçmesiyle ni-
hayet havanın açıldığını ve bulutların bir miktar aralandığını 
söyledi. Küçük, sürpriz şekilde, beklenenden önce ve oldukça 
yüksek oranda gerçekleşen artışın, Türk sanayi ve ekonomisi-
ne umut verdiğini kaydetti.
Ancak b rakamların aşırı bir iyimserliğe yol açmamasını iste-

yen Küçük, “Bu gelişme karşısında aşırı bir iyimserliğe kapıl-
mak, ‘işler düzeldi’ havasına girmek yanlış olacaktır” diye ko-
nuştu. 
Eylülde beklenenden yüksek bir küçülme yaşanırken, Ekim 
ayında da beklentilerin ötesinde bir artış yaşandığına dikkat 
çeken Küçük, “Bunun anlamı sanayimiz henüz istikrar kazan-
mamıştır. Yılın tamamına baktığımızda 2009’un 10 ayı sonun-
da sanayi üretimimizin, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13.1 gibi yüksek bir oranda küçüldüğü görülecektir” 
şeklinde konuştu. Küçük, 2009’’un ilk 6 ayında İMKB’de iş-
lem gören sanayi kuruluşlarının kar ve zarar toplamlarında, bir 
önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 80’e varan azalmalar gö-
rüldüğüne, karlılığın azalmasının, kuruluşların tasarruf yap-
ma, yeni yatırım ve istihdam için kaynak yaratma kapasiteleri-
nin de azalması anlamına geldiğine dikkat çekti. Son büyüme 
verilerindeki en dikkat çekici olumsuzluğun, özel sektör yatı-
rım harcamalarındaki küçülmenin hala yüzde 19.4 gibi yük-
sek bir oranda devam etmesi olduğuna işaret eden Küçük, şun-
ları kaydetti: “Unutmayalım ki ekonomide dinamizmin gös-
tergesi yatırımlardır. Yeterince yatırım yoksa ekonomiyi dur-
gun bir seyir bekliyor demektir. Yatırım yoksa toparlanma is-
tediğimiz hızda olmayacak demektir. Sanayi üretiminde artıya 
geçişle krizden çıkış sürecinde önemli bir zemin kazanılmıştır. 
Şimdi hedef, üretim artışına istikrar kazandırmak, ayrıca tüke-
tim ve yatırım harcamalarında da artıya geçişi sağlamak olma-
lıdır. Buralarda elde edilecek başarı kanayan yaramız işsizliğe 
de bir ölçüde de olsa çare olacaktır”.
Hisarcıklıoğlu: Müjdelere bugün sevinemez olduk
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, küresel krizin etkile-
rini sosyal hayatta daha derinden hissettiklerini söyledi. Dü-
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nün müjdeli haber veren göstergelerinin, bugünlerde kendi-
lerini sevindirmediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Dün enf-
lasyon düşünce, faiz inince sevinirdik, ama şimdi ekonominin 
göstergesini çok göremediğimiz için çok sevinemiyoruz. Faiz 
iniyor ama ekonomi 4 çeyrektir üst üste küçülüyor. Bankalar-
da para var ama hem ekonomik aktivite hem de ekonomiye gü-
ven azaldığı için kaynaklar reel sektöre değil kamu borçlanma-
sına akıyor” dedi. 
Kredi derecelendirme şirketlerinin, reyting notunu artırdığını, 
ancak bunu temelinin bankaların ve kamunun, kredi borçlarını 
geri ödeme kapasitesinin, daha olumlu hale gelmesi olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, ekonominin geri kalanındaki iyileşme-
ye dair bir not yükseltmesi söz konusu olmadığını, kredi notu 
iyileşse de ekonomik faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma 
yaşanmadığını söyledi. 
Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün yurti-
çinde yapılan taşımacılığın maliyetinin, okyanus ötesi gemi ta-
şımasının navlun maliyetini geçtiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilme-
li, ilgisiz eklentiler tamamen kaldırılmalıdır” dedi. Türkiye’de 
zaten dar kapsamlı uygulanan vergi indirimleri bile hızla kaldı-
rılırken, bir de üstelik dolaylı vergilerin artırılarak, halkın ge-
liri ve tüketiminin azaltıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöy-
le konuştu: “Bir taraftan Avrupa’nın en büyük otobüs üretici-
si ve ihracatçısı olmakla haklı bir şekilde övünüyoruz. Sonra, 
yüz milyonlarca Euro’luk otobüs ithal ediyoruz. Üstelik Baş-
bakanlık genelgesine ve Sanayi-Ticaret Bakanımızın da des-
teğine rağmen, kamu kurumlarındaki ithal merakı devam edi-
yor. Yabancı üretici kazanıyor. Türk üreticisi, işçisi kaybedi-
yor. Oysa biz istiyoruz ki, üreten kazansın, biz istiyoruz ki ça-

lışan kazansın, biz istiyoruz ki emek veren kazansın. Lobiler 
değil KOBİ’ler kazansın.
Bize yeni bir büyüme hikayesi gerek
Ekonomide yaşanan diğer sorunun şirketlerin fon akışlarında 
ortaya çıkan dengesizlik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şir-
ketlerin gelir-gider tahminlerinin, kriz öncesi ortama göre ha-
zırlandığını, giderler aynı kalırken, gelirlerin beklenenin çok 
altında gerçekleştiğini vurguladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, “O hal-
de bu uyumsuzluğu giderecek ve şirketlerin mali ve vergisel 
taahhütlerini de zamana yayacak düzenlemelere acilen ihtiyaç 
duyulmaktadır” diye konuştu. 
2010’da ekonominin baz etkisinden dolayı 2009’a göre büyü-
yeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ama bir dizi tedbirle des-
teklenmezse, 2011’in, 2010’dan daha iyi olabilmesini riske et-
miş oluruz” dedi. Krizin en yoğun yaşandığı dönemi geride bı-
raktıklarını, ancak işin asıl zor tarafının şimdi başladığını vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, “dış kaynak varsa büyüme var” ezbe-
rini bozmak gerektiğini kaydetti” şeklinde konuştu.
Kriz sonrası için üretim yapısının eni parametreler dikkate alı-
narak yenilemek gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Fır-
tınanın durulmaya başlaması ile birlikte, önemli olan ağaçla-
rın yeniden tomurcuklanmaya başlaması değil, o tomurcukla-
rın daha patlamadan kurumasını önlenmesidir” diye konuştu. 
Bu nedenle bir an önce yeni bir sanayi politikası ve büyüme 
stratejisi tasarlamak gerektiğinin altını çizen Başkan Hisarcık-
lıoğlu, “Türkiye geleceği ıskalamak istemiyorsa, aklın mezar-
lığından kurtulmak zorundadır. Bunun yolu, kamuda ve özel 
sektörde alışagelmiş düşünce kalıplarını değiştirmektir” ifade-
lerini kullandı.
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‘Hava açtı ama istikrar yok’

MİLLİYET GAZETESİ - 16 ARALIK 2009

Krizdeki toparlanma verilerine karşın temkinli olunması 
gerektiğini vurgulayan İSO Başkanı Tanıl Küçük, “Sanayi 
üretimi henüz istikrar kazanmadı” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl 
Küçük, küresel kriz sonrasında iyileşme işaretleriyle ilgili 
olarak, aşırı iyimserliğin yanlış olacağını, sanayi üretiminin 
henüz istikrar kazanamadığını söyledi. İSO’nun “Sürdürü-
lebilir Rekabet Gücü; Kriz Sonrası Yeni Yön” temalı 8. Sa-
nayi Kongresinin açılışında konuşan Küçük şunları kaydet-
ti: “2008 Ağustos’undan bu yana kara bulutlarla kaplı olan 
sanayi üretiminde 14 ay aradan sonra artıya geçilmesiyle 
nihayet hava açmış, bulutlar bir miktar da olsa aralanmış-
tır. Sürpriz şekilde, beklenenden önce ve oldukça yüksek 
oranda gerçekleşen artış, sanayimize ve ekonomimize  ümit 
vermiş, aylar süren küçülmenin ardından moralleri bir mik-
tar düzeltmiştir. Ancak aşırı bir iyimserliğe kapılmak, “iş-
ler düzeldi” havasına girmek yanlış olacaktır. Eylülde bek-
lenenden yüksek bir küçülme, Ekim ayında da beklentilerin 
ötesinde bir artış karşımıza çıkmıştır.
Sanayi üretimi henüz istikrar kazanmamıştır. Ekonomik 
programda sanayi sektörü katma değerinin 2009 sonunda 
yüzde 8.5 küçülebileceği tahminin yapıldığına işaret eden 
Küçük, üretimin ötesinde, karlılık göstergelerinin de sana-

yinin adına kaygı verici bir tablo ortaya koyduğunu anlat-
tı. Küresel krizin ikinci yılında belirsizliklerin henüz sona 
ermediğini, mevcut tablonun, önümüzdeki dönemde küre-
sel ekonomide, hem makro hem mikro düzeyde değişimle-
re, yeni yapılanmalara, bir yön değişikliğine yol açacağına 
işaret ettiğini kaydeden Küçük şöyle dedi:
“Ancak kriz sonrasında yön ne olursa olsun, rekabet kaldığı 
yerden tüm yoğunluğuyla devam edecektir. Bu nedenle her 
zaman ifade ettiğimiz gibi krize karşı mücadelenin yanın-
da hem özel sektör hem de hükümet ve ekonomi yönetimi 
olarak rekabet gücünü geliştirmeye yönelik çalışmalarımı-
zı krize rağmen ara vermeden devam ettirmek zorundayız”.

‘Hem destek istiyorlar hem açığı eleştiriyorlar’
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, hükümetin piyasa-
ya ve sektörlere daha çok destek vermesini isteyen çevrele-
rin, aynı zamanda bütçe açığının artmasını da eleştirdikleri-
ni söyledi. Sanayi Kongresinde konuşan Ergün, bütçe açığı-
nı mali kuralla birlikte kontrol altına alma hedeflerinin, da-
raltıcı bir maliye politikası olarak gözükse de aslında ülke 
risk primini düşürerek özel sektörün ve kamunu daha ucu-
za kaynak bulmasına yardımcı olan bir hedef olduğunu kay-
detti. Ergün, dünyada devasa şirketlerin, rekabet güçlerini 
ve pazar paylarını artırmak için evliliklere, birleşmelere ih-
tiyaç duyarken Türkiye’deki işletmelerin böyle bir ihtiyaç 
duymadıklarını belirterek şunları kaydetti: “Bunu önemli 
bir sorun olarak görüyorlar. Bu kültüre mutlaka sahip olma-
mız lazım. Şirketlerimizde ortaklık kültürünün, rekabet ön-
cesi işbirliğinin geliştirilmesini, yönetim kabiliyetlerinin ar-
tırılmasını, birleşmelerini sürekli teşvik eden bir model üze-
rinde çalışıyoruz”.

Hisarcıklıoğlu: Lobiler değil, KOBİ’ler kazansın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye geleceği ıskalamak istemiyor-
sa, aklın mezarlığından kurtulmak zorundadır” dedi. Önü-
müzdeki dönemde durumu iyi olanla kötü arasındaki maka-
sın daha da açılmasından endişe ettiklerini anlatan Hisar-
cıklıoğlu şunları söyledi: “Ekonominin kurumsal altyapısı-
nı topyekün elde geçirecek, oyun alanını tüm firmalar için 
eşit kılacak, içinde yargı, eğitim, vergi gibi temel alanların 
olduğu, ikinci nesil reform paketini bir an önce uygulama-
da görmek istiyoruz. Kamu kurumlarındaki bu ithal mera-
kı devam ediyor. Yabancı üretici kazanıyor. Biz istiyoruz 
ki lobiler değil KOBİ’ler kazansın. Bir dizi tedbirle destek-
lenmezse 2011’in, 2010’dan daha iyi olabilmesini riske et-
miş oluruz”.
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Eskiden enflasyon inince sevinirdik

TÜRKİYE GAZETESİ - 17 ARALIK 2009

MUSTAFA SELÇUK
İSO’nun düzenlediği Sanayi Kongresi bir hayli kalabalıktı. 
Krizlerin allak bullak ettiği dönemlerde iş adamları bu tür 
toplantılara pek katılmazlar. Zira dertler bini aşmıştır, böy-
le toplantılara gidecek ne zaman vardır, ne de motivasyon…
Kongre’deki kalabalığa bakıp da “tamam kriz bitmiş” 
deme safdiliğini göstermeyeceğim tabii… Lakin iş adam-
ları da krizin şiddetinin azaldığını hissediyorlar ki, biraz 
etraflarına bakmaya, konuşmaya, dinlemeye başlamışlar.
Açılış konuşmalarını dikkatle dinledim. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu yine muhtasar ve bir o kadar da vurucu 
bir konuşma yaptı. Rifat Bey hakikaten iyi bir hatip olma-
nın ötesinde, meseleleri çok kritik yerlerinden yakalıyor ve 
anlatıyor. Dinlediğinizde “doğru ya…” diyorsunuz. “Eski-
den enflasyon düşünce sevinirdik, şimdi enflasyon indi 
ama dört çeyrektir aralıksız küçülüyoruz”. El hak doğ-
ru…

Geçenlerde bir yakınımla laflarken “Enflasyon indi ama 
bunda MB’nin payı mı daha çok yoksa krizin payı mı, dü-
şünmek lazım” demiştik. TOBB Başkanı Türkiye’nin hiç 
yaşamadığı kadar hızlı ve radikal bir değişim yaşadığı-
nı söylerken de çok haklı… Muazzam bir siyasi, zihni ve 
sosyal dönüşümün içindeyiz. Olması gereken ve sonuçları 
iyi olacak bir dönüşüm bu… Ama bir o kadar da hassas ve 
yan etkiye açık…
İSO Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan da kapitalizmin ta-
rihsel süreçteki paradigma değişikliğini anlattı. Bu analitik 
konuşmayı Erdal Bey makale olarak yayınlasa ne iyi olur 
aslında…
İSO Başkanı Tanıl Küçük “kriz bulutlarının biraz ol-
sun dağılmaya başladığını” söyledi. Endüstri’nin kalbi 
İstanbul’un sanayi odası başkanının ağzından bunu duymak 
sevindirici… Sanayi Kongresi bana şunu tekrar hatırlattı: 
Enseyi karartmamak lazım…
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Genç girişimciler, işsizliğe ve 
geleceğe çözüm arıyor

BUGÜN GAZETESİ - 20 ARALIK 2009

Ankara’da bugün önemli bir kongre var. TOBB liderliğin-
de oluşturulan “Genç Girişimciler Kurulu Kongresi” yapı-
lacak. Türkiye’nin dört bir tarafından 1000’e yakın genç 
girişimci bir araya gelecek. Toplantıya TOBB Başkanı ve 
Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile Kurul Başkanı Ali Sabancı ev sahipliği yapacak. 
Girişimcilik ruhu, küresel ekonomi rekabetinde ülkelerin 
söz sahibi olmasına yol açıyor. Bu anlamda TOBB’un attığı 
adım, geç olsa bile, gelecek için umut aşılıyor. Kolay değil 
daha düne kadar girişimcilik, kurumsallaşma ve markalaş-
ma kavramlarından uzak durulurken bugün Genç Girişim-
ciler Kurulunun önderliğinde on binler, girişimci ruhlarıy-
la attıkları adımla, üretiyor ve dünyanın öbür yakasına sa-
tış yapıyor. Ülkeni kalkınmasına, işsizliğine imza atıyor. Bu 
ruh sayesinde. Eskiden sadece mal alırken, artık mal da sa-
tan bir ülke haline geldik. Ama yetmez daha çok üretip daha 
çok satmak ve daha çok kazanmamız gerekiyor.

HİSARCIKLIOĞLU’NUN MESAJI:
Genç Girişimciler kongrede gelecek planı yapıp işsizliğe 
yeni girişimler sayesinde çözüm ararken, “duayen” başkan-
ları Hisarcıklıoğlu da kongrede genç girişimcilere şu mesa-
jı verecek. “Doğu bloğu bilimsizlikten, eğitimsizlikten ve 
kaynaksızlıktan değil, girişimci orta sınıf yokluğundan 

batmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir edilen Al-
manya ve Japonya yirmi yıl içinde, iktisadi birer dev ha-
line geldilerse bunun sebebi, daha 20. yüzyılın başında, 
son derece gelişmiş, “girişimci orta sınıf”a sahip olma-
larıydı. Biz ülke olarak ancak 80’lerden itibaren atılım 
yapmaya başladık. Rekabeti ve ihracatı 80’lerde rah-
metli Özal ile öğrendik. 
“Piyasa ekonomisi” ve “dışa açık büyüme” politikala-
rı, bazen iyi, bazen kötü uygulandı. Ve aradan geçen 30 
sene içinde, milli gelirimiz 70 milyar dolardan 740 mil-
yar dolara yükseldi. Böylece bu bölgenin en büyük, dün-
yanın ise 17. büyük ekonomisi haline geldik. Dünyanın 
en gelişmiş piyasalarıyla rekabet edecek kalitede, sana-
yi ürünleri üretiyoruz. 1980’lerde şirket sayımız 90.000 
iken, bugün bu rakam alın ve akıl terinin birleşmesiyle 
640.000’e çıkmıştır.
Müteahhitlerimiz 60 ülkede iş yapıyor. Turizmde, dün-
yanın önde gelen cazibe merkezlerinden biri haline 
geliyoruz. Bugün Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta 
Asya’da ve Ortadoğu’da, dünyanın neresine giderse-
niz gidin bir Türk girişimci görürsünüz. Dil bilmeden, 
yol bilmeden, 200’den fazla ülkeye 132 milyar dolarlık 
mal satıyoruz. İşte 30 senede kat ettiğimiz mesafenin iti-
ci gücü, Türk insanının sahip olduğu müthiş girişimci-
lik ruhudur. Ama bu yetmemeli, girişimci sayımızı ar-
tırmamız gerekiyor. Türkiye nüfusunun yüzde 65’i 30 
yaşın altında. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en genç 
nüfusa sahip olan ülkemizin elindeki bu büyük gücün 
farkında olmalıyız. İrlanda 1200 dolar olan kişi başına 
milli gelirini, girişimciliği ön plana çıkararak ve Avrupa 
Birliği fonlarını da doğru kullanarak, 22 bin dolara çı-
kardı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek 
istiyorsak girişimci sayımızı artırmalı ve genç girişimci-
lerimizi de örgütlemeliyiz…”
Bize göre de girişimcilerimizi artırmak ve onları destek-
leyip teşvik etmek zorundayız. Bugün için, ülkemizde altı 
milyon üç yüz bin insanımız işsiz. Her yıl, yedi yüz bin ila-
ve insanımıza istihdam yaratmamız gerekiyor. Bunun için 
yatırıma ve yatırımcıya ihtiyacımız var. Uluslar arası giri-
şimcilik endeksine göre, 100 yetişkin içinde, girişimcilerin 
sayısına bakıldığında, Türkiye ancak yüzde 4.6 ile 29. sıra-
da yer almaktadır. Yani yüz kişiden 4.6’sı girişimci olmak-
tadır. Bu sayı ABD’de yüze 11.7, Güney Kore’de yüzde 15, 
Meksika’da yüzde 18.7’dir. 
Girişimci sayımızı daha çok artırmak zorundayız. Küresel 
ekonomi rekabeti bunu zorunlu kılıyor. Bugün ki, kongre-
den yeni yol haritası çıkacaktır.
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Küresel örgütlerdeki 20 Türk

EKONOMİST GAZETESİ - 20 ARALIK 2009

Türk iş dünyası, özellikle 2001 krizinden sonra yurt dı-
şındaki sivil toplum kuruluşlarında üstlendikleri görev-
lere yenilerini ekliyor. Ticaret odalarından dünya finans 
örgütlerine kadar birçok sivil toplum kuruluşu ve mes-
lek örgütlerinde tepe roller üstlenen işadamları ile pro-
fesyonellerin sayıları giderek artıyor. Uluslar arası mes-
lek kuruluşlarından yönetimde yer alan 20 işadamı ve 
yöneticinin 5’i başkanlık koltuğunda oturuyor.

Dünya ticareti küreselleşmeyle birlikte hızla gelişiyor. Kü-
reselleşen dünyada hem ekonomik hem de siyasi olarak et-
kin rol almak ise ülke geleceğini etkileyecek en önemli fak-
törlerden biri. Kendi öz eleştirileriyle 2001 krizine kadar 
küreselleşen dünyanın ne olduğunu tam olarak anlayama-
dıklarını belirten Türk iş dünyası, artık dünyanın finanstan 
ticarete kadar çok sayıda etkin sivil toplum kuruluşlarında, 
federasyonlarında, komisyon ve komitelerinde ve hatta res-
mi kuruluşlarında Türkiye’yi temsil eden önemli görevle-
rin başında. 
Türkiye, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
(TOBB) bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 
İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın 2005 yılından bu yana 
yürütmekte olduğu Dünya Odalar Federasyonu (WCF) baş-
kanlığına yeniden seçilmesiyle bu görevlerin önemi yeni-

den gündeme geldi. 
Yine yakın dönemde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baş-
kanı Murat Yalçıntaş, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği’nin (ASCAME) başkanlığına seçildi.
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergün Özen’in Uluslar arası 
Finans Enstitüsü’nin (IIF) yönetim kuruluna giren ilk Türk 
bankacı olması. TÜGİAD Başkanı Lütfü Küçük’ün Avrupa 
Genç İşadamları Konfederasyonu’nda geçen ay başkan yar-
dımcılığına yöneticilerin de globalleştiğinin göstergesi. Şe-
rafettin Aşut’un Akdeniz Odalar Birliği Endüstri Komitesi 
Başkanı seçilmesi bir diğer önemli gelişme.
Küreselleşen dünyada kararların başkentlerde değil uluslar 
arası ticaretin döndüğü karar merkezlerinde verildiğini bi-
len ve buna göre hareket eden Türk iş dünyasının hangi et-
kin görevlerde yer aldığını araştırdık.

Karar alma mekanizmaları
Dünya ticareti küreselleşiyor. Ticaretin bağlı olduğu kurum 
ve kuruluşlar bu küreselleşme sürecinde aldıkları kararlarla 
ülkelerin ticaretlerine doğrudan etki ediyor. Bugün gelişmiş 
dünyada, katılımcı demokrasilerde karar alma mekanizma-
ları sadece parlamentolarla sınırlı değil. 
Karar alma mekanizmalarının başında ulusal üstü sivil top-
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lum kuruluşları geliyor. Dolayısıyla bu sivil toplum kuru-
luşlarında etkili olmak alınan kararlarda söz sahibi olmak, 
alınan kararlarda yönlendirici, belirleyici olmak anlamına 
geliyor.
Bunun önemini anlayan Türk iş dünyası da özellikle son 5 
yıldır uluslar arası sivil toplum kuruluşları ve federasyon-
larda önemli görevler üstlenmeye başladı. Dünya Odalar 
Federasyonu (WCF) başkanlığına seçilen Rona Yırcalı’nın 
yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu yılın Ekim 
ayında Eurochamber başkan yardımcılığına seçildi. Hisar-
cıklıoğlu, aynı zamanda ECO Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başkanlığını yürütüyor.
İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığını Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez yürütürken, 
Uluslar arası Karayolu Taşımacıları Birliğinin (IRU) yöne-
timinde de İzzet Salah vasıtasıyla Türk iş dünyası temsil 
ediliyor. Türkiye’nin karar alma mekanizmalarını etkileyen 
ne kadar fazla uluslar üstü kurumda söz sahibi olursa, yurt-
dışında o kadar etkin olacağı belirtiliyor.

“Eskiden diplomasi sadece hükümet ve bürokrasi tara-
fından yapılırdı. 1990’lardan sonra ikincil diplomasi ta-
biri yerleşti. Biz 2001’e kadar ikincil diplomasi nedir, 
onun da farkında değildik”.

Hedef ikinci diplomasi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, 2001 krizine kadar Türk iş dünyası olarak 
küreselleşen dünyanın ne olduğunu tam olarak anlayama-
dıklarını belirterek, küreselleşen dünyada kararların baş-
kentlerde değil uluslar arası ticaretin döndüğü karar mer-
kezlerinde verildiğini söylüyor.
Bu nedenle 2001 yılında göreve geldiklerinde uluslar ara-
sı piyasalarda etkin olmak için bütün üye oldukları ulus-
lar arası kuruluşların yönetiminde yer almak için çalışma-
lara başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöy-
le sürdürüyor:
“Eskiden diplomasi sadece hükümet ve bürokrasi tarafın-
dan yapılırdı. 1990’lardan sonra ikincil diplomasi tabiri yer-
leşti. Biz 2001’e kadar ikincil diplomasi nedir, onun da far-
kında değildik. İkincil diplomasi iş aleminin kurmuş olduğu 
bir bağlantı grubu ve iş alemi ülkelerin politikalarını ve bü-
rokratların nasıl davranması gerektiğini belirliyor”.

Önce karşı çıkılmış
İş dünyasının yurtdışında kendini iyi ifade etmesi uluslar 
arası ticaret için son derece önemli. Ancak rekabetin hız ka-
zandığı dünya ticaretinde ülkelerin kendilerini gidip karar 
mekanizmalarına anlatması gerekiyor. Hisarcıklıoğlu, bu 
konuda da şunları söylüyor: “Bizi keşfetmelerini bekliyo-
ruz. Kimse sizi keşfetmeye hazır değil. Sen gidip kendini 
anlatacaksın. 2003’de Eurochambers yönetim kuruluna gi-
rerken, karşı olanların hepsi, bu seçimde baş destekçilerim-
di”.
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Genç girişimciler, ezici bir çoğunlukta, Türkiye’nin yaşadı-
ğı ekonomik krizin “küresel kriz”den değil, kendi yapısın-
daki sorunlardan kaynaklandığını düşünüyor. TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu’nda 1000 kişiyle gerçekleştirilen “Eko-
nomik Durum ve Genç Girişimcilerin Sorunları Anketi” 
çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankette sorulan “2009 yı-
lında yaşanan ekonomik sıkıntılar küresel ekonomik kriz-
den mi kaynaklandı?” sorusuna, girişimcilerin yüzde 73’ü 
“Hayır, Türkiye’deki ekonomik problemler, krizi derinleş-
tirdi” yanıtını verdi.

Genç girişimci yerel sorunlardan rahatsız
Naki BAKIR/Özüm Örs
ANKARA
Genç girişimciler, ezici bir çoğunlukla, Türkiye’nin yaşadı-
ğı ekonomik krizin “küresel kriz” den değil kendi yapısın-
daki sorunlardan kaynaklandığını düşünüyor. Ekonomide 
riski artıran en temel etmen olarak “siyasal kutuplaşma”yı 
dile getiren genç işadamları, finansmana erişim ve finans-
man maliyetleri ile yüksek vergi oranlarını girişimciliğin 
önündeki en büyük engel olarak görüyor.

Sıkıntı, küresel diyenler azınlıkta
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişim-
ciler Kurulu’nda bin kişiyle gerçekleştirilen “Ekonomik 

Durum ve Genç Girişimcilerin Sorunları Anketi”, çarpıcı 
sonuçlar ortaya koydu. Ankete sanayi sektöründen 171, ta-
rımdan 110, inşaat sektöründen 99, turizmden 33, finans-
tan 8 ve diğer hizmetlerden 223 olmak üzere toplam 644 
girişimci yanıt verdi. Ankette sorulan “2009 yılında yaşa-
nan ekonomik sıkıntılar küresel ekonomik krizden mi kay-
naklandı?” sorusuna, yüzde 73’le ezici çoğunluğun, “Hayır, 
Türkiye’deki ekonomik problemler krizi derinleştirdi” ya-
nıtını verdiği dikkati çekti. Yaşanan ekonomik sıkıntıların 
tek nedeninin küresel kriz olduğu yönünde görüş bildirenle-
rin oranı yüzde 27’de kaldı.

Siyasal kutuplaşma, riski artırıyor
Katılımcıların yüzde 42 ile en büyük bölümü, ekonomide-
ki riski artıran faktörlerin başında, “Artan siyasal kutuplaş-
mayı” saydı. Katılımcıların yüzde 16.8’i tarafından dile ge-
tirilen bütçe açığı ikinci sırada yer aldı. Bu faktörleri aynı 
oranda olmak üzere yüzde 14.4’le işsizlik ve finansmana 
erişim zorlukları, yüzde 12.5’le de bürokratik engeller iz-
ledi. Girişimciliğe yönelik en büyük engel olarak ise yüzde 
23.2 ile katılımcıların en büyük bölümü finansmana erişim 
ve finansman maliyeti konusunu dile getirdi. Vergi oranla-
rının yüksekliği, girişimciliğin önündeki engellerde yüzde 
21.4 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Daha sonra yüzde 14.6 
oranıyla mevzuattaki ve mevzuatın uygulanmasındaki be-
lirsizlikler, yüzde 14.1’le hakimdurum, kayıt dışılık gibi re-
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kabet dışı uygulamalar, yüzde 12.3’le istihdam üzerindeki 
yükler ve yüzde 8.1’le makro ekonomik belirsizlikler geldi.

Vergi yükü azaltılsın, tüketim desteklensin
Ekonomik krizle mücadelede en etkili politikalara ilişkin 
soruya, yüzde 34.5’le en büyük kesim “vergi yüklerinin 
azaltılması” yanıtını verdi. Bunu yüzde 34 oranıyla “iç tü-
ketimin desteklenmesi” izledi. Girişimcilerin yüzde 14.7’si 
en etkili önlem olarak finansmana erişimin kolaylaştırılma-
sı, yüzde 4.9’u döviz kuru politikasının değiştirilmesi, yüz-
de 2.4’ü ise IMF ile anlaşma imzalanması önerilerini dile 
getirdi.
Katılımcıların yüzde 40.5’lik bölümü TOBB Genç Girişim-
ciler Kurulu’nun önümüzdeki dönemde en çok, “girişim-
ci sermayesi”, “risk sermayesi” gibi araçlarla genç girişim-
cilere yönelik kamu desteklerinin artırılmasını istedi. Giri-
şimcilerin yüzde 38.4’ü, kriz süresince ayakta kalabilmek 
için maliyetleri düşürme yada çalışan sayısını azaltma yo-
luna gitmediğini ifade etti. Hem maliyetleri düşürdüğünü 
hem de işçi çıkardığını bildirenlerin oranı ise yüzde 33 ola-
rak belirlendi. Yüzde 26’lık kesim maliyet düşürme yönte-
miyle yetindiğini, yüzde 2.4’ü ise ayakta kalabilmek için 
işçi çıkardığını bildirdi.
Kriz süresince ayakta kalabilmek için hem ürün çeşitlendir-
mesine gittiğini, hem de yeni pazarlara açıldığını bildirenler 
yüzde 39.7 ile en büyük bölümü oluşturdu. Yüzde 33.8’lik 
bir bölüm iki yönteme de başvurmadığını bildirirken, yüz-
de 14.2’lik kesim yeni pazarlara açılma, yüzde 12.3’lük ke-
sim ise ürün çeşitlendirme yöntemini uyguladığını açıkladı.

Genç girişimciler 2010’dan umutsuz
Ankete katılan girişimcilerin yüzde 36.3’lük bölümü 
2010’da ekonominin iyiye gideceği yönünde görüş bildir-
di. Ancak bu yöndeki soruya “aynı kalacak” yanıtı verenler 
yüzde 33.2, “Hayır kötüye gidecek” diyenler de yüzde 30.4 
düzeyinde gerçekleşti.

Hisarcıklıoğlu: Kalkınmada temel unsur, girişimcilik
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İcat çıkartan, eski 
köye yeni adet getiren, taşın altına elini koyan gençler”in 
toplandığını ifade ederek, girişimciliğin desteklenmesinin 
büyüme ve istihdam artışı için gerekli olduğunu söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Nasıl Çin ekonomisinin yükselişinde ucuz 
işgücü, ABD ekonomisinin kalkınmasında birikmiş serma-
ye ön plana çıkıyorsa, ben inanıyorum ki, Türkiye ekono-
misinin üzerinde yükseldiği temel direk de girişimci ruhun 
başarısıdır” dedi.

Sabancı: Türkiye’de 6.3 milyon işsiz var
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı 81 
ilin 78’inde teşkilatlandıklarını ve bin 500’ü aşkın üyeleri-
nin bulunduğunu belirterek, sadece 150 olan kadın üye sa-
yısını gelecek yıl ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. 
Girişimciliğin, istihdam, rekabet ve refah açılarından önem-
li bir faktör olduğunu vurgulayan Ali Sabancı, istihdamda 
ortalama yaşı 29 olan Türkiye’de, 6 milyon 300 bin kadar 
işsiz bulunduğunu, kadınlar arasındaki işsizliğin daha yük-
sek olduğunu da belirtti.
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1300 genç girişimciye Sanayi Bakanı Ergün huzurun-
da anket uygulandı. Türkiye’deki ekonomik problem-
lerin krizi derinleştirdiğini ortaya koyan genç girişimci-
ler, artan siyasi kutuplaşmanın da ekonomik riski artır-
dığını vurguladı.

Anında anketten dört mesaj çıktı
1 KRİZ, TÜRKİYE’DE DERİNLEŞTİ
SORU: Ekonomik sıkıntıların nedeni kriz mi?
2 VERGİ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK ŞART
SORU: En etkili krizle mücadele politikası ne?
3 İÇ PAZARDA TOPARLANMA YOK
SORU: İç Pazar toparlanıyor mu?
4 SİYASİ KUTUPLAŞMA BÜYÜK RİSK
SORU: Ekonomideki risk artıran faktörler ne?

Dün ilk kez düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde yaklaşık 
1300 genç, hükümeti anket yöntemiyle eleştirdi. Girişimci-
ler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün de bulundu-
ğu salonda ellerindeki küçük klavyeler aracılığı ile ‘Ekono-
mik Değerlendirme Anketi’ne katıldı. Anketteki 14 soruya 

verilen yanıtların oranları da salondaki ekranlardan anında 
paylaşıldı.
Anket sonuçları, girişimcilerin şu anki ekonomik ortama 
ilişkin olumsuz, 2010 yılının neler getireceği konusunda ise 
kararsız olduğunu ortaya koydu.
Genç girişimciler “2009 yılında yaşanan ekonomik sıkın-
tılar küresel ekonomik krizden mi kaynaklandı” sorusuna 
yüzde 73 oranıyla “Hayır, ekonomik problemler krizi derin-
leştirdi” yanıtını verdi.
Böylece hükümetin “Kriz, bize ait bir kriz değildir. Küre-
sel çapta yaşanan krizden biz de etkilendik” görüşünü genç 
girişimcilerin paylaşmadığı anlaşılmış oldu. Ekonomik ris-
ki artıran faktörlerin başında neyin geldiği sorusunu ce-
vaplayan genç girişimciler, yüzde 42 oranında ‘artan siyasi 
kutuplaşma’yı gösterdiler. Bu sonuç ise yaz aylarından bu 
yana giderek artan siyasi tansiyonun genç girişimciler tara-
fından risk olarak görülmeye başlandığını gösterdi. 
Genç girişimciler, bu iki sorunun sonuçları belli olduğun-
da ise güçlü biçimde alkış tutarak tepkilerini fiilen de orta-
ya koymuş oldu.
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1300 GENÇ GİRİŞİMCİ HÜKÜMETİ UYARDI
Sanayi Bakanı Ergün’ün huzurunda 1300 genç girişim-
ciye anket yapıldı. Ankette genç girişimciler 2009’daki 
ekonomik sıkıntıların sadece küresel krizden kaynak-
lanmadığına dikkat çekti. Gençler artan siyasi kutup-
laşmadan da rahatsız.

Genç girişimcilere göre 2009 yılında yaşanan ekonomik sı-
kıntılar sadece küresel krizden kaynaklanmadı. Türkiye’deki 
ekonomik problemlerin, küresel ekonomik krizin etkilerini 
derinleştirdiğine vurgu yapan genç girişimciler, hüküme-
tin “Kriz bize ait değil, küresel krizden etkilendik” görüşü-
nü de paylaşmadıklarını ortaya koydu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin düzenlediği Genç Girişimciler Kurulu 
Kongresinde Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün önünde ekono-
mik değerlendirme anketini yanıtlayan 1300 genç girişim-
ci, artan siyasi kutuplaşmaları ise ekonomide riski artıran en 
önemli unsur olarak gösterdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dün ilki dü-
zenlenen Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde 1300’e 
yakın genç girişimciye sonuçların anında alındığı bir eko-
nomi değerlendirme anketi uygulandı. Girişimciler, Bakan 
Ergün’ün bulunduğu salonda yapılan anketi, ellerindeki kü-
çük klavyelerle her bir soruya 20 saniye ayırarak yanıtladı.

Anket sonuçlarına güçlü alkış
Anketteki 14 soruya verilen yanıtların oranları da salonda-
ki ekranlardan anında paylaşıldı. Anket sonuçları, girişim-
cilerin şu anki ekonomik ortama ilişkin olumsuz, 2010’un 
neler getireceği konusunda ise kararsız olduğu bir tablo 
ortaya çıkardı. Anket yöntemini ise TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun bir süre önce başkan yardımcılığına se-
çildiği Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (Eu-
rochambers) beğenerek uygulamaya koyduğu öğrenildi.
Genç girişimciler, “2009 yılında yaşanan ekonomik sıkın-
tılar küresel ekonomik krizden mi kaynaklandı?” sorusuna 
yüzde 73 oranıyla “Hayır, ekonomik problemler krizi de-
rinleştirdi” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 27’si 
ise küresel krizin tek neden olduğu şıkkını işaretledi. Hükü-
metin, “Kriz, bize ait değildir. Küresel çapta yaşanan kriz-
den biz de etkilendik” görüşünü genç girişimcilerin paylaş-
madığı anlaşıldı. Ekonomik riski artıran faktörlerin başında 
neyin geldiği sorusunu cevaplayan genç girişimciler, yüzde 
42 oranında “artan siyasi kutuplaşma’yı gösterdi. Genç gi-
rişimciler, bu iki sorunun sonuçları belli olduğunda ise güç-
lü biçimde alkış tutarak tepkilerini fiilen de ortaya koymuş 
oldu. Genç girişimciler, iç ve dış pazarlarda toparlanma 
gözlememelerine karşın, önümüzdeki yıl yüzde 36.3’lük 
oranla ekonominin daha iyiye gideceğini düşünüyor. Ancak 
buradaki cevaplarda oranların birbirine yakınlığı, gençlerin 
kararsızlığını da ortaya çıkardı. Ekonominin aynı kalacağı-
nı belirtenler yüzde 33.2 olurken, “Hayır, kötüye gidecek” 
diyenler yüzde 30.4 oldu.
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Finansmana erişim en büyük sorun
Genç girişimcilere göre girişimciliğe en büyük engel fi-
nansmana erişim ve maliyeti. Diğer engelse vergi oranları-
nın yüksekliği. Genç girişimcilerin yüzde 51.4’ü iç pazar-
da toparlanma belirtileri gözlenmediğini savunurken, topar-
landığını söyleyenlerin oranı yüzde 38.2 oldu. İhracat pa-
zarlarında kısmen toparlanma belirtileri gözleyenlerin oranı 
ise yüzde 41,6. Genç girişimcilerin yüzde 48.5’i ise “hayır, 
gözlenmiyor” yanıtını verdi. Genç girişimcilerin neredeyse 
yarısı gelecek yıl işçi atmayı planlamıyor. Yüzde 37.5’i ise 
istihdam artışı hedefliyor.
“Krizde ayakta kalabilmek için maliyetlerinizi düşürme 
veya çalışan azaltma yoluna gittiniz mi” sorusuna genç gi-
rişimcilerin yüzde 38.4 “İkisini de yapmadık” yanıtını ver-
di. Girişimcilerin yüzde 33.3’ü ise hem çalışan sayısı azalt-
tı hem de maliyet düşürdü. Krizde ayakta kalabilmek için 
ürün çeşitlendirme veya yeni pazarlara açılma yoluna gi-
dip gitmediklerinin sorulması üzerine de genç girişimcilerin 
yüzde 39.7’si iki çözümü de denediklerini söyledi. “İkisini 
de yapmadık” diyenlerin oranı yüzde 33.8 oldu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN PROFİLİ
Ekonomi değerlendirme anketinde ilk olarak kongreye ka-
tılan girişimcilerin bir profili çıkarıldı. Buna göre; ankete 
katılan girişimcilerin yüzde 68.8’i 30-39 yaş grubunda. En 
çok faaliyet gösterilen sektörse yüzde 34.6 oranla diğer hiz-
metler. Genç girişimciler yüzde 57.5’i ailesinin mevcut işle-

rini devam ettiriyor. Yüzde 20.7’si ise kendi öz kaynakları-
nı kullanarak girişimci oldu. Dış kaynaklardan yararlanarak 
işletmesini kuranların oranı yüzde 5.3’te kalırken, girişim-
ci olurken kamu desteğinden faydalananların oranı sadece 
yüzde 1,4. Genç girişimcilerin yüzde 40.5’i TOBB Genç 
Girişimciler Kurulunun önümüzdeki dönemde “kamu des-
teklerinin artırılması üzerine” çalışmasını istiyor.

GELECEĞİN TEK ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşsizlikle Mücadele 
için Türkiye’de Genç Girişimciliğin Güçlendirilmesi” te-
masıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında Türkiye’nin 
şu an yeni bir başarı hikayesine ve umut rüzgarlarına ih-
tiyacı olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, ülkelerin ge-
leceğinin gençlerin geleceğine bağlı olduğunu ve bu ge-
leceğin tek anahtarının da girişimcilik olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin yüzde 4.6’lık oranla uluslar arası girişimcilik 
endeksinde 29’uncu sırada olduğuna işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, Türkiye’de girişimciliğin önündeki temel sorunları, 
finansmana erişimle piyasada yeterli tecrübeye sahip olma-
ma olarak sıraladı. Geçen hafta İstanbul’da bir piyango ba-
yiinin önünde çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalığı gör-
düğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Televizyonda yayımla-
nan ve büyük paralar vaat eden yarışma programlarının gi-
derek artması ve bunların gençler için umut kapısı haline 
gelmesi de ayrıca düşündürücü. Hatta bir yarışma progra-
mına başvuranların sayısı milyonu aşmıştı. Bu gençler, ge-
leceği kısa yoldan garanti altına almak istiyorlar. Böyle bir 
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gelecek olamaz” dedi.
Son dönemdeki sokak çatışmalarına da işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, bu olaylardan siyasi partilerden STK’lar ve üniversi-
telere kadar herkesin sorumlu olduğunu savundu. Hisarcık-
lıoğlu, “Peki, bu salondakilerin sorumluluğu nedir? 81 ilden 
gelen 1.000 girişimci gencin vebali nedir? Türkiye’nin yeni 
bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Ve bu başarı hikayesini 
her il kendisi yazmalı. Her ilde hatta ilçede bir umut rüz-
garına ihtiyaç var” dedi. Salondaki katılımcıları cesur bul-
duğunu Şair Necip Fazıl’ın “Zaman bendedir, mekan bana 
emanettir” dizeleriyle ifade eden Hisarcıklıoğlu, gençlere 
birbirlerini öteki olarak görmemeleri, empati kurarak vic-
danlı ve umutlu olmaları çağrısı da yaptı.

HAYALLERE İHTİYACIMIZ VAR
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da 
kurulun kısa sürede örgütlendiğini ve 81 ilin 78’inde toplam 
1500 üyelerinin bulunduğu bir teşkilatlanmanın oluştuğu-
nu belirtti. Eksiklerinin kadın üye sayısının azlığı olduğu-
na işaret eden Sabancı, sadece 150 kadın üyeleri olduğunu 
ve gelecek yıl bu sayıyı ikiye katlamayı hedeflediklerini be-
lirtti. Sabancı, girişimciliğin istihdam, rekabet ve refah açı-
larından önemli bir faktör olduğunu ancak Türkiye’de 100 
kişiden sadece 6’sının girişimci olduğunu ifade etti. Saban-
cı, erkek girişimci sayısının 1.3 milyon iken kadın girişimci 
sayısının 80 bin düzeyinde kaldığını belirtirken, ancak mağ-
dur olunmaması gerektiğini ve girişimcilik oranının yüzde 
25’e çıkarılması için çalışılmasının önemi üzerinde durdu. 
Bu konuda topluma daha iyi bilgi verme ihtiyacı olduğunu 
söyleyen Sabancı, “Bu bir hayalperestlik, boşta gezmek de-
ğil. Girişimci demek hayallerinin olması, bilgi ve beceriye 
sahip olunması ve risk alıp fırsatları değerlendirebilmek de-
mek. Bunun için mal sahibi olmak gerekmiyor” dedi.
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Haklının güçlü olduğu Türkiye

GÜNEŞ GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere ses-
lenerek, “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü ol-
duğu bir Türkiye ve dünya için çaba gösterin. Hangi dünya 
görüşünde olursanız olun ister solcu, ister sağcı hiç fark et-
mez ama vicdanlı olun. Demokrasiye sahip çıkacağız, hu-
kukun üstünlüğünü her daim savunacağız” tavsiyesinde bu-
lundu. Hisarcıklıoğlu, “TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Kongresi”nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkedeki 6 mil-
yona yaklaşan işsize ve her yıl iş gücü piyasasına giren 700 
bin gence, iş olanağı sağlamanın tek yolunun, girişimci sa-
yısını artırmak ve özel sektörün hacmini büyütmekten geç-
tiğini vurguladı.
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TOBB’dan ‘piyango ve yarışma kuyruğundaki gençlere dikkat’ 
uyarısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, genç girişimcilere seslenerek, “Güçlünün haklı ol-
duğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye ve dünya için 
çaba gösterin. Hangi dünya görüşünde olursanız olun ister 
solcu, ister sağcı hiç fark etmez ama vicdanlı olun. Demok-
rasiye sahip çıkacağız, hukukun üstünlüğünü her daim sa-
vunacağız” dedi.

‘Necip Fazıl’lı mesaj
hisarcıklıoğlu, “1’inci TOBB Genç Girişimciler Kuru-
lu Kongresi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 81 ilin-
den gençlere, “İcat çıkartan, eski köye yeni adet getiren, ta-
şın altına elini koyan gençler burada. Tıpkı usta şair Necip 
Fazıl’ın dediği gibi. “Zaman bendedir, mekan bana emanet-
tir” diyen cesaretli gençler burada. Sizler Türkiye’nin ge-
leceğisiniz. Genç müteşebbis arkadaşlarımızla, Türkiye’nin 
zenginleşme yolculuğunda daha emin adımlarla ilerleyece-
ğiz” diye seslendi.

Piyango kuyruğundaki gençler
İki gözlemini paylaşmak istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
İstanbul’da bir piyango bayisinin önünden geçerken gör-
düklerinin kendisini hem üzdüğünü hem de düşündürdü-

ğünü söyledi. Piyango bayisinin önünde çok uzun bir kuy-
ruk olduğunu ve kuyrukta bekleyenlerin büyük kısmının 
gençlerden oluştuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, öte yan-
dan televizyonda yayınlanan ve büyük paralar vaat eden 
yarışma programlarının giderek artması ve bunların genç-
ler için umut kapısı haline gelmesinin de ayrıca düşündürü-
cü olduğunu kaydetti. Bir yarışma programına başvuranla-
rın sayısının milyonu aştığını, gençlerin geleceği kısa yol-
dan garanti altına almak istediklerini vurgulayarak, “Böy-
le bir gelecek yok. İstatistiklere baktım ve yasal olarak oy-
natılan şans oyunlarının hasılatının 2007’de 5.2 milyar lira 
iken 2008’de yüzde 19 artarak 6.2 milyar liraya yükseldiği-
ni gördüm” diye konuştu.

Sokağa dökülenler
Bir diğer gözleminin ise herkesi rahatsız eden sokağa dö-
külen gençler ve gençler arasındaki kavga olduğunu ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, bunun nedenleri ve sonuçları üze-
rine de çok şey söylenebileceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
“Bu olayların vebali hepimizin üzerinde. Her siyasi parti, 
Türkiye’deki bütün sivil toplum örgütleri, dernekler, bürok-
ratlar, üniversiteler kısaca herkes sorumlu. Her kesimin ne 
yapması gerektiğini başka platformlarda tartışırız” mesajı 
verdi.
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Rüzgar estirin
Rifat Hisarcıklıoğlu, “81 ilden 1000 girişimci gencin vebali 
nedir” diye sorup, şöyle konuştu: “Türkiye’nin yeni bir ba-
şarı hikayesine ihtiyacı var. Bu başarı hikayesini her il ken-
disi yazmalı. Hatta ilçelerde bir umut rüzgarına ihtiyaç var. 
Bu rüzgarı estirecek sizlersiniz. Kimseyi öteki gibi görme-
yin. Dünya ve Türkiye’deki adaletsizliklere katkıda bulun-
mayın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu 
bir Türkiye ve dünya için çaba gösterin”.

Ergün: Katsayı sorunu sanayinin gelişimini etkiliyor
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, meslek liselerine uy-
gulanan katsayı sorununun sanayinin gelişmesinin önünde 
önemli bir engel olduğunu söyledi. TOBB 1’inci Genç Giri-
şimciler Kurulu Kongresine katılan Ergün, Türkiye’de mes-
leki eğitimin, genel lise eğitiminin çok üzerinde olması ge-
rektiğini söyledi. “Lise eğitiminin en az yüzde 65’i meslek 
eğitimi, yüzde 35’i genel lise eğitimi olmalıdır” diyen Er-
gün, son 10 yılda bir takım gereksiz kaygılarla bunu tersi-
ne çevrildiğini ve mesleki eğitime büyük haksızlık yapıldı-
ğını kaydetti.

Yaşanan krizi ‘içerdeki etkenler’e bağladılar
TOBB Genç Girişimciler Kurulunda 1200 kişi ile yapılan 
ankete göre, yüzde 21.4’ü vergi oranlarındaki yüksekliği, 
yüzde 14.6’sı mevzuattaki ve uygulamadaki belirsizlikleri, 
yüzde 14.1’i rekabet dışı uygulamaları, yüzde 12.3’ü istih-
dam üzerindeki yükleri, yüzde 8.1’i makro ekonomik belir-
sizlikleri, yüzde 6.2’si mevcut çalışanların vasıf ve eğitim 
seviyelerini girişimciliğin önündeki engel olarak görüyor. 
Genç girişimcilerin yüzde 73’ü 2009 yılında yaşanan eko-
nomik sıkıntıların küresel krizden kaynaklanmadığını, 
Türkiye’deki ekonomik problemlerin krizi derinleştirdiği-
ni belirtti.
Gençlerin yüzde 41’i ekonomideki riski artıran faktörlerin 
başında artan siyasi kutuplaşmayı gösterirken, siyasi kutup-
laşmayı yüzde 16.8 ile bütçe açığı, yüzde 14.4 ile işsizlik ve 
finansmana erişim zorlukları, yüzde 12.5 ile bürokratik en-
geller takip etti.

TOBB Genç Girişimciler Kurultayından gençlere pi-
yango ve yarışmalara kendilerini fazla kaptırmamaları 
uyarısı çıktı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Giri-
şimciliği, kalkınmanın temel unsuru görüyorum. Büyük 
paralar vaat eden yarışma programları için 1 milyon 
kişi sırada. Ayrıca piyango kuyrukları gençlerle uzuyor. 
Bu durum düşündürücü” dedi.

Sabancı: 80 bin kadın girişimci Türkiye için az
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 81 
ilin 78’inde teşkilatlandıklarını ve 1500’ü aşkın üyeleri-
nin bulunduğunu belirterek, sadece 150 üyenin kadın ol-
duğunu ve bunu gelecek yıl ikiye katlamayı hedefledikle-
rini söyledi. Ali Sabancı, istihdamla ortalama yaşı 29 olan 
Türkiye’de, 6 milyon 300 bin kadar işsiz bulunduğunu, ka-
dınlar arasındaki işsizliğin daha yüksek olduğunu vurgula-
dı. Türkiye’de 100 kişiden sadece 6’sının girişimci oldu-
ğunu anlatan Sabancı, erkek girişimci sayısı 1.3 milyonken 
kadın girişimci sayısının 80 bin düzeyinde kaldığını vurgu-
ladı. Sabancı refah seviyesine ulaşabilmek için Türkiye’de 
her 100 kişiden 25’inin girişimci olması gerektiğini söyle-
di. Ali Sabancı, ekonominin Eylül itibariyle 8.4 küçüldüğü-
nü de sözlerine eklerken, 2001 ekonomik krizinde de küçül-
menin yüzde 5.7 olduğunu anımsattı.
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Hisarcıklıoğlu’ndan fıkralı  
konferans
TUFAN TÜRENÇ
Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin en büyük meslek örgü-
tü TOBB’un başkanı. Üyeler tarafından çok sevilen başa-
rılı bir başkan. Birçok insan onu geleceğin siyasi lideri ola-
rak görüyor.
Geçtiğimiz hafta salı günü Marmara Vakfı’nın düzenlediği 
yemekli toplantıda onur konuğuydu. 
Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını adlı çarpı-
cı bir sunum yaptı. 
Sunuma 10 dakika geç kalmasının gerekçesini şöyle açık-
ladı:
“Bir arkadaşın ilkokuldaki oğluna öğretmen bir gün ‘Baban 
ne iş yapıyor?’ diye sormuş. O da ‘Babam toplantıcı’ demiş. 
Ben de öyleyim. Ömrümüz toplantılarda geçiyor. Onun için 
de 10 dakika geciktim. Özür dilerim.”
Sonra da şöyle devam etti:
“Bizim Kayseri’de çocuklara ‘İşin ününü bırak, ununa bak’ 
derler. İş dünyasına atıldığımda bu nasihatı tutmayıp işin 
hep ününe baktım.”
Hisarcıklıoğlu daha sonra başında bulunduğu TOBB’u gu-
rurla tanıttı.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği 81 il ve 160 ilçede örgütlü. 
56 sektörü temsil ediyor. TOBB üyeleri birçok uluslarara-

sı kurumda başkanlık, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu 
üyelikleri gibi önemli görevler üstlenmiş. 
* * *
Başkan önce Almanya’daki Türk girişimcileriyle ilgili şa-
şırtıcı bilgiler verdi:
“Almanya’da 72 bin Türk girişimci var. Ciroları 33 milyar 
Euro. 337 bin Türk ve Alman çalıştırıyorlar. Yaptıkları yatı-
rım 8 milyar Euro. Bu insanlar bu ülkeye işçi olarak gitmiş-
ler, sonra işadamı olmuşlar. Bunlar işe sıfır sermaye ile baş-
lamışlar ve bugünlere gelmişler.”
Hisarcıklıoğlu daha sonra perdeye yansıyan istatistiği an-
lattı.
Türkiye 2002-2003-2004’te dikkat çekici bir şekilde büyü-
müş, 2005-2006’da ekonomik gelişim yatay bir seyir izle-
miş, 2007’den itibaren düşüş başlamış ve büyüme hızla ek-
siye dönüşmüş. O zaman henüz küresel kriz başlamamış. 
Sonra da şu acı ve düşündürücü gerçeklere değindi: “Tür-
kiye ekonomide girişimcileri sayesinde büyük yol aldı. An-
cak bugün işsizlik çok büyük problem. Bugün 6.3 milyon 
insan işsiz.
Yani her 6 kişiden birinin yüzü gülmüyor. Her yıl 700 bin 
gence iş bulmamız gerekiyor. Onun için Türkiye hızlı bü-
yümek zorunda.”
Yeniden büyümeye geçebilirsek Hisarcıklıoğlu’na göre 
AB’yi yakalarız:
“Her yıl yüzde 7 büyürsek 2020’de AB ülkelerindeki refa-
hın yarısını yakalarız. 2038’de ise onlarla eşit hale geliriz. 
Kişi başına milli gelir 20 bin dolar olur.”
* * *
Ancak bunun gerçekleşmesi bir koşula bağlı:
“Türkiye kavgaları bırakıp birlik içinde çalışmalı. Yapısal 
reformları yapmalı.
Bir ülkede ekonominin yarısı kayıt dışı olursa o ülkenin kal-
kınması olanaksızlaşır. Türkiye’nin hedefi 2023’te ekono-
mik açıdan dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olmaktır. Ama 
kayıt dışını kaldırmadan bu başarılamaz.
Ben vergi ödülleri törenlerinde işadamlarına ‘Sarı zarf gel-
diği zaman kaç kişi defterini eli titremeden maliyeye gö-
türür?’ diye soruyorum. En fazla iki veya 3 kişi parmağı-
nı kaldırıyor.”
TOBB Başkanı’nın en büyük derdi de iktidarların giri-
şimcilerin önündeki engelleri bir türlü kaldırmaması... 
Türkiye’deki bu garabeti de bir fıkra ile anlatıyor. 
Adamın biri kasabasına dönerken alacakaranlıkta bataklı-
ğa düşmüş ve boğazına kadar batmış. İmdat diye bağırmış, 
bakmış bir adam geliyor. Ona “Aman, bana bir ip at veya bir 
sopa uzat” demiş.
Adam:
“Atamam, sen hazine arazisine düşmüşsün. Seni çıkarırsam 
başım derde girer. Ben şimdi kaymakama gidip durumu bil-
direceğim. O memurları toplayıp durumu görüşecek. Eğer 
olumlu karar alırlarsa itfaiyeye seni kurtarmaları için tali-
mat verecek. Onlar da gelip seni bataklıktan çıkaracak.” 
“Yahu ben o zamana kadar dayanamam ölürüm.”
Adam gayet sakin: “Ben sana ölmezsin demedim ki.”
Hisarcıklıoğlu noktayı şöyle koydu: “İşte girişimcimizin 
hali budur.”
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‘Piyango kuyruğunu gördüm içim cız etti’

MİLLİYET GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere seslenerek, Türkiye’de 
piyango çekilişlerine ve büyük para vaat eden yarışmalara 
artan bir ilgi olduğunu belirterek bu durumun kendisini çok 
üzdüğünü ve düşündürdüğünü söyledi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde düzenlenen 1. TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu Kongresinin açılışında konuştu.
Hisarcıklıoğlu, geçen perşembe İstanbul’da bir piyango ba-
yisinin önünden geçerken gördüklerinin kendisini hem üz-
düğünü hem de düşündürdüğünü anlattı. Piyango bayisi-
nin önünde çok uzun bir kuyruk olduğunu belirten Hisar-
cıklıoğlu kuyrukta bekleyenlerin çok büyük bir kısmının da 
gençlerden oluştuğunu anlattı.

‘Yarışmalar umut kapısı’
Hisarcıklıoğlu, öte yandan büyük paralar vaat eden yarışma 
programlarının giderek artması ve gençler için umut kapı-
sı haline gelmesinin de düşündürücü olduğunu kaydetti. Bir 
yarışma programına başvuranların sayısının milyonu aştı-
ğını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu gençlerin geleceğini kısa 
yoldan garanti altına almak istediklerini ancak böyle bir ge-
leceğin olamayacağını söyledi.
Kongreye katılan Sanayi Bakanı Nihat Ergün ise, bu yıl 
“Tekno Girişim Sermayesi Desteği” adı altında genç giri-
şimcilere yönelik çok önemli bir proje başlattıklarını ha-
tırlatarak, “Teknolojik ve yenilikçi fikri olan gençlerimi-
ze kefilsiz, karşılıksız, geri ödemesiz 100 bin liraya kadar 
hibe desteği sağlıyoruz” dedi. Bugüne dek projeye yapılan 
159 başvurudan 78’inin uygun bulunduğunu belirten Er-
gün, başvuruların 4 Ocak 2010’a kadar süreceğini kaydetti. 
EKONOMİ SERVİSİ
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Piyango kuyruğundaki gençlere seslendi: Böyle bir gelecek 
olamaz

ZAMAN GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

Musa TAŞPINAR ANKARA CİHAN
İstanbul’daki bir milli piyango bayiinin önünde çoğunlu-
ğu gençlerden oluşan kuyruk, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu üzdü. Bu 
gençlerin, geleceği kısa yoldan garanti altına almak istedik-
lerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Böyle bir gelecek olamaz” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, televizyonda yayınlanan ve büyük pa-
ralar vaat eden yarışma programlarının giderek artması ve 
bunların umut kapısı haline gelmesinden yakındı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen 
1. Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde konuşan Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’nin 6 milyona yaklaşan işsize ve her yıl 
işgücü piyasasına giren 700 bin gence iş imkanı sağlamanın 
tek yolunun, girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini vurgu-
ladı. Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı oldu-
ğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere şöy-
le seslendi: “Kimseyi öteki gibi görmeyin. Birbirinizi se-
vin, aynı fikirde olmasanız da, anlayış gösterin, empati ku-
run. Dünya ve Türkiye’deki adaletsizliklere katkıda bulun-

mayın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklını güçlü olduğu 
bir Türkiye ve dünya için çaba gösterin. Hangi dünya görü-
şünde olursanız olun ister solcu, ister sağcı hiç fark etmez 
ama vicdanlı olun. Demokrasiye sahip çıkacağız, hukukun 
üstünlüğünü her daim savunacağız”.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de bu yıl “Teknogi-
rişim Sermayesi Desteği” adı altında genç girişimcilere yö-
nelik çok önemli bir proje başlattıklarını ifade ederek, “Tek-
nolojik ve yenilikçi fikri olan gençlerimize kefilsiz, karşı-
lıksız, geri ödemesiz 100 bin liraya kadar hibe desteği sağ-
lıyoruz” dedi. Ergün, Nisan ayından bugüne kadar yapılan 
159 başvurudan 78’inin uygun bulunduğunu aktardı. TOBB 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da 81 ilin 
78’inde teşkilatlandıklarını ve 1500’ü aşkın üyelerinin bu-
lunduğunu dile getirdi. Türkiye’de 100 kişiden sadece 6’sı-
nın girişimci olduğunu bildiren Sabancı, erkek girişimci sa-
yısı 1.3 milyon iken kadın girişimci sayısının ise 80 bin dü-
zeyinde kaldığını vurguladı.
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Türkiye’nin kalkınması için girişimci olmalı

YENİ ŞAFAK GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin Türkiye’nin 
kalkınmasının temel unsuru olduğunu ve arttırılması 
gerektiğini belirtti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin 
Türkiye’nin kalkınmasının temel unsuru olduğunu ve bu 
nedenle girişimciliğin artırılması gerektiğini belirterek, 
Türkiye’yi zenginleştirecek, kalkındıracak, işsizlere iş bu-
lacaksak girişimciliğin mutlaka özendirilmesi ve teşvik 
edilmesi gerektiğini söyledi. 1. Genç Girişimciler Kurulu 
Kongresinde konuşan Hisarcıklıoğlu, eski köye yeni adet 
getiren, taşın altına elini koyan gençlerin toplandığını be-
lirtti.

DEMOKRASİYİ ARTIRMADAN…
Önemli bir diğer noktanın da demokrasinin yerleşmesi ol-
duğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, demokrasinin kalitesi-
ni artırmadan, güçlü bir ekonomiye sahip olmanın müm-
kün olmadığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Piyango bayiinin 
önünde çok uzun bir kuyruk vardı ve kuyrukta bekleyenle-
rin çok büyük bir kısmı gençlerdi. Bu gençler, geleceği kısa 
yoldan garanti altına almak istiyorlar. Ama böyle bir gele-
cek olamaz” diye konuştu.

GENÇLER KARARSIZ
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Ekonomik Durum Genç 
Girişimcilerin Sorunları Anketi ne göre, genç girişimcilerin 
yüzde 36.3’ü 2010’da ekonominin iyiye gideceğini, yüzde 
32.3’ü aynı kalacağını, yüzde 30.4’ü ise ekonominin kötüye 
gideceğini belirtti. Aynı toplantıda konuşan Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Nihat Ergün, Tekno girişim Sermayesi Desteği” 
adı altında genç girişimcilere geri ödemesiz 100 bin liraya 
kadar hibe desteği sağladıklarını söyledi. 
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1. Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde piyango çılgınlı-
ğını gündeme getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Eminönü’nde bir piyango bayisinin önünden geçtim. Gör-
düklerim beni hem üzdü, hem de düşündürdü. Piyango ba-
yisinin önünde çok uzun bir kuyruk vardı ve kuyrukta bek-
leyenlerin çok büyük bir kısmı gençlerdi. Bu gençler, gele-
ceği kısa yoldan garanti altına almak istiyorlar. Ama böyle 
bir gelecek olamaz. Bu durumdan Türkiye’deki bütün siya-
siler, STK’lar, dernekler, bürokratlar, üniversiteler, kısaca 
herkes sorumlu” diye konuştu. 

TOBB 1. Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Piyangoyla gelecek olmaz
TOBB 1.Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyango çılgınlığını 
gündeme getirdi. Topluma ve gençlere “kısa yoldan zen-
gin olma” hayalinin satıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
“Eminönü’nde bir piyango bayisinin önünden geçtim. Gör-
düklerim beni hem üzdü, hem de düşündürdü. Televizyon-
da yayınlanan ve büyük paralar vaat eden yarışma program-
larının giderek artması ve bunların gençler için umut kapısı 
haline gelmesi de ayrıca düşündürücü” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, genç girişimcilere seslenerek, “Güçlünün haklı olduğu 
değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye ve dünya için çaba 
gösterin. Hangi dünya görüşünde olursanız olun, ister sol-
cu, ister sağcı hiç fark etmez ama vicdanlı olun. Demokra-
siye sahip çıkacağız, hukukun üstünlüğünü her daim savu-
nacağız” tavsiyesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “1. Genç 
Girişimciler Kurulu Kongresi”nin açılışında yaptığı konuş-
mada, Türkiye’nin 81 ilden gelen gençleri salonda görmek-
ten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. 
“İcat çıkartan, eski köye yeni adet getiren, elini taşın altına 
koyan gençlerin” salonda bulunduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Tıpkı usta şair Necip Fazıl’ın dediği gibi. (Za-
man bendedir, mekan bana emanettir) diyen cesaretli genç-
ler burada. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Genç müteşeb-
bis arkadaşlarımızla, Türkiye’nin zenginleşme yolculuğun-
da daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak girişimciliğin desteklenmesi-
ni, hem ekonomik büyüme, hem de istihdam artışı anlamın-
da gerekli gördüklerini belirtti. Çin ekonomisinin yükseli-
şinde ucuz işgücünün, ABD ekonomisinin kalkınmasında 
birikmiş sermaye avantajının öneminin ön plana çıktığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin üzerinde 
yükseldiği temel direğin de girişimci ruhun başarısı olaca-
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ğına inandığını kaydetti. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini, bunun için önce-
likle girişimci sayısının arttırılması gerektiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, girişimciliği, ülkenin kalkınmasının temel 
unsuru olarak gördüğünü belirtti. Ülkedeki 6 milyona yak-
laşan işsize ve her yıl işgücü piyasasına giren 700 bin gen-
ce iş imkanı sağlamanın tek yolunun, girişimci sayısını ar-
tırmak ve özel sektörün hacmini büyütmekten geçtiğini vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin mutlaka özendirilme-
si ve teşvik edilmesinin önemine değindi.

PİYANGO BAYİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUĞA Gİ-
RENLER…
İki gözlemini paylaşmak istediğini anlatan Hisarcıklıoğ-
lu, geçen perşembe günü, İstanbul’da bir piyango bayisi-
nin önünden geçerken gördüklerinin, kendisini hem üzdü-
ğünü, hem de düşündürdüğünü anlattı. Piyango bayisinin 
önünde çok uzun bir kuyruk olduğunu ve kuyrukta bekle-
yenlerin büyük bir kısmının da gençlerden oluştuğunu ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, öte yandan televizyonda yayınlanan 
ve büyük paralar vaat eden yarışma programlarının giderek 
artması ve bunların gençler için umut kapısı haline gelme-
sinin de ayrıca düşündürücü olduğunu kaydetti. Bir yarışma 
programına başvuranların sayısının milyonu aştığını vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, bu gençlerin, geleceği kısa yoldan ga-
ranti altına almak istediklerini, ancak böyle bir geleceğin 
olamayacağını vurguladı. 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da bir 
milli piyango bayiinin önünde çoğunluğu gençlerden 
oluşan bir kuyruk olduğunu gördüğünü belirterek, “Bu 
geçler, geleceği kısa yoldan garanti altına almak istiyor-
lar. Ama böyle bir gelecek olamaz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, öte yandan televizyonda yayınlanan ve bü-
yük paralar vaat eden yarışma programlarının giderek art-
tığını ve bunların umut kapısı haline geldiğini belirtti. Hi-
sarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
düzenlenen 1. Genç Girişimciler Kurulu Kongresinde yaptı-
ğı konuşmada, TOBB olarak Türkiye’de girişimciliğin des-
teklenmesini, hem ekonomik büyüme hem de istihdam ar-
tışı anlamında gerekli gördüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
İkinci Dünya Savaşında yerle bir edilen Almanya ve Japon-
ya, yirmi yıl içinde, iktisadi birer dev haline gelmelerinin 
sebebinin girişimci bir orta sınıfa sahip olmalarının bulun-
duğuna işaret ederek, “Doğu bloğu ise bilimsizlikten, eği-
timsizlikten ve kaynaksızlıktan değil, girişimci orta sınıfın 
yokluğundan batmıştır” dedi.
Türkiye ekonomisinin üzerinde yükseldiği temel direğin 
de girişimci ruhun başarısı olduğuna işaret eden Hisarcıklı-
oğlu, “Nasıl ki günümüzde Çin ekonomisinin yükselişinde 
ucuz işgücünün, ABD ekonomisinin kalkınmasında birik-
miş sermaye avantajının önemi ön plana çıkıyorsa, ben ina-
nıyorum ki, Türkiye ekonomisinin üzerinde yükseldiği te-

mel direk de, girişimci ruhun başarısıdır. Bunun en iyi gös-
tergesi de, bundan 30 yıl önce yeterli sermaye birikimin-
den yoksun, teknolojiden uzak olan ülkemizin, sadece çey-
rek yüzyılda ekonomik alanda kat ettiği mesafedir. Bu me-
safenin en temel sayısal göstergesi, 11 kat artan milli geliri-
mizdir. Böylece Türkiye, 1980’de milli gelir büyüklüğü an-
lamında dünyada 25. sıradayken, geçen yıl sonu itibariyle 
17.sıraya yükselmiştir” diye konuştu. Dünyanın her tarafın-
dan Türk girişimciye rastlandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
şunları söyledi: “200’den fazla ülkeye mal satıyoruz. Ve bu 
ihracatın yarısını gelişmiş Batı ülkelerine yapıyoruz. Dün-
yanın en gelişmiş piyasalarıyla rekabet edecek kalitede, sa-
nayi ürünleri üretiyoruz. Müteahhitlerimiz 70 ülkede iş ya-
pıyor. Turizmde, dünyanın önde gelen cazibe merkezlerin-
den biri haline geliyoruz. İşte 30 senede kat ettiğimiz mesa-
fenin itici gücü, Türk insanının sahip olduğu bu müthiş gi-
rişimcilik ruhudur”.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 6 milyona yaklaşan işsize ve 
her yıl işgücü piyasasına giren 700 bin gence, iş olanağı 
sağlamanın tek yolu, girişimci sayısını artırmaktan geçtiği-
ni vurguladı. Hisarcıklıoğlu, dünyada ve Türkiye’de giri-
şimcilerin yeterli tecrübe ve finansman sıkıntısı olduğunu 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, yeni fikir ve projelerini hayata ge-
çirecek kaynağa ulaşamayan girişimci şirketler için, KOBİ 
Girişim Sermayesi şirketini kurduklarını ve Kredi Garan-
ti Fonu ile özellikle kadın girişimcileri desteklemeyi hedef-
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lediklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, girişimcilik hususunda, 
gelecekten çok umutlu olmasının somut dayanaklarından 
birisinin de günümüz gençlerinin, kendilerinde çok daha 
eğitimli ve donanımlı yetişmesi olduğunu söyledi.

“ŞANS OYUNLARINI HASILATI ARTIYOR”
Konuşmasında bazı gözlemlerini de gençlerle payla-
şan Hisarcıklıoğlu, “Perşembe günü, İstanbul’dayken, 
Eminönü’nde bir piyango bayisinin önünden geçtim. Gör-
düklerim beni hem üzdü, hem de düşündürdü. Piyango ba-
yisinin önünde çok uzun bir kuyruk vardı ve kuyrukta bek-
leyenlerin çok büyük bir kısmı gençlerdi. Öte yandan te-
levizyonda yayınlanan ve büyük paralar vaat eden yarış-
ma programlarının giderek artması ve bunların gençler için 
umut kapısı haline gelmesi de ayrıca düşündürücü. Hatta 
bir yarışma programına başvuranların sayısı milyonu aş-
mıştı. Bu gençler, geleceği kısa yoldan garanti altına almak 
istiyorlar. Ama böyle bir gelecek olamaz. Sonra istatistik-
lere baktım. Yasal olarak oynatılan şans oyunlarının hasıla-
tı 2007’de 5.2 milyar TL iken 2008’de yüzde 19 artarak 6.2 
milyar TL’ye yükselmiş” dedi.
Sokağa dökülen gençler ve gençler arasındaki kavgalarla il-
gili olaylara da değinen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöy-
le devam etti: “Bunun nedenleri ve sonuçları üzerine çok 
şey söylenebilir, analizler yapılabilir. Ben, bu konuda bu-
günün anlamına da uygun olarak tek bir şey söylemek isti-
yorum. Bu olayların vebali hepimizin üzerinde. Her siyasi 
parti, Türkiye’deki bütün sivil toplum örgütleri, dernekler, 
bürokratlar, üniversiteler kısaca herkes sorumlu. Her kesi-

min ne yapması gerektiğini başka platformlarda tartışırız”.
Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere şöyle de-
vam etti: “Kimseyi öteki gibi görmeyin. Birbirinizi sevin, 
aynı fikirde olmasanız da, anlayış gösterin, empati kurun. 
Dünya ve Türkiye’deki adaletsizliklere katkıda bulunma-
yın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu 
bir Türkiye ve dünya için çaba gösterin. Hangi dünya görü-
şünde olursanız olun ister solcu, ister sağcı hiç fark etmez 
ama vicdanlı olun. Demokrasiye sahip çıkacağız, hukukun 
üstünlüğünü her daim savunacağız. Evet, sorunlar var mı? 
Var. Eksiklikler var mı? Var. Ayağımızda prangalar var mı? 
Var. Ama umutsuzluğa yer yok. Bizler;
Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize 
saygılı ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz,
Özgürlükler alanının genişlediği bir ülke istiyoruz,
Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir 
Türkiye istiyoruz,
Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olmayan, 
kendine güvenen bir Türkiye istiyoruz,
En önemlisi 72 milyonu refah içerisinde yaşayan bir Türki-
ye istiyoruz. Bunu da hep birlikte çalışarak başaracağımıza 
inanıyoruz. Bu yolda, sizlere güveniyoruz! İnanıyoruz! Gu-
rur duyuyoruz!
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TOBB’un Genç Girişimciler Toplantısına 1000 genç sa-
nayici katıldı. Kalkınma için ellerini taşın altına koyan 
gençler, geleceğe umutla bakmamızı sağladı.

81 İLDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği toplantı, 
“Binlerce genç ve yürekli girişimciyi” Ankara’ya topladı. 
TOBB’un “İşsizlikle mücadele için Türkiye’de Genç Giri-
şimciliğinin güçlendirilmesi” hedefinden yola çıkan toplan-
tıya, 81 ilden bine yakın girişimci katıldı. Toplantıya Sana-
yi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile Genç Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Ali Sabancı da katıldı.

EKONOMİ 2010’DA İYİYE GİDECEK
ÜÇÜNCÜ kuşak Sabancı olan Ali Sabancı’nın, “Çözüm 
girişimcilik. Daha çok girişimci yaratmak için ortam ha-
zırlamalıyız” sözleri toplantının amacını tanımlayan cüm-
le oldu. Yapılan bir anket ise genç girişimcilerin gelece-
ğe “umutla” baktığını ortaya çıkardı. Girişimciler toplantı-
dan sonra Anıtkabir’i de ziyaret ederek merdivenler önünde 
topluca fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

81 ilden yaklaşık bin girişimci Başkent’te düzenlenen 
genel kurulda buluştu
Genç girişimciler Ata’ya koştu
TOBB’un düzenlediği ‘Genç Girişimciler Kurulu’ ne-
deniyle 81 ilden gelen bine yakın katılımcı Ankara’da 
toplandı. “2010’da ekonomi daha iyiye gidecek” diyen 
genç girişimciler, kongrenin ardından Anıtkabir’i ziya-
ret etti.

TOBB’UN “İşsizlikle mücadele için Türkiye’de genç giri-
şimciliğin güçlendirilmesi” hedefinden yola çıkan Genç Gi-
rişimciler Kurulu Ankara’da toplandı. Kongreye, 81 ilden 
bine yakın genç girişimci katıldı. Genç girişimciler TOBB 
ETÜ Üniversitesi’ndeki toplantıdan sonra Anıtkabir’i de zi-
yaret ederek merdivenler önünde topluca fotoğraf çektirdi.

SABANCI: ÇÖZÜM GİRİŞİMCİLİK
Üçüncü kuşak Sabancılardan olan Pegasus Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Sabancı, “Bize göre çözüm girişimcilik. Giri-
şimcilik yüzdesini artırmak gerekir. Profesyonel girişimci-
lere destek olmak gerekir. Daha çok girişimci yaratmak için 
ona göre ortam hazırlamalıyız” dedi. Açılış konuşmalarının 
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ardından genç girişimcilerin katıldığı 14 soruluk “Ekono-
mi değerlendirme” başlıklı bir anket düzenlendi. Genç giri-
şimciler, kendilerine verilen uzaktan kumandalı elektronik 
bir cihazla ankete interaktif olarak katıldılar. Genç girişim-
ciler kendilerine monitörden sunulan soruları ellerindeki ci-
hazın düğmelerine basarak yanıtladılar ve sonuçlar da mo-
nitörlerden katılımcılara anında sunuldu. Anketin belki de 
en önemli sonucu, ankete katılan genç girişimcilerin yüz-
de 36.3’ünün, 2010 yılında ekonominin iyiye gideceğini, 
33.2’sinin de kötüye gideceği yönünde oy kullanmasıydı.

YÜZDE 57 AİLE ŞİRKETİNDE
Anketin dikkat çeken bir diğer sorusu da “Nasıl genç giri-
şimci oldunuz?” sorusuydu. Katılımcıların yüzde 57.5’ini 
verdiği “Ailemin mevcut işlerini devam ettiriyorum” ceva-
bı salonda kahkahaların atılmasına neden oldu. Kongrenin 
ardından TOBB Üniversitesi’nden ayrılan genç girişimciler 
Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktılar.

Deneyim Konuştu
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde TOBB Başka-
nı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, TOBB 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve bine 
yakın genç girişimci katıldı. Öğleden sonraki oturumda 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın 
yanı sıra, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu da “İşsizlikle Mücadelede Girişimci-
liğin Rolü” konulu sunuma katılarak genç girişimcilere de-
neyimlerini aktardı. Kongrede, genç girişimciler ellerindeki 
elektronik cihazlarla ankete katıldı.
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TOBB’un 650 genç girişimciyle yaptığı ankette “Nasıl 
genç girişimci oldunuz?” sorusuna yüzde 57’lik kesim 
ailesinin işine devam ettiğini belirtirken, yüzde 15’i aile-
sinden kaynak alarak iş kurduğu yanıtını verdi.

 TOBB’un 1.Genç Girişimciler Kurulu Kongresine katılan 
650 genç girişimciyle yapılan anket, genç patronların yüz-
de 72.6’sının ya aile işlerini devam ettirdiğini yada ailele-
rinden para alarak kendi işlerini kurduğunu ortaya çıkardı.
Ankette sorulan “Nasıl genç girişimci oldunuz?” sorusuna 
katılımcıların yüzde 57.5’i ‘Ailemin mevcut işlerini devam 
ettiriyorum’ yanıtı verdi. Yüzde 15.1’lik kısım ise ailesin-
den kaynak sağlayarak yeni bir alanda faaliyet gösterdiği-
ni bildirdi.

İşletmesini kendi başına finansman arayışı ve proje geliş-
tirerek kuranların oranı ise yüzde 27.4’te kaldı. Bunların 
20.7’si kendi özkaynaklarını kullandığını belirtirken, yüzde 
5.3’ü risk sermayesi ve kredi gibi kaynaklarla işini kurdu-
ğunu belirtti. Yüzde 1.4’lük kısım ise işletmesini kamu des-
teklerinden yararlanarak kurduğunu açıkladı.

KRİZ İÇERİDEN
Yüzde 73’lük kısım Türkiye’deki ekonomik problemlerin 
krizi derileştirdiği fikrinde olduğunu belirtti. Girişimciliğe 
yönelik en büyük engel olarak vergilerin yüksekliği ve fi-
nansman maliyeti gösterildi.



BA
SI

N
D

A
 T

O
BB

20
09

www.tobb.org.tr TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ361

ARALIK 09

Siyasi kutuplaşma gençleri korkuttu

CUMHURİYET GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

Ekonomi Servisi – Türkiye’deki genç girişimcilerin yüzde 
73’ü 2009’da yaşanan ekonomik sıkıntıların küresel kriz-
den kaynaklanmadığını, Türkiye’deki ekonomik problem-
lerin krizi derinleştirdiğini belirtti. Gençlerin yüzde 41’i 
ekonomideki riski arttıran faktörlerin başında siyasi kutup-
laşmayı gösterdi. Bunu yüzde 16.8 ile bütçe açığı, yüzde 
14.4 ile işsizlik ve finansmana erişim zorlukları, yüzde 12.5 
ile bürokratik engeller takip etti.
TOBB Genç Girişimciler Kurulunda bin kişiyle yapılan 
Ekonomik Durum ve Genç Girişimcilerin Sorunları Anketi-
nin sonuçlarına göre, gençlerin, yüzde 57.5’i ailesinin mev-
cut işlerini devam ettirirken, yüzde 20.7’si kendi öz kay-
naklarını kullanarak girişimci oldu. Anketin satır başları ise 
şöyle:
• Gençlerin yüzde 1.4’ü kamu desteklerinden yararlana-

rak girişimci oldu.

• Gençlerin yüzde 23.2’si finansmana erişim ve finansma-
nın maliyetini, yüzde 21.4’ü vergi oranlarındaki yüksek-
liği, yüzde 14.6’sı mevzuattaki ve mevzuatın uygulan-
masındaki belirsizlikleri, yüzde 14.1’i rekabet dışı uy-
gulamaları, yüzde 12.3’ü istihdam üzerindeki yükleri, 
yüzde 8.1’i makro ekonomik belirsizlikleri girişimcili-
ğin önündeki engel olarak görüyor.

• Gençlerin yüzde 34.5’i ekonomik krizle mücadelede en 
etkili politikanın vergi yüklerinin azaltılması olduğunu 
düşünüyor.

• Gençlerin yüzde 48.5’i ihracatta toparlanma belirtileri 
olmadığını kaydetti.

• 2010’da gençlerin yüzde 49.5’İ şirketindeki istihdamı 
değiştirmeyecek. Yüzde 37.5’i istihdamını arttıracak-
ken, yüzde 12.9’u ise istihdam azaltacak.

• Gençlerin yüzde 36.3’ü 2010’da ekonominin iyiye gide-
ceğini, yüzde 33.2’si aynı kalacağını, yüzde 30.4’ü ise 
ekonominin kötüye gideceğini belirtti.
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İcat çıkaran gençler gelecek umudumuz

AKŞAM GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

TOBB’un Genç Girişimciler Kurulu Kongresi’nde ko-
nuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu salonu icat çıkaran, eski 
köye yeni adet getiren gençler doldurdu” dedi ve ekledi: 
İster sağcı,  ister solcu olun hiç fark etmez. Yeter ki vic-
danlı kişiler olun.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, genç girişimcilere seslenerek, “Güçlünün haklı ol-
duğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye ve dünya için 
çaba gösterin. Hangi dünya görüşünde olursanız olun ister 
solcu, ister sağcı hiç fark etmez ama vicdanlı olun. Demok-
rasiye sahip çıkacağız, hukukun üstünlüğünü her daim sa-
vunacağız” tavsiyesinde bulundu. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknolo-
ji Üniversitesi’nde düzenlenen “1.TOBB Genç Girişim-
ciler Kurulu Kongresi”nin açılışında yaptığı konuşma-
da, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençleri salonda görmek-
ten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. 
“İcat çıkartan, eski köye yeni adet getiren, taşın altına eli-
ni koyan gençlerin” salonda bulunduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Tıpkı usta şair Necip Fazıl’ın dediği gibi. (Za-
man bendedir, mekan bana emanettir) diyen cesaretli genç-
ler burada. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Genç müteşeb-

bis arkadaşlarımızla, Türkiye’nin zenginleşme yolculuğun-
da daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Piyango ve yarışmalar gençlerin umudu oldu
İki gözlemini paylaşmak istediğini anlatan Hisarcıklıoğ-
lu, geçen Perşembe günü, İstanbul’da bir piyango bayiinin 
önünden geçerken gördüklerinin kendisini hem üzdüğünü 
hem de düşündürdüğünü anlattı. Piyango bayiinin önün-
de çok uzun bir kuyruk olduğunu ve kuyrukta bekleyenle-
rin çok büyük bir kısmının da gençlerden oluştuğunu ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, öte yandan televizyonda yayınlanan 
ve büyük paralar vaat eden yarışma programlarının giderek 
artması ve bunların gençler için umut kapısı haline gelmesi-
nin de ayrıca düşündürücü olduğunu kaydetti.

Ali Sabancı: 100 kişiden 6’sı girişimci, bu sayı çok dü-
şük
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da 
yaptığın konuşmada, 81 ilin 78’inde teşkilatlandıklarını 
ve 1500’ü aşkın üyelerinin bulunduğunu belirterek, sade-
ce 150 üyenin kadın üye olduğunu ve bunu gelecek yıl iki-
ye katlamayı hedeflediklerini söyledi. Girişimciliğin, istih-
dam, rekabet ve refah açılarından önemli bir faktör oldu-
ğunu vurgulayan Ali Sabancı, istihdamda ortalama yaşı 29 
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olan Türkiye’de, 6 milyon 300 bin kadar işsiz bulunduğu-
nu, kadınlar arasındaki işsizliğin daha yüksek olduğunu da 
bildirdi. Türkiye’de 100 kişiden sadece 6’sının girişimci ol-
duğunu belirten Sabancı, erkek girişimci sayısı 1.3 milyon 
iken kadın girişimci sayısının ise 80 bin düzeyinde kaldığı-
nı vurguladı.

Ankette en korkulan şey ‘kutuplaşma’ çıktı
TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nda yeni geliştirilen bir 
teknikle interaktif anket yapıldı, böylece sonuçlar anında 
alındı. İşte bine yakın genç girişimcinin katıldığı anketten 
çıkan bazı sonuçlar.

Sizce hangisi artan ekonomik risk faktörlerinin başın-
da geliyor?
Bütçe ağırlığı   %16.8
İşsizlik    %14.4
Finansmana erişim %14.4
Bürokratik engeller %12.5
Siyasal kutuplaşma %42.0
İç pazarda toparlanma belirtileri var mı?
Evet var  %10.4
Kısmen var  %38.2
Hayır yok  %51.2
2010’da ekonomi iyiye gidecek mi?
Evet gidecek  %36.3
Aynı kalacak  %33.2
Hayır kötüye gidecek %30.4
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TOBB head calls on youth to protect democracy

TODAYS ZAMAN GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

TOBB President Rifat Hisarcıklıoğlu’s speech was lar-
gely made up of advice to the young entrepreneurs. He 
pointed out that prosperity flourishes best in a democ-
ratic environment and thus everyone must act to protect 
democracy from any assault

President of the Turkish Union of Chambers and Commo-
dity Exchanges (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu has called on 
the country’s youth to protect democracy from all internal 
and external threats at any cost.
“Please strive for a Turkey and a world in which the righte-
ous are strong not where the strong are righteous. Regard-
less of what type of worldview you have, be it either righ-
tist or leftist, please be conscientious. We will look after de-
mocracy and defend the superiority of the law forever” he 
said.
Hisarcıklıoğlu was addressing the Ist TOBB young Entrep-
reneurs Board Congress organized by TOBB Economics 
and Technology University in Ankara on Sunday. He appe-
ared pleased to talk to young  businessmen  from all over 

Turkey and said, “You are Turkey’s future, and we will be 
walking the path of becoming a wealthier and more pros-
perous nation more confidently with young entrepreneurs 
such as you”.
Hisarcıklıoğlu’s speech was largely made up of advice to 
the young entrepreneurs present at the congress. He poin-
ted out that prosperity flourishes best in a democratic envi-
ronment and thus everyone must act to protect democracy 
from any assault.
A strong economy is only possible with a strong democracy, 
he said, and added. “I underline the fact that bread, security 
and freedom are an inseparable whole”.
Turkey aims to enter the world’s top 10 economies, the 
TOBB head further noted and added that increasing the 
number of entrepreneurs is a sine qua non to fulfill this chal-
lenging goal. Entrepreneurship is the “basic element” of 
sustainable growth in the economy, he argued. It is the only 
way to succed in finding jobs for over 6 million unemplo-
yed people and provied jobs for 700.000 youths entering the 
workforce every year, he added. 
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Rifat Hisarcıklıoğlu’na dair

RADİKAL EK GAZETESİ - 21 ARALIK 2009

HAKKI DEVRİM
Rifat Hisarcıklıoğlu geçen salı günü Marmara Vakfı’nın ye-
mekli toplantısında onur konuğuymuş. Tufan Türenç yaz-
dı, ondan öğrendim. Rifat Bey’in toplantıda yaptığı konuş-
mayı, anlattığı fıkraları nakledişinden tadına doyamadığı da 
anlaşılıyordu.
Neden gözüme güvenirim dediğimi geçen gün anlattım. 
Tekrar edemem, «Bu da fasulye gibi kendini nimetten sayı-
yor» dedirtmek istemem size.
Diyeceğim o ki, Rifat Bey’le yazık ki hiç karşılaşmadık. 
Daha çok da televizyonda, toplantı haberlerinde görürüm 
onu. Gözüne güvenenin, biri hakkında fikir edinmek için 
ille de elini sıkması gerekmez ki... Göz âşinâlığı diye de bir 
şey var. Göz var iz’an var sözü boşuna söylenmez. Velhâsıl-ı 
kelâm benim bu pek güvendiğim gözlerim ilk gördüğüm-
den beri Rifat Bey’i pek tutmuştur.
Tufan nekre-gû’dur, diyor (Ben dedim, o böyle eski laf et-
mez). Dinlemeden, ben de o kanaatteydim. Söyledikleri 
arasında (konuşmasında Hisarcıklıoğlu’nun) ilgi çekici bil-
giler vardı: Almanya’daki girişimci Türkler gibi... İşsiz sa-

yımızın 6,3 milyonu bulmuş olması gibi... Kayıt dışı ekono-
mi ile kalkınma hızımız arasındaki bağlantı gibi...
Bir de Tufan’ın şu dediği: «Türkiye’nin en büyük meslek 
örgütünün, üyelerince çok sevilen başarılı başkanıdır. Bir-
çok insan onu geleceğin siyasî lideri olarak görüyor.» (Hür-
riyet, 2 aralık)
Bence siyaset, lider arama konusunda yüzünü iş dünyası-
na dönmekte gecikmiştir. Önemli bir denemeyi unutmadım. 
Hatta aklım biraz da o denemede kalmıştır. Pek çok değer-
li insanı olan bir çevreden söz ediyoruz. Ülke ekonomisiyle 
hemhal beyinlere ihtiyacımız var. Bir o kadar önemlisi in-
sanlarla kolay ve iyi bağdaşır tabiatta olmak. Her iki alanda 
da gözüm çok tutar, demeden geçemeyeceğim. (Karar ver-
sin 14 harfli soyadı konusunu o zaman ele alırız.)


