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bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar.”
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
1 OCAK 2007 - 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)

YAZILI ve GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

• YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI........................................................ 9332 ADET
(ORTALAMA HER GÜN, 26 HABERE KONU OLUNMUŞ)

• YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI..................................................... 689 ADET

(ORTALAMA HER GÜN, 1.9 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)

• KAPSADIĞI ALAN.................................................................................... 197 GAZETE SAYFASI

(ORTALAMA HER 23 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR HABER,

REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)

• YÜZ ÖLÇÜMÜ.......................................................................................... 91.76 m2  

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN ............................................................................... 513 SAAT 42 DK. 58 SN.

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL).................................................................. 314 SAAT 05 DK. 03 SN.

• TOPLAM 49 BİN 668 DAKİKA, YAKLAŞIK HER GÜN, 136 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE 

KONU EDİLMİŞTİR.
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aşbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olup olmamasını
tartışmasının gereksiz ve boşuna olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Kurallar bellidir, kuralları beğenmiyor-

sanız değiştirirsiniz” dedi.

Seçime 4 ay varken tartışmanın ekonomi için zararlı olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’a ‘başbakanlıkta kal’ deme hak-
larının olmadığını söyledi.

Çankaya için kurallar net
Boşuna tartışıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine
yapılan tartışmaların yersiz ve ekonomi için zararlı olduğunu
belirterek, “Kuralları beğenmiyorsan değiştir” dedi ve ekledi:
Erdoğan’a Başbakanlık’ta kal demeyiz.

Türkiye aylardır cumhurbaşkanlığı seçimini tartışıyor. Ancak bu
tartışma, kurallardan çok kuralsızlıklar, hukuk değil, hukuksuzluk

zemininde yapılıyor. Dolayısıyla, daha işin başında cumhur-
başkanlığı tartışmasında, anayasal ilkeler ve demokratik teamüller
yok sayıldığı için, giderek hukuku zorlayan bir ‘absürd’lüğe doğru
yol alıyoruz. Nitekim, kendisiyle yaptığımız sohbette TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanlığı dolayısıyla
yapılan tartışmalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olup olmamasını
tartışmasının gereksiz ve boşuna bir tartışma olduğunu, cumhur-
başkanlığı seçimi konusunda kuralların son derece net olduğunu
söyledi.

Beğenmiyorsan kuralı değiştir

Zamansız tartışmalarla ülkenin enerjisinin boşa harcandığını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Kurulmuş kuralları kuralsızlık haline
getirirsen gelişmiş ülke olma ihtimali yoktur. Şimdi bir kural koy-
muşuz. Bu kurala uymak lazım. Bu kuralı uygulamazsak gelişmiş
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Tartışmalar boşuna

Ocak 2007
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ülke olma ihtimalimiz yoktur. Bir kural koymuşuz eğer beğen-
miyorsan değiştirirsin yoksa A şahsı olmasın B şahsı olsun gibi bir
tartışmanın içinde olmayız. Böyle bir şey olmaz, bizim dediğimiz
budur” dedi.

Erken tartışmanın ekonomiye faydası yok

Dört ay önceden cumhurbaşkanlığını tartışmaya başlamanın,
ülkeyi yoracağına, ekonomik sorunları unutturacağına dikkat
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, herkesi Türkiye’nin temel
sorunlarını tartışmaya çağırdı. “Biz diyoruz ki prensip ne ise
kuralda ne sorun varsa değiştirin halka götürün. Onun yerine şu
olsun bu olsun. Kimse kuralı tartışmıyor herkes şahsı tartışıyor.
Biz diyoruz ki, bu tartışılırsa, daha 4 ay varken tartışılırsa işsizlik
ve ekonomik sorunlar unutulacaktır. Bunun kimseye 1 kuruş fay-
dası yok. Sokaktaki işsize, siyasetçiye, işçiye, esnafa kimseye fay-
dası yok. Diyoruz ki gündeme ekonomiyi getirelim onu
tartışalım. Bizim çağrımız budur.”

Erdoğan’a başbakanlık’ta kal demeyiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’ın aday
olup olmaması tartışmalarından TOBB-Siyaset ilişkilerine,
toplumsal mutabakattan yapısal reformlara kadar pek çok konu-
da önemli tespitlerde bulundu. Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları
özetle şöyle:

Artık 21. yüzyıla girmiş bir ülkenin bunu tartışmaması ve konuş-
maması lazım. Artık bunu konuşmamalıyız. Kurum olarak şunu
söylüyoruz. 2001 yılında dedik ki biz hiç kimsenin en arka bahçe-
si olacağız ne ön bahçesi olacağız.

Biz şunu dersek, ‘Sayın Başbakan çok iyi idare ediyorsun bir yıl
daha Başbakanlık’ta kal.’ Dersek biz bunu o zaman Odalar Birliği
bir siyasi partinin arkasına takılmış olur. 2007 sonunda 2008
itibaren o hükümetin icraatlarından sorumlu olur. Bizim öyle bir
misyon ve görevimiz yok. Bizim sorumluluğumuz şu Türk iş
aleminin sıkıntıları konusunda çözüm üretmektir.

Siyasete yön verme görevimiz yok

Bizim görevimiz bu, yoksa siyaseti belirlemek yön vermek gibi bir
görevimiz olamaz. A partisi değil de B partisi iktidar olsun. Onun
yerine şu olsun. Onlar şöyleymiş böyle olsun diye bir görevimiz
olamaz. Kimsenin arka bahçesi olamayız. Olmayacağız da 4 yıldır
bunu yapıyoruz. 4 yıldır sürdürdüğümüz bu politikadan sapma-
yacağız. Biz burayı tamamen siyaset dışında bırakacağız. Biz
sorunlarımızı tabii ki siyasetçilere aktaracağız. Ama ben Sayın
Erdoğan’a ne kadar yakınsam Sayın Baykal’a da o kadar yakınım.
O çizgide devam edeceğim.

Siyaset tartışmayalım, zamanı geldiğinde günü geldiğinde
tartışalım şöyle tartışalım. Ben siyasete bulaşmayacağım, çok açık

söylüyorum. Ben çizgimi çok açık söylüyorum. Kuralı tartışalım.
Yarı başkanlık, başkanlık, şu olmasın şahıs üzerinde tartışma
olmaz.

Önce yapısal sorunları konuşalım

Siyaset olacak ama bunlar ön plana çıktığı, fazla konuşulduğu
zaman yolsuzluklar arttı. Buna dikkat etmek lazım. Türkiye
bugün yapısal reformlarını tamamladı mı bunu konuşmak lazım.
Sosyal Güvenlik sisteminde, bütçede büyük bir açık var. Bunu
vatandaşın cebinden ödüyoruz. Cebimizden paralar gidiyor bunu
konuşuyor muyuz? Asıl sorun bu. Dünyada en fazla reel faizi biz
ödüyoruz, bunu konuşmamız lazım. Bunu konuşmuyoruz.
Dünyadaki en fazla reel faizi neden ödüyorum. Siyaseti burada
tartışırsam faizler yüksekte kalır. Bu kimden çıkıyor. Vatandaştan,
benden çıkıyor. En fazla reel faizi veriyoruz. Hazine ödüyor
gözüküyor, asıl ödeyen bizleriz. Hazine nereden getiriyor ki.

Toplumsal mutabakatta görüşümüzü söyleriz

Kurallara göre Meclis’in içinde de dışında da aday olunabilir.
Meclis’te aday olmak için yeterli sayı belli, dışarıdan da aday ola-
caksa gerekli sayıya ulaşırsa olur. Sayın Başbakan diyor ki:
‘Toplumsal mutabakat arayacağız.’

Toplumsal mutabakat arayacağını, yani bizimle istişare yapacağını
açık açık söyledi. Şimdi bunu kamuoyunun önünde paylaşmak
yerine, biz de Sayın Başbakan’a görüşlerimizi iletiriz. Görüşlerimizi
onunla paylaşırız.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bir saptaması var:
futbol ve siyaset gündemin ilk sıralarını işgal etmeye
başlayınca ekonomide kötü şeyler oluyor. Hisarcıklıoğlu,

bunu geçmişte hep yaşadığımızı hatırlatıp, yine böyle bir eği-
limin varlığına, yani tehlikeye dikkat çekiyor. Hisarcıklıoğlu:

“Biz ne zaman siyaseti yoğun olarak tartışmaya başlarsak, futbolu
yoğun olarak tartışırsak, kaybettik. Cambaza baktık, cambaza
baktıkça da cebimizden bir şey gitti, fark etmedik. Sonra da
bedelini ağır ödedik” diyor.

Hisarcıklıoğlu ile 2006 yılının genel bir değerlendirmesini yapıp,
önümüzdeki risklere ilişkin olarak görüşlerini aldık. Bugünkü
Referans Gazetesinde söyleşinin tam metni yer alacak. Biz burada
sadece satır başlarına değinmek istiyoruz…

Hisarcıklıoğlu, 2006’da ekonomide önemli başarılar elde edildiği-
ni ama hatalar da yapıldığını söylüyor. Bu nedenle 2006 yılını
“kârdan zarar yılı” olarak nitelendiriyor. 2006 Mayıs-Haziran
aylarında yaşanan küresel likiditeki dalgalanmadan Türkiye’nin
fazla etkilendiğini, bunda Merkez Bankası Başkanlığı ataması gibi
yapılan önemli hataların rol aldığını söylüyor. Bu dönemde çıkan
faizlerin bir türlü aşağı gelmemesini de risk algılamasına
dayandırıyor.

Bu riskleri yok etmenin yani, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel
seçimlerin getirdiği riskleri bertaraf etmenin yolunun da “yeni bir
yol planı” açıklamaktan geçtiği görüşünde. Bunun için ise
Hükümetin elinde hazır bir metin olduğunu söyleyip, Acil Eylem
planı’nı 2007 yılı için “uygulanacak metin haline getirip açıkla-
ması gerektiğini” söylüyor. Yani piyasalara güven vermek için
Hükümetin ekonomide bir plan açıklaması gerektiğini, sadece
açıklamanın da yetmeyeceğini, bu planı somut bir takvime
dayandırıp, planı gerçekleştireceği konusunda güven vermesinin
şart olduğu görüşünde.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün bunlara gerekçe
olarak da, işsizliği ve bunu azaltmak için yüksek ve kalıcı büyü-
meye olan ihtiyacı gösteriyor. Türkiye’nin yılda yüzde 7.5 büyü-
meye devam etmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bunun
için güven vermenin şart olduğunu, 2034 yılında Hükümetin
bunu başardığını söylüyor. Bütçe dengelerinin sağlam durabilme-
si için de yüksek büyümenin şart olduğunu, vergi gelirlerinin
ancak böyle arttığını kaydedip, 2007 bütçesinin iyi gözükmediği-
ni söylüyor. Hisarcıklıoğlu, aksi takdirde yani yüksek büyüme
devam etmediği takdirde, sosyal sorunların büyüyeceğini ifade
ediyor.
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Futbol ve siyaset öne çıkınca ekonomi kötüleşiyor
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Halkbank en az 10 milyar dolar eder

Hükümetin kalıcı yüksek büyümeyi sağlayacak yolu bulması
gerektiğini, bunun vazifeleri olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“İcraatın yerini mazeret almamalı” diyor. Hisarcıklıoğlu, siyasetçi-
lerin bu bilinç içinde hareket edip, ekonomiyi arka plana atma-
ması gerektiğini belirtirken, “Yani Türkiye’nin asıl gündemi seçim
meçim değil, geçimdir” diyor.

Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası’nın satışına da değişik bir bakış açısı
getiriyor. Akbank’ın yüzde 20’lik hisse satışı ve Bankanın aktif
büyüklüğünün toplam içindeki payını kıyaslayıp, bunu Halk
Bankası’na uyarlayan Hisarcıklıoğlu, “Halk Bankası’nın en az 10
milyar dolar etmesi lazım” diyor. 2001 krizinden sonra bu bankaya
halkın cebinden para konduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
bilançonun şeffaf görülüp aktif kalitesinin ortaya çıkması için,
önce halk arz denenmesi gerektiği görüşünde. Halkın ilgi göster-
memesi halinde ise blok satılabileceğini ama en azından gerçek
değerinin görüleceğini ifade ediyor.

Vergi sisteminin yeniden yazılması gerektiğini, hala kargaşanın
devam ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bağımsız kurumları da
hala içimize sindiremediğimiz görüşünde. Merkez Bankası
Başkan atamasının başımıza açtığı sorunları hatırlana
Hisarcıklıoğlu, şöyle diyor:

“Artık şunu anlıyor olmamız lazım; dünya katılımcı demokrasi
kapsamında herkesin konumunu vazifelendirmiş. Halktan yetki
almış kişiler kuralları yapıyor. Ancak bu kuralları denetlemek,
halktan yetki alan kişilerin vazifesi değil, bu işi bağımsız otori-
teler yapılar. Bunu sadece siyasetçilerin değil, hepimizin içimize
sindirmemiz lazım” diyor.

Bakalım Hisarcıklıoğlu’nun “ekonomi önde olsun” uyarısı, bu yıl
hayata geçebilecek mi?
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 2007 içinde özelleşti-
rilmesi düşünülen Halkbank’la ilgili olarak “Halkbank’ın
aktif büyüklüğüne göre Akbank kaça satıldı, yüzde 12
dolayındaki pazardan 15 milyar dolara satıldı. Halkbank’ın
aktif büyüklüğü toplam bankacılık aktiflerinin yüzde 8’ine
tekabül ediyor. Yaklaşık değeri 10 milyar dolar” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2006’yı “kârdan zarar yılı”
olarak nitelendirdi. Türkiye’nin gündeminin “seçim değil
geçim” olduğunu, bunun için çalışılması gerektiğini

belirten Hisarcıklıoğlu, hükümetin ileriye dönük bir yol hari-
tası açıklayıp, güven vermesi gerektiğini, bunun için elindeki Acil
Eylem Planı’nı uygulamaya koymasının yeteceğini söyledi.

“İcraatin yerini mazeret almamalı” diyen Hisarcıklıoğlu, ne
zaman siyaset ve futbol birlikte çok konuşulmaya başlasa, ülkenin
asıl sorunlarının geri plana itildiğini, böyle bir eğilimin yine öne
çıkmaya başladığını kaydetti. “Artık özelleştirecek de fazla bir şey
kalmadı” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası’nın
özelleştirilmesi konusunda ise önce halka arzın denenerek,
bankanın gerçek rakamlarının, şeffaf bilançosunun ortaya çıkması

gerektiğini, eğer yeterince satış olmazsa blok satışa geçilmesi
gerektiğini söyledi. 2001 krizinden sonra Hazine’nin Banka’ya
koyduğu yüklü kaynağa dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, sektör için-
deki yerine bakılıp diğer satışlarla karşılaştırıldığında, “Halk
Bankası’nın en az 10 milyar dolar edeceği”ni iddia etti.

2006 yılına baktığımızda, ekonomik gelişmeleri, genel olarak
nasıl yorumluyorsunuz?

Biz genel itibariyle 2006’yı kâr yılı olarak değerlendiriyoruz. Ama
diğer yıllarla kıyaslandığında kârdan zarar ettik denebilir. Özetle;
2006 yılında kârdan zarar ettik. 2006 diğer yıllarla kıyaslandığın-
da büyümede, faizde, enflasyonda aşağıya doğru bir gidişin
yaşandığı bir yıl oldu. Sürdürülebilir büyüme yukarı doğru
giderken, büyüme oranı aşağıya doğru gidiyor. Pozitif olarak
batığımızda net büyüme var, ama negatif olarak baktığımızda
büyüme oranı düşüyor. Faiz oranları aşağıya doğru giderken, bu
yıl yukarı doğru çıktı. Bu nedenle “kârdan zarar ettik” diyoruz.
Bunu geçen yıl da söyledik, “reform yorgunluğu” diye… Bunların
sebebi; siyaset ve bazıları mazeret aramakla meşgul. Şimdi mazeret
arama zamanı değil. Sonucuna göre yol haritası koymak zorun-
dayız. Biz bir türlü yol haritası ortaya koyamıyoruz. Diyoruz ki
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Akbank 15 milyar dolar üzerinden satıldı Halkbank da 
en az 10 milyar dolar eder
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cari açık sebebi şu, faizin yukarı çıkmasının nedeni şu, enflasy-
onun yukarı ivme almasının nedeni şu… Bunlar mazeret ara-
malar. İktidar mazeret arama yeri değil, tam tersine bunu
sürdürülebilir olarak devam ettirmeye yeri. Bizdeki tespiti şu: Bir
belirsizlik algılaması söz konusu var mı yok mu onu bilemiyoruz
ama bugünkü belirsizlik, moralsizlik dolarizasyona doğru gidişi
de tetikliyor. Esas bir yol haritasını ortaya koyuyor olmamız
lazım. Aslında bir yol haritası da hükümetin elinde var. Nerede
var: Acil Eylem Programı var. Acil Eylem Programı 2007 yılı
içinde hedef olarak konulursa, bunları da yerine getirdik,
getirmedik noktası değerlendirilirse, ivme tekrar yukarı doğru
çıkar. Özetle; AK Parti’nin elinde aslında yol haritası mevcut. O
yüzden yol haritasının dışına çıkmayalım diyoruz. Yol haritasının
dışına çıkmazsak. İşlerimizin de normalleşeceğini düşünüyoruz.

Ancak mevcut zorluklara ek olarak, 2007’ye ilişkin birçok risk
unsuru da söz konusu değil mi?

Risk unsurundan kastınız siyasiyse, siyasi risk unsurlarını aşağıya
çekmek için yol haritasını koymanız lazım. Koyduğunuz zaman,
“Şu tarihte bunu yapacağım, şu tarihte bunu yapacağım” dediğin
zaman risk unsurları ve belirsizliklerin etkisi azalacaktır. Biz bunu
nerede gördük; risk unsurunun maliyetinin ne kadar pahalıya
geldiğini mayıs ve haziranda gördük. Mayıs-Haziranda tüm
dünyada gelişen piyasalar bu işten bir miktar etkilenirken, biz de
faiz çıktı kaldı, aşağıya inmiyor. Bunun bedelini ödüyoruz. Onun
için diyoruz ki; ekonomide bir yol haritası ortaya koyarsak ki, yol
haritası da var. Acil Eylem Planı’nı 2007 yılında gerçekleştireceğiz

dersek, bunu pozitif olarak algılayacak piyasalar vardır, siyasi risk
unsuru da otomatikman aşağıya doğru inecektir. Kısacası,
dediğimiz o ki; icraatın yerini mazeret almasın.

Cumhurbaşkanlığı seçimi büyük bir belirsizlik kaynağı oldu.
Ne kadar Acil Eylem Programı’nı yürürlüğe koysanız da, bu
ivmeyi kazanmak mümkün mü? “Acil Eylem Planı uygu-
lanacak” dense bile, bu ortamda gerçekleştirmek mümkün
mü?

Sadece Acil Eylem Programı’nı uygulamaya koyduk demeye-
ceksiniz, bunun inandırıcılığını da ortaya koymak gerek. Onun
için biz diyoruz ki, Türkiye’nin bir şeye dikkat ediyor olması
gerek: Siyaset ve futbol ön plana çıktığı zaman Türkiye’de bir
düzen bozukluğu var demektir. Geçmişte de siyaset ve futbolun
yoğun tartışıldığı dönemlerde Türkiye’de cebimizden bir şeyler
gittiğinin farkına vardık. Siyasetin mecrasında tartışılması lazım,
sürecin önünde yapılacak tartışmalar yıpranma sürecini azaltır.
Anketlerde Türkiye’nin birinci gündemi ne diye sorduğunuzda
işsizlik diyorlar. 2.5 milyon resmi işsiz, 2.5 milyon gayriresmi işsiz
var. Her yıl 700 bin genç piyasaya giriyor. 900 bin kişi köyden
kente göç ediyor. Türkiye’nin en önemli meselesi geçim. Siz
geçim meselesini bırakır da, 4 ay önceden cumhurbaşkanlığını
tartışmaya başlarsanız geçim meselesini hep beraber 2., 3., 4.
plana atmış olursunuz. O zaman daha da fazla risk unsuru olmaya
devam eder. Bu konu elbette tartışılacak. Tartışılmadan cumhur-
başkanı seçilmez, genel seçim yaşanması mümkün değil. Ama bu
iki tane risk unsurunu da, seçimi de tahmin ederek, sorumluluk
içinde “Ne yapıldı, işsizliklere iş yaratma konusunda ne yapıldı”
diye sorgulayıp, önümüzdeki dönemde “Ne yapacağız, işsizlere
nasıl iş bulacağız” diye sorgulamamız lazım. Biz ne zaman siyaseti
yoğun olarak tartışmaya başlarsak kaybettik. Cambaza baktık,
cambaza baktıkça da cebimizden bir şeyler gitti, fark etmedik.
Sonra da bedelini ağır ödemeye başladık.

Büyüme trendinin aşağıya inmesinden söz ettiniz.
Sürdürülebilir büyüme için Acil Eylem Planı gibi bir şey yeter
mi, yoksa daha kapsamlı bir plan lazım mı?

Sürdürülebilir büyümenin devamı için şu çok önemli: Kamu har-
camalarının karşılığını vergilerden alıyoruz. Vergilerin de yüzde
60’ı KDV ve ÖTV. Eğer siz büyümeyi düşünürseniz, önümüzde-
ki dönemde bütçe açığında aşağıya giden trend artarak yukarı
doru çıkacak. İç tüketimi durduğunuzda KDV ve ÖTV gelirinde
azalma olacak. O zaman biz diyoruz ki; sürdürülebilir büyü-
menin, yani yüzde 7.5’luk büyümenin devamına mecburuz. Bir
bütçe açısından, iki işsizlik açısından, üç AB’ye yakınsama isti-
yorsak sürdürülebilir büyümeye devam etmek zorundayız.
Bundan fedakarlık edecek kimse yok. Fedakarlık edersek, sosyal
bir problemle karşı karşıya kalırız. Türkiye’nin en büyük sorunu
bu. Bazıları diyor ki; cari açığın düzeltilmesi için büyümenin
düşürülmesi lazım. Bu da çok yanlış bir şey.
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Hepsini bir arada götürme imkânı var mı?

Var tabii. Tek başına bir siyasi iktidar var. Tek başına bir siyasi ikti-
dar karar alma noktasında çok rahat. Bunun için de yol haritası-
na ihtiyaç var. Öncelikle ekonomideki sis bulutunu dağıtmak
lazım. Sis bulutunu dağıtabilmek için de bir plana ihtiyacımız var.
Plan var elimizde, bunun da inandırıcı olması lazım. 2003 yılın-
da da benzer bir durum yaşandı. O zaman savaş vardı. Mart ve
Nisan aylarında hükümet ne yaptı? 15 katrilyonluk bir paket
hazırladı, “Programa sıkı sıkıya bağlıyız” mesajı verdi. Mayıstan
itibaren de tüketiciye yansımaya başladı. Tüketicideki güven,
sanayiye ve yatırıma yansıdı. Yatırım istihdamı artırdı. İstihdam
arttıkça tüketim arttı. Tüketim büyümeye büyüme faizlerin
düşmesine neden oldu ve 4 yıldır bu süreç devam etti. Eğer bu
süreci devam ettiremezseniz, durduğunuz anda bisiklet devrilir. O
büyüme süreci durduğu anda geriye dönmeye başlanacak.
Tüketim azalacak, yatırım azalacak. Azalan vergi gelirlerini azalta-
cak. Azalan vergi gelirleri ve faizlerin yükselmesiyle birlikte bütçe
açığında geriye dönmemek lazım. Yapacağımız şey piyasaları aktif
tutmak.

2003 farklıydı ama şimdi seçimler var.

Biz diyoruz ki; seçimi meçimi düşünme, geçimi düşün. Geçim en
büyük problem. Elde program var. Ama programın varlığından
herkes bihaber. Yazılı Acil Eylem Planı’nı yeniden gündeme getir.
Kendine yol haritası koy.

Halkbank özelleştirmesine değişik bir yaklaşımınız var, öyle
değil mi?

Halkbank özelleştirmesine bizim bakışımız şu: Halkbank’ın şeffaf
bilançosunu şu anda göremiyoruz. Genel büyüklüğünü görü-
yoruz. Bağımsız denetimler vasıtasıyla denetleyemiyoruz.
Muhakkak bu nedenle özelleştirilmesine gerek olduğunu
düşünüyoruz. Özelleştirilirken bir tarafa mı vereceğiz, halka mı
vereceğiz? Biz TOBB olarak bunun bedelini 20 milyar dolar
olarak 2002’de ödedik. Kamunun kötü yönetiminin bedeli olarak
72 milyondan 20 milyar dolar aldınız. O zaman bizim bunun
değerini görebilmemiz lazım, gelin o zaman halka arz yoluyla
başlatın. Otomatikman bilançosu şeffaflaşsın, aktif büyüklüğünü
görelim. Aktifin kalitesini görelim. Onunla birlikte değerine
satalım. Değerini tek hesaplayabildiğimiz nokta aktif büyük-
lüğüne göre. Halkbank’ın aktif büyüklüğüne göre Akbank kaça
satıldı yüzde 12 dolayındaki pazardan, 15 milyar dolara satıldı.
Halkbank’ın aktif büyüklüğü toplam bankacılık aktiflerinin
yüzde 8’ine tekabül ediyor. Yaklaşık değeri 10 milyar dolar. 10
milyar dolara müşteri var mı? Bakın bu çok önemli: Akbank 15
milyar dolara satıldı. Aktiflerinin toplama oranı yüzde 12 idi.
Halk Bankası’nın aktiflerinin toplama oranı yüzde 8. Demek ki
10 milyar dolar eder bu da yaklaşık… Belki de 12 milyar dolar.
Aktifin kalitesini bilmiyoruz.

Yani en az 10 milyar dolara satılması lazım diyorsunuz.

Daha da fazla olabilir. Halka açılmazsa, sadece teklif veren şir-
ketler bilecek. Diğer türlü tüm kamuoyu görecek. Zaten halk
bunun parasını 2001’de verdi. 20 milyar doları halk cebinden
verip, parasını ödediğine göre; özelleştirmeden alabileceği kadar
hissesini alır.

Özelleştirilecek çok bir şey kalmadı

Bunca yıldır süren büyümeyi daha çok özel sektör sağladı.
Buna karşılık kamunun küçülmesinde hâlâ dirençler
olduğunu görüyoruz. Ne olacak bu eğilim?

Kamu sektörü ağırlığını sürdürüyor. Mesela şu anda bizim en
büyük sıkıntımız enerji piyasalarında. Enerji piyasalarında tekelci
konumda devam edildiği, serbest rekabete açılmadığı için ne kalite
ne verimlilik ne de ucuzluğu yakalayabiliyoruz. Bu nedenle ener-
jide de, mevcut eldeki yol haritasına bağlı kalınarak yola devam
etmek lazım. Özelleştirme gelirlerini bir başarı olarak söyledik,
bundan da memnunuz. Türk Telekom’u özelleştirdik,
özelleştirirken ne dedik. “Bu piyasayı rekabete açacağız” dedik, aça-
bildik mi? Açamadık… O zaman haksız yere bir şirketin korun-
ması söz konusu oluyor. İnternet, telekomu aç ki herkes girsin bu
piyasaya. Biz de hem rekabeti hem de ucuzluğu yakalayalım o
piyasada. Enflasyonu düşürecek unsurlardan biri bu. Önümüzdeki
dönemde de özelleştirilecek gelirlerimizde de çok bir şey kalmadı
aslında.

2007’de bütçe açığı alarm verecek

Yatırım için ne diyorsunuz?

Özel sektörün 2003-2004-2005 ve 2006’ın ilk 3 çeyreğindeki
toplam makine yatırımı 106 milyar dolar. Biz bu yüzden diyoruz
ki, ekonomik odaklanmanın dışına çıkmamamız lazım. Papağan
gibi ezberledik bunu söylüyoruz. Herkesin de papağan gibi bunu
ezberlemesi lazım. İhracatta geçen yıl Türk özel sektörü bir başarı
hikayesi yazdı, 85 milyar dolarlık bir ihracata kavuştu. Doğrudan
yabancı sermayede rekor bir gelir elde ettik. Bütçe açığının azal-
maya devam etmesi müspet değerlendirilebilir. 4 yıl üst üste bütçe
açığı azaldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu. Ama korkarım
2007’de açık ilk kez tersine dönecek, artarak devam edecek.
Tehlikenin orada olduğunu görmek gerek. Zaten kırmızı alarm
veriyor “dikkat dikkat” diyor. Dikkati satın alabilirsek bunu
düzeltiriz.

Halktan yetki alan kuralları denetleyemez

Bağımsız kurumları bu süreçte içimize sindiremedik herhalde.

Geçmişte bazı şeyler birikiyor birikiyor etki yapmıyor da, üst üste
biriktiği zaman bir sıkıntı anında, bunun bedelini ağır olarak ödü-
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yoruz. Merkez Bankası olayında dünyadaki global çalkantıyla bir-
likte, bunun bedelini ağır ödedik. Merkez Bankası Başkanı’nın
atanması sürecindeki sıkıntılar pahalıya maloldu. Aynı şey; şimdi
de SPK Başkanı yok. Artık şunu anlıyor olmamız lazım; dünya
katılımcı konumunu vazifelendirmiş. Halktan yetki almış kişiler
kuralları yapıyor. Ancak bu kuralları denetlemek, halktan yetki
alan kişilerin vazifesi değil. Bunları bağımsız otoriteler yapıyor.
Bunu iyice içimize sindirmemiz lazım. Sadece siyasetçilerin değil,
hepimizin sindirmesi lazım.

AB sürecinde müthiş haksızlığa uğradık

Avrupa Birliği (AB) ile yaşananlar ve bundan sonrasını nasıl
görüyorsunuz?

Biz bu süreçte müthiş bir haksızlığa uğradık. AB’nin Türkiye’ye
yaptığı uygulama haksızlık. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.
Ama bir şeyden de vazgeçemeyiz; bizim Türkiye olarak standart-
ları yükseltmemiz lazım. Biz ilk 10 ligine oynamayı hedeflemişiz.
Bunu ilk deklare eden de biziz. Dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesin-
den biri olacağız diye… Sonrasında siyasi irade de sahiplendi,
memnun olduk. Bunun için iş görme standartlarının rakip ülke,
gelişmiş ülke standartlarına getirmemiz lazım. Biz zaten TOBB
olarak “sonuca değil sürece de odaklanalım” diyoruz. Sonuç bizim
için tek önemli amaç olmamalı. O nokta geldiği zaman Türkiye
büyüklüğünde bir ülke AB’ye alınmaz, Türkiye isterse girer. O
zaman kararı Türkiye verecek.

Rifat Hisarcıklıoğlu Kimdir

1955 Ankara doğumlu olan Rifat Hisarcıklıoğlu TED Ankara
Koleji sonrasında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi
Ekonomi ve İşletme Bölümü’nü bitirdi. İş hayatında Kristal Şeker
Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eskihisar İnşaat ve
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eskihisar Dış Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Fibor A.Ş. Y Başkanlığı,
Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Eskihisar İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Nuh Makina Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Nuh Ticaret
ve Sanayi A.Ş. (Nuh Makarna) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Nuh
Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu 16 Haziran 2001 tarihinden bu yana TOBB
Başkanlığı görevini yürütüyor.
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epyeni bir yıla, yine yepyeni ümitlerle girdik hep beraber.

2006 yılı ekonomik anlamda büyümede, faizde ve
enflasyonda, aşağıya doğru gidişin yaşandığı bir yıl oldu.
Sürdürülebilir büyüme yukarı doğru giderken, büyüme oranı

aşağıya doğru gitti diyebiliriz geride bıraktığımız yılda.

Olaya pozitif olarak bakmaya çalışırsak, net bir büyüme var ama
negatif olarak baktığımızda büyüme oranları düşüyor aslında.

Enflasyon son yıllarda hızla aşağı doğru giderken, bu yıl yukarı
doğru çıktı.

Tıpkı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun söylediği gibi;
“Kârdan zarar ettik” yani.

İşte bu kardan zarar etmenin sebebini “reform yorgunluğuna”
bağlıyor TOBB Başkanı ve dikkat çekiyor; “Bazı kişiler siyaset,
bazı kişiler de mazeret aramakla meşgul. Ama şimdi mazeret
arama zamanı değil.

Artık önümüze sonuçlara göre yol haritası koymak zorundayız.
Biz bir türlü yol haritasını önümüze koyamıyoruz.

Evet, yol haritasını önümüze koyamıyoruz.

Sürekli cari açığın sebebi şu, büyümedeki düşüşün sebebi bu,
enflasyonun yukarı çıkmasının sebebi falan filan…

Bunlar sadece mazeret aramalar.

Başka bir şey değil.

Aslında bizim esas bir yol haritasını ortaya koyuyor olmamız
lazım artık.

Bir yol haritası da yok değil aslında var.

Nerede var?

Acil Eylem Planında var.

Eğer acil eylem planı 2007 yılında hedef olarak alınırsa, ivne
tekrar yukarı doğru çıkar.

Sadece acil eylem planını uygulamaya koymakla da olmuyor
aslında.

Bu işin inandırıcılığını da ortaya koymak gerek.

Sürdürülebilir büyümenin devamı için şu çok önemli; kamu har-
camalarının karşılığını vergilerden alıyoruz. Vergilerinde yüzde
60’ı KDV ve ÖTV.

Eğer büyümeyi düşünüyorsak, önümüzdeki dönemde bütçe
açığında aşağıya giden trend artarak yukarı doğru çıkacak.

İç tüketim durduğunda KDV ve ÖTV gelirinde azalma olacak.

İşte o zaman bizlerin dediği sürdürülebilir büyümenin, yani
yüzde 7.5’lik büyümenin devamının sağlanması mecbur.

Peki neden büyümenin sağlanmasına mecburuz?

Birincisi  bütçe açısından.

Y

“Kârdan zarar etmek”
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İkincisi işsizlik açısından.

Ve üçüncüsü de AB açısından.

Yine TOBB Başkanı’nın dediği gibi artık seçimi değil, geçimi
düşünmek de lazım artık bu süreçte.

Yapılan anketlerde Türkiye’nin en önemli gündemi ne diye sor-
duğunuzda karşımıza işsizlik çıkıyor.

2,5 milyon resmi, 2,5 milyon gayriresmi işsiz var bu ülkede ve her
yıl 700 bin geç piyasaya giriyor.

900 bin kişi ise köyden kente göç ediyor.

İşte bu nedenle Türkiye’nin en önemli meselesi geçim.

Ama biz geçim meselesini bırakır da, seçim meselesini ön plana
çıkarırsak, o zaman geçimi geri plana atmış oluruz.

Seçim muhakkak ki tartışmalara neden olacak yıl içerisinde.

Zaten tartışmalar olmadan seçim olmaz.

Ama bu risk unsurlarının da önümüzdeki dönemde ne yapabili-
riz diye sorgulanması lazım.

Çünkü biz ne zaman siyaseti yoğun olarak tartışmaya başlarsak,
kaybediyoruz.

Sonra da bedelini ağır olarak ödemeye başlıyoruz.

İşte bu sebepten ekonomik odaklanmanın asla dışına çıkmamak
zorundayız.

Herkesin bunu ezberlemesi lazım.

İhracatta yakalanan başarı, doğrudan yabancı sermayede elde
edilen rekor gelir, bütçe açığının azalmaya devam etmesi müsbet
olarak değerlendirilebilir.

Ama 2007 iyi yönetilemezse bunlar tam tersine dönebilir.

Zira bir yere gelmek ne kadar zorsa, orada kalmak bir o kadar
daha zor.

İhracatla övünülürken yüksek ithalatı unutmayacağımız, düşük
enflasyonla yaşarken yüksek reel faizi aklımızdan çıkarmaya-
cağımız bir yıl olacak 2007
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomideki büyümeye rağ-
men ham petrol ithalatının azaldığını fark edince ‘Bu iş nasıl
oluyor’ diyerek araştırma yapmış. İşte cevabı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun cevabını aradığı soru

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki büyü-
meye rağmen ham petrol ithalatının neden azaldığını
araştırdı. Aradığı yanıtı bulmakta ise fazla zorlanmadı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, geçenlerde benim de katıldığım bir toplantıda
ekonomi üzerine hem ilginç, hem de çarpıcı açıklamalarda bulun-
du. İşte yazının başlığındaki “Sistem, toplumun tamamını defolu
hale getirmiş” lafı da Hisarcıklıoğlu’nun bu açıklamasından bir
alıntı.

Tabii, merak ediyorsunuz, TOBB Başkanı’nı böyle bir açıklamaya
iten neden nedir diye? Sabırsızlanmayın, anlatacağım: Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ekonominin dinamiği içinde bir nokta dikka-

tini çekmiş. Bakmış, bir taraftan ekonomi büyüyor, diğer taraftan
ise ham petrol ithalatı azalıyor. Şaşırmış. Haksız da sayılmaz; kim
olsa şaşırır. ‘Bu iş nasıl oluyor’ diye, rakamları da önüne alıp,
araştırmaya başlamış.

Ve görmüş ki, ortada ciddi bir garabet var. Türkiye 2003’te 24
milyon ton ham petrol ithal etmiş, aynı yıl ekonomi yüzde 5,9
büyümüş. 2004’te ise petrol ithalatı 23.9 milyon tona düşerken,
ekonomideki büyüme ise yüzde 9.9’a çıkmış. 2005’e gelindiğinde
petrol ithalatı yine azalıp 23.4 milyon ton olmuş. Ekonomi ise
yüzde 7,6 büyümüş. 2006’da da ham petrol ithalatı bir önceki yıla
göre yüzde 2 azalırken, ekonomideki büyüme yüzde 7,5 olarak
gerçekleşmiş. Rakamlar ilginç, bir o kadar da çarpıcı.

Hesap soran da yok, veren de

Hisarcıklıoğlu, bir de trafiğe çıkan yeni araç ile benzin ve motorin
tüketimine bakayım demiş ve şaşkınlığı bir kat daha artmış.
Çünkü 2004’te trafiğe 348 bin yeni araç çıkarken, 2005’te bu
rakam 575 bine yükselmiş. Yani, tam yüzde 65 artmış. Ama gelin

T

Rifak Hisarcıklıoğlu’nun cevabını aradığı soru
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görün ki, resmi rakamlar benzin ve motorin tüketiminde ise
düşüşü işaret ediyor. 2004’te 3.8 milyon metreküp benzin satışı,
2005’te 3.5 milyon metreküpe, aynı şekilde LPG satışı da 2004’te
3.8 milyon tondan, 3.7 milyon tona iniyor.

Bu satırları okuyunca eminim, ‘Bu nasıl olur? diye içinizden
geçiriyorsunuzdur. Rifat Hisarcıklıoğlu da aynı soruyu sormuş ve
cevabını bulması uzun zamanını da almamış. Kaçak… İşte bu
kadar basit.

‘Sistemin çivisi çıkmış’

Bundan sonrasını artık Hisarcıklıoğlu’ndan dinleyelim:

“Sistem toplumun tamamını defolu hale getirmiş. Sistem adeta,
‘Sen bana hesap sorma, ben de seni kontrol ediyormuş gibi
davranayım, geçinip gidelim’ diyor. Bunun hesabını soracak da
kimse yok. Sordun mu da kimse hesap vermiyor. Kısacası, hesap
soran da, alan da, veren de yok. Vergilerin nereye harcandığını
bilmiyoruz. Ama kaynak bizim cebimizden çıkıyor, onu iyi bili-
yoruz. Daha da garibi, hesap sormaya çalıştın mı, hemen sana
‘Getir bakalım defterlerini’ diyorlar. ‘Bu evi nasıl aldın’ diye
soruyorlar. Sistemin çivici çıkmış”

Ekonomi üzerine çarpıcı açıklamalar yapan Rifat Hisarcıklıoğlu,
2001’den itibaren ülke olarak makro ekonomiye bakar olduğu-
muzu da söylüyor. “O döneme kadar bankadaki paramızı
bilirdik” diyen Hisarcıklıoğlu, 2001’den sonra makro ekonomi
düzelmedikçe, işlerin de düzelmeyeceğini anladığımızı belirtiyor.
TOBB Başkanı, ekonomiyi anlatırken bir taraftan da Avrupa
Birliği (AB) ile mukayese ediyor ve bunun sonucunda da ilginç
bir tablo ortaya çıkıyor. Mesela Hisarcıklıoğlu, kişi başına gelirin
AB’ye oranında 1968 ile 2004 arasında hiçbir değişme
olmadığının altını çiziyor.

Hele Hisarcıklıoğlu’nun kişi başına GSMH’nın AB’ye oranı
konusunda bir tespiti var ki, “güleriz ağlanacak halimize” misali.
Güney Kore ile 1977’de kişi başına GSMH aynıyken,
Hisarcıklıoğlu, bugün Güney Kore’nin alıp başını gittiğini, bize
ciddi fark attığını söylüyor. Ve Hisarcıklıoğlu’nun bu konudaki
tespiti ise, “Kaybetmek kader değil, iyi yönetilen ekonomiler
mucizeyi başarabiliyor” diyor.

Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin son 4 yılda büyüdüğü gibi büyümeyi
becerebilirse, AB’yi bir kuşakta yakalayabileceğini de savunuyor. Bu
konuda 2019’a yönelik projeksiyonu da var, Hisarcıklıoğlu’nun...
2019’da iyi yönetimle ki bundan kastı yüzde 7,5 büyüme, kişi
başına milli gelirin 21 bin dolar; vasat yönetimle ise ki bundan da
kastı yüzde 4 büyüme ile kişi başına milli gelirin 13 bin dolar ola-
cağını belirtiyor. Farka dikkatinizi çekerim: Kişi başına 8 bin

dolar, bu da Türkiye için 700 milyar dolar GSMH kaybı anlamı-
na geliyor.

Sosyal sıkıntıyı paylaşırız

Tabii Hisarcıklıoğlu, büyümeden konuşur da işsizlikten bahset-
mez mi… TOBB Başkanı, hemen hemen her platformda işsizlik
sorununu gündeme getirir. Bu sefer farklı olarak biraz rakamlarla
istihdamı anlattı… Resmi rakamlara göre 2.5 milyon, gayri resmi
rakamlara göre 2.5 milyon, gayri resmi rakamlara göre de 5 mil-
yon kişiye iş bulunması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, geçen
yıl bir milyon 200 bin kişiye iş bulunduğunu, geçen seneden 400
bin işsiz arttığını kaydetti. İstihdam piyasasına her yıl 700 bin
yeni işsizin girdiğini, tarımdaki istihdamın 900 bin azaldığını ve
toplam istihdam ihtiyacının da 1 milyon 600 bin kişi olduğuna
değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Yıllık 750 bin kişi iş arı-
yor. Bu insanlara iş bulamazsak sosyal sıkıntıyı hep beraber pay-
laşırız. Önümüzdeki dönemde Allah korusun Meksika’daki gibi
7 metrelik duvarların arkasında yaşarız.”
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) son yıllarda
yaşanan ekonomik olayları her yönü ile gözlemleyen ve
yorumlayan, aşılması gereken darboğazları belirleyen çalış-
maları ile dikkatleri üzerinde toplayan ve gerçek anlamda

ekonominin yükünü üstlenenleri temsil eden bir kurumdur.

TOBB Üniversitesi bünyesinde Türkiye Ekonomisi üzerine
yapılan çalışmalara bu bağlamda her geçen gün bir yenisi eklen-
mektedir.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde “Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği’nde yapılan bir toplantıda Prof. Dr. Güven
Sak’ın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskler ve bu risklerin
algılanması ve aşılmasına yönelik önerilerle ilgili sunumu, ülke-
mizin geleceği açısından ayrı bir önem arzetmektedir. Bu tür
çalışmaların yapılmasına ortam hazırlayan ve destekleyen TOBB
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik
açıdan iş aleminin yaşamakta olduğu sorunları ve bu sorunların
aşılmasına yönelik uyan ve önerileri izlenmesi öngörülen ekono-
mi politikaları açısından yol gösterici niteliktedir.

Sayın Hisarcıklıoğlu’nun yapmış olduğu konuşmalarda devamlı
olarak üzerinde durduğu konu işsizliktir. Ülkemizde “2.5 milyon
resmi işsiz, 2.5 milyon gayri resmi işsiz var”dır. “Her yıl 700 bin
genç piyasaya” girmektedir. 900 bin kişi de köyden kente göç
etmektedir.

İşsizliğin yarattığı sorunlar giderek artmaktadır. İşi olmayan
kesimin zaman içerisinde yaşamını sürdürebilmek için kriminal
olaylara karışması kaçınılmaz olmaktadır. Son yıllarda giderek
artan gasp, soygun ve bu fiillere bağlı öldürme olayları giderek art-
maktadır.

İşsiz insana iş yaratmak zannedildiği kadar kolay değildir. İş ale-
minin kendi işini büyütmesi, üretimini ve ticaret hacmini artır-
ması en büyük ideali yani beklentisidir. Ancak ülkemizde uygu-
lanan ekonomi politikaları ve buna bağlı vergi sistemi istihdamı
cezalandırmakta, müteşebbisi ise vergi idaresinin ve dairesinin
adeta esiri haline getirmektedir.

Ülkemizde sınırlı sayıda mükellef grubu tüm vergileri toplamak-
la yükümlü kılınmış olup, vergilerin büyük bir bölümü 2007
yılında yaklaşık yüzde 70’i dolaylı vergilerden oluşmaktadır.

Yapılması öngörülen yasal değişikliklerle gelir vergisi uygulaması
açısından asgari geçim indirimi sistemine geçilmektedir. Ancak
buna rağmen ücretler üzerinde olan diğer kamu payları dikkate
alındığında yine de istihdam maliyeti ülkemizde yüksektir.

Ayrıca kıdem tazminatının işveren üzerinde bırakılması istihdamı
olumsuz etkileyen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir
türlü oluşturulamayan “Kıdem Tazminatı Fonu” nedeniyle bir
yandan çalışanların mağdur olması söz konusu olmakta, diğer

T

TOBB, işsizlik ve nedenleri
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yandan “kıdem tazminatı” nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar
yargıyı adeta boğmakta ve işvereni de zor durumda bırakmak-
tadır.

Ülkemizde, uygulanan vergi politikası müteşebbisi zor durumda
bırakmaktadır. Çünkü özellikle gelir vergisi uygulaması artık bir
stopaj yani tevkifat uygulaması haline dönüşmüştür. Stopajı yani
tevkifatı yapacak olan ödemeyi yapan kişi veya kurumdur. Bu
uygulamaya göre bir iş sahibinin ticari amaçla kullandığı iş
yerinin kirasını, yanında çalıştırdığı kişinin ücretini öderken
veyahut da bir serbest meslek erbabından işi gereği hizmet alan iş
sahibi ödemeyi yaparken vergi kesmek ve kestiği bu tür vergileri
ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı bulunduğu vergi
dairesine bildirmek ve 26. günü akşamına kadar da ödemek
zorundadır.

Uygulamada kendisine yapılan ödemelerden vergi kesilenler,
konunun çoğu kez vergi yönü ile ilgilenmemektedirler. Sadece
ellerine geçecek net miktarlar ilgilenmektedirler.

Bu durumda yük, yapmış olduğu ödemelerden vergi kesenlerin
üzerinde kalmaktadır.

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının art-
ması özellikle ticari yaşamda kayıtdışılığı ödendirmektedir.
Ülkemizdeki dolaylı vergi çeşitliliği bir yandan iç üretimi tehdit
ederken, diğer yandan sınır komşularımızdan ülkemize yönelik
olarak kaçak mal girişini de her geçen gün artırmaktadır.

Oysa ülkemizde vergilendirme sistemimizde yapılacak değişiklik-
le dolaysız vergilerin daha verimli hale getirilmesi mümkündür.
Bunun için kişilerin kendi gelirleri için beyanname vermeye
özendirilmesi gerekmektedir.

Herkes yapmış olduğu harcamayı beyan edeceği gelirden indire-
bilirse, daha doğrusu kendisine böyle bir hak tanınırsa, bu
takdirde kişilerin hem belge toplaması artacak ve hem de toplam
gelirinden tüm giderlerini indirebildiği için beyanname verme
istek ve arzusu gelişecektir.

Ülkemizdeki vergi sistemine göre örneğin gelir vergisine tabi bir
kişi elde ettiği ticari kazancından kendi sağlığı için yapmış olduğu
harcamaları indirebilme hakkı bile sınırlı tutulmuştur.

Böylesine bir uygulamada mükellef olmak zorlaşmaktadır. Bu
nedenle ülkemizde mükellef sayısında beklenen artış olmamak-
tadır.

Çalışma çağına gelen nüfus artışına bağlı mükellef sayısı artışı
olmadığı gibi son yıllarda belirgin bir biçimde mükellefiyetten
kaçış başlamış bulunmaktadır.

Ülkemizde kendi işini kurmak, isteyenlerin özellikle vergisel açı-
dan belli bir süre korunması gerekmektedir. Günümüzde birçok
Avrupa Birliği Ülkesinde yeni iş yeri açanlar belli bir süre dolaysız
vergilerden bağışık tutulmaktadır.

Dolaylı vergilerin ekonomi üzerinde yaratmış bulunduğu baskı
mükellefleri ve işletmelerin finansman kaynaklarını olumsuz
etkilemektedir.

Ülkemizdeki kredi maliyetleri dikkate alındığında yaşanan
ekonomik zorluklar karşısında mükelleflerin özellikle vergi
ödemede katlandıkları fedakarlığı ayrıca değerlendirmek ve buna
göre rahatlatıcı ve vergi gelirlerini artırıcı yeni vergi politikalarına
yöneltmek kanımızca artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Günümüzde vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’i ithalat aşa-
masında alınmaktadır. Bu nedenle ithalat arttıkça vergi gelirleri
de artmaktadır. Dolayısıyla bir anlamda bütçe dengemizdeki
olumlu gelişmeyi son yıllarda artan ithalat hacmimize borçlu
olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu durum ülkemiz açısından ayrı bir
risk unsurudur.

Gerçekte Sayın Hisarcıklıoğlu’nun da ifade ettiği gibi ülkemizin
en önemli konusu şu anda “geçim”dir. Bu nedenle 2007 yılında
iç siyasi çekişmeler yerine, toplumsal refah düzeyimizin gerçek
anlamda üretim ve iş hacmi artışına bağlanacak şekilde yeniden
yapılanmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, cari açık risk unsuru değil diye basite indir-
menin akılsızlık olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, İstanbul

Ticaret Odası (İTO) ve Boğaziçi Yöneticileri Vakfı (BYV)
tarafından düzenlenen “Özel Sektör ve Yöneticilik” konulu

panele onur konuğu olarak katıldı. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yüksek enflas-
yonun kusurları gizlediğini söyleyerek, “Düşük enflasyon bu
kusurları ortaya çıkardı. Artık işi bağlamak değil, işi iyi yaparak
para kazanma dönemi geldi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bilgi teknolojilerini kullanmanın önemi dikkat
çektiği konuşmasında, Türk Telekom ile Google karşılaştırması

yaptı. 165 yıllık bir kuruluş olan Türk Telekom’un cirosunun
7 milyar dolar, piyasa değerinin ise 12 milyar dolar olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, sadece 9 yıllık bir şirket olan Google’ın ise
9 milyar dolar ciro elde ederken piyasa değerinin ise 150 milyar
doları  bulduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki devre
burası. Buraya odaklanmak zorundayız” dedi. İTO Başkanı
Murat Yalçıntaş da, iyi yönetişimin önemine dikkat çekerek,
yönetimde şeffaflık, kendi faaliyet alanına yoğunlaşmak, nitelikli
insan kaynağı ve iyi bir yönetim organizasyonunun olması gerek-
tiğini anlattı. Yalçıntaş, konuşmasında projelerin ekonomik
değere döndürülebilmesinin önemini vurguladı.

T

14
 O

ca
k 

20
07

Ye
ni

 Ş
af

ak
 G

az
et

es
i,

Enflasyon düşünce kusurlar ortaya çıktı
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TOBB-ETÜ, Türkiye’de örgün eğitim alanında bir ilki gerçek-
leştiriyor. Uygulamalı eğitimler, ikinci sınıftan başlamak
üzere, 3 yıl boyunca her yıl 3,5–4 ay süreyle iş dünyasının
içinde veriliyor...

azı başlığına bakıp da TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’na kızdığımı sanmayın. “İcat çıkarma!”
sözünü bizzat kendileri bir açılışta kullandığı için böyle

çekici bir başlık kullanmak istedim. Başkan, geçin hafta başın-
da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından

başlatılan bir program için bu ifadeyi kullandı. Babaannesinin bu
deyimi çok sıkça kullandığını söyledi. “Ben bir şey önerdiğimde,
‘Oğlum yine bir icat çıkarma! derdi” diyerek, ünlü bir
atasözümüzü dile getirdi…

Yaratıcılığı engelleyen, alışılmışlığı benimseyen, farklı sorgulamayı
reddeden bir anlayışın simgesi. Gerçekten de bazı atasözlerimiz
var ki; yanlış mesajlar verebiliyor. Belki döneminin ve koşullarının
getirdiği atasözleri olabilir, ama bugünün gerçeklerine uymuyor. 
“Yine icat çıkarma!” daha çok çocuklar, yaramaz ve hiperaktif

olanlar için kullanılan bir deyim. Yani yapılan yeni ve farklı şeyi
kabul etmeyen bir yaklaşım. İnsanın yaratıcı düşüncesini, belki de
gelişmiş IQ’ sunu frenleyen bir anlayış. İşte TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu da bu anlayışı reddeden bir tavırla, muhatabı olan
ETÜ öğrencilerine çarpıcı mesajlar vermek istedi. Günümüz
gençlerinin icat çıkarması gerektiğini vurguladı. 

Kısa tatil uzun eğitim

Peki başkanın, gençlerin icat çıkarmasını istediği konu neydi?... 

TOBB-ETÜ bünyesindeki açılış, gençlere yönelik “Ortak Eğitim
Programı” idi. Yani TOBB-ETÜ öğrencileri için başlatılan, özel
sektörde yapılacak eğitim programı açılışıydı. 

Mütevelli heyeti üyesi olmaktan övünç duyduğum TOBB-ETÜ,
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. İş dünyasıyla örgün eğitim kap-
samında program yürütüyor. Üniversitede, ikinci sınıftan başla-
mak üzere her yıl 3.5-4 ay süreli eğitimler, uygulamalı olarak iş
dünyasının içinde geçiyor. Üniversite bitinceye kadar 3 dönem

Y

TOBB Başkanı icat çıkarıyor!
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eğitim programı yapılıyor. Bu tam 1 yıllık eğitim demek. Çünkü
TOBB-ETÜ’de uzun yaz tatili yok. Yılın yaklaşık 11 ayı eğitim-
den geçiyor. 

Ortak eğitimi bir staj programı değil. Kelimenin tam anlamıyla
bir eğitim programı. YÖK tarafından kabul edilmiş, bir anlamda
örgün eğitim programı. Bu ortak eğitim programı niçin yapılıyor?
Çok gerekli mi? Programın içeriği, ölçme ve değerlendirme biçi-
mi, işleyişi bu sorunun cevabı. 

• Her şeyden önce öğrencilere, daha öğrencilik aşamasında çok
önemli bir uygulama veya pratik yapma olanağı veriyor;
• Özellikle mühendislik gibi alanlarda öğretim gören öğrencilere
alet, edevat, makine, ekipman tanıma ve kullanma fırsatı
sağlarken diğer alanlardaki öğrencilere de iş ortamını tanıtıyor; 
• Türkiye’nin temel sorunu olan iş bulma konusu, üniversite biti-
minde öğrencinin önünde hazır duruyor;
• Daha makro çerçevede ve eğitim programlarının etkinliği
bağlamında, üniversite-sanayi işbirliğinin somut ve gerçekçi bir
örneğini oluşturuyor;
• Üniversite bitiminde devlet kadrolarında görev alacak öğrenci-
lerin, iş dünyasının içini tanımalarına ve onları anlamalarına fırsat
sağlıyor…

Bu amaçların sayısı daha da artırılabilir. 
TOBB-ETÜ’nün eğitim programlarının asli unsuru olarak yürüt-
tüğü ortak eğitim programları Türkiye’de bir ilki oluşturuyor.
Halbuki bu programlar, gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de
çok etkin bir şekilde uygulanıyor. Ortak eğitim programının
üniversite-sanayi işbirliğine katkısı çok fazla… Mühendis olduğu
halde kullanacağı aleti öğrencilik yıllarında doğru dürüst
bilmeyen ve hatta görmeyen birisinin sanayiye ne katkısı olabilir?
İşini yapması için kullanmak zorunda olduğu makine veya ekip-
mandan kaçan yeni mezun kişi, o iş yerine ne sağlayabilir?

Böyle birisinin zaten iş bulması zor. O zaman da boşta gezen yüz
binlerce üniversiteli öğrenci… Ne zorluklarla yavrusunu okutan
ve sonuç alamayan milyonlarca ana baba… Üretmeden en verim-
li çağında tüketen bir nesil…

Sonuçta da eğitimde, Ar-Ge’de, kalitede dünya liginin alt sıraları-
na düşen Türkiye!

ETÜ’nün bu farklı program yaklaşımı, daha ilk yıllarda bu
üniversiteye ilgiyi çekmiş. Örneğin, bu yıl üniversite giriş
sınavlarında en başarılı ilk 100 öğrencinin 11’i TOBB-ETÜ’yü
tercih etmiş. Üniversitenin de zorunlu ve çok ağır dil eğitimi,
liderlik eğitimi, davranış bilimleri eğitimi ve iş dünyası ile ortak
eğitimi gibi programları ilgili ve yetenekli öğrencilerin ilgisi çek-
miş. 

Mezunlara iş hazır

Düşünebiliyor musunuz, bu üniversiteyi bitiren öğrencinin iş
hazır gibi. Oysa Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden veya fakül-
telerinden mezun olup da iş arayan binlerce öğrenci var. 

Bu ortak eğitim programının başarısı için herkese düşen görevler
var. Bu görev, en başta öğrenciye düşüyor. Öğrencinin bu olanağı
çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. İkinci sırada görev düşen kesim,
bu öğrencilerin aileleri oluyor. Ailelerin de bu fırsatı çok yakından
izlemeleri gerekiyor. Yavrularının başarısı için ilgili olmaları şart.

Bu arada, doğal olarak üniversiteye de büyük görevler düşüyor. Bu
programları çok etkin bir şekilde yürütmeleri gerekiyor. Bunun
için de denetimin önemi ortaya çıkıyor. Böylece bu öğrenciler icat
çıkarmış olurlar! Günümüzün icatlar dünyasına girmiş ve ayak
uydurmuş olurlar. Bu programın heyecanına yürekten katılan bir
eğitimci olarak belki ben de icat çıkarmış oludum. Alışılmışın
dışında yazı  yazmaya çalıştım. Amacım TOBB-ETÜ’nün PR
(halka ilişkiler) faaliyetini üstlenmek olmadı. Hem ilgilenenleri
bilgilendirmek ve hem de Türkiye’de böyle güzel şeylerin
olduğunu ortaya koymak oldu. 
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Geçen yıl İsrail saldırıları sonucu kesintiye uğrayan Türkiye,
İsrail ve Filistin’in ortak Erez projesini canlandırmak için
taraflar Tel Aviv’de toplandı.

ürk, İsrail ve Filistinli işadamları bölge barışına katkıda
bulunması beklenen “Erez” ya da yeni adıyla “Filistin
Sanayi Bölgesi” projesi için aylar sonra yeniden Tel Aviv’de
buluştu. Bölgedeki İsrail Operasyonları nedeniyle sekteye

uğrayan proje için üç taraf, Tel Aviv’de İsrail İmalatçılar
Birliği’nin ev sahipliğinde buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu proje hayati
önemde. Ya engelleri aşıp bacaların tüttüğünü göreceğiz ya da
bölgedeki tek somut projede ümitlerin söndüğüne şahit olacağız
dedi. Hisarcıklıoğlu “Artık sahaya iniyoruz. İnşallah çok kısa bir
süre içerisinde inşaatlarımıza ilk kazmayı vurduğumuzda
çabamızın karşılığını görmüş olacağız” dedi. Filistin Heyeti
Başkanı Ahmed Haşim Zugeyr de, Filistin halkının örülen güven-
lik duvarları, İsrail’in saldırıları, 8 aydır uygulanan ambargolar
nedeniyle büyük baskı altında olduğunu söyledi.

İsrail ile Filistin el sıkıştı

Erez projesi toplantısında uzun bir aradan sonra İsrail ve Filistinli
yetkililer bir araya gelerek el sıkıştı. Geçen yıl temmuzda başlayan
İsrail saldırılarının ardından görüşmeler kesilmişti. Türkiye,
Filistin ekonomisini canlandırmak ve işsizliği önlemek için
TOBB işbirliğiyle Erez Sanayi Bölgesi’ne 5 milyon dolarlık
yatırım yapma kararı almıştı. Projenin 10 bin Filistinliye iş
imkânı sağlaması ve bölgenin altyapısının yeniden inşası
öngörülüyor.

Projenin gerçekleşmesi ile bölgede yatırım yapacak Türk sanayi-
ciler gümrüksüz mal girişi yapabilecek.

T

Ya bacalar tütecek ya ümitler sönecek
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yöneticileri ile
Filistinli ve İsrailli işadamları, kanlı çatışmaların durduğu
Ankara Forumu çalışmalarına Tel Aviv’de “devamı” kararı

aldı. Bir saat ötede, Kudüs’te ise İsrail Başbakanı Ehud
Olmert ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza

Rice’in “temasları”ndan bir şey çıkması beklenmiyordu.

Ankara Forumu’nun Gazze’nin kuzeyinde bir Filistin Sanayi
Serbest Bölgesi’ni kurma işi, son ayların tahribatından sonra
sıfırın altında. Tel Aviv’de dünkü toplantıya, dört kişi, İsrail
barikatını aşamadıkları için gelemedi. Kudüs ve Batı Şeria’dan
gelen Filistinli oda başkanları ise, hayatlarında ilk kez Tel
Aviv’de bir toplantıya katılmış oldular.

T

Rice İsrail’den eli boş
TOBB Filistin’den umutla dönüyor
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ürkiye’nin öncülüğünde, İsrail ve Filistinli işadamlarını
“Filistin Sanayi Bölgesi” olarak adı yeniden tanımlanan
Erez Projesi kapsamında bir araya getiren Ankara
Forumu’nun 4. toplantısı için İsrail’e gelen, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, İsrail Başbakan Yardımcısı
Şimon Peres ve Abbas, projenin bir an önce hayata geçirilmesine
sıcak baktıklarını belirterek, tam destek verdiklerini kaydettiler.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Tel Aviv’de, İsrail Başbakan
Yardımcısı Şimon Perez’i ziyaret ederek, Erez projesi ile ilgili
gelişmeleri aktardı. Şimon Perez de bu konuda her türlü katkıyı
vermeye hazır olduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Filistin Koordinatörü Vehbi Dinçerler’in
bulunduğu heyet, akşam saatlerinde de Batı Şeria’daki Ramallah
kentinde, Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Mukata karargahın-
da heyeti kabul eden Abbas, Hisarcıklıoğlu ve beraberindekileri
çok sıcak karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantıda

Hisarcıklıoğlu’nun, projeye İsrail tarafının da çok olumlu bak-
tığını ileterek, projeye bir an önce ivme kazandırılması için destek
istediği öğrenildi. Abbas’ın da “Bu proje bizim de tam
desteğimize sahip” dediği belirlendi. Hisarcıklıoğlu ve
beraberindekiler, proje için Filistin tarafından en önemli konu
olarak gördükleri imtiyaz sözleşmesinin imzalanması sırasında,
İsrail ve Filistinli tarafları da Ankara’da bir araya getirmek niyeti-
ni taşıyor. Bu konuda da tarafların çalışmalarını sürdürdüğü ve
alınan tepkilerin de olumlu olduğu belirtiliyor. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Ramallah’tan sonra
Kudüs’e geçerek, Haremüşşerif ’i ziyaret ettiler. Haremüşşerif,
böylece, ilk kez kapanış saatinden sonra, bir Türk heyetine açılmış
oldu. Genellikle saat 18.30’dan sonra ziyaretlere kapatılan
Haremüşşerif, Kudüs’teki Türk Başkonsolosluğu’nun girişim-
leriyle saat 21.00’den sonra açılarak, heyetin Mescid-i Aksa ve
Kubbetüs Sahra’yı ziyaret etmeleri sağlandı.

T

TOBB Mahmud Abbas ile görüştü
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İsrail gezisinden memnun döndü.

“Ankara Forumu” çerçevesinde Gazze’deki “Erez Sanayi
Bölgesi”nin yeniden canlandırılması için İsrail ve Filistin’de

çeşitli temaslarda bulunan Hisarcıklıoğlu her iki taraftan önemli
destek sağladı.

Hisarcıklıoğlu’nun İsrail ve Filistin iş dünyasından sonra dün
öğleden sonra ilk resmi görüşmesi İsrail Başbakan Yardımcısı
Şimon Perez ile oluyor.

TOBB Başkanı’yla Peres, İsrail Başbakan Yardımcısı’nın Tel-
Aviv’deki ofisinde bir araya geliyor.

İlerlemiş yaşına rağmen Peres İsrail siyasi sahnesinin en vizyoner
kişisi.

Ortadoğu barışının ekonomik kalkınmadan ve refahtan geçtiğine
inanmış biri.

Dolayısıyla Peres, TOBB’un “Barış İçin Sanayi” Projesi’ni destek-
lemekle kalmıyor. İsrail’in Cenin bölgesinde Alman ve Japonlar’la

hayata geçirmeyi tasarladığı “Ekonomi Vadisi”ne Türkiye’yi de
davet ediyor.

İsrail Başbakan Yardımcısı’nın, halen cinsel taciz suçlamasıyla
karşı karşıya olan İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav’ın yerine
Cumhurbaşkanı olmak istediği söylentileri var.

Yani İsrail siyasi sahnesinden çekilmeye henüz niyetli değil.

Bu yüzden “Barış İçin Sanayi” projesini sahiplenmesi hem
İsrail’de, hem uluslar arası arenada projenin kabul görme şansını
da artırıyor.

Abbas’tan açık çek

Hisarcıklıoğlu’nun Peres’in ardından bir araya geldiği Filistin
Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ise projeye “açık çek” verdiğini
söylüyor. 

Ramallah’ta, FKÖ lideri Yaser Arafat’ın anıt mezarının yapılmakta
olduğu Cumhurbaşkanlığı konutunda Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayan
Abbas daha sonra bir grup, Türk gazeteciyi de kabul ediyor.

T

TOBB’a hem İsrail’den hem Filistin’den destek
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“Barış İçin Sanayi” projesine verdiği desteği tekrarlıyor.

Mahmud Abbas’ın “açık çek” vermesi Filistin tarafıyla bir
“İmtiyaz Anlaşması”nı müzakere etmekte olan TOBB’nu işini
kolaylaştırıyor.

TOBB Başkanı’nın dün sabahın erken saatlerinde bir araya
geldiği üçüncü üst düzey yetkili İsrail Savunma Bakan Yardımcısı
Efraim Şneh.

Şneh, “Ortadoğu’ya tam bu dönemde bir başarı hikayesi” gerek-
tiği görüşünde.

Başarı hikayesine dönüşme ihtimali olan gündemdeki en önemli
proje de “Barış İçin Sanayi”.

Şneh, proje hayata geçtiği takdirde Gazze’de 100 bin kişinin bun-
dan etkilenebileceğini belirtiyor. 

Bunun da nüfusun yüzde 7’sine tekabül edeceğini söylüyor.

Hisarcıklıoğlu, Şneh’in projeye duyduğu heyecandan ötürü son
derece memnun.

“Anladığım kadarıyla İsrail de kendi tarafından projeyle ilgili bazı
çalışmalar yapmış. Amerikalıların da projenin ulaşım ayağında
devreye girmeleri ihtimali var” diyor.

TOBB’un, “Barış İçin Sanayi” Projesi, bundan sonra İsrail
Başbakanı Ehud Olmert’in 15 Şubat tarihinde Ankara’ya
yapacağı ziyarette önemli gelişmeler kaydedebilir.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin bir fab-
rikayı faaliyete geçirmek için 71 kuruma belge onaylatıp,
349 imza toplamak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Bu

ortamda iş yapabilmek için müteşebbise peygamber sabrı
lazım” dedi.

1 Milyar YTL, KOBİ’leri bekliyor

Ekonominin motoru olarak görülen KOBİ’lere “KOBİ Bilgi ve
Eğitim Fuarları (KOBİF)” aracılığıyla bu yıl toplam 1 milyar
YTL’lik destek olunması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB,
TÜBİTAK, Halkbank ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliğiyle
yarın Ankara’da başlayacak ve 20 ilde devam edecek “KOBİ Bilgi
ve Eğitim Fuarları’nın (KOBİF)” tanıtımı amacıyla basın toplan-
tısı düzenlendi. “1 milyar YTL KOBİ’leri bekliyor” sloganıyla
düzenlenen toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali
Coşkun, 10’un üzerinde tanıma sahip olan KOBİ’lerde karmaşa
yaşandığını yasada yapılan değişikliklerle mevcut karmaşıklığın
giderildiğini söyledi. Coşkun, “KOSGEB’i yeniden yapı-
landırılarak KOSGEB başvuru işlemlerini 45’den 5’e indirdik.
Stratejik yol haritası kapsamında interaktif olarak 22 grupta 38
farklı teşvik vermeye başladık” dedi. Kaynakların yettiği ölçüde

bu kesime destek verdiklerini ifade eden Coşkun, Halk Bankası
ile yürütülen çalışmalar sonrasında desteklerin artırıldığını vurgu-
ladı. Halk Bankası’nın tarihinde ilk kez ortak çalışmayla KOBİ,
esnaf bankası görünümüne girdiğini söyleyen Coşkun, “Bir
bankaya sahip olmak esnaf bankası olması anlamını taşımaz. Eğer
kaynaklar büyük ölçüde ve güvenceli olarak esnafa KOBİ’ye kul-
landırılıyorsa o zaman o KOBİ Bankası’dır” dedi. Yapılan anlaş-
malar sonrasında Halk Bankası’nın faizsiz olarak ve düşük mas-
rafla fonlandırıldığının altını çizen Coşkun, 3 tür kredilendir-
menin yapıldığını kaydetti. Coşkun, bunların yeniden yapı-
landırma-istihdam kredisi, faizsiz ihracat kredisi ve bilişim kredisi
olduğunu kaydederek, bu yıl bilişim kredisiyle 57 bin KOBİ’nin
tamamen interaktif sistemle çalışır hale getirmeyi istediklerini dile
getirdi.

Organizasyon 20 ile yayılacak

Ankara’da yarın başlayacak olan KOBi Bilgi ve Eğitim Fuarı
sırasıyla Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, İstanbul,
Kayseri, Trabzon, Erzurum, Malatya, Konya, Çorum, Eskişehir,
Denizli, Samsun, Diyarbakır, Adapazarı, Manisa ve Mersin’de
düzenlenecek. Proje, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB,
TÜBİTAK, TPE ve Halk Bankası desteğiyle gerçekleştirilecek.

T

TOBB: Müteşebbislere peygamber sabrı lazım
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Müteşebbise peygamber sabrı lazım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KOBİ’lerin faaliyetlerini
sürdürebilmek için çok sayıda kurum ve kuruluşla muhatap
olduğuna dikkat çekerek, “Bir fabrika kurup, faaliyete geçirmek
için 71 kurumdan belge onaylatıp, 349 adet imza tamamlamak
zorunda. Bunlardan 316’sı yatırım aşamasında gerekiyor. İşletme
aşamasına geçildiğinde ise 33 imza daha gerekiyor. Bu bürokratik
ortamda iş yapabilmek için müteşebbiste peygamber sabrı olması
gerekiyor” dedi.

KOBİ’lerin sadece izin ve mevzuat takiplerinde değil, çok çeşitli
kurumlara dağılmış olan KOBİ desteklerinden yararlanmada da
sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sorunlara
çözüm için katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında 20 ilde
KOSGEB, TÜBİTAK, Halkbank ve Türk Patent Enstitüsü işbir-
liği ile KOBİ Eğitim Fuarları düzenlediklerini söyledi. Fuarlar
kapsamında üretim, dış ticaret sınai mülkiyet hakları, belge-
lendirme, finansman, pazarlama, fuarlar, içi ve dış yatırım konu-
larında soruların yanıtlanacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
KOBİ’lerin destekleri yeterince verimli kullanamaması nedeniyle,
“1 milyar YTL KOBİ’leri bekliyor” sloganını benimsediklerini
açıkladı.
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vet yanlış duymadınız.

Tam 1 milyar YTL KOBİ’leri bekliyor.

Televizyon reklamlarında veya gazete sayfalarında rast-
lamışsınızdır mutlaka bu slogana.

Konunun içeriğini anlamak için sabırsızlandığınızı hissediyor ve
bu yüzden hemen konuya giriyorum.

Bahsettiğim konu “KOBİF” yani, “KOBİ Bilgi ve Eğitim
Fuarları”: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
öncülüğünde: KOSGEB, Tübitak, Halkbank ve Türk Patent
Enstitüsü (TPE) işbirliğiyle tam 20 ilde düzenlenecek fuar orga-
nizasyonları.

KOBİ’lere yönelik yardım ve destek sağlayan tüm kamu kurum
ve kuruluşlar ile KOBİ’lere yönelik çözüm üreten tüm özel sektör
kuruluşlarının hepsini bu fuarda bulmak mümkün.

İşte bütün bu kamu kurumlarının ve KOBİ’lere destek veren
kuruluşların 2007 bütçesi KOBİ’lere ayırdıkları destek miktarı,
tam 1 milyar YTL’nin üzerinde,

Eğer bu destek ve yardımlardan KOBİ’ler istifade edemez ve proje
üretemezse, bu para ilgili kurumun kasasında kalacak maalesef.

Dediğim gibi az değil tam 20 ilde 20 ayrı fuar.

Hem de Türkiye’de ilk defa.

KOBİ’ler için inanılmaz bir fırsat kapısı bu organizasyon.
Özellikle Türkiye’nin proje üretemediği bu zamanda bir o kadar
da önemli aslında.

Çünkü bu organizasyon, ekonominin direği KOBİ’leri kapsadığı
için ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

KOBİ’ler için bir şeyler üretmemiz ve artık tanımlarını tam olarak
belirlememiz gerektiğini, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin dinamo-
su olduğunu hepimizin kabul etmesi gerek artık.

Aslında kabul ediyoruz etmesine de, sadece kabul etmekle
yetiniyoruz her nedense.

Ya da isimize geldiği zaman hemen KOBİ’ci oluveriyoruz bir
anda.

Bugün KOBİ’ler kendilerine sunulan desteklerin çoğundan bilgi
sahibi değil maalesef.

Onları ilgilendiren bürokratik sürecin nasıl gerçekleştiğinden bile
bihaber.

Yani kısacası onlara sunulan desteklerden ve bilgiden yoksun
KOBİ’ler.

İşte bu organizasyon bu anlamda önemli bir araç onlar için.

Bu noktada KOBİ’lere yapacak tek bir şey kalıyor.

Fuara katılarak fuarı gezmek.

E

1 milyar YTL, KOBİ’leri bekliyor
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Neden mi?

Çünkü KOBİ yöneticisi veya girişimci bu fuarlara geldiğinde
KOBİ’lerle ilgili ne kadar kamu veya özel sektör kuruluşu varsa
bunları karşısında görecek.

Panel ve standlarda KOBİ’lere yönelik destekler, üretim, dış
ticaret, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, finansman, pazarla-
ma, fuarlar, iç ve dış yatırım ve mevzuat konularında tüm soru-
lara cevap bulabilecek.

Yani KOBİ yöneticileri bilgilenecek, bilinçlenecek.

Ardından ise bu desteklerden istifade ederek firmalarını geliştire-
cek.

KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarları’nın detayları geçtiğimiz günlerde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali
Coşkun ve organizasyona destek veren kurum ve kuruluşların
yöneticilerinin de katılımıyla TOBB’da düzenlenen toplantı ile
kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşan ve organizasyona destek veren tüm kurumlar
aynı amaç için orada toplanmışlardı.

KOBİ’lerin sıkıntılarına çözüm önerileri sağlamak.

Konuşmalarından da bu belli oluyordu zaten.

İlk olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasına kulak
verelim isterseniz.

Hisarcıklıoğlu KOBİ’lerin faaliyetlerini yürütebilmek için çok
sayıda kurum ve kuruluşla muhatap olduğunu ön palana
çıkararak sürdürüyor konuşmasını, “Fuarın en önemli faydası,
KOBİ desteklerini müteşebbislerimize tanıtmaktır. Geçmiş yıllar-
daki uygulamalar göstermektedir ki bu kaynaklar KOBİ’ler
tarafından verimli kumlanılmamaktadır. İşte bu amaçla yola çık-
tık”.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ise, küreselleşen ve rekabetin
çılgınca geliştiği dünyada, KOBİ’ler konusunda bir karmaşa
yaşandığını vurguluyor ve organizasyonun KOBİ’leri bu kar-
maşadan kurtaracağını belirtiyor.

Evet, herkes aynı amaç için çıkıyor yola.

Ülke ekonomisi adına girişilen bu organizasyon için TOBB’un
öncülüğünde bu fuara destek veren stratejik ortaklara, sponsorlara
ve fuara katılan tüm kurum ve kuruluşları kutlamak gerek.

Fuarları düzenlene Forum Fuarcılığı ve emeği geçenleri de unut-
mamak lazım tabi.

Organizasyonda her şey tamam.

En ince ayrıntısına kadar her şey KOBİ’ler için.

Şimdi onların yapacağı tek bir şey var.

İlki bugün Ankara’da açılan ve 2007 yılı boyunca Anadolu’nun 20
değişik ilinde yapılacak olan fuara gitmek.

Gerisi mi?

Gerisi zaten “gelecek”

Çünkü KOBİ’lerin kalkınması, ülke ekonomisinin “geleceği” ile
sıkı sıkıya bağlı zaten.
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Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir krizin çıkması durumunda
sonucun vahim olacağı uyarısında bulundu.

ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Akara Toplantısı TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçek-
leştirildi.

TOBB ve EBSO’ya bağlı sanayi odalarının temsilcilerinin hazır
bulunduğu toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
katıldı.

Toplantı öncesinde Egeli sanayicilere TOBB Üniversitesi de
tanıtıldı. Ekonomi gündemine ilişkin ilginç değerlendirmelerde
bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de bir kriz yaşan-
ması halinde sonuçlarının bu kez çok daha vahim olacağını
belirterek, “Allah korusun, bir kriz yaşanırsa en büyük faturayı iş
dünyası öder. O nedenle söylemlerimize dikkat ediyoruz” dedi.

Söylemlere dikkat edin

Osmanlı dönemi dahil bütün dönemlerde krizlerin çıktığı ortam-
ların, cari açığın finanse edilemediği dönemler olduğuna dikkat

çeken Hisarcıklıoğlu, bu dönemde özel sektörün toplam dış bor-
cunun 111 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
“Allah korusun, bir kriz olursa bu seferki daha vahim olacak.
Bunun bedelini biz ödeyeceğiz. Türk özel sektörü, yaptığı
ticaretin sadece yüzde 4’ünü sigortalamış. Allah korusun, bir kriz
olursa en büyük fatura bize çıkar. Onun için söylemlerimize çok
dikkat ediyoruz. Hepimizin bir sorumluluk taşıyoruz. Hepimizin
bunlara dikkat ediyor olması lazım” değerlendirmesini yaptı.

Ankara’dan İzlenimler…

Türkiye’nin yeni bir gündeme ihtiyacı var. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB-ETÜ’yü ziyaret eden EBSO önderliğinde-
ki Egeli Sanayicilere ekonominin sağlıklı bir yapıda olması için,
ülkenin gündeminin yapısal kaynaklara yönlendirilmesi gerektiği-
ni vurguladı.

EBSO Meclis Üyeleri, eski başkanlar ve gazetecilerden oluşan 100
kişilik bir ekiple TOBB Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversitenin
gezilmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıda EBSO Başkanı
Tamer Taşkın TOBB-ETÜ’nün sanayinin gereksinim duyduğu

E

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU EGELİ SANAYİCİLERLE BİRARAYA GELDİ:

Kriz çıkarsa en büyük faturayı yine biz öderiz
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yetişmiş eleman sıkıntısının çözümünde büyük katkı sağlaya-
cağını belirtti.

Eşit şartlara getirin

İstihdam yükünün reel sektör üzerine büyük yük getirdiğini anla-
tan TOBB Başkanı, yüzde 98’i (835 bin işletme) 50 kişiden az işçi
çalıştıran, yüzde 2’si (16 bin işletme) 50 kişiden fazla işçi çalıştıran
bir sanayi ile uluslararası alanda başarı yakalanamayacağını işaret
etti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’da (TEPAV) Ege
Bölgesi’nin sorunlarını yansıtacak “Bölge Ekonomik Raporu”nun
hazırlanmasını istedi.

EBSO Meclis Başkanı Ender Yorgancılar’da Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk defa bir Merkez Bankası Başkanı’nın risk olduğunu
dile getirdiğini belirterek duyarlı davranılmadığı takdirde zaten
kırılgan olan ekonomik yapının sarsılabileceğine dikkat çekti.

İzmirliler’e teşekkür

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da yaptığı konuşmada önce-
likle kendilerine çalışkan bir başkan kazandırdıkları için Egeli
sanayicilere teşekkür ederken, ekonominin bugünkü durumunu
ve reel sektörün sıkıntılarını aktaran bir sunum yaptı.

Ekonominin beklentileri yönetme sanatı olduğunu anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık yeni bir gündeme, yeni bir
yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bir dizi yapısal refor-
ma ihtiyacımız var diyen Hisarcıklıoğlu bunları; hukuk ve yargı,
kamu yönetimi ve kamu personeli, eğitim reformu, sosyal güven-
lik reformu, vergi sanayi stratejisi, tarım stratejisi, turizm stratejisi
olarak açıkladı ve bunlarla hâlâ bir gelişmenin sağlanamadığına
dikkat çekti.

TOBB-ETÜ etkiledi

• 100 kişiden oluşan EBSO heyeti TOBB-ETÜ’yü beğendikleri-
ni, sanayi kesimi için farklı bir üniversite olacağına inandıklarını
belirttiler.

• Yeni kurulan üniversitelerle birlikte 93’e ulaşan üniversiteler
arasında 3 dönem eğitim veren tek üniversite TOBB Üniversitesi
Türkiye’nin önde gelen 1000 kuruluşunda öğrencilerine staj
imkanı veriyor.

• Ortak Eğitim Programı kapsamında yılda 4 ay staj yapan öğren-
ciler, mezun olduklarında doğrudan iş deneyimine de sahip olu-
yorlar.

• EBSO Başkanı Tamer Taşkın, Ege’den 76 öğrencinin TOBB-
ETÜ’de okuduğunu belirtti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği… Türkiye’nin en büyük,
en yaygın sicil toplum örgütü… 1 milyon 320 bin üye fir-
masıyla Anadolu’nun en güçlü meslek kuruluşu. Ve işte böyle
dev ve güçlü bir kuruluşun başında 6 yıldır başkanlık yapan
Rifat Hisarcıklıoğlu.

nadolu’da yeni güçlenmeye başlayan ve Türkiye’nin gele-
ceğini eline almaya çabalayan küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin nabzını tutan, onları daha da büyütüp geliştirmek

için gerekli altyapıyı sağlayan bir başkan. İşte bu yüzden
TOBB, Türkiye Cumhuriyeti başbakanının ekonomi veya

siyasetle ilgili karar vereceği zaman dikkate alması gereken en
büyük kuruluş. Bütün bunlara rağmen Rifat Hisarcıklıoğlu
siyasete girmeyi düşünmüyor.

“Bence Türkiye’nin geleceği ekonomideki akışın ve işadamlarının
elinde. Siyasete yön verecek olan da işte bu güç. Biz burada bir
devrime başladık, bu devrimi de sonuna kadar sürdürmeye karar-
lıyız”.

İşte bu konumu sayesinde Rifat Hisarcıklıoğlu gerektiğinde
hükümetin ekonomi kurmaylarını da rahatlıkla eleştirip
Anadolu’dan gelen tepkileri onlara ulaştırabiliyor. Unutmamak
gerekir ki başta yukarıda saydığımız niteliklerinden dolayı geçmişte-
ki TOBB Başkanları ister istemez Türkiye’de siyasete göz kırpıyordu.
Ancak Rifat Hisarcıklıoğlu, bu geleneği değiştiriyormuş gibi
görünüyor. 2001’den bu yana sürdürdüğü çalışmalarla TOBB’u
siyasetin içine sokmuyor, aksine siyasetin üstüne çıkarıyor.

A

Hisarcıklıoğlu’nun 2007 Formülü

Şubat 2007
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Genel Yayın Yönetmenimiz Serdar Turan ve Mücahid Demir’le
birlikte kendisine yönelttiğimiz sorulara verdiği yanıtlar, aslında
Türk ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ve tehlikeleri de
ifade ediyor. Hem de sokaktan gelen seslerin eşliğinde…

Aslında Rifat Hisarcıklıoğlu’nun mesajları son derece net.
Kendisiyle yaptığımız özel söyleşide siz de okuyacaksınız.
“Türkiye’nin önüne yeni bir hedef koyması, bunun için yeni bir
program oluşturması şart.” Bu, son derece önemli, çünkü bugüne
kadar bunu açık ve net söyleyen kimse olmadı. Kemal Derviş’in
hazırladığı ekonomik program bugüne kadar devam ettirildi ve
misyonunu tamamladı. Hisarcıklıoğlu’na göre bu aşama geçildi,
artık şimdi yeni bir aşamaya gelindi.

İşte tam bu noktada Hisarcıklıoğlu’nun mesajı son derece net:
“Artık oturup bir program oluşturulması şart.” Peki nasıl, diye
sorduğumuzda Hisarcıklıoğlu’nun dikkat çektiği nokta ilginç.
“Hükümet 3 Kasım 2002 seçimlerini kazandıktan sonra belirli
politikaları oluşturmak için ortak akıl’dan bahsediyordu, ama
şimdi hükümet daha çok ‘ben yaptım siz uygulayın’ tavrı içinde.
Bu da ekonomide belirsizlik yaratıyor.” Bu noktada Rifat
Hisarcıklıoğlu, dergimizin 7 Ocak 2007 tarihli sayısını hatırla-
tıyor çekiyor ve Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali
Babacan’ın “İş dünyasının bilmediği şeyler biliyoruz” sözüne
dikkat çekerek “Bundan sonra herkesin her şeyi bilmesi lazım, şef-
faf olmak lazım ki iş dünyasının önü açılsın” diyor.

Ve tabi cari açık… Hükümet, finansmanı sağlayabildiği ölçüde
cari açığın, büyümenin normal bir sonucu olduğunu söylüyor
ama “Anadolu’dan gelen sesler bu konuda çok da rahat olmamız
gerektiğini gösteriyor” diyor TOBB Başkanı. İşte Rifat
Hisarcıklıoğlu bu uyarıyı yaptıktan sonra Anadolu’daki
işadamlarının her gün artan bir mali sıkıntı içinde olduklarına
dikkat çekiyor. Bunun günlük hayatta ortaya çıkan en somut
göstergesi ise protesto olan çekler.

Ve önemli bir not… Gazze’nin girişindeki Erez Sanayi Bölgesi
çalışmaları son derece verimli gidiyor. Son dönemde bazı
aksamalar yaşansa da projenin bölgeye getireceği ekonomik ve
toplumsal kalkınma bu projeyi diri tutuyor. Gerçekten ben de
defalarca o bölgeye giden biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu
proje hem Filistinliler hem de İsrailliler için son derece önemli ve
şiddet ortamına kurban edilmeyecek kadar da hayati. İsrail’deki
aklıselim uzmanlar, Gazze’nin girişindeki yeni kurulacak bu
serbest bölge sayesinde Filistinlilere iş sağlanacağını ve bunun
terörizmi önleyeceğini gayet iyi biliyor. İşte bu yüzden TOBB’un
desteklediği bu proje, Türkiye’de Ortadoğu’da önemli bir prestij
kazandırmanın ilk adımı. Rifat Hisarcıklıoğlu da bunun farkında.
O yüzden de projeyi sonuna kadar bırakmayacaklarının altını
çiziyor.

Değişen şartlar, belirsizlik, cari açık ve yaklaşan seçimler… Peki
TOBB Başkanı tüm bu uyarılara karşı nasıl bir çözüm öngörü-
yor? Aslında Rifat Hisarcıklıoğlu’nun reçetesi hazır. Hükümetle
reel sektörün diyalog içinde olduğu, ortak aklın bir ürünü uzun
vadeli hedefleri ve yeni bir planı ortaya koymak. Bakalım seçim
yılı 2007 bu ortak aklı getirecek mi, yoksa Türkiye önemli bir fır-
satı yine kaçıracak mı? Bu sorunun cevabını yine Hisarcıklıoğlu
veriyor: “2007 kayıp değil kazanç yılı olsun.”
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Riskler var

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki genel iyim-
serliğe karşın bazı risklere dikkat çekiyor.

konomi konusunda iyimser olmak için sebepler var.
Kurulan şirket sayısı artıyor, ihracat rekor üstüne rekor
kırarken ihracatçı şirketlerin sayısı da artıyor. GSMH, 25

yılda beş kat büyüdü… Öte yandan hükümet AB konusunda,
“onlar olmadan da yola devam” tavrını ortaya koyuyor. Ancak

bunlar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu için yeterli değil. AB
konusunda, vaatlerden öte net bir yol haritası çizilmesi gerektiğine
dikkat çekiyor. Yeni bir boyuta geçen ekonomiye yön verecek ve
reel sektörün önünü açacak bir program henüz yok. Seçimler
öncesinde alevlenen siyasi tartışmaların iş dünyasının potansiye-
line engel olmasından endişeli.

Türkiye’nin hedefi yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
toplumu ortak bir amaç doğrultusunda harekete geçirecek, insan-
lara heyecan verecek hedeflerin olmamasının Türkiye’yi yavaşlat-
tığını düşünüyor.

Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri ürettiği makinelerin
belirli parçalarını yurtdışından ithal ediyor ve bunun yüksek
maliyetine göğüs germek zorunda kalıyordu. Üretim kapasitesi
arttıkça bu ithalatın hacmi de her geçen gün artıyor ve yük ağır-
laşıyordu. Firmanın üç mühendisinin yolu bir gün o parçayı
üreten Avrupalı şirketin fabrikasına düşer. Birkaç gün orada üre-
tim sürecini gözlemleyen mühendisler, aynı üretimin Türkiye’de
rahatlıkla yapılabileceğine kanaat getirir. Türkiye’ye döndükten
sonra kendi şirketlerine durumu anlatırlar ama ikna çabalarında
bir türlü başarılı olamazlar. Bunun üzerine, şirketten ayrılarak, bu
parçayı kendi başlarına üretmek için harekete geçerler. Ancak
başlangıç için dahi sermayeleri yoktur. İçlerinden yeni evlenen
ikisi düğün takılarını ortaya koyar, üçüncüsü ailesinden destek
alır. Nihayet üretime başlarlar. Ürettikleri parçanın kalitesi, ithal
edilenle aynı, maliyetiyse kat be kat daha düşüktür. Ama bir sıkın-
tıları vardır. Ürettikleri bu parçanın en büyük alıcısı eski şirket-
leridir. Utana sıkıla ayrıldıkları şirketin genel müdürünün yanına
gider ve yaptıklarını anlatırlar. Genel Müdür önce inanmaz ama
gösterdikleri gayreti de düşünerek, deneme amaçlı küçük bir mik-
tar sipariş verir. Sonuç olumludur. Bunun üzerine şirket ithal
parça yerine yerli üretimi kullanmaya başlar.

Zamanla kendisine verilen siparişlerin azaldığını gören Avrupalı
şirket, Türkiye’deki üreticiyi ziyarete gelir. Kendi ürettiği parçanın
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aynı kalitede ama neredeyse beşte biri maliyetle üretildiğini
görünce şaşırır. Hesabını yapar ve bu maliyetle kendisinin üretim
yapamayacağını görür. Bu arada üç mühendis arkadaş, bir taraftan
eski şirketlerinin parça ihtiyacını karşılarken, ihracata da başlarlar.
Bir süre sonra bulundukları ilde en çok ihracat yapan şirketler
arasına girerler. Avrupa’daki üreticiyse rekabet edemeyeceğini
görür ve bükemediği bu elin hakkını vererek, bu üç mühendisle
ortaklığa giderek tüm üretim kapasitesini Türkiye’ye kaydırır.
Artık Avrupa’da satılan parçalar da Türkiye’de üretilir.

Bu anektodu, Türkiye’nin en etkin örgütlerinden biri olan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu verdi. Hemen hemen her ilde, her organize sanayi
bölgesinde buna benzer hikayeler, başarı öyküleri gözlemlemek,
duymak mümkün. Bu küçük hikayeler, Türkiye’nin son dönemde
ne kadar yol aldığının ve gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde
Türk girişimcisinin nasıl bir başarı öyküsü yazabileceğinin bin-
lerce örneğinden biri sadece. Fakat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, he-
deflerini saptayamadığı, hedefiyle uyumlu yol haritasını
belirleyemediği sürece bu büyük potansiyeli yeterince değerlendi-
rememe riski ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyor.
Toplumdaki eksiklik hissesinin kaynağı da tam burası.
Türkiye’nin ihtiyacı, makro ekonomideki kazanımları korurken,
bu kez reel sektörün önünü açmaya yönelik yeni bir iktisadi
program.

Ekonominin geneli iyi, ama..

Türkiye’nin son birkaç yıl içerisinde geçirdiği ekonomik gelişim
gerçekten de kayda değer. Fakat daha büyük resmi görebilmek için
son 25 yıllık döneme bakmak gerekli. Geçtiğimiz hafta içinde iki
günlük bir ziyaret için ülkemizde bulunan Dünya Bankası
Başkanı Paul Wolfowitz bile “En son 30 yıl önce gelmiştim
değişmeyen tek şey kar yağışı” diyordu. Gerçekten de 1980’lere
gelinene dek geçen dönemde kapalı bir ekonominin her türlü
etkisi ülkede hissediliyordu. Gümrük duvarlarıyla korunan ülke,
kotaların ışığında bir çizgide ilerliyor, ihracatı bilen az sayıdaki kişi
ve şirketin etkisinde bir yapı sergiliyordu. Diğer yandan ithalatın
ve ihracatın kalın sınırlarıyla çevrili olan iç pazarda da kalite ve
çeşitlilik sorunları ciddi biçimde baş göstermekteydi.
Hisarcıklıoğlu, o dönemi değerlendirirken “Hatırlarsınız, çamaşır
makinesini banyoya koyardınız çamaşır yıkarken yürüye yürüye
mutfağa kadar gelirdi” diyor. Bu gün iç pazardaki çeşitlilik ve ihra-
catta geldiğimiz nokta o günlere göre çok daha renkli ve farklı bir
resmi oluşturuyor.

25 yıldaki gelişimi rakamlara bakarak da görmek mümkün.
TOBB’un verilerine göre, ülkemizde 1980 yılında kayıtlı şirket
sayısı yaklaşık 26 bin iken, 2005 sonunda bu sayı 610 bine
ulaşmış durumda. Bu iş dünyasının potansiyeli açısından iyi bir
gösterge. Diğer taraftan GSMH da 25 yılda yaklaşık beş kat
büyüyerek 1980 yılındaki 70 milyar dolarlık seviyeden 2005

sonunda 360 milyar dolara ulaştı. Bunun kişi başına gelir olarak
yansımasına bakarsak, 1980 yılında bin 500 dolarlık bir rakam söz
konusuyken 2005 sonunda bu rakam 5 bin dolara kadar
yükseldi.

İçeride böylesine bir gelişim yaşanırken dış dünyayla olan
ekonomik ilişkilerde de ciddi bir ivme kazanıldığı görülüyor.
İhracat, 26 yılda yaklaşık 28 kat büyüyerek 1980’deki 3 milyar
dolarlık seviyesini 2006 sonunda 85 milyar doların üstüne taşıdı.
Böylesine hızlı bir çıkış yakalayan ihracatın yapısında sanayi üre-
timinin payı da önemli ölçüde arttı. 1980’lerde yüzde 15’lik paya
sahip olan sanayi üretimi 2005 yılında ihracatın yüzde 85’ini oluş-
turur hale geldi. Bu ihracatında yaklaşık yüzde 65’i yüksek kalite
standartlarına sahip olan ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçek-
leştirildi. Bu başarının arkasında 1980 yılında yaklaşık bin civarın-
dayken, bu gün 40 bini aşan ihracatçıların büyük payı bulunuyor.

Siyaset bölüyor

İhracat ve ekonomiyi iyi gidiyorken şüpheler de yok değil, 2007
yılı seçimlerin gölgesinde bir yıl olmaya aday. Her ne kadar
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan BusinessWeek
Türkiye’ye verdiği özel demeçte, “İş dünyasının bilmediği şeyleri
biliyoruz” diyerek bir güven ortamı oluşturmayı hedeflese de reel
sektörün ve özellikle de KOBİ statüsündeki şirketlerin 2007’den
beklentileri pek de olumlu değil. “Öyle durduk bekliyoruz. Kimse
elini cebine atmıyor” diyor 57 yaşındaki marangozluk atölyesi
sahibi Selahattin Tulun, “İşler böyle giderse, ne yaparız bilmiyo-
rum.”

Program Reel Sektörün önünü açmak için uzun
vadeli ve heyecan yaratan hedefler gerekli

Bugün küçük esnaftan tutun da orta ölçekli sanayiciye kadar
kiminle konuşsanız bu tür bir tedirginlik ifadesi görmeniz
mümkün. Buna da hak vermek gerekli zira seçim dönemlerinde
ülkede her zaman belirsizlikler olagelmiş. Gerçi hükümet bu yıla
yönelik bütçe çalışmasında herhangi bir popülist hedef
gözetmediğini net olarak ortaya koyuyor, fakat yine de yılların
alışkanlıklarının getirdiği tedirginliği de görmeden gelmez olmaz.

TOBB Başkanı’nın korkusu bu yılın kayıp bir yıl olma riski…
Hisarcıklıoğlu, bu günlerde siyaseti değil ekonomiyi konuşmak
gerektiğinin altını çiziyor. Siyasetin konuşulmaya başlandığı nok-
tada odağın kaybolduğu ve kısır gündemin içerisinde ekonomik
ve stratejik önceliklerin kaybolduğu da bir gerçek. Seçim
ekonomisi sadece para harcamak anlamına gelmiyor. Atılması
gereken acil adımlar gecikiyor; Sosyal Güvenlik reformu, Ticaret
Kanunu, elektrik piyasası düzenlemesi bunların sadece birkaçı…
Hisarcıklıoğlu’nun dikkat çektiği bir diğer risk de kamplaşma.
Siyasetin gündemi yoğun biçimde oluşturduğu dönemlerde
halkın kamplaşmaya gitmesi, belirli segmentlere ayrılması
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ekonomik gelişmenin temel dinamiği olan sürdürülebilirliği sağla-
mak için gerekli işbirliğine darbe vuruyor. İnsanların kamplaştıkça
“nasıl para kazanırım” değil “Kim başbakan olsun, kim cumhur-
başkanı olsun” konularını düşündüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Hükümet ve meclis, ekonomi ekseninden kopmamalı” diyor. Her
ne kadar bu önerme yerinde olsa da siyasetin ekonomiyle bu kadar
iç içe olduğu Türkiye’de seçim gündeminin baskın olmamasını
beklememek gerekli.

Hedef  yok

Seçim gündeminin kısırlaştırdığı ortamdan sıyrılıp uzun vadeli
düşünmek ve planlama yapmak isteyen şirketler söz konusu değil
mi? Elbette böyle şirketler de var. Özellikle de yabancı ortaklı şir-
ketlerde çok daha uzun vadeli bakma ve bizim çok ciddiye alıp
tartıştığımız birçok konunun küresel konjonktürde aslında
etkisinin uzun vadede okyanusta bir su damlası gibi kalacağına
yönelik bir düşünce tarzı hakim.

Bu şirketler olumlu düşünedursun Hisarcıklıoğlu, yapısal
unsurların sağlanmadığı durumda çok da iyimser olmaktan yana
değil. Ve bu unsurların en temeli de uzun vadeli stratejiler…

Bu gün Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya ulaşmasında en
önemli nedenlerin başında ekonominin sıkı sıkıya bağlı olduğu
çıpalar geliyordu. IMF ile bir süredir yürütülen ve bütçe disip-
linine temel hazırlayan işbirliği ve Avrupa Birliği sürecinin
getirdiği ivme ile Maastricht Kriterleri’ni hedefleyen bir ülke olan
Türkiye için istikrarın eksenlerin bu iki ana odak noktasıydı. Son
dönemde bu iki çıpanın da yavaş yavaş denizin dibini taramaya

başladığı görülüyor IMF ile olan anlaşma 2008’in sonunda biti-
yor ve ileride ne olacağına dair net bir zemin henüz kurulmamış
durumda. Buna karşın, Avrupa Birliği sürecinde 8 maddenin
askıya alınması. Kıbrıs gibi çetrefilli konuların sürece sekte vur-
ması bu eksenin de kaymasına neden oluyor.

Tüm bu gelişmelere karşın hükümet, “Gerekirse Avrupa Birliği
kriterlerini Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz” söyle-
mi ile güven vermek ve eksenleri tutmak yolunda çaba gösteriyor.
Ali Babacan, BusinessWeek Türkiye’ye verdiği özel röportajda
Avrupa Birliği’ne girmenin nihai amaç olmadığının, asıl önemli
olanın AB standartlarında bir ekonomi ve toplum yaratmak
olduğunun atını çizerek, “Yapılacaklar belli. Gerekirse bunları biz
kendimiz de yaparız” diyordu.

Bu görüş Hisarcıklıoğlu ve onun temsil ettiği reel sektör tarafın-
da çok anlamlı bir yansıma bulmamış görünüyor. “Biz bunu
Ankara Kriteri yaparız, İstanbul Kriteri yaparız demek bir şey
ifade etmez. Somut bir yol haritası belirlemek lazım” diyerek şöyle
devam ediyor, “Yeni bir programa ihtiyaç var. Yapılması gereken-
leri zaten herkes biliyor. Bunlara da kimsenin itirazı yok. Ne
zaman yapılacak, kiminle yapılacak bunları bilmek önemli.
Kemal Derviş programı makro anlamda bir toparlanma sağladı.
Eskiden sadece bütçe açık vermesin diye bakıyordu bugün
bütçenin kalitesine de bakıyoruz. Ama o programdan sonra bir
program ortaya koyulmadı. Yani Türkiye’nin bir hedefi ve bu
hedefe götürecek bellik bir stratejisi yok. Strateji yoksa rotanız
yok demektir, o zaman rüzgarın önünde savrulursunuz, Mayıs-
Haziran’da olduğu gibi”

Hisarcıklıoğlu’nun hedefsizlikten şikayet ettiği alan sadece ekono-
mi değil. TOBB Başkanı’na göre, Türkiye’nin başlaması gereken
noktaların başında hukuk ve vergi sistemi geliyor. Örneğin şu anda
vergi yapısına bakıldığında dolaylı vergilerin oranı toplam vergiler
içerisinde yüzde 70’e erişiyor ki gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde
30’lar civarında. Yine sosyal güvenlik tarafına bakıldığında Sosyal
Güvenlik Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’nden döndükten sonra
mecliste yeni görüşülme sürecinin uzamasından şikayet ediyor
Hisarcıklıoğlu ve bütçedeki en büyük kara deliklerden biri olan
sosyal güvenlik sistemine yönelik bu reformun akıbetinin ne
olduğu konusundaki belirsizliğin altını çiziyor, “Anayasa
mahkemesi reddetti ne zaman yürürlüğe girecek, nereleri düzeltile-
cek belli değil.”

Sanayi politikası yok

Bir diğer eksik yapıtaşı da sanayi politikası… Her ne kadar Türk
sanayicisi son dönemde iyi bir çıkış yakalamış olsa da
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen uygulamalardan bugüne
dek net bir sanayi stratejisi geliştirilmiş değil. Tüm dünyada iş
paylaşımı dengeleri değişirken ve ülkeler kendileri için stratejik
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sektörleri belirleyip buralara odaklanırken Türkiye’nin böyle bir
vizyon ortaya koymaması uzun vadede rekabet avantajını kay-
betmesi anlamına gelebilir.

Sadece küresel ölçekte değil yerelde de rekabetçiliği kaybetme
riskini doğuruyor uzun vadeli politika eksikliği… Örneğin
Türkiye’de bir sanayi envanteri yok. Birçok temel değişkene yöne-
lik veri sağlamak veya verilerin sağlıklı olduğundan emin olmak
mümkün değil. Bugün bir yatırımcı veya sanayici Türkiye’ye
yatırım yapmak istediğinde fizibilite gerçekleştirecek veriyi yeter-
li derecede elde etmek şansına sahip değil. Bu da riski artıran ve
yatırım kararını zorlaştıran bir faktör. Peki, TOBB neden böyle bir
yapının oluşturulması için öncülük etmiyor? Hisarcıklıoğlu’nun
bu soruya cevabı manidar: “Bu çalışmayı ben kurum olarak
yapacağım, masraflarını da karşılayacağım ama yetki verilmiyor.
Koltuğa oturan yetkisini paylaşmak istemiyor.”

Diğer taraftan teşvik politikasının da verimliliği konusunda ciddi
endişeler var. Türkiye’deki teşvik politikasının öncelikleri
konusunda sıkıntıları olduğu ve stratejik bir eksenden yoksun
olduğu bir gerçek. Dünyada ülkeler katma değeri yüksek alanları
yatırımı teşvik ve yabancı sermayenin çekilmesi yönünde hareket
ederken, Türkiye bu konuda çok da çevik bir yapı sergilemiyor.
“İngiltere’de bir bölgede açılacak bakkal sayısı sınırlıdır” diyor
Hisarcıklıoğlu… Türkiye’de katma değerli ürün üretenin destek-
lenmesi gerektiğine inanıyor ve şöyle bir örnek veriyor: “Avrupa’da
ciddi bir televizyon  üreticisi olan Türkiye’nin bu üretimdeki
katma değeri yüzde 3 ile yüzde 15 arasında. Halbuki biz zamanın-
da LCD teknolojisi üretimini teşvik etseydik bugün farklı nokta-
da olurduk. Böyle giderse zar zor elde ettiğimiz pazar payını da
kaybedeceğiz. Olmayan teşvikle sanayileşmeyi hedefliyoruz.”

Finansman sorunu

Sanayinin temel dinamiği olan KOBİ’ler yani Küçük ve Orta Boy
İşletmeler, sadece bu makro değişkenlerin belirsizliğinden sıkıntı
duymuyor. Son dönemde bu şirketlerin uykularını kaçıran en
büyük sorun finansman olarak görülüyor. Finansman kaynağı
olan KOBİ desteklerini ve kaynakları dikkate alındığında 2001
yılında sağlanan kaynağın sadece yüzde 40’ı kullanılmış durum-
da. Geriye kalan yüzde 60, kullanılmadan elde kalmış. Bunun
başlıca nedenleri kaynağın farklı kurumlar tarafından verilmesi ve
hemen hepsinde bürokratik adımların yoğunluğu. TOBB’un
verilerine göre, KOBİ kaynaklarını 47 farklı kurum ve kuruluş
yönetiyor. KOBİ sahiplerinin veya yöneticilerinin hepsine tek tek
gidip ihtiyaçlarını anlatmaları ve her birinde yeniden işlem yap-
maları gerçekten de ciddi bir zaman ve enerji gerektiriyor.

Diğer taraftan bankacılık sektöründe de KOBİ’lerin finanse
edilmesi için çok fazla bir çeşitlilik söz konusu değil. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın en son Enflasyon Raporu’nda,
“Finansman koşullarındaki sıkılaşmanın krediler üzerindeki

yavaşlatıcı etkisi yılın son çeyreğinde devam etmiştir. Reel sektöre
açılan krediler sınırlı bir yükseliş gösterse de artış hızı geçtiğimiz
yıllara göre belirgin olarak yavaşlamıştır” deniyor. Bunun neden-
lerinden biri bankacılık sektöründe özellikle 2006’da yaşanan
yabancı girişleri. Yabancı bankaların yerli bankalarda pay sahibi
olduğundan son dönemde kredilerin hızında kesilme yaşanması
normal bir durum. Bunun yanı sıra özellikle Avrupalı bankaların
kredi sürecinde son derece somut ve rasyonel davranması da
kredilerin çıkma süresini uzatırken oranını düşürüyor.

Hisarcıklıoğlu bu noktaya gelinmesinde strateji eksikliğinin temel
neden olduğunu düşünüyor. “Daha başından yabancı bankaların
oranı yüzde kaç olacak belli olmalıydı” diyor Hisarcıklıoğlu. Ve
bir tehlikeye daha dikkat çekiyor. Yabancı payının arttığı oranda
finansman ihtiyacı duyan bazı sektörlerin daha zor günler geçire-
ceğini düşünüyor TOOB Başkanı. Polonya’da yabancı oranı
yüzde 100’e yakın biçimde gerçekleştiğinde başta taahhüt sektörü
olmak üzere birçok sıkıntıya girdiği ve yerli firmaların zarar
gördüğü örneğini hatırlatıyor. Hisarcıklıoğlu. “(Bankacılıkta
yabancı sermayenin) Muhakkak belli bir oranının olması lazım.”

Şartlar kayıt dışına itiyor

KOBİ’lerin hareket alanını sınırlayan faktörler arasında finans-
manın en önemlisi olsa da tek faktör değil. Ekonominin temel
dinamiği olan KOBİ’ler ciddi bir kayıtdışı ve bürokratik ağırlık ile
karşı karşıya. Özellikle de kayıtdışılık KOBİ’lerin finansmana
erişimden şeffaflığa kadar birçok alanda elini zayıflatan bir konu.
Öyle ki Yatırım Danışma Konseylerinde her yıl masaya yatırılan
ve hükümetin de en az yol alınan alan olduğunu itiraf ettiği bu
kayıtdışılık gelecekte sıkıntı yaratacak önemli bir faktör.

Peki neden kayıtdışılık kontrol altına alınamıyor ya da önlene-
miyor? Hisarcıklıoğlu’na göre, sistem kayıtdışılığa çanak tutuyor.
Gerek vergilendirme yapısı gerekse bürokrasi ve modern
ihtiyaçlara göre düzenlenmeyen uygulamalar bu durumun başlıca
nedenleri. Örneğin büyüme hamlesi içerisinde olan bir şirketi ele
alalım. Şirketin personel sayısı 49’u aştığı andan itibaren şirket
ilave yüklerle karşı karşıya kalıyor. 50 kişiden fazla personele sahip
şirketler çeşitli meslek gruplarından kişileri istihdam etmek
zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra personel sayısı 49’u aşan şir-
ketler toplam personel sayısının yüzde 3’ü kadar özürlü, yüzde 1’i
kadar eski hükümlü yüzde 2’si kadar da terör mağduru çalıştır-
mak zorunda kalıyor. Artan maliyet baskısından kurtulmak
isteyen KOBİ’ler taşeron limited şirketler kurdurarak sorumlu-
lukları üzerinden atıyor. Bu paravan limited şirketler de özellikle
kamuya borçlandıkları zaman ellerinde mal varlığı olmadığı için
birer kara delik haline dönüşüyor. SSK Sigorta Müfettişi Yaşar
Taşdemir, “Sistem istihdamı teşvik etmiyor aksine cezalandırıyor”
diyor. Gerçekten de bu tür düzenlemeler Türkiye’nin uluslararası
rekabette de elini kolunu bağlıyor. Dünya Bankası tarafından
yapılan ve ülkelerin çeşitli kriterlere göre iş iklimini inceleyen
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Doing Business çalışmasında 2005 yılında 84. sırada olan Türkiye
2006 yılında 91. sıraya düşmüş durumda.

Bu ve bunun gibi sorunlar KOBİ’lerin son dönemde ciddi sıkın-
tılar yaşamasına zemin hazırlıyor. TCMB verilerine göre, 2006
yılında protesto olan senetlerin sayısı bir önceki yıla göre  yüzde
45 artmış durumda. Diğer yandan alacakların tahsilinde de
sorunlar yaşanıyor. İşin acı tarafı tahsil sorunu yaşanan çeklerin
sadece yüzde 1’inin yasal yollarla tahsile gidilmesi. Geriye kalan
yüzde 49’un tahsili yasal yolların dışında gerçekleşiyor. Bunlar
ekonomi için hiç de iyi haberler değil.

Fırsatlar ve tehditler

Hisarcıklıoğlu’na göre, Türkiye’nin önündeki yolda dikkat etmesi
gereken belli başlı noktalar

Eksiler
Sanayi politikası yok
Türkiye, sanayide önceliklerini ve uzun vadeli hedeflerini belir-
lemiş değil. Bu nedenle yatırımcıları önünü göremiyor.

Teşvikler yetersiz
Teşvik politikası bir mahallede 10 bakkal örneği gibi çoğalan işler
yaratıyor. Yapılması gereken öncelikler çerçevesinde teşvikler ko-
numlandırmak.

Diyalog eksik
Hükümetin diyaloğunu daha artırması gerekli. Ben yaptım sen
uygula yaklaşımıyla ilerleme kaydetmek günümüz şartlarında
geçerli değil.

Artılar
Enerji merkezi
Avrupa’nın enerjiye bağımlılığı her geçen gün artıyor. Türkiye bu
alandaki konumunu doğru kullanırsa önemli avantajlar elde ede-
bilir.

Genç nüfus
Doğru eğitim politikaları ile Türkiye’nin genç nüfusu ileride en
büyük kozu. Bu nüfusun katma değeri yüksek üretim alanlarına
kaydırılması gerekli.

Çıta yükseldi
Eskiden bütçe açığı vermeyelim derdik bugün bütçenin kalitesine
bakıyoruz. Yeni bir boyuta çıktık ve burada yeni bir yol haritası
lazım.

Bu sorunlar çözümsüz mü? Elbette değil. Son dönemde atılan
olumlu adımlar ile uluslararası konjonktürün desteği ile
Türkiye’nin önünde fırsat yolları açtık. Bu noktada hızlı ilerlemek
için genel bir diyalog ve katılım ortamı yaratmak gerekiyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu son dönemde bu diyalog
ortamının da yeterince gelişmediğinden şikayetçi. “Eskiden pay-
laşımcılık vardı” diyor Hisarcıklıoğlu, “Şimdi ise iktidarlar zaman
içerisinde değişik alışkanlıklar kazanıyorlar. 3 Kasım’da seçimi
kazandığı zaman Sayın Başbakan, ‘Bu ülkeyi farklı fikirlerle
yöneteceğiz, kararları katılımcı demokrasiyle alacağı’ diyordu. Bu
çok önemli, işte Batı’nın yaptığı bu. Ama bu yavaş yavaş kopu-
yor. Ben karar aldım sen de uygularsın demek olmuyor. Geçmişte
seçim kaybeden hükümetlerin hepsinin altında bu tavır yatar”
diyor. Ali Babacan’ın “İş dünyasının bilmediği şeyler biliyoruz”
ifadesine karşı çıkarken kaşları çatılıyor Hisarcıklıoğlu’nun…
“Bilgi’nin rahatça herkese ulaştığı, herkesçe paylaşıldığı bir çağ-
dayız. İş dünyası her şeyi bilecek ki güvenle iş yapsın, yatırım
kararı alsın. İş dünyasının bilmediği şeyleri biliyoruz demek,
piyasaların zihnini karıştırır. Kafa karışıklığı kötüdür. ‘Ben bir
şeyler biliyorum her şey iyi olacak…’ Yok artık böyle bir şey.”

Harekete geçmek gerek

Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Türkiye’nin makro ve mikro anlamda
önünde ciddi tuzaklar olduğunun göstergesi. Makro-ekonomik
anlamda başarılar kazanan Türkiye’nin bu başarının olumlu etki-
lerini tabana yayacak hamleleri de bir ana önce yapması gereki-
yor. Bürokratik kısıtlamalar ya da çağın dışında kalan uygula-
malar ışığında uzun vadeli bir ivme yakalamak pek de kolay
olmayacak. Buna bir de uzun vadede istikrar yaratacak strateji-
lerin eksikliği eklendiğinde sorun daha da büyüyebilir. Elbette ki
şu anda hiçbir şey yapılmadığı gibi bir yargıya varmak da yanlış
olur. Bir işbirliği platformu kapsamında, iletişimin güçlü kılındığı
bir yapıda siyaset ve ekonomi yönetiminin ekonominin aktörleri
ile diyalog kapsamında karar aldığı bir yapı çok da hayal olmasa
gerek. Rekabet avantajı akalama sürecinde önemli bir yol
ayırımında olan Türkiye için bu konuların birincil öncelik olarak
belirlenmesi ve acilen üzerine gidilmesi gerekiyor. Hedefsiz bir
Türkiye’nin uzun vadede dişli rakiplerle mücadele etmesi, hedef-
siz bir iş dünyasının küresel ortamda oyuncu olması çok da kolay
olmayacak. Bu yönde kararlılık sergilenmezse ileriki günlerde
TOBB Başkanı’nın anlatacak çok da fazla ilginç şirket başarı
hikayesi kalmayabilir.

Değişim
Erez’de açılım fırsatı

Bir ara kilitlenme noktasına gelen proje bölge başarısı için önem-
li bir fırsat.

2005 yılında G-8’lerin İsrail Filistin barışı ve bölgenin yeniden
liman için fon kurma kararı aldıkları toplantıdan çıkan. Dünya
Bankası’nın eski başkanı James D. Wolfensohn, bölgeye geçerken
uğradığı Ankara’da Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Wolfensohn, bölgedeki barış sürecinin devam ettirilmesi için
Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın
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temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Filistin-İsrail arasında barışın
sağlanması amacıyla kurulan bu dörtlü oluşum kısaca, “Quartett”
olarak adlandırılıyor. İşte bu sürece Türk iş dünyasının katkısını
sağlamak amacıyla Nisan 2005’te TOBB önderliğindeki “Ankara
Forumu” oluşturuldu. Forum kapsamında yapılan toplantılarda.
Filistin’deki işsizlik sorununu biraz olsun hafifleterek bölgedeki
barış umutlarını canlandırmak amacıyla, Gazze’deki Erez Sanayi
Bölgesi’nin yeniden canlandırılmasına karar verildi. Bölge,
geçmişte Filistinli Bawab Ailesi’ne aitti ve Gazze sınırı İsrail
tarafından kapatılmadan önce 6 bin kişiye iş imkânı sağlıyordu.

Erez Sanayi Bölgesi aslında bir ekonomik girişimden öteye geçme
şansına sahip bir proje. Bugüne dek Ortadoğu’da atılan siyasi
adımların, sorunları çok fazla çözememesine karşın atılacak
ekonomik adımlar, taraflar arasında sağlanacak ortak çalışma ve
işbirliği platformu sorunun çözümüne önemli açılımlar getire-
bilir. Bunun bilincinde olan Mahmud Abbas projeye açık çek
vererek destek olacağını belirtmişti. Bölgede sorun İsrail tarafın-
dan kaynaklanıyor. Bölgede ticari faaliyetlerin olması gerektiği
gibi gerçekleşmesi için, İsrail’in Gazze sınırındaki denetimi biraz
gevşetmesi ve Aşdod’daki Eitan Limanı’nı bu bölgeye destek ola-
cak biçimde açması gerekiyor. İsrail ise bu konularda yavaş
davranıyor, çünkü bu adımların atılması durumunda güvenlik
zafiyeti olmasından korkuyor.

Bu gelişmeler ışığında tıkanan ve istenilen ivmeyi yakalayamayan
süreç nereye doğru gidiyor? Hisarcıklıoğlu’na göre hâlâ umut var.
Bölgede yaşanan iki önemli değişim yani Hamas’ın seçimi kazan-
ması ve İsrail’in tutumunu katılaştırması. Erez konusunda iler-
lemenin hızını düşürdü. Hisarcıklıoğlu, “Bu projenin önemini

Condoleeza Rice da Wolfowitz de ifade etti. Japonya başbakanı
sırf nasıl katlı yapabiliriz diye sormak için görüşmek istedi” diyor.
TOBB’un taraflardan beklentisi 49 yıllığına bir imtiyaz sözleşme-
si. Bu elde edildiği takdirde bölgenin imtiyazı 49 yıllığına sanayi
bölgesi yönetiminin olacak. Güvenlik kaygılarının giderilmesi
için bir Türk özel güvenlik şirketi kurulması ve güvenliğin bu şir-
ket tarafından sağlanması planlanıyor. Hisarcıklıoğlu ayrıca mal
giriş-çıkışının kontrolünü ve bölgenin saldırıya uğramayacağının
garantisini istiyor. Proje aktif hale geldiğinde bölgede. 10 bin
Filistinliye yani Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sine istihdam
sağlanacak ve yaklaşık 100 bin kişi bu projenin yaratacağı değer-
den faydalanacak. Burada önemli olan nokta İsrail tarafının
samimiyeti. TOBB Başkanı İsrail yönetiminin bu konudaki
samimiyetine inanıyor. İsrail Başbakanı Ehud Olmert’e oldukça
yakın bir isim olan İsrail Sanayiciler Birliği Başkanı Shraga
Brosh’un da projeyi desteklediğini söylüyor. Hisarcıklıoğlu, 15
Şubat’ta İsrail Başbakanı Ehod Olmert’in Türkiye’ye yapacağı
ziyaret sırasında anlaşmayı imzalatmayı umuyor. Her ne kadar bu
proje bölge için son derece önemli bir açılım fırsatı olsa da bir gün
içerisinde üç ayrı siyasi iklimin yaşandığı Filistin bölgesinde bir
şey garanti değil.

Biyografi

TOBB Başkanı, 2001’de başladığı görevinin yanı sıra birçok yerel
ve uluslar arası organizasyonda da aktif rol alıyor.

Doğum: Ankara, 1955

Eğitim: TED Koleji’ni bitirdikten sonra Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi’nde Ekonomi ve İşletme Eğitimini tamamladı.
Profesyonel TOBB’da görev aldıktan sonra şirketlerinde icra
görevlerinden çekildi. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı
şirketler şunlar: Armada İnşaat ve İşletme A.Ş. Eskihisar İnşaat
Malzemeleri A.Ş. Eskihisar Dış Ticaret A.Ş. Eskihisar İnşaat ve
Yatırım A.Ş. Fibor A.Ş. Kristal Şeker Sanayi A.Ş.

Görevleri: 2001 yılında TOBB Başkanlığı’na gelen Hisarcıklıoğlu
ayrıca Eurochambers’de Yönetim Kurulu Üyesi. Bunun yanı sıra
birçok organizasyonda üst düzey görevler alıyor.

Ailesi: Hisarcıklıoğlu evli ve 3 çocuk babası.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haftalık Businessweek
Türkiye Dergisinin son sayısına “Türkiye’nin hedefi yok”
sözleriyle kapak oldu. Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı ve

Başmüzakereci, Ali Babacan’ın aynı dergiye verdiği özel röpor-
tajda “AB’ye girmenin nihai amaç olmadığını, asıl önemli

olanın AB standartlarında bir ekonomi ve toplum meydana
getirmek olduğu”nu belirterek “Yapılacaklar belli. Gerekirse bun-
ları biz kendimiz yaparız” demesini değerlendirirken, “Bunu
Ankara kriteri yaparız, İstanbul kriteri yaparız” demenin bir şey
ifade etmeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Somut bir yol haritası belirlemek lazım. Yeni bir programa ihtiyaç
var. Yapılması gerekenleri zaten herkes biliyor. Bunlara da kim-
senin itirazı yok. Ne zaman yapılacak, kimle yapılacak, bunları
bilmek önemli. Kemal Derviş programı makro anlamda bir
toparlanma sağladı. Eskiden sadece bütçe açık vermesin diye
bakıyorduk, bugün bütçenin kalitesine bakıyoruz. Ama o program-
dan sonra bir program ortaya koyulmadı. Yani Türkiye’nin bir
hedefi ve bu hedefe götürecek belli bir stratejisi yok. Strateji yoksa
rotanız yok demektir. O zaman rüzgarın önünde savrulursunuz.
Mayıs, Haziran’da olduğu gibi.

Türkiye’nin hedefi, stratejisi, rotası yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, haftalık Businessweek Türkiye Dergisi’nin son
sayısına “Türkiye’nin hedefi yok” sözleriyle kapak oldu. Bu hafta-
ki Businessweek Türkiye Dergisi, Hisarcıklıoğlu’na fotoğraflarla
birlikte 7 sayfa ayırdı. Serdar Turan ile Mithat Bereket tarafından
hazırlanan kapak konusunda, Hisarcıklıoğlu ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde bulundu ve bazı anekdotlarını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci, Ali Babacan’ın
Businessweek Türkiye’ye verdiği özel röportajda “AB’ye girmenin
nihai amaç olmadığı, asıl önemli olanın AB standartlarında bir
ekonomi ve toplum meydana getirmek olduğu”nun altını çizerek
“yapılacaklar belli. Gerekirse bunları biz kendimiz yaparız” söz-
lerini de şöyle değerlendirdi: “(Bunu Ankara kriteri yaparız,
İstanbul kriteri yaparız) demek bir şey ifade etmez. Somut bir yol
haritası belirlemek lazım. Yeni bir programa ihtiyaç var. Yapılması
gerekenleri zaten herkes biliyor. Bunlara da kimsenin itirazı yok.
Ne zaman yapılacak, kimle yapılacak, bunları bilmek önemli.
Kemal Derviş programı makro anlamda bir toparlanma sağladı.

T

Türkiye’nin hedefi, stratejisi ve rotası yok
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Eskiden sadece bütçe açık vermesin diye bakıyorduk, bugün
bütçenin kalitesine bakıyoruz. Ama o programdan sonra bir
program ortaya koyulmadı. Yani Türkiye’nin bir hedefi ve bu
hedefe götürecek belli bir stratejisi yok. Strateji yoksa rotanız yok
demektir. O zaman rüzgarın önünde savrulursunuz. Mayıs,
Haziran’da olduğu gibi.”

Hisarcıklıoğlu, dergide yine Devlet Bakanı Başmüzakereci Ali
Babacan’ın “İş dünyasının bilmediği şeyleri biliyoruz” ifadesini de
eleştirirken, “Bilginin rahatça herkese ulaştığı, herkesçe pay-
laşıldığı bir çağdayız. İş dünyası her şeyi bilecek ki güvenle iş yap-
sın, yatırım kararı alsın. İş dünyasının bilmediği şeyleri biliyoruz
demek, piyasaların zihnini karartır. Kafa karışıklığı kötü…

‘Ben bir şeyler biliyorum her şey iyi olacak…’ yok artık böyle bir
şey” dedi:

Yabancı bankaların, yerli bankalarda pay sahibi olmalarına
ilişkinde değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, bu konuda bir
strateji eksikliği bulunduğunu söyledi. Bu uygulama başlamadan
yabancı bankaların yerli bankalardan yüzde kaç oranında pay ala-
bileceklerinin önceden belirlenmesi gerektiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, bankacılıkta yabancı sermayenin mutlaka belli bir
oranının olması gerektiğini bildirdi.

Hükümet ekonomi ekseninden kopmasın

Dergi’de, Türk girişimcilerinin başarı öyküleri ve potansiyelinden
söz eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflerini belirleyemediği,
hedefleriyle uyumlu yol haritasını belirleyemediği sürece bu
büyük potansiyeli yeterince değerlendirememe riski ile karşı
karşıya kalabileceğini söyledi. Toplumdaki eksiklik hissinin kay-
nağının da bu olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
ihtiyacı olanın makro ekonomideki kazanımları korurken, bu kez
reel sektörün önünü açmaya yönelik yeni bir iktisadi program
olduğunu bildirdi. “TOBB’un 2007’nin kayıp yılı” olması ile
“kamplaşma” risklerinden korktuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
bugün siyasetin değil ekonominin konuşulması gerektiğini söyle-
di. Hisarcıklıoğlu, yine insanların kamplaştıkça “nasıl para
kazanacakları” sorusu yerine “kim Başbakan, kim Cumhurbaşkanı
olsun” diye düşünmeye başladığını belirterek, oysa hükümet ile
Meclis’in ekonominin ekseninden kopmaması gerektiğini kaydetti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, haftalık Businessweek Türkiye Dergisinin
son sayısına “Türkiye’nin hedefi yok” sözleriyle kapak

oldu. 

Bu haftaki Businessweek Türkiye Dergisi, Hisarcıklıoğlu’na
fotoğraflarla birlikte 7 sayfa ayırdı. Serdar Turan ile Mithat
Bereket tarafından hazırlanan kapak konusunda, Hisarcıklıoğlu
ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve bazı anekdot-
larını aktardı.

Türkiye’nin hedefi yok

Dergide, Türk girişimcilerinin başarı öyküleri ve potansiyelinden
söz eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflerini saptayamadığı,
hedefleriyle uyumlu yol haritasını belirleyemediği sürece bu
büyük potansiyeli yeterince değerlendirememe riski ile karşı
karşıya kalabileceğini söyledi.

Toplumdaki eksiklik hissinin kaynağının da bu olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihtiyacının makro ekonomideki
kazanımları korurken, bu kez reel sektörün önünü açmaya yöne-
lik yeni bir iktisadi program olduğunu bildirdi.

“TOBB’un 2007’nin kayıp yılı” olması ile “kamplaşma” risk-
lerinden korktuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bugün siyasetin
değil ekonominin konuşulması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci, Ali Babacan’ın
Businessweek Türkiye’ye verdiği özel röportajda “AB’ye girmenin
nihai amaç olmadığı, asıl önemli olanın AB standartlarında bir
ekonomi ve toplum yaratmak olduğu”nun altını çizerek “yapıla-
caklar belli. Gerekirse bunları biz kendimiz yaparız” sözlerini de
şöyle değerlendirdi:

“Bunu Ankara kriteri yaparız, İstanbul kriteri yaparız demek bir
şey ifade etmez. Somut bir yol haritası belirlemek lazım. Yeni bir
programa ihtiyaç var. Ne zaman yapılacak, kimle yapılacak bun-
ları bilmek önemli. Kemal Derviş programı makro anlamda bir
toparlanma sağladı. Eskiden sadece bütçe açık vermesin diye
bakıyorduk, bugün bütçenin kalitesine bakıyoruz. Ama o
programdan sonra bir program ortaya koyulmadı. Yani
Türkiye’nin bir hedefi ve bu hedefe götürecek belli bir stratejisi
yok. Strateji yoksa rotanız yok demektir. O zaman rüzgarın
önünde savrulursunuz.”

T

Reel sektörün önünü açacak iktisadi programa ihtiyaç var
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Baştan beri blok satışına karşı çıktıkları Halk Bankası’nın
yüzde 25’inin halka açılması kararına destek veren TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2001’de ödediğimiz faturanın
10 milyar dolarlık kısmı Halkbank’ındı. Halk bu faturayı
ödedikten sonra, şeffaflık ister. Karar bu yüzden doğru” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bankanın değerini 10 milyar dolar olarak
hesapladı.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2001 krizinde Türk halkının Halkbank
faturası olarak 10 milyar dolarlık yükü karşıladığını
belirterek, “Böyle bir bankanın özelleştirilmesi, toptan
satışı gündeme gelmeden önce halka açılması, dolayısıyla

bilançonun şeffaflaşması gerekiyordu. Bu yüzden yüzde
25’inin halka açılmasına dönük kararı doğru buluyoruz” dedi.

BMD’ye sunum yaptı: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) bünyesindeki
İstikrar Enstitüsü Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkanı
Süreyya Serdengeçti ile TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Güven Sak, Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) düzenlediği
toplantıda Türk Ekonomisindeki gelişmeleri ortaya koyan bir
sunum yaptı. Rifat Hisarcıklıoğlu, Özelleştirme Yüksek
Kurulu’nun (ÖYK) Halk Bankası’nın blok satışı yerine yüzde
25’inin halka açılması kararını değerlendirirken, “Bizim de iste-
diğimiz buydu” diye konuştu.

Özelleştirme olmalı: Halbank’ın özelleştirilmesine karşı çık-
madıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı.
“TOBB olarak özelleştirmeye karşı çıkmamız düşünülemez.
Ancak Halkbank’ın özel bir durumu var. Hatırlarsanız 2001 krizi
sırasında bankacılık sektöründen doğan önemli bir yükü, Türk
halkı ödemek zorunda kaldı. Bunun 10 milyar dolarlık bölümü
Halkbank faturasıydı. Türk halkı bu faturayı da ödedikten sonra,
sahibi olduğu bu bankanın özelleştirilmesinin gerçek anlamda
şeffaf yürümesini ister. Biz de TOBB olarak bunun için
Halkbank’ta toptan satış öncesi halka açılmanın doğru olacağını
savunduk.”

Şeffaf bilanço çıkar: Hisarcıklıoğlu, Halkbank’ın yüzde
25’inin halka açılmasıyla birlikte bilançosunun kamuoyu
nezdinde de şeffaf hale geleceğini kaydederek, şöyle konuştu:
“Halkbank, halka açılınca, sermaye piyasası kuralları gereği
bilançonun düzenli olarak kamuoyuna duyuracak. Böylece
Halkbank’ın değerinin ne olduğunu herkes daha iyi görecek.
Belki de halka açılma sırasında Halkbank’ın değeri beklentilerden
daha düşük olabilir, onu bilemiyoruz. Ancak, önemli olan
Halkbank’ın bilançosunun bu şekilde şeffaf hale gelmesi. Daha
sonra gerçekleşecek blok satışta kimsenin, Halkbank’ın değeriyle
ilgili bir şüphesi kalmaz.”

Değeri 10 milyar dolar: Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank’ın
değeriyle ilgili olarak yaptığı hesabı da şöyle anlattı. “Akbank’ın
yüzde 20’si 3.1 milyar dolara Citigroup’a satıldı. Yani, bankanın
değeri, Citigroup’a satış fiyatı dikkate alındığında 15.5 milyar
dolardı. Akbank’ın sektördeki payı yüzde 12 dolayında. Şimdi
Akbank örneğinden yola çıkarsak, Halkbank’ın sektördeki payı
yüzde 8 dolayında. Bu durumda eğer sektördeki payı yüzde 12
olan banka 15.5 milyar dolarlık toplam fiyattan alıcı bulabiliyor-
sa, Halkbank’ın değeri de 10 milyar dolardan aşağı oluşmaması
gerekir.”

Kim hesap sormaya kalksa ‘getir defterini” diyorlar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mevcut sistemin Türkiye’de
herkesi defolu hale getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Kim
hesap sormaya kalksa getir defterini diyorlar. Yapılan incelemede
bir işletme, vergi mevzuatının 13’üncü maddesine göre hareket
etse 15’inci maddeden suçlanıyor. Dönüp 15’inci maddeye göre
davransa bu kez karşısına 13’üncü madde çıkarılıyor. Türkiye’de
tapuda işlem yapan hiç kimse hesabını veremez. Kimse hesap
verebilecek ve hesap sorabilecek durumda değil. Hesabını vere-
meyen hesap soramaz. Bizler artık hesabımızı vermek istiyoruz.”

T

10 milyar dolar fatura ödedik Halkbank’ta şeffaflık hakkımız
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TOBB Başkanı, “Kim hesap sormaya kalksa ‘getir defterini’
diyorlar. Bu nedenle kimse hesap sorabilecek durumda değil”
dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, mevcut sistemin Türkiye’de herkesi defolu
hale getirdiğini vurgulayarak, “Kim hesap sormaya kalksa

‘getir defterini’ diyorlar. Türkiye’de tapuda işlem yapan hiç
kimse hesabını veremez. Kimse hesap verebilecek ve hesap sora-

bilecek durumda değil. Hesabını veremeyen hesap soramaz” dedi.

Kimse hesap sormuyor

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) düzenlediği “2007’ye
Bakış; Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı toplantıda konuşan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ilk kez 5 yıldır üst üste büyüme sağ-
landığını ifade ederek, bunu özel sektörün girişimci ruhunun
sağladığını söyledi. Buna karşın Türkiye’deki mevcut işletme
kurallarının ve vergi sisteminin herkesi defolu hale getirdiğini vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu,  “Türkiye’de kimse hesap verebilecek ve
sorabilecek durumda değil Hesap sormaya kalksa getir defterini
diyorlar. Yapılan incelemede bir işletme, yasanın 13. maddesine

göre hareket etse 15. maddeden suçlanıyor. Dönüp 15. maddeye
göre davransa bu kez karşısına 13. madde çıkarılıyor. Bizler artık
hesabımızı vermek istiyoruz. Hesap verebilirsek hesabını da sora-
biliriz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kayıtlı 851 bin işyerinin ancak yüzde
2’sinin 50 kişiden fazla çalışanı bulunduğunu hatırlatarak, bu
sayıyı 51’e çıkarmak isteyen firmaya doktor, sağlık memuru gibi
kişileri bulundurma zorunluluğu getirildiğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, işverenlerin bu durumu aşmak için her 49 kişi için
bir yeni şirket kurma yoluna gittiğini vurguladı.

Türk markalarına öncelik

BMD Başkanı Ali Murad Kızıltaş, BMD Üyesi markaların 2005
yılı cirolarının 6.5 milyar YTL olarak tahmin edildiğini söyledi.
Kızıltaş, “Bu ülkede yerli sermayeyle doğmuş, dünyaya
Türkiye’den yayılan Türk markalarına, arkalarında çok büyük
finansal destek bulunan Türkiye’ye giren ve girmeye çalışan ulus-
lararası markalar karşısında pozitif ayrımcılık bekliyoruz” dedi.
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti 2007 yılında da
çalkantı riski bulunduğunu ifade etti.

T

Hisarcıklıoğlu: Sistem herkesi defolu yaptı
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aşkanlığını Ali Murad Kızıltaş’ın yürüttüğü Birleşmiş
Markalar Derneği’nin (BMD) 50 kadar üyesiyle birlikte
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu’yu dinliyoruz.

Hisarcıklıoğlu, yakasına mikrofonu takmış, çok profesyonelce
sunumunu yapıyor. Salonda dikkatlerin dağıldığını hissettiği
anda, araya konuyla bağlantısını kurduğu fıkralar sıkıştırıyor. Ama
hep izleyenlere çok çarpıcı gelen tabloları birbiri arkasına perdeye
yansıtıp, somut yorumlar getiriyor.

Derken, perdeye Türkiye’deki şirketlerin yükümlülükleriyle ilgili
bir bölüm yansıyor:

• Şirkette çalışan sayısı 50’yi aştığı anda, Avukat, doktor, sağlık
görevlisi görevlendirmek gerekiyor.

• Şirketin faaliyet alanına göre, gıda mühendisi kimya mühendisi,
elektrik mühendisi zorunluluğu devreye giriyor. 

• İş güvenliği ile ilgili bir mühendis veya teknik eleman mutlaka
bulundurmak gerekiyor.

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu noktada saplamasıyla araya giriyor:
“İş güvenliği için özel bir eleman görevlendirilmesinin dünyada
örneği yok.”

Ardından maddeler sıralanıyor:
• Şirkette çalışan sayısı 150’yi aştığı anda, çalışanların tüketim
kooperatifi kurabilmesi için bir yer gösterme zorunluluğu devreye
giriyor.

Hisarcıklıoğlu’ndan yine  bir saplama geliyor:
“Tüketim kooperatifi daha çok sosyalist sistemlerde olan bir uygu-
lamaydı. Gerçi Türkiye’de de geçmişte bu örneklere rastlamak
mümkündü. Ancak, şimdi kimsenin tüketim kooperatifi kurduğu
yok. Madde yine de yasada ne hikmetse duruyor.

Görevli önündeki tuşa dokunuyor, karşımıza ilginç bir madde
daha çıkıyor.

B

Sizin şirkette antrenör var mı
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• Bir işyerinde çalışanların sayısı 500’ü geçiyorsa o şirketin mutla-
ka spor tesisi yapması, ayrıca antrenör de görevlendirmesi gereki-
yor.

Hisarcıklıoğlu, bu maddenin de üzerinde özellikle duruyor.

“Çalışanlar için spor alanları düzenlemeye kimsenin karşı çıktığı
yok, olabilir. Ancak, antrenör bulundurma zorunluluğunu anla-
mak mümkün değil.”

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yasada kendilerine “Çarpık” gelen
maddeleri yeri geldikçe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da
dikkatine sunduğunu belirtiyor:

Sayın Başbakan’ın tepkisi, “Abartıyorsun Rifat Bey oluyor. Hiç
abarttığımız falan yok. Bu çağda çalışanların tüketim koopera-
tifine yer ayırmak zorunda kalmak, antrenör görevlendirmek gibi
bir zorunluluk hangi mantığa sığar?”

Peki bu zorunluluklar karşısında şirketler ne yapıyor? Yanıtı,
Hisarcıklıoğlu’nun sunumunda yer alıyor:

• Türkiye’deki şirketlerin yüzde 98’inde çalışan sayısı 50’nin altın-
da kalıyor.

• Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 2’sinde çalışanların sayısı
50’yi geçiyor.

Çünkü Hisarcıklıoğlu’nun deyimiyle, çalışan sayısı 49’u bul-
dukça, patronlar yeni yeni şirketler kurup, yasadaki kendilerine
“Çarpık” gelen zorunluluklardan kaçıyor…

Yine de ben merak ediyorum, acaba Türkiye’de kaç şirkette
çalışanların bir antrenörü var?..

60 bin terör mağduru yok, ceza mı yiyelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Üyelerine
yaptığı sunumda şirketler üzerindeki şu zorunluluklara dikkat
çekiyor:

• Özürlü çalıştırma zorunluluğu: Yüzde 3
• Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu: Yüzde 1
• Terör mağduru çalıştırma zorunluluğu: Yüzde 2

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de gerçekte çalışan sayısı 50’yi geçen işlet-
melerde 3 milyon kişinin çalıştığını hatırlatıp, hesabı gözler önüne
seriyor:

“Bu işletmelerin toplam 60 bin terör mağduruna kapılarını
açması gerekiyor. Çünkü şükür ki Türkiye’de 60 bin terör mağdu-
ru yok. Üstelik Türkiye İş Kurumu kayıtlarında ‘terör mağdu-

ruyum, iş arıyorum’ diyen sadece 70 kişi var. Şimdi şirketler terör
mağduru çalıştırma zorunluluğu oranını tutturamazsa, cezayla
karşı karşıya kalıyor.”

Ben de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü soruya
dönüştürerek konuya noktayı koyuyorum:

Acaba Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyu fazla mı abartıyor?
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165 yıllık Türk Telekom’u 9 yıllık Google ile karşılaştıran ve
aradaki büyük farkın, birinin 72 milyona diğerinin 6 milyar
insana hitap etmesinden kaynaklandığını belirten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Artık küreselleşeceğiz.
Dünyada söz sahibi olan şirketleri içimizden çıkaracağız” diye
konuştu.

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İş dünyası olarak
hedeflerini, “Kendimize bir sanayi stratejisi çizeceğiz,
sermayeyi böldürmeyip kurumsallaşacağız ve küreselleşe-
ceğiz” diye açıkladı.

Birleşmiş Markalar Derneği’nin düzenlediği “2007’ye bakış:
Türkiye ve dünya ekonomisi” konulu toplantıda Rifat
Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti
ve TEPAV Direktörü Güven Sak ile bir konuşma yaptı.
Hisarcıklıoğlu özel sektöre küreselleşmeye doğru yön gösterirken
“akıl teri ile alın terinin” birleşmesinden söz etti ve
telekomünikasyon alanında Türk Telekom ile Google’ı örnek gös-
terdi: “Türk Telekom 165 yıllık kuruluş, 60 kişi çalışıyor, 7 mil-
yar cirolu ve 12 milyar dolar piyasa değerine sahip. Google ise 9
yıllık kuruluş, 9 milyar cirolu ama piyasa değeri 150 milyar dolar.
Cirosu yüzde 30 daha fazla, piyasa değeri 12 kat büyük Aradaki
büyük fark Türk Telekom’un 72 milyon insana hitap etmesine

karşılık Google’ın 6 milyar insana hitap etmesi. Yani biri yerel,
diğeri küresel.”

İşte ligdeki yerimiz- Hisarcıklıoğlu’nun bu iki şirket
karşılaştırması ile vurguladığı ise hedefin dünya şirketi haline
gelmek olduğu. Bu nedenle de “Küreselleşeceğiz. Dünyada söz
sahibi şirketleri içimizden çıkartacağız. Niye çıkartmayalım?
Bizim gidip de başarısız olduğumuz bir tane Pazar yok” dedi.

Sonra da Türkiye’nin dünya üretimindeki yerini sıralıyor:

• Dünyanın en büyük ikinci düzcam üreticisi
• Dünyanın en büyük beşinci mücevherat üreticisi
• Dünyanın en büyük altıncı pamuk üreticisi
• Dünyanın en büyük altıncı çimento üreticisi
• Dünyanın en büyük onuncu turizmcisi Türkiye.

Yine Türkiye Avrupa’nın en büyük tekstilcisi, en büyük televiz-
yon üreticisi, en büyük gübre üreticisi, beşinci büyük buzdolabı
üreticisi, yedinci büyük otomotiv üreticisi.

Kaynaklar iyi kullanılmalı- TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, bu hedeflere ulaşmak için kaynakların da çok iyi
kullanılması, bunun için öncelikle bir sanayi envanterinin çıkarıl-

T

TOBB: Artık hedefimiz dünya ligi
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ması gereğine işaret etti ve şöyle devam etti: “Kayseri’de iki tane
başarılı şirket çıktı. Türkiye’de bir anda 435 tane kanepe üreten
şirket türedi. Şu anda 49 ile arsa, elektrik ve istihdam teşviği veri-
liyor. Eğer un fabrikasını bu illere kurarsan teşvik alıyorsun,
Türkiye’nin un fabrikası ihtiyacı var mı? Türkiye’nin öğütülecek
buğdayı 20 milyon ton, tespit edilen kurulu un fabrikası kapa-
sitesi 38 milyon ton. Bu kaynakların israfıdır.”

Futbolu değil, ekonomiyi konuş- Türkiye’nin ekonomik
performansına da değinen Hisarcıklıoğlu, bunu fert başına düşen
gelirle yaptı. 1968’de ABD’de kişi başına gelir 100 iken
Türkiye’dekinin 9 olduğunu, 2004 yılına gelindiğinde ise yine
100’e karşı 9 oranının korunduğunu belirtti. AB ülkelerinde ise
100’e karşı Türkiye’nin 1968’de 16 geliri varken 2004’de bunun
14’e düştüğüne dikkati çekti. Ortada ilerleme yok. Türkiye yıllık
ortalama yüzde 4.5’lik büyümesini sürdürürse 2033 yılında ancak
AB düzeyinin yarısına geleceğini, halbuki yıllık yüzde 7.5
büyüme ile bu hedefe 2019’da varılabileceğini hatırlatan Rifat
Hisarcıklıoğlu, “İyi yönetim ile kötü yönetim arasında böyle bir
fark var” dedi. Hisarcıklıoğlu Kayseri’de insanların bir araya
geldiğinde genelde günlük işlerinden konuştuğunu, futbol ve
siyaseti konuşmadığını belirterek “Eğer futbol ve siyaseti ön plan-
da tutarsak, sürekli bunu konuşur ve tartışırsak, Türkiye’nin gün-
demine ekonomiyi oturtamazsak, başarılı olamayız” dedi.

3 büyük çarpıklık

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisindeki
çarpıklıkları da üç alandan örnekler vererek ortaya koydu:

1- Vergi sistematiğini tamamen bozmuşuz. Mesela 13. maddeye
göre defter tutarsan 15’inci maddeden ceza yiyorsun, 15’e göre
tutarsan 13. maddeden. Sistem hepimizi defolu yapmış.

2- Sistem, 50 kişilik  istihdama çıktın mı seni cezalandırıyor.
Hemen bir avukat, doktor, yeminli mali müşavir tut diyor.
İstihdamın yüzde 6’sı da özürlü, hükümlü ve terör mağdurların-
dan olacak. 50 kişinin üstünde 3 milyon istihdam var. 60 bin
terör mağduru var mı? Allah’a şükür ki yok. Fabrikanın deposunu
soyan ve hüküm giyen biri cezaevinden çıkıyor. Sen de eleman
arıyorsun. Başvurdu mu, onu almak zorundasın. Depoyu soy-
muş. Ama almazsan ceza var. İstihdamı 50 kişiye varan oto-
motikman 58’e çıkıyor. Onun için işyerlerinin yüzde 98’i 50’den
az işçi çalıştırıyor. 49’a gelen duruyor. İkinci bir işyeri açıyor, istih-
damı onun üzerinde gösteriyor.

3- Türkiye’de 83 milyon kişi sosyal güvenlik şemsiyesi altında.
Nüfusumuz ise 72 milyon, 20 milyon kişinin de sosyal güvenliği
yok. Ülkenin nüfusu çıkıyor 103 milyona. Sosyal güvenlik refor-
mu bunun için çok gerekli.

TOBB’a göre yapılması gereken 10 reform
1- Hukuk ve yargı reformu
2- Kamu yönetimi ve kamu personeli reformu
3- Eğitim reformu ve işgücü beceri dönüşümü
4- Sosyal güvenlik reformu
5- Vergi reformu
6- Sanayi stratejisi
7- Tarım stratejisi
8- Turizm stratejisi
9- Altyapı sektörlerinin (enerji, telekom, havayolu, demiryolu,
liman) serbest rekabete açılması
10- Özelleştirme
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de
bugüne kadar sık sık eleştirilen ‘lobicilik’te etkin olmak için
iki önemli adım atacak. New York’ta Türkevi’nin yıkılıp
yeniden inşa edilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile protokol

imzalayan TOBB, Brüksel ofisini de daha büyük bir binaya
taşıyacak. New York’ta inşa edilecek “Türkevi” ve Brüksel’de satın
alınacak yeni bina ile TOBB hem AB, hem de ABD çevrelerinde
etkinliğini artırmayı planlıyor.

Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve AB müzakere sürecinde
yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye’nin yurtdışı lobi faaliyetleri
sürekli eleştirildi. Hem ticari anlamda ülkeler ile ilişkileri
geliştirmek hem de siyasi konularda hükümetlere yardımcı olmak
amacıyla sivil toplum örgütleri son dönemde harekete geçerek,
yurtdışında ofis açmaya koyuldu.

AB’nin başkenti olarak adlandırılan Brüksel’de şu ana kadar
TOBB, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul
Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON), Türkiye Genç İşadamları Derneği
(TÜGİAD) gibi sivil toplum örgütlerinin ofisi bulunuyor. Öte
yandan Brüksel’de AB çerçeve programlarından yararlanılması için
TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),
KOSGEB ve TÜBİTAK’ın kurduğu Turbo ofisi bulunuyor.

30 kişilik tim oluşturulacak

TOBB; AB çevrelerindeki etkinliğini artırmak için Brüksel ofisini
büyütmeye karar verdi. Brüksel’de bina almak isteyen TOBB,
araştırma yapıyor. 6-7 alternatif üzerinde duruluyor.

TOBB’un yeni binasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),
TOBB ETÜ, TEPAV, İKV gibi TOBB’un bünyesindeki kuru-
luşların da ofisleri olacak TOBB yeni binasında konferans merkezi
de yapacak. Yeni bina satın alındıktan sonra Brüksel’de çalışan
sayısı artırılacak. 30 kişilik tim oluşturulması planlanıyor.

Protokol imzalandı

TOBB, New York’taki Türevi’nin yıkılıp, yeniden inşası için de
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile protokol imzaladı. 1977 yılında
satın alınan ve tamamı Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 11 katlı
Türkevi’nde başkonsolosluk ve bağlı ateşelikler, Birleşmiş Milletler
nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Merkez Bankası, New York temsilciliği ofisleri yer
alıyor. Bina yeniden yapılandırıldıktan sonra TOBB’un da ofisi
olacak Türkevi’nde kurulması planlanan ofis ile Devlet Bakanı
Kürşad Tüzmen’in ‘tik tak’ dediği ticaret takımları için ilk adım
atılacak.

Ali Babacan, TOBB’dan yardım istedi

Bu arada Türkiye’nin Brüksel’deki Daimi Temsilciliğini yeni bir
binaya taşımak istediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Devlet
Bakanı Babacan, daimi temsilcilik için 150 metrekarelik yeni bir
bina arıyor. Babacan, konuyla ilgili olarak TOBB’dan yardım iste-
di. Babacan’ın Brüksel’de bina almak için araştırma yapan TOBB’a
“Siz araştırma yaptınız, bize de yardımcı olun, daimi temsilciliğe
uygun bina varsa bizi haberdar edin” dediği belirtildi.

T
TOBB, Brüksel’de bina alacak New York’ta Türkevi yapacak
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İstanbul’daki uluslararası konferansta konuşan TOBB
Başkanı, yabancı yatırımcılara çağrıda bulunarak, “Dünyanın
20 büyük ekonomisi içine girmeyi başaran Türkiye, sizi
yanıltmaz. Bize inanan kazanır” dedi.

abancı yatırımı artırma çerçevesinde “Fırsatlar Ülkesi
Türkiye” konferansı düzenlendi. Konferansa katılan
hükümet temsilcileri, istikrarda sapma olmayacağına dair
mesajlar verirken, iş adamlarınca da geçmişteki tecrü-

belerin ışığında gelecek yabancı yatırımcıların “pişman olma-
yacakları” ifade edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Yatırımcılar
Derneğinin (YASED) Finans Dünyası ile birlikte düzenlediği
“Başarıya Giden Yolda Fırsatlar Ülkesi Türkiye” konferansının
açılışında yaptığı konuşmada, “Dünyanın 20 büyük ekonomisi
içine girmeyi başaran Türkiye, sizi yanıltmayacaktır. Türkiye
gerçekten bir fırsatlar ülkesidir ve buna inanan, güvenen kazan-
caktır” dedi.

“Enerji kârlı sektör”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin su kaynakları yoluyla 73 milyar kilo-
vat saat enerji üretebilecek su potansiyeli bulunduğuna dikkat
çekerek, şunları kaydetti: “Hali hazırda mevcut tesislerimizle,
sularımızdan 46 milyar kilovat saat enerji üretebiliyoruz. Toplam
su potansiyelimizin ancak yarısına ulaşıyoruz. Geri kalan kısım
yaklaşık 500 adet daha yeni tesis demektir, yeni yatırım alanları
demektir. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında da büyük
yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Nükleer enerjide yatırım imkanı
çok fazla. Ancak yatırımlar bununla sınırlı değil. Madencilik,
konut inşaatı, imalat sanayi ve hatta tarım ve hayvancılık sektör-
lerinde dahi yabancılar için çok cazip yatırım alanları vardır” dedi.

“Türk malı kullanınız”

Hisarcıklıoğlu, yabancı yatırımcıya çağrısında ayrıca, “Fırsatlar
ülkesi Türkiye ifadesinin gerçekleşmesi, uyuyan devin uyanması
an meselesi. Türkiye’ye güveniniz, bu ülkedeki partnerlerinize
güveniniz. KOBİ’lerimize güveniniz, onlara tedarik zincirleri
içinde yer veriniz. İnsanımıza, insan gücü kaynağımıza güveniniz.
Türkiye, sizi yanıltmayacaktır. Türkiye gerçekten fırsatlar ülke-
sidir ve buna inanan, güvenen başarılı olacaktır, kazanacaktır”
dedi. YASED Başkanı Şaban Erdikler de 20 milyar dolar
seviyesindeki yabancı yatırım için “Bu bizi tatmin ediyor mu?
Elbette ve kesinlikle hayır” dedi ve son 4 yılda atılan adımların,
Türkiye’yi çok daha büyük başarılara götüreceğini kaydetti.

Bakan Coşkun’dan teminat

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ise yatırımcılara seçim
ekonomisi uygulanmayacağı teminatını verdi. Coşkun, “Bütün
yatırımcılar; emin olarak, önünü görerek, güven içinde yatırım-
larını yapabilirler” dedi. Türkiye’nin uluslararası ortamda yatırım
cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirten Coşkun, bunun en
etkili atılımını otomotivde gördüklerini ifade etti. Uluslararası
sermayenin önündeki engellerin tek tek kaldırıldığını, yerli-
yabancı sermaye arasında fark kalmadığını belirten Coşkun,
Türkiye’nin yatırım açısından tarım, hizmet, madencilik ve ener-
jide iddialı olduğuna vurgu yaptı. Turizmde yaşanan gelişmeleri
memnuniyetle karşıladıklarını, turizm, tarım ve hayvancılıkta
yeni atılımlar beklediklerini söyleyen Ali Coşkun, “OSB’lere
büyük önem veriyoruz. 2007’de cumhurbaşkanlığı ve genel
seçimler var. Bu nedenle herhangi bir seçim ekonomisi uygulan-
mayacak. Pragramdan sapma olmayacak. Bütün yatırımcılar
emin olarak, önünü görerek, güvenle yatırımlarını yapabilir” diye
konuştu.

Y

Hisarcıklıoğlu: Fırsat Ülkesiyiz
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eniz Baykal’ın “iş dünyası ve medyanın korkup pıstığı,
ülkenin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılara tepkisiz kaldığı”
yolundaki sözleri, hem medya hem de iş dünyasında rahat-
sızlık yaratmış durumda.

Baykal’ın, “Şikayet edemeyiz. Şikayet ettiğimiz getir defterleri
diyorlar” sözlerini örnek gösterdiği Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan bir açıklama geldi.
Sözlerinin yanlış değerlendirildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu’nun
açıklaması özetle şöyle:

“Ben bu ifadeyi vergi bilincini oluşturmak ve kayıtdışılıkla
mücadele etmek adına ortak bir çağrı olarak yaptım. Her zaman
şunu söylüyorum, diyorum ki; hesap sormak istiyorsak
göğsümüzü gere gere hesap de vermeliyiz. Yani hesap sormak için
önce kayıtdışılığı bırakmalıyız.

Bu çağrımı ben yurt içinde yaptığım bütün gezilerimde tekrar
ediyor ve herkesi kayıt içine girmeye davet ediyorum. Bu çağrı ve
ifadeye, gerek siyasiler, gerekse bürokratlar ve hatta vatandaşlar da
katılmalı. Çünkü bu hepimizin ortak menfaatidir.

Kayıt dışı ile mücadele, vergi mükellef sayısının artması, vergi bi-
lincinin oluşturulması, vatandaş olmanın en önemli özelliğidir. Bu
bilince eriştiğimizde ve gereğini yerine getirdiğimizde, biz de hesap
sorabiliriz. Çünkü kayıt dışında kalanın hesap sormaya da hakkı
olmaz.

Devletin en önemli gelir kalemi vergidir. Türkiye’nin nüfusu, seç-
men sayısı ve vergi mükellefi sayısını karşılaştırdığımızda bugün
içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu den-

gesizlikle ortaya çıkan kayıt dışılık yükünü kayıt içine gitmiş
üyelerimiz ve vatandaşlarımız çekmektedir.

Devlet vatandaşına eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik gibi temel
hizmetleri sunmak zorunda. Ancak bunların devamlılığı ve kalite-
si, devletin vergi gelirleri ile orantılıdır. Bu hizmetlerin sağlıklı ve
devamlı olması için, siyasetçilerden bürokratlara ve vatandaşlara
kadar herkes kayıt dışılık konusunda hassas olmalıdır.

Hepimiz gelip geçiciyiz ama sistemler toplumun geleceğidir. Ben
de bu gerçek ile toplumu sistemli bir hayata davet ediyorum.
Şeffaf, denetlenebilir, hesap sorulabilir ve kayıtlı bir sistem mil-
letimiz için gerçek bir huzur ve refahın esası olacaktır.”

Özetle, “siyasi iktidarlardan hesap sorabilmemiz için iş dünyası
olarak bizlerin öncelikle kendimizin hesap verebilir olmamız
gerekir” diyor Hisarcıklıoğlu.

Haksız değil. Öyle olduğu zaman Maliye’nin, “getir defterleri”
tehdidi tehdit olmaktan çıkar.

Aslında kayıt dışılık yeni bir olay değil. Yıllardan beri konuşulan
yakınılan bir sorun. Ama nedense bugüne kadar öyle etkili bir
mücadele yönteminin belirlenip, hayata geçirilemedi.

Kayıt dışılığı yaratan temel nedenler konusunda da aslında herkes
hemfikir. Denetim ve cezaların yetersizliği kadar, istihdam vergi-
lerinin yüksekliğinin kayıtdışı ekonomiyi teşvik ettiği biliniyor.
Ama öte yandan vergi yükünü, özellikle de sigorta prim oranlarını
düşürecek, enerji maliyetlerini azaltacak önlemler bir türlü hayata
geçirilemiyor.

Bunlar da Hisarcıklıoğlu’nun yakındığı konular…

D

Hisarcıklıoğlu: Şikayetim hükümetten değil 
kayıt dışı ekonomiden…
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rüksel dönüşü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
uçaktaki sohbetimizin konusu, iki günlük temaslarından
çıkan sonuçlar...

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi toplantısında, Türk
tarafının etkinliğinden söz ediyoruz.

Sivil toptum örgütleri temsilcilerinden oluşan Komisyon’un Türk
tarafının, sadece konu hakimiyetinde değil, giyim-kuşam, hitap
ve nezaket kurallarında da muhataplarından iyi olduklarını belir-
tiyorum.

Hisarcıklıoğlu, “İkincisinin önemini biz de geç fark ettik” diye
söze giriyor.

Ardından, TOBB’da başlattıkları bir çalışmayı aktarıyor.

Anlattığına göre, geçen yıl 81 il, 157 ilçedeki oda ve borsa yöneti-
cilerine anket formu gönderip şu soruyu yöneltmiş:

“TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemiz ile TEPAV işbir-
liğinde nezaket kursu açacağız, katılmak ister misiniz?”

TOBB’un 364 oda ve borsa başkanından, sadece 20’si olumlu
yanıt vermiş.

B
AB sürecinde nezaket dersi

Mart 2007
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Katılımcı azlığına aldırmamış, 20 kişiyi Ankara’ya davet edip,
uzman eğitimcilere teslim etmiş.

Bir süre sonra, diğer oda ve borsa başkanlarından talep yağmaya
başlamış:

“Kursa katılanların giyim kuşamlarındaki uyumdan, hitaplarına
kadar büyük değişim oldu. Bize fark atıyorlar; yeni bir kurs
açın...”

Hisarcıklıoğlu, bunları anlattıktan sonra sözünü gülerek tamam-
ladı:
“Çaresiz açacağız.”

Seçim geçsin...

Bu aşamada AB yetkilileriyle görüşmelerinin nasıl geçtiğini soru-
yoruz.

Başmüzakereci, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vurguladığı gibi;
“AB yetkilileri, sekiz müzakere başlığını askıya almaktan duyduk-
ları pişmanlığı kendisine de söyledi mi?”

Hisarcıklıoğlu, soruya doğrudan yanıt vermiyor; görüşmelerinin
içeriğini beraberindeki arkadaşları aktarıyor.

Anlattıklarına göre, Genişlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn,
Sivil Toplum Girişimi Projesi’ni başlattığı için TOBB’a teşekkür
etmiş.

Konu askıya alınan sekiz müzakere başlığına gelince, Rehn şunları
söylemiş:

“Müzakere başlıklarından sekizinin askıya alındığı Aralık 2006
karan çok iyi kalibre edildi. Sekiz başlık askıda, ama unutmayın
müzakere süreciniz kesilmedi, devam ediyor.”

Rehn bir noktaya dikkat çekmiş:
“Şimdi dört başlığı daha müzakereye açacağız. Seçim süreci geçsin,
yeniden hız kazanır. Ama, unutmayın TCK 301 önünüzde engel.”

Elçinin itirafı

AB Dönem Başkanı Almanya’nın Brüksel Büyükelçisi Wilhelm
Schönfelder’in yaklaşımı da Rehn ile paralel olmuş.

Schönfelder, “Türkiye ABD’ye üye olacak mı?” sorularına tepki
koymuş:

“Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili bir mesele yok; ne zaman üye ola-
cağına ilişkin süre sorunu var. Onun için söyleminizi değiştirin.”

Tam üyeliğin tarihinin “Türkiye’nin hızına bağlı” olduğunu
söylemiş.

Türkiye’nin önündeki iki problemi de şöyle dile getirmiş:
“1- Bazı ülkeler AB Anayasası sorunu aşılmadan genişleme
istemiyor. 

2- AB’nin mekanizmasında kararlar oybirliği ile alınır; eğer Kıbrıs
‘Hayır’ derse bütün fasıllarınız açılır ama kapanamaz. Onun için
Kıbrıs bir devlet; tanıyın.”

Bu aşamada bir itirafta da bulunmuş:
“Kıbrıs’ı AB meselesi haline maalesef biz getirdik, sorunu içimize
taşıdık. Başlangıçta genişleme sürecini, güney ve doğu olarak
ikiye ayırdık. Önce doğudaki genişlemeyi tamamlayıp, ardından
güneye geçecektik. Yunanistan bastırınca iki bölgedeki genişle-
meyi birlikte yürüttük, Kıbrıs’ı almak zorunda kaldık.”

TOBB heyeti Schönfelder’in üslubundan, tarzından çok etkilen-
miş.

Eh, boşuna dememişler:
“Nezaket bir tarzdır, varlığı da yokluğu da hemen fark edilir...”
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ürkiye’de ekonomik krizlere dış borç ve cari açıkların yol
açtığını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cari
açığın büyümesi yeni kriz yaratabilir. Bunu cari açığın 30

milyar doları geçtiğini belirterek söylüyorum” dedi.
Hisarcıklıoğlu, hükümetin istihdam üzerindeki vergi yükünü

azaltmasını da istedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
‘deneyimlerine’ dikkat çekti;
‘Cari açık kriz yaratır’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ekonomik krizlere dışı borç ve cari
açıkların yol açtığını anımsatarak, “Cari açığın büyümesi yeni bir
kiriz yaratabilir. Bunu cari açığın 30 milyar doları geçtiğini
belirterek söylüyorum'” dedi. İstihdam üzerindeki verginin artır-
masının kayıt dışı ekonomiyi büyüteceğini de kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “Kayıt dışını önlemek için istihdam üzerindeki

vergi yükünden özel sektörü kurtarın, Türkiye’yi lider ülke
yapalım” diye konuştu. 

Ankara’da 10 Mart’ta yapılacak, “Ticaret ve Sanayi Şûrası”
öncesinde Adana Sanayi Odası’nda. (ADASO) sanayici ve
işadamlarının da katıldığı toplantıda konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Osmanlı Devleti dahil Türkiye’de
ekonomik krizlere, finanse edilemeyen cari açığın neden
olduğunu biliyoruz. Cari açığın 30 milyar doları geçtiğini de
biliyoruz. Bu açığın borç alarak kapatılmaya çalışılması ise bilmek
istemediğimiz, arzu etmediğimiz bir durum, ihracatın artırılması
halinde bu tehlikenin ortadan kaldırılma şansı vardır. İhracatın
artması için de sanayicinin korunması, sanayinin gelişmesi
gerekir. Tüm bunlar için de Türkiye’de sanayinin gelişimi için
sanayi stratejisine ihtiyaç vardır. Özel sektöre ‘Ülkeyi kalkındırın,
yatırım yapın, istihdam sağlayın’ diyorlar. Sanayi stratejisi belir-
lenir, istihdam üzerindeki vergi yükü kaldırılırsa Türkiye’yi lider
ülke yaparız.”

T

Cari açık kriz yaratır
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 20 yıl çalışıp, 40 yıl emekli
maaşı alınan tek ülkeyiz. Bundan dolayı sosyal güvenlik

sistemi açık veriyor” dedi. Yüksek gelir vergileri nedeniyle
sanayicinin asgari ücretle bile işçi alamadığını ve kayıtdışına

çıktığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, buna neden olan yüksek vergi-
lerin en önemli sebebinin, 2005’te 17 milyar dolar açık veren
sosyal güvenlik sistemi olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, 17 milyar dolarlık açığın yüzde 44’ünün Emekli

Sandığı’ndan kaynaklandığına da dikkati çekerek, şöyle devam
etti. “18-44 yaş arası işçiysen, diş tedavini kendin yaptıracaksın.
Ama Emekli Sandığı mensubuysan devlet karşılayacak. Bu
sistemin reforma ihtiyacı var. 17 milyar dolar bizim cebimizden
çıkıyor. Bunu devlet ya borç alarak ya da vergi alarak kapatacak.
72 milyon kişi nüfusu olan Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi
çatısı altında 81 milyon kişi var. 20 milyon kişi de sosyal güven-
lik çatısı altında değil. Demek ki nüfusumuz 102 milyon kişi. Bu
sistemin her tarafı laçka olmuş. Bu sürdürülmesin. Topallayarak
gidiyoruz. Yoksa ekonomik kriz sebeplerinde birisi bu olacak.”

T

Krizin nedeni sosyal güvenlik sistemi olacak
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 20 yıl çalışıp, 40 yıl emekli
maaşı alınan tek ülkeyiz. Bundan dolayı sosyal güvenlik

sistemi açık veriyor” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) sanayicilerle
bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, istihdamın önün-
deki en büyük engelin, sosyal güvenlik sistemi olduğunu söyledi.

Sanayi kayıt dışı oluyor: Yüksek gelir vergileri nedeniyle
sanayicinin asgari ücretle bile işçi alamadığını ve kayıt dışına çık-
tığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, kayıt dışına çıkılmasına neden
olan yüksek vergilerin en önemli nedeninin, 2005 yılında 17 mil-
yar dolar açık veren sosyal güvenlik sistemi olduğunu vurguladı.
“Dünyanın en yüksek vergi yükünü öderken, bu sistem açık
veriyor” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Toplam pirim
gelirleri 2005 yılında 35 milyar YTL. Sadece emekli aylıkları 39
milyar YTL. Gelirler emekli aylığını bile karşılamıyor. 1990’larda
37-38 yaşına gelince emeklilik imkanı veren bir yasa çıkardılar.
Dünyada 20 yıl çalışıp, 40 yıl emekli maaşı alınan tek ülkeyiz.
Bundan dolayı sistem açık veriyor.”

Neden ayrı düzenleme: TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sosyal Güvenlik Yasası’nın çıkmasını istediklerini
ancak, Anayasa Mahkemesi’nin, emekli sandığı mensuplarına ayrı

düzenleme yapılmadığı için bu yasayı iptal ettiğini anımsatarak,
“Neden SSK ve Bağkur’lulara ayrı düzenleme yapılıyor, onlar da
bu ülkenin vatandaşları değil mi? Eşit haklara sahip değil mi?
dedik. Ama Anayasa Mahkemesi emekli sandığını ayrı tuttu.”

Reform ihtiyaç: Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal güvenlik kurum-
ları arasında emekli sandığındakilerin yüzde 18’lik bir kısmı oluş-
tururken, 17 milyar dolarlık açığın yüzde 44’ünün emekli
sandığından kaynaklandığına da dikkati çekerek, şöyle devam
etti: “18-44 yaş arası işçiysen, diş tedavim kendin yaptıracaksın.
Ama emekli sandığı mensubuysan devlet karşılayacak. Bu
sistemin reforma ihtiyacı var. 17 milyar dolar bizim cebimizden
çıkıyor. Bunu devlet ya borç alarak ya da vergi alarak kapatacak.
72 milyon kişi nüfusu olan Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi
çatısı altından 81 milyon kişi var. 20 milyon kişi de sosyal güven-
lik çatısı altında değil. Demek ki nüfusumuz 10 milyon kişi. Bu
sistemin her tarafı laçka olmuş. Bu sürdürülmesin. Topallayarak
gidiyoruz, devam ederse yarın çocuklarımızın geleceği tehlike
altında. Yoksa ekonomik kriz sebeplerinde birisi bu olacak.”

T

72 milyon nüfuslu Türkiye’de 
sosyal güvenlik sisteminde 81 milyon var
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Yöneticilere yönelik 10 öğüt hazırlayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Siyaset üzerine çok odaklanılmasın. Bu,
cambaza bakmak gibi bir hadise. Biz cambaza baktıkça
cepten gidiyor” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında
364 oda ve borsa başkanı bugün Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile bir araya geliyor. 

Yapılacak zirvede TOBB, reform sürecine devam edilmesi ve
seçim ekonomisi uygulanmaması mesajını verecek.

Toplantıda, oda başkanlarının söz alacağını söyleyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teşvik kanunu demeyecekler.
Kanun çıkarılması lazım. Bu da zor. Acil olarak çözülebilecek
daha kolay alınabilecek tedbirleri dile getirmeye karar verdik”
dedi.

Başbakan Erdoğan’ın önümüzdeki hafta cuma günü ise sektör
meclisleriyle ilk defa toplanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu

toplantı için de sektörlerinde köklü değişimi gerektirmeyecek,
kolay çözülebilecek, seçim süreci içinde rahat karar verilip uygu-
lanabilecek öneriler hazırladık” diye konuştu.

‘İstikrar bozulmasın’

Hisarcıklıoğlu verecekleri mesaj ile ilgili şunları söyledi:
“Sıkıntı ne derseniz, başta karsızlık var. Bunun için yapısal sorun-
lar da var. Kolay alınabilecek tedbirleri söylememiz lazım.
Çantada söyleyecek çok malzeme var ama söyleyip de karar alına-
mayacaksa enerji harcamamak lazım.”

Ekonomik istikrarın bozulmasını istemediklerim dile getiren
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

‘Cumhurbaşkanlığı secimi gibi siyaset üzerine çok odaklanıl-
masın. Odaklanırsak ekonomik meselelerin çözümü unutuluyor.
Cumhurbaşkanlığı ya da genel seçimleri kimin kazanacağı
üzerine yapılan spekülasyonları dikkate almamamak gerek. Bu,
cambaza bakmak gibi bir hadise.

T

Bugün yapılacak Zirvede ‘Seçim Ekonomisi Uygulanmasın” mesajı vereceklerini belirten Hisarcıklıoğlu:

Cambaza baktıkça hep cepten gidiyor
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Biz cambaza baktıkça cepten gidiyor. Ayrıca ‘seçim ekonomisi
yapılmasın’ diyeceğiz. Sonrasında bedelini biz ödüyoruz.
Mesajımızın özeti bu.”

Siyasî partilere rapor hazırlıyorlar

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında siyasi partilere yönelik bir rapor
hazırlayacaklarını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde siyasi, partilerin görüşlerinde ekonomiyle
ilgili ne görmek istediğimizi içeren bir rapor hazırlayacağız.

Bu raporu da siyasi partilere vereceğiz. Mayıs ayında yapacağımız
genel kurulda bu mesajı vereceğiz.”

10 altın öğüt

Hisarcıklıoğlu, yöneticilere 10 öneri hazırladığını belirtti ve bun-
ları şöyle sıraladı:

• Enerjinizi boşa harcamayın. Kuru değiştiremezsiniz. İşinize
odaklanın.
• Seçimleri kimin kazanacağı üzerine spekülasyon yapanları
dikkate almayın. Bu, cambaza bakmak gibi bir hadise. Biz cam-
baza baktıkça cepten gidiyor. İşimiz çok üretmek olmalı.
• Markaya ve Ar-Ge’ye yatırım yapın.
• Hedef koyun. Hedefsiz şirket veya toplum rotası olmayan
gemiye benzer.
• Ne beklenirse o olur. Umutsuz olmayın. 
• Gelecek senaryolarınız olsun.
• Başarılı olmak için güçlü sermayeye ihtiyacımız var. Sermayeniz
yetersizse ortak bulun.
• Çatışanlarınız icat çıkarsın, eski köye yeni âdet getirsin.
• Komşunuzun yaptığı işin aynısını yapmayın.
• Hükümete tek mesaj verelim: Para istemiyoruz. Sahayı “rakip-
lerimizle eşit koşullara getirin.”
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zorunlu istihdam ve
istihdam üzerindeki yüklerle ilgili çalışma başlatılması için
Başbakan Erdoğan’ın talimat verdiğini açıkladı.

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katıldığı
4.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nı değerlendiren
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, zorunlu istihdam ve istihdamın üzerindeki
yüklerle ilgili daha önce başlatılan ama sonuçlanmayan çalış-

malarla ilgili olarak, Sayın Başbakan, konu ile ilgili olarak derhal
bir çalışmaya başlanması konusunda yanımızda talimat verdi
dedi. Toplantıda GAP kapsamındaki sulama yatırımlarının biti-
rilmesi önerilerinin dile getirildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
Erdoğan’ın sulama kanallarının yer altına alınacağı yönünde bilgi
verdiğini ve Doğrudan Gelir Desteği ve Ürün Teşviği kapsamın-
da sulama ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söylediğini aktardı.
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan, damlama sulama yani suyun
israf edilmeden yapılacağı sulamalarda, çiftçiye Ziraat Bankası
tarafından sıfır faizle destek olunacağını ifade etti” diye konuştu.

Sıfır faizle destek

İşsizlik Fonu ile ilgili yaptıkları 1 Nisan 2007’den başlamak üzere
2 yıl süre ile tüm Türkiye’de her ilave istihdam artışında tüm
sosyal güvenlik priminin Fon kaynağından karşılanması önerisine
de Erdoğan’ın sıcak yaklaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
Bununla ilgili de bir çalışma başlatacaklarını ifade etti dedi.

B

Zorunlu İstihdam Yumuşuyor
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Her şeyden önce Türkiye tarıma çok uygun bir ülke ve gerek
mevsim gerekse toprağın, suların temizliği açısından belki
birkaç istisna hariç Avrupa’nın en temiz ülkesi. Önümüzde
zorluklarımız var ama bu zorluklardan çok daha önemli fır-
satlarımız var.

Tarımsal gelişim ve değişimler konusunda da bugün aynı
konumdayız. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız, dikkatli
davranmalıyız ve tarımsal gelişim konusunda en az 5 - 10 - 20
ve 50 hatta 100 yıllık planlar yapmalıyız. Belki her kuşak bu
planlamayı yaparsa ülkemizin geleceğini belli bir yaşam
garantisinde hissedebiliriz.

ürkiye Cumhuriyeti kurulurken işaret edilen önemli bir
hedef var. Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek. Bu
yükselmeyi bir nokta olarak algılamamak gerekiyor. Eğer
nokta olarak algılarsak bir noktada durmamız gerekiyor.

Oysa Türkiye’nin durmaya tahammülü yok. Biz AB ülkeleri
içinde en özellikli olanız. Nedir özelliklerimiz dersek;

1. Çok genç bir nüfus
2. Eğitimli nüfus
3. Çalışkan nüfus
4. Vefalı nüfus, kadirşinaslık
5. Zorluklar karşısında direnç ve birbirini desteklemek.

Bu başlıkları düşündüğümüzde bizim toplumumuzun yapısını
özetlediğimizi görebiliyoruz.

AB ülkeleri her biri ayrı bir kültür olsa da sonuçta ortak bir
kültürel ve sosyal zemine sahipler. Her ne kadar genel anlamda
kanunlar ve sınırlar ile ülkelerinde işleri tanzim etmeye ve
ülkelerini yönetmeye çalışsalar da, kaybettikleri insani değerler
nedeniyle bizden oldukça gerideler.”

Bizim toplum olarak bu anlamda yardımlaşma ve dayanışma
ruhumuzu ve zorluklar karşısında direncimizi yükseltme ve
başarılı olma tutkumuzu biliyoruz. Bunu her halde ve şartta
gördük ve yıllar önce Avrupa’ya giden işçilerimiz aracılığıyla
bütün Avrupa’da gördü.

T

Tarım hiçbir şeye kurban edilmemeli
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Bu tespiti yaptıkları sonra AB sürecinde karşımıza çıkacak olan
zorluklara bakalım. Bugün kamuoyunda en çok AB sürecinde
tarım konusunun zorluk çıkartacağı düşünülüyor. Belki teknik
anlamda söylenen doğru. Yani önümüzde bazı teknik zorluklar
var. Ama bu her şeyin imkansız ve çok zorlu olduğu anlamına da
gelmiyor.

Türkiye’de kendimizi uzun süredir “tarım ülkesiyiz” diye oyaladık,
hatta kandırdık. Ama tarım ülkesinin Tarım Kanunu daha yeni
çıktı. Sormamız gerekmiyor mu, bu nasıl tarım ülkesi olmak?

Sadece tarım kanunu mu, tohumculuk vb. bir çok tarımsal temel
konuda kanunlar ve yönetmelikler son yıllarda yürürlüğe kondu.
Tarım Sigortası gibi çok önemli bir konu yıllarca gündeme bile
gelmedi. O da yeni çıktı. Bütün bunları düşününce önümüze
çıkacak AB sürecindeki teknik zorlukların ne kadar da önemli ve
gerekli olduğunu keşfediyoruz.

Her şeyden önce Türkiye tarıma çok uygun bir ülke ve gerek
mevsim gerekse toprağın, suların temizliği açısından belki birkaç
istisna hariç Avrupa’nın en temiz ülkesi.

Önümüzde zorluklarımız var ama bu zorluklardan çok daha
önemli fırsatlarımız var.

Bu fırsatların başında topraklarımızın gerek ilaç kullanımı azlığı
gerekse suni gübre kullanımı azlığı nedeniyle kimyasal olarak
temizliği gelmektedir. Bu toprağı olduğu kadar sularımızı da
etkileyen bir unsur.

Bugünlerde hepimizin kaygısı bilindiği gibi kuraklık. Dünyanın
bozulan dengesi sadece sosyal hayatta değil, aynı zamanda doğal
hayatta da büyük tahribat yaptı. Bu nedenle de gelecekte insan-
ların nasıl bir havada yaşayacağı, nelerle beslenecekleri ve suyu
nasıl kullanabilecekleri konularında çok ciddi kaygılar var. Bütün
bu gelişmelere karşı nemelazımcı davranamayız. Hepimiz sorum-
luluklarımızı anlamak ve yerine getirmek zorundayız. Yıllar önce
siyasetin insanları 40 yaşında emekli ederek başımıza açtığı sosyal
güvenlik sorunu bugün çözümsüz. En iyimser olmaktadır, işin
garibi, geride bıraktıkları arazi de artık işe yaramaz bir hale
gelmektedir. Bundan vazgeçmeliyiz. Köylerde bir toplulaşma
yapılmalı ve AB standartlarının üstünde geniş arazilerde çiftçilik
bir işletme mantığı ile yapılmalı.

Bunu küçük bir misalle açıklamak gerekirse; Türkiye’de buğday
fiyatları dünya fiyatlarının iki katıdır. Yani dünyada buğday 110 -
120 dolardan satılırken Türkiye’de 200 - 250 dolardan satılmak-
tadır. Yani çiftçiler buğdayı bu açıdan bakınca pahalı satmak-
tadırlar. Ama girdi maliyetlerinin yüksekliği, verimsiz teknoloji
kullanımı, küçük arazilerin yüksek birim maliyeti nedeniyle yine
de Türk çiftçisi kar edememektedir. Bu elbette, tüccarı ve buğdayı
mamul hale getirecek herkesi etkilemektedir. Tüccar pahalı aldığı

için pahalı satmakta, esnaf aynı durumda, fırıncı aynı durumda.
Sonunda gelip iş halka dayanmakta ve ekmek gibi temel bir besin
halka pahalı olarak ulaşmaktadır. Ama göründüğü gibi üretimden
tüketime kadar hiç kimse bu halden memnun değildir.

Çözüm nedir denirse, çözüm basittir. Yukarıda da bahsettim.
Gerçekten çiftçilik yapmak isteyenler çiftçilik yapacak ama bunu
belli bir standardın altına düşürmeyecekler.

AB sürecinde Polonya’da bu konunun çözümü ile ilgili enteresan
bir çalışma yapılmış. Köylerde yaşayan yaşlı, küçük arazi sahibi
insanlara tarlalarına karşılık köylerde yaşayabilecekleri bir oranda
emeklilik maaşı bağlanmış. Karşılığında arazisi alınarak gerçek
anlamda çiftçilik yapabilecek köydeki insanlara verilmiş. Bu çalış-
ma ile bir süre haliyle 2070 yılında Sosyal Güvenlik açığının
kapanabileceği hesaplanıyor. O gün buna hiç kimse karşı çık-
madı. Ne siyasiler ne de halk olarak biz. Ama bugün gördük ki.
sorun büyük bir bela olarak önümüzde duruyor.

Tarımsal gelişim ve değişimler konusunda da bugün aynı
konumdayız. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız, dikkatli davran-
malıyız ve tarımsal gelişim konusunda en az 5 - 10 - 20 ve 50
hatta 100 yıllık planlar yapmalıyız. Belki her kuşak bu planlamayı
yaparsa ülkemizin geleceğini belli bir yaşam garantisinde hissede-
biliriz.

Eğer bu planlamayı yapamazsak çok büyük sıkıntılar çekeriz.
İnsanlar gerektiğinde az ilaçla veya hiç ilaçsız yaşayabilir ama
beslenmeden yaşamak mümkün değil. Bu yüzden toprak-
larımızın kıymetini bilmeliyiz.

Toprakların korunması için elbette siyasi kararlar önemlidir ama
bir o kadar da hatta ondan da daha önemlisi halkımızın karar-
larıdır.

Artık küçük arazilerde tarımsal üretim yapmak bize sadece zarar
ve problem olarak geri dönmektedir. Topraklar çok parçalı olduğu
için küçük çiftçilikler ticari hale gelememektedir. Bu daha sonra
o insanların ihtiyaçlarım karşılayamadıkları için kentlere göçüne
neden sonra, köylerde geniş arazi sahibi çiftçiler ortaya çıkmış ve
ondan sonra tarımsal dönüşüm hızlanabilmiş.

Bizim sosyal yapımız buna uygun değil, bizde toprak önemlidir
gibi bir itiraz gelebilir. Bu çok lokal bir görüş olur. Dünyanın her
yerinde toprak ondan üretim yapan insanlar için önemlidir. Ama
bir de hayatın acımasız gerçekleri var. Bir gün topraklarınızı yok-
sulluklar ve basansızlıklar nedeniyle kaybetmek istemiyorsanız
tedbir almak zorundasınız.

Bunun için de ülkemizin tarımsal yapısına uygun bir formül
geliştirmek zorundayız. Bence öncelikle bir gerçekçi sayım yapıl-
malı. Bir kere her şeyden önce iyi bir planlama için mutlaka belli
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bir zemini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de TÜİK’in
“köyde oturan ve geçimlik ekim yapan” insanlarla” köyde üretim
yapan, çiftçilik yapan ve bundan para kazanan çiftçileri” ayırt
etmesi gerekiyor. Eğer köylerde 35 milyon insan yaşıyor bunların
25 milyonuna şehirde iş bulmalıyız gibi çok genel bir söylem
gelişmeye devam ederse bu Türkiye’yi büyük bir hataya götürür.
Bu doğru bir değerlendirme olmaz. Biz nasıl ki bir sanayi envan-
terinin yokluğu nedeniyle bir planlama sorunu olduğunu ifade
ediyor ve bundan dolayı sıkıntı yaşadığımızı ifade ediyorsak tarım
konusunda da aynı sorunun olduğu açık.

Türkiye tarımdan vaz geçemez ve tarımı hiçbir gelişmeye kurban
edemez. Bu sadece bizim için değil, bütün dünya için geçerlidir.

Öyleyse; tarımsal değişimi yeniden değerlendirmeliyiz.
Milyonlarca Ziraat Mühendisi’nin başka işler yaptığı bir ülkede
tarımın yeniden masaya yatırılması kadar önemli ne olabilir?
Bunu kesinlikle yapmalıyız.

Bir başka önemli konuda ürün planlamasıdır. Kim veya hangi
bölge ne ekecek ne kadar ekecek, bunun çalışılması ve bir sonuca
bağlanması lazım. Gelecek yıl ne ekileceği ve neyin gelişeceği
konusu sadece çiftçi-tüccar ikilisinin eline bırakılarak Türkiye’nin
tarımsal sorunları çözüme kavuşturulamaz.

Bu konuda da ilgililerin çok kapsamlı bir çalışma yapması
gerekiyor. 

2007 yılı bir seçim yılı. Her seçim döneminde maalesef tarım çok
istismara uğrar. Bunun 2007 yılında gerçekleşmemesini ve seçim
malzemesi yapılmamasını diliyorum. Bu hepimizin geleceği,
hepimizin üzerinde sorumluluk taşıdığı bir alan. Üretici üre-
timine, tüccar bu konudaki ticaretine ve tüketiciler de israf
etmemeye özen göstermeliler.

Türkiye, genç, eğitimli ve fedakar halkı ile iyi bir yol gösterici
olduğunda çok başarılı olmaktadır. Tarihin her döneminde
bunun onlarca örneğini görürüz. Şu anda da ihtiyacımız olan
halkımızın bu konuda istismara değil, çalışmaya. daha çok çalış-
maya ve doğru çalışmaya ihtiyacı olduğuna inanması ve bunun
gereğini yerine getirmesidir.
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İşsizlikte Meksika’ya benzeme korkusu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizliğin “sosyal patla-
ma”ya yol açabileceğini belirterek ‘Türkiye’nin Meksika’ya
benzemesinden korkuyorum. Orada varlıklı aileler duvarlar
arkasında yaşayabiliyor’ dedi. Hisarcıklıoğlu, işsizliği önle-
mek için faiz dışı fazla hedefinin aşağı çekilmesini ya da işsiz-
lik fonunun kullanılmasını önerdi.

şsizliğin ‘sosyal patlama’ya neden olacak boyutlara
ulaştığını kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’nin Meksika'ya benzemesinden korkuyorum”
dedi.

Meksika’da varlıklı ailelerin 7 metrelik duvarlar arkasında yaşaya-
bildiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “issizlik problemi çığ gibi
büyüyor. Bunu önlemek için SSK primlerini kaldırmamız
gerekiyor. Bu uygulama için kaynağımız da var: FDF hedefinin
yüzde 6.5’ten, yüzde 5.5’e çekilmesi yada 25 milyar YTL biriken
İşsizlik Fonu, bu uygulamaya kaynak olur. Önlem almazsak
sıkıntılarımız ve korkularımız artacak” dedi.

Devlet Bakanı Ali Babacan, Fransa Odalar Birliği Başkanı Jean
François Bernardin ve bazı gazetelerin Ankara temsilcilerinin

katıldığı sohbet toplantısında artan şiddet olaylarına değinen
Hisarcıklıoğlu, “İnsanların mutlu olması için işe ve aşa kavuşması
gerekiyor. Yeni istihdam alanları yaratmamız gerekiyor ama
OECD, Dünya Bankası ve IMF, en fazla istihdam yükünün
Türkiye’de olduğunu söylüyor. Şirketler iş ilanlarında “SSK’lı da
yapacağım” diyor. Bonus olarak veriyor yani SSK’yı. Sosyal
güvenliği olmayan insanların gelecekte ne yapacağını düşünemi-
yoruz ve bu sistemle kuşaklara ‘bela’ bırakıyoruz. Bunun çözümü
istihdam teşvikidir ve zaman kaybetmeden uygulamaya geçilme-
lidir” şeklinde konuştu.

Fransa Odalar Birliği Başkanı Bernardin ile Türkiye-Fransa
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma başlattıklarını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “2009 yılı Fransa’da Türkiye Yılı’ olarak ilan
edilecek. Bu çerçevede Türkiye’yi tanıtacak etkinlikler gerçek-
leştireceğiz. Bu etkinliklerde Fransız meslektaşlarımız da bize
yardımcı olacaklar” dedi.

Türkiye AB’den avantajlı

Fransa’nın sorun yumağı içerisinde olduğunu söyleyen Bernardin,
“AB’de sorun yumağı içerisinde. Geleceğimiz ile ilgili şüpheler
içindeyiz. Ama Türkiye öyle değil, bir hedefi var, umudu var ve
geleceğini güveniyor.”

İ

Hisarcıklıoğlu’nun ‘Meksika’ korkusu
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“Şahsa karşı işlenen suçlar yüzde 62, mala karşı işlenen suçlar
ise yüzde 60 arttı. Bunun nedeni işsizlik.

“İşsizlik yüzünden Meksika’da gettolar oluştu. Beş metrelik
duvar, iki metrelik elektrikli tel örgü. Korkular ülkesi…

“İşsizlik sorununu çözemezsek Türkiye’yi de korkuların ülke-
si haline getiririz. Çözülmesi gereken acil meselemiz bu.”

‘Patronlar işsizlik Fonu’ndan para istedi’ diye yazıldı. Biri de
‘Fon benim, yaptırmam’ dedi. Fonun parasını veren benim.”

ükümete işsizliği azaltmak için İşsizlik Fonu’nun kullanıl-
masını öneren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önerisinde kararlı.

Hisarcıklıoğlu “Türkiye’de yapılan bütün kamuoyu yokla-
malarında birinci mesele işsizlik çıkıyor. Eğer bu meseleyi

yönetemezsek o zaman ekonomik yapılanma sürecini sürdüre-
meyiz'” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi’nin
The Green Park Kartepe Oteli’nde düzenlediği Ekonomi
Zirvesi’ne katılarak ekonomiyi değerlendiren Hisarcıklıoğlu,
olumlu gelişmelerin yanında dikkat edilmesi gereken risklerin de

olduğunu kaydetti. “Acilen işsizlik meselesini çözmemiz gereki-
yor” diyen Hisarcıklıoğlu, son bir yıl içinde işlenen suçlarda yüzde
62, mala karşı işlenen suçlarda ise yüzde 60 oranında bir artış
kaydedildiğini hatırlatarak bunun en önemli nedeninin işsizlik
olduğunu söyledi. “Yedi metrelik duvarların arkasında yaşamak
istemiyorum'” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu “Meksika en güzel
örneği. Gettolar oluşturulmuş. Beş metrelik duvar, iki metrelik
elektrikli tel örgü. Çocuğunun yanında koruma görevlisi, okulun
kapısında bekliyor. Böyle bir ülkede kim yaşamak ister? Bu işsiz-
likle sorununu çözemezsek Türkiye’yi de korkuların ülkesi haline
getiririz. Korkarak yaşamak istemiyorum. Türkiye’nin çözmesi
gereken acil mesele bu. Çünkü risk unsuru. Milletvekilinin başına
gelen olayı hepimiz biliyoruz. Özellikle kapkaç olayına yakalan-
mayan var mı” ifadesini kullandı.

Seçim değil geçim...

Türkiye’de issizliğin olup olmadığı yolunda hâlâ yersiz tartış-
maların yapıldığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TÜİK
rakamlarına göre ülkede 2.5 milyon işsizle birlikte iş aramaktan
vazgeçen 2.5 milyon kişinin bulunduğuna dikkat çekti. Ülkede en
büyük sorunun işsizlik olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu

H

Duvarların arkasında yaşamak istemiyorum
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“Kimsenin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri merak ettiği yok.
İnsanlar işsiz. Bu her yerde böyle. Artık ‘Bir öğle, bir akşam
yemeğine razıyım. Bana iş ver’ diyen insanların sayısı giderek
artıyor” diye konuştu.

Tulumbaya su lazım

Kriz yıllarında Kemal Derviş ile birlikte, ilave istihdamda vergi
yükünün bir yıl ertelenmesini içeren bir kanunun bir gecede
çıkarıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunun  ardından 240 bin
kişiye iş sağlandığını, bugünde buna benzer çalışmalar yapılabile-
ceğini anlattı. 2001’de olduğu gibi bugün de istihdam üzerinde
aynı sıkıntının olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu “Biz
diyoruz ki, iki yıl süreyle SSK primini alma. İnsanları işe kavuştur.
Bir milyon kişiye iş imkânı sağlayalım. Kısır bir döngünün içine
girmiş durumdayız. Dört yılda bir milyon kişiye iş sağlayabilmişiz.
Bu istihdam piyasasındaki küçülme, artan kayıtdışılık, azalan kay-
nağa işaret ediyor. Buna paralel sosyal güvenlik sistemi çöküyor.
Bu kısır döngüyü kırabilmenin yolu insanları kayıtaltına almaktan
geçiyor. Kayıtdışı istihdam var mı? Var. Maaşı başka      fiyatta, sig-
ortası başka yerden yatıyor mu? Evet. Türkiye’nin gerçeği bu.
Gelin arkadaşlar bu tulumbaya suyu dökelim” çağrısı yaptı.

Parayı veren ben...

Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği işsizlik Fonu’na ilişkin
önerisine de değinen Hisarcıklıoğlu, fonun amaçlarından birinin
de yeni bir iş bulma olduğunu hatırlattı. Kendilerinin de bu amaç
doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu
“Patronlar İşsizlik Fonu’ndan para istedi diye yazıldı. Biri de ‘Fon
benim, kaptırmam’ dedi. Fonun parasını veren ben” diye konuştu.

Yabancılar biliyor

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisine işaret eden
Hisarcıklıoğlu “Yabancıların herhalde bildiği bir şey var” yoru-
munu yaptı. Türk girişimcisinin ülkeyi layık olduğu yere getire-
bileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu “Biz para pul istemiyoruz.
Tek isteğimiz şu oynayacağımız sahayı yabancı rakiplerle aynı
konuma getir. Bu olursa önümüzdeki dönemde Türkiye’yi lider
ülke yaparız” dedi.

SSK’lı yapmak bonus olmuş…

Dünyada en ağır istihdam vergisinin Türkiye’de olduğundan yakı-
nan Hisarcıklıoğlu, istihdamda ülkenin bir kısır döngüye girdiği-
ni söyledi. Sistemin adında iş dünyasını cezalandırdığım belirten
Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette vergi yükünün yüzde 70
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu “Her zaman söylüyoruz. ‘Vergi
oranlarını ne kadar artırırsan kayıtdışılık da o kadar artar’ diye.
Bilecik’teki bir firma; 16-35 yaş arası bay bayan eleman alacak.
SSK’lı yapacağım diyor. Şuraya bakın. Bu ülkede, çalışanı SSK’lı

yapmak bonus olmuş. Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş”
dedi. Hisarcıklıoğlu kanuna göre işe alınacak kişinin bir gün önce
sigortaya bildirilmek zorunda olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,
sistemin kuralsızlığı teşvik ettiğini belirtti.

Başbakan’a ‘hırsız bekçi’ örneği verdim

Dünyada istihdam alanındaki en katı mevzuatın Türkiye’de
okluğunu savunan Hisarcıklıoğlu “Mevzuat, ‘Eğer işçi alımında
50’ye geldiğinde hemen bir tane avukat tutacaksın’ diyor.
Ardından iş yeri hekimi bulundur’ dayatması yapıyor. Sıralıyor:
‘24 saat mesai saati boyunca sağlık memuru olacak.’ Bitiyor mu
yok” dedi. Aynı konuda yanlışlıkları Başbakan’a da aktardığını,
ancak Başbakan’dan işi abarttığına dair bir tepki aldığını, bunun
üzerine kanunu çıkarıp ortaya koyduğunu belirten Rifat
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: Dedim ki, mesela, depomu
bekçime soydurdum. İki ay hapis yattı, çıktı geldi. Ben de hâlâ
bekçi bulamamışım. Pankartı da asmışım bekçi aranıyor diye.
Eğer o bekçi depom için yeniden işe müracaat ettiyse ve ben de
onu işe almamışsam ceza yazılıyor. Garipliği görüyor musunuz.
Adamın işini garanti edebilmesi için benim depoyu soyması mı
gerekiyor.20
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nadolu’nun dört bir bucağından gelen Ekonomi
Muhabirleri Demeği (EMD) üyesi gazetecilerle Kartepe’de
bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Türkiye'nin yıldız sektörü yok” dedi. Bendeniz de ‘neden’ diye
soruyorum!.. Neden Türkiye’nin yıldız sektörü yok acaba?

Bu sorunun cevabı gayet basit aslında Aha, Avrupa Birliği (AB).
Girmeye hazırlandığımız bu birliğin üye ülkeleri ha babam de
babam proje hazırlarken, biz elimizin tersiyle ittik bu mevzuu.
Hep burun kıvırdık!..

Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Yıldız sektörümüz yok” diyor. Bunu derken,
suçu birine yükleyip ondan sonra da yan gelip yatmak için

söylemiyor bunu. Çare arıyor! “Nasıl yapar da bu handikabı
aşarız” diye sesli düşünüyor. Ben de ‘proje üretirsek yıldız sek-
törümüz olur’ diyorum!..

Kartepe The Green Park Otel’de bu sene üçüncüsü gerçekleş-
tirilen “Ekonomi Zirvesi”nde dört dörtlük bir sunum yapan
Hisarcıklıoğlu, söylediklerini zenginleştirmek için anekdotlar da
anlattı. “2001 senesi” dedi mesela “Krizin patladığı o sene
KOBİ’lerin hemen hepsi sıkıntıdaydı. Bütçe’de 800 trilyon lira
kaynak vardı ama KOBİ’ler bunun ancak 300 trilyonuna ulaşa-
biliyordu.”

Düşünebiliyor musunuz? Bir köşede KOBİ’ler can çekişiyor.
Diğer tarafta da onları hayata döndürecek 500 trilyon lira atıl bir

A

Yıldız sektörümüz neden yok?
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vaziyette durup duruyor. Ne KOBİ’nin elini uzatıp onu alması
mümkün; ne de onun KOBİ’ye gelip derman olması. O ona
bakıyor, o ona!..

“Bunun sebebini araştırdık” dedi Hisarcıklıoğlu. “Çok vahim bir
manzara çıktı karşımıza. O fonlardan faydalanması için bir
KOBİ’nin 47 kamu kurum ve kuruluşunun kapısını aşındırması
lazım.” Bürokrasi yani!..

AK Parti iktidara gelince, hiç vakit kaybetmeden Hisarcıklıoğlu
ve arkadaşları yeni hükümetin karşısına dikilmişler: “Bu fonları
tek çat altında toplayın, lütfen.” Hükümet de iyi niyetli ya, “Peki”
denmiş kendilerine. Ama ne mümkün!..

“Her kamu kuruluşunun bayrak diktiği bir alan var” dedi
Hisarcıklıoğlu. “Gir, girebilirsen!”

Bu madalyonun bürokrasi yüzü. Bir de KOBİ yüzü var tabii
bunun! Bürokrasi böyle de KOBİ’ler farklı mı? Hiç ümitlen-
meyin. Al birini çal öbürüne. Tencere kapak hikayesi...

KOBİ farklı mı sanki

Bürokrasiyle baş etmenin mümkün olmadığını gören
Hisarcıklıoğlu, bu 40 küsur kurumun ilgi alanına giren 150’ye
yakın konuyu birleştirdiği “kobi.tobb.org.tr” sitesini hizmete
sunmuş. Dedim ya, maksat; KOBİ’ler hiçbir zahmete girmeden
bu fonlara ulaşsın! Sonuç? Yine vahim! Ne arayan var, ne soran.
O fonlardan istifade etmek için kimse parmağını oynatmıyor!

Hisarcıklıoğlu azimli insan. Yılmamış ve bu fondaki paraları kul-
landırtmak için başka bir formülle yeniden çıkmış KOBİ’lerin
karşısına KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF) açıp bir de
pankart asmış, fuarın kapısına: “1 milyar YTL KOBİ’leri
bekliyor. Gelin alın!” Bu mesaj, tam damardan girdiği için adresi-
ni anında bulmuş tabii.

“Ankara’da açtığımız o fuara bin iki yüz kişi geldi” dedi
Hisarcıklıoğlu. O günkü panele 350 dinleyici katılmış, ayrıca.
“Ben” dedi Hisarcıklıoğlu. “1200 kişinin katıldığı açılışı gördüm
ama 350 kişinin dinlediği panale henüz rastlamadım. O gün
rekordu.”

İşin en enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Akşam giderken,
kimseye para mara verilmemiş. 1 milyar lirayı cebine koymayı
hayal edenler sükut-u hayale uğramışlar tabii! O panelde, paranın
projeye verileceği söylenmiş çünkü!..

TOBB’un da ortak olduğu Kredi Garanti Fonu var bir. Projeye
kredi veriyor. Hem de TOBB’un kefaletiyle oluyor bu iş. Proje ne
kadar büyükse, kredi de o kadar büyük. Fakat, proje yoksa kredi

de yok. Yok. Yok!.. Proje olmadan kredi veren banka bile kalmadı
memlekette.

Sadece TOBB ve kamu kredileriyle sınırlı sanmayın sakın bu
sistemi. 7. Çerçeve Programı ve AB fonları da var... Hepsi kredi
ve de hibe veriyor. Da… proje yoksa, zırnık koklatmıyor hiçbirisi!

Türkiye ve Türk işadamları “Ver projeyi, al krediyi” uygulamasını
bilmiyor. Türk’ün bildiği; “Al krediyi, ver projeyi” sistemi. Bu
bitti halbuki. Ahbap-çavuş ilişkisi yok artık. Türkiye’nin uyanıp
“Ver projeyi al krediyi” sistemine geçmesi lazım. Hem de hemen.
Bak o zaman yıldız sektör olur mu, olmaz mı?
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İki yıl süreyle yeni alınan işçiden istihdam vergisi alınmaması
halinde 1 milyon kişiye iş bulunabileceğini belirten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “En büyük sorun işsizlik” dedi.

İşçi alana ceza verilmesin

stihdamdaki vergi yükünün işsizliği arttırdığını belirten
Hisarcıklıoğlu 50 işçi çalıştırın işverene avukat, işyeri heki-
mi mecburiyetleri getirildiğini bu uygulamalarla istih-
damın teşvik edileceğine cezalandırıldığını savundu.

Korkular ülkesi oluyoruz

İşsizlik yüzünden kapkaçın, hırsızlığın arttığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “7 metrelik duvarlar ardında yaşamak istemiyo-
rum. Meksika’da gettolar oluşmuş, 5 metre duvar, 2 metre tel
örgü. Sorun çözülmezse korkular ülkesi oluruz'” dedi.

Dünyada ilk 10’a gireriz

Avrupa’daki iki TV’den birinin Türk malı olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, yabancı rakiplerle aynı şartların sağlanması
halinde Türkiye’nin 2019’da AB milli gelirinin yarısına ulaşa-
cağını, dünyada ilk 10’a gireceğini söyledi.

İşsizliğin ilacı Fon’da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 milyar YTL biriken
İşsizlik Fonu’nun faiz getirisi kullanılarak harcanacak 3.3 milyar
YTL ile 1 milyon kişilik ilave istihdam sağlanabileceğini söyledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2001 yılında uygulanan ilave istihdamda vergi yükünün 1 yıl
ertelenmesini sağlayan istihdamı teşvik yasasının benzerinin
bugünkü koşullarda da uygulanması gerektiğini söyledi.

İ

Yeni işçiden vergi alma işsizlik bitsin
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Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği
Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye Ekonomisinde Durum,
Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu,
makro ekonomideki düzelme, 5 yıllık kesintisiz büyüme ve kamu
maliyesindeki iyileşmenin olumlu gelişmeler olduğunu, dikkat
edilmesi gereken konuların ise bütçe kalitesi, cari açık-dış
borçlanma, azalmayan issizlik ve değişen iş ortamı olduğunu kay-
detti.

Birinci sorun işsizlik

Türkiye’de 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu, 2,5 milyon kişinin
de iş aramaktan vazgeçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, ‘Bu sorunu
çözemezsek mikro reformları yapmamız mümkün değil. Son bir
yılda şahsa karsı işlenen suçlarda yüzde 62, mala karşı suçlarda
yüzde 60 artış var” diye konuştu.

İstihdam ve vergi yüküne işaret eden Hisarcıklıoğlu, sunumunda
Bilecik’te bir iş yeri önünde çekilmiş fotoğraftaki pankartta yer
alan SSK+Prim* Yemek vaadini göstererek, “Bu ülkede çalışanı
SSK’lı yapmak bonus olmuş. Kanuni mecburiyet, bonus hale
gelmiş” dedi.

TOBB’un gündeme getirdiği İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin
planlara da değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Fonda 25
milyar YTL birikmiş. 292 milyon YTL faiz getirisi var, gideri 32
milyon YTL 240 milyon YTL fazlalık veriyor 1 milyon kişiye
ilave istihdam sağlanırsa gideri 3,3 milyar YTL Maaş 800 milyon
YTL olmak üzere. Bunun yüzde 54’ü gelir vergisinden geri
dönüyor. Yüzde 46’sı da 240 milyon YTL faiz getirisi ve gideri
arasındaki farktan karşılanıyor, ana para duruyor. Biz bununla
tulumbaya su katıyoruz.”

Cari açığın finansmanı kaliteli

“Cari açık tehlikeli değil diyen yanlış yapıyor” diyen
Hisarcıklıoğlu, dış ticaret açığının her gün artarak devam ettiğini,
buna karşın tedbir alınamadığını ifade etti. Cari açığın 31 milyar
dolara ulaştığını, bunun da cumhuriyet tarihinin en büyük
rakamı olduğunu belirten   Hisarcıklıoğlu, cari açığın,  finanse
edildiği sürece krize sebebiyet vermediğini söyledi. Eskiye göre
cari açığın finansman kalitesinin düzeldiğini de dile getiren
Hisarcıklıoğlu, eskiden sıcak para ile finanse edilen cari açığın
şimdi büyük bir kısmının doğrudan yabancı sermaye ile karşı-
landığını, finansman kalitesi olarak düzelme olduğunu, ancak
yine de tedbir almak gerektiğini anlattı. Borç stokuna bakıldığın-
da özel sektörün 111 milyar dolar, kamunun ise 67 milyar dolar
borcu olduğunun altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kriz söz
konusu olursa en ağır darbeyi yiyecek olan özel sektörünün
başkanı olarak kötüyü tahayyül etmek istemiyorum, bu kesimi
değil özel sektör de, firmalar da bu işten darbe yiyecek. Dünyada
şirketler borçlanıyor ama sigortaları var” dedi.

Teşvikle istihdam artmıştı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik kriz yıllarında
Kemal Derviş ile birlikte, ilave istihdamda vergi yükünün yüzde
50’sinin 1 yıl ertelenmesini içeren bir kanunun 1 gecede
çıkarıldığını hatırlatarak, bunun ardından 240 bin kişiye iş sağ-
landığını, bugün de buna benzer çalışmalar yapılabileceğini anlat-
tı. Dünyada istihdam alanındaki en katı mevzuatın Türkiye’de
olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, hükümlü çalıştırma
mecburiyeti konusunda şunları anlattı: “Depomu bekçime soy-
durdum. Bekçi tutuklandı iki ay hapis yattı çıktı. Geldi, pankartı
asmışım; bekçi müracaat etti. İşe almazsam ceza var. Birinci ter-
cih de benim depoyu soyanı almak zorundayım. Adamın işini
garanti edebilmesi için depoyu soyması lazım.”

‘1 milyon YTL seni bekliyor’ KOBİ’lerin yeni
umudu oldu

Kendileri için ayrılan kaynaktan habersiz olan KOBİ’ler,
TOBB’un fuarlarıyla bilgileniyor

Toplantıların öğleden sonraki bölümünde söz alan Hisarcıklıoğlu,
KOBİ’lerin kendileri için ayrılan kaynakları, haberdar olamadık-
ları için kullanamadıklarını öne sürdü. 2001 yılında dahi 800
trilyon lira kaynak ayrılmasına karşılık, KOBİ’lerin bürokratik
engeller sebebiyle bu kaynağın ancak yüzde 40’ına ulaşabildik-
lerini hatırlattı. KOBİ’lerin kaynağa ulaşmasını sağlamak için
(Ey KOBİ 1 milyar YTL seni bekliyor) başlığıyla KOBİ fuarları
açmaya başladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, fuar ve seminerlere
rekor katılımlar sağlandığını kaydetti. Kredi Garanti Fonu ve
KOBİ Girişim A.Ş.’den bahseden Hisarcıklıoğlu, kefalet yoluyla
11 bankadan kredi sağlanabildiğini belirterek, “Bu yıl 160
trilyonluk kaynağa kefil olabileceğiz. Hazine’nin vereceği destek-
le 450 trilyonluk projeye destek kaynağı yakalanmış olacak” dedi.
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Şirketlerin eleman alımında “SSK, yemek ve yol” vaatlerinde
bulunduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bu ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş. Kanuni
mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 2.5 milyon kişinin işsiz
olduğunu, 2.5 milyon kişinin de iş aramaktan vazgeçtiğini,

her kapıdan eline kağıt tutuşturulduğunu söyledi. Ekonomi
Muhabirleri Derneği (EMD) İstanbul Şubesi tarafından düzen-

lenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde “Türkiye Ekonomisinde
Durum, Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum yapan
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş.
Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

En önemli sorun

“Türkiye’nin birinci meselesi işsizlik, ne Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini ne de diğer meseleleri merak ediyorlar. Birinci sorun işsizlik”
diyen Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye olarak çözmemiz gereken en acil
mesele bu. Son bir yılda şahsa karşı işlenen suçlarda yüzde 62, mala
karşı suçlarda yüzde 60 artış var. Refaha kavuşmak istiyorsak bunu
acil çözmemiz gerekiyor.”

Ağır istihdam ve vergi yüküne işaret eden Hisarcıklıoğlu, asgari
ücrette vergi yükünün yüzde 70 olduğunu söyledi. Sunumunda bir
fotoğraf gösteren Hisarcıklıoğlu, Bilecik’te çekilen bu fotoğrafa
dikkat çekti. Kendisininde bulunduğu fotoğraf karesinde yer alan,
iş ilanında, SSK, yemek ve yol vaatlerinde bulunulduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede; çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş.
Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

Cari açık tehlikesi
“Cari açık tehlikeli değil diyen yanlış yapıyor” diyeti Hisarcıklıoğlu
ticaret açığının her gün artarak devam ettiğini, buna karşın tedbir
alınamadığını ifade etti. Cari açığın 31 milyar dolara ulaştığını;
bunun da Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, cari açığın, finanse edildiği sürece krize
sebebiyet vermediğini söyledi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan İlgisine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Yabancıların herhalde bildiği bir şey var” yoru-
munu yaptı. Türk girişimcisinin ülkeyi layık olduğu yere getire-
bileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Biz para pul istemiyoruz;
Tek isteğimiz şu oynayacağımız sahayı yabancı rakiplerle aynı ko-
numa getir. Bu olursa önümüzdeki dönemde Türkiye’yi lider ülke
yaparız” dedi.

Yabancı sermaye konusunda bir soru üzerine Hisarcıklıoğlu, buna
karşı olmadıklarını, ancak her ülkenin bu konuda bir stratejisi
olması gerektiğini söyledi.

‘Strateji olmalı’

En liberal ülkelerden Almanya’da bile yabancı bir bankanın mev-
duat toplamasının durdurulabildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, her
şeyin yazılı kurallar çerçevesinde yapılmadığını kaydetti.
Bankacılığın stratejik bir sektör olduğunu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, şunları şöyledir.

“Bu kadar çılgınca (ne olursa olsun) diye değil. Her ülkenin yazılı
olmasa da bir stratejisinin olması lazım. Yabancı sermayeye kesin-
likle karşı değiliz, yatırıma ihtiyacımız var. Mevcut tesisi satan da
yatırıma yöneliyor. Ama bankacılık sektöründe stratejimiz var mı,
ben de bilmiyorum?”

T

‘Türkiye’de çalışana sigorta, bonus olmuş’
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Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisinin boşuna olmadığını ifade
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bildikleri bir şey var
herhalde” dedi. Hisarcıklıoğlu, bu konuda ülke stratejisine
ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk yatırımcısının ülkeyi layık olduğu
yere getirebileceğini söyledi. Ekonomi Muhabirleri

Demeği (EMD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen
Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye Ekonomisinde Durum,

Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu,
makro ekonomideki düzelme, 5 yıllık kesintisiz büyüme ve kamu
maliyesindeki iyileşmenin olumlu gelişmeler olduğunu, dikkat
edilmesi gereken konuların ise bütçe kalitesi, cari açık-dış
borçlanma, azalmayan işsizlik ve değişen iş ortamı olduğunu kay-
detti. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisinin de çok önem-
li olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yabancıların herhalde
bildiği bir şey var ki, bu ilgi artıyor” diye konuştu.

“Para pul istemiyoruz”

Türk girişimcisinin ülkeyi layık olduğu yere getirebileceğini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, “Biz para pul istemiyoruz. Tek isteğimiz şu
oynayacağımız sahayı yabancı rakiplerle aynı konuma getir. Bu
olursa önümüzdeki dönemde Türkiye’yi lider ülke yaparız” dedi.
Yabancı sermaye konusunda bir soru üzerine Hisarcıklıoğlu, buna
karşı olmadıklarını, ancak her ülkenin bu konuda bir stratejisi
olması gerektiğini söyledi. En liberal ülkelerden, Almanya’da bile
yabancı bir bankanın mevduat toplamasının durdurulabildiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, her şeyin yazılı kurallar çerçevesinde yapıl-
madığını kaydetti. TOBB Başkanı, yabancı sermayede her
ülkenin yazılı olmasa da bir stratejisi olması gerektiğine dikkat
çekerken; “Bu kadar çılgınca, (ne olursa olsun) diye olmamalı.
Yabancı sermayeye karşı değiliz, yatırıma ihtiyaç var. Ama strate-
jimiz olmalı” dedi.

T

“Yabancının bildiği var ki Türkiye’ye ilgi gösteriyor”
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Rıfat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde bütçe kalitesinin çok
önemli olduğunu, harcama yapılacaksa kaynağının önceden
bulunması gerektiğini, kaynağı olmayan her harcamanın vergi ve
borç olarak geri döneceğini anlattı. Türkiye’nin, 33 yılda 11
istikrar programı uyguladığını, bu programların ortalama 1,5 yıl
sürdüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Alttan biz baskı yapmışız,
siyasetçi de ‘oy kaybederim’ diye vazgeçmiş, ilk defa 5 yıldır süren
istikrar programı var” dedi “Cari açık tehlikeli değil diyen yanlış
yapıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, cari açığın finanse edildiği sürece
krize sebebiyet vermediğini söyledi. Eskiye göre cari açığın finans-
man kalitesinin düzeldiğini de dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Eskiden sıcak para ile finanse edilen cart açığın büyük kısmı
yabancı sermaye ile karşılanıyor. Finansman kalitesi düzeliyor:
Ancak, tedbir şart” dedi.

Özel sektörün borcu yüksek

Borç stokuna bakıldığında özel sektörün 111 milyar dolar, kamu-
nun ise 67 milyar dolar borcu olduğunun altını çizen Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Kriz söz konusu olursa en ağır darbeyi yiyecek
olan özel sektör. Türk özel sektörünün başkanı olarak kötüyü
tahayyül etmek istemiyorum, bu sefer sadece bankacılık kesimi
değil özel sektör de, firmalar da bu işten darbe yiyecek. Dünyada
şirketler borçlanıyor ama sigortaları var” dedi.

En acil mesele işsizlik

Türkiye’nin ilk meselesinin işsizlik olduğunu, işsiz sayısının
2,5 milyon kişiye ulaştığını, 2 milyonun da iş aramaktan
vazgeçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu problemin çözülmemesi
halinde mikro reformların zora gireceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından gündeme getirilen işsizlik
sigortası fonuna ilişkin planlara da işaret eden Hisarcıklıoğlu,
fonun amaçlarından birinin de yeni iş bulma olduğunu hatırlattı.
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “(Patronlar işsizlik fonundan para
istedi) diyor. Biri de diyor ki (fon benim, kaptırmam). Fonun
parasını veren ben. Fonda 25 milyar YTL birikmiş, 292 milyon
YTL faiz getirisi var, gideri 32 milyon YTL, 240 milyon YTL
fazlalık veriyor. 1 milyon kişiye ilave istihdam sağlanırsa gideri 3,3
milyar YTL. maaş 800 milyon YTL olmak üzere. Bunun yüzde
54’ü gelir vergisinden geri dönüyor. Yüzde 46’sı da 240 milyon
YTL faiz getirisi ve gideri arasındaki farktan karşılanıyor, ana para
duruyor. Biz bununla tulumbaya su katıyoruz.”

“KOBİ’ler krediye ulaşamıyordu”

Toplantıların öğleden sonraki bölümünde söz alan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin genel duru-
mu, riskleri, fırsatları ve KOBİ’lerin kaynak alamaması konusun-

da bilgiler verdi. KOBİ’ler ile ilgili Kredi Garanti Fonu ve KOBİ
Girişim A.Ş.’den bahseden Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere Türkiye’nin
en büyük ekonomik krizinin yaşandığı 2001 yılında dahi 800 tril-
yon lira kaynak ayrılmasına karşılık Türk ekonomisinin yaklaşık
yüzde 99’unu meydana getiren KOBİ’lerin bürokratik engeller
sebebiyle bu kaynağın ancak yüzde 40’ı olan 300 trilyon lirasına
ulaşabildiklerini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu aslında KOBİ’lere 47
kamu kurum ve kuruluştan kaynak ayrılmasına rağmen, sistemin
kale gibi yetkileri sebebiyle kaynağı sahibine vermeyi istemediği-
ni söyledi.

1 milyar YTL seni bekliyor

Rifat Hisarcıklıoğlu, problemi çözmek için durumun Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldığını ve 47 kamu kurum ve kuru-
luşun kaynağını KOBİ’lere duyurmak için www.kobi.org.tr
adresli bir site oluşturulduğunu bildirdi. KOBİ sorununun
çözüldüğüne inandıkları bir sırada bu kadar önemli bir hususun
yine de duyulmamasını ve başvuruların çok az olmasını hayretle
karşıladıklarını ve kaynağın sahibine ulaşmada bunun da işe yara-
madığını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, kaynağın hazır olduğu halde alıcıya ulaşmak için
TOBB tarafından KOBİ fuarları açmaya karar verdiklerini belirt-
ti. Hisarcıklıoğlu, “(Ey KOBİ 1 milyar YTL Seni Bekliyor) dedik.
Ne oldu. İlk fuarı Ankara’da yaptık. Fuarın açılışında bin 200 kişi
kurdele kesti. Bu bir rekordu. Öğleden sonraki panelde de 350
dinleyici vardı. Müthiş bir şey ve şaşırtıcı bir şey. O iki gün
içerisinde Ankara’daki KOBİ fuarını 10 bin kişi ziyaret etti.
Antalya, Adana, İzmir ve Bursa’da açılışı yapıldı. Fuarlar başarılı
geçti. 6-7 Nisan’da da İstanbul’da KOBİ fuarı yapacağız. Demek
ki duyurmak için de farklı yöntemler gerekiyor” dedi.
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isarcıklıoğlu, cari açığın tehlikeli olmadığını söyleyenlerin
yanlış yaptığına dikkat çekerek işsizliğe paralel artan
suçlara işaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Bu yönetilebilir olmak-

tan çıktı” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’nin birinci meselesi işsizlik, ile Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini ne de diğer meseleleri merak ediyorlar. Birinci sorun
işsizlik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İstanbul
Şubesi tarafından, The Green Park Otel’de düzenlenen Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde, “Türkiye Ekonomisinde Durum, Riskler
ve Fırsatlar” konulu bir sunum yaptı.

Hisarcıklıoğlu, makro ekonomide düzelme, 5 yıllık kesintisiz
büyüme ve kamu maliyesindeki iyileşmenin olumlu gelişmeler
olduğunu, dikkat edilmesi gereken konuların ise, “bütçe kalitesi,
cari açık-dış borçlanma, azalmayan işsizlik” ve “değişen iş ortamı”
olduğunu kaydetti. Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde
bütçe kalitesinin çok önemli olduğunu, harcama yapılacaksa kay-
nağının önceden bulunması gerektiğini, kaynağı olmayan her
harcamanın vergi ve borç olarak geri döneceğini anlattı. “Cari
açık tehlikeli değil, diyen yanlış yapıyor” diyen Hisarcıklıoğlu,
“Kriz olarsa en ağır darbeyi yiyecek olan özel sektör. Dünyada şir-
ketler borçlanıyor ama sigortaları var. Biz de bu oran çok düşük”
dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, halen Türkiye’de 2.5 milyon kişinin
işsiz olduğunu, 2,5 milyon kişinin de iş aramaktan vazgeçtiğini,

her kapıdan eline bir kâğıt tutuşturulduğunu anlattı.
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Geçenlerde öneriyi dile
getirdiğimizde ‘Patronlar işsizlik fonundan para istedi’ dediler.
Fonda 25 milyar YTL birikmiş. 292 milyon YTL faiz getirisi var,
gideri 32 milyon YTL, 240 milyon YTL fazlalık veriyor.
1 milyon kişiye ilave istihdam sağlanırsa gideri 3.3 milyar YTL.
Maaş 800 milyon YTL olmak üzere. Bunun yüzde 54’ü gelir ver-
gisinden geri dönüyor. Yüzde 46’sı da 240 milyon YTL  faiz
getirisi ve gideri arasındaki farktan karşılanıyor, ana para duruyor.
Biz bununla tulumbaya su katıyoruz. Ben 7 metrelik duvarların
arkasında yaşamak istemiyorum. Artık güpegündüz suç işleni-
yor.” Yabancıların Türkiye’ye ilgisi için “Yabancıların herhalde
bildiği bir şey var” yorumunu yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
yıldız sektörü olmadığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu bankacılığın
bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda stratejisi olması
gerektiğini kaydetti.

H

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hâlâ en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekti:

Duvarlarla yaşamak istemiyorum
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TOBB’dan uyarı: İşsizlik toplumu kemiriyor. Suç patladı.
Önlemezse işi olanlar korumalı sitelerde, 7 metrelik utanç
duvarlarının ardında yaşar.

ürkiye’nin hayati sorunu ne? Yanıtı 1.3 milyon işletme
adına TOBB’dan geldi: İşsizlik... Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, “2.5 milyon resmi işsiz, 2.5 milyon da iş
bulmaktan umudunu kesen insan var. ‘Bir öğün yemeğe

razıyım. Bana iş ver’ diyenler çığ gibi” dedi ve ekledi:

Korkuların ülkesi olduk

Suç oranı yüzde 62 arttı. Sebebi işsizlik! Herkes kapkaca uğruyor.
Milletvekili bile… Meksika’da varlıklı insanlar gettolar oluştur-
muş, 7 metrelik duvarların ardında yaşıyor. Biz de dev utanç duvar-
ları ardında yaşamak istemiyorsak, işsizliği acilen çözmeliyiz.T

Utanç duvarı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik
olduğuna dikkat çekti. Ekonomi Muhabirleri Derneği
İstanbul Şubesi ve TOBB tarafından, düzenlenen

3. Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde “Türkiye Ekonomisinde
Durum, Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, halkın ne cumhurbaşkanlığı ne de
genel seçimleri merak ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu “İnsanlar
işsiz. ‘Bir öğle, bir akşam yemeğine razıyım. Bana iş ver’ diyen
insanların sayısı giderek artıyor. 7 metrelik duvarların arkasında
yaşamak istemiyorum İşsizlik sorununu çözemezsek Türkiye
korkuların ülkesi haline gelir” diye konuştu.

Kimse seçimleri merak etmiyor, insanlar 
aç halkın gündemi işsizlik

Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çeken
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Artık, ‘bir öğle, bir akşam
yemeğine razıyım. Bana iş ver’ diyen insanların sayısı, giderek
artıyor’ dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat
çekerek “Kanuni mecburiyet olan işçiyi SSK’lı yapmak bonus
hale gelmiş. Sistem sizi böyle şeylere zorluyor. Sistem kuralsızlığı
teşvik ediyor” diye konuştu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İstanbul Şubesi ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ortaklaşa
düzenlenen 3. Kartepe Ekonomi Zirvesi 16-18 Mart tarihleri
arasında basın ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla The
Green Park Kartepe Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi gazetecileri için özel
olarak, hazırladığı “Türkiye Ekonomisinde Durum, Riskler ve
Fırsatlar” konulu bir sunum yaptı. Konuşmasında faiz dışı harca-
maların yüksek olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 1990’dan bu
yana kamu bütçesindeki savurganlığın maliyetinin 170 milyar
dolar, sosyal güvenlikteki açığın 50, milyar dolar, 21 bankadan
batırılmak için kurulan 16’sının ekonomiye verdiği zararın 47
milyar dolar olduğunu vurguladı.

Duvarların arasında yaşamak

Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, TUİK rakamlarına göre ülkede 2.5 milyon işsizle
birlikte iş aramaktan vaz geçen 2.5 milyon kişinin bulunduğuna
dikkat çekti. “Kimsenin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
merak ettiği yok. İnsanlar işsiz. Bu her yerde böyle. Türkiye’de aç
var mı var. Artık ‘Bir öğle, bir akşam yemeğine razıyım. Bana iş
ver’ diyen insanların sayısı giderek artıyor” diyen Hisarcıklıoğlu
şöyle  devam etti: “7 metrelik, duvarların arkasında yaşamak
istemiyorum. Meksikada bunun en güzel örneği. Gettolar oluştu-
rulmuş. 5 metrelik duvar, 2 metrelik elektrikli tel örgü.

T
Halk seçimi değil, işsizliği konuşuyor
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Çocuğunun yanında bekliyor. Böyle bir ülkede kim yaşamak
ister? Ancak bu işsizlik sorununu çözemezsek, makro ve mikroda
sürdürülebilir büyümeyi sürdürmek için reformları yapmamız
mümkün olmadığı gibi. Türkiye’yi de korkuların ülkesi haline
getiririz.

Sistem bizi cezalandırıyor

Son bir yılda şahsa karşı işlenen suçlarda yüzde 62, mala karşı
suçlarda yüzde 60 artış olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, acilen
önlem alınması gerektiğini belirtti. Dünyada en ağır istihdam ver-
gisinin Türkiye’de olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, sistemin iş
dünyasını cezalandırdığım söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücret-
teki vergi yükü yüzde 70. Bu 2003’te yüzde 88 idi. Her zaman
söylüyorum, ‘Vergi oranlarını ne kadar artırırsan kayıtdışılık da o
kadar artar’ diye. Bilecik’teki bir firma 16-35 yaş arası bay bayan
eleman alacak. “SSK’lı yapacağım’ diyor. Şuraya bakın. Biz kendi
kendimizi ihbar ediyoruz. Kanuni mecburiyet, işçiyi SSK’lı yap-
mak bonus hale gelmiş. Adımı işe almadan bir gün önce SSK’ya
bildireceksin, ertesi gün işe alacaksın. Ancak sistem, sizi böyle
şeylere zorluyor. Sistem kuralsızlığı teşvik ediyor” dedi.

Beni soyanı işe almak zorundayım

Hisarcıklıoğlu, “50 kişinin üzerinde çalışılan yerlere yüzde 2
oranında terör mağduru çalıştırılma mecburiyeti var. Bu rakam
da toplam 60 bine ulaştı. Allah’tan ülkede 60 bin terör mağduru
yok. Hesap kitap yapılmadan kanun çıkarılmaz. Diyelim ki depo-
mu bekçi soydu. İki ay hapis yattı, çıktı geldi. Ben de hâlâ bekçi
bulamamışım. Pankartı da asmışım ‘Bekçi aranıyor’ diye. Eğer o
bekçi benim depom için yeniden işe müracaat ettiyse ve ben de
onu işe almamışsam ceza yazılıyor. Garipliği görüyor musunuz”
dedi.

Geçen günlerde TOBB tarafından gündeme getirilen işsizlik
sigortası fonu amacı doğrultusunda işsizlere iş bulmaya çalıştık-
larını anlatan Hisarcıklıoğlu, iki yıl süreyle SSK primi alınmaması
gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Patronlar İşsizlik Fonu’ndan
para istedi, diyor. Biri de diyor ki ‘Fon benim, kaptırmam. Fonun
parasını veren ben. Fonda 25 milyar YTL birmiş, 292 milyon
YTL faiz getirisi var, gideri 32 milyon YTL, 240 milyon YTL
Maaş 800 milyon YTL olmak üzere. Bunun yüzde 54’ü Gelir
Vergisi’nden geri dönüyor. Yüzde 46’sı da 240 milyon YTL faiz
getirisi ve gideri arasındaki farktan karşılanıyor. Biz bununla
tulumbaya su katıyoruz.”

Yabancı sermayeye karşı değilim

Yabancı sermaye konusunda da değerlendirmede bulunan
Hisarcıklıoğlu, “Yabancı sermayeye karşı değilim ama özellikle
bankacılık kesiminde bir strateji de şart. Yazılı olmayan kurallar
da olabilir. Bir dönem Almanya’da bir bankamız mevduatta iyi bir
noktaya gelmişti. Alman Deutchebank’tan ‘Hemen mevduat
toplamayı durdurun’ diye ikaz gelmiş. ‘Bir hata mı yaptık’ diye
sorulduğunda ‘Yok hata yapmadınız. Yazılı kuralların ihlali söz

konusu değil ama bu ülkenin yazılı olmayan kuralları da var’ yanıtı
alınmış. Bizdede böyle bir strateji mutlaka oluşturulmalı” dedi.

Parayı gösterdik, fuara kobi yağdı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en ağır ekonomik krizlerden
birinin yaşandığı 2001’de 800 milyon YTL’lik kaynak ayrılması-
na karşın ekonominin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin bu
kaynağın sadece 300 trilyon YTL’sini kullanabildiğine dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, toplam 47 kamu kurum ve kuruluşunun
kaynağın çok daha geniş şekilde kullanımını sağlayabilmek için
www.kobi.org.tr adresli bir site oluşturulduğunu belirtti. İnternet
sitesine başvururların da beklentilerin çok gerisinde kalması üzerine
KOBİ fuarları açmaya karar verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ey KOBİ 1 milyar YTL seni bekliyor,
dedik. Ne oldu? İlk fuarı Ankara’da yaptık. Fuarın açılışında 1200
kişi kurdele kesti. Bu bir rekordu. Öğleden sonraki panelde de
350 dinleyici vardı. O iki gün içerisinde Ankara’daki KOBİ
fuarını 10 bin kişi ziyaret etti. Demek ki duyurmak için de farklı
yöntemler gerekiyor.”

Krizde özel sektör ağır yara alır

Türkiye’nin, 33 yılda 11 istikrar programı uyguladığını, bu prog-
ramların ortalama 1.5 yıl sürdüğünü anımsatan Hisarcıklıoğlu,
“Alttan biz baskı yapmışız, siyasetçi de ‘oy kaybederim’ diye
vazgeçmiş. İlk defa 5 yıldır süren istikrar programı var” dedi.
“Cari açık tehlikeli değil” diyenlerin yanlış yaptığını ancak 31
milyar dolara ulaşan cari açığın eskiye göre finansman kalitesinin
düzeldiğini belirten Hisarcıklıoğlu “2006 yılının 3. çeyreğine göre
de sadece özel sektörün 111 milyar dolar, kamunun ise 67 milyar
dolar dış borcu bulunuyor. Olası bir krizde en ağır yara alacak
kesim özel sektördür. Türk özel sektörünün başkanı olarak kötüyü
tahayyül etmek istemiyorum, bu sefer sadece bankacılık kesimi
değil özel sektör de firmalar da bu işten darbe yiyecek” dedi.

TOBB’un dikkat çektiği noktalar
Ekonomide mevcut durum nasıl

Olumlu gelişmeler
• Makro ekonomide düzelme
• 5 yıllık kesintisiz büyüme
• Kamu maliyesinde iyileşme

Risk sinyalleri
• Bütçe’nin kalitesi
• Cari açık-dış borçlanma
• Azalmayan işsizlik
• Değişen iş ortamı (yapıcı yıkım)

Türkiye’nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı var
• Beklentilere duyarlı bir ekonomide, beklentilerin doğru
yönetilmesi
•  Zayıflayan AB çıpasını ikame edecek yeni bir yerel çıpa
•  Makro reformlardan sonra sıra mikro reformlarda (yeni bir yol
haritası)
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklanan cari açığın
Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı olduğunu belirtti.

konomi Muhabirleri Derneği (EMD) İstanbul tarafından
düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye
Ekonomisinde Durum, Riskler ve Fırsatlar”  konulu bir

sunum yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dikkat
edilmesi gereken konuların ekonomide yaşanan sıkıntılar,

bütçe kalitesi, cari açık ve azalmayan işsizlik olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde bütçe kalitesinin çok
önemli olduğunu, harcama yapılacaksa kaynağının önceden
bulunması gerektiğini, kaynağı olmayan her harcamanın vergi ve
borç olarak geri döneceğini anlattı. “Cari açık tehlikeli değil diyen
yanlış yapıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, dış ticaret açığının her gün
artarak devam ettiğini, buna karşın tedbir alınamadığını ifade
etti.

Azalmayan işsizlik

Cari açığın 31 milyar dolara ulaştığını, bunun da Cumhuriyet
tarihinin en büyük rakamı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, cari
açığın, finanse edildiği sürece krize sebebiyet vermediğini söyledi.

Konuşmasında işsizlik konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, halen
Türkiye’de 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu, 2,5 milyon kişinin
de iş aramaktan vazgeçtiğini, her kapıdan eline kağıt tutuşturul-
duğunu anlattı. “Türkiye’nin birinci meselesi işsizlik, ne
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne de diğer meseleleri merak edi-
yorlar.

Vergi yükü...

İşsizlik konusunun iyi yönetilmediği zaman dönüşüm sürerinin
sürdürülemeyeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, her yapısal refor-
mun bir tahribatı olacağını söyledi Ağır istihdam ve vergi yüküne
işaret eden Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette vergi yükünün yüzde 70
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Çalışanı SSK’lı yapmak
bonus olmuş. Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

E

Açıya tedbir alınmıyor
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kartepe’de düzenlenen
ekonomi zirvesinde ağır istihdam ve vergi yüküne işaret etti.

konomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenle-
nen Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye Ekonomisinde
Durum Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum yapan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinde dikkat edilmesi gereken

konuların bütçe kalitesi, cari açık-dış borçlanma, azalmayan işsiz-
lik ve değişen iş ortamı olduğunu bildirdi.

Ağır istihdam ve vergi yüküne işaret eden Hisarcıklıoğlu, asgari
ücrette vergi yükünün yüzde 70 olduğunu bildirdi. Sunumunda
bir fotoğraf gösteren Hisarcıklıoğlu, Bilecik’te çekilen bu fotoğrafa
dikkat çekti. Kendisinin de bulunduğu fotoğraf karesinde yer alan
iş ilanında SSK, yemek ve yol vaatlerinde bulunulduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş.
Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

‘Hırsızımı işe aldım’

Dünyada istihdam alanındaki en katı mevzuatın Türkiye’de
olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, hükümlü çalıştırma
mecburiyeti konusunda şunları anlattı: “Depomu bekçime soy-
durdum. Bekçi tutuklandı iki ay hapis yattı çıktı. Geldi, pankartı
asmışım, bekçi müracaat etti. İşe almazsam, ceza var. Birinci ter-
cih de benim depoyu soyanı almak zorundayım. Adamın işini
garanti edebilmesi için depoyu soyması lazım.”

Geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından gündemi getirilen işsizlik
sigortası fonuna ilişkin planlara da değinen Hisarcıklıoğlu, fonun
amaçlarından birinin de yeni bir iş bulma olduğunu hatırlattı.
“Kimileri  ‘Patronlar işsizlik fonundan para istedi’ diyor. Biri de
diyor ki ‘fon benim, kaptırmam’. Fonun parasını veren ben.
Fonda da 25 milyar YTL birikmiş” diyen Hisarcıklıoğlu, kendi-
lerinin istihdam yaratılması amacıyla çalıştığını sözlerine ekledi.

E

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: İşçiye SSK bonus olmuş
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu uyardı:
Suçlar yüzde 62 arttı birinci sorun işsizlik

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son 1 yılda şahsa karşı işlenen suçlar
yüzde 62, mala karşı işlenen suçlar yüzde 60 arttı. Ben, 7
metrelik duvarların arkasında yaşamak istemiyorum, acilen
işsizlik sorununu çözmeliyiz” dedi

konomi Muhabirleri Derneği’nin organize ettiği Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde önemli mesajlar veren Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hiç

kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimi veya genel seçimi merak
etmediğini, birinci sorunun işsizlik olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı, bütün kamuoyu araştırmalarında, ülkenin birin-
ci sorununun işsizlik olduğunun görüldüğünü vurguladı ve şöyle
devam etti:

“4 büyük sorunumuz var”

“Genel ekonomideki düzelme, 5 yıllık kesintisiz büyüme ve
kamu maliyesindeki iyileşme olumlu. Dikkat edilmesi gereken
konular ise bütçe kalitesi, döviz açığı-dış borçlanma, azalmayan
işsizlik ve değişen iş ortamı. Önümüzdeki dönemde bütçe kalite-
si çok önemli olacak. Harcama yapılacaksa kaynağının önceden
bulunması gerekecek. Kaynağı olmayan her harcama, ülkeye
vergi ve borç olarak geri dönecek. Türkiye, 33 yılda 11 istikrar
programı uyguladı, bu programlar ortalama 1,5 yıl sürdü.

Alttan biz baskı yapmışız, siyasetçi de oy kaybederim diye
vazgeçmiş. İlk defa 5 yıldır süren istikrar programı var. Döviz
açığı tehlikeli değil” diyen yanlış yapıyor. Dış ticaret açığı da her
gün artarak devam ediyor. Tedbir alınamıyor. Yıllık döviz açığı 31
milyarı geçti, bu da Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı. Özel
sektörün 111 milyar dolar, kamunun 67 milyar dolar borcu var.
Kriz söz konusu olursa en ağır darbeyi yiyecek olan özel sektör.

E

TOBB Başkanı’na göre: Suçlar yüzde 62 arttı, 
en büyük sorun işsizlik
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Türk özel sektörünün başkanı olarak, kötüyü düşünmek istemi-
yorum, bu sefer sadece bankacılık özel sektör de, firmalar da
darbe yiyecek.”

EMD İstanbul Şubesi’nin düzenlediği Ekonomi Zirvesinde bir
sunum yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin birinci meselesi
işsizlik, ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne de diğer meseleleri
merak ediyorlar” dedi.

Söz savunmanın…

“Maliye halkı yanıltıyor!”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Derviş
Günday, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nü
yalanlarken, “Küçük esnafın aylık ortalama vergisi 18 YTL değil,
285 YTL” dedi. Derviş Günday, Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon
esnaf ve sanatkarın olduğunu belirterek, “Gelir Politikaları Genel
Müdürlüğü, basit usule tabi 770 bin esnaf ve sanatkarın ödediği
vergiyi sanki tüm esnaf ve sanatkarın ödediği vergiymiş gibi açık-
layarak kamuoyunu yanıltıyor” diye konuştu.

“Vergi artışı enflasyonun 4 katı”

Basit usule tabi esnafın 2006 yılında ödediği gelir vergisinin 2005
yılına göre yüzde 40 artış gösterdiğini belirten Günday “2006
enflasyon oranının yüzde 9,65 olduğu düşünürsek, esnafımızın
ödediği vergideki artış enflasyonu dörde katlamıştır” ifadesini
kullandı.

“Döviz açığı riski büyük

İşte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun uyarıları:

• Sistem, işvereni cezalandırıp kuralsızlık ve işsizliği teşvik ediyor.

• Vergileri ne kadar yükseltirseniz, kaçak ve kayıt dışı o kadar
artar. Asgari ücretle vergi yükü, yüzde 70’i buldu.

• Ekonomide riskler hâlâ sürüyor. Devlet bütçesinde harcamalar
2006 yılında yüzde 30 artmış. Buna karşılık vergiler de yüzde 30
artmış.

• Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün ekonomik
krizler döviz açığından oldu. “Döviz açığı tehlikeli değildir” diyen
yanlış yapıyor.

• Bazı köşe yazarlarını okuyorum, Anadolu’dan haberi yok,
Anadolu’yu geziyorum adam (bir akşam bir öğlen yemeğine
razıyım iş bul) diyor.

• 7 metrelik duvarların arkasında yaşamak istemiyorum. Böyle
ülkede yaşamak istemiyorum. İşsizliği çözemezsek reformları yap-
mamız mümkün değil.

• En acil mesele bu. Son bir yılda şahsa karşı işlenen suçlar yüzde
62, mala karşı suçlar yüzde 60 arttı. Refahı için bunu acil
çözmeliyiz.
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Suç oranında yüzde 60 artış olduğunu söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “İşsizlik sorununu çözemezsek Türkiye
korkular ülkesi haline gelir. 5 metrelik duvarın üzerinde 2
metre tel örgü. Herkes korumalı sitelerin arkasında. Böyle bir
ülkede kim yaşamak ister” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de hâlâ issizlik sorununun bulun-
madığını ileri sürenlerin olduğunu belirterek, “Türkiye’de
yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında birinci mesele

işsizlik çıkıyor. Eğer bu meseleyi yönetemezsek o zaman
ekonomik yapılanma sürecini sürdüremeyiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, son bir yıl içinde şahsa karşı işlenen suçlarda yüzde
62, mala karşı işlenen suçlarda yüzde 60 oranında bir artış
kaydedildiğini hatırlatarak. “7 metrelik duvarların arkasında yaşa-
mak istemiyorum. Acilen işsizlik meselesini çözmemiz gerekiyor”
dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ortaklaşa düzenlenen
“Türkiye Ekonomisinde Durum, Riskler ve Fırsatlar” konulu
3’üncü Kartepe Ekonomi Zirvesi 16-18 Mart tarihleri arasında
basın ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla The Green Park
Kartepe Oteli’nde gerçekleştirildi.

Seçimi merak eden yok

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜİK
rakamlarına göre ülkede 25 milyon işsizle birlikte iş aramaktan

vazgeçen 2.5 milyon kişinin bulunduğuna dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Kimsenin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
merak ettiği yok. İnsanlar işsiz. Bu her yerde böyle. Eğer bu sosyal
meseleyi yönetemezsek o zaman bu dönüşüm sürecini sürdüre-
meyiz. Bu yapısal reformları sürdürmemiz mümkün değil. Her
yapısal reformun bir tahribatı olur. Her tahribatta birileri işini
kaybeder. Türkiye’de aç var mı var. Artık ‘Bir öğle, bir akşam
yemeğine razıyım. Bana iş ver” diyen insanların sayısı giderek artı-
yor” dedi.

“7 metrelik duvarların arkasında yaşamak istemiyorum” diyen
TOBB Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meksika en güzel örneği.
Gettolar oluşturulmuş. 5 metrelik duvar, 2 metrelik elektrikli tel
örgü. Çocuğunun yanında koruma görevlisi, okulun kapısında
bekliyor. Böyle bir ülkede kim yaşamak ister? Ancak bu işsizlik
sorununu çözemezsek, makro ve mikroda sürdürülebilir büyümeyi
sürdürmek için reformları yapmamız mümkün olmadığı gibi
Türkiye’yi de korkuların ülkesi haline getiririz. Korkarak yaşamak
istemiyorum.

Türkiye’nin çözmesi gereken acil mesele bu. Çünkü risk unsuru.
Milletvekilinin başına gelen olayı hepimiz biliyoruz. Özellikle kap-
kaç olayına yakalanmayan var mı? Son bir yılda şahsa işlenen
suçlarda yüzde 62, mala karşı işlenen suçlarda yüzde 60 artış var.
Bunun en önemli sebebi işsizlik. Bazı köşe yazarları TOBB için
popülizm yapıyor diyorlar. Halkla beraber olan ve yaşayan popü-
lizm yapmaz.”

T

‘7 metrelik duvar ardında yaşamayı istemiyorum’
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2001’de olduğu gibi bugün de istihdam üzerinde aynı akıntının
olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “O günkü tablolara dön-
memek için issizleri ise kavuşturmamız lazım. Diyoruz ki, iki yıl
süreyle SSK primini alma. İnsanları işe kavuştur. 31.12.2006
başlangıç olsun. Bu tarihten itibaren 2 yıl itibariyle mevcutlar
değil, ilave alınan istihdam için vergi alma.

Birinci sorun işsizlik

İnsanları işe teşvik edelim. 1 milyon kişiye iş imkânı sağlayalım.
Kısır bir döngünün içine girmiş durumdayız. 4 yılda 1 milyon
kişiye iş sağlayabilmişiz. Bu istihdam piyasasındaki küçülme,
artan kayıt dışılık, azalan kaynağa işaret ediyor. Buna paralel
sosyal güvenlik sistemi çöküyor. Bu kısır döngüyü kırabilmenin
yolu insanların kayıt altına almaktan geçiyor. Kayıtdışı istihdam
var mı, var.

Maaşı başka fiyatta, sigortası başka yerden yatıyor mu, evet,
Türkiye’nin gerçeği bu. Sadece basında değil. Bütün sektörler
böyle. Gelin arkadaşlar bu tulumbaya suyu dökelim” çağrısı yaptı.

“Osmanlı’dan beri tüm krizler cari açık yüzünden
çıktı”

Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi dahil bütün
ekonomik krizlerin cari açık sebebiyle oluştuğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu, cari açığı dış ticaret açığının oluşturduğunu ve
bunun da sürekli arttığını ve bir türlü tedbir alınamadığını dile
getirdi. Finanse edildiği takdirde cari açığın risk olmayacağına
dair söylemlerin yanlışlığını sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, şun-
ları söyledi: “Dış ticaret açığı geçen yıl 52 milyar dolar oldu. 21
milyar dolarını yurtdışı müteahhitlik, navlun ve turizm gelir-
leriyle finanse ettik. Kalan 31 milyar dolan geçen yıllara göre sıcak
para yerine ilk defa 2006 yılında 19 milyarlık kısmını doğrudan
yatıranlarla finanse ettik. Bu cari açığın finansmanında kalitenin
arttığının göstergesi. Ocak ayında da 6 milyar dolar daha doğru-
dan yatırım ülkemize geldi. Ancak risk sürüyor. İthalat artışı,
bütçe kalitesi, dış borçlar, işsizlik, hukuk ve yargıdaki düzensizlik-
ler sebebiyle risk devam ediyor. Cari açığın finansmanına
bakıldığında finans, özel ve kamu sektörünün borçlandığını,
2006 yılının 3’üncü çeyreğine göre de sadece özel sektörün 111
milyar dolar, kamunun ise 67 milyar dolar dış borcunun
olduğunu gözlemliyoruz.”

Risk artırıyor

Özel sektörün bu kadar borcuna rağmen hâlâ forward denilen
sigortacılık sistemini iyi algılamadığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2006 yılı itibariyle 220 milyar dolar
dış ticaret hacminin olduğunu, forward işlemlerinin ise sadece bu
rakamın yüzde 4’ü olan 8 milyar dolarda kaldığını söyledi.
Türkiye’de forward ile ilgili Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsasının
bulunduğunu kaydetti.

Sanayi politikası ile stratejisinin iyi belirlenmesi gerektiğini ve cari
açığın çözümünün de burada yattığını belirten Hisarcıklıoğlu,
ihracattaki artışın geçen yıl bir önceki yıla göre 11.1 milyar dolar
olduğunu, ara malı ithalatında 8.4 milyar dolar artış gerçek-
leştiğini, ihraç edilen toplam 79.9 milyar dolarlık sanayi malının
54.6 milyar dolarının ara malı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Demek oluyor ki 100 YTL’lik ihracat için 68 YTL’lik ara malı
ithalatı yapılmış. Yani ihracat arttıkça risk artıyor. Bir an önce
sanayi envanteri çıkarmalı ve ara malı üretimi için kolları sıva-
malıyız” dedi.

Projesi olup parası olmayana 450 trilyonluk 
kefalet sistemi

KOBİ sorunlarının çözümünde Kredi Garanti Fonu ve KOBİ
Girişim AŞ.’nin işleyişini de anlatan Hisarcıklıoğlu, sistemin
bütün dünya  ülkelerinde uygulandığını, projesi olup da ser-
mayesi olmayan girişimcilere kefillik şeklinde algılanması gerek-
tiğini kaydetti.

Kefalet yoluyla 11 bankadan kredi sağlanabildiğini ve bu şekilde
batağın da söz konusu olmadığına işaret eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Bu bankacılık sisteminden daha sağlıklı.
Girişimciye ihtiyacımız var. Girişimcilerin önünü açabilmemiz
için bu Kredi Garanti Fonu’nun duyurulmasında fayda var. Biz
kaynağı arttırdık. Bu yıl 160 trilyonluk kaynağa kefil olabileceğiz.
Hazine’nin vereceği destekle birlikte 450 trilyonluk projeye
destek kaynağı yakalanmış olacak. Diğeri ise girişim sermayesi şir-
ketimiz var. Adı KOBİ Girişim A.Ş. Burada geçen yıl itibariyle
aktif hale getirdik. Geçen yıl Bursa’da bir otomobil firmasına
ortak olarak gerçekleştirdik. Bu yılın başında da Ankara’da bilişim
şirketine ortak olduk. Bu ABD’de çok kullanılıyor. Şirketinizi
büyütmek istiyorsunuz. Ancak sermaye ihtiyacınız var. Projeniz
elinizde. KOBİ Girişim A.Ş’ye gidiyorsunuz. Bu proje ve şirketi
iki bağımsız denetleme kurulu inceliyor. Uygun görülürse şirke-
tinize ortak olunuyor. Şirketin yönetim kuruluna bir kişi ile
giriyoruz. Bir de şirketin muhasebe müdürünü biz alıyoruz.
Şirkete 3 yıl ortak oluyoruz. 3’üncü yılın sonunda hisseleri şirke-
tinin sahibine devrediyoruz. Eğer şirketin sahibi 3’üncü yılı
sonunda hisseleri alamıyorsa, bunu 5’inci yılın sonunda biz
İMKB’de sermaye piyasasına açıp, hisselerini satıp çıkıyoruz.
Bunda da dünyada da büyük bir kaynak var” diye konuştu.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘işsizlik fonu’ kaynağıyla
istihdamın teşvik edilmesi önerisini yineledi ve “Birileri ‘iş-
sizlik yok, patronlar yine teşvik istedi’ diyor. Babil kulelerinde
yaşarsan işsizlik yok dersin. Ben 7 metrelik duvarların
arkasında yaşamak istemiyorum” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gündeminin cumhurbaşkan-
lığı seçimine kilitlenmesini eleştirdi ve en önemli gündem
maddesinin ekonomi ve ülkedeki işsizlik olduğunu söyle-

di. Hafta sonu Ekonomi Muhabiri Derneği İstanbul
Şubesi’nin, Kartepe Greenpark Otel’de düzenlediği Ekonomi
Zirvesi’ne katılan TOBB Başkanı, bir süre önce yaptığı öneriyi
yineledi ve “işsizlik fonunda biriken 25 milyar, YTL’nin 1 yıllık
faiziyle yeni işe alınacakların SSK primlerinin ödenmesi halinde
1 milyon işsize iş sağlanabileceğini” söyledi Hisarcıklıoğlu,
“Birileri ‘işsizlik yok, patronlar yine teşvik istedi’ diyor. Babil
kulelerinde yaşarsan işsizlik yok dersin. Ancak bu ülkede resmi

rakamlara göre 2.5 milyon kişi işsiz. Bir o kadarı da artık iş bulma
umudunu kaybetmiş durumda. Ben 7 metrelik duvarların
arkasında yaşamak istemiyorum. 5 metre duvar, 2 metre tel örgü,
çocukların yanında güvenlik görevlisi, Türkiye’de böyle bir yaşam
isteyen var mı” dedi.

Ben Anadolu’yu dolaşıyorum: Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) rakamlarıyla konuştuğunu belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin birinci sorunu işsizlik olmalı. Ne
cumhurbaşkanlığını ne diğer konuları merak eden var. Ben
Anadolu’yu dolaşıyorum birinci sorun işsizliktir ve biz bu sosyal
meseleyi çözemezsek, ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları ve
istediğimiz büyük dönüşümü başaramayız” diye konuştu. Ülkede
işsizlik nedeniyle mutsuzlar kitlesinin çok büyük olduğunu anla-
tan TOBB Başkanı şöyle konuştu: “İşsizlik oranı çok yüksek,
mutsuzlar çoksa ‘yapısal reformu bırak, ben açım’ der insanlar. Ne
yazık ki bizim istihdamla ilgili teşvik önerimizi anlamayan köşe
yazarları var. Onların büyük bölümünün Anadolu’dan haberi
yok.”

T

7 metre duvar arkasında yaşanmaz, 
25 milyar YTL’lik musluğu açın

20
 M

ar
t 2

00
7

H
ür

riy
et

 G
az

et
es

i,



91Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Şahsa ve mala karşı suçlar: CHP Milletvekili Zeynep
Damla Gürel’in önceki hafta Beyoğlu’nda uğradığı gaspı da hatır-
latan TOBB Başkanı, “Suç oranlarına bakın son 1 yılda şahsa
karşı işlenen suçlarda yüzde 62, mala karşı istenen suçlarda ise
yüzde 60 artış var. Bunun, en önemli nedeni işsizlik” diye konuş-
tu. Hükümetten, seçim yılında işsizlik fonu kaynaklı teşvik
istemeleri nedeniyle ‘popülizm yapmakla suçlandıklarını söyleyen
TOBB Başkanı “TOBB popülizm yapıyor diyorlar. Biz hiçbir,
dönemde asla popülizm yapmadık” dedi.

Kriz olursa özel sektör batar: TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, aşırı işsizlik nedeniyle oluşacak sosyal baskının
yapısal reformların akamete uğramasına da neden olabileceğini
söyledi ve bu reformların yapılamaması nedeniyle kriz riskinin
sürdüğünü anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu defa bir ekonomik kriz
olması halinde özel sektör büyük darbe yer. Çünkü dış borca
bakıyoruz; özel sektörün borcu 111 milyar dolar, kamununki 67
milyar dolar, Allah korusun bu defa özel sektörde firmalar büyük
darbe yer, sadece bankalar değil” dedi.

TOBB’un işsizlik fonu kaynaklı istihdam teşvik
nasıl çalışacak

• İşsizlik Fonu’nun 48’inci maddesi ‘İşsizlere 1 yıl işsizlik ödeneği,
hastalık ve analık sigortası primlerinin ödenmesini öngörüyor.
Yeni iş bulunmasını öneriyor.

• İşsizlik Fonu’nda 25 milyar YTL birikti. Bu paranın ayda 292
milyon YTL faiz geliri, 32 milyon YTL de gideri var. Yılda 2.5
milyar YTL de ödenek ekleniyor.

• 1 milyon kişiye SSK prim desteğinin bütçeye getireceği yük 3.3
milyar YTL Bu miktar işsizlik Fonu’ndan bütçeye verilecek.

• Sağlanacak istihdamın sağlayacağı gelir vergisi, 3.3 milyar
YTL’nin yüzde 54’ünü de geri  döndürecek.

• İşsizlik Fonu’nun ana parası bu geçici teşvikle azalmadan, 1
milyon kişiye iş sağlanmış olacak.

Derviş’le erteleme yapmıştık, 240 bin kişi ise
başlamıştı

• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Diyoruz ki
işsizlik ülkemizde en büyük problem ve işsizlerin de ise kavuşması
lazım. Asgari ücretle yüzde 70 vergi var. Bu ülkede SSK’lı yapmak
bile bonus olmuş ama duyan yok. Aslında Kemal Derviş ile de 20
Mart 2002’de 4747 sayılı yasa ile istihdam teşvik etmiştik. İlave
istihdam üzerindeki gelir vergisi ve SSK yükünün bir kısmını 1 yıl
ertelemiştik. 240 bin kişi yeni işe başlamıştı. Şimdi de aynı sıkın-
tı var. 2 yıl süreyle yeni işe alınacaklar için SSK primini işsizlik

fonundan al ki 1 milyon kişiyi işe kavuşturalım. Gelin bu tulum-
baya biraz su dökelim.”

Hükümet bardağın dolu tarafını anlatıyor, boş
tarafı cari açık

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide yaşanan
gelişmelerle ilgili yorumunu da şöyle yaptı: “Bardağın dolu
olduğu tarafı da var boş tarafı da. Dolu tarafını hükümet hatta
bazı köşe yazarlarımız anlatıyor. Ben riski alanları ve ihtiyaçları
anlatıyorum. Evet 5 yıldır büyüme var, kamu maliyesi de iyi
durumda. Bütçe kalitesi cari açık dış borçlanma, işsizlik ve
değişen ortam (yapıcı yıkım) artık bunlara da bakmalıyız.

Bütçenin gider hanesine baktığımızda yüzde 30 artış görüyoruz.
Bütçede harcamaların enflasyon oranında olması makuldur. Cari
açıktaki riski hafif gören yanlış yapar. Osmanlı dönemi dahil,
bütün krizler cari açıktan çıkmıştır. Bunu finanse edemiyorsan
risk vardır. 31 milyar dolarlık cari açık Cumhuriyet tarihinin en
yüksek açığı, finanse edilemezse kriz olur. Açığın finansman
kalitesi düzelse de risk devam ediyor.”

Hangi reform ne durumda

• Hukuk ve yargı reformu başlamadı.
• Eğitim reformu içgüdü beceri dönüşümünü başlamadı.
• Çalışma mevzuatı reformu başlamadı.
• Vergi reformu devam ediyor.
• Sanayi stratejisi başlamadı.
• Tarım stratejisi başlamadı
• Turizm stratejisi devam ediyor.
• Sosyal güvenlik reformu yarım kaldı.
• Rekabet sistemi düzgün rekabet ortamının tesisi devam ediyor.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “(cari açık tehlikeli değil)
diyen yanlış yapıyor” uyarısında bulunurken, bankacılık sek-
töründe işe “Bankacılık stratejik bir sektör. Bu kadar çılgınca,
ne olursa olsun diye değil. Her ülkenin yazılı olmasa da bir
stratejisinin olması lazım” diye konuştu.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bu, ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus
olmuş. Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMP) İstanbul Şubesi tarafın-
dan düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye
Ekonomisinde Durum, Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, makro ekonomideki düzelme, 5 yıllık kesin-
tisiz büyüme ve kamu maliyesindeki iyileşmenin olumlu gelişme-
ler olduğunu, dikkat edilmesi gereken konuların ise bütçe kalite-
si, cari açık-dış borçlanma, azalmayan işsizlik ve değişen iş ortamı
olduğunu kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde bütçe kalitesinin çok
önemli olduğunu, harcama yapılacaksa kaynağının önceden

bulunması gerektiğini, kaynağı olmayan her harcamanın vergi ve
borç olarak geri döneceğini anlattı:

Türkiye’nin, 33 yılda 11 istikrar programı uyguladığını, bu
programların ortalama l,5 yıl sürdüğünü anımsatan Hisarcıklıoğlu
“Alttan biz baskı yapmışız, siyasetçi de ‘oy kaybederim’ diye
vazgeçmiş. İlk defa 5 yıldır süren istikrar programı var” dedi. “Cari
açık tehlikeli değil diyen yanlış yapıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, dış
ticaret açığının her gün artarak devam ettiğini, buna karşın tedbir
alınamadığını ifade etti.

Cari açığın 31 milyar dolara ulaştığını, bunun da Cumhuriyet
tarihinin en büyük rakamı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, cari
açığın, finanse edildiği sürece krize sebebiyet vermediğini söyledi.
Eskiye göre cari açığın finansman kalitesinin düzeldiğini de dile
getiren Hisarcıklıoğlu, eskiden sıcak para ile finanse edilen cari
açığın şimdi büyük bir kısmının doğrudan yabancı sermaye ile
karşılandığını, finansman kalitesi olarak düzelme olduğunu,
ancak yine de tedbir almak gerektiğini anlattı.

T

TOBB: “Tehlike yok” diyen yanlış yapıyor
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Borç stokuna bakıldığında özel sektörün 111 milyar dolar, kamu-
nun ise 67 milyar dolar borcu olduğunun altını çizen Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Kriz söz konusu olursa en ağır darbeyi yiyecek
olan özel sektör. Türk özel sektörünün başkanı olarak kötüyü
tahayyül etmek istemiyorum, bu sefer sadece bankacılık kesimi
değil özel sektör de, firmalar da bu işten darbe yiyecek. Dünyada
şirketler borçlanıyor ama sigortaları var” dedi.

Azalmayan işsizlik

Konuşmasında işsizlik konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, halen
Türkiye’de 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu, 2,5 milyon kişinin
de iş aramaktan vazgeçtiğini, her kapıdan eline kağıt tutuşturul-
duğunu anlattı.

“Türkiye’nin birinci meselesi işsizlik, ne Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini ne de diğer meseleleri merak ediyorlar. Birinci sorun işsizlik”
diyen Hisarcıklıoğlu, bu durumun sevk ve idare ediliyor olması
gerektiğinin altını çizdi. İşsizlik konusunun iyi yönetilmediği
zaman dönüşüm sürecinin sürdurülemeyeceğini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, her yapısal reformun bir tahribatı olacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: Birileri işlerini kaybeder, işini
kaybedenlerin oranı çoksa (bırak arkadaş yapısal reformu ben
açım) der. Bazı köşe yazarlarını okuyorum, Anadolu’dan haberi
yok, Anadolu’yu geziyorum adam (bir akşam bir öğlen yemeğine
razıyım iş bul) diyor. 7 metrelik duvarların arkasında yaşamak
istemiyorum. Böyle ülkede yaşamak istemiyorum. Bu sorunu
çözemezsek mikro reformları yapmamız mümkün değil.”

Hisarcıklıoğlu: Yabancı yatırımcıların bildiği bir
şey var

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Yabancıların herhalde bir bildiği bir şey var”
yorumunu yaptı. Türk girişimcisinin ülkeyi layık olduğu yere
getirebileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Biz para pul istemi-
yoruz. Tek isteğimiz şu oynayacağımız sahayı yabancı rakiplerle
aynı konuma getir. Bu olursa önümüzdeki dönemde Türkiye’yi
lider ülke yaparız” dedi.

Yabancı sermaye konusunda bir soru üzerine Hisarcıklıoğlu, buna
karşı olmadıklarını, ancak her ülkenin bu konuda bir stratejisi
olması gerektiğini söyledi. En liberal ülkelerden Almanya’da bile
yabancı bir bankanın mevduat toplamasının durdurulabildiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, her şeyin yazılı kurallar çerçevesinde yapıl-
madığını kaydetti.

Bankacılığın stratejik bir sektör olduğunu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu kadar çılgınca (ne olursa
olsun) diye değil. Her ülkenin yazılı olmasa da bir stratejisinin
olması lazım. Yabancı sermayeye kesinlikle karşı değiliz, yatırıma
ihtiyacımız var. Mevcut tesisi satan da yatırıma yöneliyor. Ama
bankacılık sektöründe stratejimiz var mı, ben bilmiyorum?”
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İstihdam üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu
söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Bu ülkede,
çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş. Kanuni mecburiyet,
bonus hale gelmiş’ dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus
olmuş. Kanuni mecburiyet, bonus hal gelmiş” dedi.

Ekonomi Muhabirleri  Derneği (EMD) İstanbul Şubesi
tarafından düzenlenin Kartepe Ekonomi Zirvesinde “Türkiye

Ekonomisinde Durum, Riskler ve Fırsatlar” konulu bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, makro ekonomideki düzelme, 5 yıllık
kesintisiz büyüme ve kamu maliyesindeki iyileşmenin olumlu
gelişmeler olduğunu, dikkat edilmesi gereken konuların ise bütçe
kalitesi, cari açık-dış borçlanma, azalmayan işsizlik ve değişen iş
ortamı olduğunu kaydetti.

Krizde firmalar da darbe yer

Türkiye’nin, 33 yılda 11 istikrar programı uyguladığını, bu prog-
ramların ortalama 1,5 yıl sürdüğünü anımsatan Hisarcıklıoğlu,
“Alttan biz baskı yapmışız, siyasetçi de ‘oy kaybederim’ diye
vazgeçmiş, ilk defa 5 yıldır süren istikrar programı var” dedi.

“Cari  açık tehlikeli değil diyen yanlış yapıyor” diyen Hisarcıklıoğlu,
dış ticaret açığının her gün artarak devam ettiğini, buna karşın ted-
bir alınamadığını, ifade etti. Borç stokuna bakıldığında özel sek-
törün 111 milyar dolar, kamunun ise 67 milyar dolar borcu

olduğunun altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kriz söz konusu
olursa en ağır darbeyi yiyecek olan özel sektör. Türk özel sek-
törünün başkanı olarak kötüyü tahayyül etmek istemiyorum, bu
sefer sadece bankacılık kesimi değil özel sektör de, firmalar da bu
işten darbe yiyecek” dedi.

Birinci meselemiz işsizlik

İşsizlik konusunu da değinen Hisarcıklıoğlu, halen Türkiye’de 2,5
milyon kişinin işsiz olduğunu, 2,5 milyon kişinin de iş aramak-
tan vazgeçtiğini, her kapıdan eline kağıt tutuşturulduğunu anlat-
tı. “Türkiye’nin birinci meselesi işsizlik, ne Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini ne de diğer meseleleri merak ediyorlar. Birinci sorun
işsizlik” diyen Hisarcıklıoğlu bu durumun sevk ve idare ediliyor
olması gerektiğinin altını çizdi. Ağır istihdam ve vergi yüküne
işaret eden Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette vergi yükünün yüzde 70
olduğunu söyledi. Sunumunda bir fotoğraf gösteren
Hisarcıklıoğlu, Bilecik’te çekilen bu fotoğrafa dikkat çekti.
Kendisinin de bulunduğu fotoğraf karesinde yer alan iş ilanında,
SSK, yemek ve yol vaatlerinde bulunulduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede, çalışanı SSK’lı yapmak bonus olmuş.
Kanuni mecburiyet, bonus hale gelmiş” dedi.

Almanya'da yabancıya sınır var

Yabancı sermaye konusunda bir soru üzerine Rifat Hisarcıklıoğlu,
yabancı sermayeye karşı olmadıklarını, ancak her ülkenin bu
konuda bir stratejisi olması gerektiğini söyledi. En liberal ülkeler-

T

Çalışana SSK bonus olmuş
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den Almanya’da bile yabancı bir bankanın mevduat toplamasının
durdurulabildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, her şeyin yazılı kurallar
çerçevesinde yapılmadığını kaydetti.

Bankacılığın stratejik bir sektör olduğunu dile getiren Rifat
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Bu kadar çılgınca (ne olursa olsun) diye değil. Her ülkenin yazılı
olmasa da bir stratejisinin olması lazım. Yabancı sermayeye kesin-
likle karşı değiliz, yatırıma ihtiyacımız var. Mevcut tesisi satan da
yatırıma yöneliyor. Ama bankacılık sektöründe stratejimiz var mı,
ben bilmiyorum?

Depomu soyan bekçimi işe almazsam cezası var

Kriz yıllarında Kemal Derviş ile birlikte, ilave istihdamda vergi
yükünüp 1 yıl ertelenmesini içeren kanunun 1 gecede
çıkarıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunun ardından 240 bin
kişiye iş sağlandığını, bugün de buna benzer çalışmalar yapıla-
bileceğini anlattı. Dünyada İstihdam alanındaki en katı mevzu-
at’ın Türkiye’de olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, hükümlü
çalıştırma mecburiyeti konusunda şunları anlattı: “Depomu
bekçime soydurdum. Bekçi tutuklandı iki ay hapis yattı çıktı.
Geldi, pankartı asmışım, bekçi müracaat etti. İşe almazsam ceza
var. Birinci tercih de benim depoyu soyanı almak zorundayım.
Adamın işini garanti edebilmesi için depoyu soyması lazım.”
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osyal sorumluluk projeleri ile övünen resmi ve özel sektör
temsilcilerinin, “Biz insanlara balık yemeyi değil balık tut-
mayı öğreteceğiz” palavrasından vazgeçme zamanı geldi
geçiyor.

Vatandaşın önce eğitime değil karnını doyurmaya ihtiyacı var.

Temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun insana balık tut-
mayı nasıl öğreteceksin.?

Evinde barınma, giyinme ve sağlık sorunlarıyla içice yaşayan bir
ailenin küçük kızını giydirip, onun okul masraflarını üstlenmek
sosyal sorumsuzluk örneğidir.

Sosyal sorumluluk hem balık yedirmek hem de mesleki eğitim
vermektir.

Ve bu memlekette gizli ve açık toplam 5 milyon işsiz var.
Yani sorun çok ciddi.

3. Kartepe Zirvesi’nde EMD üyeleri ile hafta sonunda biraraya
gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB’a üye 1 milyon
200 bin firma sahibinin endişelerini şu cümlelerle yansıtırken
oldukça ciddiydi: “Kimsenin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim-
leri merak ettiği yok.

Artık ‘Bir öğle, bir akşam yemeğine razıyım. Bana iş ver’ diyen
insanların sayısı giderek artıyor. Meksika’da zenginler 5 metrelik

duvar, 2 metrelik elektrikli tel örgüler içinde yaşıyor. Çocuğunun
yanında koruma görevlisi, okulun kapısında bekliyor. Böyle bir
ülkede kim yaşamak ister? Ancak bu işsizlik sorununu çöze-
mezsek, reformları yapmamız mümkün olmadığı gibi Türkiye’yi
de korkuların ülkesi haline getiririz. Son bir yılda şahsa işlenen
suçlarda yüzde 62, mala karşı işlenen suçlarda yüzde 60 artış var.”

Hisarcıklıoğlu, The Green Park Kartepe Otel’deki zirvede önerisi-
ni de şöyle yeniliyor;

“31.12.2006 başlangıç olsun. Bu tarihten itibaren 2 yıl itibariyle
mevcutlar değil, ilave alınan istihdam için vergi alma. Fonun
yıllık 4 milyar YTL faiz geliri var. İşsizlik Fonu’nda biriken 25
Milyar YTL’ye dokunmadan, 1 milyon kişiye istihdam sağla-
nabilir.”

Bugüne kadar memleket iş adamı kisvesi altında soyulduğu için iş
adamlarının bu çağrısına karşı çıkan işçi sendikalarına da hak ver-
memek elde değil.

Bugüne kadar işsizliğin sorumlusu önceki hükümetler ve işveren
oldu.

Ama işsizliğin çözümüne yönelik her projeyi desteklemek veya
alternatif proje üretmek yerine arkasında art niyet aramak da yan-
lış. Niyetimiz üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?

Önce bunu tesbit edelim.

S

İşsizlik herkesin sorunu
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imse yedi metrelik güvenlik duvarı arkasında yaşamak ister mi?
Kimse çevresinde açlık ve yoksulluk varken kendisi refah
içinde yasamayı içine sindirebilir mi?

Olacak şeyler değil bunlar...
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu

başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iyi yakalamış: “İşsizlik sorununu
çözemezsek Türkiye korkular ülkesi durumuna gelir. Beş metrelik
duvarın üzerinde iki metre tel örgü. Herkes korumalı sitelerin
arkasında. Böyle bir ülkede kim yaşamak ister?”.

Rifat bey sonuna kadar haklıdır.
Her ekonominin ve aslında her toplumun en önemli öncelik-
lerinden biri bireylere iş bulmaktır; istihdam yaratmaktır.
Süleyman Demirel yıllar önce ne güzel özetlemişti: “Herkese iş,
herkese aş vereceksin”.

Daha önce de yazdık, ekonomilerde ilk öncelik, kim ne derse
desin, sürdürülebilir ekonomik büyümedir. Bu büyümenin
enflasyon yaratmayanı ve istihdam yaratanı ise en makbulüdür.
Yani sürdürülebilir ve istihdam yaratarak enflasyonsuz büyüyen bir
ekonomi nihai politika önceliğidir.

Demek ki ekonomilerde sadece “istihdam yaratacağız” diye önlem
alamazsınız. Alacağınız önlemler ekonomik büyümeyi köstekleye-
cekse ya da enflasyonu azdıracaksa; ya da uzun dönemde bütçe
açığı yaratarak bu ikisine de neden olacaksa, o önlemi alamazsınız.

Rifat beyin ek istihdam yaratma önerisi ortadadır: İşsizlik Fonu’nda
toplanan kaynakların faiz gelirinin, bir yıl boyunca yeni işe girecek-
lerin sigorta prim yükünün sıfırlanmasında kullanılması.

Bu öneri ilk bakışta oldukça masum bir öneridir. Ama ne yazık ki
Rifat beyin savunduğu gibi popülist olmayan bir öneri değildir.
Tersine yüzde 100 popülist bir öneridir ve ne yazık ki (!) bir seçim
yılında iktidardaki partiye çok da çekici gelecek bir öneridir.

Rifat bey Türk ekonomisinin neden istihdam yaratamadığın sap-
tamasını da iyi yapmış: “Asgari ücrette yüzde 70 vergi var. Bu

ülkede SSK’lı yapmak bile bonus olmuş!” Yani resmi (kayıt içi)
istihdam üzerinde, kamunun saldığı vergilerden kaynaklanan çok
ağır bir yük var.

Bu saptamadan yola çakarak Rifat bey, istihdam üzerindeki ağır
yükü kaldırmanın bir yolunu öneriyor: “İşsizlik Fonunda toplanan
paraların faizini kullanalım”.

Hasta ortada; hastalığı belli. Aslında iyileşme yolu da belli.
Hastanın ameliyat edilip hastalığından kurtulması gerekli.

Yani kamunun istihdam üzerine saldığı maliyetin azalması gerekli.

Ama Rıfat Bey ameliyat öneremiyor aslında birçok kez önerdiği
ameliyat (asıl çözümü) Hükümette kimse yapmak istemiyor!
Çünkü istihdam üzerindeki yükleri azaltmak iç in vergi indirim-
lerine gidilirse, bütçe çökecek; kamu maliyesi çökecek; ekonomi
ağır darbe alacak. 

O zaman da Rifat Bey bir istese de istemese de şu andaki sorunu
çözebilmek için “aspirin çözümü” öneriyor. “Hasta çok ağır, ama
biz ameliyat yapamıyoruz. Çünkü Hasta sahibi (Hükümet)
ameliyatın maliyeti göze alamıyor. O zaman biz de hastaya aspirin
verelim de hasta bir saat daha yaşasın!”

TOBB’un önerisi bu nedenle genel ekonomi açısından daha çok
günü kurtarmaya yöneliktir. 
İşsizlik Fonu’nda toplanan paraları kullanılması; 
a) Sorunun asıl nedeni olan istihdam üzerindeki ağır kamu
yükünü azaltmaya yaramamaktadır; 
b) Yarın işsizlik Fonu’na gereksinim olunca o fonda para olmazsa
genel bütçeye başvurulacaktır. Yani fasit dairede yeniden başa
dönülecektir. Bugün ya da bu yıl kazanılan istihdam o gün daha
da ağır bir biçimde yitirilecektir. 

İşsizlik fonu’nda toplanan paraların faizini kullanmayı düşünenler
kusura bakmasınlar. Hepimiz gibi iyi niyetle Türkiye’nin önemli
bir sorununa çözüm arıyorlar. Ama buldukları çözüm, ne yazık ki
uygulanabilir bir çözüm değildir. 

K
Yedi metrelik duvar
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de yok-
sulluğun ortadan kaldırılması, eğilim, kadının
güçlendirilmesi gibi konuları da öngören Birlermiş
Milletler’in (BM) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Projesi’ne

mali destek sağlayacak.

TOBB Balkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Yerel Gündem 21
Yönetim Kanalıyla Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma
Hedeflerinin Yerelleştirilmesi Projesi’nin tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada programın, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından 166 ülkede, toplumlara, kendi bul-
dukları çözümlerde yardıma olmak üzere o ülkelerde birlikte
çalıştıkları partnerleriyle birlikte uygulandığını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi
Projesinin, Türkiye’de yeni faaliyete geçen kent konseyleri
aracılığıyla gerçekleştirilecek olmasının, Türkiye’de yerelden
destekli kalkınmanın gelişmesine fırsat Sağlayacağını da söyledi.

TOBB’un, Birleşmiş Milletler binyıl kalkınma hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yönelik, Dışişleri Bakanlığı koordinatör-
lüğünde yürütülen çalışmalara aktif olarak katkıda bulunduğunu
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Binyıl Kalkınma Hedefleri Türkiye
2005” raporunun, Eylül 2005 tarihinde New York’ta gerçekleşti-
rilen, Birleşmiş Milletler 60. Genel Kurulunda, üye ülkelere
sunulduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ekonomik büyümenin, özel sektöre
dayalı olduğu günümüz ortamında, özel sektörün ticari ve
ekonomik kalkınmada ekonomik politikaları belirleyen bir aktör
konumuna süratle geçmesi gerektiğini söyledi.

Projenin ilk defa Türkiye’de uygulanacağını ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın, Türkiye’deki “özel sektör ortağı olarak
yer aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “81 il ve
157 ilçeye yayılmış oda ve borsalarımızın oluşturduğu geniş ulusal
temsil ağı, kilit bir konuma ve role sahip. Birliğimiz, proje çalış-
malarında aktif olarak yer almanın yanı sıra bin yıl kalkınma
hedeflerinin yerelleştirilmesiyle yönelik olarak, odalarımız ve bor-
salarımız tarafından hazırlanacak ve bunların arasından seçilecek
projelere de mali destek sağlayacak. Oda ve borsalarımız, kalkın-
ma üzerinde etkili olan, binyıl kalkınma hedefleri odaklı stratejik
eylem yoluyla, kendi kentlerinde kalkınmaya elverişli bir ortam
geliştirebilecek.”

Amaç, özel sektörün katılımını sağlamak

BM Koordinatörü ve UNDP Daimi Temsilcisi Mahmuod Ayub
da bu projedeki işbirliği ile, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin
Türkiye’nin tüm vatandaşlarının yaşamlarında gerçeğe
dönüştürülmesinde, TOBB’un liderliği ile özel sektörün de katıl-
masını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bin yıl kalkınma hedeflerinin 8 ana başlık altında toplanan hedef-
ler olduğunu ve 2015 yılına kadar gerçekleştirileceğini bildiren
Ayub, hedefleri; yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim,
kadının güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne
ölüm oranlarının dörtte üç oranında azaltılması, HIV, AIDS,
sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele, çevrenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması, kalkınma için küresel ortaklıklar
geliştirilmesi olarak sıraladı. Ayub, proje sayesinde Antalya,
Mardin, Çanakkale, Bursa ve İzmir’de kent konseyleri aracılığı ile
özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak-
lıkların geliştirileceğini kaydetti.

T

TOBB, BM’nin ‘bin yıl’ projesine kaynak sağlayacak
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eçen hafta sonu Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul
Şubesi tarafından organize edilen İzmit Kartepe’deki
Ekonomi Zirvesi’ndeydim. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, sunumu ile adeta Türkiye ekonomisinin

fotoğrafını koydu önümüze.

Bardağın dolu tarafı ekonomi yönetimi de dahil birçok kesim tarafın-
dan sürekli bizlere sunuluyor: Bugüne kadar Hisarcıklıoğlu’nun
açıklamalarında da ekonomide bardağın hep dolu tarafını gör-
müştük. Ancak, zirvede aldığım notlar bence hayli düşündürücüydü.

“Türkiye’de TÜİK’in rakamları ile işsiz sayısı 2.5 milyon. Buna iş
aramaktan vazgeçen 2.5 milyonu da eklerseniz Türkiye’de 5 mil-
yon insan işsiz.”

Hisarcıklıoğlu'ndan Meksika örneği

Hisarcıklıoğlu, sorunun büyüdüğünü anlatırken Meksika örneği-
ni veriyor. “Fabrikalarımızı 7’şer metrelik duvar ve tel örgülerle
çevirmek, çocuğumuzu koruma ile okula göndermek istemiyoruz”
derken son bir yılda şahsa ve mala karşı işlenen suç oranlarındaki
artışa dikkat çekiyor.

“Cari açığı kim hafife alıyorsa, yanlış yapıyor” diyen
Hisarcıklıoğlu, Osmanlı’dan beri yaşanan bütün ekonomik kriz-
lerin cari açıktan kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor: Cari açığı
finanse etmenin kalitesini yükseltmiş olmak tehlikenin geçtiği
anlamına gelmiyor. Dengelerdeki en küçük aksama özellikle 111
milyar dolarlık dış borcu olan reel sektörü ve bankacılığı derinden
yaralar.”

Hisarcıklıoğlu’nun sunumundan aldığım notların önemli
bölümünde ekonomi yönetiminin yanlış uygulamaları, hantal

bürokrasi, üretimin önündeki mevzuatlar gibi onlarca konu var.
Üstelik sözü edilen sorunlar dünden bugüne süren sorunlar değil.

Halkın birinci sorunu geçim ve işsizlik

TOBB Başkanı, ekonomi yönetimine eleştirilerini artırıyor ve şun-
ları söylüyor. “Türkiye’de mutsuz kesimin oranı artıyor. İnsanlar ne
Cumhurbaşkanlığı nede genel seçimleri düşünüyor. Halkın birin-
ci meselesi geçim ve işsizlik.”

Hisarcıklıoğlu’nun sunumunda sadece eleştiriler yoktu elbette.
Daha güçlü bir Türkiye için yapılması gerekenleri de anlattı. Üste-
lik bunlardan birçoğu için çok fazla kaynağa gerek de olmadığını
belirtti TOBB Başkanı.

“İşsizlik fonundan elde edilen faiz geliri Hazine’ye aktarılmasın.
Yeni eleman istihdamının vergi ve SSK yükü bu bütçeden
ödensin” önerisi gerçekten her kesimin “Evet” diyebileceği bir
uygulama gibi geldi hepimize.

Siyasete esprili yaklaşım

İlginçtir, zirvede Hisarcıklıoğlu’na siyasetle ilgili hiçbir soru
yöneltilmedi. Oysa kendisi daha toplantıya başlarken yaptığı
esprilerle bu yönde sorulabileceklerin yolunu açmıştı ama olmadı.
Sağ ve sol yanında yer alan hoparlörlere yaklaşınca yükselen çınla-
ma sesine karşılık, “Sağa da sola da çok yaklaşmak doğru değil”
diye espri yaptı.

Sizi bilmem ama yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi
Hisarcıklıoğlu’nun bu esprisinden kendimce bir sürü yorum
çıkardım.

G
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir hafta sonu
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u meseleleri iyi bilen veya iyi bilmesi gereken bir bilen; bazı
köşe yazarlarının, işsizliği sorun olmaktan çıkarmalarını
eleştirerek, “Babil kulelerinde yaşarsan işsizlik sorun değil

dersin.” dedi

Ve daha nice önemli şeyler söylemeye devam etti:

“İnsanlar ne cumhurbaşkanlığı ne genel seçimleri ne de diğer
meseleleri merak ediyor, birinci sorun işsizlik...

Ve ilâve etti;

“İşsizliğin çözülmemesi durumunda suç oranlan daha da arta-
cak!..

“En ağır istihdam yükü Türkiye’de... Asgari ücret üzerindeki vergi
yüzde 70 seviyelerinde!..

“Bütçede faiz dışı harcama geçen yıl yüzde 30 oranında arttı,
aradaki fark iş dünyasına vergi olarak dönüyor...

“Bankaların yol açtığı 47 milyar dolarlık batığın 14 milyar dolan
tahsil edilirken 8 milyar dolar daha tahsilat olacak, geri kalan ise
milletin cebinden gitti...

“Ekonomide en önemli risk unsurlarının başında cari açık geli-
yor. 31 milyar dolarlık cari açık, Cumhuriyet tarihinin en büyük
rakamı. Şu anda finanse edildiği için krize sebebiyet vermiyor;
ama problem yaşanırsa kriz olur...

“Biz para pul istemiyoruz. Tek isteğimiz şu oynayacağımız sahayı
yabancı rakiplerle aynı konuma getirin. Bu olursa önümüzdeki
dönemde Türkiye’yi lider ülke yaparız.

Halkın birinci meselesi issizlik

Evet, bu sefer köşemdeki meydanın bir kısmını bir bilenin tesbit-
lerine ayırdım. Bu sözlerin sahibini merak ettiniz, değil mi? Bu
teşhis ve tesbitler, iş dünyasının çatı örgütü ‘Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ait olup,
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3. Ekonomi Zirvesi’nde
söylendi.

B

Vatandaşın derdi işsizlik
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Odalar Birliği Başkanı, ülke ekonomisini enine boyuna ele aldığı
konuşmasında, yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere, bar-
dağın dolu tarafı kadar boş kısmına da dikkat çekti Boş kısımda
herkesin de tahmin edeceği gibi cari açık, bütçedeki faiz dışı. cari
harcamalardaki yüzde 30’luk artış ve Başbakan ‘Tayyip
Erdoğan’ın ‘kabul ediyoruz, köklü çözüm getiremedik’ dediği iş-
sizlik öne çıktı. Hisarcıklıoğlu, ‘cari açıkta risk yoktur’ diyenleri
de uyardı; “Osmanlı dahil bizde bütün krizler cari açıktan kay-
naklanmıştır. Finansman kalitesi yükselmiş olsa da en küçük bir
aksama özellikle 111 milyar dolarlık diş borcu olan reel sektörü ve
bankacılığı derinden sarsar.”

Başkan işsizliği anlatırken, “Resmi işsiz sayısı 2,5 milyon. Yine
TÜİK’in verilerine güre iş aramaktan vazgeçenler eklendiğinde sayı
ikiye katlanıyor.” ifadelerini kullandı. Devamında, Meksika’da
zenginlerin kendilerini korumak için lüks evlerinin etrafını 6-7
metrelik duvarlarla çevirdiğine işaret ederek, “Suç oranları bizde de
artıyor. Bu mutsuz kesim reformların Önündeki en büyük engeldir.
Ne Cumhurbaşkanlığını ne de seçimi merak eden var. Halkın
birinci meselesi işsizlik.”

Reformlar yapılmalı ama…

Her vesileyle Türkiye’nin dört temel sorunu (İşsizlik, borçlar,
medya ve adalet) olduğunu, bu sorunlar çözüme kavuşturul-
madıkça ülkemizin sahili selâmete çıkamayacağını hatırlatıyoruz.

Elbette, temel prensibimiz, gereği sadece teşhis tesbitleri yapmak-
la kalmıyor, aynı zamanda çare ve çözüm olacak tedavi reçetelerini
de yazıyoruz.

Akıl için yol birdir. Nitekim TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da,
bizim kısaca ‘adalet’ dediğimiz soruna işaret ettikten sonra, yeni
dönemde yapılması gerekenlerin başında ‘hukuk ve yargı refor-
mu’ olduğunu söyledi. Diğer yapılması, gereken reformları ise
‘kamu, eğitim, sosyal güvenlik, vergi ve diğerleri’ şeklinde sıraladı.

Başkan bunların yapılması gerektiğini söylüyor da, nasıl yapıla-
cağını ve mekanizmalarını söylemiyor veya söyleyemiyor. Biz ise
bıkıp usanmadan çare ve çözümün genel olarak “Adil Düzen” ve
özel olarak “Adil Ekonomik Düzen” olduğunu mekanizmaları ile
birlikte söyleyip yazıyoruz. TOBB, İTO (İstanbul Ticaret Odası),
TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON ve diğer kuruluşların başkanları
ve yöneticileri bu gerçeği görüp gerekenleri yapmak için daha ne
bekliyorlar?!.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bölgesinde
bir sanayi ve ekonomi devi olduğunu söyledi. Türk
ekonomisinin son 25 yılda geçtiği muazzam, değişimin

Türk özel sektörünün başarısını ortaya koyduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu,, Balkanlarda, Orta Asya’da, Ortadoğu’da ve

Kuzey Afrika’da faal olan Türk firmalarının, bu bölgelerdeki
ekonomileri geliştireceğini belirtti.  

Türk firmaları, komşu ekonomileri geliştirecek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinin büyümesini
sağlayan özel şirketlerin, faal oldukları Balkanlar, Asya, Afrika ve
Ortadoğu ülkelerinin gelişmesini sağlayacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bölgesinde bir sanayi ve ekonomi devi
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisindeki büyü-
menin özel sektörün başarısı olduğunu ve Türk firmalarının
faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisin gelişmesine de yardım-
cı olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI)
tarafından düzenlenen “Türkiye-ABD İlişkileri ve Özel Sektör
Açısından Ekonomik Beklentiler” konulu toplantıda yaptığı

konuşmada, Türk ekonomisinin son 25 yılda muazzam bir
değişimden geçtiğini ve bunun da Türk özel sektörünün
başarısını ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’de bugün 600 bin
şirket, 40 bin ihracatçı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, ihra-
cat miktarının 85 milyar dolara çıktığını ve ihraç edilen ürünlerin
yüzde 90’nının sanayi ürünleri bulunduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, 400 milyar dolarlık milli gelire sahip Türkiye’nin
bugün AB’nin 7. dünyanın ise 19. büyük ekonomisi olduğunu
belirterek, 2002 yılından bu yana Türk ekonomisinin yıllık
büyümesi¬nin yüzde 7’den fazla olduğunu söyledi.

Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın 2006 yılında 20
milyar dolara çıkrığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu yatırımların
yüzde 85’inin AB ülkelerinden geldiğini vurguladı. Bu durumun
yatırımcıların Türkiye’deki makroekonomik yapıya güvendiğinin
gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yapısal reformların
sürdürülmesinin önemine değindi.

Hisarcıklıoğlu, ortaklığa dayanan Türk-Amerikan ilişkileriyle
ilgili olarak bölgede işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek,
Balkanlarda, Orta Asya’da, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da çok
faal olan Türk firmalarının ve Türk özel sektörünün, bu bölge-
lerdeki ekonomileri geliştireceğini belirtti.

T

Hisarcıklıoğlu: Komşu ekonomileri Türkler geliştirir
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Türkiye, enerji merkezi olacak

Türkiye’nin bölgesinde sanayi ve ekonomi devi olduğunu
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Bakü-Ceyhan boru hattına ilaveten
Azeri, Rus, Kazak ve İran doğalgazını ve petrolünü Türkiye
üzerinden Avrupa’ya götürülmesine yönelik projelerin ülkeyi,
stratejik açıdan yeni bir enerji merkezi yapacağım dile getirdi.

Türkevi yerine modern bina

Öte yandan, Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Baki İlkin ve New York Başkonsolosu Mehmet Samsar
ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin BM Daimi
Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu ile ilgili birimlerinin
bulunduğu Türkevi’nin yerine Türkiye’ye yakışan modern bir
binanın yapılacağını belirtti.

Derviş: Türkiye global aktör

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal
Derviş, “Türkiye, giderek global bir aktör olmaya başladı” dedi.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, New York’taki temasları
kapsamında ilk olarak Derviş ile bir araya geldi. Derviş,
Türkiye’nin geçmişte uluslararası düzeyde olaylara ikili yak-
laştığını ve doğrudan Türkiye’yi ilgilendirmeyen konularda yer
almadığını ifade ederek, “Uluslararası bir görevde olan bir Türk
olarak beni en fazla sevindiren, Türkiye’nin şimdi giderek global
bir aktör olmaya başlaması. Türkiye, sadece Türkiye’yi
ilgilendiren konularda değil dünyayı ilgilendiren konularda da
öncü bir rol almaya başladı” dedi. Derviş, özellikle son bir yılda,
TOBB’un da Özel sektörün de Türkiye’nin davasını savun-
duğunu, ülkenin kalkınmasını hızlandırmak için çalıştığını hatır-
lattı. 

BM ile işbirliği

Derviş’in teşvikleri ve UNDP ile beraber. Binyıl Kalkınma
Hedefleri çerçevesinde, Yerel Gündem 21 kapsamındaki proje-
lerde ve Türkiye’deki belli başlı projelerde ortak çalışmalar
yapacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu da, UNDP ile geçen hafta
bir anlaşma imzalandığını hatırlattı, Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede
yapılacak çalışmaların, Türkiye içki iyi bir projeler silsilesi ola-
cağını sözlerine ekledi.

IMF ile ekonomik program masaya yatırıldı

Hisarcıklıoğlu, IMF Avrupa Sorumlusu Debbler ile bir görüşme
yaptı. Görüşmede, ağırlıklı olarak halen yürütülmekte olan
ekonomik programın sürdürülebilirliği açısından, istihdam
yaratılması dahil sosyal boyutunun önemi ayrıntılı şekilde ortaya
konuldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet

Dünya Bankası’nın eski başkanı ve Uluslararası Toplumun eski
Ortadoğu Özel Temsilcisi James Wolfensohn ile biraraya geldi.
Hisarcıklıoğlu, Wolfensohn ile Filistin serbest sanayi belgesiyle
ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sullivan’dan Filistin Sanayi Bölgesi’ne destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Daniel Sullivan ile de görüştü. Sullivan,
TOBB’un Ankara Forumu girişiminin Ortadoğu Barış sürecinin
halen varolan siyasi ve askeri boyutuna “ekonomik” bir boyut
katacak olmasından dolayı, “Filistin Sanayi Bölgesi’nin yeniden
canlandırılması projesine destek verdiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu da, Türkiye’nin yeteneklerini, ve iş yapma becerisini
vurgularken, iş çevrelerine ve ABD yönetimine, ABD karar mer-
cileri üzerinde nüfuzu olan simalara Türk dostluğunun önemini
anlattı.
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rganize olmuş azınlıklar, organize olmamış yığınlardan
daha güçlüdür cümlesi telâffuz edilince, yanımdaki pro-
fesör, “İlginç değil mi?” diye bana döndü; “Lenin’e ait bir

sözü işadamları camiasının önemli bir isminden işitiyoruz...”

Daha ilginci, o cümlenin TOBB Başkanı Ri fat Hisarcıklıoğlu
tarafından New York’ta sarf edilmesiydi...

Bazı konuları en geç öğrenen ben oluyorum. Meğer Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurtdışına da kolunu uzatmış,
ABD’de de örgütlenmiş... New York merkezli ‘Türk-Amerikan
Ticaret Odası’ (TACCI) 2002 yılından bugüne bayağı önemli
faaliyetler göstermiş. ABD’ye mal ve hizmet satan işadamlarının
sayısı artmış, güvenli ilişkiler kurulmuş... Burada yerleşiklerden
biri, “Artık işadamlarımıza ‘JI’ vizesi verme işini TACCl üstlen-
meli” teklifinde bulundu; dileği derhal not edildi...

Devlet ‘Turquality’ adlı projeyle ABD ile iş yapanlara destek
veriyormuş zaten; ancak sadece kendi şirketlerimize... “Her şeyin
başı marka Amerika’da; yağlarımızı, mermerlerimizi ucuza kapa-
tıp kendi damgalarını basarak buranın pazarına giren ülkeler var,
bizim fiyatımızın dört-beş katına satıyorlar” dedi biri…
‘Turquality’ adıyla yapılan desteğin ABD’den salın alınan
markalara da uygulanmasını istiyor. Türk işadamları...

Öğrenmenin yaşı yok. Ankara’nın İncek ilçesinde yüzlercesi
pıtrak gibi biten ‘Amerikan evleri’ uygulamasının tam tersini
gerçekleştirmeye çalışan Türk şirketi varmış; buradaki temsilcisi,
“Biz” dedi, “Türkiye’den ev getirip olduğu gibi burada kurulu-
yoruz...” Pensylvania eyaletinde Türk evlerinden 14 tanesi kurul-
muş bile; gerisi de gelecekmiş...

Madem benim câhili kaldığım olaylardan söz ediyoruz, bir
başkasını da paylaşayım: New York’ta Birleşmiş Milletler
binasının tam karşısında bulunan beş-altı katlı ‘Türk Evi’ yıkılıp
yerine yenisi yapılacakmış ve bu görevi TOBB yerine getirecek-
miş. TOBB Başkanı, “Düşündüm, ‘Bakan Kayserili, ben
Kayserili, pazarlıkta sorun çıkar’ diye yerime yardımcımı gön-
derdim, galiba  devlet  tarafından  aldatıldık” dedi gülerek... Yeni
binada yalnız devletin resmî temsilcileri yer almayacakmış, Türk
ürünleri daimî sergisi de bulunacakmış... 

Türk işadamlarının Amerika ilgisi dikkat çekecek kadar yoğun
zaten... Hemen her eyalette Türk lokanta sayısında müthiş bir
patlama yaşanıyor; bunu yalnızca yabancıların mutfağımızı
keşfetmelerine bağlayamayız. Belli ki, o civarda oturan Türk sayısı
lokanta açılmasını gerektirecek kadar artmış...

Amerikan ekonomisi çok canlı, dünyanın neresinde iyi ve ucuz
mal üretiliyorsa burada kendisine yer buluyor. Büyük mağazalar-
da satılan tekstil ürünlerinin üzerinde ‘Türk malı’ etiketi bulu-
nanları gözle görülür bir artış gösteriyor. Biri, “Buranın en büyük
inşaat malzemesi satan mağazalar zinciri Home Depot’un mer-
mer ihtiyacının yarıdan fazlasını Türkiye sağlıyor, bizler sağlı-
yoruz” dedi. Yerleşik ilişkileri bozup ürün akış istikametini
değiştirmek zor oluyormuş; “Neden biz de Home Depot türü
kendi mağazamızı açmıyoruz” diyen bile oldu.

İşadamlarına müthiş cesaret gelmiş... 

Ağızlarda ‘marka olma’ ihtiyacı dolaşıyor... Bazıları şanslı,
ülkelerinin adı ‘marka’... Türkiye ABD’de öyle bir konuma sahip
değil; bundan sonra bütün mesainin Türkiye’nin adını ‘marka’

O

Amerika’da iş yapmak
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haline dönüştürmeye verilmesi gerekiyor. Avrupa’da bu sağlanmış
anladığım kadarıyla; orada satılan her üç beyaz eşyadan ve her iki
televizyondan biri Türkiye’de üretiliyormuş artık... 300 milyon
cebi kalabalık insanın yaşadığı bir pazar Amerika; benzer bir
gelişme burada yaşanacak olsa 80 milyon insanımızı sürekli
çalıştıracak bir hareketlilik yakalanabilir...

Rifat Hisarcıklıoğlu, “İyi fikirler ve mallar iyi pazarlanırsa alıcısı
mutlaka çıkar” görüşünde. İş bu görüşün hayata geçirilmesinde;
onu da Amerikan piyasası için TACCI zorluyor...

Kuyumcular ve mermerciler de büyük çapta girmişler Amerikan
piyasasına... “Kuyumcularımız bu işin en canlı olduğu yerlerde
mağazalar açıyorlar” dedi bir bilen; “New York’ta merkez 47.
Caddedir; o cadde üzerinde ve yakınında bildik markalarımızın
mağazaları var artık” diye de ekledi, Amerikalı kadınlar da altın ve
mücevhere meraklı, kuyumcu ustalarımızın eserleri büyük rağbet
görecektir…

Macera hevesiyle kendi başına gelenler de var, aynı sosyal gruptan
olup birbirini gayrete getirerek Amerika’yı keşfedenler de...
Amerika, Türk işadamları için, farklı bir rüyaya dönüşmek üzere.
Hangi amaçla olursa olsun bu gelişlerin teşvik edilmesi, destek
çıkılması şart; işadamının geldiği yerde politik güç kazanmak da
mümkün oluyor çünkü...

Bizim insanımız geç kalabiliyor, ama başladığı işte sebat ederse
sonuç alıyor...
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türk-Amerikan Ticaret ve
Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada
“Türkiye bölgesinde bir sanayi ve ekonomi devidir. Türkiye
ekonomisi son 25 yılda muazzam değişti. Bu da özel sektörün
başarısıdır” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bölgesinde bir sanayi ve
ekonomi devi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türk-

Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından düzen-
lenen ‘Türkiye-ABD İlişkileri ve Özel Sektör Açısından

Ekonomik Beklentiler’ konulu yemekli toplantıda yaptığı konuş-
mada, Türk ekonomisinin son 25 yılda muazzam bir değişimden
geçtiğini ve bunun da Türk; özel sektörünün başarısını ortaya
koyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 400 milyar dolarlık milli
gelire sahip Türkiye’nin bugün AB’nin 7. dünyanın ise 19. büyük
ekonomisi olduğunu belirterek, 2002 yılından bu yana Türk
ekonomisinin yıllık büyümesinin yüzde 7’den fazla olduğunu
söyledi.

Deppler’le görüştü

Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Daniel Sullivan ile de görüştü. Sullivan, TOBB’un Ankara
Forumu girişiminin. Ortadoğu barış sürecinin halen varolan
siyasi ve askeri boyutuna “ekonomik” bir boyut katacak olmasın-

dan dolayı, Ankara Forumu ve forum tarafında gündeme geti-
rilen ‘Filistin Sanayi Bölgesi’nin yeniden canlandırılması proje-
sine destek verdiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, IMF Avrupa
Sorumlusu Michael Deppler ile yaptığı görüşmede ise ağırlıklı
olarak halen yürütülmekte olan ekonomik programın
sürdürülebilirliği açısından istihdam yaratılması dahil sosyal
boyutunun önemi ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki heyet daha sonra Dünya Bankası’nın eski
başkanı ve Uluslararası Toplumun eski Orta Doğu Özel
Temsilcisi James Wolfensohn ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu,
Wolfensohn ile Filistin serbest sanayi bölgesi projesi çerçevesinde
geçmişten gelen bir dostlukları olduğunu belirterek kendisiyle
görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi:

TOBB Türkevi’ni yenileyecek

Hisarcıklıoğlu, BM. Daimi Temsilciliği ve New York
Başkonsolosluğu ile ilgili birimlerinin bulunduğu Türkevi’nin
yerine modern bir binanın yapılacağını belirtti. New York’a yap-
tığı ziyaret çerçevesinde Türkevi’nde,Türkiye’nin BM Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin ve New York Başkonsolosu
Mehmet Samsar ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Dişleri Bakanı Gül ile
TOBB Başkan Yardımcısı Çağlayan’ın Türkevi’nin yerine modern
bir binanın yapılmasıyla ilgili bir protokol imzaladıklarını hatır-
lattı. Hisarcıklıoğlu “Biz maddî alarak taahhütte bulunduk” dedi.

T

Türkiye bölgenin ekonomi devi
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ilistinliler ile İsraillileri bir araya getirmekten daha zor
olan, bunu, bir başka ülkenin topraklarında gerçek-
leştirmektir. İki kesim arasına ‘arabulucu’ olarak girmeye

kalkışan her ülke yıllar içerisinde bu gerçeği yaşayarak öğrendi.
Şimdi de sıra Türkiye’de. Filistin ve İsrail’den işadamlarını

Washington’da buluşturmayı amaçlayan TOBB yetkililerinin
müthiş bir uğraş vermesi gerekti.

Türkiye ‘barışa hizmet’ amacıyla bir süredir çaba gösteriyor;
Filistin ve İsrail’i eşit düzlemde aynı masa etrafında buluşturmayı
amaçlayan ‘Ankara Forumu’ bu çabanın en önemli unsurlarından
biri. İsrailli ve Filistinli işadamları, TOBB üyesi Türk işadamlarıy-
la birlikte, 2005 yılı nisan ayında ilk kez Ankara’da bir araya
gelmişti. O günden bu yana aynı amaca hizmet etmek üzere dört
toplantı daha yapıldı beşincisi için tarafları Washington’da buluş-
turmak, galiba organizasyonu en zor girişim oldu.

Bunu da doğal karşılamak gerekiyor.  Her şeyden önce iki toplum
arasında   ‘güven   inşası’ için yapılıyor bu toplantılar; oysa zaten
yerlerde sürünen ‘güven’, İsrail’in barışı önemsemez davranışları
yüzünden büsbütün yaralanıyor. Ankara Forumu’nun en önemli

projesi, işsizliğin had safhada olduğu Filistin’in Gazze şeridindeki
Erez bölgesinin bir ‘sanayi sitesi’ haline dönüştürülmesi; oysa
geçen yıl yaşanan ‘rehine krizi’ sırasında en büyük tahribatı açtığı
füze ateşiyle Erez’e yaptı İsrail ordusu…

İsrail de bu projeye önem verdiği iddiasında; Türkiye’nin projeyle
ilgili taleplerine hep olumlu cevaplar veriyor Olmert Hükümeti...
Erez’de kurulacak sanayi sitesinin güvenliğinin sağlanması,
imalathane ve fabrikalarda üretilecek sanayi ürünlerinin üçüncü
ülkelere satışının kolaylaştırılması için hazırlanan belgelere imza
atmaya hazır olduklarını bildiriyor. İsrailli yetkililer... Proje için
çalışan Türklerin Fumu-Filistin’le temaslarına engel çıkartmıyor,
Ankara Forumu toplantılarına katılacak Filistinli işadamlarının
seyahatlerini kolaylaştırıyor...

Son toplantının dün Washington’da yapılıyor olması ve toplantı
mahalli olarak Amerikan Kongresi’nin seçilmesi, Forum’un fikir
babası ve projenin yürütücüsü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) açsından bir zamanlama başarısı aslında. Amerikan
Kongresi’ne, dolaylı yoldan da olsa, Türkiye’nin dünya
ihtilâflarının çözümünde oynadığı ‘olumlu rol’ hatırlatılmış

F

Bir barış projesi
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oluyor. Ankara, Kudüs, İstanbul ve Tel Aviv’de yapılmış önceki
toplantılarda kat edilen mesafe, Kongre’deki son toplantıya
katılan Amerikalı politikacı ve uzmanlara, taraflarca doğrudan
aktarılmış oldu.

Bu son girişimi yakından izleme fırsatı bulduğum için, İsrail ve
Filistin yetkililerini bir araya getirmenin ancak çok büyük zorluk-
larla gerçekleşebildiğini de görebildim. Filistinli işadamlarına ülke
dışına çıkış izni alabilmek, bunu uygun bir tarihe denk düşüre-
bilmek, uluslararası havaalanlarına erişmelerini sağlayabilmek hiç
de kolay olmadı. Türk, Filistin ve İsrail işadamlarının Kongre
binasında aynı masa etrafında oturduğu görülene kadar heyecan
hiç eksilmedi.

Erez türü projeler, ‘politikacılar ortada olmazsa halklar daha kolay
anlaşır’ felsefesinin bir sonucu; bu felsefenin dayandığı varsayımın
doğruluğu başka zeminlerde defalarca ispatlandı. Erez projesinin
henüz fazla bir yol almaması, ortada görünmemelerine rağmen
politikacıların etkisinden tam anlamıyla kurtulunamadığı için...

Projenin ilk harcının atıldığı günden buyana geçen zaman
içerisinde elle tutulur bir mesafe kaydedilmemiş olması. Filistin
ile İsrail arasındaki temel sorunun çözümünün de henüz uzak
olduğunun işareti aslında, İsrail’in silâh üstünlüğünü Filistin
üzerinde kullanmaktan çekinmemesi, etrafıyla dalaşan bir ülke
görüntüsü vermekten kaçınmaması, uluslararası kuruluşlara mey-
dan okuması, arzu edilen güven ortamını baltalıyor. Erez projesi,
bir yönüyle, İsrail’in samimiyet sınavı haline dönüşüyor.

Washington buluşması Amerikan başkentine Türkiye’nin önemi-
ni hatırlatan bir olay...
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Filistin ve İsrail iş dünyasının temsilcileri, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin Washington’da düzenlediği Ankara
Forumu toplantısında bir araya geldi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Filistin, İsrail ve
Türk iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren Ankara
Forumu toplantısının beşincisi Washington’da yaptı.

Amerikan kongre binasının Temsilciler Meclisi kanadındaki
bir odada yapılan toplantıya, Ankara Forumu Başkanı sıfatıyla

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin Ticaret Sanayi ve
Tarım Odaları Birliği Başkanı ve Ankara Forumu Başkan
Yardımcısı Ahmet H. Azzghayar ile İsrail İmalatçılar Birliği

Başkanı ve Ankara Forumu Başkan Yardımcısı Shraa Brosh
katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“İçinde bulunduğumuz bölge, Orta Doğu, doğal kaynakların
ticareti dışında küresel ekonomik sistemin dışına maalesef itilmiş
durumdadır. Bölgedeki yöneticiler, halkların ekonomik ve sosyal
refahının artırılmasına, iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesine
odaklanmalıdır. Biz böyle bir bölgede yatırım yapmak için uğraş
veren, istihdam oluşturmak için çabalayan, para kazanmak için
çalışan iş adamlarıyız. İş adamları olarak bölgeye ümit taşıyoruz.
Çünkü ümit olmayan yerde, ne yeni proje, ne yeni iş ne de
kazanılacak para vardır” dedi.

T

TOBB’la bir araya geldiler

Nisan 2007
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Erez projesi için ilk adım

TOBB-Barış İçin Sanayi (TOBB-BİS) adı verilen ve Enez sanayi
bölgesinin canlandırılması amacını taşıyan projenin hayata geti-
rilmesi için masa başı hazırlıkların tamamlandığını belirten
Hisarcıklıoğlu, artık sahaya inmenin zamanının geldiğini ve
ABD’nin desteğinin çok kritik bir işlevi olacağına inandığını söyle-
di. ABD’nin stratejik önceliklerinin başında, bölgede ekonomik
entegrasyonu güçlendirmenin gelmesi gerektiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, bölgede en güçlü girişimci gücüne sahip ülkenin
Türkiye olduğunu kaydetti. Nitelikli sanayi bölgesi sistemine Türk
yatırımcıların Gazze’de hemen istihdam sağlayacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, “ABD yönetiminin bu konudaki desteği, proje-
mizin başarısına büyük katkıda bulunacaktır” dedi. Türkiye’deki
organize sanayi bölgesi modelini Orta Doğu ülkelerinde uygulama
planının ilk parçası olan Erez Sanayi Bölgesi, Filistin’de eski adıyla
Erez olan Filistin serbest sanayi bölgesinin yeniden canlandırılması
amacını taşıyor. Toplantının ardından TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki İsrail ve Filistinli iş çevresi temsil-
cileri, Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz ile bir görüşme
gerçekleştirmek üzere Dünya Bankası’na geçti.
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ah, vah, komşudan duydum. Karşı apartmandaki Hasan
Bey’i işten çıkarmışlar. Biri ilkokula diğeri lisede iki çocuğu
vardı. Bu kadar genç varken iş bulması da zor. Ne yapacak

şimdi çaresizler diye üzüntüyle anlatıyordu. Meraklı Melahat.

“Kaç yaşında. Niye çıkarmışlar?” diye sorunca “35-40 yaşlarında,
Tekstil fabrikasında çalışıyordu. Patron maliyetler daha az diye
fabrikayı Mısır’a taşımış. Çalışanların da hepsini işten çıkarmış”
dedi. Mesele anlaşılmıştı. Sadece komşu Hasan Bey değil, tekstil
sektöründe çalışan yüz binlerce kişi her an aynı kaderle karşı
karşıya kalabilirdi.

Aklıma birkaç gün önce gözüme çarpan bir araştırma geldi. 2001
krizinden sonra orta yaşlı işsizlerin sayısı diğer yaş gruplarına göre,
çok daha hızlı artmış. Araştırmaya göre 1996-2006 yılları arasın-
da genel işsizlik 1.63 kat artarken, en büyük artış 2.68 kat ile 35
ile 54 yaş grubu arasında olmuş. İşin vahim yönü Türk ekonomisi
ağır sosyal etkileri olabilecek böyle bir eğilimle ilk defa karşılaşı-
yormuş.

Aile faciaları başlar

Bence, Türkiye’de her şeyin bir kenara bırakılıp acilen çözüm
bulunması gereken en önemli sorun bu. Ev, bark geçindiren
birisinin iş bulamamasına benzemez. Tencere kaynayamaz, evin

kirası ödenemez olursa aileler dağılır, facialar başlar bunun sosyal
sonuçları da tam bir patlama olur.

“Peki bu facialar daha da artmadan yapacak hiçbir şey yok mu.
İnsanlar 10 yıl ekonomi düzelecek diye bekleyemez ki” dedi.
Meraklı. Ona son günlerde yapılan bir tartışmayı hatırlattım.
İnsanlar işsiz kaldıkları zaman beş, altı ay ayakta durabilsinler diye
işsizlik fonundan ödenen paraları söyledim. Bu paralar işverenin,
işçinin, devletin katkı paylarıyla oluşan havuzdan ödeniyor.

Ama her ne hikmetse Fon’da 25 katrilyon lira para biriktiği halde,
bu kadar işsizin olduğu memlekette ayda topu topu 30 trilyon lira
işsizlik ödemesi yapılıyor. Fonun sadece aylık faiz geliri 290 tril-
yon lira. Bu para Ankara’dakiler bir yerlerde kullanmıyorsa, hiç
kimsenin işine yaramadan devletin kasalarında yatırıp duruyor.
Sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) uyandı.
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yahu bu fonun ana parasından filan
istemiyoruz. Yıllık faiz gelirinin sadece yarısını kaynak olarak kul-
lanın iki yılda tam 1 milyon kişiye iş yaratalım” dedi. Ama daha
neyin ne olduğu anlaşılmadan ortalık ayağa kalktı.

Ah Meraklı ah. Biz  işte böyleyiz. İnsanlar işsizlikten kırılır 25
katrilyon orada yatar. Hele de bir bürokrasinin çarklarına takılmış
bir serbest bölgeler meselesi var ki sorma gitsin. Birkaç yıl
içerisinde göz göre göre on binlerce kişi işsiz kalacak. Onu da
sonra anlatırım.

V

Baba işsiz kalırsa
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ki günlüğüne gittiğimiz Washington’da karşılaştığımız kişi-
lerle öncelikli konumuz, ister istemez Cumhurbaşkanlığı
seçimi ve ardından gelecek genel seçimler oldu.

Herkesin üzerinde mutabık olduğu konu, daha doğrusu
temennileri “Ne olursa olsun biran önce bu iş netlik kazansın ve
gerginlik daha fazla uzatılmasın” oluyor.

ABD’li ya Türk, kim olursa olsun, hemen herkes gerginliği önle-
mek için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı
olmaması gerektiğini, eşinin başörtüsü ya da başka kaygılarla
tepki çekecek birinin seçilmemesi ve uzlaşmayla yapılacak bir
seçimin Türkiye’nin önünü açacağını söylüyor. Ama ardından da,
“Ne olacaksa olsun biran önce netlik kazansın” da diyorlar.

Bu ziyarette, bir kez daha, özel sektörün yaptığı diplomasinin, her
açıdan olamasa da, çoğu noktada resmi diplomasiden çok daha
etkin olduğunu, bir kez daha gördük.

Ermeni tasarısı için daha önceki TÜSİAD heyetinin ziyaretlerinin
faydalı olduğu kesin. Yaklaşık bir hafta boyunca Washington ve
New York’ta temaslarda bulunan TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun bu alandaki temaslarının da yararlı olduğu
ortada.

Bu arada özel sektör Ermeni Tasarısı için bu kadar çaba gös-
terirken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Arap Zirvesi’nde Hamas’lı
Filistin Başbakanı İsmail Haniye’yi Türkiye’ye davet etmesi
herkeste soğuk duş etkisi yapmış.

Çünkü ABD’de Ermeni tasarısının geçmemesi için yapılan bu
kulis çalışmalarının ana noktalarından birini ABD’deki Musevi
lobisi oluşturuyor. Tam da bu kuvvetli lobinin desteğini alma aşa-
masında, gelen bu habere herkes şok olmuş.

Konuştuğumuz Dışişleri yetkilileri, bir gün sonra Başbakanlık
sözcüsünün bu daveti yalanladığını belirtirken, “24 Nisan’a kadar
hata yapılmaması önemli olduğu gibi, ondan sonrası için de bu
tür hataların yapılmaması hayati önemde” diyorlar.

Yani açıkça söyleyemedikleri şu ki; Ermeni tasarısı her an gelebilir
ve Musevi lobisinin desteği kaybolursa tasarının geçmesi çok
kolaylaşır. Bu nedenle bu tür resmi diplomasi hatalarının sadece
kısa zaman içinde değil, hiç yapılmaması gerekiyor.
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Özel sektörün diplomasisi başarılı
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Özel sektörün bu konudaki diplomasi atağı ise bir yandan
Ermeni tasarısını önlemeye dönük olurken, örneğin TOBB’un
İsrail ve Filistinli işadamlarını bir araya getiren “Ankara Forumu”
projesi gibi girişimler Türkiye’nin bölgede çok daha etkin
olmasını, etkinliğin uzun vadeye yayılması ve Türk özel sek-
törünün bölgede iş yapmasını sağlamaya dönük bir amaç taşıyor.

Ankara forumuna destek artıyor

Ankara Forumu’nu başından beri bilen, “Erez sanayi bölgesi”ni
görmüş ve yapılanların izleyen biri olarak, TOBB’un Filistin ve
İsrailli işadamlarını Washington’da senato binasında bir araya
getirmesinin önemini görüyorum. Tel-Aviv’e giremeyen Filistinli
işadamlarını Tel Aviv’deki havaalanından Washington’a getirmek,
dengeleri bilen herkesi şaşırtıyor.

Washington’da yapılan Ankara Forumu toplantısına Cumhuriyetçi
ve Demokrat temsilcilerden gelen tebrikler ve Türkiye'ye bu iş için
teşekkür edilmesi de anlamlıydı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 3 ülke
işadamlarından oluşan heyet Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz
ile de görüştü ve artık desteğin somutlaşması için Dünya
Bankasından bir “ilgili personel” saptanması kararlaştırıldı.

Bizce Dünya Bankası için de Erez projesi bulunmaz bir fırsat ve
Banka’nın “yeni bir destek modeli” rahatlıkla olabilir.

Derviş ile görüşme

Bu arada Hisarcıklıoğlu, BM Kalkınma Programı Başkanı eski
Devlet Bakan Kemal Derviş ile de görüşmüş. Hisarcıklıoğlu,
Derviş’e projeyi anlattıklarını, kendisinin bundan sonra zaten
özel sektörün bu işlerin içinde daha fazla olacağını, bu tür atak-
ların Türkiye’nin dünyadaki imajını da çok olumlu etkileyeceğini
söylemiş. Yani Derviş'in desteği de tamam.

Özetle demek istediğimiz o ki; daha önce örneklerini gördük ama
TOBB’un Erez Projesi uluslar arası alanda Türk özel sektörünün
gücünü ve girişimciliğini uluslar arası alanda da gösterebileceğini
kanıtlayan iyi bir örnek.

TOBB’un başka ülkeler için de bu örnekleri çoğaltmak istediğini
biliyoruz. Bizce hep yakındığımız “Uluslararası alanda bir büyük
Türk şirketi olmaması”nın verdiği sakıncaları da bu tür projelerle
giderebiliriz.
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arış için sanayi sloganı ile Filistin’deki Erez Sanayi Bölgesi’ni
canlandırmayı amaçlayan Ankara Forumu 5. toplantısını
Washington’da yaptı.

İsrail ile Filistin iş dünyasının temsilcilerinin de katıldığı toplan-
tının hem Kongre Sarayı’nda yapılması hem de zamanlaması
önemliydi.

TOBB’un öncülüğünde kurulan, başkanlığını Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Forum’un, Ermeni soykırım tasarısının
tartışıldığı dönemde toplanmasına özellikle dikkat edildi.

Böylece ABD’ye, “Türkiye’yi düşünürken aklınıza sadece İncirlik
gelmesin; Türkiye, bölgedeki sorunların çözümünde de etkin rol
alıyor. Kaybedeceğiniz böyle bir müttefik olur” mesajı verilmek
istendi.

Toplantı ile Ermenilere de “Yahudi lobisi yanımızda” anımsatması
yapılmış olundu; ama mesajların yerine ulaşma olasılığında iyimser
olunamaz.

İtalyan mermer meğer Türkiye’den

Aynı günlerde yapılan Türk-Amerikan iş konseyi toplantıları bunu
gösterdi.

Amerikalı işadamları ve karar vericileri, sorunun, Ermeni lobi-
lerinin dışına taşmasından; açıkçası avukatlık firmalarının mil-
yarlarca dolarlık tazminat çıkabileceği düşüncesi ile harekete
geçmelerinden korkuyor.

Amerikalı işadamları bu noktada, daha çok ticaret ve karşılıklı
yatırım yapılması Türkiye’nin kendisini daha çok tanıtması
üzerinde duruyor,

B

Türk mermerin Ermeni sorununa etkisi
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Bir Amerikalı işadamının. Hisarcıklıoğlu’na, “Türkiye’yi tanımı-
yoruz. İtalya’dan mermer alıyoruz, sonra öğreniyoruz ki mermer
Türkiye'den” diyor.

İşadamları özellikle Avrasya’da ve kendi bölgesinde daha etkin bir
Türkiye arzusundan da söz ederken, ekonomik ilişkilerde Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan’ın muhatabı olan ABD’li
müsteşar yardımcısı Daniel Sullivan da aynı görüşleri dile getiriyor.

İMF’nin masrafları

Hisarcıklıoğlu’da ABD’den dönüş yolunda, “Sadece kendi sorun-
larımıza değil, dünyanın başka sorunlarını da dert edindiğimizi
göstermeliyiz” dedi.

Kendi girişimlerini buna örnek gösteren Hisarcıklıoğlu, haziran
ayında Afrika’nın, dolayısı ile dünyanın en yoksul 50 ülkesinin
temsilcisinin, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İstanbul’da bir araya
gelecek olmasını çok önemsiyor.

Türk ekonomisinin geldiği noktanın dışarıda etkili olduğunu,
Türkiye’nin global ekonomiyle birlikte yürüdüğünün görüldüğünü
de anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu da siyasetin ekonomi üzerindeki
etkisinin azalmasının işareti olarak kabul ediliyor ve ekonomik
olarak Türkiye’yi daha güvenilir kılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Washington’a vardığımız ilk akşam, finans dünyasının uzman-
larının IMF-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiği bir tartışmanın
içinde bulduk kendimizi.

İlginçtir, İMF’nin masraflarının yüzde 60’ının Türkiye’ye verdiği
borcun faizinden karşılandığını öğreniyoruz.

Dünyada artık İMF’ye öyle milyar dolarla borçlu ülke kalmamış.

Buna rağmen, Türk uzmanlar da Hisarcıklıoğlu gibi global ekono-
miden kopmamanın önemine değinerek, “O nedenle İMF ile
devam çok önemli” dediler.

Yine ilginçtir bunu, ‘ilişki koparsa siyasetçiler, uygulanan programı
bozar” inancına dayandırıyorlar.

Anlaşılan, işin uzmanları, global ekonomiden kopuş halinde
Ermeni sorununun daha fazla çıkmaza gireceği kanısında.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak,
“Hiç kimse kendini demokrasiden ve seçilmişlerin

üzerinde görememeli. Karar mercii, onay mercii TBMM’dir.”
dedi. Hisarcıklıoğlu, dün bir gazetede kendisine atfen çıkan

habere açıklık getirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun düzen-
lediği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan
TOBB başkanı, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde sivil toplum
örgütleriyle istişare yapılacak olmasını katılımcı demokrasi
anlayışı çerçevesinde çok olumlu bulduklarını belirtti. “Bizim

görüşlerimiz istişare mahiyetinde olabilir. TOBB ile istişare
yapılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.” diyen
Hisarcıklıoğlu, pazartesi günü yönetim kurulu toplantısının gün-
dem maddelerinden birinin bu konuda görüş oluşturmak olduğu
bilgisini verdi. Başkan, “Ardından bunu Sayın Başbakan’a arz ede-
ceğiz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kurallar Anayasa’mızda yazılı.
Ekonomik ve siyasi istikrar çok önemli Bu seçim ‘kim seçilirden’
daha çok, istikrarı bozacak işlere hiçbirimizin tevessül etmemesi
lazım.” diye konuştu.

T

Hisarcıklıoğlu: Kimse kendini Meclis’in üzerinde görmemeli
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Türkiye ekonomisinin mevcut sistemlerle büyümesinin
mümkün olmadığını belirten TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, çözüm için öncelikle hukuk, vergi ve sosyal
güvenlik sisteminde reformlara gidilmesi gerektiğine dikkat
çekti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı
“Bardak ne boş, ne dolu” sözleri ile değerlendirdi.
Türkiye’nin büyümesinin mevcut sistemle mümkün

olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanı Cemil
Çiçek’in bile Türkiye gibi bir ülkenin 3 bin kanunla yönetilebile-
ceğini söylediğini, ancak 9 bin kanunun bulunduğu vurguladı.

Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde devam eden 19. Uluslararası
Seramik ve Banyo Fuarı’nda cuma günü sektör temsilcilerine
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Hisarcıklıoğlu hukuk ve yargı sisteminin bir an önce düzeltilme-
si gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Manş’a tünel yapılacakmış.
Teklif verenler arasında Alman, Japon ve bizim Temel kalmış.
Alman’a teklifi sorulmuş; ‘İngiltere ve Fransa’dan girerim. Tam
ortada birleşmeye yakınken bir metre hata payı kalabilir. Onu da
hallederim’ demiş. Japon’a sormuşlar; ‘Bende de yarım metre
kalır. Ama o kadar büyük tünelde yarım metreden birşey olmaz.
Onu da hallederim’ demiş. Temel’e sorulunca ise, İngiltere ve
Fransa’da girerim. Manş denizinin ortasına gelince, iki tünel
buluştu, buluştu... Buluşmadı, o zaman iki tüneliniz olur’ demiş.
Bizimki de o hesap diye konuştu.

Türkiye’de 19. maddeden yargılanan birinin 7. maddeden hüküm
giydiğine rastlandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Hukuk, yargı,
kamu yönetimi ve personeli, eğitim, sosyal güvenlik, vergi refor-
mu ve çalışma mevzuatlarında reform olmadan, gelişmiş ülkeleri
yakalamamız imkânsız” diye konuştu.

Bütçe kalitesi risk unsuru

Türk ekonomisindeki olumlu gelişmeleri, “makro ekonomide
düzelme, beş yıllık kesintisiz büyüme ve kamu maliyetinde
iyileşme” olarak açıklayan Hisarcıklıoğlu bütçe kalitesi, cari açık,
azalmayan işsizlik ve değişen iş ortamının ise risk unsurları
olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, hukuk, vergi ve sosyal güven-
lik gibi alanlarda reform sürecinin başlaması ve mevcut büyü-
menin sürdürülmesi halinde ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ni
(AB) kişi başına gelir olarak 2033’te yakalayabileceğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, “Mevcut büyüme sürdüğü takdirde kişi basma
gelirde 2019’da AB’nin yarısı oluruz. ‘2033’te ise eşit duruma
geliriz. Ancak yüzde 4,5 büyüme olursa, AB’nin ancak 2050’de
yarısı oluruz. Ama ben, AB’yi 2033’te yakalayacağımız konusun-
da ümitliyim” dedi.

Harcamanın bedeli bizden gidiyor

Başkan Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinde risk unsuru olarak
saydığı bütçe kalitesini şu sözlerle açıkladı: “Geçen yıl faiz dışı
devlet harcaması yüzde 30. Enflasyon ise yüzde 10’du. Yani
enflasyonun üzerinde yüzde 20’lik bir harcama var ama tasarruf

T

Kanun karmaşası var, bu sistemle büyümek çok zor
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yok. Vergi tahsilatı ise yüzde 30 artmış. Yani harcamaların bedeli
bizden gidiyor. Yüksek vergi de kayıtdışıyı doğuruyor. Kayıtdışı
ise aynı zamanda haksız rekabet demek.”

Türkiye’nin en büyük probleminin ne olduğu sorulduğunda,
herkesin “işsizlik” dediğini belirten Hisarcıklıoğlu, ülkede halen
2.5 milyon işsiz, 2.7 milyon da iş aramaktan vazgeçen kişi
olduğunu söyledi. İşsizlik yüzünden şahsa karşı suçların yüzde 60,
mala karşı suçların ise yüzde 62 oranında arttığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, işsizliğin yarattığı gerçek tehlikenin artan sosyal
problemler olduğunu vurguladı.

İşsizliğin çözülmesi için istihdam üzerindeki vergi yükü ve diğer
uygulamalarda düzeltmelere gidilmesi gerektiğini hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’de ne yazık ki işçi
çalıştıran cezalandırılıyor. İstihdam üzerindeki kamu maliyeti,
OECD ülkeleri arasında yüzde 42,2'lik oranla en yüksek
seviyede. Bu düşmediği takdirde istihdam artışı zor. Ayrıca kıdem
tazminatı ve işsizlik sigortasının birarada ödendiği başka bir ülke
daha yok. Bir işletme de 50. işçiyi alacak olsa yandı. Mecburi
olarak doktor, avukat derken, bir işçi yerine 6 işçi almak zorunda
bırakılıyor. Bu yüzden Türkiye’de 50. işçiyi alacak işletmeler hep
ikinci şirket açıyor ya da şirketleri arasında ortak işçi çalıştırarak
vergi kaçırıyor. Bu sistemle istihdamın büyümesi çok zor. Oysa
sanayiciler olarak rakiplerimizle aynı sahada oynayacak olsak,
Türkiye dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecek.”

Küçük olsun, benim olsun, yanlış

Hisarcıklıoğlu,   seramik   sektörü temsilcilerine işlerini bölünerek
değil, birleşerek  büyütmeleri   gerektiğini, aksi takdirde dışardan
gelen küresel sermaye yüzünden işlerini kaybedebileceklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Ülkeler artık ordularla değil, şirketlerle
işgal ediliyor. Gelen şirket hem kendi bayrağını, hem ülke
bayrağını getiriyor. Bize düşen, ortaklıklardan ayrılmak değil,
daha fazla ortaklık kurmak. Güçlü sermaye için birleşmek şart.
Küçük olsun, benim olsun diyen, gelecekte kaybedecek. Artık
birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” diye konuştu.

KOBİ’ler iyi araştırmadıkları için 1 milyar
YTL’lik kaynaktan bihaber

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, KOBİF 2007 KOBI Bilgi ve Eğirim Fuarlarının
İstanbul ayağının açılışında küçük ve orta ölçekli işletmelerin
(KOBİ) kredi ve hibe niteliğindeki kaynaklardan yeterince
araştırma yapmadıkları için istifade edemediğini söyledi.

KOBİ’lerin gazete okumadıklarından da yakınan Hisarcıklıoğlu
“Anadolu’yu dolaşıyoruz. İşletme sahipleri yanıma gelip ‘Bugün
de gazetede Başbakan’la çok samimi gördük sizi. Aranız çok iyi
anlaşılan’ diyor. Oysa haberde ben Başbakan’a neler demişim, bir
sürü konuda eleştirmişim. Ama sadece gazetedeki yan yana
fotoğrafa bakıp haberi okumadıkları için sanıyorlar ki biz
Başbakan’la hep çok iyiyiz, hiç eleştiri yapmıyoruz” dedi.
TOBB’un öncülüğünde 2007 boyunca Türkiye’nin 20 ilinde
düzenlenecek KOBİF 2007 KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarları’nın
altıncısı cuma günü İstanbul’da açıldı.

Planda kaynak 600 milyon dolar

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesinde gerçekleştirilen fuara,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı vekili Bayram
Mecit, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Yusuf Balcı, İstanbul
Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Murat Yalçıntaş katıldı.

Hisarcıklıoğlu, KOBi’lerin sermaye yapılarını güçlendirmeleri
için daha fazla yapmaları gerektiğini belirterek. “KOBİ’ler araştır-
ma yapmıyor. Kendileri için sunulan kaynaklardan haberdar
olmuyor. Oysa KOBİ’ler için Türkiye’de yıllık bir milyar YTL’lik
kaynak bulunuyor” dedi. KOBİ’lerin daha fazla okuması ve
araştırması gerektiğini yineleyen Hisarcıklıoğlu, “Ancak biz yine
de göze hitap etmek için fuar logomuza ve tüm afişlerimize
‘1 milyar YTL’ yazdık. İlgi çekmek için bu tarz şeyler yapmak
zorunda kalıyoruz” dedi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bütün siyasi par-
tilere aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıktayız” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş âleminin hiçbir siyasi
partinin arka bahçesi gibi hareket edemeyeceğini

belirterek, “Biz bütün siyasi partilere aynı yakınlıkta ve aynı
uzaklıktayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi

Odasınca düzenlenen “Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler”
konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Sarp Sınır Kapısı’ndaki
modernizasyon çalışmalarının 2008 yılında tamamlanmasının
hedeflendiğini söyledi. Modernizasyon çalışmaları kapsamında
35 milyon YTL yatırım yapılacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma açılması ve Sarp Sınır
Kapısı’nın modernleşmesiyle, Karadeniz’in ekonomik çehresinin
iki kat daha fazla değişeceğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ne başbakandan, ne bakandan, ne de müsteşar-
larından hiçbir talebi olmadığını ifade ederek, “Benim talebim
Türk özel sektörü, Türk ekonomisiyle ilgili. Bütün taleplerimiz
sizler için” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu. Türkiye’nin geleceği için
bütçe açığı vermemenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak,
şunları söyledi: “Seçtiğiniz kişiler, IMF’den emir almak zorunuza
gidiyorsa, ‘bütçene açık verdirme kardeşim’ diyeceksiniz. Emir
almak hoşuna gidiyorsa, yapacak bir şey yok. Bizim millet emir
vermeye alıştığı için IMF’den. Dünya Bankasından emir almak
zorumuza gidiyor. Bugün borç alıyorsanız, yarın da emir almaya
mecbursunuz.”

En büyük sorun işsizlik

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin sosyal olarak işsizlik
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu böyle giderse çok
büyük sorunlar yaşarız. Toplam işsizlik son 10 yılda yüzde 60 art-
mış. Ne Cumhurbaşkanı seçimi, ne şu ne de bu, Türkiye’nin en
büyük sorunu issizliktir” diye konuştu.

T

‘Türk iş âlemi hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değil’
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk iş âlemi hiçbir siyasî par-
tinin arka bahçesi gibi hareket edemez. Biz bütün siyasî par-
tilere aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıktayız” dedi.

“İşsizlik, çok büyük bir sorun”

OBB Başkanı Hisarcıklıoğlu. Türkiye’nin geleceği için
bütçe açığı vermemenin büyük önem taşıdığını vurgula-
yarak, şunları söyledi:

“'Seçtiğiniz kişiler. IMF’den emir almak zorunuza kalıyorsa,
‘bütçene açık verdirme kardeşim’ diyeceksiniz. Emir almak  hoşu-
na gidiyorsa, yapacak bir şey yok. Bizim millet emir vermeye
alıştığı için IMF’den Dünya Bankası’ndan emir almak zorumuza
gidiyor. Atalarımız söylemiş, ‘bugün borç alan, yarın emir alır’
diye. Bugün borç alıyorsanız, yarın da emir almaya mecbur-
sunuz.”

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin sosyal olarak işsizlik
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu böyle giderse çok
büyük sorunlar yaşarız. Toplam işsizlik son 10 yılda yüzde 60 art-
mış. Ne Cumhurbaşkanı seçimi, ne şu, ne de bu, Türkiye’nin en
büyük sorunu işsizliktir. Memlekette işsizlik, ekonomi birinci

meseleyken, siyasî meseleler birinci sırada olamaz. Hepimiz buna
odaklanmalı, çözmeye çalışmalıyız” diye konuştu,

Reform yapılmalı

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de hukuk ve yargı reformundan başla-
yarak, kamu yönetimi, eğitim, sosyal güvenlik, çalışma ve vergi
reformu ile sanayi, tarım ve turizm stratejisi oluşturularak, reka-
bet sistemini yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bunun yapılmaması halinde Türkiye’nin kaybedeceğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Özel sektör olarak devlet-
ten para, pul istemiyorum. Tek isteğim rakiplerim hangi sahada
oynuyorsa bende aynı şartlardaki sahada futbol oynamak. Bana
bu sağlanırsa geçmişte yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde de
Türkiye’yi dünyada birinci noktaya getirip getirmiyor muyuz
görülür.”

Konuşmaların ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şadan Eren, Hisarcıklıoğlu’na plaket, Trabzon Ticaret Borsası
Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Sürmene bıçağı hediye etti.

Daha sonra 50 yılını dolduran oda üyeleri, 2005 yılı kazançları
üzerinden yüksek düzeyde gelirler ve kurumlar vergisi ödeyenler
ile ihracatçılara ödülleri verildi.

T

Bugün borç alan, yarın da emir alır
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Başbakan Erdoğan’ın Almanya’da Merkel’le görüşmesinde de
gündeme gelen vize sorununun çözümü için Bulgaristan’ın
Ankara Büyükelçisi Mladenov’un devreye girmesi istendi.

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde
Alman Başbakan Angele Merkel ile yaptığı görüşmede de
gündeme gelen Bulgaristan’la Türkiye arasındaki vize soru-

nunun çözümüne ilişkin yoğun çabalar sürüyor. Bu çerçevede
iki ülke heyetleri arasında resmi görüşmeler sürerken, TOBB

da yeni bir diplomatik atak başlattı, önceki gün Bulgaristan’ın
Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov ile biraraya gelen TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yaşanan vize sorununun çözümü
için Büyükelçinin devreye girmesini istedi. Büyükelçiye  somut
önerilerde bulunan Hisarcıklıoğlu, Bulgaristan’a seyahat edecek
Türk iş adamları vize almakta bazı sıkıntılar yaşıyor. İşadamlarından
özellikle davet mektubu talep edilmesi yerine, odalardan alınacak
bir referans mektubu yeterli sayılmalıdır” dedi. TOBB
Başkanının önerilerini not eden Büyükelçi Mladenov ise, hâli-
hazırda Bulgaristan’la düzenli iş ilişkisi bulunan Türk firma ve
işadamlarına vize kolaylığı sağlandığını belirterek, vize konusun-

da TOBB referansının çok önemli olduğunu, hatta bundan daha
önemli bir referansın olamayacağını ifade etti. Almanya
Başbakanı Merkel de. Erdoğan’la görüşmesinde sorunun çözümü
için Almanya’nın katkı yapacağını ifade etmiş ve “Vize konusun-
da Schengen vize kolaylıkları için ve hızlı işlem görüleceğine dair
mutabakata vardık. TIR şoförlerinin vize sorunu da gün-
demimizde. Yakında bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum”
demişti.

Nuhoğlu: Bulgaristan Almanya’nın tetikçisi

Sorunun çözümü için büyük bir mücadele veren Uluslararası
Nakliyeciler Derneği’nin eski Başkanı Çetin Nuhoğlu ise
Bulgaristan’ı Almanya’nın tetikçisi olmakla suçluyor. Almanya’nın
baskısıyla Bulgaristan’ın Türkiye’nin Batıya çıkışını engellemeye
çalıştığını belirten Nuhoğlu, “Almanya ve AB ülkeleri teknolojik
olarak gelişmiş Türk lojistik sektörünün pazar payını ele geçirmek
için dolaylı yoldan baskı yaratıyor” dedi.

B

TOBB vize sorunu için devreye girdi
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin borç almasını
istemediklerini, bu durumda açığı kapatmanın yolunun
vergilerin artırılmasından geçtiğini dile getirdi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu. borç alan emir alır sözünü hatırlatarak,
devletin borç almasını istemediklerini, bunun için de vergi
gelirlerinin artması gerektiğini söyledi. Müstakil Sanayici

ve İşadamları Derneği’nin (MUSİAD) geleneksel Perşembe
toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB’ın faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdiği konuşmasında, şu anda 150 milyon dolar kaynağa
sahip kredi garanti fonu ile projesi olup parası olmayanlara kefil
olduklarını söyledi.

KOBİ Girişim AŞ, Anadolu Yaklaşımı ve kobi.org.tr aracılığıyla
sağlanan hizmetlere de değinen Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin devlet
tarafından kendilerine ayrılan fondan yararlanmalarını sağlamak
üzere fuarlar düzenlediklerini belirtti. Son dönemdeki ekonomik
gelişmeleri değerlendirerek, yeni bir yol haritasına ihtiyaç
olduğunu ve yapısal reformların büyük önem taşıdığını kaydeden
TOBB Başkanı, “Zayıflayan AB çıpasının yerine ikame edecek
yerel bir çıpaya ihtiyaç var. Makro reformlardan sonra artık
sıranın da mikro reformlara geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son 5 yılda kümülatif olarak yüzde 43 büyüme
kaydedildiğine ve bunda kamunun payının sadece yüzde
6,7 olduğuna dikkat çekerek, büyümenin özel sektör eliyle
gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Hesap veremeyen hesap sorabilir mi?

Son 5 yılda istikrar programı sayesinde bütçe açığının azaldığını
belirten Hisarcıklıoğlu, devletin borç almasını istemediklerini, bu
durumda açığı kapatmanın yolunun vergilerin artırılmasından
geçtiğini dile getirdi. TOBB Başkanı, 2006 yılında faiz dışı har-
camaların yüzde 30, büyüme ve enflasyonun ise toplam yüzde
16 arttığını belirterek, aradaki 14 puanlık farkın artan vergilerden
karşılandığını, iş adamlarının devletten harcamaların azaltılmasını
istemesi gerektiğini kaydetti. Yükselen vergi oranlarının, kayıt dışı
ekonomiyi artırdığına ve kayıt içinde kalanların rekabet
şanslarının azaldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Hesap vere-
meyince de, harca diye kaynakları verdiğimiz kişilere hesap soru-
lamıyor. Hesabını veremeyen hesap sorabilir mi? Ancak hesabı
nerede soruyoruz? Seçim sandığında, 5 yılda bir. Onun dışında
hesabı sormaya kalkana getir defteri diyor” görüşünü aktardı.
Hisarcıklıoğlu, istihdam konusunda ise orta yaş grubunda
işsizliğin arttığına dikkat çekti.

T

Borçsuz devlet için verginizi tam ödeyin
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ürkiye Odalar, ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, siyasetin görevinin önce kuralı koymak,
başta kendisi olmak üzere herkesin bu kurallara uymasını,

sağlamak, bu kuralların nasıl değişeceğini de kurallara bağla-
mak olduğunu kaydetti.

Ankara’dan destekli iş yapma devrinin bitmesi gerektiğini kayde-
den Hisarcıklıoğlu, modern bir ekonomik yapı isteniyorsa, oyunu
kurallarına göre oynamaya mecbur olduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Ankara’dan destekli iş yapma devrin bitmesi
gerektiğini belirterek, modern bir ekonomik yapı isteniyorsa
oyunu, kurallarına göre oynamaya mecbur olunduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Business Week Türkiye Dergisine,
The American Business Forumun Türkiye’nin (ABFT) “İş ve
Yatırım İklimi Anketi’nde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin yaptığı
değerlendirmede, siyasetin görevinin önce kuralı koymak, başta
kendisi olmak üzere herkesin bu kurallara uymasını sağlamak, bu
kuralların nasıl değişeceğini de kurallara bağlamak olduğunu kay-
detti. Kamu idaresinin kurumsal altyapısını güçlendirecek bu
adımların, şirketlerin daha düzgün ve eşit şartlarda rekabet
etmesini sağlayacak ve büyümeye ayrı bir ivme kazandıracağını
ifade eden  Hisarcıklıoğlu, rekabetin eşit şartlarda olması gerek-
tiğini söyledi.

Ankara’dan destekli iş yapma devrinin bitmesi gerektiğini kayde-
den Hisarcıklıoğlu, modern bir ekonomik yapı isteniyorsa,
oyunu, kurallaşma göre oynamaya mecbur olunduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, kamuda saydamlığı artıracak kamu yönetimi
reformunun tamamlanması gerektiğine işaret ederek, bağımsız
idari ve denetleyici kurumların güçlendirilmesi, etkinliklerini ve
yetki alanlarının da daraltılmaması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yolsuzluk ve israfla mücadelede kritik öneme
sahip kamu ihale sisteminin şeffaflığının artırılması ve ihale süreç-
lerinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sağlıklı rekabet ortamını sağla-
makla görevli Rekabet Kurumu’nun ve Kamu İhale Kurumu’nun
yetkilerinin ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini
de belirtti.

Maliye Müsteşarı Hasan Basri Aktan ise Ar-Ge harcamaları için
halen geçerli olan yüzde 40’lık vergi indirimini yüzde 100’e çıkar-
mak için çalıştıklarını kaydetti.

T

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 
Ankara’dan iş bitirme devri bitmeli
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Parayı duyan fuara koştu
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Büyük şirket hayalleri kuruyorlar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: ‘1 Milyar YTL Seni
Bekliyor’ diye slogan belirledik. Parayı görünce mîllet geldi.
7 fuar açtık, 30 binin üzerinde ziyaretçi oldu. Bugün 8. fuarı
açtık, bunu 20’ye tamamlayacağız

OBB Başkanı Rifal Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere verilecek
desteği şirketlerin görmesi için bu fuarı düzenlediklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de Dünya Ticaret

Merkezi’ndeki “8. KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarları”nın
(KOBİF) açılışında yaptığı konuşmada, Kayserili olarak iki

sevinci bir arada yaşadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Bir tornacının
çocuğunun cumhurbaşkanı adayı olabildiğini gördük. İşte
cumhuriyet ve demokrasi en çok bizlere lazım” dedi.

Modern merkezler

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün
cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin sevindirici olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz için hayırlısıyla, bugün için
veya ileri ki süreçte cumhurbaşkanlığına seçilmesini gönlümüz-
den isteriz” diye konuşlu.

KOBİ’lerin önümüzdeki dönem oynayacağı en önemli rolün,

KOBİ’likten çıkıp büyük şirketler haline gelmesi olacağına işaret
eden Hisarcıklıoğlu, okul önlerinde, tezgahlarda satılan simidin,
artık modern merkezlere girdiğini vurguladı.

Yüzde 40’ı kullanıldı

2001 yılı krizinin ardından devletin KOBİ’lere verdiği desteğin
ancak yüzde 40’ının kullanıldığını belirlediklerini, bu kaynağı 47
kamu kurum ve kuruluşunun dağıttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
bunları tek çatıda toplamak istediklerini, ancak başaramadıklarını
söyledi. Başbakanlığın bir genelgesiyle 47 kurum ve kuruluşun,
odaları bünyesinde açılan www.kobi.org.tr internet sitesine link
verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu; “Buna rağmen
bu sayfaya giren çok az. Para var, alan yok. Dedim ki, ‘Bizim mil-
let görmezse inanmaz’. Bu fuarı düzenlemeye karar verdik. Fuara
ilgi çekmek için de bir slogan aradık. Baktık, 2007 bütçesinde
devletin KOBİ’lere ayırdığı rakam 1 milyar YTL. Bu paranın
yüzde 60’ının yeniden hazineye dönmesini önlemek için fuarın
sloganını, ‘1 Milyar YTL Seni Bekliyor’ diye belirledik. Parayı
görünce millet geldi. 7 fuar açtık, 30 binin üzerinde ziyaretçi
oldu. Bugün 8. fuarı açtık, bunu 20’ye tamamlayacağız.”

Açılış törenine, Vali Osman Güneş, Türk Patent Enstitüsü
Başkam Doç. Dr. Yusuf  Balcı, oda başkanları, sanayici ve iş
adamları katıldı.

T
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üçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) için 20 ilde düzenle-
nen KOBİ Bilgi ve Eğitim fuarlarının 8’incisi KOBİF
Kayseri cuma günü törenle açıldı. Atılışa katılan Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler 1 milyar YTL seni bekliyor” sloganı

ile harekete geçtiklerini belirterek “Parayı duyan, fuarlarımıza
koştu” dedi.

KOBİF Kayseri Fuarı, Vali Osman Güneş, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali
Kilci, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak,
Türkiye Patent Enstitüsü Başkanı Yusuf Balcı’nın katılımıyla
cuma günü yapıldı.

‘Küçük işletmeleri büyütmeliyiz’

KTO Başkanı Hasan Ali Kilci törende yaptığı konuşmada,
“Ülkemiz için çok önemli olan KOBİ’lere bu fuarlar ve projeler-

le can suyu verilmektedir. Bu fuar ve onlara sermaye konusunda-
ki yaklaşımlar, KOBİ’ler için yapılmış en mükemmel çalış-
malardır. KOBİ’lerin önü açılacak” dedi. KAYSO Başkanı
Mustafa Boydak da KOBİ’lerin TOBB tarafından desteklendiği-
ni, yeni projelerle orta ölçekli işletmeler haline getirilmeye
çalışıldığını belirterek “KOBİ’ler geleceğin orta ve büyük ölçekli
sanayi kuruluşları olacaktır” dedi.

KOBİF Kayseri Fuarı’nın 8’inci olduğunu, bu fuarların sayısının
24’e ulaştırılacağını kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da KOBİ’lerin artık orta ve büyük boy işletme olması gerektiğine
işaret etti. Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Para var ama
kaynaktan yararlanan yok. Milleti inandırmak için ayaklarına
gidip, fuar açıyoruz. ‘1 milyar YTL seni tekliyor’ sloganı ile yola
çıktık. Millet parayı görünce KOBİF fuarlarımıza akın etti.
Ayrıca TOBB olarak Kredi Garanti Formu ile sermayesi olmayan
KOBİ’lere ve küçük işletmecilere kaynak yaratıyoruz.” 

K
‘1 milyar YTL seni bekliyor’ sloganı KOBİ fuarına yaradı
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iğde’de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kayıt dışı
ekonomiyi önlemek için, vergiyi düşürmek için devletin

harcamalarının kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.
Açılış ve ziyaretler için Niğde’ye gelen TOBB Başkanı Rıfat

Hisarcıklıoğlu Bor’da sanayicilere yönelik yaptığı konuşmada,
“Devir ortaklık devri, bir araya gelme devri. Dünyanın en büyük
şirketleri bir araya gelerek dünyaya hükmediyorlar. Kendi iç
dinamiklerimizi harekete geçirerek birlikte hareket etme
kültürünü öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Nereye harcandığı önemli

Vergi konusuna değinerek, kendisinin de Ankara’da vergi ödül
törenlerinde ödül aldığını ama sahneye plaket almak için çıkarken
içini iki duygunun kapladığını belirten Hisarcıklıoğlu. “Biri ben
vergimi veriyorum acaba herkes de vergisini veriyor mu diye
içimde hüzün olur. İkincisi de ben bu vergiyi veriyorum acaba
doğru yerde harcanıyor mu diye içimde şüphe olur. Bu duyguyla
ödül alacak arkadaşlarımızda iki konuda da haklılar. Son 10 yıldır
Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi sayısı hiç değişmemiş,
650 bine takılmış kalmışız” dedi.

N

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Vergi vermemek için devlete harcatmayın

29
 N

isa
n 

20
07

Ak
şa

m
 G

az
et

es
i,



127Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kalkınmanın tek formül olduğunu
belirterek, bununda ‘Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır’

şeklinde düşünülmesi gerektiğini söyledi. Birleşik Koyunlular
(BİRKO) A.Ş.’nin ek tesislerinin açılışı için Niğde’ye gelen

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasın-
da, birlikte hareket etmekte rahmet olduğunu, ferdi hareketlerde
ise azap bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dışarıdan ilaç
aramak yerine kendi içinizde ilaç ve dinamikleri harekete geçirin.
Bugünkü devir artık ortaklık devridir. Dünyanın en büyük dev
şirketleri bir araya gelerek dünyaya hükmediyorlar. Ama bizim
yoklukta birlikteliğimiz var, varlık olduğu zaman her birimiz ayrı
bir baş çekiyoruz. O zaman da rahmeti bulamıyoruz. Yani birlik-

te hareket etme kültürünü edineceğiz başka yolu yok.”
Vatandaştan alınan vergilerin cari harcamalarda kullanıldığını ve
bunun önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Vergi listesi açıklanıp kürsüye plaket almak için
geldiğimde içimi iki duygu kaplar. Birincisi ben vergimi veriyo-
rum ama diğerleri de vergisini veriyor mudur? Bir de bu vergileri
veriyoruz ama acaba doğru yerde harcanıyor mu? diye
düşünürüm. Son 10 yıldır, Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi
sayısı ne oldu diye baktığınız zaman, hiç değişmemiş, 650 bine
takılmış kalmış. Gelir vergisi mükellefine bakıyoruz. 1 milyon
800-900 bin arasında. Zannedersiniz ki, Türkiye’de son 10 yılda
nüfus hiç artmadı. 70 milyonluk ülkede 45 milyon seçmen var”
diye konuştu.

T

Hisarcıklıoğlu: Birlik olarak kalkınmalıyız
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Son 10 yıldır Türkiye’de Kurumlar Vergisi mükellefi sayısının
650 bine takılıp, hiç değişmediğini belirten TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sanırsınız ki Türkiye’de hiç nüfus art-
madı” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu vergi mükellefi sayısının artmamasından
yakındı. Açılış ve ziyaretler için Niğde’ye gelen

Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Niğde Valisi Gündüz Bekir’i
makamında ziyaret etti. Daha sonra Bor Ticaret ve Sanayi

Odası’nın kuruluşunun 40’ıncı yıl kutlamaları nedeniyle Bor
İlçesine giden Hisarcıklıoğlu, sanayicilere yönelik yaptığı| konuş-
mada, “Devir ortaklık devri bir araya gelme devri. Dünyanın en
büyük şirketleri bir araya gelerek dünyaya hükmediyorlar. Kendi
iç dinamiklerimizi harekete geçirerek birlikte hareket etme
kültürünü öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

‘Herkes vergisini versin’

Vergi konusuna değinerek, kendisinin de Ankara’da vergi ödül
törenlerinde ödül aldığını ama sahneye plaket almak için çıkarken
içini iki duygunun kapladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Biri; ben
vergimi veriyorum, acaba herkes de vergisini veriyor mu diye
içimde hüzün olur. İkincisi de; ben bu vergiyi veriyorum acaba
doğru yerde harcanıyor mu diye içimde şüphe olur. Bu duyguyla

ödül alacak arkadaşlarımız da iki konuda da haklılar. Son 10
yıldır Türkiye’de Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı hiç
değişmemiş, 650 bine takılmış kalmışız. Gelir Vergisi mükellefine
bakıyoruz 1.9 milyon. Sanırsınız ki son 10 yılda Türkiye’de hiç
nüfus artmadı ve 70 milyonluk ülkede de 45 milyon seçmen var.
Vergiyi vermek kadar verginin nerelerde harcandığını kontrol
etmek durumundayız. Daha çok büyümek için kayıtlı ekonomiyi
teşvik ederken, bir taraftan da verdiğimiz verginin nerelerde har-
candığını kontrol ediyor olmalıyız” diye konuştu.

‘Devlet harcamasın’

Hisarcıklıoğlu, “Devletin harcamaları ne olursa bunun bedeli biz-
den çıkar. Bunun en güzel örneği 2005 ile 2006 yıllarını
karşılaştırdığımız zaman devletin faiz dışındaki cari harcamaların-
daki artış oranı yüzde 30, öteki taraftan gelir hanesine bakıyoruz.
Gelirde de vergide de yüzde 30 artmış. Vergilerden şikayetçiyiz.
Eğer vergi gelmesini istemiyorsak, devletimize harcatmayacağız.
Devlet harcadıkça bunun bedeli bizden çıkıyor. Ondan sonrada
niye bizden bu kadar vergi alınıyor demeye başlıyoruz. Vergi
oranlarını ne kadar arttırırsan kayıt dışı ekonomide buna paralel
artar. Bütün dünyada bu böyledir. Kayıt dışından şikâyetçiysek
devletimize harcatmayacağız, bizden vergi alınmaması için ve
otomatik olarak üzerimizdeki vergilerde düşecek. Vergiden kur-
tulmanın yolu bu” şeklinde konuştu.

T

Nüfus artıyor, vergi mükellefi değişmiyor
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ne demokrasiden ne
laiklikten ne de sosyal hukuk devletinden vazgeçilmeye-
ceğini belirterek. “Tüm sorunlar, siyaset ve demokrasi

içinde çözülmeli” dedi. TOBB, istikrara zarar verecek tutum-
lardan kaçınma çağrısı yaptı.

TOBB: Sorunlar diyalog ve demokratik yollarla
çözülmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaşanan son gelişmelerle ilgili diyalog çağrısında
bulundu. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin tüm
sorunları, siyaset ve demokrasi içinde çözülmelidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti”, cumhuriyet ve demokrasinin de birbirinden ayrılmaz bir
bütün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ne demokrasiden ne

laiklikten ne de sosyal hukuk devletinden vazgeçilemeyeceğini”
vurguladı.

Türkiye’nin artık kendi içine kapanarak yaşayamayacak küresel
bir aktör olduğunu ifade eden TOBB Başkanı, tüm kişi ve kuru-
luşların, güven ortamına ve istikrara zarar verecek tutumlardan
kaçınması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin şu anki gelinen tabloyu ve mevcut durumu hak
etmediğini belirten Hisarcıklıoğlu, dünyanın gelişmiş 10 ülke
arasına girmeyi önüne hedef koyan Türkiye’nin çekişmeleri
bırakıp bu hedefe odaklanması gerektiğini söyledi.

“Devlet organları arasında siyasal geleneklerimiz ve Anayasa’mızda
yer alan diyalog mekanizmaları işletilerek, ülkemizin tüm sorun-
ları siyaset ve demokrasi içerisinde çözülmelidir” diyen
Hisarcıklıoğlu, toplumun tüm kesimlerine “demokratik sabır ve
sükunet” tavsiyesinde bulundu.

T

TOBB: Sorunlara demokrasi içinde çözüm arayalım

Mayıs 2007
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaşanan son gelişmelerle ilgili diyalog
çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin tüm

sorunları siyaset ve demokrasi içinde çözülmelidir” dedi.

“Ne demokrasiden ne laiklikten ne de sosyal hukuk devletinden
vazgeçilemeyeceğini” vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tüm kişi ve

kuruluşların güven ortamına ve istikrara zarar verecek tutumlar-
dan kaçınması gerektiğini belirtti.

Dün ayrıca TOBB, Türk-İş, TİSK, Hak-İş, TZOB ve Kamu-Sen
yöneticileri bir araya gelerek, siyasi uzlaşma için görüş alış-
verişinde bulundu.

T

TOBB diyalog çağrısı yaptı, sivil toplum değerlendiriyor
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İş dünyasının önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı
seçimleriyle ilgili endişe verici bir durumun olmadığını
belirterek, siyasi partilere ve vatandaşa sağduyulu olma
çağrısında bulundular. Türkiye’nin geçmişte yaşanan
ekonomik krizlerin izlerini silmeye çalıştığı bir dönemde
gerginlik çıkarılmasının doğru olmadığına dikkat çeken iş
dünyası, bütün problemlerin diyalog ve uzlaşma yoluyla
çözümlenebileceğini vurguladı.

TOBB: Problemler siyaset ve demokrasiyle çözülür

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaşanan son gelişmelerle ilgili diyalog
çağrısında bulundu. “Ülkemizin tüm sıkıntıları, siyaset ve

demokrasi içinde çözülmelidir” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk

devleti”, Cumhuriyet ve demokrasinin de birbirinden ayrılmaz bir

bütün olduğunu dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Ne demokrasiden
ne laiklikten ne de sosyal hukuk devletinden vazgeçilemeyeceğini”
vurguladı.

Türkiye’nin artık kendi içine kapanarak yaşayamayacak küresel bir
aktör olduğunu ifade eden TOBB Başkanı, bütün kişi ve kuru-
luşların, güven ortamına ve istikrara zarar verecek tutumlardan
kaçınması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin şu anki gelinen tabloyu
ve mevcut durumu hak etmediğini belirten Hisarcıklıoğlu,
dünyanın gelişmiş 10 ülke arasına girmeyi önüne hedef koyan
Türkiye’nin çekişmeleri bırakıp bu hedefe odaklanması gerektiği-
ni söyledi. “Devlet organları arasında siyasal geleneklerimiz ve
Anayasamızda yer alan diyalog mekanizmaları işletilerek, ülke-
mizin tüm sorunları siyaset ve demokrasi içerisinde çözülmelidir”
diyen Hisarcıklıoğlu, toplumun tüm kesimlerine “demokratik
sabır ve sükunet” tavsiyesinde bulundu.

T

Sağduyu Çağrısı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaşanan son gelişmelerle ilgili diyalog
çağrısında bulunarak “Ülkemizin tüm sorunları, siyaset ve
demokrasi içinde çözülmelidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti, cumhuriyet ve demokrasinin de birbirinden ayrılmaz bir
bütün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “ne demokrasiden ne
laiklikten ne de sosyal hukuk devletinden vazgeçilebileceğini” vur-
guladı.

Türkiye’nin artık kendi içine kapanarak yaşayamayacak küresel
bir aktör olduğunu ifade eden TOBB Başkanı, tüm kişi ve kuru-
luşların, güven ortamına ve istikrara zarar verecek tutumlardan
kaçınması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin şu anki gelinen tabloyu
ve mevcut durumu hak etmediğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu,
dünyanın gelişmiş 10 ülke arasına girmeyi önüne hedef koyan
Türkiye’nin çekişmeleri bırakıp bu hedefe odaklanması gerektiğini
bildirdi.

T

‘Laiklikten Vazgeçilemez’

Hisarcıklıoğlu’ndan diyalog çağrısı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün düzgün işleyen bir piyasa
mekanizmasına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, ticaret
borsalarında ürün borsalarının geliştirilmesi ve tarım refor-

mu konusunda TOBB’un ilk adımı attığını ifade etti.

TEPAV tarafından düzenlenen “Ürün Borsaları ve Borsaların
Piyasa Gelişiminde ve Şeffaflığındaki Rolleri” konulu uluslararası
konferans İstanbul’da başladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Hükümetlerarası
Hububat ve Çeltik Grup Toplantıları’na Senegal ve Paraguay
Tarım Bakanlarının da aralarında bulunduğu, 191 ülkeden karar
alıcılar, hükümet temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve
akademisyenler katılıyor.

Grand Cevahir Convention Center’da dün düzenlenen konferan-
sın ilk gününde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarım sektörünün milli
gelirin yüzde 10’unu, istihdamın da yaklaşık yüzde 27’sini
sağladığını belirterek, tarımın 1990’da toplam istihdam içinde
2006 yılı sonunda yüzde 46’dan yüzde 27’ye gerilediğini söyledi.
Türkiye’nin uzun bir süre kendisini tarım ülkesi olarak oyaladığı-
na değinen Hisarcıklıoğlu, “Tarım ülkesinin Tarım Kanunu daha
yeni çıktı. Birçok  tarımsal kanunlar ve yönetmelikler son yıllarda
yürürlüğe girdi. Tarım sigortası yıllarca gündeme bile gelmemişti”
dedi.

Tarım sektörünün düzgün işleyen bir piyasa mekanizmasına
ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Ticaret
Borsalarında ürün borsalarının geliştirilmesi ve tarım reformu
konusunda TOBB’un ilk adımı attığını ifade etti. Üreticilerin
rasyonel karar vermeleri için gerekli olan öngörülebilir fiyatlara
sahip olamamasının en büyük sıkıntı olduğunun altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Lisanslı depo ve ihtisas borsaları ile uzun vadeli
fiyat tahminleri yapılabilecek. Böylelikle tarımsal ürün
piyasalarında rekabet dolayısıyla verim ve kalite sağlanacak. AB
müzakerelerinde başımızı en çok ağrıtacak konu tarım sektörü
olacağından gerekli adımları atmalıyız” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Hububat ve Çeltik Grupları
Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, TOBB, Ticaret ve
ürün borsaları ve üniversitelerden çok sayıda temsilcinin katıla-
cağı konferansta özel sektör temsilcileri ve akademisyenler bir
araya gelerek, ilgili ürünlerin küresel pazarlardaki gelişimi ve
kalkınmakta olan ülkelerdeki refah düzeyine etkilerini ele alıyor.
Konferansın Türkiye’nin vadeli işlemler ve opsiyon borsasına
ilişkin diğer ülke deneyimlerinden yararlanmasına fırsat yaratması
öngörülüyor.

Konferans TOBB, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret
Odası ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından destekleniyor. Bu
arada bugün sunum yapacaklar arasında dünyanın en büyük
ürün borsası olarak gösterilen Chicago Ticaret Borsası Direktörü
James Cashman da bulunuyor.

T

TEPAV’ın düzenlediği konferansa katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Tarım sektörü, düzgün işleyen piyasa mekanizması ister
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şsizlik; yoksulluk, terör, fuhuş, hırsızlık ve sair tüm
kötülüklerin başlıca nedenidir. İşsizlik büyük bir umut-
suzluğa, çaresizliğe, yalnızlık duygusuna, depresyon ve
hatta intihara yol açar.

İşsizlik bazen göçe zorlar insanı. Tıpkı 2 gün önce 5 çocuğunu
toprağa veren Zurnacı Ailesi gibi. Kayseri’de bir aşevinin önünde
çöplüğe atılan marulları yemek için yola atlayan çocuklara oto-
mobil çarpınca beş çocuk ölmüştü. Turgay sekiz, Veysel yedi,
Muharrem ve Ali altı, Seren Gül ise henüz beş yaşındaymış. Bu
yazıyı ellerim titreyerek, gözlerim dolu dolu yazıyorum. 2 ay önce
Gaziantep Nizip’ten iş-aş umuduyla Kayseri’ye taşınmışlar.
Ancak, kaçtıkları yoksulluk ölüm olup dönmüş evlerine.

İstihdam piyasasına yılda 800 bin kişi giriyor

Şubat 2007 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı
dönemine göre 382 bin kişi artmıştır. 2007 yılı Şubat döneminde
istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 794

bin kişi artarak, 21 milyon 398 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye
genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 36 bin kişi
azalarak 2 milyon 760 bin kişiye düşmüş ve işsizlik oranı yüzde
11.4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TOBB da işsizlikten rahatsız

Önceki gün, Türk İş dünyasının çatı örgütü TOBB Başkanı Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Halim
Mete, Nejat Koçer, Şadan Esen, TSE Başkanı Kenan Malatyalı ve
TSE Başkan Yardımcısı Arif Parmaksız ile Trabzon ve
Gümüşhane’deydik. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu partiler üstü
siyaset anlayışı ve samimi tavrıyla her kesimin ve herkesin büyük
saygısını kazanmış. Hisarcıklıoğlu ve ekibi TOBB’da birçok
önemli projeyi hayata geçirmiş.

TOBB Kredi Garanti Fonu ile KOBİ’lerin finans kaynağına ulaş-
masını sağlıyor. 10 yıl içinde toplam 1.087 firmaya kefil olarak
170 milyon dolar kredi kullanmalarını sağlamış.
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İşsizlik, istihdam ve TOBB
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47 kurumdaki. 157’ye yakın konu; kuruluştan fesih işlemlerine,
dış ticaretten teşviklere kadar tüm konular TOBB tarafından
www.kobi.org.tr web sayfasında bir araya getirilmiş.

Nitelikli işgücü sıkıntısından dolayı TOBB kendi üniversitesini
kurmuş. Henüz üç yıl önce kurulan TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen Bilimsel
Makale sayısında Türkiye’de birinci sırada geliyor.

İşverenler özellikle zorunlu istihdam uygulamasından rahatsız.
Avukat, işyeri hekimi, makine mühendisi, kimya mühendisi,
elektrik makine mühendisi, iş güvenliği uzmanı, özürlü, eski
hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğunun istihdamı
engellediğini düşünüyor. 49 çalışanı olan bir şirket, istihdamı
1 kişi artırmak istediğinde, 6 kişiyi daha işe almak zorunda. İşçi
sayısı daha fazla olanlar için kreş, emzirme odası, spor tesisi
yaptırma zorunluluğu da var.

İşveren örgütü olan TOBB da işsizlikten büyük bir rahatsızlık
duyuyor. Sayın Başkan, yurtdışındaki rakip şirketlere kendi
ülkelerinin sağladığı olanakların aynısının sağlanması halinde istih-
damda önemli bir artış sağlayacaklarını söylüyor. 2002-2006
(5 yıllık) kümülatif büyüme yüzde 43 olup, özel sektör bunun
yüzde 36.3 ve kamu tüketimi ve yatırımı payı da yüzde
6.7 olmuş. TOBB Başkanı diyor ki; “Türk ekonomisi gelişecekse,
Türkiye zenginleşecekse, işsizler iş bulacaksa bu, Türk özel
sektörünün sayesinde olacak.”

Aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Başkanı da olan Nejat
Koçer, Gaziantep ve Adıyaman’da yüzlerce işçi çalıştırıyor. Daha
çok fabrika kuracak, daha çok yatırım yapacak ama istihdam
üzerindeki yükümlülükler engelliyor. Eğer babaları işini, aşını
memleketinde kazanabilse beş günahsız yavrucak gurbet elde
birkaç dal marul için ölmeyecekti. Türk sanayicisinin, girişim-
cisinin, istihdamının önünü açalım. Yurtdışındaki rakipleriyle
aynı koşullarda rekabet etmelerini sağlayalım. Ondan sonra da
istihdam, iş ve aş isteyelim.
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ş dünyası, devletin ekonomik faaliyetlerden daha fazla elini
çekmesini istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de hakem
devlet, rakibin devlet, ‘çık maç kazan’ diyorlar. Bu olmaz.”

dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, anayasasından başlayarak
siyasi partiler ve seçim kanunlarını dünya standartlarına ulaştır-
ması ve seçmenler seçilenler arasındaki bağlantıları güçlendirici
mekanizmalar oluşturması gerektiğini ifade etti. Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (EUROC HAMBERS) ülke temsilcileri
yıllık olağan toplantısına katılmak için Brüksel’e gelen Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay’ın
onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Burada Belçikalı Türk
işadamlarına seslenen Hisarcıklıoğlu, dünyanın bütün gelişmiş
ülkelerinin şirketlerinin menfaatlerini korumaya büyük önem
verdiklerini anlatarak, “Artık ülkeler topla, tankla, uçakla işgal
edilmiyor. Yabancı şirketler girdikleri ülkelerde kendi bayraklarını
da dalgalandırıyor. Artık diplomatlar kendi şirketlerinin menfaat-
lerini korumak için çalışıyorlar.” dedi. AB ile ilişkileri çok
önemsediklerini, bütün meselenin o standartları yakalamak
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, standartları yakaladıktan
sonra AB’ye üye olarak alınıp alınmamasının kendisinin umu-
runda olmadığını kaydetti. Türkiye’deki insanların Avrupa’daki
insandan eksik yanının olmadığını, aynı hak ve özgürlüklerden
faydalanması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, kişisel ilişkiler
yerine kurallar ülkesi haline gelmenin önemine işaret etti.

“Taşıdığımız pasaporttan gurur duyabilmek için zengin olmaya
mecburuz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Her şeyi başardık; ama birlik ve
beraberliği başaramadık. Yoklukta birleştik; ama varlıkta birlik
beraberlik kuramadık. Bakıyorsunuz bazı sektörlerde dünyanın
en büyük iki şirketi, rekabet güçlerini artırmak için birleşiyor. Bir
artı bir 2 değil 5 yapıyor. Artık ‘küçük olsun benim olsun’ diyen
kaybeder.” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, yurtdışında yaşayan
Türklerin son günlerde Türkiye’de ne olup bittiğini merak ettiği-
ni, fakat endişe edilecek bir durum olmadığını sözlerine ekledi.
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Devlet, hem hakem hem de rakibimiz
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eçilen vekiller tabandan ve halktan kopuk… Halk, kendi
vekillerini seçemiyor. Bu sistem mutlaka değişmelidir!

Bu sözler, geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da toplanan TOBB
Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Rifat

Hisarcıklıoğlu’na ait… Ve bu sözler, salonda bulunan Erdoğan,
Baykal ve Ağar’ın yüzüne karşı söylendi.

Hisarcıklıoğlu, bu sözleri söylerken liderlerin yüzündeki ifadeleri
okumaya çalıştım.

Belli ki, hiçbiri hoşlanmamıştı…

Bu açık ve haklı eleştiri karşısında söyleyecek sözleri bulunmayan
liderler, az sonra sırayla kürsüye gelip demokrasi nutukları attılar.
Ve birbirlerine demokrasi dersi verdiler!

Hatta öyle ki, CHP lideri Baykal, Erdoğan’ı kastederek;
“Demokrasi kimsenin babasının mali değildir” dedi.

Baykal bu sözleri söylerken, CHP, Aydın ve Muğla’nın da içinde
bulunduğu 6 ilde “Kısmi önseçim” yapıyordu…

Demokrasi, “kısmi” de olsa, halkın malı olmuştu artık! Türk
demokrasisinin düştüğü hale bakın… Bir partinin yaptığı “Kısmi
önseçim”i bile öpüp başımıza koyuyoruz. “Buna da şükür? diyoruz.
Ya, hiç olmasaydı, kim ne diyebilirdi ki!

Şimdi, Ankara’nın siyaset oligarşisi, seçilecek vekilleri halktan
koparabilmek için, masalarının üstüne yığılmış aday adaylarının
dosyalarını inceliyor tek tek. Seçkinci anlayış, kadro eliti yarata-
bilmek için gece gündüz dirsek çürütüyor, göz nuru döküyor!

Yarın karşımıza çıkacak listeler, onların eseri olacak.

Hem eseri, hem esiri… Ne acı!

Kendi tabanına güvenmeyen, halkın iradesine tepeden bakan
liderler, yine aynı tabana dönüp, iktidar yolculuğunda destek
isteyecekler… “Hadi, düşün yollara… Partinizi iktidara taşımak

S

Liderlerin hoşlanmadığı sözler
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için gece gündüz çalışın? diyecekler. Miting meydanlarını
doldurabilmek için onların gözlerinin içine bakacaklar…
“Sandıklara sahip olun” diye ricada bulunacaklar.

Ama sıra, görev ve destek istedikleri tabanlarının demokratik hak-
larını kullanmaya gelince, her biri birer “aslan” kesiliyor.

İşte, Hisarcıklıoğlu burada itiraz ediyor… “Yeter artık bu kadar
aslandık!” diye “ayıplarını” yüzlerine vuruyor.

Ama anlamadılar…

Söylenenler, bir kulaklarından girip, öteki kulaklarından çıktı.

Hiç değilse, biri çıkıp demeliydi ki, “Evet haklısın, bundan böyle
halkı vekillerinden, vekilleri de halktan koparan bu demokrasi dışı
uygulamaya son vereceğiz… En azından, kendi adıma ve partim
adıma söz veriyorum!” demediler…

Bence, TOBB konuşmalarında öne çıkarılması ve altınını çizilme-
si gereken asıl mesele budur.

Ya da, bu olmalıdır…

Bu mesele aşılmadan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarını
çözebilmek asla mümkün olamayacaktır. Memur gibi atanan
vekiller, liderlerin hiyerarşik komutası altında olduğu sürece,
geleceği inşa etmek nasıl mümkün olabilir ki?

25 yıllık kısır döngüden hâlâ ders alamadıysak, yazıklar olsun bize!
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u yıl TOBB Genel Kurulu’na katılamadım. Mazeretim
vardı. Geçen yıl yakından izlemiş ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun gerçekleştirdiği, partilerin “birlik-

beraberlik mesajları” vermesi eylemi, çok hoşuma gitmişti.
“TOBB hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Biz hiçbir parti

taraftarı da değiliz. Biz Türkiye’nin taraftarıyız” diyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendi delegelerinden edindiği izlenimleri
liderlere aktararak, “İşadamları son gelişmelerden çok tedirgin,
endişe hali büyüyor. İş alemi bir kriz beklentisine girdi. Rejime
dönük kaygılar var. Ankara, Anadolu’da da büyük tedirginlik
yaratıyor. Bu puslu havayı dağıtalım. Sahneye el ele çıkarsanız, bu
iç dış tüm çevrelere verilecek çok önemli bir mesaj olur” demişti.
Liderler bu öneriyi kabul edince, Başbakan Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal ve DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar sah-
neye el ele çıkmışlardır. Liderlerarası bir yumuşama sağlanmıştı. 

Bu yılki Genel Kurul’a liderler tam bir “hırs küpü” gibi gitmişler
anlaşılan. Konuşmalarından bunu çıkardım. Hele CHP lideri
Deniz Baykal’ı dinlerken, tüylerim diken diken oldu. Oysa ken-
disinden 15-20 dakika önce kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, “Artık ‘Kimin kabahati en büyük’ diye tartışmayı
bırakıp, sistemin işlemeyen yönlerini doğru tespit etmek zorun-
dayız. Ekonomide olduğu gibi siyasette de zihniyet değişmeli.
Anayasa’nın yeniden yazılma zamanı gelmiştir” diyerek, “kavgacı
liderlere” anlamlı bir mesaj vermişti.

Mesajın ne kadar anlamlı olduğu, dünkü haberlerde ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Erdoğan’ı Anayasa
Mahkemesi’nin 367 yeter sayısına ilişkin kararına ilişkin sarfet-
tiği, “Yargı için yüzkarasıdır” sözlerini inceleme altına aldı. Yani
Hisarcıklıoğlu’nun önerisi olan “Anayasa’nın yeniden yazılması”
gerçekleştirilmiş olsaydı, bütün bu tartışmalara, soruşturmalara
gerek kalmazdı. Anayasa, herkesin “İşine geldiği gibi” yorum-
lanan bir Anayasa olmaktan çıkardı.

Geçen yıl, ülkede “tedirginlik” yaşanırken, liderleri el ele salonu
sokan Hisarcıklıoğlu’nu anlayamayan liderler, bu yıl da aynı
“vurdumduymazlık” halini sürdürüyorlar. Bırakın “vurdumduy-
maz” daha da beter bir şekilde sanki arenada savaşır gibi birbir-
lerini suçluyorlar.

B

Ne olur TOBB’un sesine kulak verin
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Türkiye’nin yükselen değeri TOBB, her yıl daha da önemli işlere
imza atıyor. Yaptıkları olumlu işler Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önder-
liğinde, kendisini, “sözü dinlenilen en güçlü sivil toplum örgütü”
haline getiriyor. TOBB, 1 milyon 200 bin üyesiyle bütün
Türkiye’yi kucaklayan bir kuruluş. Türkiye’nin nabzı, TOBB
üyeleri kanalıyla bu kuruluşta atıyor.

TOBB üyeleri kesinlikte “gerginlik” istemiyorlar. “Gerginlik”
delegelerin “tedirginlik” duymalarına neden oluyor. “Her şey iyiye
giderken nereden çıktı bu kavgalar?” diye üzülüyorlar.
Cumhurbaşkanı ile Başbakan, Genel Kurmay Başkanlığı ile
Dışişleri Bakanlığı arasındaki “çekişme” kendilerini derinden et-
kiliyor. Rejim için, istikrar için endişe duyuyorlar, “bir kriz çıka-
cak, yine çok şeylerimizi kaybedeceğiz” diye korkuyorlar. Onlar
için, Anayasa’daki, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti
ülkesinin” asla tartışılamayacağının liderler tarafından kabul
görmesi. Liderlerin hepsi, “demokratik, laik, sosyal hukuk
devletinden yanayım” diyorlar ama yaptıkları ile söyledikleri bir
birini tutmuyor. Liderler kavga ediyor, TOBB’un 1 milyon 200
bin üyesi “Eyvah!.. Yine yandık” diyorlar.

TOBB Genel Kurulu biteli neredeyse bir hafta oluyor. Liderlerden
bir Allah’ın kulu çıkıp da, “Yahu, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu doğru söylüyor. Gelin seçimlerden sonra yapılmak
üzere bir ‘söz protokol’u yapalım ve Anayasa’yı yeniden yazalım”
demiyor. Birbirlerinin gözünü oyunca, ülkeye “korku ve ürkeklik”
yayınca, sanki daha çok oy alacaklar. Yıllardır sürdürdükleri
kavgaya aynı hızla devam ediyorlar.
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ir siyasi malzeme daha sona eriyor. Gümrük Birliği’nden
kârlı çıkmışız. Kişisel bir görüşten bahsetmiyorum.
TEPAV’ın son araştırmasının sonuçları bunlar. Sabancı,

Bilkent, Boğaziçi üniversitesinden öğretim üyelerinin çalış-
malarından oluşan raporla ilgili uzun analizler gerekiyor.

Umarım siyasetin yoğun olduğu bugünlerde Meclis’in yeni
üyeleri konu üzerine kafa yorarlar.

Benim bahsetmek istediğim başka.

Direktörlüğünü Güven Sak’ın yaptığı TEPAV yani Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TOBB’un kurduğu nadir,
düşünce odaklarımızdan biri. Önemli raporlarından ikisi
Yolsuzlukla Mücadele ve Mali Saydamlık Raporu kamuoyuna da
yansımıştı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu neredeyse her konuşmasında
iki kurumdan bahsetmeden geçemiyor. TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile TEPAV onun gözbebeği. Pazar
günkü kongre üniversite binasında yapıldı. Rifat Bey de daha
öncekilerde oldu gibi yine üniversitesine atıfta bulunarak konuş-

masına başladı. ETÜ’nün “öğrencilerin en fazla tercih ettiği” ve
“akademik makalelerde” birinciliğe çıktığını da bu vesileyle
kamuoyu öğrenmiş oldu.

Pazar günü kongredeydim ve bu vesileyle hem üniversiteyi hem
de vakıf binasını gezme şansı buldum. Mimarisi ve fonksiyonel-
liği ile takdir edilecek bir yapı oluşturulmuş. Haliyle protokolsüz
gezince bazı sırlar da öğretiliyor. Hisarcıklıoğlu, başını dinlemek
istediğinde veya kenara çekilip önemli bir çalışma yapacağı zaman
TEPAV’daki odasına çekiliyormuş.

Her iki kurumun nasıl bir zenginlik oluşturduğunu görmek için
uzman heyeti ile yapılan etkinlikler ve yayınlar listesine bakmak
lazım.

Seçim öncesi çıpa tartışması gündeme geldi. Eski Merkez Bankası
Başkanı Süreyya Serdengeçti, IMF etkisinin azaldığını ve yeni
çıpa belirlenmesini ortaya attı. Serdengeçti artık TEPAV’da
İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürütüyor, ayrıca ETÜ’de
ders veriyor.

B

TOBB’un düşünce odakları
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Her iki kurumun attığı adımlar ve üzerinde çalıştığı projelere bak-
tığımda Rifat Bey’in vizyonunu görüyorum. TOBB’un söylem-
lerinde de bir iki kurumun araştırma ve analizlerinin etkisi
olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz. Hisarcıklıoğlu’nun kongredeki
konuşmasında da aynı izleri gördüm.

Rifat Bey, diyalog ve etkilenmeye inanıyor. “Baykal’ı takip edin”
derken de bu karşılıklı etkilenmeye işaret ediyor. Zihni açık ve
dersine iyi çalışıyor. Girişimciliğini de ekler ve ardındaki 1.5 mil-
yonluk üyeyi hesaba katarsanız etkisinin boyutunu tahmin eder-
siniz. O konumdaki birine siyasilerin ilgi göstermemesi düşünüle-
mez. Önceki ve son kongredeki siyasi lider ilgisine bir bakın.

Aslında ilginin daha fazlası izleyenler arasındaydı. TOBB
delegelerinden 100’e yakın aday adayı var. En ünlüsü TOBB
Başkan Vekili Zafer Çağlayan, diğer aday adaylarının pek çoğu
referans ve ilişkiler için kulis peşindeydi. Kimi bulurlarsa liderlere
ulaşma için yanaşıyordu. En ilginç olay ise konuşmalar sonrası
yemekte yaşandı.

Son konuşmacı Deniz Baykal’dı ve TOBB Yönetim Kurulu ile
yemeğe kaldı. Masadaki en önemli gündem, seçen ve seçilen
arasındaki ilişkinin geliştirilmesiydi. Baykal bu konuda hazırlık-
ları olduğunu ve ‘dar bölge’ tarzında bir model üzerinde çalıştık-
larını söyledi. Sanayi Bakanı Ali Coşkun, modelin patentini
almasını tavsiye etti.

Masadakilerden biri de Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin
Üzülmez’di. Onun Baykal’la samimiyetini bilen CHP’li aday
adayları, referans için ona da gelmişti. Baykal tam bu sırada
siyasetçi refleksini gösterdi. ‘Başkasına kefil olacağına kendin gel.’
Müracaatını yapmadığını söyleyen Üzülmez’e hemen teklifini
yeniledi. ‘Senin için müracaat 4 Haziran’a kadardır. Konya’dan
liste başısın, hemen git çalışmalara başla.’ Üzülmez’in tereddüt
içinde olduğunu gören Hisarcıklıoğlu, araya girerek ‘olamaz’
deyip, yönetim kurulu üyesini kurtardı.

Bu da gösteriyor ki, her parti için TOBB büyük bir insan kaynağı.
Şimdiye kadar sadece iki TOBB Başkanı aday olmadı. Biri Rona
Yırcalı diğeri de Rifat Hisarcıklıoğlu.

Rifat Bey, siyasetle adının yan yana gelmesinden çok rahatsız.
Başta bahsettiğim iki kuruma bakılırsa, zaten yapılması gereken-
ler de yapılıyor.
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alum nedenle, siyaset öne geçti. 
Ekonomi geride kaldı. 

Hal böyle olunca bizlere de ekonomi konusunda yazacak
çizecek ve konuşacak bir şey kalmadı.

Elbette ekonominin siyasetin ardından girmesi arzu edilen bir
konu değil. 

Ama teneffüs edilen hava seçim havası olunca maç sırasında
kuralların değiştiği ve kabul gördüğü de ortada.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bunun farkında ve belli ki bu
durumdan rahatsız.

TOBB’un 62. Genel Kurulu’nda liderlere hitaben yaptığı konuş-
mada, Ekonomi üzerindeki temel sorunlardan işsizlik, işveren
üzerindeki mali yükler, iş eğitimi, vergi ve Anayasa değişimi
konularına değinerek, “Lobilerle değil, KOBİ’lerle kalkınacağız”
demiş.

Kürsüde kafadan ekonomik konulara dalan TOBB Başkanı geçen
yıldan tecrübeli ve birazdan başına gelecekleri biliyor.

Hatırlarsınız, geçen yıl liderleri genel kurul salonuna el ele sokan
Hisarcıklıoğlu sonrasında tam bir sükut-u hayal yaşamıştı.

Bu deneyiminden biliyor ki, kendisinden sonra konuşacak olan
liderler kürsülerde ekonomi değil, siyaset konuşacaklar ve siyasi
kirlilik tüm ağırlığı ile salona hakim olacak.

Nitekim, öyle de olmuş ve ekonomik konular siyasi konuların
ardından lütfen konuşulmuş.

Kürsüye çıkan her lider diğerine girdirmiş. Türkiye’nin en büyük
ekonomisini oluşturan TOBB Genel Kurulu siyasi platforma
dönüşmüş ve bu dönüşümün çirkinliği ve ağırlığı altında ekono-
mi ezilip gitmiş.

M
Lobilerle değil KOBİ’lerle!..
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Sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına tüm siyasi partiler özel
ilgi duyarlar ve tam kadro bu toplantılarda yer almaya özen
gösterirler.

Bu ortam sivil toplum örgütleri için de bulunmaz fırsattır.

Öyle ya.

Sivil toplum örgütü başkanı genel kurulu oluşturan tribünlere
hem hava basacaktır, hem de bu kadar çok siyasiyi bir arada bul-
duğundan temsil ettiği kurumun sorunlarını anlatma fırsatını
bulacaktır.

Gel gelelim, bu yıl da beklentiler ters işlemiş.

TOBB derdini anlatma fırsatını yakaladığını düşünürken bu fır-
satı siyasi parti liderleri değerlendirmiş. 

Hisarcıklıoğlu her ne kadar, “Ekonomide nasıl iş yapma zihniyeti
değişti ise siyasette de zihniyet değişiminin tam zamanıdır.”
diyerek değişim talebini dile getirdiyse de...

Erdoğan, “Değişim tercih değil, mecburi istikamettir” derken
Baykal, “Yeni sanayi politikasına ihtiyaç var” derken, değişim vur-
gusu yaparken.

Ağar, “Değişimin temel direği katılım” önerisini getirirken…

Konuşmalarının devamında siyasi anlamda hiçbir değişikliğin
olmadığı, hatta daha saldırgan bir şekilde. “Hesap sorma devlet
kurumlarıyla kavgalar-yolsuzluklar-şaibeli özelleştirmeler-uzlaş-
mama” türünde bildik çıkışlarla siyasi anlamda değişimden çok
uzak bir görüntü sergilemişler.

Hep bilinir ve söylenir.

“Seçim sathı-mailindeki siyasinin beyni farklı çalışır, vücudu fark-
lı çalışır” denilir.

TOBB Genel Kurul’undaki siyasiler de aynı ruh hali
içerisindedirler.

Seçime giden siyasinin, oradaki önceliği TOBB Üyelerinin derdi
değil, kendi oy derdidir.

Siyasetçi bu ihtiyaçtan 1 milyonun üzerinde üyesi olan bir sivil
toplum örgütünün sahasında ve medyanın çok ilgi duyduğu bir
platformda yakaladığı bu fırsatı kendi adına en iyi şekilde değer-
lendirecektir.

Bu değerlendirme her ne kadar ekonomi ağırlıklı iş alemi

ortamında da olsa siyaset seçim bitip yeni hükümet kuruluncaya
kadar hep ekonominin önünde olacaktır.

Bu bağlamda, Hisarcıklıoğlu temsil ettiği sivil toplum örgütü
adına ne söylerse söylesin ve çok haklı olarak, “Seçim sonrası
hükümeti yeni anayasa hazırlansın-iş aleminde olduğu gibi
siyasette de değişim gerçekleşsin” şeklinde yol gösterirse göstersin,
ne kadar “kavga değil, çözüm üretin” diyerek “çözüm ekonomik
istikrardır” vurgusu yaparsa yapsın, her ne kadar “Lobilerle değil,
KOBİ’lerle kalkınacağız” derse desin, nafiledir.

Dediğim gibi, 22 Temmuz’a kadar siyasetin lobisi önde,
Ekonominin KOBİ’si arkada olacaktır.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçen hafta
sonu Ankara’da yaptığı Genel Kurul’a İstanbul, Ankara ve
İzmir gibi büyük kentlerin yanı sıra Anadolu’nun dört bir

yanından gelen 4 bine yakın işadamı katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu işadamlarını yörelerinin
“kanaat önderi” olarak nitelendiriyor.

Bu görüşe aynen katılıyoruz. İstanbul’da hem sokaktaki vatandaş
hem de iş alemi İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın veya İSO
Başkanı Tanıl Küçük’ün söylediklerini yakından takip ediyor.

Aynı şekilde Maraş’ta Mehmet Balduk’un, Gaziantep’te Nejat
Koçer’in, Samsun’da Adnan Sakoğlu’nun veya bir başka bölgede
başka bir oda başkanının ne söylediği çok önemli sayılıyor.

Oda başkanlarının söyledikleri siyasetçi için de önemli. Bu yüz-
den Ankara’nın iki önemli oda başkanı (Zafer Çağlayan ve Sinan
Aygün) iki önemli partiden adaylık teklifi aldı. 

Bu açıdan bakıldığında TOBB Genel Kurul’unun katılımcı
açısından Türkiye’nin en etkili kesimini yansıttığını söylemek hiç
de yanlış olmaz. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu salonu tık-
lım tıklım dolduran bu etkili isimlere kürsüden çok önemli

T

Başkan Hisarcıklıoğlu yaşanan sıkıntıları fırsata 
dönüştürmeyi öneriyor

Haziran 2007
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mesajlar verdi. Verilen mesajların ilki 2001 krizine yönelikti…
Hisarcıklıoğlu’nun bu konudaki sözleri şöyleydi…

• 2001 krizi bize bozuk iktisadi sistemin devam etmesinin imkan-
sız olduğunu gösterdi. Bu sayede krizi değişimi ateşleyecek bir
fırsata dönüştürmeyi başardık.

Gelelim bugüne… Son yaşanan siyasi gelişmelerin yarattığı
tıkanıklığa gönderme yapan Hisarcıklıoğlu bunun da siyasi
sistemin değişimi için bir fırsata dönüştürülmesini önerdi.

Yaşanan sıkıntıların temelinde kişilerin değil, sistemin yattığını
öne süren Hisarcıklıoğlu’nun önerisi bizce iki ana noktada topla-
nabilir. Hisarcıklıoğlu ilk noktayı şu sözlerle dile getirdi.

Mevcut siyasi sistem vekillerle milleti koparıyor. Seçmenler vekil-
lerini tanımıyor takip edemiyor.

İşte Rifat Başkanın bu sözleri salonda bulunan oda ve borsa başkan
ve yöneticileri tarafından ayakta alkışlandı. Hem de en hareketli
bir şekilde…

Yani tespitte tam isabet. Herkesin böyle bir derdi varmış ve Başkan
bu derdi dile getirip herkesin tercümanı oldu. Önümüzdeki gün-
lerde açıklanacak milletvekili listeleri sonrasında ortaya çıkacak
tartışmalar bu derdi kamuoyunun da gündemine taşıyacak.

Hisarcıklıoğlu sisteme yönelik ikinci önemli eleştirisi ile esas bom-
bayı patlattı. İşte bu sözler…

• 1982 Anayasası’nın miladının dolduğunu görüyoruz. Zaten
yapılan değişiklikle yamalı bohçaya dönmüş durumda. Artık yeni
bir anayasa yazmanın zamanı geldi. Bu anayasanın temeli vatan-
daşa güvenen, ona hizmet için varolan bir devlet anlayışı olmalı.

Hisarcıklıoğlu sistemin değişmesi için sivillerin de artık anayasa
yapmasını öneriyor. Sadece son bir ay içinde yaşadığımız sıkıntılar
bile her iki değişikliğin de ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyu-
yor. Başa dönersek Türkiye 2001 iktisadi krizini fırsata çevirip,
ekonomiyle ilgili önemli değişiklikleri gündemine aldı ve çoğunu
başardı.

Şimdi siyasi sistemle ilgili sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan yola çıkıp,
değişiklikler yapmak ve buna da Anayasa’dan başlamak doğru
olmaz mı?
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, seçim öncesinde siyasi par-
tilerden ekonomide istikrar ortamını güçlendirecek birer ted-
birler paketi hazırlamalarını ve Türkiye’nin geleceği için ufuk
çizmelerini istiyor.

aklaşan seçim öncesinde, bazı partilerin ekonomik
gerçeklerden uzak, temelsiz ve uçuk vaatlerinden rahatsızlık
duyan iş dünyası istikrarın devamı için, siyasetten ve
siyasetçiden beklentilerini daha yüksek sesle ortaya

kıymaya başladı. İş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bir süre önce yaptığı
62. Genel Kurulu’nda son 4-5 yılda elde edilen ilerlemeleri tespit
ettikten sonra yapılması gerekenleri sıraladı. Siyasi partilerden
istikrar ortamını güçlendirecek, gelecek için ufuk çizecek öneriler
hazırlamasını isteyen TOBB Yönetimi, önümüzdeki günlerde bu
konudaki beklentilerini içeren detaylı bir “öneriler paketi” hazır-
layarak siyasi partilere sunacak.

1 milyon 320 bini aşkın üyesi bulunan TOBB’un seçimsiz 62.
Genel Kurulu 27 Mayıs 2007 günü TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’a, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DP Genel
Başkanı Mehmet Ağar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet
Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Ulaştırma Bakanı
İsmet Yılmaz, Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz Özak, Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tarım ve
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali Coşkun ile eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek, eski İçişleri
Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
Türkiye’nin dört bir yanından 364 oda ve borsa başkanı, delege-
ler ve çok sayıda davetli katıldı. TÜSİAD Başkanı davetli olması-
na rağmen toplantıya katılmazken, TUSKON Başkanı Rızanur
Meral ve MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat oradaydı.

Y

İş dünyası, temelsiz ve uçuk vaatler istemiyor
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı konuş-
masında hem hükümete hem de muhalefete önemli mesajlar
verdi, iş dünyasının siyasetten ve devlet kurumlarından beklenti-
lerini sıraladı.

Genel Kurul’daki konuşmalarda en çok alkışı alan bazı cümleler,
tabanın son bir ayda yaşanan tartışmalara yönelik bakışını da
ortaya koyuyordu. Salonu coşturan cümlelerden biri Başbakan
Erdoğan’ın, “Hakimiyet milletindir. Bunu unutmayalım.
Egemenliği başka yerde arayanlara, bunu belli kurumlara tevdi
edenlere vatandaşımız 22 Temmuz günü gereken cevabı verecek-
tir” sözü oldu. Diğeri de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
“Nasıl ki ekonomide, iş yapma zihniyeti değiştiyse, artık siyasette
de zihniyet değişiminin zamanıdır. Siyasi partiler ve seçim
yasaları, seçmenle seçilen arasındaki bağı kuvvetlendirecek şekilde
değiştirebilmelidir. Yöneten demokrasiyi sağlamanın yolu, siyaseti
tabana yaymaktır. Siyasetin de görevi, tabanın sesini duymaktır.
Kendisine vekillik edecek kişiyi, bizatihi milletin, kendi kendi
içinden seçebilmelidir” sözleriydi.

Başbakan Erdoğan konuşmasını tamamlayıp ayrılmasıyla birlikte
salon neredeyse yarı yarıya boşaldı. DP lideri Mehmet Ağar’ın
konuşmasının ardından sayı biraz daha azaldı. CHP lideri Baykal
kalan kalabalığa hitap etti. Salonun konuşmalara ilgisi, verdiği
tepki, ülkenin dört bir yanından gelen başkan ve delegelerin olay-
lara bakışını yansıtması bakımından önemliydi.

Fatura Vatandaşa Çıkıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu yapısal düzenlemelerin bir anlamda özetini
çıkardı. TOBB, bu önerilerini önümüzdeki günlerde, uzmanların
hazırlayacağı bir raporla detaylandırıp siyasi partilere sunacak.
Partileri, yapmak istediklerini net bir şekilde ortaya koymaya
davet eden Başkan Hisarcıklıoğlu, “Türk iş camiası olarak siyasi
partilerimizden, ekonomide istikrar ortamını güçlendirebilecek
bir tedbirler paketi hazırlamalarını ve Türkiye’nin geleceği için bir
ufuk çizmelerini istiyoruz.” dedi. Sağlanan istikrarın ve büyü-
menin bundan sonra da devam ettirilebilmesi için, yeni tedbirlere
ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, partilerin
ekonomik hedeflere hangi kaynakla, nasıl ulaşacağını anlatması
gerektiğini belirtiyor. Hesapsız harcamanın bedeli, dönüp dolaşıp
yine vatandaşın cebinden çıkıyor çünkü. TOBB’un yeni dönem
için ortaya koyduğu önerilerden bazıları şunlar:

• Bugüne kadar alınan tedbirler, istikrarı ve büyümeyi sağlamıştır.
Türkiye ekonomisi son 5 yılda, tarihimizde ender görülen bir
hızla, yılda ortalama yüzde 7,5 büyümüştür. Ama istikrarı ve
büyümeyi, bundan sonra da devam ettirebilmek için, yeni tedbir-
lere ihtiyaç duyulmaktadır.

• Ekonomisini yüzde 7’nin üzerinde büyüten, bütçesi tek haneli
seviyeleri geçmeyen, işsizlik oranı yüzde 5’in altına inmiş, kişi
başına geliri 10 bin dolara yükselmiş bir Türkiye görmek isti-
yoruz.

• Siyasi partilerimiz, bu hedeflere, hangi kaynakla ve nasıl ulaşacak-
larını anlatmalı, uygulanabilir projeler ve vizyonu olan programlar
ortaya koymalıdır.

• Karşılığı olmadan yapılacak her tür harcamanın, vergi ya da
enflasyon yoluyla, halkın cebinden çıktığını veya borçlanmaya
neden olup, dışarıya bağımlılığımızı artırdığını unutmayın.

• Hızlı büyümenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan cari
açığın neden olduğu kırılgan ve hassas yapı, her zaman akılda
tutulmalıdır. Kamu maliyesindeki disiplini gevşetecek  ve
şeffaflığı zedeleyecek adımlardan uzak durulmalıdır.

• Vatandaşımızın gerçek gündemi işsizliktir. Türkiye her yıl, bir
öncekinden daha fazla istihdam sağlamak zorundadır. Ekonomik
büyümenin daha fazla istihdam sağlaması, öncelikli konularımız
arasında olmalıdır.

• Birtakım bilgilerin yüklendiği, ama eğitilmeyen bir toplumla,
geleceğimizin aydınlatılması düşünülemez. Eğitim reformu
yıllardır kısır tartışmalara kurban edilmektedir. Artık eğitimi,
popülizmin ve siyasetin dışına çıkartmalıyız.

• Meslek okulları, sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılayacak
merkezlere dönüşmelidir. Beceri kazandırmaya yönelik program-
lar, sadece gençleri değil, sayısı hızla artan orta yaşlı işsizleri de
kapsamalıdır.

•  Yargı sistemimizin işleyişindeki aksamalar, özel sektörümüzün
de en önemli sıkıntılarından biridir. Davalar bitirilmemekte,
mahkemeler, uyuşmazlıkları vaktinde çözememekte, ekonomik
konulardaki mevzuat ve yargı kararları, çağın gereklerini izleye-
memektedir. Etkin ve hızlı çalışan bir hukuk sistemi, hem hak ve
özgürlüklerin, hem de iktisadi gelişmenin teminatıdır. Yargı
sürecinin hızlandırılması ve yargının çağın gereklerine ayak
uydurması için, ihtisaslaşma dahil, gerekli reformların yapıl-
masını bekliyoruz. Artık yargı tarafsızlaşmalıdır.

• Ticaret ve vergi mevzuatı, şirketlerin birleşmelerini ve
büyümelerini teşvik etmeli. Şirketlerimizin kurumsallaşmasına ve
mali tablolarının kalitesini artırmaya yönelik çok önemli bir
reform olan yeni Türk Ticaret Yasası Kanunu, bir an evvel çıkarıl-
malıdır.

•  Acilen kayıt dışı ekonomi sorununun çözülmesi gerekmektedir.
Kayda girmenin maliyetleri azaltılmalı, kayıtlı ekonomide çalış-
ma, cazip hale getirilmelidir.

01
 H

az
ira

n 
20

07
Ak

siy
on

 G
az

et
es

i,
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• TOBB olarak Türkiye’nin sanayi stratejisinin hazırlanmasına
aktif katkıda bulunmak istiyoruz. Zira çağımızda ekonomiyi
ilgilendiren kararlar, diyalog ve uzlayışla alınmaktadır. Kamu ile
özel sektör arasında kurulacak kalıcı ve sürekli bir diyalog, sanayi
stratejisinin temelidir.

•  Terör konusu da kaynağı itibariyle, hem bir dış politika hem de
başlıca güvenlik meselemizdir. Teröre ve destekçilerine karşı
mücadelede, kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz, siyasetçile-
rimiz ve sivil toplum birbirine kenetlenmelidir.

• 1982 Anayasası’nın miadını doldurduğunu görüyoruz.
Anayasamız, zaten yapılan çok sayıda değişiklikle, yamalı bohçaya
dönmüş, sistematiğini yitirmiş durumdadır. Artık yeni bir
anayasa yazmanın zamanı gelmiştir. Yeni meclisimiz, yeni
anayasayı katılımcı bir şekilde hazırlamalıdır. Yeni anayasamızın
temeli, vatandaşına güvenen, ona hizmet için varolan, modern
devlet anlayışı olmalıdır.

Seçim Sandığından Korkulmamalı

Genel Kurul öncesi ve sonrasında gazetecilerle sohbet eden
Başkan Hisarcıklıoğlu, işsizliğin en önemli sorun olduğunu
belirterek, “İnsanların bu ülkede yaşamaktan mutlu olduğu bir
düzen kurmalıyız.” diyordu. Makro ekonomide alınan mesafenin
yanında artık mikro tedbirlerin devreye sokulması gerektiğinin
altını çizen Hisarcıklıoğlu, yaklaşan seçim sürecini de değer-
lendirdi: “Siyaseti kendi mecrasına bırakırsak 22 Temmuz’da
Türkiye normalleşir. Eğer dışarıdan bu işi karıştıranlar olmaz ise.”
Hisarcıklıoğlu, seçim sandığından, halkın tercihinden kimsenin
korkmaması gerektiğini vurguladı.

Seçim arifesinde ekonomik mantığı ve uygulama imkanı
olmayan, temelsiz vaatlerin uçuştuğu bir ortamda TOBB’un
ortaya koyduğu bu öneriler çok yerinde ve anlamlı. Son 5 yılda
sağlanan kazanımların heba edilmemesini isteyen iş dünyası,
bütün partilerden ayağı yere basan vaatler ve ülkenin ihtiyacına
cevap verecek, gerçekçi politikalar bekliyor. Kim, neyi nasıl
yapacak açık ve seçik bir şekilde ortaya koysun istiyor.

TOBB’un bu önerilerine hangi siyasi parti ne kadar kulak vere-
cek/verebilecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin devletin verdiği hibe
paralarının yüzde 40’ını alabildiğini, yüzde 60’ının ise
Hazine’ye geri gittiğini söyledi. Erzurum Palandöken’de

bulunan Polat Renaissance Otel’de düzenlenen KOBİ Bilgi ve
Eğitim Fuarları’nın (KODİF) açılışına katılan Hisarcıklıoğlu,
Ankara’da 47 kamu kurum ve kuruluşunun Kobi’lere maddi
olanak sağladığını belirlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

“Erzurum’dan bir küçük işletme sahibinin Ankara’ya geldiği
zaman, bu kurumları dolaşmaya kalktığında cumartesi, pazarı da
dahil, tam 75 gün Ankara’da gezmesi gerekecek. Yani burada bir
işletme sahibi, ‘Ankara’da para veriliyor’ diye gittikten tam 2.5 ay
sonra Erzurum’a dönebilecek. “Bunda bir sakatlık var. Bunu tek
çatı altında toplayalım” dedik. “Tek başına bir hükümet geldi. Bu
toplayabilir” dedik. Ama baktık ki olmuyor. Ne yazık ki
Türkiye’de bürokrasi de, elindeki yetkiyi kimseye vermiyor. Eğer
bir de kaynağın başında oturuyorsa hiç vermiyor.”

T

TOBB: Bürokrasi elindeki yetkiyi kimseye vermiyor
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enizli  Sanayi Odasınca düzenlenen Uluslararası Tekstil
Konfeksiyon Zirvesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)
Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

İki gün sürecek zirvenin açılışında konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sanayi politikası olmadığının
ifade edildiğini, kendisinin de var olduğunu söylediğini, ancak
daha iyisi için yapılması gerekenlerin bulunduğunu belirtti.
Sanayi politikası hazırlayabilmek için elimizde ne olduğunun
öncelikle ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “En üstten en alta kadar, kimse bu devletin üre-
tim gücü nedir bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz, bir ordunuz
olacak. O ordunun kaç askeri, kaç tankı, kaç uçağı var bilmeye-
ceksiniz. Bu orduyla da savaşa çıkıp galip geleceksiniz. Mümkün
değil” dedi.

Envanter çıkarılmalı

Türkiye’de üretim yapılan 234 bin tesis bulunduğunu, ancak
bunların ürettiği ve kapasitesinin ne olduğunun bilinmediğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Sanayi politikası
hazırlayabilmek için öncelikle bir envantere ihtiyaç var. Bizim

envanterimiz yok. Ben 5 yıldan beri diyorum, sanayinin envan-
terini çıkaralım diye. Benim işim bu. Sanayinin envanterini çıkar-
ma işini bana verin ki ben bu işi yapayım. Kaynak da akıl da
zaman da var. Ayrıca dünya bir daha saymıyor. Onu da takip
edilebilir hale getirelim. Ama bir türlü alamadı.”

Sahamızı eşit şartlara getirin

Devletten tek istediklerinin sahanın rekabet edilebilir hale geti-
rilmesi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, 25 yılda ihracatın
3 milyar dolardan 100 milyar dolara yaklaşan rakama ulaş-
masının neler yapılabileceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Devletten 1 lira dahi taleplerinin olmadığını eşit şartlarda reka-
betin sağlanmasını beklediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Türk özel sektörü adına söylüyorum. Benim 1
lira talebim yok. Bizim oynadığımız futbol sahasını, rakiplerimiz
hangi şartlarda futbol oynuyorsa benim sahamı da o şartlara getir
arkadaş.”

D

‘Devletin üretim gücünü kimse bilmiyor’
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aşta sanayiciler olmak üzere iktisadi kuruluşların başkan
ve idarecilerinin söz birliği etmiş gibi seçim sandığından
hangi parti iktidar olarak çıkarsa çıksın; yeter ki koalis-
yon olmasın. Ve siyasi istikrar ile buna bağlı ekonomik

istikrar devam etsin, sözleri seçmen tarafından ciddiye alın-
malıdır.

“Finansal istikrar raporu”na göre: “Döviz fiyatının yüzde 30 art-
ması ile banka sistemi çöker. Türkiye’de her kriz bankaların
çökmesi ile başladı. Döviz küçük iniş ve çıkışlarla 5 yıldır yerinde
sayıyor. Bunun başta gelen sebepleri dünyada para bolluğu var.
Türkiye siyasi ve ekonomik istikrar ve kalkınma sebebiyle
dünyadaki ölçülere göre en fazla döviz giren ülkelerin ilk sıraların-
da yer alıyor. Ve Türkiye’ye ihtiyacından fazla döviz giriyor.
Ülkemizin her yıl dışarıdan 30 milyar dolar dövize ihtiyacı var.
Kaldı ki bu yılın ilk 3 ayında 30 milyar dolar girdi. Yıl sonuna
kadar 60 milyar dolar girmesi bekleniyor. Türkiye’deki bazı kuru-
luşlar ve medya bir kriz özlemi içindedirler. Yüzbinlerce işyerinin
kapanması ya da işlerini yavaşlatması ve milyonlarca kişinin işsiz
kalması onların nazarında kıymet-i harbiyesi yoktur. Bunlar oruç
dahil hayatlarında bir gün açlık çekmemiştir. Jön Türklerden bu
yana Türkiye’nin kaymağını yiyen elit tabakalardır. Ve dış basına
göre az olsun ama sadece benim olsun zihniyetini taşıyan oligarşik
bir gruptur.

Seçimler şayet olursa, bazı güçler sekteye uğratmazsa. “Türk seç-
meni” görüşü, partisi, ideolojisi ve inancı ne olursa olsun seçime
iştirak yüzde 90’ların üstünde olmalıdır. Oy kullanmazsanız
kazanan ve kaybedenler milletvekili adayları değil sizler olacak-

sınız. Ülkenin yeniden 5 yıl önceki krizini yaşamaması ve
istikrarın devamı için oylarınızı kullanınız. İktidar kim olursa
olsun ama istikrar devam etsin. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da bir konuşma yaptı. “Seçimi rantiye
değil, şantiye kazanmalı… Halk kamplara bölünmek istemiyor.
Birbirimize öteki diye baktığımızda sorunlar bu noktada başlı-
yor.” TOBB’un istekleri son derece ülke menfaatleridir ve bu
istekler ancak siyasi ve ekonomik istikrar ile sağlanır. Bu istekleri
özetlersek: 1- Büyüme yüzde 7’nin üzerinde olmalı, 2- Bütçe açık
vermemeli, 3- Enflasyon ve faiz tek haneyi geçmemeli, 4- İşsizlik
yüzde 5’in altına inmeli, 5- Kişi başına gelir 10 bin dolara yük-
seltilmeli, 6- Cari açığın neden olduğu kırılgan yapı dikkate alın-
malı, 7- Küresel rekabet birçok iş yerinin kapanmasına neden oldu.
İstihdam üzerindeki katılıklar kaldırılmalı, mali yükler hafif-
letilmeli, 8- İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim refor-
mu başlatılmalı, 9- Kayıtdışının üzerine gidilmeli, 10- Yeni ticaret
kanunu hemen yasalaşmalı, 11- Yargıda aksaklıklar özel sektörü de
etkiliyor. Yargı hızlanmalı ve tarafsızlaşmalı.

Türkiye şu anda Anayasa’nın cazibe merkezidir. Batılı bir gazete
son dönemde ülkemizde yaşananları şöyle değerlendirdi:
“Türkiye’de düzenlenen mitinglerin arkasında, etkinliğini kaybet-
mek istemeyen seküler elit sınıfın bulunduğunu… Ve bu kesimin
İslamlaşma korkusu üreterek mevkilerini muhafazaya çalıştık-
larını… Türkiye’yi on yıllar boyunca beceriksiz bir şekilde
yöneten bu elit sınıfın, Türkiye’nin dünyada önemli roller oyna-
masını istemediğini… Küçük olsun ama sadece benim olsun
mantığı ile hareket ettiği… Tük elitlerinin tek sevdası yapışık
oldukları koltukları…”

B

Seçim ve istikrar
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Siyasi kutuplaş-
maların, reformların önünü kesmesine izin vermeye-
ceğiz” dedi. Türkiye’nin geriye gitmesine, kavga, karmaşa
ve belirsizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyecek-

lerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Elimizdeki fırsatı kaçırma-
mak için, şimdi kavga etmek yerine birlik olup, ulu önderimiz
Atatürk’ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyet yolunda koşar
adımlarla ilerleme zamanıdır” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Siyasi kutuplaşmaların,
reformların önünü kesmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Türkiye’nin geriye gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik
ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Elimizdeki fırsatı kaçırmamak için, şimdi kavga
etmek yerine birlik olup, ulu önderimiz Atatürk’ün bize hedef
gösterdiği muasır medeniyet yolunda koşar adımlarla ilerleme
zamanıdır” diye konuştu.

T

TOBB’dan Toplumsal Mesaj: Birlik Zamanı
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eçen hafta sonu Malatya’da TOBB’un bir organizasyonu
olan KOBİF (KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı) düzenlendi.
Bu fuar nedeniyle toplantılar yapıldı.

KOBİF fuarının açılışı öncesi yapılan toplantıda TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu KOBİF’lerin düzenlenmesinin

amacını anlattı.

Hisarcıklıoğlu’ndan öğrendiğimize göre, KOBİ’lerle ilgili 47
kuruluş varmış. Bunları tek bir çatı altında toplamak bugüne
kadar mümkün olamamış.

Hisarcıklıoğlu diyor ki, “Bir KOBİ sahibi veya yöneticisi bu kuru-
luşlar KOBİ’lerin ne imkân sağlıyor öğreneyim diyerek Ankara’ya
gelse, bu 47 kuruluşun kapısını tek tek çalmaya kalksa geçen süre
içinde işletmesi çöker…

Halbuki KOBİ’ler için bu 47 kuruluş değişik imkânlar sağlıyor.
Kredi ve yöneticilerine anlatabilmek için Anadolu’nun başlıca
şehirlerinde KOBİ fuarları adıyla bilgilendirme toplantıları
düzenleme kararı aldı.

21 ilde iki gün süreli fuarlarda KOBİ’lere imkân sağlayan 47
kuruluşun temsilcileri bilgi verecek. Fuarlar nedeniyle yapılacak
toplantılarda KOBİ sahiplerine belli konular anlatılacak.”

Malatya’da düzenlenen KOBİ, 12’nci fuardı.

KOBİ’lere kredi kolaylığı

Odalar Birliği Başkan Malatya’lılara TOBB’un KOBİ’ler için
uyguladığı iki programdan da söz etti.

Bunlar (1) KOBİ Garanti Fonu (2) KOBİ Girişim Sermayesi
(Risk Sermayesi) Yatırım  Ortaklığı.

TOBB’un Kredi Garanti Fonu’nun sloganı “Kredinizi bankadan,
teminatınızı bizden alın” şeklinde. İyi projesi olan fakat teminat
bulamayan KOBİ’lere TOBB banka kredileri için teminat veriyor.

400 bin euro veya YTL karşılığı limit içinde, çalışan sayısı
250’den az işletmelere kredinin en çok yüzde 80’ine kadar fona
dayalı olarak garanti veriliyor.

200 bin euro limitini aşan kredilerde garanti oranı yüzde 70’e
düşmektedir.

Verilen bilgilere göre, bugüne kadar 2 bin KOBİ bu imkândan
yararlanarak bankalardan 300 milyon YTL. dolayında kredi kul-
lanmış. Şu anda fonun garantisiyle kullanılan kredilerin bakiyesi
110 milyon YTL dolayında.

Önemli olan proje

Fon garanti karşılığında krediyi kullananlardan nakit kredilerde
yüzde 3 oranında bir katkı payı alıyor.

KOBİ Girişim Sermayesi (Risk Sermayesi) Yatırım Ortaklığı ise
yeni oluşan bir hizmet grubu.

Ortaklık yeni projesi olan KOBİ’lere sermaye katkısı sağlıyor.
Değerlendirilecek projenin desteğe layık görülmesi halinde kuru-
lacak ortaklığın sermayesine en fazla yüzde 49 oranında katkı
yapılıyor.

Hedef en fazla 5 yıl içinde, ortaklık katkısı yapılan şirketten çıkıl-
ması. Hisse senedi devrinde öncelik KOBİ’nin yüzde 51 pay
sahibi olan kişiye veya kişilere, Onların talep etmemesi halinde
hisseler başkalarına satılabiliyor.

TOBB’un başlattığı bu uygulama, “Projem hazır ama uygulaya-
cak para bulamıyorum diyen müteşebbisler ve de “ileri teknolo-
jiye dayalı projeler” için ciddi bir destek sağlayacak.

Projeler önemli olan bu tür imkânların işadamlarına, ihtiyaç
sahiplerine duyurulması.

Anlaşıldığı kadarıyla KOBİ’lerin yararlanabileceği fonlar ve
imkânlar talep olmadığı için yeterince kullanılamıyor.

G
TOBB’un KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarları
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hiçbirimizin
Cumhuriyet’ten vazgeçmesi mümkün değildir” dedi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu ülkedeki Türk
işadamlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Türkiye

Cumhuriyeti’nin demokrasi, laiklik, sosyal devlet olmak ve
hukukun üstünlüğü gibi dört ana omurga üzerine inşa edilmiş
olduğunu ifade ederek, “Bu Cumhuriyet hepimize fırsat eşitliği
verdi” diye konuştu. Yurtdışında zaman zaman sanki cumhuriyete
karşıt insanlar varmış gibi bazı sorularla karşılaştığını belirten
Hisarcıklıoğlu, buna üzüldüğünü söyledi.

Seçimlerden sonra işlerin normale doğru gideceğini kaydeden
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Futbol ve siyaseti gündemin ilk sıralarına ne kadar oturtursak o
kadar geri gideriz. Ticareti, ne kadar çok iş yapabileceğimizi
konuşmamız, bizi ileri götürür.”

Türk işadamlarının en büyük sorununun “bir araya gele-
memeleri” olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

‘Birlikte rahmet var’

“Avrupa’da 100 tane döner fabrikası var. Bunlar McDonalds’tan
daha fazla ciro yapıyor. Bu, insanımızın başarısıdır. Ama yeterli
değil, Döner üreticileri birleşerek daha başarılı olabilirler.
Dünyanın en büyük dev şirketleri evleniyor. Bu şirketler aptal da
biz mi akıllıyız? Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var.”

Avrupa’daki Türklerin “Allah’ın evini bile ayırdığını” belirten
Hisarcıklıoğlu, Avrupa’daki camilerin siyasi görüşlere göre ayrıl-
masının hata olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yapılması gereken ilk işin sivil bir
Anayasa olduğunu, Anayasa’nın kafalarda soru işareti bırakma-
ması gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, halkla parlamento
arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerektiğini de belirterek,
“Halk kendi temsilcilerini seçemiyor. Bunun düzeltilmesi lazım”
dedi.

T

Hisarcıklıoğlu: Avrupa’daki Türk işadamları birleşmeli
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, il il dolaşarak, 1 mil-
yar YTL’lik kredi olanağını KOBİF fuarlarıyla KOBİ’lerin
ayağına götürdüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, KTO
Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen

KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı’nın (KOBİF) açılışında yaptığı
konuşmada, küresel dünyada rekabet için KOBİ’lerin hızlı hareket
etmesi ve bilgiye hızlı ulaşmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bürokrasi azaldı

“İl il dolaşarak, 1 milyar YTL’lik kredi olanağını KOBİF fuarlarıy-
la KOBİ’lerimizin ayağına götürüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “Siz, (ürettiğim ürünü dünyaya nasıl satarım,
nasıl kredi bulabilirim) diye buradaki stantlara soracak, bilgi ala-
caksınız. 2001 krizinin ardından herkes (para bulamıyoruz, ayak-
ta kalmamız lazım) diye şikayet ediyordu. O yıl KOBİ’lere tahsis
edilen 800 milyon YTL’lik kaynaktan 300 milyon YTL’sini ancak
kullanıyordu. Ayrıca kredi alabilmek için Ankara’da 47 kamu
kurumunu dolaşmanız ve 75 gün Ankara’da kalmanız gereki-
yordu.

Hisarcıklıoğlu, bunun nedeninin bir kaynağın başında oturan
bürokratın yetkisini kesinlikle vermemesinden kaynaklandığını
savunarak, ardından ‘www.kobi.org.tr’ adlı bir internet sitesi
kurarak kredi almak isteyen sanayiciler için bir bilgi noktası oluş-
turduklarını, paraya ihtiyaç duyan KOBİ’lerin bu siteye girerek her
türlü bilgiye ulaşabildiğini bildirdi.

Web sitesinin yeteri kadar ziyaret edilmediğini belirten
Hisarcıklıoğlu. “Anladık ki bizim milletimiz gözüyle görmezse
inanmaz, biz de onların ayağına giderek kredi olanaklarını göstere-
lim dedik. Bu nedenle bütün Türkiye’yi dolaşıp, KOBİ’lerimizi
kamu ve özel sektörden KOBİ’lere yönelik bilgi ve hizmet üreten,
onları yönlendiren firma ve kuruluşlarla buluşturuyoruz” diye
konuştu.

Sekiz ile daha ABİGEM geliyor

KOBİF fuarlarında KOBİ’lerin, kafalardaki her türlü soruyu stand
görevlilerine sorarak, sorunlarına kolayca çözüm bulabileceğini dile
getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini söyle sürdürdü. “(Param yok,
ipotek gösterecek mülküm yok) diyen kişiler bile yatırımlarının
karlı olduğu konusunda Kredi Garanti Fonu’nu ikna edebilirlerse,
kredi imkanı elde ediyor. TOBB olarak, 4 yıl önce 3 ilde kurduğu-
muz ve büyük verim aldığımız Avrupa Birliği İş Geliştirme
Merkezleri (ABİGEM), Konya ile birlikte 8 ilde daha kurulacak.
Bu merkezler ile 25 milyon euro krediyi çok uygun koşullarda bu
kentlerimizdeki KOBİ’lerimize ulaştıracağız. Tüm bu destek çalış-
malarında aslında KOBİ’lerimize şunu anlatmak istiyoruz. Eskiden
simit tablalarda satılırdı, şimdi saraylarda satılıyor. Yani ürününüzü
saraylara taşırsanız, kalite ve geliriniz artacaktır.”

T

Param da ipoteğim de yok diyen girişimciye TOBB kredisi hazır
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, il il dolaşıp, 1 milyar YTL’lik kredi
olanağını KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı’yla (KOBİF)
KOBİ’lerin ayağına götürdüklerini söyledi. TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO)-Tüyap Konya
Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen KOBİF Fuarının
açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada,
dünyada rekabet için KOBİ’lerin hızlı hareket ederek, bilgiye
daha çabuk ulaşmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

76 ülkeyle işbirliği kurulacak

Dünyadaki ilk 100 büyük ekonomik gücün 49’unun devletin,
51’inin ise şirketlerin elinde olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu,
“Bu durum bize dünyaya açılmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün
burada açılışını yaptığımız KOBİF Fuarı’nda Konyalı sanayicile-
rimizin 76 ülkeyle işbirliği kurmalarına aracılık edilmiş olacak”
dedi. İl il dolaşarak, 1 milyar YTL.’lik kredi olanağını KOBİF
fuarlarıyla KOBİ’lerin ayağına götürdüklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Siz, ‘ürettiğim ürünü dünyaya, nasıl satarım,
nasıl kredi bulabilirim’ diye buradaki stantlara soracak, bilgi ala-
caksınız. Büyüyeceğiz ve büyümeyle birlikte dünyaya açılacağız.
2001 krizinin ardından herkes ‘para bulamıyoruz, ayakta
kalmamız lazım’ diye şikayet ediyordu. O yıl KOBİ’lere tahsis
edilen 800 milyon YTL’lik kaynaktan 300 milyon YTL.’sini
ancak kullanmıştık. Sanayici en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde
parasını kullanamıyordu. Ayrıca kendi alabilmek için Ankara’da
47 kamu kurumunu dolaşmanız ve 75 gün Ankara’da kalmanız
gerekiyordu. Kredi almaya çalışan iş adamlarımızın işini kolaylaştır-
mak, işlemleri tek çatı altında toplamak için Başbakanımız ile
görüştük. Ancak anlaşma sağladığımız halde itiraf ediyorum, tek

başına bir hükümet olmasına rağmen bunu başaramadık” diye
konuştu. Hisarcıklıoğlu, bu durumun bir kaynağın başında oturan
bürokratın yetkisini vermemesinden kaynaklandığını savundu.

www.kobi.org.tr internet sitesini kurarak, kredi almak isteyen
sanayiciler için bir bilgi noktası oluşturduklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, paraya ihtiyaç duyan KOBİ’lerin bu siteye girerek
her türlü bilgiye ulaşabildiğini söyledi. Bu sitenin yeteri kadar
ziyaret edilmediğinden yakınan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Anladık ki bizim milletimiz gözüyle görmezse inanmaz. Biz de
onların ayağına giderek kredi olanaklarını gösterelim dedik. Bu
nedenle bütün Türkiye’yi dolaşıp, KOBİ’lerimizi kamu ve özel
sektörden KOBİ’lere yönelik bilgi ve hizmet üreten firma ve
kuruluşlarla buluşturuyoruz.” Bu fuarlarda KOBİ’lerin, kafalar-
daki her türlü soruna kolayca çözüm bulabileceğini anımsatan
Hisarcıklıoğlu, “Param yok, ipotek gösterecek mülküm yok
diyenler bile yatırımlarının karlı olduğu konusunda Kredi
Garanti Fonu’nu ikna edebilirse, kredi imkanı elde ediyor hatır-
latmasında bulundu.

TOBB’un 4 yıl önce 3 ilde kurduğu Avrupa Birliği İş Geliştirme
Merkezleri (ABİGEM), Konya ile birlikte 8 ilde daha kuracakları
müjdesini veren, Hisarcıklıoğlu, “ABİGEM sayesinde 25 milyon
Euro krediyi çok uygun koşullarda bu kentlerimizdeki
KOBİ’lerimize ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Valisi Osman Aydın, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Hüseyin Üzülmez ile
diğer protokol üyeleri kurdelayı keserek fuarın açılışını gerçek-
leştirdi.

T

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 
Krediyi KOBİ’lerin ayağına götürüyoruz
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araman-TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Milletvekilinden hesap sorabilmemiz için
onları genel başkanlar yerine millet seçmelidir” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Karaman Valiliği’ne gelerek
Karaman Valisi Fatih Şahin’i ziyaret etti. Şahin, Hisarcıklıoğlu’na
şehrin sosyo-ekonomik durumu ve sorunları hakkında bilgi verdi.
Ardından Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’na geçen
Hisarcıklıoğlu, burada oda üyeliğinde 40 yılını dolduranlara ödül
verilmesi törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Karamanlı sanayici ve işadamlarına yönelik konuş-
masında, ünlü Türkçe Fermanı’nın yayınlandığı Karaman’ın,
Türkçe’nin başşehri olduğunu belirterek, “En önemli icraat-
larımızdan biri olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-
si’nde, benzer okulların aksine yabancı dilde eğitim yerine Türkçe
eğitim yapıyoruz. Çünkü bu yöntem, bilginin aktarılması ve
sanayide değerlendirilmesinde büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Genel seçimin yaklaşmakta olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti:

“Siyasi partiler propagandalarını sürdürürken, milletvekili aday-
ları da tatlı bir heyecan içinde. Seçime gidiyoruz ancak, yıllardır
aşamadığımız bazı sorunlarımız var. Bu sorunları çözüp,
demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla oturtmak için kararlı
adımlar atmalıyız. Bugün aramızda milletvekili adayları da var.
Milletvekili adaylarının seçilince ilk işi, Seçim ve Siyasi Partiler
Yasası’nı değiştirmek olmalıdır. Çünkü milletvekilinden hesap
sorabilmemiz için onları genel başkanlar yerine millet seçmelidir.”

K

Milletvekilini millet seçsin
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Her yıl 1 trilyon dolarlık yatırıma yön veren işadamları, Dünya
Odalar Federasyonu’nun 5’inci Odalar Kongresi’ne katılmak
üzere Türkiye’ye geliyor. 140 ülkeden bin 500 oda ve borsa
başkanı Türkiye’de ‘medeniyetler kavşağı’nda buluşacak…

ünyanın ünlü işadamı, şirket yöneticisi ve girişimcilerin bu
yıl İstanbul’da bir araya geliyor. Milletlerarası Ticaret
Odası’nın (ICC) şemsiyesi altında faaliyet gösteren Dünya
Odalar Federasyonu’nun (WCF) iki yılda bir düzenlediği

Dünya Odalar Kongresi’nin 5’incisi, 4-6 Temmuz’da yapılıyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) desteği ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde yapılacak
konferans, İstanbul Lütfi Kırdar ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

Bu konferans, dünya genelinde 12 bin odayla yerel ve uluslararası
özel sektör kuruluşu başkan ve temsilcilerinin, dünya iş
çevrelerinin önde gelen liderlerinin bir araya geldiği tek ulus-
lararası forum olma özelliğine sahip. Konferansın ev sahibi TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kongreye 140 ülkeden bin 500 oda
ve borsa başkanı katılacak. Türkiye’de başta oda ve borsa başkan-
larımız olmak üzere özel sektörün ve Anadolu’nun önde gelen
işadamları yer alacak” diyor.

Kongrenin, Türk iş dünyasıyla dünya ekonomisine yön veren
işadamlarının buluşma noktası olacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
konuya ilişkin şunları söylüyor:

“Bu kongrede yerli ve yabancı firma yetkililerinin görüşmelerinden
somut işbirliği ve yeni projeler hayata geçecek.”

Dünya Odalar Federasyonu’nun 5’inci Dünya Odalar Kongresi’ne
katılmak üzere medeniyetler kavşağı Türkiye’ye gelecek işadamları,
dünya ekonomisine yön veriyor. Her yıl 1 trilyon dolarlık yatırımı
yöneten önemli şirket sahipleri kongrede küresel ekonomiyi
tartışacak. Öte yandan Türkiye’ye yönelik yeni yatırım beklen-
tisinin olduğu kongreye büyük bir ilgi var.

Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Kore’de düzenle-
nen kongrelere ortalama 600-800 kişi katılmıştı. Türkiye’deki
organizasyonaysa, 140 ülkeden bin 500 oda ve borsa başkanının
katılması bekleniyor.

Açılışı Başbakan Yapacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı
kongrede, Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) ve Paris Ticaret
Odası Başkanı Pierre Simon da yer alacak. Ayrıca Koç Holding
Şeref Başkanı Rahmi Koç, Coco-Cola İcra Kurulu Başkanı
Muhtar Kent ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Başkanı Kemal Derviş’in de katılacağı kongrede, global sorunlar
da ele alınacak.

İstanbul’da 4-6 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK)
desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek kongre’de ‘Küresel Risk Yönetimi-Hükümete ve
İş Dünyasına Çağrı’, ‘Enerji Geleceğinin Güvenceye Alınması’
‘Sınırlar Ötesi Odalar ve Göç’, ‘Küresel Ekonomilerde Yönetim ve
Çok Taraflı Ticareti Yönelik Tedbirler’ tartışılacak.

D

Dünya ekonomisine yön verenler İstanbul’da buluşuyor
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‘Hayatımızdaki gölgelerin çoğu kendi güneşimizin önünde
durmamızdan oluşur. Emerson’

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugüne kadar 12 ilde
fuar düzenleyerek KOBİ’lere destek veren komu kurum-
larını şirket sahiplerinin ayağına kadar götürerek onları
buluşturuyor.

Yıl sonuna kadar 21 ilde kurulacak fuarlarla Türk KOBİ’lerinin
nakit desteğini öğrenmeleri sağlanarak onları küresel rekabette
ayakta tutma hedefleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Konya’daki fuarın açılışına Başkan
Hisarcıklıoğlu, DEİK ve TOBB’da Başkan Yardımcısı işadamı
Halim Mete, TSE Başkanı Kenan Malatyalı, DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı’dan oluşan TOBB ve DEİK Yönetimi
Ankara’dan gelirken biz de Hisarcıklıoğlu’nun İstanbul’daki basın
danışmanı Murat Oray ile birlikte İstanbul’dan Konya’ya uçtuk.

Türk KOBİ’lerinin bu desteklerden haberleri olmadığından yakı-
nan Rifat Başkan, bu amaçla kobi.org.tr adında bir site kurduk-
larını ancak bundan da yeteri kadar faydalanılmadığından
yakınıyor.

Başkan, gittiği her yerde bu işi çok önemsediklerini vurgulayarak
KOBİ’leri siteye yönlendiriyor.

Konya’da yenilikçilik (İnnovasyon) tartışılırken “dün gitti şimdi
yeni şeyler yapmak lazım” diyen Mevlana’dan faydalanmamak
mümkün mü?

DEİK ile birlikte fuarda düzenlenen panelde Mevlana’dan örnek-
lerle yapılan nefis bir sunum izledik.

Küçülen dünyada şirketler rekabet için yenilikçi, akıllı ve hızlı
olmak zorunda.

Ayağının tozuyla yurtdışından döndüğü günün sabahı Konya’ya
gelen Rifat Başkan da yenilikçiliği şu fıkra ile anlattı:

Bir Amerikalı ile Japon safariye çıkmışlar. Her ikisi de son
teknoloji silahları da birbirlerine nazire yapmak için yanlarına
almışlar. Derken uzakta bir aslan görünmüş. Amerikalı lazer
tüfeğini doğrultmuş ve aslana ateş etmiş. Ama karavana. Hemen
Japon uydudan yönlendirmeli tüfeğini doğrultup ateş etmiş.
Fakat o da karavana. Aslan bizimkileri fark edince üzerlerine
doğru gelmeye başlamış. Amerikalı acı sonu beklemeye başlamış.
Japon hemen botlarını çıkarıp spor ayakkabılarını giymeye
başlamış. Amerikalı sormuş:

- Ne o aslandan hızlı mı koşacaksın?
- Yoo, senden hızlı koşsam  yeter.

Şekeroğlu yağmur suyunu israf etmiyor

Ziyaretine gittiğimiz Türkiye’nin önde gelen gıda firmalarına
plastik kutu üreten Şekeroğlu kimya-plastik sanayi ve ticaret A.Ş.
yağmur sularını ziyan etmiyor.

Üretim bandları bilgisayara bağlı akıllı sistemle yönetilen tesiste-
ki temizlik dikkat çekecek boyutlarda. Gezme fırsatı bulduğum
birçok gıda firmasından da temiz olan tesisin sahipleri, israf
konusunda da tizizler.

Fabrikanın bahçesine 2005 yılında Almanya’da bir villada
gördüğü sistemi kuran aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Şekeroğlu 60 bin YTL harcayarak yaptığı tesisle yağmur
sularını çatıdan toplayarak büyük bir depo kurmuş. Bu depoda
biriktirdiği suları iki ara depoda temizleyerek bahçedeki ağaçları
sulamakta kullanıyor. Fabrikanın 12 bin metrekarelik çatısından
asan suları 2 bin tonluk depoda dinlendirerek temizliyor.
Şekeroğlu kardeşler, küresel ısınma var diye su tasarrufuna yeni
yeni gitmeye başlayan iş dünyasının çok önündeler.

T

Mevlana ve yenilikçilik
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektöründe
yabancı payının yüzde 70’e ulaştığına dikkat çekti

igortacılık sektörü yabancıların iştahını kabartıyor.
“Sigortacılıkta Yeni Dönem Paneli”nde konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2006 yılında 7 milyar dolar prim üretimine

ulaşan ve bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyen sigorta sek-
törünün henüz ekonominin büyüklüğüne eşdeğer bir hacme
ulaşamadığına dikkat çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
yabancı sigorta şirketlerinin son dönemde artan ilgisinin de bu
çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sektörün 10
büyük şirketinin 7’sinde yabancı şirketlerin hakim ortak konu-
muna geldiğine, sektördeki yabancı payının yüzde 70’e ulaştığına
dikkati çekti.

‘Ekonomi sağlam’

Öte yandan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan da pa-
nelde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin depreme karşı
güçlendirilmiş son derece sağlam bir yapıya kavuşturulduğunu
söyledi. Babacan, depreme karşı bu binanın korunmasını

yaparken, bu binanın hangi temele oturduğunun da unutulma-
ması gerektiğini belirtti. Bütün bu yapının sağlam, depreme karşı
korunaklı binanın bir zemine oturduğunu ve zeminin sağlam-
lığının da çok önemli olduğunu kaydeden Babacan, şöyle devam
etti: “(Peki bu zemin nedir?) derseniz. Bu zemin, Türkiye’de
demokrasinin ve hukuk sisteminin sağlam çalışmasıdır.
Türkiye’de demokratik takvimler işlediği sürece, demokrasimiz
güçlenerek devam ettiği sürece, Türkiye bir hukuk devleti olmaya
devam ettiği sürece, korkacak hiçbir şey yok. Çünkü sağlam bina,
sağlam zemine oturuyor demektir. Birileri bu sağlam zemini
yıpratmaya çalışırsa, Türk demokrasisinin gücü ve devamıyla ilgili
şüpheler oluşmaya başlarsa, o sağlam dediğimiz zeminde
gevşemeler, sıkıntılar başlar. Onun için Türkiye olarak hep
beraber elbirliğiyle bu değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.”
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Sigortacılıkta yabancı tekeli
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ünya Bankası bünyesinde 2005’te kurulan, İsrailli ve
Filistinli iş adamlarını bir araya getiren Özel Sektör
Çalışma Grubu, kendisini feshederek, aktivitelerini

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı Ankara
Forumu bünyesinde sürdürmeye karar verdi.

TEPAV tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası’nın
Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Direktörü David Craig’in Özel
Sektör Çalışma Grubu üyelerine gönderdiği mektupta bu grup
bünyesinde 2006’dan beri ortak hiçbir aktivitede bulunulmadığı
açıklandı. 

Açıklamaya göre, grubun planladığı gibi sürekli ve verimli bir
şekilde çalışmalarını sürdüremediği hatırlatılan mektupta,
TOBB’un katkılarıyla oluşturulan, Filistinli, Türk ve İsrailli özel
sektör temsilcilerini bir araya getiren Ankara forumu’nun ise
gayet aktif ve başarılı bir şekilde çalışmakta olduğu vurgulandı.

Erez’i Dünyaya tanıttı

Bu güne kadar 5 toplantı düzenleyen ve TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun büyük gayretleri ile hayata geçirilen Ankara
Forumu’nun toplantıları sonrasında başlatılan en önemli proje
Filistin’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Erez Sanayi Bölgesi’nin
Yeniden Canlandırma Projesi. 

Ankara Forumu, Erez Projesine ek olarak, Filistin halkını
ilgilendiren bir dizi somut, teknik projeye odaklanmayı planlıyor. 

Gelecekte üzerinde yoğunlaşması planlanan  projeler kapasite
artırımı, KOBİ’lerin geliştirilmesi, eğitim gibi konuları içeriyor. 

D

Rifat Başkan Çalıştı Dünya Bankası Çekildi
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ünya Bankası bünyesinde kurulan İsrailli ve Filistinli
işadamlarını bir araya getiren Özel Sektör Çalışma Grubu
kendisini feshederek aktivitelerini Ankara Forumu

bünyesinde sürdürmeye karar verdi. Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı, Dünya Bankası’nın Batı Şeria ve

Gazze Şeridi’ndeki Direktörü David Craig’in Özel Sektör
Çalışma Grubu üyelerine gönderdiği mektupta, bu grup
bünyesinde 2006’dan beri ortak hiçbir aktivitede bulunul-

madığını ilettiğini açıkladı. Açıklamada, TOBB katkılarıyla oluş-
turulan, Filistinli, Türk ve İsrailli özel sektör temsilcilerini bir
araya getiren Ankara Forumu’nun ise gayet aktif ve başarılı bir
şekilde çalışmakta olduğu vurgulandı. Açıklamada, mektupta bu
nedenlerle bazı üyelerinin Ankara Forumu ile zaten ortak olan
Dünya Bankası Özel Sektör Çalışma Grubu’nun feshedilerek
Ankara Forumu bünyesine dahil edilmesi kararının alındığı belir-
tildi.

D

Ankara, Dünya’nın yapamadığını yaptı
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ünya Bankası bünyesindeki İsrailli ve Filistinli işadamlarını
bir araya getiren Özel Sektör Çalışma Grubu, kendisini
feshederek aktivitelerini Ankara forumu bünyesinde

sürdürmeye karar verdi. Bu grup üyelerinin 2006’dan bu yana
hiçbir aktivitede bulunmadığı, buna karşılık Ankara

Forumu’nun başarılı olduğu belirtildi. 

Dünya Bankası bünyesinde 2005 yılında kurulan, İsrailli ve
Filistinli işadamlarını bir araya getiren Özel Sektör Çalışma
Grubu, kendisini feshederek aktivitelerini Ankara Forumu
bünyesinde sürdürmeye karar verdi. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV)
yapılan açıklamada, Dünya Bankası’nın Batı Şeria ve Gazze
Şeridi’ndeki direktörü David Craig’in Özel Sektör Çalışma
Grubu üyelerine gönderdiği mektupta, bu grup bünyesinde
2006’dan beri ortak hiçbir aktivitede bulunulmadığı açıklandığı
bildirildi. Mektupta, Ankara Forumu’nun ise gayet aktif ve
başarılı bir şekilde çalışmakta olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, “Filistin, Türkiye ve İsrail arasında Ekonomik
İşbirliği İçin Ankara Forumu”nun bölgede aktif olarak çalışan
ender platformlardan biri olduğu vurgulandı. Ankara
Forumu’nun TOBB, Filistin Odaları Federasyonu ve İsrail
İmalatçılar Birliği’nin bir araya gelmesiyle oluştuğuna işaret edilen
açıklamada, çalışmaların koordinasyonunu ve teknik analizlerini
TEPAV’ın yürüttüğü hatırlatıldı. 

Açıklamada bölgede son dönemde artan tüm şiddete rağmen,
Türk tarafının yanı sıra gerek İsrail gerekse Filistin tarafında da bu
girişimin başarılı bir şekilde devam ettirilmesine dair çabaların
aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. 

Bu kapsamda başlatılan en önemli proje ise Gazze Şeridi’nin
kuzeyindeki Erez Sanayi Bölgesi’nin Yeniden Canlandırılması
Projesi. Grubun, Erez Projesi’ne ek olarak Filistin halkını
ilgilendiren bir dizi somut, teknik projeye odaklanmayı planladığı
bildirildi.

D

Filistin’de ekonomiyi canlandıracak TOBB girişimi, Dünya Bankası’nın organizasyonunu yaya bıraktı

DB’nin pabucu dama
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ün iki toplantıyı izledim. İlki OECD ve DPT’nin ortak-
laşa düzenlediği “Toplumların İlerlemesinin Ölçülmesi ve
Teşvik Edilmesi” konulu uluslararası toplantıydı.
Toplantıya katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Abdüllatif Şener’in konuşma metninde iki cümle dikkat çeki-
ciydi. Şöyle diyordu Şener: “Genelde herkesin memnun

olduğu bu ‘oyun’ ani olarak durduğunda ne olacağını kimse
bilmemektedir. Bu durumda olası bir finansal türbülansın
beraberinde ekonomik ve siyasi dalgalanmaları da getireceğini
hesaba katmak gerekmektedir.”

En önemli konu- Ben bu sözleri duymadım. Konuşmaya yetişe-
memiştim. Anadolu Ajansı’nın haberinde de bu cümleler yoktu.
Konuşmayı dinleyenlere sordum, bu cümleleri Şener’in
söylemediğini belirttiler. Basına dağıtılan konuşma metninde
olmasına karşılık Şener demek ki konuşmasında yer vermeyi
uygun bulmamıştı.

Ancak dün de piyasalar ABD’de mortgage piyasası ve hedge fon
endişelerden dolayı kötüleşmeye devam etti. Konuşmasında yer
vermese de Şener bugünkü hükümette yetkili bir bakan olarak
önemli bir konuya parmak basmış durumda. Finansal
piyasalardaki sürmekte olan oyunun ani olarak durması ekono-
minin en önemli konusudur. Ama gelecek dönemde siyasi parti-
lerin bu konuda ne yapacağını veya böyle bir gelişmeye hazırlık
yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz.

Yeni program gerekli- İkinci toplantısı İstanbul Sanayi
Odası’nın aylık meclis toplantısıydı. Konu “Seçim sonrası uygu-
lanması gereken ekonomi politikalar” konuşmacı da İSO’da pek
alışık olmadığımız şekilde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
idi. Beraberinde getirdiği TEPAV Direktörü Güven Sak ve
İstikrar Enstitüsü Başkanı, Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya

Serdengeçti’yi sanayicilere tanıttı. Önce İSO Başkanı Tanıl Küçük
konuştu.

“Bu program misyonunu tamamlamıştır. Artık ekonomide yeni
bir aşamanın başlaması gerekmektedir. Yeni dönemin programı
mevcut makro kazanımları riske atmaksızın, ekonominin ihmal
edilen alanlarına odaklanmalıdır. Yeni dönemin ekonomik
programı yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve rekabet gücü ayak-
ları üzerine oturmalıdır. Buralara öncelik vermelidir.”

Önce siyasi reform- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise daha
farklı bir yaklaşım getirdi: “Ekonomik reformların yapılabilmesi
için önce siyasi sistem reforme edilmeli. Bunun için yeni bir
anayasa hazırlanmalı, siyasi partiler ve seçim sistemi reformu
yapılmalıdır. 2002 seçimlerine giderken 2001 ekonomik krizin-
den çıkıyorduk. O krizi fırsata çevirdik. Şimdi de bu siyasi krizi,
reformları yaparak fırsata çevirebiliriz.”

Tesbitler iyi de – İstanbul Sanayi Odası’nda başka sanayicilerle
de konuştum. Seçimler ve siyasi gelişmeler konusunda kafaları
karışıktı. Küresel dalgalanma ve siyasi gelişmeler konusunda belki
ürkme deyimi aşırı kaçabilir ama tedirgindiler denilebilir.

Bence Bakan Abdüllatif Şener’in küresel dalgalanma tehlikesi
konusundaki tespiti de, İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün yeni
program vurgusu da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
önce siyasi reform isteği de yerinde ve isabetli tesbitler. Eksik olan
ise uygulama. Yeni dönemde bunları kim, hani lider, hangi kadro-
lar nasıl uygulayacak? Bir de uygulama ortamı olacak mı?

Seçimin ne ölçüde çözüm olacağını 22 Temmuz’da göreceğiz.

Sonuç- “Zaman bir çok örtüleri kaldırabilir” Rousseau

D
Ya oyun biterse ne olacak?

28
 H

az
ira

n 
20

07
Sa

ba
h 

G
az

et
es

i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

166 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

stanbul Sanayi Odası’nın Haziran ayı meclis toplantısına
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
(TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide sürekliliğin

devam edebilmesi için siyasi reformların yapılması gerektiğini
söyledi. Ekonomik reformlara devam edilmesi için “Sistemde

değişiklik yapılmalı” diyen Hisarcıklıoğlu “Bu Anayasa 2007’yi
kucaklayamıyor. Oysa bize 2050’yi kucaklayacak bir anayasa
lazım. Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sisteminde reform
ile kamu yönetimi ve kamu personeli reformu oluşturulmalı”
dedi.

7 yılda 57 madde değişmiş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, binayı sağlam temeller üze-
rine kurmak gerektiğine dikkat çekerek, “Son 7 yılda anayasanın
177 maddesinde 57 değişiklik yapmışız. Bu Anayasa’nın siste-
matiği kaybolmuş. Sosyal Güvenlik Reformunda bile
Anayasa’mızın değiştirilemez maddesinde çelişkiler yaşanmış. Bu
Anayasa bizi taşıyamıyor. Bunun için yenisine ihtiyaç var. Bizim
2050 bakacak bir sistemde Anayasa ihtiyacımız var” diye konuş-

tu. Rifat Hisarcıklıoğlu bugüne kadar sorunun hep kişilerde
arandığını ifade ederek şöyle konuştu: “Biz bugüne kadar sorunu
yanlış yerde aramışız. Birilerini getirip birilerini götürmüşüz.
Ancak sorunlar aynı zamanda sistemde olduğu için çare buluna-
mamış. Şimdi yeni dönemde oluşacak yapının bunlara dikkat
etmesi gerekiyor.”

Üretimi artırmak gerek

İSO Başkanı Tanıl Küçük, seçim sonrası iktidara gelecek partiler-
den sanayicilerin beklentilerini dile getirdi. Küçük, “Ekonomide
ihmal edilen noktalara odaklanmalı ve üretime dayalı bir politika
izlenmeli” diyerek, Avrupa Birliği (AB) sürecinde yaşanan kuşku-
ların da bir an önce karşılıklı uzlaşmalarla giderilmesi gerektiğini
söyledi. Yeni ekonomide üretim, ihracat, istihdam ve rekabet
gücü sağlam ayaklar üzerine oturulması gerektiğine dikkat çeken
Küçük, “Yeteri kadar üretemeyen ülke, tasarruf yapamaz, yatırım-
lar gelmez ve demokrasi tam anlamıyla işleyemez. İşte bu yüzden
ekonomide üretime dayalı politikalar izlenmeli” diye konuştu.

İ

‘Reformların devamı için Anayasa değişmeli’
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu siyasi sistemde reform yapıl-
ması gerektiğini belirtti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, mevcut anayasanın Türkiye’yi taşıya-
madığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası’nda konuşan
Hisarcıklıoğlu, seçim sistemi siyasi partiler kanunu, kamu

yönetimi ve personel reformunun bir an önce yapılması gerek-
tiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ekonomik reformlara devam ede-
bilmek için öncelikle siyasi sistemde reform yapılması gerektiğini
belirterek, “Bu anayasa 2007’yi kucaklayamıyor, 2050’yi kucak-

layacak bir anayasaya ihtiyaç var” dedi. Son 7 yılda 177 maddelik
anayasanın 57 maddesinin değiştiğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Anayasamız 72 milyonun eşit olduğunu söylüyor
ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre Türkiye’de biri
imtiyazlı iki sınıf var” dedi.

Mevcut anayasa bizi taşımıyor yenisi lazım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ekonomik reformlara devam edebilmek için önce-
likle siyasi sistemde reform yapılması gerektiğini belirterek, “Bu

T

Anayasa Türkiye’yi taşımıyor, yenisi şart
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anayasa 2007’yi kucaklamıyor, 2050’yi kucaklayacak bir anayasaya
ihtiyaç var” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Haziran ayı meclis toplantısına
katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2002-2006 yılları  arasında
Türkiye yüzde 7,2 büyürken, sanayideki büyüme oranının yüzde
8,1 olarak gerçekleştiğini anımsattı. Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin
Türkiye’deki büyümenin gerçek kahramanı olduğunu vurgula-
yarak, “Türkiye’yi son 5 yılda büyüten işadamları olmuştur. Ne olur
bu büyümeye sahip çıkın. Siz bu başarı hikayesine sahip çık-
mazsanız o zaman sözünüzü dinletemezsiniz. Toplumla başarılı
olanların sözü dinlenir. Türkiye’nin büyümesi yavaşlıyor” diye
konuştu.

O günkü dünyaya göre hazırlanmış

Türkiye ekonomisinin düzelebilmesi için yapılacakları sıralayan
Hisarcıklıoğlu, yeni bir anayasa oluşturulması, siyasi partiler
kanunu, seçim sistemi, kamu yönetimi ve kamu personeli reformu
yapılması gerektiğini söyledi. “Binanın temelini sağlam kura-
mazsanız en ufak depremde yıkılır” diyen Hisarcıklıoğlu, son
7 yılda 177 maddelik anayasanın 57 maddesinin değiştirildiğine
dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti. “82 Anayasası o
günkü dünya görüşüne göre hazırlanmış ama 2007’yi kucak-
layamıyor. Anayasamızın değiştirilmez maddesinden birisi 72 mil-
yonun eşit olduğunu söylüyor ancak Anayasa Mahkemesi’nin kabul
ettiği yeni sosyal güvenlik reformuna göre Türkiye Cumhuriyeti’nde
iki sınıf insan var. Emekli Sandığı’na tabi olanlar, SSK ve Bağkur’lu
ile bir tutamazsın deniyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre
Türkiye’de imtiyazlı bir sınıf var. Bu anayasa artık bizi taşıyamıyor.
2050’ye bakacak bir anayasaya ihtiyaç var.”

Sisteme bakmıyoruz toptancılık yapıyoruz

Siyasi partiler yasasının değişmesinin şart olduğunu savunan
Hisarcıklıoğlu, “Bunu düzenleyemezsek biz şikayet etmeye devam
ederiz. Biz hiçbir zaman sisteme bakmıyoruz. Toptancı gibi
adamları getirip götürüyoruz” diye konuştu. İSO Başkanı Tanıl
Küçük de yılın ilk yarısında dalgalı kuruna inişini sürdürdüğünü,
faizlerin yükseldiğini ve Türkiye’ye fon akışının devam ettiğini
aktaran Küçük, ilk 4 ay sonunda ithalat artış hızının ihracatın altın-
da kalmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
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İş dünyasının en  büyük örgütü yeni hükümetten neler
bekliyor?

1.3 Milyon Üyeli TOBB’un Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dan
Seçim Öncesi Son Uyarılar

“Yeni Meclis’in önceliği yeni anayasa olmalı”

oplumun her kesiminin 23 Temmuz sabahına dair beklen-
tileri var. Ülke çapındaki 364 oda ve borsasındaki 1.3
milyon üyesiyle TOBB, reel sektörün beklentilerinin

seslendirildiği en önemli adres... TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, yeni Meclis’ten siyasi, ekonomik ve demokrasi
alanlarındaki beklentilerini anlattı. 
Seçimler öncesinde Türkiye’nin görünümünü nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Göstergeler ilk altı aylık dönemde yüzde beş civarında bir
büyümeyi gerçekleştirebileceğimize işaret ediyor. Enflasyonu
belirgin olarak aşağı çekemezsek de kontrol altında tutabiliyoruz.
Yani büyük ölçüde son beş yıllık kazanımların korunduğu,
makroekonomik dengeleri büyük ölçüde kuvvetlendirmiş bir şe-
kilde seçimler gidiyoruz. Türkiye’nin başlamış olan iktisadi
dönüşüm sürecini tamamlaması, şirketlerimizin hızla modern

T

TOBB’un Seçim Pusulası

Temmuz 2007
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rekabet şartlarına daha fazla uyum göstermesi açısından önemli.
Zira önümüzdeki süreçte sadece ekonomik istikrar alanındaki
kazanımlarımızı korumakla kalmayıp, büyümenin toplum
tabanına yansımasını sağlayacak tedbirleri de almamız gerekiyor. 

Siyasi açıdan tablo nasıl görünüyor?

Siyasette geçtiğimiz aylarda yükselen gerilimin ardından son
dönemde nispeten bir yumuşamanın oluştuğu kanaatindeyim.
Bu olumlu bir gelişme. Sanırım toplunun ve devlet yönetiminin
bütün kesimleri, siyasi ve idari kadro, yani hepimiz son aylarda
yaşanan gerginliklerin ülkenin menfaatine olmadığını fark ettik.
Zira bir ülkede yönetenler arasına keskin arılıklar girerse bu
doğrudan halka da yansıyor. Siyasilerimizin bu durumu fark
ettiğini sanıyorum. O nedenle önümüzdeki süreçte siyasetin daha
yumuşak bir üslupla yapılacağını umuyorum. 

Son dönemde terör olaylarındaki artışı nasıl yorumluyor-
sunuz?

Son günlerde tırmanan terör olaylarını, Türkiye’nin aydınlık gele-
ceğine, birlik ve dirliğine zarar vermek isteyen bazı çevrelerin çır-
pınışları olarak değerlendirmek gerekiyor. Sevindirici olansa
toplumsal milli bilincin ayakta durduğunu görmek. 

“Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir bütün olarak iyi bir
sınav verememiştir. Kimin kabahati en büyük tartışmasını bırakıp
sistemin kabahati en büyük tartışmasını bırakıp sistemin işle-
meyen yönlerini tespit etmek gerek.”

“Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İyi Sınav
Verilmedi”

Siyasette özellikle cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan süreci
nasıl görüyorsunuz? Siyasetin tümü, hükümet ve muhalefetin
tutumu açısından bakınca size iyi bir yönetim sergilendi mi?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir bütün olarak iyi bir
sınav verememiştir. Artık, “kimin kabahati en büyük” diye tartış-
mayı bırakıp sistemin işlemeyen yönlerini doğru tespit etmek
gerek. Türkiye’de siyasetin sorunu, kişilerde değiş sistemde aran-
malı. Mevcut siyasi sistem, vekilleri milletinden koparıyor.
Seçmenler vekillerini tanımıyor, takip edemiyor.

Seçim sonrasına dair öngörünüz ne? Koalisyon olasılığı
“olumsuz” etki yaratacak bir unsur mu?

Özellikle 90’lı yıllarda oluşan koalisyon hükümetleri döneminde
ülkemiz gerek siyasi, gerekse ekonomik açıdan istikrarsız bir tablo
çizdi. Bu dönemde üç defa da ekonomik kriz yaşadık. En son
2001 krizinin ardından oluşan tek parti hükümeti döneminde

uzun yıllardan sonra ilk defa siyasi ve ekonomik istikrar sağlandı.
Bu tablo karşısında haklın koalisyon hükümetlerine tereddütle
bakması kadar normal bir şey yok. Ama şu unutulmamalı, hem
koalisyon hükümetinin hem de tek partili oluşumların avantajları
olduğu gibi dezavantajları da mevcut. Koalisyonlar da tek parti
iktidarları da demokratik süreç sonunda oluşması muhtemel
hükümet modelleri. O halde sandıktan çıkacak oylara göre şekil-
lenecek olan bu durumun üzerine yorum yapmak anlamsız.
Mesele “koalisyon mu tek parti mi” meselesi değil, yapılması
gerekenlerin farkında olup bunları yapmak için gerekli olan siyasi
iradeyi kararlılıkla sergileme meselesidir. 

Bu anlamda yeni hükümetten en önemli beklentiniz ne?

Son beş yılda alınan tedbirler, makro ekonomide istikrarı ve
büyümeyi sağlamıştır. Türkiye ekonomisi kriz sonrasında tari-
himizde ender görülen bir hızla, yılda ortalama yüzde 7.5
büyümüştür. Ekonomi büyürken, ekonomide oluşan ikili yapı,
yani büyümeden olumlu etkilenenler kadar bundan faydalana-
mayan geniş bir toplum kesiminin de mevcut olduğu, sektörler
arasında asimetrik bir büyüme yaşandığı unutulmamalı, Yüksek
büyüme temposunu devam ettirmek, büyümenin istihdam kapa-
sitesini yükseltme, ekonominin rekabet gücünü arttırma, düşük
döviz kurunu şirketlerimiz için daha tahammül edilir hale
getirmek istiyorsak, mikro ekonomik reformları tamamlamalıyız.
Böylece bir taraftan makro istikrarı korurken, bir yandan da
müteşebbisleri ayaklarındaki prangalardan  kurtarmak  mümkün
olacak. 

Türk ekonomisinin küresel pazarlarda rekabet edebilmesinin
ön koşulu nedir?

Girdi maliyetlerinde dünya fiyatlarına sahip olmak… Buradaki
aşırı yüklerin hemen tamamı, kamu idaresinin hatalı işleyişinden
kaynaklanan maliyetlerin vatandaşa ve özel sektöre fatura
edilmesinden kaynaklanıyor. Gelecek iktidar, önce mutlaka mali
disiplini korumalı, borç yükünü düşürmeli. Küresel rekabette eşit
rekabet koşulları sağlamak üzere, sosyal güvenlik reformu tamam-
lanarak istihdam üzerindeki mali ve mevzuat kaynaklı yükler
azaltılmalı, vergi sistemi yeniden dizayn edilerek basit, anlaşılır ve
ödenebilir hale getirilmeli. Enerji, telekomünikasyon, demiryolu,
liman gibi altyapı sektörleri rekabete açılmalı, yatırım teşvik siste-
mi revize edilmeli. Ticaret Kanunu da en kısa sürede yasalaşmalı.

Siyasi alanda atılması gereken adımlar konusundaki
düşünceleriniz…

Nasıl ki ekonomide iş yapma zihniyeti değiştiyse artık siyasette de
zihniyet değişiminin zamanı. Siyasi partiler ve seçim yasaları,
seçen ile seçilen arasındaki bağı kuvvetlendirecek şekilde değişti-
rilmeli. Yöneten demokrasiyi sağlamanın yolu, siyaseti tabana
yaymaktır. Siyasetin de görevi, tabanın sesini duymaktır.
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Geçen ay yapılan TOBB Genel Kurulu’nda yeni bir Anayasa
ihtiyacını dile getirdiniz…

Bakın, Anayasa bir devletin meşruiyetini üzerine inşa ettiği bir
sözleşme niteliğinde… Yani tüm toplumun ortak metni, tüm
vatandaşların ortak ahdi. Mevcut Anayasamız 1980 öncesinin
çatışmaları ve arkasından gelen askeri müdahale koşullarında şekil-
lendirilmiş, o günün koşullarına göre oluşturulmuş. Anayasa’nın
en önemli hususlarından biri de kavramsal ve sistematik bütün-
lüğünün olması. 1982 Anayasası, oluşturulduğu koşullar içinde bu
unsurları barındırıyor olabilir. Ancak sadece son yedi yılda 57
maddesinde değişiklik yapıldı. Sadece son yedi yılda… Bu,
Anayasa’nın üçte birine denk düşer. Bu durum, iki şeye işaret edi-
yor: Birincisi, mevcut Anayasa ihtiyaçlara cevap veremiyor ki bu
yoğunlukta bir revizyon ihtiyacı doğuyor… İkincisi, Anayasa’nın
en önemli unsurlarından olan kavramsal veya anlamsal tamam-
layıcılık ile sistematik bütünlüğü artık ortadan kalkmıştır. Anayasa
adeta yamalı bohça haline gelmiştir. Nasıl ki bir binanın temeli-
nin bir bütünlük arzedecek şekilde yapılan hesaplara göre inşa
edilmesi gerekiyor, Anayasa’nın da aynı şekilde bütünlük arz
etmesi şart…

Anayasa’nın bu haliyle olumlu değişimimizi frenleyici bir
etkisi olacağını mı söylüyorsunuz?..

Dünya belki de tarihteki en hızlı değişimi son 25 yılda yaşadı,
siyasi ve ekonomik açıdan. Sistemler, devletler yıkıldı, yeni
devletler kuruldu. Mal piyasası ve para piyasasında serbest dolaşım

sağlandı. Hizmet piyasası da hakeza… Bütün bu değişime rağmen
Türkiye hala 25 yıl öncesinin koşullarına, hatta 25 yıl öncesinin
olağanüstü koşullarına göre dizayn edilen bir Anayasa ile yönetil-
meye devam etmemeli… Ederse bu, hızlı ve olumlu değişimimizi
yavaşlatıcı etki yapabilir. Nitekim bunun en son örneğini 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
iptalinde yaşadık. Sizin de bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi,
kanunun bazı maddelerini Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptal
etti. Biz o nedenle, daha sade ama ihtiyaçlarımıza daha iyi cevap
verebilen, bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin önünü açacak ve
ülkenin kazanımlarını korumaya devam edecek yeni bir
anayasanın, önümüzdeki seçimden çıkacak Meclis’in öncelikleri
arasında olması gerektiğine inanıyoruz.

“Bütçe Açığındaki Artış Endişe Verici”

Ekonomiye dönersek… Hükümet ısrarla “seçim ekonomisi
uygulanmayacak” dese de bazı kararların 10 milyar YTL’ye
yakın maliyet yarattığı ve bütçe dengelerinin bozulduğu iddia
ediliyor. Hükümetin seçim yılındaki uygulamalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bu rakamın içinde, seçim olmasa bile yapılması gereken harca-
malarla zaten her seçim döneminde yapılması zorunlu olan idari
harcamalar da bulunuyor. Bu yüzden bu tutarı biraz abartılı bulu-
yorum. Ama kamu bütçesindeki bozulma, cari harcamalardaki
hızlı artış, belediyelerin harcama imkanlarının genişletilmesi, aksi
iddia edilse de seçim öncesinde mali disiplinin arka plana atıldığı
izlenimini veriyor. İlk beş aydaki bütçe açığının geçen yılın
tamamındaki açığa ulaşmış olması endişe verici. Ancak mali
disiplinin sürdürülmesi koşuluyla yıl sonunda çok da çarpık bir
bütçe tablosu ile karşılaşmayabiliriz.

Cari açık konusunda neler yapılmalı?

Sektörlerimizde yerel kümelenmelerin cılız olması ithalatı
kamçılıyor ve cari açığın yarattığı kırılganlığı derinleştiriyor. O
halde her türlü sanayi yatırımının değil, daha yüksek katma değer
üretebilecek faaliyetlerinin teşvik edilmesi artık bir zorunluluk.
Bunun için de bir sanayi stratejisi ve buna bağlı olarak da bir
yabancı yatırım stratejisi tasarlamalıyız. Komşu kar ediyor diye
onun yaptığının aynısını kopyalama anlayışını değiştirecek,
“komşumun yaptığına ben nasıl değer katarım” anlayışını
destekleyecek politikalar, kümeleşmeler hayata geçirilmeli. Yoksa
sadece cari açığın finansmanına odaklanmak, döviz kurunu tartış-
mak, zaman israfıdır.

Makro ekonomik göstergelerindeki iyileşmenin istihdama
neden yansımadığı çok tartışılıyor…

Bize göre bunun en önemli sebebi istihdamın üzerindeki vergi
yükünün ayaklarımıza bağ olması. Türkiye, OECD ortalaması
yüzde 25’ler mertebesindeyken yüzde 42’yle istihdam vergilerinin
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en ağır olduğu ülke. Üstüne üstlük bizde ek istihdam adeta ceza-
landırılıyor. Zorunlu istihdam uygulamasıyla, işyerleri 50 işçi
sınırına gelip dayanıyor. Bunu rakamlar da açıkça gösteriyor.
Bugün ülkemizde kayıtlı işyerlerinin yüzde 98’i, 50’den az
çalışana sahip. Halbuki beş milyon işsizimize ilaveten her yıl
istihdam piyasasına giren 700 bin gencimize iş bulmak da önem-
li. Bu şartlar altında, istihdamı cezalandıran değil istihdamı teşvik
eden politikalara ihtiyacımız var. İstihdam dostu bir vergi siste-
mine sahip olmalıyız.

Dünya Odaları Türkiye’de

TOBB, 4-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 5’inci
Dünya Odalar Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Kongre’nin
İstanbul’da yapılması için Monaco ve Slovakya’nın başkenti
Bratislava’yla yarışıldı. Kongre’ye birçok ülkeden bine yakın
işadamının katılımı bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
açılışını yapacağı Kongre’nin teması “Gelişme İçin İşbirliği”…
Katılımcılar, küresel risklerin yönetiminden enerjinin geleceğinin
güvenceye alınmasına kadar birçok konuyu değerlendirecek.

Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?

Yılın yaklaşık 180 gününü Ankara dışında geçiriyorum. Günde
ortalama 70 kişi arıyor. Ben de beni arayan herkese muhakkak
geri dönmeye çalışıyorum. Ondan dolayı özel hayat kalmadı.

Aileniz bu durumdan şikayetçi değil mi?

Çok memnun değiller. Ama bu işe başlarken ortaklarıma da
aileme de bu işi yarım yamalak yapmayacağımı, tam yapacağımı
söyledim. Kolay kolay kendi işime gidemeyeceğimi, eve de ancak
geceyarısı gelebileceğimi söylemiştim. İki taraftan da izin
almıştım ve Allah’tan o izin devam ediyor.

İşte TOBB’un Siyasi Pusulası

TOBB’un siyasi partilerden beklediği Türkiye’nin profilini Rifat
Hisarcıklıoğlu şöyle özetliyor. 

• Yeni bir Anayasa
• Seçmenle vekili buluşturacak yeni bir seçim yasası
• Yüzde 7’nin üstünde ekonomik büyüme
• Açık vermeyen bütçe
• Tek haneli rakamları geçmeyen enflasyon ve faiz oranı
• Yüzde 5’in altına inmiş işsizlik oranı
• 10 bin dolara yükselmiş kişi başına gelir

Modern Evliya Çelebi

Hisarcıklıoğlu, 16 Haziran 2001 ile 31 Mayıs 2007 tarihleri
arasında…

• 1 milyon 140 bin 938 kilometre seyahat etti.
• 243’ü yurtdışında olmak üzere 817 gününü Ankara dışında
geçirdi.
• 1073 uçak yolculuğu ile günde 524 kilometre yol katetti.
• 89 Yönetim Kurulu toplantısı yaptı.
• 1122 kez hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.
• 101 bin 755 telefon görüşmesi yaptı.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 5. Dünya
Odalar Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, üç yıllık bir lobi faaliyetinden sonra

dünya ekonomi devlerini İstanbul’da buluşturmayı başardık-
larını belirterek, “Doğu ile Batıyı buluşturan ve iki kıtayı bir-

leştiren tek metropol olan İstanbul’da, Dünya Odalar Kongresi’ne
ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, kongreden, yeni bağlantılara olanak sağlaması,
kurulan ilişkilerin somut işbirliklerine dönüştürülmesi ve otu-
rumlarda yapılan tartışmalarda ortak akıl üretilmesinin he-
deflendiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un kongre süresince
muadil kuruluşlarının ileri gelen temsilcileriyle ikili görüşmeler
de yapacağını belirtti.

Kongre yeni bağlantılar kurulmasını sağlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomi devlerini İstanbul’da bir araya
getirecek. Kongrenin İstanbul’da yapılması için üç yıl boyunca
yoğun lobi faaliyetleri yürüttüklerini belirterek “Dünyada doğu
ile batıyı buluşturan ve iki kıtayı birleştiren tek metropol olan
İstanbul’da, 5. Dünya Odalar Kongresi’nin ev sahipliğini üstlen-
mek bizim için büyük bir ayrıcalık” dedi. Geniş işbirliği ve tartış-
ma fırsatlarının ünlü Türk konukseverliğiyle birleşerek, kongreyi
dünya çapında unutulmaz kılacağını ileten Hisarcıklıoğlu,
kongrenin yeni bağlantılara olanak sağlayacağını söylüyor.

T

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu dünya odalarını buluşturuyor.

Dünya işadamlarına yeni ortaklıklar için İstanbul fırsatı
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Küresel eğilimleri göz önünde tutan ulusal
politikalar tasarlamalıyız

5. Dünya Odalar Kongresi’nin İstanbul’da yapılması için üç yıl
boyunca lobi faaliyeti yürüttüklerini belirten TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Kongre Türk işadamlarına dünya iş çevreleri
ile temas kurmaları için önemli bir fırsat yaratmasının yanı sıra,
ticari anlamda da kazanç getirecektir’ dedi.

5. Dünya Odalar Kongresi’ne ev sahipliği yapan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), dünya ekonomi devlerini İstanbul’da
yapılması için üç yıl boyunca yoğun lobi faaliyetleri yürüttükleri-
ni açıklayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyada doğu ile batıyı buluş-
turan ve iki kıtayı birleştiren tek metropol olan İstanbul’da, 5.
Dünya Odalar Kongresi’nin ev sahipliğini üstlenmek bizim için
büyük bir ayrıcalık” diyor.

Zengin programı ve geniş işbirliği ve tartışma fırsatlarının ünlü
Türk konukseverliğiyle birleşerek, kongreyi dünya çapında
unutulmaz kılacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, kongrede, yeni
bağlantılara olanak sağlaması, kurulan ilişkilerin sürdürülebilir
olması, somut işbirliklerine dönüştürülmesi ve oturumlarda
yapılan tartışmalarda ortak akıl üretilmesinin hedeflendiğini
söylüyor. Uluslararası arenada güçlü bir iletişim ağı olan
TOBB’un kongre süresince, birçok uluslararası kuruluş temsilci-
leriyle temas halinde olacağını duyuran Hisarcıklıoğlu, çeşitli
ülkelerin siyaset ve iş çevrelerinin önde gelen liderleriyle bir araya
geleceğini ve ayrıca TOBB’un muadil kuruluşlarının ileri gelen
temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacağını belirtiyor.

Bu noktada rekabetin üresel bir anlam kazandığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Küresel eğilimlerin belirleyici olduğu bir dünya-
da, kendi başımıza yaşıyormuş gibi yapamayız. Dünyadaki
gelişmelere duyarsız kalarak, kapılarımızı kapatıp, ‘azıcık aşım
kaygısız başım’ politikalarının zamanı geçmiştir” diyor. Küresel
eğilimleri gözden kaçırmayan politikalarla geleceğe yol almalı.
Hisarcıklıoğlu ile kongreye ilişkin görüş ve beklentileriyle birlikte
küreselleşmenin Türk iş dünyasına yansımalarını konuştuk…

Öncelikle kongrenin Türkiye’de gerçekleşmesi için gösterilen
çabadan söz eder misiniz? Nasıl bir sürecin ardından Türkiye
tercih edildi?

5. Dünya Odalar Kongresi’nin İstanbul’da yapılması, Dünya
Odalar Federasyonu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile birlikte üç yıl boyunca
gerçekleştirdiğimiz yoğun lobi ve kulis faaliyetlerinin sonucu
olarak, 2005’te Güney Afrika’nın Durban kentindeki toplantıda
kesinleşti. Dünyada doğu ile batıyı buluşturan ve iki kıtayı bir-
leştiren tek metropol olan İstanbul’da, 5. Dünya Odalar
Kongresi’nin ev sahipliğini üstlenmek bizim için büyük bir ayrı-

calık. Zengin programı ve geniş işbirliği ve tartışma fırsatları; ünlü
Türk konukseverliğiyle birleşerek, 5. Dünya Odalar Kongresi’nin
dünya çapında unutulmaz bir etkinlik olmasını sağlayacaktır.
TOBB Kongre’nin uluslararası tanıtımda, Türkiye’nin konu-
munu ve tarihini göz önüne alarak, yüzyıllarca medeniyetlere
beşiklik yapmış olmasından hareketle, “Medeniyetlerin
Kavşağında Buluşalım – Meet us at the Crossroads of
Civilizations” sloganını kullanmıştır.

Kongrenin Türkiye’de gerçekleşmesi ülke ve sanayicimiz adına
ne gibi faydalar sağlayacak?

Geniş bir atılımla, Birliğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
olan 5. Dünya Odalar Kongresi, ülkemiz imkânlarının tanıtımı
ve dünya ülkeleri ile ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği fırsat-
larının değerlendirilmesi açısından müstesna bir platform oluştu-
racaktır. Kongre süresince, iş dünyasının liderleri kendi aralarında
tecrübelerini ve beklentilerini paylaşma, karşılaştıkları sorunların
çözümünde kendi meslektaşlarından yenilikler ve değişik uygula-
malar hakkında bilgi alışverişinde bulunma ve ikili iş ilişkileri
kurma imkanına sahip olacaklardır. Bu yönüyle kongre, Türk
işadamlarına dünya iş çevreleri ile temas kurmaları yönünde
önemli bir fırsat yaratmanın yanı sıra, ticari anlamda da kazanç
getirecektir.

Kongre kapsamında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda,
Kongre’ye eş zamanlı olarak bir sergi düzenlenecek. Sergide
dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen organizasyonları ile
firmalarının tanıtım yapma fırsatı bulabilecekleri gibi, Türkiye’ye
özgü ürünlerin de tanıtılması hedeflenmektedir.

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus da, kongrenin
Türkiye’nin tanıtımına sağlayacağı katkıdır. Yurtiçi ve yurtdışın-
dan kamu ve özel sektör üst düzey yetkililerinin konuşmacı olarak
kongrede yer alması, bir anlamda dünyanın ilgisini Türkiye’nin
üzerine yönlendirecektir. Yatırım ve ihracatımızı olumlu yönde
etkileyecektir.

Ayrıca, kongrenin uluslararası katılımcı portföyü de göz önünde
bulundurularak, farklı kültürlerin ülkemizde buluştuğu çok
taraflı işbirliğine dayalı bu ortamda, kongre programı içinde hem
Türk kültürünü ve değerlerini, hem dünyanın sayılı turizm
merkezlerinden biri olan İstanbul’u, hem de ülkemizdeki güncel
gelişmeleri yansıtacak etkinlikler düzenlenecektir.

İkili görüşmelere açık olacak bu kongrede siz TOBB Başkanı
olarak görüşme gerçekleştirecek misiniz?

Çeşitli uluslararası kuruluşların (örneğin Eurochambres) üyesi
olan TOBB, dünyanın birçok bölgesinden iş çevreleri arasında
fikir alışverişi ve iletişim sağlama noktasında bir kanal vazifesi
üstlenmekte ve uluslararası işbirliği, bölgesel ortaklıklar ve ulus-
lararası projeler oluşturmada aktif rol oynamaktadır.
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Bu bağlamda, uluslararası güçlü bir iletişim ağı olan Birliğimiz,
Kongre süresince, birçok uluslararası kuruluş temsilcileriyle temas
halinde olacak; çeşitli ülkelerin siyaset ve iş çevrelerinin önde gelen
liderleri ile bir araya gelecek ve ayrıca TOBB’un muadil kuru-
luşlarının ileri gelen temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacağız.

Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK), TOBB’un da
desteği ile Kongre programına ek olarak, Türkiye’deki yatırım
ortamının yurtdışına tanıtımını amaçlayan kapsamlı bir “İş
Programı” düzenliyor. Bu çerçevede, Kongre açılışı öncesinde
2 Temmuz 2007’de ikili görüşmeler ve 3 Temmuz’da Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaret yapıldı.

Kısaca söz etmek gerekirse siz kongreden ne bekliyorsunuz?

Üç gün sürecek kongre, dünyanın önde gelen iş, siyaset ve oda
liderlerinin deneyimleriyle bağlantılı beş ana oturumu içermekte-
dir. Kongre’de iş dünyasında yaşanan gelişmeler ile sorunların
çözümüne ve gelecek kuşak işadamlarının beklentilerini karşıla-
maya yönelik oturum ve seminerler düzenlenecektir. Bu geniş
organizasyonlu ve katılımlı kongreden beklenen, yeni bağlantılar
kurulması; kurulan ilişkilerin kongre sonrasında da devam etti-
rilmesi ve somut işbirliklerine dönüştürülmesi ve oturumlarda
yapılan tartışmalarda ortak akıl üretilmesidir.

Peki Türk özel sektörünün başarısını yansıtan bazı rakamlar
verebilir misiniz?

Türk özel sektörünün dinamizmi ve teşebbüs yeteneği sayesinde
Türkiye, 2001 krizinin yaralarını sarmış ve büyüme sürecine gir-
miştir. 2002’den bu yana 5 yıldır, Türk özel sektörünün yatırımı,
ihracatı ve tüketimi sayesinde Türkiye ekonomisi, ortalama yüzde
7 oranında büyümektedir.

Türkiye’nin son 25 yılda ekonomide gösterdiği gelişme, özel sek-
törün bir ülke için ne denli önemli olduğunun işaretidir.
1980’lerin başında Türkiye’deki şirket sayısı yaklaşık 25 bin idi.
Bin kadar ihracatçımız bulunuyordu ve 3 milyar dolar ihracat
yapıyorduk.

Bugün ise, şirket sayısı 725 bine, ihracatçı sayısı 40 bine, ihracat
miktarı 90 milyar dolara yaklaştı. 1980’de milli gelir 70 milyar
dolardı. Bugünse, 360 milyar dolara yükselmiş ve dünyanın en
büyük ilk 20, Avrupa’nınsa ilk 7 ekonomisinden biri haline gelin-
miştir. 25 yıl önce ihracatımızın yüzde 90’ı tarım ürünüyken,
bugün yüzde 90’ı sanayi ürünüdür. İhracatımızın yüzde 65’ini,
dünyanın rekabetçi piyasalarına, AB ve ABD’ye gerçekleştiriyoruz.
Müteahhitlik firmalarımız, son 30 yılda, Kuzey Afrika’dan
Rusya’ya, Balkanlardan Ortadoğu’ya, toplam 75 milyar dolarlık
proje üstlenmiştir.

Turizm sektöründe, 25 yıl önce yaklaşık 300 mil-
yon dolarlık hacme sahiptik. Bugün ise 20 milyon
turist ve 18 milyar dolarlık turizm gelir hacmine
ulaşan Türkiye, dünyanın en çok tercih edilen, ilk
10 turizm destinasyonundan biri haline gelmiştir.

Rakamların ortaya koyduğu başarılı çıkışı bir
kenara koyarsak, küreselleşme süreci Türk iş
dünyasına ne getirdi? Küreselleşme, sunduğu
bazı fırsatlara karşılık olumsuz sonuçlara da yol
açtı. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

Küreselleşmenin, Türk iş dünyasına da, büyük fır-
satlar sunduğunun farkındayız. Bugün Türkiye,
bölgesinde çok ciddi bir ekonomik güçtür.
Esasında bu bölgenin en büyük ekonomisine ve en
gelişmiş sanayisine sahiptir. Kuzey Afrika’dan
Ortadoğu’ya, Balkanlardan Kafkaslara kadar
uzanan geniş bir bölgedeki toplam sanayi ihra-
catının yüzde 65’ini, Türkiye tek başına gerçek-
leştirmektedir. Bu konum, bize bir taraftan avantaj
sağlarken, diğer taraftan da sorumluluk yüklemek-
tedir. Düşünce dünyamızı ve faaliyetlerimizi,
ülkemizin sınırlarına hapsedemeyiz. Dünyadaki
gelişmeleri takip etmeliyiz. Günümüz dünyasında
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ülkelerin bayraklarını ordular değil, şirketleri taşıyor. Ordular
değil, şirketlerle ülkeler ele geçiriliyor.

Bu noktada TOBB’un müteşebbislere verdiği destekten söz
eder misiniz?

TOBB olarak, müteşebbislerimizi dünyaya açılma konusunda
cesaretlendiriyoruz. Bizim hedefimiz artık, global Türk şirketleri-
ni meydana getirmektir. Zira rekabetin küresel bir anlam
kazandığı, küresel eğilimlerin belirleyici olduğu bir dünyada,
kendi başımıza yaşıyormuş gibi yapamayız. Dünyadaki
gelişmelere duyarsız kalarak, kapılarımızı kapatıp, “azıcık aşım
kaygısız başım” politikalarının zamanı geçmiştir. Küresel eğilim-
leri dikkate almayan ulusal politika dönemi kapanmıştır. Dünkü
dünyada bir tek Ankara’yı anlamaya ve etkilemeye çalışıyorduk.
Çünkü bütün vizyonumuz ülkemiz coğrafyasıyla sınırlıydı. Şimdi
dünyayı anlamak, eğilimleri doğru okumak mecburiyetindeyiz.
Küresel eğilimleri gözden kaçırmayan ulusal politikalar tasarla-
malıyız.

Türkiye’yi Büyüten Müteşebbisler

İkili görüşmelerin ticari açıdan büyük getirileri mutlak ola-
caktır. Bu noktada Türk özel sektörünün performansını
değerlendirir misiniz?

Türk özel sektörü adeta bir başarı hikayesi yazıyor. Türkiye, böl-
gesindeki en güçlü özel sektöre sahiptir. Bizim insanımız
müteşebbistir. Bugün Türkiye’yi büyüten, Türkiye’yi sırtında
taşıyanlar Türk müteşebbisleridir. Orta Doğu’da, Orta Asya’da,
Avrupa’da, Rusya’da, Kuzey Afrika’da hep Türk müteşebbisleri
vardır. Yalnızca ticaretle değil, inşaatla değil, aynı zamanda üre-
timle de uğraşmaktadırlar. Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Bölgeleri’nden yapılan, toplam sanayi malları ihracatının yüzde
65’ini, Türkiye tek başına yapmaktadır. Bütün bu bölgelerin
dünya ekonomisine entegrasyonunda, Türkiye vazgeçilmez bir
öneme sahiptir.

Türkiye’yi vazgeçilmez kılan, bütün bu bölgede Türk
ekonomisinin ağırlığıdır. Türk sanayi, Türk müteşebbisleri
Cumhuriyetin en büyük kazanımıdır. Seksen yılda bu topraklarda
ne yaptınız diye soranlara, petrolümüz, doğal kaynağımız, elde bir
hazinemiz olmadan, bir tek kendi gücümüze güvenerek yarat-
tığımız, bu üretim ve organizasyon kapasitesini göstermeliyiz.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Kimdir

1955 yılında Ankara’da doğan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve İşletme Bölümü
mezunu. Armada İnşaat, Eskihisar İnşaat Malzemeleri, Eskihisar
Dış Ticaret AŞ., Eskihisar İnşaat ve Yatırım AŞ., Fibor AŞ, Kristal

Şeker gibi kurumlarda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstle-
nen Hisarcıklıoğlu, 2001’den bu yana da TOBB başkanı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu Akdeniz coğrafyasının dünyanın kişi başına
milli geliri en yüksek bölgesi olduğunu belirtti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Akdeniz coğrafyasının dünyanın kişi başı-
na milli geliri en yüksek bölgesi olduğunu belirterek, “Bu
nedenle büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan

Akdeniz Havzası, coğrafi avantajı da kullanabildiği takdirde
her zaman dünya ekonomisinin göz bebeği kalacaktır” dedi.

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin (ASCAME) 18.
Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ev
sahipliğinde İstanbul’da başladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Toplantısının açılışında yaptığı
konuşmada, ASCAME’nin öneminin günümüzde gittikçe
artığını vurgulayarak, Akdeniz’e komşu 23 ülkenin iş gücü, kalite,
teknoloji ve marka gücünü birleştirerek potansiyellerini doğru
değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, küreselleşmeden ve bloklaşmalardan zarar
görmemek için Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğinin şart
olduğunu dile getirerek, bu işbirliğinin ülkeler arasındaki gelir
farklılıklarının azaltılmasında da önemli rol oynayacağını söyledi.

Akdeniz coğrafyasının dünyanın kişi başına milli geliri en yüksek
bölgesi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle
büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Akdeniz Havzası,
coğrafi avantajı da kullanabildiği takdirde her zaman dünya
ekonomisinin göz bebeği kalacaktır. Bu avantajın korunması, bir
katma değere dönüşmesi ancak mutlak işbirliğiyle sağlanabilir”
diye konuştu.

Birlik ve uyum içinde olmayan bir Akdeniz havzasının AB’nin
güvenliği ve geleceği için de tehlikeli olacağına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, son yıllarda Avrupa kamuoyunu meşgul eden yasa
dışı göçün önlenebilmesi için Avrupa ülkeleriyle Kuzey Afrika
ülkeleri arasında yakın işbirliği yapılması, aynı zamanda göçe yol
açan nedenlerin de ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, adalet, özgürlük ve göç alanlarındaki işbir-
liğinin ancak iktisadi kalkınma alanındaki işbirliği ile destek-
lendiğinde başarılı olacağını, polisiye önlemlerle insan hareket-
lerini önlemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Asırlardır komşu olan Akdeniz’in iki yakasındaki ülkelerin halk-
ları arasındaki kültürel dışlanma sorununun aşılmasının 11 Eylül
sonrasında daha da önem kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu,
ASCAME ile gelişecek işbirliğinin bu anlamda önemli rol oyna-
yacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, 70 milyonu aşan genç ve dinamik
nüfusuyla hem kendi iç pazarı açısından hem de dış ticaret açısın-
dan önemli bir potansiyele sahiptir. 250 milyar dolarlık dış ticaret
hacmiyle dünyadaki ekonomik önemini giderek artırmaktadır”
dedi. Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlara da işaret eden
Hisarcıklıoğlu, ülkenin yabancı yatırımlar açısından gün geçtikçe
daha cazip hale geldiğini, bunun Türkiye’nin refahı için umut
verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Coğrafi konumu, ekonomik potansiyeli ve AB yolundaki
çizgisiyle Türkiye’nin Akdeniz işbirliğinin sağlanmasına büyük
katkı sunabileceğini belirtti. 

T

Rifat Hisarcıklıoğlu: Akdeniz, coğrafi avantajını kullanırsa 
dünya ekonomisinin göz bebeği olur
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Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, en zengin 5
ülkenin dünya gelirinin % 45’ine sahip olduğunu belirterek,
zengin ve fakir arasındaki uçurumun büyüdüğünü söyledi.
Yunus, fakirlerin dünya gelirinden aldığı payın artması gerek-
tiğini belirtti.

obel Barış Ödülü sahibi ve Grameen Bank Başkanı
Muhammed Yunus, dünyanın en zengin 5 ülkesi olan
Amerika, Fransa, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi
ülkelerin dünya gelirinin yüzde 45’ine sahip olduğunu vur-

gulayarak zengin ile yoksul arasındaki uçurumun büyüdüğünü
söyledi. 5. Dünya Odalar Kongresi ikinci gününde özel oturum-
da katılımcılara hitap eden ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte basın toplantısı
düzenleyen Nobel Barış Ödülü sahibi ve Grameen Bank Başkanı
Muhammed Yunus, dünya gelirinden alt tabakadaki insanların
aldığı payın yüzde 6’dan yüzde 10-15’e çıkarılması için gerekli
kurumların oluşturulması, iş imkanları yaratılması ve bilgi iletişim
teknolojisi alanında ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

Büyük şirketlerin yoksulluğu önlemek için çalışmalara katılması
gerektiğini belirten Yunus, “Bangladeş’te her yıl fakirlik yüzde
2 oranında düşüyor. 2015’te yarı yarıya indirebilirsek 2030’da
fakirlik sona erebilir” dedi.

175 ülke sistemde

Artık fakir insan görmek istemediklerini ve bunu önlemenin de
mümkün olduğunu belirten Yunus “Bangladeş’te fakirlik yılda
yüzde 2 düşüyor. Böylece 2015’te yarılayabilirsek 2030’da da sıfır-
layabiliriz” diye konuştu. Grameen Bank aracılığıyla Bangladeş’te
7 milyondan fazla kişiye kredi verdiklerini, bunların yüzde 97’sini
kadınların oluşturduğunu dile getiren Yunus, işlerini kurma
imkanlarına sahip kadınların kredi sayesinde kendilerini yoksul-
luktan çıkarabileceklerini, çocuklarını okutacak imkanlara sahip
olacaklarını vurguladı.  

Türkiye’nin de dahil olduğu 175 ülkede mikro kredi sisteminin
uygulandığını söyleyen Yunus, dünya genelinde 100 milyondan
fazla kişiye mikrokredi verildiğini bildirdi. Yunus, mikro kredi
veren bölgelerin başında yüzde 85 ile Asya’nın geldiğini, yüzde
10’la Afrika, yüzde 5 ile Güney Amerika ve Latin Amerika’nın
geldiğini kaydetti. 

Erkekler bankası

Yunus, sürekli neden kadınlara kredi verdiklerini yönünde soru-
lar geldiğini belirterek, kendisinin de “Siz hiç geleneksel
bankalara “Neden erkeklere borç veriyorsunuz” diye soruyor
musunuz? diye yanıtladığını, bankasının adını köy kadınları
bankası şekline çevirme önerilerini de “Siz de isminizi… erkekler
bankası olarak değiştirin” diye yanıtladığını söyledi.

N

Fakirin gelirden aldığı pay yüzde 15’e çıkmalı
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ürkiye odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Filistin’in
Erez bölgesinde kırmayı planladığı sanayi bölgesi, yıllardır
savaş yüzünden ekonomik olarak zor durumda olan bölge

için umut oldu. İsrail’in işgalinin yanı sıra iç çatışmaların
yaşandığı Filistin’de, işsizliği sona erdirmek ve ekonomiyi can-

landırmak için İsrailli ve Filistinli işadamları Türkiye’den yardım
istiyor. Barı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki ticari projelerde Türk
işadamlarının yer alması talep ediliyor. Tel Aviv’de ki Türk elçiliği,
tartışılmak üzere istekleri Ankara’ya iletti. Proje için Türkiye’nin
seçilmesinin nedeni ise hem İsrail’e hem Filistin’e yakın bir ortak
olması. İsrail’de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinde de haber
konusu olan çalışma, Ankara’nın 2006’da Erez geçidinde inşa
etmek istediği; fakat hâlâ beklemede olan sanayi bölgesine benz-
erlik gösteriyor. 

Bölgede yürütülen projelere başkanlık eden TOBB’un Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, işadamları olarak bölgeye umut taşımak iste-
diklerini söyledi. Refahı sağlayacak unsurların ticaret ve üretim
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “İşte bu yüzden Filistinli,
İsrailli ve Türk işadamları olarak bir araya geliyoruz. Bizler barış
ve istikrar için lobi yapmak zorundayız.”dedi. Bölgenin
işadamlarıyla bir araya gelinen Ankara forumlarının ardından çok
yol alındığını kaydeden Birlik Başkanı, “Bugün birbirimizi çok

daha iyi tanıyoruz. Bölgedeki kopuklukları düşününce sadece
diyalog kurmuş olmamızın bile ne kadar önemli bir adım olduğu
anlaşılacaktır.” Şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu’na göre yaklaşık
on bin Filistinli’ye istihdam sağlayabilecek Erez Sanayi Projesi,
Türk İşadamı için yeni fırsatlar oluşturuyor. Aynı zamanda, İsrail
Filistin arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yeni bir model geti-
rerek gelecekte iki tarafın yakınlaşmasına yol açıyor. Çalışma,
daha uzun vadede, endüstriyel gelişme için bir prototip oluştura-
bilir ve ayrıca bölgeye barışın getirilmesi için işadamlarının pratik
yollarla nasıl işbirliği yapacaklarını gösterebilir. “Barış için sanayi”
yaptıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, birlikte
üretip kazanacakları projeleri gerçekleştirmeye kararlı olduklarını
ifade etti. Bu konuda hükümetler ve uluslararası camia tarafından
desteklendikleri için de kendilerini şanslı addetti. Dünya Odalar
Kongresi münasebetiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ve
Hisarcıklıoğlu ile görüşen eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine
Albright da, Erez Sanayi Bölgesi ile yakından ilgilendiğine
belirterek, TOBB’a ortak proje teklifinde bulunmuştur.

Dünya Bankası’nın raporuna göre bilgede geçen ay 3 bin 190 iş-
yeri kapatıldı, 65 bin kişi de işsiz kaldı. Gazze’yle İsrail arasında-
ki Kami Sınır Kapısı’da 12 Haziran’dan bu yana tahıl dışındaki
transfere kapalı. Söz konusu ticari merkezlerden birinin kapalı

T

Erez, barış için model oldu, Filistin ve 
İsrail yeni sanayi bölgeleri istiyor
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olan hududa kurulmasını isteniyor. Fakat bu, görüşmelerin ana
maddesi değil. Konuya ilişkin istek, Kami’yi açmak için yapılan
çabalar sırasında uluslararası organizasyonlar ve BM tarafından
geldi. Filistin Endüstri Kuruluşları Başkanı Basim Khoury Pazar
günü Kudüs basınına “Bu çok acil. Gazze ekonomisinin tama-
men çökmesinden söz ediyorsunuz.” dedi. Khoury, çözüm arayan
İsrailli ve Filistinli işadamlarının Türkiye’nin üçüncü bir taraf
olarak konuyla ilgilenmesini istediklerini söyledi. Khoury,
işadamlarının Türkiye ile kapıdaki güvenlik hakkında da konuş-
tuğunu kaydetti. Haziran 2006’da Hamas Filistin’de göreve
gelmeden önce Türk Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İsrailli ve
Filistinli yetkililerle Erez Endüstri Bölgesi’ni canlandırmak için
anlaşma imzalamıştı. Bu plana göre Türkler tarafından bölgeye
üniteler inşa edilecek ve işlenmiş ürünler AB, ABD ve İran
Körfezi ülkelerine girebilecekti. 

“Karni Sınır Kapısı açılmalı”

Uluslararası yardım örgütü Oxfam, İsrailli insan hakları örgütleri
ve Filistinli sanayiciler, Gazze Şeridi’nde ekonominin toptan çök-
memesi için Karni Sınır Kapısı’nın açılmasını istiyor. Dünya
Bankası da geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporla aynı talebi
dile getirmiştir. Filistin Sanayicileri Federasyonu Başkanı Besim
Huri, bölgede kapanan işyerlerinin sayısının hızla arttığını ve iş-
sizlere yenilerinin katıldığını belirtti. Huri, Gazze Şeridi etrafın-
daki geçişlerin güvenliğinin sağlanması için Filistin özel sektörü
olarak dış ülkelere ve Türkiye’ye çağrıda bulunduklarını da doğru-
ladı. İnsani yardımlar Gazze’ye ulaştırılmasına rağmen, ihracata
izin verilmiyor. İsrailli insan hakları kuruluşlarından Gişa’nın
başkanı Sari Başi de, İsrail’in geçişleri kapatarak, uluslararası
yasaları ihlal ettiğini vurguladı. Huri de İsrail’in Mısır’la olan
geçişe de kontrol uyguladığını kaydetti. Gazzelilerin mal gönder-
mek ve almak için tek yollarının İsrail ile geçişler olduğunu anla-
tan Huri, “Tüm ihracat yasaklanmış durumda. Gazze’ye sadece
gereken mallar giriyor. Gazze sanayii ölüyor.” şeklinde konuştu. 

18
 T

em
m

uz
 2

00
7

Za
m

an
 G

az
et

es
i,



181Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ürkiye ekonomisinde yaşanan büyümenin istihdama yan-
sımamasını vergi yüküne bağlayan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
OECD ülkelerinde ortalama yüzde 22 olan istihdam

vergilerinin Türkiye’de yüzde 42’leri bulduğunu kaydederek,
istihdamın cezalandırılacağına teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu

Küçük ve ortaboy işletmelerin küçük kalmasının ardındaki
önemli sebeplerden biri kayıtdışılıktır. 

Şirketlerin büyümesini kısıtlayan, finanse erişim ve verimsiz
sosyal güvenlik sistemi gibi faktörlerin ortadan kaldırılması
gerekiyor. 

İstihdamı cezalandıran değil teşvik eden politikalar
uygulanmalı

Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümenin istihdama yansıma-
masını vergi yüküne bağlayan TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 22 olan istih-
dam vergilerinin Türkiye’de yüzde 42’leri bulduğunu kaydediyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ekonomide yaşanan büyümenin istihdama iste-
nildiği şekilde yansımamasının başlıca nedeninin yüksek vergiler
olduğunu vurguluyor. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük 100
şirketi arasında hâlâ bir Türk firmasının olmamasına da dikkat
çekiyor. Şirketlerin büyümesini engelleyen sorunların ortadan
kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Hisarcıklıoğlu, ekonomideki
genel duruma ilişkin sorularımızı yanıtladı. 

Ekonomideki gidişatı değerlendirir misiniz? Büyüme istih-
dama neden yansımıyor?

Bunun en önemli nedeni, istihdamın üzerindeki vergi yükünün,
ayaklarımıza bağ olmasıdır. OECD ortalaması yüzde 25’ler mer-
tebesindeyken, Türkiye yüzde 42’yle, istihdam vergilerinin en ağır
olduğu ülkedir. Üstüne üstlük bizde ek istihdam adeta ceza-
landırılmaktadır. Zorunlu istihdam uygulamasıyla, işyerleri 50
işçi sınırına gelip dayanmaktadır. Bunu rakamlar da açıkça göster-

T

İstihdam Teşvik Edilmeli
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mektedir. Bugün ülkemizde kayıtlı işyerlerinin, yüzde 98’i, 50
kişiden az çalışana sahiptir. Hâlbuki 5 milyon işsizimize ilaveten,
her yıl istihdam piyasasına giren 700 bin gencimize iş bulmak, en
önemli vazifemizdir. Bu şartlar altında, istihdamı cezalandıran
değil, istihdamı teşvik eden politikalara ihtiyacımız var. Öncelik-
le de, istihdam dostu bir vergi sistemine sahip olmamız gerek-
mektedir. 

Bu sıkıntılar varken, global ölçekte şirketler nasıl ortaya
çıkar?

Bakınız dünyanın 100 büyük şirketi arasında hala bir Türk şirketi
yok. Özel sektöre dayalı bir ekonominin büyümesini şirketler
kesimi sağlar. Her yıl çok sayıda şirket kuruyoruz. Yeni kurulan
şirket sayısı, mevcut şirket stokunun yüzde 12’si civarında ve bu
oran Avrupa Birliği’nin (AB) 2 katı, yani dinamizm var. Ama
sorun şurada; bunları büyütmek gerekiyor, büyüyemiyor, küçük
kalanlar hızla kapanıyor. Demek ki hem ortaklık, hem de birlik-
te iş yapma kültürünü geliştirmek zorundayız. Şirketlerin
büyümesini kısıtlayan faktörleri, finansmana erişim, verimsiz
sosyal güvenlik sistemi, katı iş mevzuatı, iş ortamını zorlaştıran
hukuk sistemini düzeltmeliyiz. Katma değeri artıracak, kümelen-
me stratejilerini uygulamaya koymalıyız. Cari açıkla da ancak bu
şekilde ancak bu şekilde baş edilir. Altyapı sektörlerini rekabete
açarak, maliyetin düşmesini sağlamalıyız. 

Kayıtdışının etkisini değerlendirir misiniz?

Küçük ve ortaboy işletmelerin (KOBİ) küçük kalmasının ardın-
daki diğer bir önemli sebep de, kayıtdışılıktır. Çünkü kayıtdışı
çalışan bir şirketin bilançosu, gerçeği yansıtmaz. Bankalar da
böyle bir şirkete, büyümesi için kredi veremez. KOBİ’lerimiz,
üzerlerindeki ağır vergi ve işgücü maliyetleri nedeniyle, hayatta
kalmanın tek yolunu, kayıtdışına çıkmakta bulmaktadır. Dikkat
edin bu bir tercih değildir, hatalı sistemin yönlendirmesidir. O
halde, acilen kayıt dışı sorununun çözülmesi gerekiyor. Kayda gir-
menin maliyetleri azaltılmalı, kayıtlı ekonomide çalışma, cazip
hale getirilmelidir. 

Şirketlerimiz de artık, kayıtdışı çalışmanın, küçük kalmak
anlamına geldiğini ve geleceği olmadığını görmelidirler.
Hükümetimizin kararlılıkla sürdürdüğü vergi indirimlerine para-
lel olarak, vergi sistemi yeniden dizayn edilerek, basitleştirilmeli,
bürokrasinin takdir yetkisinin değil, kuralların hâkim olduğu bir
sistem kurulmalıdır. 

Uzun zaman üzerinde çalıştığınız Türkiye’nin sanayi envan-
teri ne durumda?

Sektörlerimizi her an takip edebilmek, yönlendirmek ve zamanın-
da önlem alabilmek için, sanayi bilgi sistemini kurmak zorun-
dayız. Bildiğiniz üzere TOBB, yaklaşık 70 bin sanayi firmasının
kapasite raporlarını tutmaktadır. Bunlara dayalı olarak da tüm

Türkiye için internet üzerinde bir sanayi veri tabanı oluşturduk.
Ama bu veri setine, elektrik kullanımı ve istihdam rakamları gibi,
üretimde ana girdi olan faktörlerin bilgilerini dahil ederek, gün-
cel bir takip mekanizması kurmalıyız. Türkiye böylece sektörel
olarak nerede güçlü, nerede desteğe ihtiyacı var, nerede yatırım
gerekli, enerde fazla kapasite oluşmuş, anında görebilecek be poli-
tikalarını buna göre çok daha isabetli bir şekilde belirleyecektir.
Ama çoğu konuda olduğu gibi burada da, bürokrasiyi harekete
geçirecek, açık ve güçlü bir siyasi irade sergilenmesine ihtiyaç var. 

İstihdam noktasında eğitim de çok önemli…

İstihdamın artırılması noktasında eğitim reformu gerçekten çok
önemli. Bugün işsizliğin önemli bir kaynağı da, günümüz iş ha-
yatında ihtiyaç duyulan beceriler arasındaki uyuşmazlıktır.
Oklularımız, iş âleminin istediklerini öğretmemekte, iş âlemiyse,
okullarımızın öğrettiklerine ihtiyaç duymamaktadır. Bir takım
bilgilerin yüklendiği, ama eğitilmeyen bir toplumla, gele-
ceğimizin aydınlatılması düşünülemez. Bu önemli konuda ne
yazık ki bir sağırlar diyalogu hüküm sürüyor. Eğitim reformu yıl-
lardır, kısır tartışmalara kurban edilmektedir. Artık eğitimi,
popülizmin ve siyasetin dışına çıkartmak zorundayız. Meslek
okulları, sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılayacak merkezlere
dönüşmelidir. Beceri kazandırmaya yönelik programlar, sadece
gençleri değil, sayısı hızla artan, orta yaşlı işsizleri de kapsamalıdır.
İşsizlik Sigortası Fonu, bu çerçevede artık aktifleştirilmelidir.
Küresel ekonominin en önemli gerekleri olan, bilgisayar ve
yabancı dil öğretimi teşvik edilmelidir.

TOBB olarak bir de üniversite kurdunuz. Buna neden ihtiyaç
duydunuz?

Üniversiteyi, ülkemizde yıllardır konuşulan üniversite sanayi
işbirliğini sağlamak üzere kurduk. Üniversitemiz, kurulduğu yıl-
dan itibaren, üniversite sınavlarında en çok tercih edilen ilk 5
üniversitelerden biri haline gelmiştir. Buna ilave olarak TOBB-
ETÜ, uluslararası bilim endekslerinde, öğretim üyesi başına
makale sayısında Türkiye birincisi oldu. TOBB ETÜ’de öğrenci-
ler pratiği bilerek yetişecek.  Bizim üniversite eğitimimiz sırasında
hocalarımız muhasebeyi tahtaya T cetveli çizerek öğretirdi. İş haya-
tına atıldığımda ilk günü hiç unutmam; muhasebe defterlerinde T
cetvelini aramıştım. Sadece kitaplarda okunan değil, pratik bilgi
de önemli. Bizim gençlerimiz 4 senenin sonunda okulu bitirdik-
lerini de 1 sene çalışmış oluyorlar. Yani benim gibi T cetvelini ara-
mayacaklar. Ayrıca fabrikaya gittiği zaman ustabaşının yanında
çırak olarak işe başlamayacak. Direkt mühendislik yaparak işe
başlayacak. Burada hedef, üniversite sanayi işbirliğini sağlama. Bu
kolay iş değil, Türkiye sanayi-üniversite işbirliğini fiiliyat da yapa-
madı. Yapamadığı içinde icat çıkaramadı. Ama bizim icat çıkar-
mamız gerekiyor. Yoksa dünya rekabetinde geri kalıyoruz. O yüz-
den de babaannelerimiz bize söylediği “İcat çıkarma” sözlerini
çocuklarınıza kesinlikle söylemeyin. Çocuklarımızı “İcat çıkar”
diye yetiştirelim. İcat çıkaramazsak, teknoloji olarak geri
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kalıyoruz. Buradan bütün ailelere çağrıda bulunuyorum; Bırakın
çocuklarınız eski köye yeni adet getirsin. 

Bütün konuşmalarınızda Türkiye’nin geleceğine dair iyimser
bir tablo ortaya koyuyorsunuz. Son siyasi tartışmaları da
dikkate alırsanız hâlâ iyimser misiniz?

Sonu gelmeyen siyasi içerikli tartışmalardan başımızı
kaldırdığımızda, aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini görebiliriz.
İktisadi ve siyasi reformları tamamlar ve son 5 yılda yakaladığımız
yüzde 7,5’lik büyüme hızını korursak, Türkiye, 25 yıl içinde
AB’yi yakalayacaktır. Bu yüzden Türkiye’nin durmaya, vakit kay-
betmeye tahammülü yoktur. O halde önümüzdeki seçimleri bir
fırsata dönüştürmeliyiz. AB sürecinde gerçekleştireceğimiz
mevzuat dönüşümü, müteşebbislerimizin elini güçlendirecektir.
Keyfiliğin yerini kurallar almalıdır. Kurallar olmalı, herkese eşit
uygulanmalı, kuralların nasıl değişeceği de, kurallara bağlı
olmalıdır. Avrupa’daki Türk müteşebbislerine bakın. Nasıl oluyor
da, Türkiye’deki müteşebbislerden daha verimli olabiliyorlar.
İnsan aynı insan, ama faaliyetin yapıldığı, sistem farklıdır. Muasır
medeniyet seviyesi olarak kabul ettiğimiz modern iş görme zih-
niyetini tesis edebilmek amacıyla AB sürecine önem veriyoruz.
İstikrarı korumak için AB çıpasının önemli olduğunu düşünü-
yoruz.

Yeni hükümet, Mali Disiplini Mutlaka Korumalı

İki gün sonra Türkiye’de seçimler olacak, Yeni hükümetten
neler bekliyorsunuz?

Türkiye’nin öncelikle bir sanayi stratejisine ihtiyacı var. Bunun
için de sanayi envanteri yapılması şart. Enerji, telekomünikasyon,
demiryolu gibi altyapı sektörleri de rekabete açılmalı, yatırım
teşvik sistemi revize edilmelidir. Türk Ticaret Kanunu’da en kısa
sürede yasalaşmalıdır. Yeni hükümet, mutlaka mali disiplini de
korumalıdır. 

Türk iş camiası olarak siyasi partilerimizden, ekonomide istikrar
ortamını güçlendirecek bir tedbirler paketi hazırlamalarını ve
Türkiye’nin geleceği için bir ufuk çizmelerini istiyoruz.
Ekonomisini yüzde 7’nin üzerinde büyüten, bütçesi açık ver-
meyen, enflasyonu ve faiz oranları tek haneli seviyeleri geçmeyen,
işsizlik oranı yüzde 5’in altına inmiş, kişi başına geliri 10 bin
dolara yükselmiş, bir Türkiye görmek istiyoruz. Siyasi partileri-
miz, bu hedeflere, hangi kaynakla ve nasıl ulaşacaklarını anlat-
malı, uygulanabilir projeler ve vizyonu olan programlar ortaya
koymalıdır. Bu hedeflere ulaşırken, unutulmaması gereken temel
öncelimiz, zorlukla kazandığımız ekonomik istikrarın korun-
masıdır. 

Hızlı büyümenin, ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan, cari
açığın neden olduğu, kırılgan ve hassas yapı, her zaman akılda
tutulmalıdır. Kamu maliyesindeki disiplini, gevşetecek ve şef-

faflığı zedeleyecek adımlardan uzak durulmalıdır. Karşılığı
olmadan yapılacak her tür harcamanın, vergi ya da enflasyon
yoluyla, halkın cebinden çıktığını veya borçlanmaya neden olup,
dışarıya bağımlılığımızı artırdığını unutmamalıyız. Vatandaşımızın
gerçek gündemi de işsizliktir. Türkiye her yıl, bir öncekinden daha
fazla istihdam sağlamak zorundadır. Çünkü her yıl 900 bin
gencimiz çalışma çağına gelmektedir. Buna ek olarak, her yıl yüz
binlerce insanımız, tarımsal işgücünden çıkıp, şehirlerde iş ara-
maktadır. Ekonominin büyümenin daha fazla istihdam sağla-
ması, öncelikli konularımız arasında olmalıdır. 

İSO 500 Bir Deniz Feneri

İSO 500 araştırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 55. yılını ve son
derece faydalı hizmetlerini her yıl daha da geliştirerek
sürdürmesinden dolayı kutluyorum. İSO 500, ekonominin ve
sanayinin genel durumunu ortaya koyması anlamında gerçekten
önemli bir çalışma. İSO 500 ve onu takip eden ikinci 500 büyük
firma araştırması, adeta bir deniz feneri gibi. Bu çalışma, genel
gidişatı gösteren en temel ve sağlıklı bilgi setini bizlere sunuyor.
Ama önümüzdeki günlerde İSO 500 sonuçları detaylı analizlerle
gündemde yer alacak.

Hisarcıklıoğlu’ndan 10 Önemli Mesaj
1- İstihdamı cezalandıran değil, teşvik eden politikalara ihtiyaç
var.
2- Verimsiz sosyal güvenlik sistemi, katı iş mevzuatı ve iş ortamını
zorlaştıran hukuk sistemini düzeltmeliyiz. 
3- Bürokrasinin takdir yetkisinin değil, kuralların hâkim olduğu
bir sistem kurulmalıdır. 
4- Sektörlerimizi her an takip edebilmek, yönlendirmek ve
zamanında önlem alabilmek için, sanayi bilgi sistemini kurmak
zorundayız. 
5- Ekonomik büyümenin daha fazla istihdam sağlaması, öncelik-
li konularımız arasında olmalıdır. 
6- Eğitim reformu yıllardır kısır tartışmalara kurban edildi. Artık
eğitimi, popülüzmin ve siyasetin dışına çıkartmak zorundayız. 
7- Teşvik sistemi revize edilmeli, Türk Ticaret Kanunu da en kısa
sürede yasalaşmalı.
8- Türkiye’nin durmaya, vakit kaybetmeye tahammülü yoktur.
Önümüzdeki seçimleri ve oluşacak yeni meclisi bir fırsata
dönüştürmeliyiz. 
9- Sonu gelmeyen siyasi içerikli tartışmalardan başımızı
kaldırdığımızda, aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini görebiliriz. 
10- Babaannelerimizin bize söylediği “İcat çıkarma” sözlerini
çocuklarınıza kesinlikle söylemeyin. Çocuklarımızı “İcat çıkar”
diye yetiştirelim. Referans gazetesi aracılığı ile bütün ailelere çağrı-
da bulunuyoruz. Bırakın çocuklarınız eski köye yeni adet getirsin. 
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ürkiye’deki girişimcilik potansiyelini güçlendirmeyi hedef-
leyen Cisco Girişimcilik Enstitüsü, TOBB-ETÜ yer-
leşkesinde kuruluyor. Cisco’nun dünya çapında uyguladığı

Executive Eğitim Programı temel alınarak hazırlanan ve
ekimde eğitime başlayacak olan enstitü, girişimcilere küçük ve

orta ölçeli bir işletmeyi başarıyla yönetmek için ihtiyaç duyacak-
ları tüm yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor. 

Cisco Girişimcilik Enstitüsü’nün kuruluşuna ilişkin mutabakat
zaptının imza töreni TOBB-ETÜ’de gerçekleşti. Törene TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Cisco Merkezi Başkan Yardımcısı
Kaan Terzioğlu katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, şirket-
lerin küresel ekonomide söz sahibi olabilmelerinin ancak güçlü
KOBİ’leri kapsayan kümelenmeler sayesinde gerçekleşeceğini
kaydetti. KOBİ’lerin sorunlarının çözülememesi, işsizliğin
çözülememesinin sosyal sorunların daha da derinleşmesi anlamı-
na geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Biz, KOBİ’lerimizin
kuvvetlenmesi için yapılması gerekenleri araştırıyoruz. Somut
politika önerileri ve projeler haline getiriyoruz. İşte imzaladığımız
mutabakat zaptıyla beraber faaliyete geçecek olan enstitü,

KOBİ’lerimizin gelişimine yönelik adımlarımıza iyi bir örnek
teşkil etmektedir” dedi. 

“Yatırım fonlarıyla buluşturulacak”

KOBİ’ler için iş yapma biçimlerini değiştiren dönüşümü zorunlu
kılan iki unsurun küreselleşme ve teknolojik gelişmeler olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bilgi devrimi sürecini iyi okuyabilen-
ler ve küreselleşmeye kendini hazırlayabilenler için artık,
dünyanın gitgide düzleştiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: “Bu eğilimleri takip edemeyenler ise rekabetin dışında
kalmaktadır. Bugün hem kamuda hem özel sektörde karar
alıcıların kafası karışıktır. Temel soru şudur: KOBİ’lerimiz,
girişimcilerimiz, kendilerini dönüştürmek, daha iyi rekabet
etmek, bugünün ve esas olarak da yarının eğilimlerine ayak
uydurmak için neler yapmalıdır? Enstitümüzün amaçları ve
faaliyetleri işte tam bu soruya ışık tutacak, Bugünün şarlarında bir
KOBİ’yi iyi yönetmek için elzem olan beceriler ve unsurların
enstitümüz tarafından girişimcilere aktarılmasını hedefliyoruz.”

T

TOBB, Cisco İle enstitü kurdu KOBİ’ler güçlendirilecek
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Hisarcıklıoğlu, enstitünün temel hedeflerinden birinin de
Türkiye’deki iyi iş fikirleri olan ancak yeterli fonu olmayan
girişimcileri, Orta ve Doğu Avrupa Yatırım Fonu başta olmak
üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki yatırım fonlarıyla buluşturmak
olduğunu söyledi. 

Teknoloji desteği

Cisco Merkezi ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Kaan
Terzioğlu ise enstitünün girişimcilik konularına odaklanacağına
ve bilgi iletişim teknolojilerinin KOBİ’ler tarafından kullanıl-
masını, destekleyecek bir proje olduğuna işaret etti. Türk
ekonomisinin büyümesi ve başarısının büyük oranda yerel
KOBİ’lerin başarısından kaynaklandığını belirten Terzioğlu, bu
firmalar için bilgi ve iletişim teknolojilerinin, verimlilik ve per-
formansı artırmada itici güç olabildiğini söyledi. 

Teknoloji çözümleri de kullansalar uygulama odaklı işletmeler ve
girişimcilerin bilgi ve iletişimi teknolojilerinin başarıda nasıl bir
önemi olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten
Terzioğlu, katılımcılarının teknoloji konusunda yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmalarının hedeflendiğini ifade etti. 

“Yeni hükümet reformları 6 ay içinde yapmalı”

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) meclis toplantısına katılan
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
ekonomik olmayan bir dizi reforma acilen ihtiyacı olduğunu
belirterek, yeni hükümetin bu reformları 6 ay içinde yapmasını
istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Yeni Anayasa, Siyasi Partiler
Kanunu ve seçim sistemi reformu, kamu yönetimi ve kamu per-
soneli reformu ile hukuk ve vergi reformu mutlaka yapılmalı,
Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sisteminde yapılacak reform ile
vekil ve millet arasındaki bağ güçlendirilmeli. Yen hükümet
ekonomik olmayan bu reformları ilk 6 ayda yapmalı. Bunları
gerçekleştiremezsek diğerleri boş” dedi. EXPO 2015’i düzenle-
meye talip olan İzmir’in bu girişimiyle statüsünü yükselttiğini de
belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda İzmir’e her türlü desteği vere-
ceklerini dile getirdi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, genel seçimlere ilişkin
yazılı açıklamasında sonuçların barış, huzur ve istikrar
isteğinin göstergesi olduğunu bildirdi. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), seçim
sonuçlarının, milletin barış, huzur ve seçim sonuçlarının,
milletin barış, huzur ve istikrar isteğini ortaya koyduğunu

kaydetti. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, şu görüşmeler
yer verildi: “Türk milleti seçimini tek parti iktidarı yönünde

yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar döneminden sonra
girdiği ilk seçimde oylarını artırmıştır. Bu fırsatı doğru değer-
lendirmek gerekiyor. Türkiye’nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı

var. Yapılması gereken iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için
atılması gereken bütün adımlardır. Türkiye’nin kaybedecek bir
dakikası bile yoktur. Ülkemizin vakit geçirmeden yeniden
ekonomiye odaklanması gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olarak, Türk iş dünyası adına biran önce temel mikro
ekonomik reformların ve yapısal reformların gerçekleştirilmesini,
istihdam sağlayan, üretim ve ihracat yan sanayici, tüccar ve taci-
rimizin önünün açılmasını bekliyoruz. Özellikle istihdamı teşvik
eden politikalar biran önce gündeme alınmalı, Sosyal güvenlik
reformu acilen gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, yapısal
reformlarda ilk yıl çok önemlidir. 

T

Hisarcıklıoğlu: Sandıktan yine istikrar arzusu çıktı
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22 Temmuz öncesinde sürekli “istikrar” vurgusu yapan iş
dünyası, seçim sonuçlarından memnun. Yeni beklenti ise
Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili. Türkiye’nin önde gelen iş
dünyası temsilcileri bu süreçte tekrar gerginlik yaşanma-
masını istiyor. 

Kaybedecek 1 dakika yok

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türk milleti seçimini
tek  parti iktidarı yönünde yapmıştır. Ak Parti, iktidar
döneminden sonra girdiği ilk seçimde oylarını artırmıştır.

Bu fırsatı doğru değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’nin yeni bir
yol haritasına ihtiyacı var. Yapılması gereken, iş ve yatırım

ortamının iyileştirmesini için bütün adımların atılmasıdır.
Türkiye’nin kaybedecek bir dakikası bile yoktur. TOBB olarak,

Türk iş dünyası adına bir an önce temel mikroekonomik reform-
ların gerçekleştirilmesini bekliyoruz. 

Başbakan’ın seçim sonrası konuşması olağanüstüydü

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: AK
Parti artık merkezde çoğunluğu temsil ediyor. O yüzden rejim
kaygımız yok. Ayrıca Erdoğan’ın akşamki konuşması
olağanüstüydü. “Bana oy vermeyenleri de anlıyorum” diyerek
tüm Türkiye’yi kucaklayan bir konuşma yaptı. Gurur verici bir
konuşmaydı. Bunu biz siyasi taahhüt olarak algıladık. Türkiye
geçmiş 5 yıl kazandı, gelecek beş yılı da kazanacak. Şimdi omur-
gası istihdam ve verimlilik olan yeni bir ekonomik yol haritası
çizilmeli.

T

İstikrar tamam uzlaşma zamanı
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Sayıları gün geçtikçe artan vakıf üniversiteleri arasında TOBB
ETÜ, öğrencilerine okurken bir yıllık iş deneyimi avantajı
sağlayan Ortak Eğitim Programı ile öne geçiyor.

İş dünyasına ilk adım

niversite mezunları arasındaki işsizlik oranı her geçen yıl
artarken üniversiteler öğrencilerinin mezun olduklarında
en iyi iş olanaklarına sahip olmaları için yarışıyor.
Eğitimde kaliteyi artırmayı, üniversite-sanayi işbirliğini

gerçekleştirmeyi ve bu sayede Türk eğitim sistemine yeni bir
vizyon getirmeyi amaçlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Ortak Eğitim
Programı ile öğrencilerini daha mezun olmadan iş dünyasıyla
tanıştırıyor. 

“İcat çıkarmalıyız”

TOBB ETÜ, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygu-
lamaya koyduğu ve dört dönemdir uyguladığı “Ortak Eğitim
Programı” ile öğrencilerini hem teori hem de pratikte uluslararası
standartlarda en etkin şekilde eğitiyor. Modelin Türkiye’de uygu-
lanmasının fikir babası olan TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer önümüzde-

ki dönemde kazananlar içinde olmak istiyorsak icat çıkartmak
zorundayız. TOBB ETÜ’yü “icat çıkarsın” diye kurduk” dedi. 

Bilimsel yayında lider

TOBB ETÜ’nün üçüncü yılında Türkiye’nin birinci üniversitesi
olduğunu, 10 yıl içinde de dünyanın saygın üniversiteleri arasına
gireceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu “Uluslararası bilimsel yayın-
ları öğretim üyesi başına düşen miktar sayısında iki yıldır üst üste
diğer üniversiteleri geçerek birinci oldu. Bunun gururunu yaşı-
yoruz” diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu başarılarının temelinde
öğretim üyelerinin çabasının ve “Ortak Eğitim Programı”nın yer
aldığına dikkat çekti.

Üç dönemin biri tecrübeye

TOBB ETÜ’nun akademik programı diğer üniversitelerden fark-
lı olarak iki değil üç dönemden oluşuyor. Ortak Eğitim Programı
ile öğrenci, öğrenimini sürdürürken, ikinci sınıftan itibaren her
akademik yılda bir dönem yani 3,5-4 ay bir kuruluşta tecrübe
kazanıyor. Böylece öğrenciler bir yıllık iş deneyimiyle mezun
oluyor. Uygulama sırasında sigortalanan öğrencilerinin primleri-
ni TOBB ETÜ karşılıyor 361 firmayla sözleme imzalayan TOBB
ETÜ 713 öğrenciye uygulama yeri buldu. 

Ü

Okurken ‘İş’ fırsatı TOBB Üniversitesi’nde
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu söze “Halk istikrarı istedi. Hayırlı olsun”
diye başlayıp, sorduğum soruya yanıt veriyor: 

“Siyasi ve ekonomik alanda iki temel sorunumuz var. Siyasi
alanda işe sivil bir Anayasa yapmakla başlamalıyız. Siyasi Partiler
Kanunu ile seçim sisteminde hukuk ve yargı reformunu gerçek-
leştirilmeden, istihdam üzerindeki vergi yükü azaltılmadan kayıt
dışılığa darbe vurulamayacağı artık anlaşıldı.”

Burada duralım ve soralım:
1) Bölgenizde oy verdiğiniz partinin sizin adınıza TBMM’ye yol-
ladığı milletvekilinin ismini biliyor musunuz? Pek çoğumuz
bilmeyiz. Neden? Çünkü siz milletvekilini değil, partiyi seçiyor-
sunuz. Doğrusu, dar bölgeli iki turlu seçim sistemi değil mi?
Bölgenizde kendini halka yakın hisseden her aday, tartıya çıkar,
oy ister. Sevdiğiniz bildiğiniz kişiye oy verirsiniz. Barajı aşan iki
veya 3 aday kalır.  Onların arasından bir seçim daha yaparsınız ve
bölgenin kanaat önderi, sevilen kişisi TBMM’ye girer.  Meclis’e
bu yöntemle giren milletvekili de parti başkanının kulu olmaz.
Partinin her önerisine otomatiğe bağlanmış gibi el kaldırıp
indirmez!

2) Yüzde 10’luk seçim barajının anti demokratik olduğu bir kez
daha ortaya çıktı. Bakın ne oldu? Barajı delmek için Kürt partisi
DTP adaylarını seçime bağımsız soktu. Yaklaşık 1 milyon 300
bin oy (farklı illerden) aldı ve TBMM’de 23 milletvekili ile tem-
sil edilecek.  Mehmet Ağar’ın DP’si ise Türkiye genelinde 1 mil-
yon 890 bin oy aldı. Barajı geçemediği için TBMM dışında kaldı.
Başka bir deyişle oy kullanan 34 milyon 773 bin seçmenin, yüzde
3,6 sının desteğini alan DTP mecliste, oyların yüzde 5.4’ünü alan
DP Meclis dışında. Demokrasi bu mu?

3)  Ekonomiye gelin. OECD ülkelerinde istihdam yükü en ağır
ülkesi (Yüzde 42 ile) Türkiye. 

Küçük bir örnek: 419 milyon asgari ücretlinin işverene maliyeti
711 YTL İstihdam yarattığı için işverenin (makul boyutları
aşması nedeniyle bunu söylüyorum.) cezalandırıldığı başka ülke
yok. Hisarcıklıoğlu haklı. Eğer bu yük hafifletilmez ise
Türkiye’nin birinci sorunu olan işsizlik meselesine kalıcı bir
çözüm bulunamaz. (Veriler istihdam yükü ile işsizlik arasında
derin bir ilişkinin olduğunu gösteriyor.)

T

Gerçek demokrasi için işe ekonomiden başlayın!
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Önümüzdeki dönemde kazananlar içinde olmak istiyorsak
icat çıkarmalıyız diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Üniversiteyi icat çıkarsınlar diye kurduk” dedi.

ğitimde kaliteyi arttırmayı üniversite-sanayi işbirliğini
gerçekleştirmeyi amaçlayan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ),
Ortak Eğitim Programı ile öğrencilerini mezun olmadan iş

dünyasıyla tanıştırıyor. Bu kapsamda toplam 713 öğrenci, 361
firmada çalışma fırsatı buldu. Öğrenciler firmalardan asgari ücret
de alıyor. 

Ortak Eğitim Modeli’nin Türkiye’de uygulanmasının fikir babası
olan TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde kazananlar içinde
olmak istiyorsak icat çıkarmak zorundayız. İşte biz TOBB
ETÜ’yü icat çıkarsın diye kurduk” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün kuruluşunun üçüncü yılında
Türkiye’nin birinci üniversitesi olduğunu, gelecek 10 yılda da
dünyanın saygın üniversiteleri arasına gireceğini vurguladı.

‘İki yıldır birinci sıradayız’

Hisarcıklıoğlu, “Uluslar arası kabul görmüş, SSCI, SCI ve AHCI

tarafından taranan bilimsel yayınlarda, öğretim üyesi başına
düşen makale sayısında iki yıldır tüm üniversiteleri geçerek birin-
ci sıraya oturduk” dedi. 

İş kazasına karşı öğrenciler sigortalanıyor

TOBB ETÜ Rektörü Prof.Dr. Tahsin Kesici Ortak Eğitim
Programı’nın ABD, Almanya, Kanada gibi sanayileşmiş ülkelerde
yıllardır uygulandığını Türkiye’de ilk kez TOBB ETÜ tarafından
hayata geçildiğini söyledi. 

Ortak Eğitim uygulamasına katılan öğrenciler, iş kazası ve meslek
hastalıklarına karşı sigortalanıyor, primleri TOBB ETÜ tarafın-
dan karşılanıyor. 

Öğrencileri, AB ile yürütülen Erasmus programı kapsamında 4
ülkede 9 firmayla yapılan anlaşmayla yurtdışında da Ortak
Eğitim yapma imkanı buluyorlar. Öğrenciler Erasmus’a dahil
olmadan da yurtdışına anlaştıkları bu firmada Ortak Eğitim’e
katılabiliyorlar. 

Ortak Eğitim nedeniyle ailesinin bulunduğu il dışında uygulama
yapan burslu öğrencilere 450 YTL’ye kadar destek sağlanıyor. 

E

TOBB Başkanı: Üniversiteyi icat için kurduk
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TOBB ETÜ’yü hayatının projesi olarak tanımlayan TOBB
Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “ 3 yıldır eğitim alanında başarısını ortaya
koyan Üniversitemiz bu eğitim yılına daha da iddialı başlı-
yor” diye konuştu.

lk kez Nobel Ödülü sahibi bir bilim adamı Türk üniver-
sitesinde ders verecek. TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi yeni akademik yılda eğitim kadrosunu 2006
yılı Nobel Barış Ödülünü alan Prof. Dr. Muhammed

Yunus ve son seçimde aday olmayarak meclis yerine üniver-
siteleri tercih eden Doç. Dr. Abdüllatif Şener ile güçlendirdi. 

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu üniversiteye verdiği önemi “Hayatımın projesi”
diye anlatarak “3 yıldır eğitim alanında başarısını ortaya koyan
Üniversitemiz bu eğitim öğretim yılına daha da iddialı başlıyor.”
diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün geleceğin bilim insanlarını
yöneticilerini, liderlerini, girişimcilerini ve iş adamlarını
yetiştirmek üzere her türlü altyapıya sahip olarak kurulduğunu ve
3 yıldır önemli başarılara imza attığının altını çizerek “TOBB
ETÜ’nun başarıları artarak devam edecektir. diye ekledi. 

22 Temmuz Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmayarak
meclis yerine üniversiteleri tercih eden Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesinde İktisat Bölümünde Kamu Maliyesi Bütçe
Süreci ve Harcama Programı Tasarımı konularında derslere gire-
cek. Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti de aynı
fakültede derslere giriyor. 

Nobelli Muhammet Yunus

2006 Noel Barış Ödülü sahibi ve Bangladeş Grameen Bank
Başkanı Muhammet Yunus ise TOBB ETÜ bünyesinde açılacak
mikro kredi ve sosyal iş girişimciliğine yönelik çalışmaların
yürütüleceği ve Muhammed Yunus adını taşıyacak Sosyal
Girişimcilik Merkezinde derslere girecek. Merkezde mikro kredi,
yoksullukla mücadele, sosyal iş girişimciliği alanlarında çalışmalar
yürütülecek. Yunus, TOBB ETÜ’de vereceği derslerde konuya
ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. 

Muhammet Yunus yoksullar için yaptığı mikro kredi çalış-
malarıyla tanınıyor. Bengaldeş Pakistan’dan ayrıldıktan sonra,
halkına yardım etmek, onlarla birlikte olmak için Bengaldeş’e
dönen yoksullukla mücadele için çalışmaya başladı. Yunus’un
ülkesine dönerken kendi deyimiyle “aklında nasıl yardım ede-
ceğine dair hiçbir fikir olmaması”na rağmen, borç alanların ne iş
yapabileceklerine ilişkin fikirleri vardı. Bu nedenle cebindeki 27
ABD dolarını, yardım etmek amacıyla, 40 kişiye borç olarak
dağıttı. Bu paranın geri gelip gelmeyeceğini de bilmiyordu.
Herkesin bir birini tanıdığı, birbirine kefil olduğu yakın ilişkilerin
egemen olduğu bir ortamda Muhammet Yunus borç verdiği
parayı geri alabildiğini gördü. Bunun üzerine işini büyüten Yunus
yoksullukla mücadele için çare oldu. 1976 yılında 27 ABD
Doları ve 40 adet “müşteri” ile başlayan serüven bugün 7.5 mil-
yon kişiye verilen krediye ve milyonlarca ABD Doları tutarında
işlem hacmine ulaştı. 

Muhammet Yunus bir fikri olduğu için başladığı denemeye müş-
terilerinin yüzde 97’si kadın olan Bangladeş’in Grameen
Bankası’na dönüştürdü. ABD Başkanı Clinton dahil herkesin
konuya ilgisini çekti. Başarılı bir girişimci olduğunu da kanıtladı.
Sonunda 2006 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. 

İ

Hisarcıklıoğlu: TOBB ETÜ yeni eğitim döneminde daha iddialı
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TOBB-ETÜ Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Üniversite olarak
bilimsel yayınlar konusunda son iki yıldır Türkiye’ye bütün
üniversiteleri geçerek birinci olduk” dedi.

niversite mezunları arasındaki işsizlik oranı her geçen yıl
artarken üniversiteler öğrencilerinin mezun olduklarında
en işi iş olanaklarına sahip olmaları için yarışıyor. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi (TOBB ETÜ), Ortak Eğitim Programı ile öğrencilerini
daha mezun olmadan iş dünyasıyla tanıştırıyor. TOBB-ETÜ,

2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren koyduğu ve dört
dönemdir başarıyla uyguladığı Ortak Eğitim Programı ile öğren-
cilerini hem teori hem de pratikte uluslar arası standartlarda eği-
tiyor. 

Ortak Eğitim Programı, öğrencinin lisans öğrenimini
sürdürürken, ikinci sınıftan itibaren her akademik yılda bir
dönem, yanı 3,5-4 ay süreyle, devam ettiği lisans programıyla
ilgili bir kamu, özerk kurumda gerçek iş ortamında tecrübe

kazanması imkanı bulmasını amaçlıyor. Böylece TOBB-ETÜ
öğrencileri yaklaşık bir yıllık iş deneyimiyle mezun oluyor. 

Bilgisayar programlarına hâkim ve İngilizce bilen öğrenciler asgari
ücret seviyesinde ücret alarak çalışıyor. TOBB-ETÜ, proje kap-
samında 361 firmayla ortak eğitim sözleşmesi imzalayarak toplam
713 öğrenciye uygulama yeri buldu. 

“TOBB ETÜ’yü icat çıkarsın diye kurduk”

Modelin Türkiye’de uygulanmasının fikir babası olan TOBB
Başkanı ve TOBB-ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Eğer önümüzdeki dönemde kazananlar içinde
olmak istiyorsak icat çıkarmak zorundayız. İşte biz TOBB-
ETÜ’yü icat çıkarsın diye kurduk” dedi.  Hisarcıklıoğlu,
“Uluslararası kabul görmüş, SSCI, SCI ve AHCI tarafından
taranan bilimsel yayınlarda öğretim üyesi başına düşen makale
sayısında iki yıldır üst üste diğer tüm üniversiteleri geçerek birin-
ci sıraya oturduk” dedi. 

Ü

TOBB’un hedefi “iş deneyimli öğrenci
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OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) bir sosyal
sorumluluk projesine daha imza atıyor. TOBB ETÜ’ye
kayıt yaptıran şehit çocuklarının, belgelendirilmesi kaydıy-

la, her bölüm için bir kontenjan olmak üzere, eğitim öğretim
ücretinden muaf tutulması kararlaştırıldı. TOBB Başkanı ve

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB ETÜ’nün herhangi bir bölümüne kayıt yaptıran şehit
çocukları arasında kayıt yaptırdıkları bölüm itibarıyla en yüksek
ÖSS puanına sahip olanlara üniversite eğitim-öğretim ücretinden
muafiyet sağlanması konusunda Mütevelli muafiyet sağlanması
konusunda Heyet olarak karar aldıklarını açıkladı. Şehit çocuk-
larına yapılan bu eğitim desteğinin tüm üniversitelere örnek
olması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Şehit çocukları
hepimizin çocukları demektir. Biz TOBB ETÜ olarak onların en

iyi şekilde eğitimi için üstümüze düşeni, elimizden geleni
yapacağız” dedi. Öğrencilerinin yarıya yakınına verdiği burs
imkanıyla öne çıkan TOBB ETÜ’de 4 Fakülte bünyesinde 11
bölüm bulunuyor. Mühendislik Fakültesinde; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesinde; İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler, Fen
Edebiyat Fakültesi bünyesinde; Matematik, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı bölümleri ve ilk kez öğrenci kabul edecek. Güzel
Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sanat ve Tasarım bölümü olmak
üzere 2007-2008 eğitim-öğretim yılında toplam 480 öğrenci alı-
nacak. Bu öğrencilerin 170’i burslu, 310’u ücretli kontenjandan
kayıt yaptıracak. 

T
TOBB ETÜ’den şehit çocuklarına burs…
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şimiz ekonomi olsa da, siyasetteki yüksek tansiyon poli-
tikayı hatta Anayasayı da gündemimize taşıyor. 

Seçimler bitti. AK Partinin ikinci şaşaalı dönemi başladı.
Ne olacak bu CHP’nin hali? diye düşünen sosyal demokrat
kanaat önderleri, durmadan fikirler yürütüyor. Oysa hayat

basit Sevgili yurdum insanı, kendisine dokunulmasını, “adam”
yerine konulmasını istiyor. 

Vatandaş, “Sıcacık aşım, kavgasız başım” diyor. AKP’nin seçim
kazanma sırları. “10 derste nasıl iktidar olunur? halinde her
kesimde konuşulurken, sır mır olmadığı hala anlaşılamıyor. 

Siyasetçi olmaya gerek yok. Köylü de, kenti de aynı şeyleri isti-
yor. Huzur, başını sokacak bir ev, kendisini kimseye muhtaç
etmeyecek ücret, çocuklarına eğitim ve sağlık hizmeti. Ver bun-
ları, al oyu!.. Artık, “Her şeye eyvallah!” yok. Ezik vatandaş döne-
mi bitti. En zengini de, en fakiri de politikacıların kendisine gelip
dokunmasını ve doğrudan karşısına gelip kendisini pazarlamasını
talep ediyor. “Vatandaş ne istiyor?” programıyla, siyasete Ar-Ge
departmanı kurmak gerekiyor. Baykal’a duyurulur Çıta, eziklik-
ten gerçek birey olma düzeyine yükseldi. 
Partilerin işi hem kolay hem zor!..

Gelirimiz 10 bin dolara çıkarsa

Kişi başına gelirimiz 10 bin dolarlara çıkarsa, hamaset dönemi
iyice sıfıra inecek. İşte bu yüzden çılgın Türklerin en çılgınları,
“Sivil Anayasa” diye tutturuyor. Şu bizim 40 yıldır tanıdığımız
Prof. Dr. Zafer Üskül Hoca da işin farkında. Sonradan AK Partili
Üskül Hoca. Ortamını buldu. Baykal’ın dediği gibi “Dakika bir
gol bir” sivil çizgisini de geçerek Anayasa’dan,  Atatürk devrim ve
inkılaplarının bile çıkarılmasını istiyor. Sayın Hoca, az bekle. Kişi
başına gelirimiz 5 bin dolara çıksın. TÜSİAD’a danışmanken
düşündüklerini böyle açık etme hemen! TÜSİAD üyelerinin kişi
başı geliri 100 bin dolarların üzerinde. Onlarla konuşmak kolay.

Ayrıca, Atatürk, doktrin adamı değildi. Aslında Kemalizm’i biz
uydurduk. O devrimlerini “Muasır medeniyet”e ulaşalım diye
yaptı. 

Anıtkabir’den çıkar kendisini doktriner yaptığımız görse, hali-
mize gülerdi.

Anayasa ve ekonomi

İşadamları da Anayasadan yana dertli. Gerçi onlarınki henüz öyle
“devrim fantezisi” çizgisinde görünmüyor. Çanakkale Çan’da
İbrahim Bodur’un kendisini emekli ettiği, “Seramik
Bayramı”ndaydım. Anayasa orada da konuşuldu. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu “Anayasa değişmeden ekonomi düzelmez”
dedi. O daha çok bürokratik, hukuksal ve idari yapıdan yana
dertli. Seçim ve Partiler Yasası ile 657 Sayılı Devlet Personeli
Yasası’ndan her zamanki gibi şikayetçi. O sırada yanımızda bulu-
nan Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile eski İçişleri Bakanı
Abdulkadir Aksu, pek Anayasa meselesine girmediler. Politikaya
veda eden Sanayi Bakanı Ali Coşkun ise “Artık bu durumlarla
ilgilenmiyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı ve oruç

Bakanları bir arada bulunca konu kimin Cumhurbaşkanı olacağı
meselesine de geldi. Abdullah Gül’ün adaylığına nasıl baktığını
sorduğum Çiçek espriyle karışık “Ramazan gelmeden oruç tutul-
maz. Oruç bozmadan da iftar olmaz” anlamında sözler söyledi.
Çiçek spor giysiyle geldiği Çan’da elinde Trabzonsporlu renkler-
den oluşan mavi bordo tesbihiyle kendisini oyalıyordu. 

Bayındırlı Bakanı Faruk Nafiz Özak’ın da aralarında bulunduğu
bakanlar tatil havasında arabalarında bol şakalı sohbetler yaptılar.
Coşkun’un kabine derdi yoktu. Çiçek, Aksu ve Özak ise yeni
kabinede yer alıp almayacaklarını bilmiyorlardı. 

Çiçek’in deyimiyle AKP’de garaj temizliği yapıldıktan sonra
durum netleşecekti. Ve herşey Genel Başkan Erdoğan’a bağlıydı.

İ

Rifat Başkan da yeni Anayasa istiyor
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Hisarcıklıoğlu: İşsizlere her yıl 700 bin kişi katılıyor. % 70’lik
istihdam vergisiyle bu en büyük sorunu çözmek çok zor.

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizlere iş alanı sağla-
maya çalışan sanayiciye uygulanan istihdam vergilerinin
yüksek olduğunu belirtti. 

2.5 milyon kişi

Hisarcıklıoğlu “Problem var çözemiyor, teşvik etmiyor ama ‘işsiz-
lik var’ diye bağırıyoruz. Bu bir tezat. Tüm siyasilere sesleniyo-
rum. Ayağımızdaki prangaları sökün, Türk ekonomisini dünya
ekonomisinde ilk 10’a sokalım” dedi. Türkiye’de en önemli soru-

nunun işsizlik olduğunu, ülkede 2.5 milyon işsiz bulunduğunu,
her yıl bunlara genç nüfustan 700 bin kişinin katıldığını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Buna karşılık sanayicimize uygulanan istihdam
vergileri yüzde 70. Bununla bu alanda dünya birincisiyiz” diye
konuştu. 

Kredi fonu

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Kredi Garanti Fonu ile iştirakçile-
rine ve üyelerine yüzde 50 ortak olup, alacakları kredinin yüzde
80’ine kadar kefil olduklarını ifade ederek, bu şekilde son 10 yıl
içinde 1087 firmaya kefil olduklarını, böylece 170 milyon dolar
kredi kullandırıp, yatırım yaptırdıklarını söyledi. 

T

Yüksek vergide lideriz

Agustos 2007
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urtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Konseyi kuruldu. Konseyde yer alan özel sektör kuru-
luşlarının koordinasyonunu Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) yapacak. Konsey stratejik planlarla yıllık
programları belirleyecek, düzenleme ve uygulamalar hakkında
önerilerde bulunacak.

Y
Yurtdışı müteahhit TOBB’a emanet
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Ekonomide AB çıpasının giderek zayıfladığını ve 2008’de
programın sona erecek olması nedeniyle de IMF çıpasının
günü kaybettiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Yeni bir yerel çıpa üzerinde çalışılmalı” dedi

“Yeni dönemde gerginlik olacağı kanaatinde değilim. Seçim
sırasında tartışmalar doğal. Bir enerji birikmesi olmuştu ve bu
seçim öncesinde boşaldı. Bundan sonra gelişmeler normal
siyasi havada devam eder. Ancak, herkes her şeyi beğenmek
durumunda değil. Beğenmediğini söyler.”

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat
Hisarcıklıoğlu, zayıflayan IMF ve AB çıpalarının yerine
ekonomide yeni bir yerli çıpanın bulunması gerektiğini

söyledi. SABAH gazetesini ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Genel
Yayın Yönetmeni Ergun Babahan, Ekonomi Müdürü Cüneyt

Toros ve Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım’ın son sorularını
yanıtladı. Yeni hükümetten ekonomide temel olarak 10 beklenti-
lerini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, seçim sonuçları için
“Reform kapılarını kapatmadı, ardına kadar açtı. Bu iyi bir
gelişme” değerlendirmesini yaptı. 

Yeni hükümetin kurulmasının ardından ele alınması gereken iki
önemli konu olduğunu dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
“Cumhurbaşkanının seçilmesi ve bütçenin hazırlanması 2007 yılı
içinde tamamlanacak. Bundan sonra ne yapılacaksa 2008 yılının
içinde yeni bir yılda tamamlanması” dedi. Özellikle ekonominin
esas aldığı IMF ve AB çıpalarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “Hızla yeni bir çıpa inşa etmek gerekiyor. AB çıpası
zayıflıyor. IMF çıpası ise 2008’de program sona ermek üzere
olduğu için eskisi kadar kuvvetli değil. Yeni bir yerel çıpa üzerinde
çalışılmalı. 

IMF Sonrası İçin Güven

IMF programının 2008 yılında sona ermesinin önemli olduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, kamuoyuna güven verecek bir harekete
ihtiyaç olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “IMF programının
ardından uygulanacak maliye politikasıyla ilgili kamuoyuna
güven verecek bir tasarıma gidilmeli. Kurallı bir maliye politikası
ve Maliye Politikası Kurulu yeni dönemde piyasalara güven vere-
cek politika alternatifi olarak değerlendirilmeli” diye konuştu. 

T

‘AB ve IMF zayıfladı yerli yeni çıpa bulalım’
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Reformların tamamlanmasının şart olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin zaman kaybı lüksü yok. Seçim
dönüşümü ve onun temsil ettiği umudu destekliyor” dedi. Son iki
yılda reformlarda zaman kaybedildiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
hükümetten diğer isteklerinin şöyle olduğunu kaydetti. 

“Her yerde küresel rekabet gücü meselesinin ön plana çıkarılması
gerekiyor. Bu süreçte kazananların hızı kesinlikle kesilmeli ama
kaybedenlerin kayıplarını telafi etmek esas alınmalı. Mahalli
idareleri dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların gelir ve giderleriyle
ilgili saydamlığın artırılmasına ihtiyaç var. Aynısı merkezi bütçe
için de geçerli. Merkezi bütçenin de saydamlığın artırılmasına
ihtiyaç var. Aynısı merkezi bütçe için de geçerli. Merkezi bütçenin
de saydamlığı ve hesap verilebilirliği geliştirilmeli. Kayıtdışının
azaltılması için kayıtiçine girişin teşviki şart. Yani kayıt içine
girişin maliyetini azaltacak düzeltmeler hayata geçirilmeli.
Maliyetler kadar prosedürler, işlemler de azaltılmalı, vergi siste-
minin yenilenmesi, altyapı sektörlerinin rekabete açılması, yeni
Ticaret Kanunu’nun ivedilikle yasalaşması ve teşvik sisteminin
bölgesel ile sektörel olacak şekilde değiştirilerek yatırım ve rekabet
ortamının iyileştirilmesi gerekiyor.”

Seçim Öncesi Enerji Boşaldı

Seçimlerin tartışmalı bir havada geçmesi nedeniyle önümüzdeki
dönemde siyasette bir gerginlik bekleyip beklemediği sorusuna
Hisarcıklıoğlu’nun yanıtı, “Gerginlik olacağı kanaatinde değilim.
Seçim sırasında tartışmalar doğal. Bir enerji birikmesi olmuştu ve
bu seçim öncesinde boşaldı. Bundan sonra gelişmeler normal
siyasi havada devam eder. Ancak, herkes her şeyi beğenmek duru-
munda değil. Beğenmediğini söyler” sözleriyle yanıtladı. Yabancı
yatırımcıların da seçim öncesi bu anlayışla hareket etiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Son yedi aylık dönemde yabancılar ve yerlilerinin
davranış biçimleri birbirine zıttı. Onlar karlı çıktı. Biz zararlı çık-
tık. Yabancılar “Seçim bu, tartışmalar her yerde oluyor” dediler.
Biz ise “Biz kendimizi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
sorun çıkar. Tedbir almak lazım” diyerek hareket ettik. Tabii ki
bunda yabancıların yumurtalarını koyacak ayrı ayrı sepetlerinin
olması ama bizim sadece bir sepetimiz olmasının da payı var” diye
konuştu. 

Notlar

Merkez’e açıktan mesaj verilmesin

“Merkez Bankası üzerinde baskı kurmamak lazım. Özellikle
hükümetin Merkez Bankası’na vereceği veya vermek istediği
mesajları açıktan vermemesi önemli. Kamuoyu önünde olmadan
bu mesajların verilmesi gerekiyor.  Aksi olduğunda Merkez
Bankası’nın üzerinde soru işareti doğuyor. Merkez Bankası’nın
bağımsızlığına dokunulmamalı. Görevi enflasyon artı büyüme
olabilir ama bağımsızlığına dokunulmamalı. Adamların kanunu

ortada. Verilen görevi yerine getiriyorlar. Görevleri de enflasyonla
mücadele etmek.”

Sermaye kaçışından Allah korusun

“Küresel likitide, en büyük riskler arasındaki yerini koruyor.
Global piyasalardaki dönüşten Allah korusun. Deprem gibi
düşünün. Depremi önlemek mümkün değil. O zaman depreme
dayanaklı bina yapacaksın. Aynı depremde Türkiye’de 40 bin,
Japonya’da bir tane bina yıkılıyor. Yapıyı güçlendirme için yapısal
reformlar şart. Büyüme çıtası da yüzde 7.5’a çekilmeli, Her yerde
yüzde 5 diye yazılıp çiziliyor. Kendimizi yüzde 7.5’a şartlarsak,
yakalarız. Milli gelir bakımından 2019 da AB’nin yarısını
yakalarız.”

TOBB’un hükümetten 10 isteği var

1- Hemen ve hızlı reform ihtiyacı devam ediyor. Zaman kaybı
lüksü yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bütçe 2007’de tamam-
lanıp, ne yapılacaksa 2008’de bir yıl içinde tamamlanmalı.

2- Her yerde küresel rekabet gücü ön plana çıkarılmalı. 

3- AB çıpası zayıflıyor. IMF çıpası ise 2008’de anlaşma sona ere-
ceği için eskisi kadar kuvvetli değil. Hızla yeni çıpa inşası gereki-
yor. Yeni bir yerel çıpa üzerinde çalışılmalı. 

4- 2008 yılında sonlanacağı için IMF programının ardından
uygulanacak maliye politikasıyla ilgili kamuoyuna güven verecek
bir tasarıma gidilmelidir. 

5- Kurallı maliye politikası ve Maliye Politikası Kurulu yeni
dönemde piyasalara güven verebilecek bir politika alternatifi
olarak değerlendirilmeli. 

6- Mahalli idarelerin gelir ve giderleriyle ilgili saydamlık artırıl-
malı. 

7- Merkezi bütçenin saydamlığı ve hesap verilebilirliği artırılmalı. 

8- Kayıt içine girişin maliyetini azaltacak düzenlemeler hayata
geçirilmeli. Düzenlemelerde parasal maliyetlerin dışında
prosedürlerin azaltılması, zaman kaybının önüne geçilmesi gibi
idari önlemler de değerlendirilmeli. 

9- Sanayi, tarım, turizm, bankacılık ve yabancı sermaye stratejileri
oluşturulmalı. 

10- Vergi sisteminin yenilenmesi, alt-yapı sektörlerinin rekabete
açılması, bölgesel ile sektörel teşvikin getirilmesi gibi yatırım ve
rekabet ortamını iyileştirecek önlemler alınmalı. 
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Atatürk ilkeleri tartışması anayasa değişikliğini
engeller

TOBB olarak anayasa değişikliğinin kendilerinin de öncelikleri
arasında olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Atatürk ilkeleri etrafın-
da dönecek bir tartışmanın geçmişte YÖK Kanunu’nda olduğu
değişikliği engelleyeceğini savundu. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: 

“Binanın temellerinin sağlam olmasını istiyorsak, yeni bir
anayasaya ihtiyaç var. Anayasa 1982 yılının koşullarına göre hazır-
lanmış, yine o yılların yarı kamu yarı özel ekonomik koşullarına
göre yazılmış. Zaten geçen yıllarda 52 madde değiştirildi ve
anayasanın omurgası kayboldu. Anayasa herkes eşit diyor ama
Sosyal Güvenlik Reformu çıktığında gördük ki herkes eşit
değilmiş. Bakıyoruz, katmanlar arasındaki farlıklılar varmış,
Anayasa Mahkemesi reformla ilgili kararında “SSK ve Bağ-Kur’a
istediğini yap ama memura dokunma” dedi. Demek ki bu ülkede
imtiyazlı sınıf varmış. Anayasanın kooperatifçiliği düzenleyen,
memurun disiplin suçunu anlatan hükümleri var. 

Yoksa YÖK’e döner

Anayasanın değiştirilmesini istiyoruz ama Mustafa Kemal
Atatürk’ün koyduğu ilkeler çerçevesinde tartışma dönerse bu iş
YÖK tartışmalarına döner. YÖK Yasası’nın değiştirilmesini
herkes istiyordu ama iş öyle tartışmalar etrafında döndü ki, yasa
değiştirilemedi. Anayasa tartışması temel ilkeler etrafında
dönerse, YÖK’teki gibi değişiklik olmaz”

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Hisarcıklıoğlu, “Eğer
demokrasiye inanıyorsak, cumhurbaşkanını Meclis seçmeli. “O,
şu bu olsun” diyorsak, demokrasinin tarifini değiştirelim. Yoksa
Meclis’in kararına saygı göstermeliyiz” dedi. 

Siyasi öncelikleri arasında yeni anayasanın yanı sıra seçim sistemi
ile Siyasi Partiler Kanunu değişikliklerinin bulunduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, idari ve sosyal önceliklerinin de yerine getirilmesi-
ni istediklerini anlattı. Hukuk ve yargı reformunun gerekliliğine
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Hızlı yargılama ve mahkemelerden
çabuk sonuç alınması ekonomik faaliyetlerin hızlanması açısın-
dan da önemli” dedi. Kamu yönetiminde reformun artık yapıl-
masının lazım olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin
istihdam piyasasında ara elemanı sıkıntısı yaşadığı ortada. Bu
nedenle işgücü beceri dönüşümünü sağlayacak eğitim reformu
sağlanmalı. Eğitim kalitesini genel olarak yükseltecek de bir
eğitim reformu hazırlanmalı” diye konuştu. 

Zafer’le birbirimizin gözlerine bakarak diğerinin ne
düşündüğünü anlıyoruz. 

Temmuz 2007 seçimlerinin iş dünyası bakımından bir önemli
gelişmesi de TOBB Başkanvekili ve Ankara Sanayi Odası Başkanı
Zafer Çağlayan’ın da Ak Parti’den Ankara milletvekili olarak
Meclis’e girmesi oldu. Hisarcıklıoğlu ile aynı çatı altında görev
yapmaktan öte yakın çalışma arkadaşı olan Çağlayan’ın Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı için adının geçmesini Hisarcıklıoğlu da olumlu
buluyor. 

“İçimizden gelen bir arkadaşımız. İş hayatının ve iş dünyası
örgütlerinin her türlü kademesinde bulunmuş bir arkadaşımız.
TOBB’da biz de uzun süre beraber çalıştık. Birbirimizi artık çok
iyi tanıyoruz. Bu çok önemli. Artık birbirimize bir şey anlatmak
için konuşmaya bazen gerek bile kalmıyor. Gözlerimize bakarak
anlaşabiliyoruz. İkimiz de diğerinin ne düşündüğünü kestirebili-
yor.”

Ali Coşkun’un da Meclis dışında kalmasıyla ilgili olarak
Hisarcıklıoğlu, “Ali Ağbi de (Coşkun) içimizden gelmişti. Herkes
onu çok sempatik buluyordu. Bu yüzden bizim camiamızda çok
sevilen bir bakandı. Şimdi, Mütevelli Heyeti üyesi olarak TOBB
Üniversitesi’nde artık” dedi.

700 bin genci futbol haberiyle doyuramayız

Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğu mesajını
SABAH’ı ziyaretinde vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “O zaman istih-
damın üzerindeki yükleri kaldırın” dedi. “Türkiye kabuğunu kır-
mak istiyorsa, ilgi alanını ekonomiye odaklamalı” diyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu. “Son yedi aydaki tartışmaların
kime ne faydası oldu? Aman cambaza bakmayın, cüzdanı
çaldırırsın” diye bir laf var. Türkiye’nin gündeminde ekonomi
yoksa cambaza bakıyorsun ve cebindeki para gidiyor. Artık
ekonomiye bakmalıyız. Her yıl 700 bin genci sabahtan akşama
Fener, Galatasaray, Beşiktaş haberleriyle oturtamazsınız. Bunlar
ne yiyecek ne giyecek?
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on aylarda Türkiye’nin sun’i, gereksiz ve kasıtlı olarak
gerilmiş gündeminin ülkeye kaybettirdiklerini en güzel
anlatan teşbih bu olsa gerek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Sabah gazetesindeki mülakatında yapıyor bu mecazı. Bu
ülkenin insanları rejimdi, iç düşmandı, gerilimdi, muhtıraydı

diye manasız tedirginliklere girerken, yabancılar para yatırmaya
devam ettiler Türkiye’ye. Sonunda “onlar kârlı, biz zararlı çıktık”,
Hisarcıklıoğlu’nun tabiriyle Gündemin birinci sırasında ekonomi
yoksa, reformlar yoksa Türkiye hep kaybediyor. Bunu görmemiz
lazım. Zira güçlü olmanın yolu bağırmaktan, milliyetçi nutuklar
atmaktan, her taşın altında iç düşman aramaktan, her reformu,
her değişimi rejim tehdidi olarak algılamaktan geçmi-yor. Güçlü
olmanın yolu büyümeden, refahtan geçiyor. Milli gelirin bir tri-
lyon olması hedefinden, artan istihdamdan, 500 milyar dolar dış
ticaret hedefinden geçiyor. 

Mesafe

Kişi başı Milli Gelir 5000 doları geçti diye seviniyoruz. Tamam
sevinelim ama üyesi olacağımız AB’nin ortalamasının henüz üçte
birine dahi ulaşamadık. Yani bu ülkenin acelesi var. Yeni anayasa
başta olmak üzere sosyal güvenlik, vergi hukuk reformları, reka-
bet gücünü artıracak düzenlemeler yapılmalı. Mali disiplinin
bundan sonra Türkiye’nin “vazgeçilmez”i olduğunu ispat edecek
irade ortaya konmalı. İşsizlik yüzde 9 ve her sene işgücü piyasası-
na 600 bin yeni insan ekleniyor. Bu insanlara iş bulmanın yolu
ekonominin büyümesinden geçiyor. Aylardan beri siyaset
cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Bu kurt kapanından kur-
tulmamız lazım. Türkiye’yi sevmek evhamlar ve mevhum düş-
manlar üretmek değil, iş üretmek demektir. Kendi insanından bu
kadar korkan ve değişime bu denli direnen bir statüko ile Türkiye
hiçbir yere gidemez. Türkiye büyüme ve gelişmek istiyorsa,
statükonun cenderesinden kurtulacak reformları yapmalı ve
kendine güvenmelidir. 

S
Cambaza bakarken cüzdanı çaldırma!
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ki gün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Doğu
Karadeniz’i dolaştım ya, ufkum, mufkum değişti.
Hisarcıklıoğlu, her kentte, sanki “devlet başkanıymış” gibi
karşılanıyordu. Valiler, belediye başkanları, gittiği kentin

milletvekilleri ve oda yetkilileri, Hisarcıklıoğlu’nu kentin çok
dışında, konvoylor halinde karşılıyorlar ve gerçek bir “devlet

başkanı” itibarı gösteriyorlardı. Burada “devlet başkanı” diyorum,
“başbakan” gibi de diyebilirdim ama durumu tam olarak anlata-
mazdı. Çünkü Rifat Hisarcıklıoğlu, “partilerüstü” bir konumda
kalmaya özen gösteriyor ve partili partisiz herkes kendisine itibar
gösteriyor. 

TOBB Başkanlarının aşağı yukarı tümü yakın dostum oldu. Ali
Coşkun’dan, Yalım Erez’e, Fuat Miras’tan Hisarcıklıoğlu’na kadar
hepsi ile sıkı fıkı dostluğumuz oldu. Her birinin ayrı özellikleri,
TOBB’a ve iş dünyasına yaptıkları hizmetler var ama hiçbiri
Hisarcıklıoğlu gibi adım adım bütün Türkiye’yi dolaşmadı, yurt-
dışı ile bu kadar yakın ilişki kurmadı. 

Hisarcıklıoğlu’nun, siyasi partilerin hepsine aynı mesafede kalma
titizliğini biliyorum. Bir keresinde bana, “Biz hiçbir siyasi par-
tinin arka bahçesi olmayız” demişti. Aynı düşüncenin oda ve
borsa başkanlarınca da titizlikle korunmasını istiyordu. Bunları
biliyordum ama yine de sordum; “Başkan adım adım bütün
Türkiye’yi dolaşıyorsunuz, Hakkari de dahil, gitmediğiniz bir yer
kalmadı. Nedir amacınız, siyasi parti liderleri bile seçimlerde,
sizin kadar dolaşmadılar. Yoksa 2012 yılına yeni bir siyasi parti mi
kuracaksınız? Cevabı, “Bir tek amacım var. Türkiye ekonomisini,
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak.” Günlük
siyaset onu pek ilgilendirmiyordu. Kısır siyasi tartışmalar yerine,
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması
için, “neler yapılmalı” onu tartışmak istiyordu. 

Bayburt’ta KOBİ’lere seslenen Hisarcıklıoğlu, KOBİ’ler için
“Kredi Garanti Fonu”nu anlattı. İş yapmak isteyen ama bankalar-
dan kredi alabilme için “ipotek” verme gücü olmayanlara

seslenerek. “Kâr edeceğine gel beni ikna et, ben sana kefil olayım”
dedi. Güzel iş. Hiç “param yok” diye ağlama. Kendine güveni-
yorsan git  TOBB’a. Projeni anlat, TOBB inanır ve kefil olursa 16
banka sana kredi verecek. 

Bunlar TOBB’un, “en büyük 10. ekonomi” olmak için uygula-
maya soktuğu işler. “Kredi Garanti Fonu” gibi bir de KOBİ
Girişim A.Ş var. KOBİ Girişim şöyle çalışıyor: KOBİ’niz var ve
bu kobinin üretme imkanı var ama kaynağı yok. Git TOBB’u
ikna et, sana ortak olsun. Bu ortaklığın şartları var ama gerçekten
ekonomiyi fırlatacak olanlar KOBİ’ler. Onların sorunu çözüldü
mü, ekonomi alıp başını 10’unculuğa doğru gidecek. 

TOBB’da iki tane işleyen mekanizma var. İşi olan ve işini genişlet-
mek isteyeler. KOBİ Girişim A.Ş.’ye başvurarak işini genişlete-
biliyor. Projesi olup para kazanabileceğine inanlar da, gidiyorlar
“Kredi Garanti Fonu”na, TOBB’u ikna ediyorlar ve TOBB
kendilerine kefil oluyor. 

TOBB bir dağınıklığı da yağdan kıl çeker gibi çözümlemiş. 47
kamu kurumu tarafından KOBİ’leri ilgilendiren 150’ye yakın
konu, “kobi.org.tr” web sayfasında bir araya getirilerek hizmete
sunulmuş, Kuruluştan fesih işlemlerine, dış ticarettin teşviklere
kadar  her konuda çözüm “kobi.org.tr” web sayfasında.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin “dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri” olacağına bütün kalbiyle inanıyor.
Türkiye’nin 26 yıl önce dünyanın en büyü 35’inci ekonomisi
olduğunu ve kısa sayılabilecek bir zamanda, dünyanın en büyük
17’nci ekonomisi haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu
süre zarfında ülkemiz, dünyanın 2. büyük düz cam, 5. büyük
mücevherat, 6. büyük pamuk, 6. büyük çimento ve 10. büyük
turizm destinasyonu haline geldi. Avrupa’da satılan her üç beyaz
eşyadan biri, her iki televizyondan biri Türk malı. Ayrıca
Avrupa’nın en büyük  tekstil, televizyon, gübre üreticisiyiz.”
diyor.

İ

KOBİ’lere para musluğu açıldı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu yeni dönemde atılım için yeni hükümetten
yeni bir çıpa istiyor. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Sabah
Gazetesi’ni ziyaretinde yaptığımız sohbetin geniş özeti

dünkü ekonomi sayfasında yayımlandı. Hisarcıklıoğlu “AB
çıpası zayıflıyor. IMF çıpası ise 2008’de anlaşma sona ereceği

için eskisi kadar kuvvetli değil Hızla yeni çıpa inşası gerekiyor.
Yeni bir yerel çıpa üzerinde çalışılmalı” dedi. 

Mesajın temelinde sadece dört cümle var. Ama bu dört cümle çok
şeyi anlatıyor. 

AB’den umut yok – Birincisi, AB çıpası yakın zamanda artık eski
gücüne kavuşamayacak. Kavuşabilecek olsaydı Hisarcıklıoğlu “Bu
çıpayı güçlendirelim” derdi. Türkiye’nin AB ile müzakereleri hız-
landırma açısından yapacakları çok sınırlı. Avrupa’daki siyasi
atmosferin veya hükümetlerin Türkiye’ye bakış açılarının
değişmesini beklemekten öte yapılacak çok fazla bir şey yok.
Müzakerelerin 8 başlıkta dondurulması ve diğer başlılarda
yavaşlatılması karşısında AB çıpası da eski gücünü yitirmiş
durumda. 

Türkiye’nin programı – İkincisi, IMF çıpasının zayıflaması ki,
stand-by anlaşması Mayıs 2008’de son bulacak, Türkiye 1999’dan
başlayarak sürekli stand-by programlarıyla ekonomisini götürdü.
Küresel ekonomi ve piyasalardaki pozitif konjonktürün olumlu
katkısına karşılık hala çözülememiş makro ekonomi sorunlarımız
var. Yüksek cari açık ve istihdamında istenen artışın sağlanama-
ması bunlar arasında. 

IMF’nin fonlarına ihtiyaç duyulması yanında kalkınmanın hız-
landırılması ve ülkenin kendi ihtiyaçlarına daha uygun bir yol
haritası için, Türkiye kendi programını pekala hazırlayabilir. 

Yatırımsızlığın nedeni - Kendi programını hazırlaması demek
ortaya yeni bir hikaye koymak demek. Ekonomiyi çekip çevirecek

ve yönlendirecek, başarıya götürecek bir hikaye. Ya da buna önce-
likler listesi diyerek programa indirgemek de mümkün. Rifat
Hisarcıklıoğlu ister yerli isterse de yabancı olsun neden sıfırdan
yatırım yapılmadığını bu hikaye yokluğuna bağlıyor. 

İcraat yılı 2008- Konuştuklarımızdan, “Ekonomi, sanayi, tarım,
turizm stratejisini belirleyelim. Nereye nasıl gideceğimiz belli
olsun. Siyasi istikrarın da etkisiyle yeni yatırım dönemi başlar.
Yerli müteşebbisler koşmaya hazır” sonucunu çıkarıyorum. 

Bunun için de hükümetin sadece bir yılı var. Çünkü seçimler son-
rasında ilk iş cumhurbaşkanının seçilmesi, hükümetin kurulması
ve ardından bütçe görüşmeleri derken bu yıl geçecek. Net icraat
yapacak 2008 yılı kalıyor geriye. 2009’da da yerel seçimler gün-
deme gelecek. Daha sonrasını ise Allah bilir. Dolayısıyla yeni
hükümet ne yapacaksa 2008’de yapacak.

Öncelik nerede?- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na göre,
ekonomiye strateji çizmeden önce acilen sosyal güvenli reformu-
nun yeninde yapılması gereği ortada duruyor. Çünkü milli gelirin
yüzde 5’i düzeyinde bir açığa yol açıyor. Bu açıkla artık hiçbir yere
varılamaz. Yeni bir program yapılsa da etkili sonuç alınamaz.
Anayasa Mahkemesi de bu reformu “ayrıcalıklı bir kesim”
olduğunu kabul ederek bozdu. Dolayısıyla doğru dürüst bir
sosyal güvenlik reformu için de Anayasa değişikliği şart oldu. 

Siyasi sonucu da olur- Buradan da 2008 icraat sıralamasını
çıkartıyor Hisarcıklıoğlu. Eğer anayasa değişikliği yapılır, sosyal
güvenlik reformu gerçekleştirilir, ortaya Türkiye’yi başarıya taşı-
yacak yeni bir hikaye veya  program da konulursa, bu sadece
başarılı ekonomik sonuçlar vermekle kalmaz beraberinde yeni bir
siyasi başarıyı da getirebilir. 

Sonuç- “İyi işler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğin-
den olur.” Philip Crosby 

T
Yatırım hamlesi içeride yazılmış yeni hikayeyi mi bekliyor?
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin
sorunsuz atlatılacağını söyledi. 

eçimle ilgili kurallar Anayasa’da belirtilmiş. Hala ‘o olsun,
bu olsun’ diyorsak demokrasinin tarifini değiştirelim.

“Çankaya gerilimi seçimlerde boşaldı, enerji toprağa gitti. Halk
iradesini ortaya koyduktan sonra gerginlik olmaz.”

TOBB: Cumhurbaşkanlığı süreci krize dönüşmez

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin sorunsuz atlatılacağını ifade ederek, “Türkiye
kurallar ülkesi. O kurallara göre demokrasinin gereği neyse
ona herkesin saygı göstermesi lazım” dedi. 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sorunsuz atlatıla-
cağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kriz olacağı
kanaatinde değilim” dedi. 

Cumhurbaşkanlığıyla ilgili kuralların Anayasa’da belirtildiğini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, kurallar ülkesi olmak istiyorsa, o
kurallar çerçevesinde demokrasinin gereği neyse ona herkesin
saygı göstermesi lazım” dedi. 

Cumhurbaşkanlığıyla ilgili gerilimin seçimlerde boşaldığını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “4,5 yıllık bir birikim vardı, sonunda seçim-
lerle bu enerji toprağa gitti. Sonuçta halk iradesini otaya koydu.
Bundan sonra gerginlik, demokrasiye saygınız yoksa o ayrı.
Sonuçta kararı Meclis verecek. Meclis’in vereceği karara hepimiz
saygılı olmak zorundayız. Bu konuda halka hesap verecek olan Ak
Parti’nin Genel Başkanı, AK Parti’nin Genel Başkanı kimle daha
iyi çalışabileceğini zaten düşünmüştür. Sonuçta kimi tercih eder-
se onunla çalışmak durumundayız. Ahmet olmasın, Mehmet
olsun meselesi yanlış olur. Hele bizim dışarıdan müdahale
etmemiz demokrasiye müdahale olur” diye konuştu. 

İstihdam üzerindeki yükler azaltılmalı

Türkiye’deki kayıtdışılığın da istihdamın önünde büyük bir engel
olarak durduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İstihdam bile kayıt-
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Köşk seçimi sorunsuz atlatılır
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dışında, SSK’lı olmak bir lüks olarak sunuluyor. En az 4-5 mil-
yon kayıtdışında istihdam var. Bu ileride de hepimizin başına
bela, iki gün sonra bu adam çalışamaz noktaya geldiğinde yine
hepimize yük olacak. O zaman istihdam üzerindeki vergi yükünü
indireceksiniz ki kayıtdışındakiler kayıda girsin” şeklinde konuştu. 

İstihdam vergilerinin indirilmesinin kayıtdışılığı azaltmadığı ve
tekstildeki KDV indiriminin ekonomiye olumlu yansımadığı
yönündeki eleştirilere değinen Hisarcıklıoğlu, kayıtdışını tek tek
kayıt altına almanın mümkün olmadığını, sistemi bir bütün
olarak ele almak gerektiğini ifade etti. 

Birlikte rahmet var

TOBB Başkanı, Dünya piyasalarında JP Morgan gibi, Danone
gibi uluslar arası dev firmaların şirket evlilikleri ile birleşerek
konumlarını güçlendirmelerine rağmen Türk şirketlerin ve özel-
likle KOBİ’lerin “küçük olsun benim olsun” mantığıyla hareket
ettiğinin hatırlatılması üzerine, “Bugün dünyadaki dev şirketler
birleşirken, biz birleşmeyi bir türlü öğrenemiyoruz. Ki bizim
kültürümüzde bir söz var; birlikte rahmet, ayrılıkta azap var:”
Bizde şu an yoklukta birlik var, varlık olmaya başladığında ayrılık
var” şeklinde konuştu. 

Alt yapı hazırlanmalı

Kayserili olduğu için ticareti iyi bildiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “İçin bize derlerdi ki; ‘Eğer iki kişi ortaksa üçüncü
ortak Allah’tır.’ Al üçüncü ortağı sırtın yere gelmesin.
Birleşmelerin önünü açmak için öncelikle hukuki altyapısını
hazırlamak lazım. Kemal beyle bunu konuştuğumuzda hazır
olduğunu ancak seçim nedeniyle gündeme getiremediklerini
söyledi. Birleştirmeyi hukuki olarak kolaylaştırmak ve bunu
teşvik ediyor olmak lazım.”

Sanayi envanteri şart

Sektörleri her an takip edebilmek, yönlendirilmek ve zamanında
önlem alabilmek için, sanayi bilgi sisteminin kurulması gerektiği-
ni kaydeden Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü.
“Teşvik vereceksiniz ama nerede neyi teşvik edeceksiniz bilmiyor-
sunuz. TOBB, yaklaşık 70 bin sanayi firmasının kapasite rapor-
larını tutmakta. Bunlara dayalı olarak da tüm Türkiye için web
üzerinde bir sanayi veri tabanı oluşturduk. Ama bu veri setine,
elektrik kullanımı ve istihdam rakamları gibi, üretimde ana girdi
olan faktörlerin bilgilerini dâhil ederek, güncel bir takip mekaniz-
ması kurmalıyız. Türkiye sektörel olarak nerede güçlü, nerede
desteğe ihtiyacı var, nerede yatırım gerekli, nerede fazla kapasite
oluşmuş, anında görebilecek ve politikalarını buna göre çok daha
isabetli bir şekilde belirleyecektir.”

Cari açık ihracatla önlenmez

Türkiye ekonomisi açısından cari açık riskinin sürdüğünü
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cari açığın sadece
ihracat yoluyla kapatılamayacağını söyledi. Türkiye ekonominin
ihracat için düzenli olarak ara mallar ve hammadde ithal etme
zorunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, mevcut dış ticaret
tablosunda bir birimlik ihracat artışının ithalat cephesinde de en
az bir birimlik artış anlamına geldiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu,
“Cari açık böyle kapatılamaz. Biz, Türkiye’nin sanayi envan-
terinin en titiz şekilde hazırlanmasını, kapasite kullanımının
belirlenmesini ve ulusal katma değeri yüksek üretimin ihracata
yönlendirilerek cari açığın gerçek anlamda kapatılmasını öneri-
yoruz” dedi.

Anayasa miadını doldurdu

Kamuoyunda son günlerde sıkça konuşulan sivil anayasa tartış-
maları hakkındaki düşüncelerini de aktaran TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “1982 Anayasası’nın miadını
doldurduğunu görüyoruz. Anayasamız, zaten yapılan çok sayıda
değişikliklerle, yamalı bohçaya dönmüş, sistematiğini yitirmiş
durumdadır. Artık yeni bir anayasa yazmanın zamanı gelmiştir.”

Vergi yükü azaltılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Faik Yavuz ile birlikte, gazetemizin yeni Genel Yayın
Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert’i makamında ziyaret ederek yeni
görevinden dolayı tebrik etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, ziyaret
sırasında Gazetemizin imtiyaz sahibi Ahmet Albayrak, yazı işleri
müdürlerimiz Ergün Diler ve Mustafa Kartoğlu, Ekonomi Şefi
Selçuk Geçer, yazarlarımız Tahsin Sınav, Melikşah Utku, Yaşar
Süngü ve Mahmut Kayacık ile ekonomi ve reel sektörün sorun-
ları konusunda sohbet etti. Hisarcıklıoğlu, hükümetin öncelikli
olarak reel sektörün üzerindeki vergi yükünün azaltılması
konusunda hızlı adımlar atması gerektiğini ifade etti. 

Gerçek gündem işsizlik sorunu

Türkiye’nin 7 aydın siyasi tartışmalarla gününü geçirdiğini anla-
tan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Meclis Başkanlığı seçiminde
olduğu gibi hızlı hareket edip, Cumhurbaşkanını da seçerek
gerçek gündemi olan işsizliğe dönmesi gerektiğini dile getirdi.
İşsizlik konusunda eğitim sisteminden kaynaklanan aksaklıklara
da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bizim istediğimiz
adamı üniversite yetiştiremiyor, üniversitenin yetiştirdiği adama
da biz iş bulamıyoruz. Ara eleman noktasında sistem bizim iste-
diğimiz elemanı yetişmiyor. Bu yüzden meslek liselerine şahsiyet
kazandırmak, onları cazip hale getirmek lazım.”
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KOBİ’ler İş Bankası’nın mevcut kredi ürünlerinden Kredi
Garanti Fonu’nun teminatıyla daha kolay ve hızlı fay-
dalanacak.

üçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İş Bankası’ndan
daha kolay ve daha hızlı kredi alabilecekler. İş Bankası ile
TOBB’un da kurucusu olduğu Kredi Garanti Fonu arasın-
daki işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre

Kobi’ler Kredi Garanti Fonu’nun teminatıyla İş Bankası’ndan
kredilere daha kolay ulaşacaklar. Toplantıda bir konuşma yapan İş
Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası’nın kuruluşu
itibarıyla Türk özel müteşebbisini desteklemek amacıyla
bankacılık yaptığını vurguladı.

‘400 bin işletmeye kredi’

İşletmelere kamu bankalarından sonra en büyük katkıyı kendi-
lerinin verdiğini vurgulayan Özince, “30 milyar YTL’lik kredi-
lerin yarısından fazlasını bireysel ve kurumsal KOBİ’lere vermek-
teyiz. 400 bin küçük işletmeye kredi kullandırdık. Bu anlaşmayla
şirketlerin riski de azalacak” dedi. Kredi Garanti Fonu Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz da kuruluşun 1991’de 6 kuruluş
tarafından 20 bin YTL sermayeyle kurulduğunu anlatarak şu
anda 180 milyon YTL’lik kefalet oluşturabilecek kapasitede oluş-
turabilecek kapasitede olduklarını ve 2 bin 89 KOBİ’ye destek
verdiklerini anlattı. 

Şirketler büyümüyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türk şirketlerinin
büyümede sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, “Ekonomik büyü-
menin sağlıklı olabilmesi şirketlerin büyümesine bağlıdır.
Şirketlerin büyüyebilmesi için finansman probleminin çözülmesi
gerekir. Son yıllarda bankalarda durumun değişmesiyle işlet-
melere verilen kredi miktarı artıyor. 

TOBB’un da yüzde 50 ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu,
KOBİ’lere destek olacak” diye konuştu. 

Kuralsızlık zarar veriyor

Ersin Özince, bir gazetecinin global dalgaya işaret ederek, “ Bu
döneme nasıl bakıyorsunuz? Sorusu üzerine, “Gelişmiş ülkelerde
dahi finansal piyasalarda kuralların oturmaması sakıncalar oluştu-
ruyor. Bunun için uluslar arası yetkili kurumların bir araya
gelerek kurallar oluşturması gerekiyor” dedi. Ersin Özince,
Türkiye’nin son seçimde tekrar güvence altına alınan istikrar
nedeniyle bu durumun biraz dışında kalmayı başarmış
göründüğüne dikkat çekti. Özince, döviz geliri olmayın dövizle
borçlanmaması gerektiğini de söyledi.  

K

KOBİ’lere kolay kredi
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın Gül’ün seçildiği
takdirde tarafsızlığı ve görevleri en iyi şekilde yerine getire-
ceğine ve tüm ülkeyi kucaklayacağına samimiyetle inanı-
yoruz” diye konuştu. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda
Sayın Gül’ün sahip olduğu meziyetleriyle bu makamın
gerektirdiği tarafsızlığı ve görevleri, en iyi şekilde yerine

getireceğine ve tüm ülkeyi samimiyetle kucaklayacağına ina-
nıyoruz.” dedi. 

TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey başkanları, Yüksek
Koordinasyon Kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul, İzmir oda ve
borsa başkanlarının katıldığı Genişletilmiş Değerlendirme ve
İstişare Toplantısı dün yapıldı.  Cumhurbaşkanlığına aday olan
AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ün de katıldığı toplan-
tıda, TOBB üyeleri ile Gül, yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme
yaptı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, Türk
milletinden aldığı yetiyi yenileyen TBMM’nin meşruiyetinin

tartışılmaz olduğunu işaret ederek, “Dolayısıyla meclisimizin,
Cumhurbaşkanlığı seçimini anayasal kurallar çerçevesinde
tamamlayacağına inanıyoruz. Adaylığını açıklayan Sayın
Abdullah Gül, gerek başbakan gerekse bakan olarak sergilediği
devlet tecrübesiyle ve hem dış ilişkilerde hem de ülke içinde
sergilediği yapıca tavırlarıyla cumhurbaşkanlığı makamının gerek-
tirdiği nitelikleri eksiksiz karşılamaktadır” diye konuştu. Türk iş
camiasının geçen 5 yıl zarfında Abdullah Gül’ün reel sektöre
verdiği ve sorunlarına çözüm yolunda gösterdiği büyük gayreti,
hep takdirle karşıladığını da anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi: 

TBMM’nin kararına saygı

“Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Sayın Gül’ün sahip
olduğu meziyetleriyle bu makamın gerektirdiği tarafsızlığı ve
görevleri en iyi şekilde yerine getireceğine ve tüm ülkeyi
samimiyetle kucaklayacağına inanıyoruz. TBMM’nin vereceği
karara, demokrasiye ve hukuka inanan herkesin saygı göstermesi-
ni bekliyoruz.”

T

TOBB’dan Gül’e destek hükümete uyarı geldi 
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İktisadi reform hamlesi başlamalı

Konuşmasında yeni kurulacak hükümete yönelik öneriler
konusunda da değinen Hisarcıklıoğlu Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığındaki 60. hükümetin, yeni bir iktisadi reform
hamlesini başlatmasını beklediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açıldığına dikkat çekere,
bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ve Türkiye’nin gündeminin
odağına ekonominin oturması gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: Zira bakın, biz son 7 ay boyunca siyasi gündemle
meşgul olurken, dünyadaki konjonktürün değiştiğini fark
edemedik. Dolayısıyla önlem alamadık. Ama biz gözardı etsekte
problemler bizi unutmadı. Şimdi dış konjonktürün, eskisinden
daha az desteleyici olduğu bir ortamda ekonomik büyümeyi
sürdürmek zorundayız. Türkiye’nin öncelikli meselesi işsizlik ve
küresel rekabet gücünün artırılmasıdır. İşte bunlar Türkiye’nin
beka sorunlarıdır.” 

Gül: 1 Mayıs resmi bayram olmalı

Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, her yıl tartışma konusu olan
“1 Mayıs” konusunda sürpriz bir açıklama yaptı. Gül, DİSK
ziyaretinde “1 Mayıs İşçi Bayramı olmalı ve Taksim’de kutlanmalı”
dedi. Gül, dün sabah başlattığı sendika ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla görüşme çerçevesinde son olarak DİSK Genel Başkanı
Süleyman Çelebi’yi ziyaret etti. Gül’le görüşmek için İstanbul’dan
özel olarak Ankara’ya gelen DİSK Genel Başkanı Süleyman
Çelebi, “1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istedi, gazlı bomba yedik”
deyince Gül’den bir başka çarpıcı açıklama geldi. DİSK’i farklı
buluyorum ve bu farklılığı önemsiyorum” diyerek Sendika’yı öven
Gül 1 Mayıs konusunda şu çarpıcı karşılığı verdi. Ben de
1 Mayıs’ın bayram olarak  Taksim’de kutlamasını istedim. Benim
hükümetim döneminde bu konuda hazırlık da yaptık. 1 Mayıs’ın
İşçi Bayramı olması için yasal çalışma başlattım. Ama araya
yaşamın başka yoğunlukları girdi, bunu gerçekleştiremedik.
1 Mayıs İşçi Bayramı olmalı. Cumhurbaşkanı olursam bu konu-
da da gerekeni yapacağım.

En iyi rejim laik Cumhuriyet

Gül DİSK ziyaretinde çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Gül,
hakkında ileri sürülen “laikliğe ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı
olmayacağı” iddialarına yanıt verdi ve “İslam ülkelerini çok
gezdim. Gördüm ki en iyi rejim laik, demokratik Cumhuriyettir.
Türkiye buna en işi örnektir.” dedi. Gül dün ayrıca Türk-İş, Hak-
İş ve TİSK’i de ziyaret ederek, destek istedi.

16
 A

ğu
sto

s 2
00

7
Ak

şa
m

 G
az

et
es

i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

208 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

16
 A

ğu
sto

s 2
00

7
M

ill
i G

az
et

e,

OBB Genişletilmiş Değerlendirmede ve İstişare Toplantısı,
Odalar birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde

(TOBB ETÜ) başladı. 

Toplantıya, odalar birliği yönetim kurulu üyeleri, konsey başkan-
ları, yüksek koordinasyon kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul ve
İzmir oda ve borsa yönetim kurulu başkanları katılıyor. TOBB
olarak yönetim kurulu üyeleri, konsey başkanları, yüksek koordi-
nasyon kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir oda ve bor-
saların yönetim kurulu başkanları ile ekonomik odaklanmayı gün-
demden düşürmemek için toplandıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, amaçlarının, Türk iş dünyasının Türkiye

Cumhuriyetinin 60. hükümetinden beklentileri hakkında
istişarede bulunmak ve buradan çıkan sonuçları yeni kurulacak
hükümete sunmak olduğunu bildirdi. 

Türk iş dünyasının 60. hükümetten beklentilerine yönelik olarak
gerek TEPAV gerekse TOBB bünyesindeki uzmanların hazırlık-
larını sürdürdüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “bu konudaki
taleplerimizi 60. hükümetin kurulmasına müteakiben Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağız” dedi. 60.
hükümetten de beklentilerini Türk iş dünyasının önünü açması,
huzur, barış içinde demokrasiyi geliştirerek daha kazançlı ve
başarılı günlere hep birlikte koşmak olduğunu bildirdi.

T

TOBB: Ekonomi gündemden düşürülmemeli
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 60’ıncı hükümetin yeni bir iktisadi reform
hamlesini başlatmasını istedi. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanı adayı olan Ak Parti Kayseri
Milletvekili Abdullah Gül’ün de katıldığı TOBB

Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare Toplantısı sonrası yeni
hükümetten beklentilerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, 60’ıncı

hükümetin, yeni bir iktisadi reform hamlesini başlatmasını bek-
lediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Anayasa’da
belirtildiği şekilde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, 2007 yılının başından itibaren Türkiye’nin gün-
demine tamamen seçimlerin hakim olduğuna dikkat çekti. 

Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu yüzden ekonomideki dönüşüm süreci
için hayati öneme sahip reformlarda gecikmeler yaşanmıştır.
Bizler, Türk özel sektörü son 5 yıldır dünyanın sayılı büyüme
hikayelerinden birine imza attık. Bunu 58. ve 59. hükümetlerin
sağladığı siyasi ve iktisadi istikrar ile başlayan yapısal reformlara
borçluyuz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 22 Temmuz seçim-
lerinde Başbakan Erdoğan liderliğindeki hükümetin oy oranını
artırmasının başlamış olan iktisadi dönüşümün devam ettirilme-

sine yönelik geniş bir toplumsal talebin varlığını gösterdiğini
söyledi. 

Yeni bir fırsat penceresi açıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye için yeni bir fırsat
penceresinin açıldığına dikkat çekerek, bu fırsatın kaçırılmaması
ve Türkiye’nin gündeminin odağına ekonominin oturması gerek-
tiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu “Zira bakın, biz son 7 ay boyunca
siyasi gündemle meşgul olurken, dünyadaki konjonktürün
değiştiğini fark edemedik. Ama biz gözardı etsek de problemler
bizi unutmadı. Şimdi dış konjonktürün, eskisinden daha az
destekleyici olduğu bir ortamda ekonomik büyümeyi, sürdürmek
zorundayız. Türkiye’nin öncelikli meselesi işsizlik ve küresel reka-
bet gücünün artırılmasıdır” dedi.

T

İş Dünyası reform hamlesi bekliyor
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AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, TOBB’a destek
ziyaretinde bulundu. TOBB da hükümetten, ‘Ekonomiyi gün-
demden düşürmeyin ve iş dünyasının önünü açın’ mesajı gön-
derdi.

umhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) genişletilmiş değerlendirme ve
istişare toplantısına katılarak destek isterken, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik odaklanmayı gün-

demden düşürmemek’ gerektiğine işaret etti, Türkiye’nin bekası
için kalkınma hamlesi istedi. 

TOBB’un ekonomideki gelişmelerin değerlendirildiği, yeni
hükümetten beklentilerin ele alındığı toplantısında, gündemin
son sırasında yer alan cumhurbaşkanlığı seçim süreci Gül’ün
ziyareti ile birlikte birinci sıraya oturdu. Hisarcıklıoğlu, toplantıyı
11. Cumhurbaşkanı seçim süreci öncesinde planladıklarını, ancak
cumhurbaşkanı seçimiyle aynı zaman dilimine rastladığına, işaret
edere, bu nedenle toplantının birinci gündem maddesinin
Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi. 

Abdullah Gül’ün, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP
Genel Başkan Yardımcıları Necati Çetinkaya, Nükhet Hotar

Göksel ve Sadullah Ergin ile birlikte katıldığı toplantıdan sonra
TOBB’dan da destek aldı. Hisarcıklıoğlu, her kesimin Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği, niteliklere
eksiksiz karşıladığını vurgulayarak, adaylığına saygı gösterilmesi
gerektiğini söyledi. Konuşmasında ağırlıkla yeni hükümetten bek-
lentileri dile getiren Hisarcıklıoğlu, 60. hükümetten yeni bir ikti-
sadi reform hamlesi beklediklerini ifade ederek, “Ekonomik
büyümeyi sürdürmek zorundayız. Bugün işsizlik ve küresel reka-
bet gücünün artırılması Türkiye’nin asıl beka sorunudur.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

‘Türkiye’nin odağı ekonomi olmalı’

“22 Temmuz genel seçimlerinde AKP’nin oy oranını artırması,
başlatılmış olan değişim sürecinin, refah ortamının bir sonucu-
dur. 60. hükümetin bu fırsatı değerlendirerek yeni bir iktisadi
reform hamlesini de başlatmasını bekliyoruz. Türkiye’nin gün-
deminin odağına yeniden ekonomi oturmalıdır. Biz siyasetle
uğraşırken dış konjonktür değişti. Ekonomik büyümeyi
sürdürmek zorundayız. İşsizlik ve küresel rekabet gücünün artırıl-
ması Türkiye’nin asıl beka sorunudur. Öte yandan yeni bir reform
hareketi üzerinde durulmalıdır. Kişiye özel uygulamaların çağdaş
demokrasilerde yeri olamaz. 

C

TOBB, destek bekleyen Gül’den ‘iktisadi kalkınma hamlesi’ istedi
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Abdullah Gül’ün dün saat 12.00’deki ziyaretinden iki saat önce
yapılan TOBB Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare
Toplantısı’na, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, konsey başkanları,
yüksek koordinasyon kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir
oda ve borsa yönetim kurulu başkanları katıldı. Hisarcıklıoğlu
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin demokratik
temayüllere yakışır bir seçim sürecinden başarıyla çıktığını, Türk
halkının 22 Temmuz seçimlerine yüzde 84 lük bir katılım sağla-
yarak demokrasiye olan bağlılığını gösterdiğini söyledi. Seçimlerin
en sevindirici tarafının da milli iradenin temsilcisi olan
TBMM’de, siyasi partilerin ve görüşlerin yüzde 85’inin temsil
edilmesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin seçim-
ler sonrası yakaladığı bu fırsatı değerlendirerek gerçek gündemi
olan ekonomiye odaklanmaktan vaz geçmemesi gerektiğini kay-
detti. 

Toplantının amacının da ‘ekonomik odaklanmayı gündemden
düşürmemek’ olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türk iş
dünyasının 60. hükümetten beklentilerine yönelik taleplerini 60.
hükümetin kurulmasını müteakip Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a sunacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, hükümete
sunulacak çalışmanın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar birliği bünyesinde-
ki uzmanlarca hazırlanmakta olduğunu anlattı. 

‘İş dünyasının önünü açın’

Türkiye’nin bir fırsat yakaladığına ve son beş yıldır yakaladığı bu
gelişmeye devam etmek zorunda olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, yeni hükümetten “Türk iş dünyasının önünü
açması, huzur, barış içinde demokrasiyi geliştirerek daha kazançlı
ve başarılı günlere hep birlikte koşmak” için çalışmaya ortam
yaratması beklentisini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası
olarak kendimizi ülkemizle çalışmaya ve başarmaya azimli görü-
yoruz” dedi. 

Türkiye’de 12 milyon ev hanımı var

İşgücüne dahil olmayan 19 milyon 524 bin kadın nüfusunun
yüzde 61.9’nua karşılık gelen 12 milyon 79 bini ev işleriyle
meşgul olduğu için kapsam dışı kaldı. Yüzde 9.9’u çalışamaz
halde, yüzde 8.9’u öğrencilerden oluştu. İstihdam dışı kadınların
yüzde 5.6’sı iş  aramayıp çalışmaya hazır olanlardan oluşurken,
yüzde 1.5’i iş bulma umudu olmayanlardan meydana geldi. Yüzde
3.1’i emekli olduğu, yüzde 0.8’i mevsimlik çalıştığı için işgücüne
dahil olamadı. 

Kayıt dışı çalışanların oranı 1,8 puan azalarak yüzde 47,6 oldu.
Böylece 11 milyon 103 bin kişinin kayıt dışı olarak çalıştığı belir-
lendi. Erkeklerde kayıt dışılık oranı yüzde 41.1, kadınlarda yüzde

65.1 oldu. Tarım sektöründe çalışanların yüzde 87.6’sının, tarım
dışı sektörlerde çalışanların yüzde  32.4’ünün kayıt dışı çalıştığı
belirlendi.
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Yeni bir iktisadi reform şansı

ş dünyasının, çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
hazırlıkları devam eden 60. hükümet için yen bir ekonomi
paketi taslağı hazırladı. Paketi Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan’a sunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın
Erdoğan başkanlığındaki 60. Hükümet’in, bu fırsatı değer-
lendirerek yeni bir iktisadi reform hamlesini başlatmasını bekli-
yoruz” dedi.

Vergi sistemi kökten değişsin

Kabinenin kurulmasının ardından hükümete sunulması beklenen
raporda, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılması,
sanayicinin rekabet gücünün artırılması, enerji fiyatlarının düzen-
lenmesi ve yarım kalan yapısal reformlara devam edilmesi gibi
kapsamlı öneriler bulunuyor. Raporda en dikkat çekici nokta ise
vergi sisteminin “silbaştan” tekrar ele alınması oldu. 

Hisarcıklıoğlu’ndan Abdullah Gül’e ‘tam destek’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genişletilmiş
Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı adayı
Abdullah Gül’e destek verdi. Hisarcıklıoğlu, Gül’ün cumhur-
başkanlığı makamının gerektirdiği nitelikleri eksiksiz karşıladığını
söyledi. Abdullah Gül’de toplantıya katınla oda ve borsa başkan-
larıyla yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.

Ne İstediler?

- İstihdam üzerindeki yükler hafiflesin
- Sektörel ve bölgesel teşviklere geçelim
- Yatırım indirimi uygulamasına geri dönün
- Enerji alanında yatırımlar cazip kılınsın.
- Yenilenebilir enerji kaynağına öncelik verin.
- Vergi sistemi tümüyle gözden geçirilsin
- Sosyal Güvenlik Reformu hızla tamamlansın

Sıcak paraya karşı istikrar fonu

İş dünyası temsilcileri, giderek tehlikeli boyuta ulaşan sıcak
paranın giriş çıkışının denetimi için istikrar fonu önerdi. Bazı
işadamları da vergilerde 100 günlük program dahilinde şok
indirim istedi.

TOBB’dan yeni hükümete ekonomide “yol haritası”

İş dünyasının, çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hazırlık-
ları devam eden 60. Hükümet’e ekonomi paketi taslağı hazırladı.
TOBB Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nda
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığındaki 60. Hükümet’in, bu fırsatı değer-
lendirerek yeni bir iktisadi reform hamlesini başlatmasını bekli-
yoruz” dedi. Kabineni kurulmasının ardından hükümete sunul-
ması beklenen raporda, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin
kaldırılması, sanayicinin rekabet gücünün artırılması, enerji fiyat-
larının düzenlenmesi ve yarım kalan yapısal reformlara devam

İ

Abdullah Gül’ün Köşk adaylığına destek veren TOBB, AKP’ye yeni bir ekonomik yol haritası önerisi sundu 

TOBB’dan 60. Hükümete ‘paket’
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edilmesi gibi kapsamlı öneriler bulunuyor. Raporda en dikkat
çekici nokta ise vergi sisteminin ‘sil baştan’ tekrar ele alınması
oldu. 

TOBB’un Yönetim Kurulu üyeleri ve İzmir, İstanbul, Ankara gibi
belli başlı oda başkanlarının katıldığı istişare toplantısında
hükümete sunulacak reform paketi hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Raporda, iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği is-
tihdamın üzerindeki vergi ve SSK primi gibi yüklerin hafif-
letilmesine yönelik öneriler yer alırken, yatırımlar sırasında
yaşanan bürokratik engellerin kaldırılması gibi yatırımcının
şikayetçi olduğu konularının yer aldığı öğrenildi. Ayrıca,
hükümetin teşvik uygulamasına da yer verilerek, teşvik sisteminin
revize edilerek sektörel ve bölgesel teşvik uygulamasının
Türkiye’ye uygun bir şekilde yapılandırılması önerisi yer aldı.
Ayrıca hükümetin geçtiğimiz yıllarda kaldırdığı yatırım indirimi
uygulamasına tekrar başlaması da önerildi. 

Enerji yatırımları cazip hale getirilsin

Raporda enerji arz talep miktarı arasındaki bıçak sırtı dengeye de
dikkat çekilerek, enerji yatırımlarının önünün açılması için
bürokratik engellerin kaldırılması önerisinde bulunuldu. 

Rapora yönelik Dünya’ya bilgi veren bir oda başkanı elektrik üre-
tim ve tüketiminin S.O.S. verdiğini belirtirken, yeni hükümetin
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvikler getirme-
si gerektiğini dile getirdi. Söz konusu oda başkanı Türkiye’nin
enerji politikasını tekrar gözde geçirmesi gerektiği dile getirirken,
“Hidroelektrik ve termik santral yatırımlarının önünün açılması
gerekiyor. Dışa bağımlılık Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor.
Enerji sektöründe yer alan yatırımcıların desteklenmesi bunu
yaparken de sanayicinin üzerindeki enerji yükünün de hafif-
letilmesi gerekiyor” dedi. 

Mali yapı tekrar ele alınsın

Bu arada raporda mali yapının tekrar ele alınması gerektiğine
ilişkin ibare de yer aldı. Vergi sisteminin sadece gelir vergisi boyu-
tu ile değil tüm sistemin tekrar ele alınması önerisine yer verildi.
Raporda ayrıca Ticaret Kanunu Tasarısı’nın bir an önce yasalaş-
ması gerektiğine dikkat çekildiği öğrenildi. 2008 yılına ertelenen
Sosyal Güvenlik Reformu’nun daha fazla erteleme olmadan bir an
önce hayata geçirilerek, sosyal güvenlikteki ‘kara deliğin’ kapatıl-
ması talebi de yer aldı. 

Neler istendi ne uyarılarda bulunuldu?

Toplantıya katılan üyelerin dile getirdikleri diğer görüşler ise şöyle.
- Giderek tehlikeli boyuta ulaşan sıcak paranın geliş gidişinin
denetlenebilmesi amacıyla bir ‘istikrar fonu’ oluşturulsun. Aksi
takdirde yeni yatırımlar için cesaret gelmez. 

- Vergilerde 100 günlük program dahilinde şok indirim yapılmalı.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yeniden yapılandırılarak, inovasyona
teşvik veren bir yapıya kavuşturulmalı,
- Yenileşmeye ayak uyduramayan Anayasa bir an önce değişti-
rilmeli.
- Hukuk ve yargı reformu yapılmalı.
- Seçim sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu değiştirilerek partilerin
liderlerin iki dudağı arasında yönetilmesi engellenmeli.

Hisarcıklıoğlu, Gül’e destek verdi iktisadi reform
hamlesi istedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılan Ak Parti
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı-
na da destek verdi. 

TOBB Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, Odalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB ETÜ) yapıldı. 

Toplantıya, odalar birliği yönetim kurulu üyeleri, konsey başkan-
ları, yüksek koordinasyon kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul ve
İzmir oda ve borsa yönetim kurulu başkanları katıldı. 

Seçim sürecinden başarılı çıkıldı

Toplantının açılışında bir konuşma yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin demokratik temayüllere yakışır bir
seçim sürecinden başarıyla çıktığını belirterek, Tür halkının, 22
Temmuz seçimlerine yüzde 84’lük bir katılım sağlayarak
demokrasiye olan bağlılığını gösterdiğini söyledi. 

Gerçek gündem ekonomi olmalı

Bu seçimlerin en sevindirici tarafının da milli iradenin temsilcisi
olan TBMM’de siyasi partilerin ve görüşlerin yüzde 85’inin tem-
sil edilmesi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
seçimler sonrası yakaladığı bu fırsatı değerlendirerek gerçek gün-
deminden yani ekonomiye odaklanmaktan vazgeçmesini gerek-
tiğini kaydetti.

Öncelikli gündem Köşk

Hisarcıklıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı seçim süreci öncesinde plan-
ladıkları bu toplantının cumhurbaşkanı seçimiyle aynı zaman dili-
mine rastladığını belirterek, bu nedenle toplantının 1. gündem
maddesinin cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanlığına aday olan Ak Parti Kayseri Milletvekili
Abdullah Gül’ün de katıldığı toplantıda, TOBB üyeleri ile Gül,
yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantının sonunda
açıklama yapın Hisarcıklıoğlu konuşmasının son bölümünü
cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayırdı. 
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Demokrasinin kurallar ve kurumlar rejimi olduğunu, kişiye özel
uygulamaların çağdaş demokrasilerde yeri bulunmayacağını
belirten Hisarcıklıoğlu, demokrasinin, aynı zamanda eşit fırsatlar
rejimi olduğuna vurgu yaptı. 

Türk milletinden aldığı yetkiyi yenileyen TBMM’nin meşru-
tiyetinin tartışılmaz olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
“Dolayısıyla meclisimizin, cumhurbaşkanlığı seçimini anayasal
kurallar çerçevesinde tamamlayacağına inanıyoruz. Adaylığını
açıklayan Sayın Abdullah Gül, gerek başbakan gerekse bakan
olarak sergilediği devlet tecrübesiyle ve hem dış ilişkilerde hem de
ülke içinde sergilediği yapıcı tavırlarıyla cumhurbaşkanlığı
makamının gerektirdiği nitelikleri eksiksiz karşılamaktadır” diye
konuştu. 

Gül’ün büyük gayretini gördük

Türk iş camiasının geçen 5 yıl zarfında Abdullah Gül’ün reel sek-
töre verdiği ve sorunlarına çözüm yolunda gösterdiği büyük
gayreti, hep takdirle karşıladığını da anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Sayın, Gül’ün sahip
olduğu meziyetleriyle bu makamın gerektirdiği tarafsızlığı ve
görevleri en iyi şekilde yerine getireceğine ve tüm ülkeyi
samimiyetle kucaklayacağına inanıyoruz. 

Sayın Gül’ün kendisinin de gayet güzel ifade ettiği üzere
Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini oluşturan demokratik,
laik, sosyal hukuk devleti yapımız bundan sonra da temel ilke-
lerimiz olmaya devam edecektir. TBMM’nin vereceği karara,
demokrasiye ve hukuka inanan herkesin saygı göstermesini bek-
liyoruz.”

Yeni hamle

Hisarcıklıoğlu, Gül’ün de katıldığı TOBB Genişletilmiş değer-
lendirme ve İstişare Toplantısı toplantısının ardından yaptığı açık-
lamada ise Türkiye’nin milletvekili seçim sürecini demokrasi
kurallarına uygun olarak başarıyla geride bıraktığını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, 22 Temmuz seçimlerinde Başbakan Erdoğan lider-
liğindeki hükümetin oranını artırmasının başlamış olan iktisadi
dönüşümün devam ettirilmesine yönelik geniş bir toplumsal
talebin varlığını gösterdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Recep
Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki 60. hükümetin, bu fırsatı değer-
lendirerek yeni bir iktisadi reform hamlesini başlatmasını bekli-
yoruz” dedi. 

Fırsat penceresi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açıldığına
dikkat çekerek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ve
Türkiye’nin gündeminin odağına ekonominin oturması gerektiği-
ni kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Zira bakın, biz son 7 ay boyunca siyasi gündemle meşgul
olurken, dünyadaki konjoktürün değiştiğini fark edemedik.
Dolayısıyla önlem alamadık. Ama biz gözardı etsek de problemler
bizi unutmadı. Şimdi dış konjoktürün, eskisinden daha az destek-
leyici olduğu bir ortamda ekonomik büyümeyi sürdürmek zorun-
dayız. Türkiye’nin öncelikli meselesi işsizlik ve küresel rekabet
gücünün artırılmasıdır. İşte bunlar Türkiye’nin beka sorunlarıdır.”

Yeni bir reform programı üzerinde çalışılması gerektiğine işaret
eden Hisarcıklıoğlu, güçlü tek parti iktidarının bunları sağlamada
en büyük avantaj olacağını bildirdi. 

TOBB olarak yönetim kurulu üyeleri, konsey başkanları, yüksek
koordinasyon kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir oda ve
borsaların yönetim kurulu başkanları ile ekonomik odaklanmayı
gündemden düşürmemek için toplandıkları ifade eden
Hisarcıklıoğlu, amaçlarını, Türk iş dünyasının Türkiye
Cumhuriyetinin 60. hükümetinden beklentileri hakkında
istişarede bulunmak ve buradan çıkan sonuçları yeni kurulacak
hükümete sunmak olduğunu bildirdi. 

TEPAV gerekse TOBB bünyesindeki uzmanların hazırlıklarını
sürdürdüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu konudaki taleple-
rimizi, 60. hükümetin kurulmasına müteakiben Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağız” dedi.

Gül: TOBB’la yakın çalışacağız

AKP’nin 232 milletvekili tarafından cumhurbaşkanlığına aday
gösterilen Kayseri Milletvekili Abdullah Gül TOBB’dan destek
istedi. Abdullah Gül, TOBB üyeleri ile gerçekleştirdiği yaklaşık
1 saatlik görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasın-
da eşi Hayrinünsa Gül’ün türbanı nedeni ile yaşanan tartışmalara
Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler ilkesini adres göstererek
cevap verdi. Gül, “Anayasa bireysel tercihleri ve insanların giyimi-
ni garanti altına alınmıştır” dedi.

Gül, kendisinin 59’uncu hükümet döneminde köklü reform çalış-
malarının içinde bulunduğunu ve bu çalışmalarda TOBB’un
katkısına değinirken, “Bu kurumla yakın işbirliği içinde olunması
gerekir’ sözleri ile Cumhurbaşkanı olması durumunda TOBB ile
ilişkilerinin süreceğini ifade etti. Gül, cumhurbaşkanlığı
makamının tarafsız, siyasetten arınmış herkese eşit mesafede
olması gerektiğine dikkat çekti. Toplantıda bir basın mensubunun
son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın Gül’ün
cumhurbaşkanlığı adaylığının etkisi olduğuna dair yorumları
anımsatması üzerine Gül, Türkiye’nin ekonomide yapılan reform-
lar sayesinde içerden ve dışarıdan gelecek şoklara karşı dirençli
hale geldiğini kaydetti. ‘Bu ülkede demokrasi çalışıyor’ diyen Gül,
“Türkiye’de anayasal kanunlar uygulandığı sürece bir risk yoktur.
Dışarıdan etkilenebilir. U borusu gibi ekonomimiz dünya ile
bütünleşmiştir. Zaman zaman sıkıntıları olabilir. Amerika’daki faiz
oranları etkileyebilir ama aldığımız Türkiye’nin geleceği çok par-
laktır. Potansiyeli çok yüksektir” dedi.
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OBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bir süredir tekrar-
ladığı önemli bir cümlesi var: “Kayıt dışı uygulamalar
makul düzeylere düşürülmelidir!” Bu, toplumun birçok

kesimi tarafından da dile getirilmektedir. Şimdi yeni bir
hükümet kurulurken, bu konunun hayati öncelik taşıdığı

toplumun çeşitli kesimlerince dillendirilip, tartışılarak çözümü
için projeler önerilmelidir.

Hisarcıklıoğlu’nun önemli cümlesi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en geniş tabanlı işveren
örgütünün başkanıdır. O nedenle onun söylediği ve zaman
içersinde tekrarladığı önerilerini toplum olarak duruş düşünmek,
söylediklerinin önünü ve arkasını irdelemek hepimizin ortak
sorumluluğudur. 

Ne diyor Rifat Hisarcıklıoğlu?
“Kayıt dışı uygulamalar makul düzeylere indirilmelidir!”

TOBB Başkanı bu sözü yeni söylemiyor. Epey zamandır üstüne
basa basa kayıt dışının bu seviyede sürmesinin yarattığı “haksız
rekabet” nedeniyle ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini tekrar-
lıyor.

Ülkemizde büyük çoğunluk, 1950’li yıllardan başlayarak yarım
yüzyılı aşkın süredir korumacı bir ekonominin yarattığı kayıt dışı
sistemi kısa zamanda makul seviyeye indirmek mümkün değildir
diye düşünür. Bunun birden makul seviyeye indirilmesinin yara-
tacağı sancılara seçimli iktidarlar dayanamaz. 

Şimdi TOBB Başkanı’ndan, Türk-İş Başkanı’na DİSK ve
Hak-İş’ten MESS’e, TÜSİAD’a, köşe yazarlarından sokaktaki
vatandaşa herkes kayıt dışından yakınıyor. Kayıt dışının
sürdürülemez olduğunu tekrarlıyorlar. Buna karşın kayıt dışı
uygulamaları azaltma konusunda hiçbir adım atılmıyor. Bu

durum tehlikelidir. Çünkü toplumun kurumlara, kuruluşlara ve
onların sözcüsü durumundaki önderlerine inancı sarsılır, güven
azalır. Ve kitle desteğinin oluşması zorlaşır. 

O nedenle yeni hükümetin kayıt dışı konusunu farklı biçimde ele
alması gerekir. Hemen herkes koro halinde, değişen dünyada iş
yapma tarzlarının değişmesi gerektiğini söylüyor. Onun için de
önce kayıt dışılığı makul düzeye düşürmek için geçmiş alışkanlık-
larımızdan farklı şekilde ele alsak diyorum. 

Doğaldır ki bu durumda önerimin ne olduğuna ortaya koy-
malıyım. 

Öncelikle kayıt dışılığa karşı olanlar bu konuda gazetelerde,
televizyonlarda değerlendirmelerini ortaya koyup yaygın bir tartış-
ma açmalılar. Sorunun “çözümü” ve “çözümsüzlüğü” bu tartışma-
da dile getirilmeli. Bunun ardından güçlü bir örgütün, örneğin
TOBB’un öncülüğünde yapılacak işle, atılacak adımlar “proje-
lendirilmeli.” Ve projenin topluma nasıl mal edileceğinin yolları
bulunmalı. 

Toplumun tek sorunu kayıt dışılık değildir. Üretim ve rekabet
açısından üzerinde durulan daha birçok sorun vardır. Ama birçok
araştırmanın buluştuğu sonuç şudur: Kayıt dışı uygulamaların
yarattığı haksız rekabet önlenemezse kayıt altındaki üretici birçok
kuruluş sistem dışına çıkar. Aynı şekilde ülkemize gelmesini bek-
lediğimiz sıfırdan yabancı sermaye istenilen seviyeye çıkmaz. 

Kendi düşük oranlı tasarrufumuzla da yüzde 7’lik sürekli kalkın-
ma hızını elde etmemiz mümkün olmayacağı için 2023 yılında
kişi başına milli geliri 15 bin dolara çıkmış ülke olma hedefi bir
hayal halini alır. O nedenle sorunlar arasında bir öncelik sırala-
ması yapmak ve kayıt dışı ile mücadeleye ilk sıralarda yer vermek
büyük önem taşır.

T

Hisarcıklıoğlu’nun önemli cümlesi
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği, son dönemde ortaya
çıkan enerji açığı ve kuraklık için harekete geçiyor. TOBB,
her iki konuda bir çalışma yaparak hükümete sunacak.

TOBB’dan enerji ve kuraklığa çözüm çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son dönemde ortaya
çıkan enerji açığı ve kuraklık için harekete geçiyor. TOBB’un
önceki gün gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısında
Türkiye’nin enerjide yakın gelecekte ciddi bir sıkıntı yaşayabile-
ceğine dikkat çeken işadamları, bu soruna çözüm arayışlarında
birliğin öncü olmasını istedi. Toplantıda kuraklık konusu da ele
alınarak, her iki konuda da yapılacak çalışmaların kısa sürede
hükümete sunulması benimsendi. 

Önceki gün Ankara’da gerçekleşen genişletilmiş değerlendirme ve
istişare toplantısında TOBB yönetim kurulu üyeleri, konsey
başkanları, yüksek koordinasyon kurulu üyeleri, Ankara, İstanbul
ve İzmir oda-borsa başkanları katıldı. Toplantıda Abdullah Gül’ün
Cumhurbaşkanlığı adaylığının yanı sıra, yeni dönemde ekono-
mide öne çıkacak konular da tartışıldı. Bu kapsamda özellikle
enerji ve kuraklık konuları öne çıktı. 

Edinilen bilgilere göre özellikle gelecek dönemde yağış azlığı ve
sıcaklıkların artmasına bağlı olarak ciddi bir enerji darboğazı

yaşanacağına dikkat çeken işadamları, bu konuda bir çalışma
yapılmasını talep etti. İşadamlarının gündeminde olan diğer bir
konu da, kuraklık oldu. Bazı oda başkanları kuraklıkta birlikte
gündeme gelen sıkıntıların önemine dikkat çekerek, Odalar
Birliği’nin bu konuda öncülük yapmasını istedi. Bu konuyla ilgili
yapılacak çalışmaların zaman geçirmeden hükümete sunulması
gerektiği de ifade edildi. 

Reformlar yapılmalı

Toplantıda, 60. hükümete sunulmak üzere bir beklentiler raporu
hazırlanması da öngörüldü. Buna göre kısa süre içinde Birlik yöne-
timi tarafından hazırlanacak rapor, hükümetin oluşturulmasından
sonra hızlı biçimde ilgili bakanlara ve başbakana iletilecek.

Raporda yer alacak konuların başında, tamamlanmayan reform-
ların ve mikro düzenlemelerin hızla tamamlanması bulunuyor. Bu
kapsamda vergi reformunun yapılması, vergi kanunlarının
sadeleştirilmesi, sosyal güvenlik reformunun zaman geçirilmeden
yapılması, istihdam paketinin uygulamaya girmesi, enerjide
özelleştirilmeye hız verilmesi ve enerji piyasasının liberalleştirilme-
si, teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi de raporun içinde yer
alacak.

T

TOBB’dan enerji ve kuraklığa acil çözüm çağrısı
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, “Sarkozy, Fransız
işadamı için Katar’a gidiyorsa, bizimki de gitmeli” demesi
aklıma, İngiltere Kraliçesi’nin 400 milyon dolarlık bir iş
için, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve Suudi Kral’ın

önünde eğilmesi geldi. 1980’li yılların başıydı. Yani bizim, yıl-
lık ihracatımızın sadece 4 milyar dolar dolaylarında olduğu yıllar.
O ziyaret sonrası, Türkiye’de “Kraliçe nasıl Kral’ın önünde
referans yapar” tartışması ortaya çıktı. Başbakan Turgut Özal,
Kraliçe’nin hareketini onaylıyor ve “Bizim de dünyayı dolaşıp
işadamlarımıza ufuk açmamız lazım” diyordu. Ve de dediklerini
yaptı, yanına aldığı işadamlarıyla bütün dünyayı dolaştı.
Türkiye’ye yeni bir ufuk açtı. 

Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın gündeminde uzun süredir ekonomi
var, biz ise 7 aydır siyaset konuşuyoruz. 2007 yılı ne yazık ki
ekonomi için kayıp yıl oldu” diyor. Haklı. Çünkü  Başkanın hem
kendi eli, hem de üyelerinin elleri taşın altında. Ekonomi için bir
“kayıp yılın” ne anlama geldiğini en iyi onlar bilirler. Ekonomik
istikrarın, olmazsa olmaz şartlarından birinin “siyasi istikrar”
olduğunu en çok onlar biliyor. 

Zaten Gül, TOBB’u ziyaret ettiğinde, üyeler hemen ekonomi
konusunda yoğunlaşmışlar. Kafalarındaki endişelerini “müstakbel
Cumhurbaşkanı”na sormuşlar. Türkiye tarihinde ilk kez, bir
Cumhurbaşkanı adayı olarak TOBB’u ziyaret eden Gül, onları
dinlemiş, sorulara cevaplar vermiş ve onları ikna etmiş.
Hisarcıklıoğlu, “En kötü şey gerginlik” diyor. Ne ticaret, ne de
sanayi gerginlik istemez. Gerginlik olursa ticaret duruyor, zengin-
lik bitiyor. 

Benim fakültemden, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
mezun, lisans ve doktora çalışmalarını yürütmek için burslu
olarak iki sene Londra ve Exeter’de kalan, “ekonomist” Abdullah
Gül, TOBB üyelerinin duyduğu bütün sıkıntıları ta yüreğinin en

derinlerinde duyacak bilgi ve hassasiyete sahip bir kişi ‘1983-1991
yılları arasında merkezi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde olan
İslam Kalkınma Bankası’nda “iktisat uzmanı” olarak çalışırken,
İngiltere Kraliçesi’nin İngiliz işadamları için neler yaptığına, niçin
Riyad’ı ziyaret ettiğine bilfiil şahit olmuştur. 

Sadece İngiltere Kraliçesi değil, geçen yıllarda Almanya
Cumhurbaşkanı Horst Köhler de, işsizlik ile mücadelede başarılı
olabilmek için hükümet partileri ile muhalefetin işbirliği yaparak
“vatanperver sorumluluk” üstlenmeleri kampanyası açmıştı.
Yabancı devlet başkanları, kendi işadamları için kolları sıvarken,
bizde maalesef sadece Özal, bu konuda sorumluluk üstlenmiş ve
“sağlığı pahasına” bütün dünyayı dolaşarak Türkiye ekonomisine
destek sağlamıştı. 

Artık Cumhurbaşkanı seçilecek olan Gül de bu gerçeği en iyi
anlayacak kişi olacak. Zaten TOBB üyeleri kendisinden bu desteği
rica etmişler. Hisarcıklıoğlu, “İşadamı artık tek bacakla yurtdışın-
da yeteri kadar etkinlik olmadığını gördü. Bakın Fransa
Cumhurbaşkanı yarım günlüğüne Katar’a gidiyor. Niye gidiyor?
Kendi ülkesinin şirketine iş almak için gidiyor. Bizde de böyle
olması lazım. Dünya ticaret hacminden çok daha fazla pay
almamız lazım” diyor.

Yeni Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, bütün bu gerçeği TOBB
üyeleri gibi biliyor, anlıyor. Dünya ekonomileri tam bir çalkantı
içinde. Her küresel krizde en ağır darbeyi bizim ekonomimizin
yediğini unutmayalım. Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı görevine
seçilmesi durumunda “tarafsızlığın ilkesi olacağını” söyledi ve
“bundan kimsenin tereddüt etmemesini” istedi. Gül, bir tek
konuda, “tam bir taraf” olacak. O da, ekonominin daha da
büyümesi ve “Türkiye’nin dünyanın 10. büyük ekonomisi”
olması. Bu yolda atılacak her adımda, bu taraftarlığını gösterecek.

T
Ekonomist Gül ekonomiyi güldürür
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Sivil toplum kuruluşları, mevcut sistemin değiştirilmesi için
önce yeni bir anayasa ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyorlar. 

Ayağımızdaki prangaları sökün

OBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir
anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Siyasetçilerden tek iste-
diklerinin, ayaklarındaki prangaları sökmeleri olduğunu

kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu sistemi değiştirmek için öncelikle
yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Yeni bir anayasadan başlayarak

siyasi partiler, seçim yasası, hukuk, kamu personel reformu, vergi
sisteminin yenilenmesi, yeni ticaret kanununun, yatırım teşvik
siteminin yenilenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması
lâzım” diye konuştu. 

Anayasa Mahkemesi ayrımcılık yaptı

1982 Anayasasının değiştirilmez maddesinin;  ‘Türkiye vatandaşı
eşittir’ olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Doğrusu da budur.
Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. ‘SSK ve Bağ-Kur’u bilmem,
ama Emekli Sandığı’nı SSK ve Bağkur ile aynı düzenlemeyi yapa-
mazsın. Düzenlemeye kalkarsan bunu SSK ve Bağkur ile birlikte
yapamazsın’ diyor. Hani değiştirilmez maddedeki eşitlik? Yani biz
bürokrat olmadık diye üvey evlât mıyız?” diye sordu.

Yeni Anayasaya ihtiyaç var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni bir Anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Bölgenin en büyük sorununu işsizlik şeklinde tanımlayan
Hisarcıklıoğlu, “Huzurun olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu
yerde zenginlik olur” dedi. 

Batman Müşterek Oda/Borsa Toplantısı ile Ticaret Borsası’nın
temel atma törenine katılmak üzere şehre gelen Hisarcıklıoğlu,
Vali Recep Kızılcık’ı makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Valilik
ziyaretinin ardından Teknik Eğitim Fakültesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen Batman Müşterek Oda ve Borsa
Toplantısı’na katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada
bölgenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurguladı. Teşvik
Yasası’nın bölgeye katkı sağlamayacağını önceden belirttiklerini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, yasadan sadece 6 ilin memnun, 75 ilin
ise şikayetçi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, bölgesel teşvik sis-
temine geçilmesi gerektiğini kaydetti. 

Siyasetçilerden tek isteklerinin ayaklarındaki prangaları sökmeleri
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu sistemi değiştirmek için öncelikle yeni bir Anayasaya ihtiyaç

T

Önce yeni bir anayasa
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var. Yeni bir anayasadan başlayarak siyasi partiler, seçim yasası,
hukuk, kamu personel reformu, vergi sisteminin yenilenmesi, yeni
ticaret kanunu, yatırım teşvik sisteminin yenilenmesi finansmana
erişimin kolaylaştırılması lazım. 1982 Anayasa’sının değiştirilmez
maddesi; ‘Türkiye vatandaşı eşittir.’ Yani herkesi aynı konuma
getiriyor. Doğrusu da budur. Anayasa Mahkemesi bir karar veri-
yor. ‘SSK ve Bağkur’u bilmem ama Emekli Sandığı’nı SSK ve
Bağkur ile anı düzenlemeyi yapamazsın, düzenlemeye kalkarsan
bunu SSK ve Bağkur ile birlikte yapamazsın’ diyor.  Hani değişti-
rilmez maddedeki eşitlik? Yani biz bürokrat olmadık diye üvey
evlat mıyız? Memurun 18-45 yaş dişinin tamirini devlet öder’
diyor SSK ve Bağkur’lunun ‘herkes kendi cebinden ödesin’ diyor.
Memurun disiplin cezası alması bile Anayasa’nın içinde. Nasıl olsa
bu Meclis 367’yi bulmaz. 367 sınırına dayanarak Anayasa’nın
içine almışlar. Dünyanın hiçbir Anayasası’nda yoktur. Memura
ceza ve-rilmesi sistemi Anayasa’nın içinde yer alıyor. Bugün artık
kalkınma ve zenginlik özel sektörün elinde. Ama Anayasa kamuyu
da ele aldığı için kamu ile kalkınacaksın dediği için maalesef birçok
noktada bize engel oluyor. Onun için yeni bir Anayasa’ya ihtiy-
acımız var. Ayrıca Kamu yönetimi reformuna ihtiyacımız var.
Sistemin değişmesi lazım. Kamu benim kaynaklarımı tüketiyor.
Eğer bunları yaparsak ortalama 7.5’luk büyüme hızını yakalarız.
Eğer böyle devam edersek 2019 yılında Avrupa’da fert başına
düşen gelirin ancak yarısını yakalayacağız. 

Onun için 7.5’luk büyüme hızını devam ettirmemiz lazım.
Bunun için yapısal reformların yapılması lazım. 25 yıl önce bir
adam, ‘Türkiye’yi dünyaya açacağım’ dedi. 3 milyar dolar ihracata
yükseldik. Bunun yüzde 90’ı sanayi malıdır. 25 senede geldiğimiz
nokta buradır. Her yere sanayi malı ihracatı yapıyoruz. 

Bugün Avrupa’da her 2 televizyondan bir tanesi Türk malıdır. Biz
diyoruz ki; bu ülkeyi zenginleştiririz. Biz Türkiye’yi layık olduğu
yere getiririz.”

Toplantıda konuşan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek
de kalkınmanın ve büyümenin sürmesi, toplumsal refahın yük-
seltilmesi için bu dönemin iyi kullanılması gerektiğini söyledi.
Şimşek, çok kapsamlı bir reform programının uygulanması gerek-
tiğini kaydetti.
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lkemizin en büyük meslek örgütü, hatta en güçlü sivil
toplum kuruluşu, en etkili baskı grubu diye tanımlamamız
gereken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ile birlikte Batman’a gittik. 

Rifat Başkan’ın son dört yıldır Türkiye’yi adım adım dolaşırken
ne yapmaya çalıştığını net olarak gördüğümü düşünüyorum.
“Üstlenilen misyon” etkileyici.

Hisarcıklıoğlu vizyonunu oturtmuş, misyonunu olgunlaştırmış
durumda. 

Batman’a özel uçakla gittik. VIP’te buluştuk. Heyetteki tek
gazeteci bendim, AK Parti’nin Londra’dan, Global finans
dünyasından flaş transferi Mehmet Şimşek ve Batman
Milletvekilleri Emin Ekmen ile Ahmet İnal, Edirne Ticaret
Borsası Başkanı Mustafa Yardımcı, TOBB’da Hisarcıklıoğlu’nun
sağ kolu Halim Mete ve TSE Başkanı Kenan Malatyalı da vardı. 

Sohbete daha VIP salonunda başladık. Mehmet Şimşek’le ilgili
çok ilginç gözlemlerim var. Ama kabine listesinin hemen
öncesinde azarak lehde ve aleyhte etkide bulunmak istemem.
Gözü-kulağı Şimşek’te olanlar var, biliyorum. 

İlk fırsatta bu “yıldız finansçının siyaset dünyasındaki pozis-
yonunu” sizlere aktaracağım. İlginç, komik ve öğretici… Umarım
siyaset dünyasının kendine özgü koşulları Mehmet Şimşek’i har-
camaz. Halim Mete de aynı görüşteydi, “Adnan Kahveci ve
Kemal Derviş’ten sonra aykırı sözler söyleyen tanıdığım üçüncü
siyasetçisiniz. İnşallah siyaset önünüzü kesmez” dileğinde bulundu. 

Rifat bey kilo vermiş, iyi olmuş. Sigaraya devam ediyor. Uçak
korkusunu iyice yenmiş. Her zamanki gibi içten ve konukseverdi.
Halim Mete gezi boyunca fıkralarıyla bizleri güldürdü. 

Uçaktaki sohbetimizde Rifat Bey “Türkiye’nin röntgenini çekti.”
Valilerin önemine işaret etti. Diyarbakır Valisi Efkan Ala örneği-

Ü

TOBB Başkanı’nın orta sınıf ihtilali
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ni verip, “Doğu’ya acemi memur, deneyimsiz bürokrat gönder-
mek yanlış, Acemiliğini Batı’da yapsın, Doğu’da ustalık sergilesin-
ler” dedi. 

Sohbetimize sık sık Mehmet Şimşek de katıldı, grafiklerle ve ista-
tistiklerle Rifat Bey’e destek oldu. 

Bir ara “değişimin yönetilmesi” kavramını gündeme getirdi,
üzerinde konuştuk. Başkan’a, “aynı dili konuşuyorsunuz” dedim,
tebessüm etti.

Batmanlı’nın bankada 200  trilyonu var

Hisarcıklıoğlu Batman’da işadamlarıyla bir araya geldiği konuş-
masına “kadın girişimcilere verdiği önemle” başladı. TOBB
olarak kadınlara her türlü desteği ve teşviki vermeye hazır olduk-
larını söyledi. Bu vurgunun Batman’da yapılması önemliydi zira
“dönüşümün ana taşıyıcısı kadınlardır.”

Sonra küçük ve orta boy işletmelere sağlanan yardımları anlattı ve
işadamlarının bunlardan nasıl yararlanacaklarını örnekleriyle gös-
terdi. İşadamları açısından iyi bir bilgilendirme oldu. “Bürokratik
mekanizmanın zorluklarını” eleştirdi ve onlarla nasıl baş edecek-
lerini açıkladı. Ankara’yı eleştirdi. 

Batman ekonomisine dair resmi rakamları verdi. Batman’da son
bir yılda işyeri açılma oranı yüzde 21 artmış, Merkez Bankası
kayıtlarına göre Batman’da bankalarda 200 trilyon lira mevduat
varmış. Ancak bunu Ticaret Odası Başkanı Mehmet Teymur,
yastık altındakilerle birlikte bu rakamı 1,5 katına yükseltti. 

Ama bununla birlikte protestolu senet sayısı hala alarm
düzeyindeymiş. Rifat Bey bu durumu, “ihracatta işler iyi ama iç
piyasada kötü” diye yorumladı. 

İşadamlarına, “yaşadığımız topraklar cennet. Huzur olan yerde
ticaret, ticaretin yapıldığı yerde zenginlik olur. Önce huzuru tesis
edelim” diyen Rifat Bey, Batmanlılara, Kayseri, Denizli, Antep
örneklerini verdi ve “Vali, belediye başkanı, sanayi-ticaret odası
başkanları elbirliği yaparsa kentler kalkınıyor” tavsiyesinde bulun-
du. 

Nasıl Bir Türkiye?

Lacivert takım elbisesiyle dikkat çeken Hisarcıklıoğlu yaka mikro-
fonu kullanıyordu. Etkili bir konuşma yapabilmek için hareketli
bir tarzı vardı. Diksiyonunun mükemmele yükselttiğini gördüm,
galiba ders almış. 

Sorularla zenginleştirdiği konuşması örnekler ve fıkralarla süslen-
mişti. Dev ekrana tablolar yansıtılması da yararlıydı. Daha önce

kamuoyuna duyurmamışlar, TOBB internet üzerinden yayın
yapan bir televizyon kanalı kurmuş, konuşma canlı yayınlanmış.
Rifat Bey adeta eğlenceli bir ders gibi konuşma yaptı. 

Sohbetlerimizden ve konuşmalarından dinlediğim kadarıyla Rifat
Bey’in özlemini duyduğu Türkiye açısından öncelikleri ve bek-
lentileri şöyle:

- Hemşehrisi Gül’ün herkesi kucaklayacak uzlaşmacı bir
Cumhurbaşkanı olması,

- Reforma odaklanan, daha önceki iki AKP hükümetinden daha
reformist bir kabine kurulması,

- Demokrasinin gelişmesi için güçlü bir orta sınıf (kendisinin
Türkiye turu bu amaçla düzenleniyor),

- 2008’in reform yılı olması,

- Piyasa dostu yeni bir Anayasa,

- Hukuk, yargı, eğitim, vergi, sosyal güvenlik reformlarının yapıl-
ması,

- Seçim sistemi ve siyasi partiler kanununun değişmesi,

- Türkiye genelinde en temel sorun olan verimlilik düşüklüğünün
yenilmesi.

Evet, “zengin olmak istiyoruz. En gelişmiş 10 ekonomiden birisi
olmak hedefindeyiz” diyen TOBB Başkanı, Anadolu’yu
dönüştürme, orta sınıfı bilinçlendirme çabasını sürdürmeye kararlı.
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TOBB, Türkiye’nin en büyük kara sınır kapısı olan
Kapıkule’nin modernizasyonuna ilişkin protokolü Pazartesi
günü imzalayacak. 18 ayda tamamlanacak modernizasyonda
en önemli hedef trafik akışının rahatlatılıp hızlandırılması ile
bürokrasinin azaltılması

ürkiye’nin en büyük ve en önemli kara sınır kapısı olan
Kapıkule, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından yap-işlet-devret modeliyle modernize edilecek.
Modernizasyona ilişkin protokol, Devlet Bakanı Kürşad

Tüzmen ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arasında 27
Ağustos’ta Edirne’de imzalanacak. TOBB’dan yapılan açıklamada,
birliğin 2002’den başlayarak sınır kapılarının modernizasyonunu
yürüttüğü hatırlatıldı. Hisarcıklıoğlu böyle önemli bir projede
görev üstlenmekten onur duyduklarını belirterek, şunları söyledi. 

Yap-işlet-devret modeli

“İhracatımızın yüzde 53’ü, dış ticaret hacmimizin yüzde 40’ı kara
sınır kapıları kullanılarak yapılıyor. Ülkemiz ekonomisinde bu
denli önemli bir yere sahip olanlara sınır kapılarının moderni-

zasyonunu projesi uzun yıllar gündemde kalmış, ancak hayata
geçirilememişti. Nihayetinde, 3996 sayılı kanun çerçevesinde bu
kapıların yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesine karar
verildi. Odalar Birliği olarak Türkiye’nin en büyük ve en önemli
kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı’nın yap-işlet-devret
modeliyle modernizasyonuna yapacağımız katkı nedeniyle mut-
luluk duyuyoruz.”

18 ayda tamamlanacak

Modernizasyon çalışmalarının 18 ay gibi kısa bir sürede tamam-
lanacağını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin amaçları arasın-
da ise “trafik akışının rahatlatılması ve hızlandırılması,
bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması, uluslararası
standartlara hizmet sunulması, tüm işlemlerde en son teknolo-
jinin kullanılması, fonksiyonel ve modern mimarinin yanı sıra
konforlu ve etkin ticari alanlar oluşturulması, kamu görevlilerinin
çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sınır kapılarının imajının
değiştirilerek Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunulmasının” yer
aldığını bildirdi. 

T

Kapıkule sınır kapısını TOBB modernize edecek
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İpsala ve Habur’u yap-işlet-devret modeliyle yapan TOBB
şimdi de Kapıkule’yi modernize edip işletecek

ürkiye’nin en büyük kara sınır kapısı Kapıkule 131 mil-
yon YTL’ye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından yenilenerek işletilecek. Sınır kapısının yenilen-

mesi ile birlikte yılın üçte birinde oluşan TIR kuyrukları ve
gurbetçilerin uzun süre beklemeleri sona erecek. Yenileme

anlaşması Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Edirne Valisi Nusret Miroğlu tarafından dün
imzalandı. Törende konuşan Bakan Tüzmen, 4 yıl önce kuyruk-
larının sona ermesi için Bulgaristan ile birlikte çalışma yaptık-
larını belirterek “Türkiye’nin dış ticaretinin 250 milyar dolar
olduğu ortamda, buna yakışan gümrük kapılarının olması önem-
li” dedi. Kapıkule’nin Avrupa’nın en büyük sınır kapısı olduğunu
belirten Tüzmen “Yıllık 400 bin araç, 4 milyon insanın geçtiği
kapıdır” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında ilk
olarak İpsala gümrük kapısının modernizasyonunun 2003’te 6,

Habur’un 8 ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirterek
Kapıkule’yi ise 18 ayda bitireceklerini kaydetti.

Yeni binalar yapıp, 20 yıl işletecek

TOBB Sınır kapılarının modernizasyon işlerini gerçekleştirmek
için kurduğu Gümrük Turizm İşletmeleri’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Parmaksız’ın verdiği bilgilere göre, Kapıkule’nin
inşaatı 131 milyon 980 bin YTL’ye mal olacak ve işletme süresi
20 yıl olacak. Projeye göre toplam 289 bin metrekare açık alana
sahip Kapıkule’nin 24 adet yapı grubundan ve 35 bin metrekare-
lik kapalı alandan oluşması planlandı. Modernizasyon sonrasında
kapı, Türkiye’ye giriş tarafında 13 adet yolcu peronu ve 5 adet
TIR peronu, çıkış tarafında ise 7 adet yolcu peronu ile 6 adet TIR
peronuna sahip olacak. Satış alanları tek bir çatı altında topla-
narak yolcu tarafında 15 bin metrekare, TIR tarafında 2690
metrekare kapalı alanda yer alacak. Ayrıca, yeni bir TIR park
alanı yapılması planlanıyor.

T

Kapıkule TOBB’a teslim
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin çok vakit
kaybettiğini belirterek, ‘Gerçek gündeme dönülmeli. Önce
Anayasa değişikliği gerek’ dedi

ş dünyası, Cumhurbaşkanlığı seçiminin geride bırakılması
sonrasında Türkiye’nin hızla gerçek gündemine dönmesi
gerektiğini düşünüyor. NTV/CNBC-e ortak yayınında
soruları yanıtlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yılın ilk sekiz ayını
maalesef kaybettik. İçeride enerjimizi boşa harcayarak dünyada
ne oluyor buna bakmadık. Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte
Türkiye hızla gerçek gündemine dönmeli. Zaman kaybımız var,
bunu telafi etmek çok zor” diye konuştu. 

‘Vergi reformu bekliyoruz’

Yeni dönemde reformist bir hükümet beklediklerini ifade eden
TOBB Başkanı, öncelikle ekonomi ve piyasa dostu yeni bir
anayasa hazırlanması gerektiğini vurguladı. Anayasanın ardından,

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile hukuk ve vergi reformlarının
yapılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, hükümetten
kayıtdışı ekonominin üzerine gitmesini istedi. 

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığını da değerlendiren
Hisarcıklıoğlu, Gül’ün iş dünyasına yaklaşımının hep olumlu
olduğunu ve yeni dönemde de yurtdışına açılımın daha iyi ola-
cağına inandığını kaydetti. 

Türkiye’nin IMF’den kredi kullanmasına ihtiyaç olmadığını
belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:”IMF ile dışarıda itibar
sağladığı için denetleyici konumda olacağı bir ilişki sürdürebilir.
Kendimiz ev ödevimizin ne olacağını biliyor olmalıyız.”

Küresel dalgalanmalarla ilgili en önemli riskin cari açık olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, bunun doğru sanayi politikasıyla aşıla-
bileceğini, bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu’nun değişmesinin
de acil olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, seçim yılı olduğundan,
“Bu yıl için ek önlem alma gerekiyor” dedi.

İ

TOBB: Öncelikle Anayasa değişmeli
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Abdullah Gül’ün Çankaya’ya çıkmasından memnun olan iş
dünyası yeni Cumhurbaşkanından aktif bir rol bekliyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Artık sıra ekonomide’
dedi. 

ş dünyası Abdullah Gül’ün “köşk”e çıkmasıyla seçim
sürecinin tamamlandığını ve böylece oluşan gerginlik ve
belirsizliğin ortadan kalktığı noktasında birleşti. İşadamları
Gül’ün, ekonomi dünyasıyla bağlarını koparmaması

gerektiğini belirterek aktif bir rol üstlenmesini istedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı
seçimi sürecini anayasada belirtildiği şekilde tamamlamasından ve
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden mem-
nuniyet duyduklarını belirterek artık sıranın ekonomiye geldiğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gül’ün
Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin, hem cumhuriyetin hem
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’ye sunduğu fırsatların açık bir
göstergesi olduğunu belirtti. 

Oluşan gerilimleri azaltır’

Hisarcıklıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gerek
başbakan, gerekse bakan olarak sergilediği devlet tecrübesiyle ve
hem dış ilişkilerde hem de ülke içinde sergilediği yapıcı tavrıyla
Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği nitelikleri eksiksiz
karşıladığını söyledi. Hükümetin kurulmasıyla birlikte artık belir-
sizliğin sona ereceğini belirten Hisarcıklıoğlu, bundan sonra
ekonominin tekrar siyasetin önüne çıkmasını beklediklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin topyekün bir kalkınma heye-
canına büyük katkıda bulunacağından kuşkumuz yoktur. Gül’ün,
kendisinin de ifade ettiği gibi, toplumun tamamının kapsayacak
şekilde bütün milletin Cumhurbaşkanı olacağına, laik
cumhuriyete ve anayasaya bağlı kalarak görevini en iyi şekilde
yerine getireceğine inanıyoruz. Gül, birleştirici ve uzlaştırıcı kişi-
liğiyle, son zamanlarda artan toplumsal gerilimleri ve ayrışmaları
gidermede önemli bir rol üstlenecektir” dedi. 

Türk iş camiasının geçen 5 yıl zarfında Gül’ün reel sektöre verdiği
önemi ve sorunlara çözüm yolunda gösterdiği büyük gayreti hep
takdirle karşıladığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Gül’ün gerek
Avrupa Birliği sürecindeki gerekse dış ilişkilerdeki aktif yapısını
Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürdürmesini beklediklerini
kaydetti.

İ

İş Dünyası Köşk Seçiminden Memnun

İşadamlarından Gül’e ‘ekonomi ile 
bağını koparma aktif rol al’ çağrısı
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ş âlemi, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden
memnun. Ne de olsa ‘yedi yıl’ sonra Çankaya Köşkü
yeniden onlara açıldı. Zaten daha ilk akşam,
Cumhurbaşkanı Gül’ü tebrik etmek için arayan, Köşk’e

buyur edilmiş.

İş âlemi memnun, Kayserililer daha da bir memnun. Şimdi
‘Övünmek gibi olmasın, Kayseriliyim’ lafını daha da gür söylü-
yorlar.

Bir gözlemim daha var, tesadüf mü bilemem, düne kadar iş
yemeklerinde, ‘AKP’ye oy verdiğini’ söyleyenlerin oranı epey
düşükken, cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘krizsiz’ atlatılmasıyla
birlikte “Ben de oy verdim” diyenlerin oranı hızla artıyor. Her iki
seçmenden biri AKP’ye oy verdiğine göre zaten, bulunduğunuz
her ortamda siz değilseniz, karşınızdaki ya da yanınızdakinin AKP
için mühür basmış olması mantıken gerekiyor.

İş âlemi memnun çünkü ‘yedi yıl’ sonra yeniden en zirvedekine
‘dertlerini’ anlatma imkânı bulacaklar. Nitekim, Abdullah Gül
seçilir seçilmez Turgut Özal, Süleyman Demirel döneminde
olduğu gibi cumhurbaşkanı ile birlikte ‘yurtdışı ziyaretlerinin’
yeniden başlaması gerektiğini söyler oldular.

Geriye tek soru kaldı: 27 Nisan’da Abdullah Gül’ün 367
milletvekiline ulaşamadığı cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden 28

Ağustos’a kadar geçen süre niye heba oldu?

Üretim ve istihdam bazlı büyüme için bir gün dahi kaybe-
dilmemesi gerekirken, neredeyse 2007 yılını boş geçirdik.

Abdullah Gül’ün hemşerisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile telefon sohbeti yaptık.
Diyor ki, “2007 yılını kaybettik, 2008’i bekliyoruz.”
Hisarcıklıoğlu’nun ümidi, önümüzdeki üç ayın ekonomiye dair
AKP’nin vaatlerini gerçekleştirebilmesi için ön hazırlık olarak
değerlendirilmesi.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş aleminin tepe örgütü olarak üstünü basa
basa vurguluyor:

“Ekonomik öncelik olarak mali disiplin korunmalı, vergi sistemi
yenilenmeli, sosyal güvenlik reformu, istihdam piyasası ve çalışma
mevzuatı reformu tamamlanmalı, enerji, telekom, demiryolu,
liman gibi altyapı sektörleri rekabete açılmalı, yeni Ticaret
Kanunu acilen yasallaşmalı, bölgesel ve sektörel bazda yatırım
teşvik sistemi değiştirilmeli, sanayi, tarım, turizm, bankacılık,
yabancı sermaye stratejileri oluşturulmalı.”

En önemlisi sürdürülebilir üretim ve istihdam temelli politika
oluşturulmalı.

İ

Hisarcıklıoğlu: 2007’yi kaybettik, 2008’i bekliyoruz
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Ekonomideki sivil toplum kuruluşlarının tümünün üst
örgütü olan TOBB, Türkiye’nin artık siyasetteki gerilimi
aşarak gerçek gündemine dönmesini bekliyor. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasetteki gerilim yüzünden Türkiye’nin
2007’yi kaybettiğini söylüyor. “Türkiye artık gerçek günde-
mine dönmeli” diyen Hisarcıklıoğlu, o gündemin de ekonomi
olduğunu vurguluyor.

eçen hafta siyaset dünyası kadar ekonomi dünyası da
cumhurbaşkanlığı seçimini ve sonrasındaki gelişmeleri
dikkatle izledi. Siyasette görüntü, yüksek bir siyasi gerilimi
işaret ediyor. Siyaset uzmanları, özellikle GATA mezuniyet

töreninde yaşananları, askeri kesimin, yeni Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’e karşı tepkisinin değişik platformlarda süreceğinin
işareti olarak yorumluyor.

İş dünyasındaki görüntü ise farklı. Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği’nden (TÜSİAD), İstanbul Sanayi Odası’na (İSO),
İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO), Ankara Ticaret Odası’na

(ATO) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ne kadar ekono-
minin neredeyse tüm çatı örgütleri, yeni cumhurbaşkanına ilişkin
verdikleri ılımlı mesajlarla dikkat çekti.

Ekonomi dünyasının yeni döneme ilişin bakışını, bütün bu
örgütlerin üzerinde bir çatı örgüt kimliğinde olan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
konuştuk. Hisarcıklıoğlu, siyasi gerilim ve yeni hükümetten
öncelikli beklentileri hakkında Ekonomist’e şu açıklamaları yaptı:

Ekonomist: Türkiye, yeni cumhurbaşkanını seçti. İş
dünyasının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den öncelikli bek-
lentisi nedir?

Rifat Hisarcıklıoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki
dönemde çok yoğun dış temasları olacak. Bunu biliyoruz. Bu
temasların içinde bir ekonomi bacağının da olmasın bekliyoruz.
Bu yaklaşım, Türk iş dünyasının dış rekabette elini güçlendirecek
ve Türkiye’nin de daha güçlü bir hale gelmesini sağlayacaktır.

G

“Türkiye artık gerçek gündemine dönmeli”

Eylül 2007
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Yalnız seçim süreci ve sonuçları itibarı ile Türkiye ciddi bir
gerilim süreci içinde bulunuyor. Bunun ekonomiye yansı-
masını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hisarcıklıoğlu: Siyasetteki bu gerilim nedeniyle 2007 yılının
maalesef ilk sekiz ayını kaybettik. Zaman siyasi tartışmalarla geçti.
‘Bu tartışmaları yaptıkta ne kazandık?’ diye bakarsak, hiçbir şey
kazanmadığımızı, tam tersine kaybettiğimizi görürüz.

Somut olarak nasıl bir kayıp yaşadı Türkiye, söyleyebilir
misiniz?

Hisarcıklıoğlu: Örneğin Merkez Bankası verilerine göre
yerlilerin hareket ediş tarzına baktığınız zaman, 2007 başıyla
bugün arasında bizimkiler dövize yatırım yapmışlar. Yabancılar
ise Yeni Türk Lirası’na yatırım yapmışlar. Kim kârlı çıkmış?
Yabancılar kârlı, biz zararlı çıkmışız.

Yerli sermayenin bu nedenle eridiğini mi söylüyorsunuz?

Hisarcıklıoğlu: Hem tasarruf sahibinin tasarrufu, hem de yerli
sermayenin birikimi, tedirginlik yüzünden yaşanan YTL’den kaçış
nedeniyle eridi. İçeride enerjimizi boşa harcayarak, siyaseti yoğun
olarak tartışıp dünyada ne olduğuna bakmadık.

Uzmanlar 2007 yılını Türkiye’nin çok yoğun bir şekilde
kuraklığın pençesine doğru sürüklendiği sürecin başlangıcı
olarak değerlendiriliyor. Bu konu siyasi gerilime kurban
gidiyor denebilir mi?

Hisarcıklıoğlu: Evet. Küresel ısınmanın, susuzluğun, enerji yok-
luğunun bize ne getireceğini tartışamadık bile doğru dürüst.
Küresel bir çalkantı var, bunun yansımaları ne olacak buna bile
bakamadık. Türkiye’nin artık gerçek gündemine dönmesi lazım.

Nedir size göre Türkiye’nin gerçek gündemi?

Hisarcıklıoğlu: Gerçek gündem, ekonomidir.

Yeni hükümetten öncelikli beklentileriniz olacak mı, bu
konuda bir mesajınız var mı yeni hükümete?

Hisarcıklıoğlu: Önce Anayasa diyoruz biz. Yeni Anayasa’yı yap-
madan, bakın Sosyal Güvenlik Reformunu yapamıyorsunuz.
Binanın temeli, Anayasa. Ondan sonraki etapta da siyasi partiler
ve seçim yasasının gelmesi lazım. Çünkü halk, kendi vekillerini
seçerken söz sahibi olmak istiyor. Bütün mesele bu. Vekiliyle
halkın arasındaki irtibatı güçlendirecek bir mekanizmanın kurul-
masına ihtiyaç var.

Tabii buna bağlı olarak hukuk ve yargı  reformu, bizim için
üçüncü öncelik taşıyan konular.

Türkiye ekonomisi büyük ölçüde KOBİ’lere dayanan bir yapı.
KOBİ’lerin büyüme sürecinde yaşadıkları en önemli sorunlar
da dış pazarlar ve finansman. Yeni dönemde KOBİ kredi sis-
temini ve girişimciliğin geliştirilmesi konusundaki finansman
imkânlarını biraz daha zorlayacak mısınız?

Hisarcıklıoğlu: Mevcut girişimcilerin ve KOBİ’lerin önü, mali
yetersizlik ve banka kredilerinde istenen teminatların temin
edilmesinde yaşanan sıkıntılardan ötürü tıkanıyor. Bu nedenle
KOBİ’ler, faaliyetlerini büyük oranda kendi öz kaynaklarıyla
finanse etme yoluna gidiyor ve sadece ihtiyaç duyulduğunda
bankalara yöneliyor. KOBİ’lere daha düşük maliyetle daha sağlık-
lı ve istikrarlı finansman sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi
zorunlu.

Girişimcilik politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hisarcıklıoğlu: Son zamanlarda yaşanan güzel gelişmelere rağ-
men Türkiye’de hali hazırda etkin bir girişimcilik politikasının
uygulanmadığı kanısındayım. Girişimciler, fikir aşamasından
uygulamaya kadar geçen birçok aşamada idari, yasal, finansal ve
teknik açıdan problemlerle karşı karşıya kalıyor.

Sizce bu konudaki en büyük engel nedir?

Hisarcıklıoğlu: Tabii ki finansman. Girişimcilerin çoğu
bankalardan kredi almakta sıkıntı yaşıyor. Başlangıç sermayesi,
risk sermayesi gibi alternatif finans kaynaklarından da gerektiği
ölçüde yararlanamıyor. Özellikle yenilikçi fikirlere sahip genç
girişimciler, bu kurumlar tarafından talep edilen teminatları
bulamıyor. Dolayısıyla, birçok yeni fikir daha doğmadan ölüyor
ve sağlanacak katma değer avuçlarımızın arasından uçup gidiyor.

Siz bunun için hükümete ne tür önerilerde bulunacaksınız,
kurum olarak sizin planlarınız var mı?

Hisarcıklıoğlu: Bu noktada, girişimcilerin bir araya geti-
rilmesinin önü açılmalı. Devletin, bankacılık sektörü başta olmak
üzere bu alana yatırım yapacak özel finans kuruluşlarına ve bun-
dan yararlanacak girişimcilere destek olması hedeflenmeli. Kendi
işini kurarak, iş hayatına atılmak isteyen girişimciler ile işinde
yenilik yapmak isteyenlerin desteklenmesi, potansiyel girişim-
cilere gerekli bilgileri aktararak cesaretlendirilmeleri, yeni iş kur-
muş ancak sorun yaşayanlar ile kadın girişimcilere destek ve-
rilmesi, bu merkezlerin ana hedefleri olmalı.

ANALİZ
“GSYO’LAR vergiden muaf olmalı”

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından kurulan KOBİ Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın (GSYO) etkinliğinin artırılması
konusunda şunları söylüyor:

“GSYO’lar tarafından ortak olan KOBİ statüsündeki şirketlerin
kurumlar vergisinden muaf tutulması, girişim sermayesinin
Türkiye’de gelişmesi açısından önemli bir teşvik unsuru olacaktır.
KOBİ’lerde kayıtdışılık oranı oldukça yüksek. Bu şirketlerin
muhtemel bir GSYO ortaklığı ile birlikte kayıt altına girmeleri
kaçınılmaz olacaktır. Çünkü GSYO’lar kurumsal birer yapıya
sahip ve ortak olacakları şirketlerin de kurumsallaşması ve her
türlü kayıtdışı işlemlerinin kayıt altına alınmasını ortaklık
öncesinde şart koşuyorlar.”
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İsrailli ve Filistinli işadamlarını bir araya getiren “Ankara
Forumu” bir ilke imza attı. Kudüs’te İsrailli İmalatçılar Birliği
Başkanı Shraga Brosh, Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Haşim Zügayir ile TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon
Peres tarafından kabul edildi. Hisarcıklıoğlu, “Ankara’daki ilk
toplantıda Filistinli ve İsrailli işadamlarını aynı minibüse
bindirememiştik. Şimdi birlikte fotoğraf bile çektirdiler” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önderliğinde
Nisan 2005’ten beri İsrailli ve Filistinli işadamlarını “barış
için sanayi” ana fikriyle bir araya getiren “Ankara Forumu”,
altıncı buluşmasında bir ilke imza attı. Kudüs’te gerçekleşen

toplantı sonrasında İsrailli İmalatçılar Birliği Başkanı Shraga
Brosh, Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu
Başkanı Ahmet Haşim Zügayir ile TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından
kabul edildi. Hisarcıklıoğlu, “2.5 yıl önce Ankara’da gerçekleşen
ilk toplantıda Filistinli ve İsrailli işadamlarını aynı minibüse bile
bindirememiştik. Şimdi ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı tarafından
birlikte kabul edilip, fotoğraf bile çektirdiler” dedi.

Müslümana ilk İnsiyatif: İsrail Cumhurbaşkanı Peres, ana fikri
2004 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün bölgeyi
ziyaretinde ortaya çıkan “barış için sanayi” temalı “Ankara
Forumu” gibi bir girişimde ilk kez bir müslüman ülkenin insi-
yatifi bıraktıklarını belirtti. Peres, “Bu işin öncülüğünü
Türkiye’nin, bu ülkenin işadamları örgütünün yapmasından çok
memnunuz. Filistin-İsrail sınır bölgelerinde organize sanayi böl-
geleri oluşturulması, Filistinliler’in çalışıp, üretebilecekleri iş alan-
larının yaratılabilmesi için Almanya’nın ve Japonya’nın da girişim-
leri olmuştu. O adımlardan tam sonuç alamamıştık. Şimdi
Türkiye gibi bir müslüman ülke ilk kez bu konuda insiyatif aldı.
Bu girişimlerinizden umutluyuz” diye konuştu.

Üç Cumhurbaşkanı buluşsun: TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kudüs’teki “Ankara Forumu” buluşmasının ardın-
dan gerçekleşen görüşmede Şimon Peres’e “Barış için sanayi
çabasının daha da ileri götürülebilmesi için üç cumhurbaşkanını
bir araya getirecek zirve” önerisi götürdü. Hisarcıklıoğlu, öneriyi,
“Ankara Forumu’nu ilk oluşturduğumuz günlerde Dışişleri
Bakanımız olan Sayın Abdullah Gül, şimdi Cumhurbaşkanımız.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bu girişimlerimizi

T

Filistinli ve İsrailli işadamları eskiden aynı otoya binmezlerdi 
Peres’le fotoğraf çektirdiler
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destekliyor. Sizin de desteğinizi biliyoruz. Şimdi barış için sanayi
girişimizin üç cumhurbaşkanı tarafından resmi düzeyde, dünya
kamuoyu önünde sahiplenilmesini talep ediyoruz. Böyle bir zirve
Filistin’deki ekonomik sıkıntıları biraz olsun çözecek çabalarımızı
daha güçlü hale getirir” sözleriyle özetledi: Peres’in yanıtı, “Eğer üç
ülkenin dışişleri bakanlıkları bu işe ‘olur’ verirse böyle bir zirveye
memnuniyetle gelirim” oldu.

Barışa Katkınız Var: Şimon Peres, TOBB’un öncülüğünde
yürüyen “Ankara Forumu”nun Filistin-İsrail barışına çok önemli
katkılar sağladığını belirterek, şunları söyledi: “Bizim Gazze’de
yaşayan Filistinliler’le bir sorunumuz yok. Sorunun kaynağı
Hamas. Aynı şekilde diğer bölgelerde de bizim Filistin halkını
cezalandırmamız söz konusu olamaz. Sizin başlattığınız Ankara
Forumu’nun bölgemizde kalıcı barışın oluşmasına çok önemli
katkıları olacağına inanıyorum.”

Ankara Forumu nedir hedefinde neler var

“Barış için sanayi” ana fikriyle yolunda yürüyen “Ankara Forumu”,
2004 yılı aralık ayında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün
bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi. Forum, ilk toplantısını
Nisan 2005’te Ankara’da gerçekleştirdi. O güne kadar bir araya
gelemeyen Filistin ile İsrail’in iş dünyası örgütleri arasında ortak
platform oluştu. Yine 2005 yılında merkezi İstanbul’da olan
“TOBB-BİS (Barış İçin Sanayi)” adlı şirket kuruldu. Bu şirket
önüne Filistin’in İsrail’le sınır bölgelerinde organize sanayi böl-
geleri kurma hedefi koydu. Buralarda üretilecek malların tüm
dünyaya gümrüksüz satılabilmesi planlandı. Ankara Forumu,
kurulacak organize sanayi bölgeleriyle bir yandan ekonomik sıkın-
tılar yaşayan Filistinliler’i iş alanlarına kavuşturmayı amaçlarken,
diğer taraftan da bu sürecin barışa katkı sağlamasını hedefliyor.

Hamas yüzünden Erez buzdolabına girdi

Ankara Forumu’nun ilk toplantılarından itibaren “TOBB-Barış
İçin Sanayi” adlı şirketin Gazze’deki eski sanayi bölgesi Erez’de bir
organize sanayi bölgesi oluşturma gündeme geldi. Burada 150-
200 dolayında yatırımcının kuracağı üretim tesisi oluşturmak, 10
bin Filistinli’ye istihdam amaçlandı. Gazze tümüyle Hamas’ın
kontrolüne geçince, Erez Projesi buzdolabına konuldu. Ankara
Forumu’nun Kudüs’teki altıncı toplantısında Jenin bölgesindeki
Jalameh ile Tarqumia gündeme getirildi. Ramallah’ta da resmi
kayıtlara giren TOBB-BİS’in ilk organize sanayi bölgelerini
Jalameh ve Tarqumia’da kurup, daha sonra başka alanlara da yaya-
bileceği tartışmaya açıldı.

Almanya’dan bayrağı devralalım dönüşüm kılcal
damarlara işlesin

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erez Sanayi Bölgesi’nin
şimdilik dondurulması üzerine gündeme gelen Jenin ve Tarqumia

projeleri için şu değerlendirmeyi yaptı: “Erez dışında Filistin yöne-
timi tarafından geliştirilmesi için bize önerilen Batı Şeria’da iki
sanayi bölgesi bulunuyor. Bunların ilki Jenin’de 2000 yılında
Almanya’nın da katıldığı bir proje ile geliştirilmeye çalışılan sanayi
bölgesidir. Bu bölgenin faaliyete geçirilmesi için bayrağı devral-
maya hazırız. Tarqumia da bir fırsattır. Vizyonumuz, özel sektör
gelişiminin sadece yatırım ve kazanç değil, toplumu kılcal damar-
larına kadar etkileyecek bir dönüşümdür. Projelerimiz bölgede
düzenli geliri olan bir orta sınıf oluşturulması, sınıfa dayanan
istikrarın yerleşmesi için başlangıç yaratmayı amaçlıyor.”

İsrail kayadan beter, bize sabırlı olmayı öğrettiniz

Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı,
Ankara Forumu Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Zügayir, İsraille
iş yapmaya kalkmanın kendileri açısından bir kayayı oymaktan
beter olduğunu belirterek, “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
ekibi, bize Ankara Forumu’yla sabırlı olmayı öğretti. TOBB’a son-
suz teşekkürler ediyoruz. İsrail arazilerimizi işgal etmiş durumda.
Yaptığı duvarlar bu işgali daha da artırdı. Filistin’de işsizlik, yok-
sulluk daha da derinleşti. Böyle bir ortamda nasıl iş ve ticaret
yapılır bilemiyoruz” dedi. İsrail İmalatçılar Birliği Başkanı, Ankara
Forumu Başkan Yardımcısı Shraga Brosh da, “barış için sanayi”
projelerinden umutlu olduğunu vurguladı.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin önderliğinde,
2005’ten beri İsrailli ve Filistinli işadamlarını bir araya
getiren Ankara Forumu, altıncı buluşmasında bir ilke imza

attı. ‘Barış için sanayi’ ana fikriyle Kudüs’te gerçekleşen toplan-
tı sonrasında İsrailli İmalatçılar Birliği Başkanı Shraga Brosh,

Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı
Ahmet Haşim Zügayir ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından kabul edildi. Peres,
“Böyle bir girişimde ilk kez inisiyatifi bir Müslüman ülkeye
bırakıyoruz. Bu işin öncülüğünü Türkiye’nin işadamları
örgütünün yapmasından çok memnunuz.” dedi. Hisarcıklıoğlu da
buluşmanın önemini şu sözlerle dile getirdi: “2.5 yıl önce Filistinli
ve İsrailli işadamlarını aynı minibüse bindirememiştik. Şimdi
fotoğraf bile çektirdiler.”

Aynı minibüse bile binmeyen Filistinli ve İsrailli
işadamlarını TOBB barıştırdı

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Ankara Forumu’nun
6. toplantısı için Kudüs’te bulunan Türk, İsrail ve Filistinli

işadamlarını kabul etti. Türk işadamlarının gayretinden duyduğu
memnuniyeti aktaran Peres, “Filistin-İsrail sınır bölgelerinde
organize sanayi bölgeleri oluşturulması, Filistinlilerin çalışıp,
üretebilecekleri iş alanları kurulması için Almanya’nın ve
Japonya’nın da girişimleri olmuştu. O adımlardan tam sonuç ala-
mamıştık. Şimdi Türkiye gibi bir Müslüman ülke ilk kez bu konu-
da inisiyatif aldı. Bu girişimlerinizden umutluyuz. Sizin başlat-
tığınız Ankara Forumu’nun bölgemizde kalcı barışın oluşmasına
çok önemli katkıları olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Peres’e, üç ülke cumhur-
başkanını bir araya getirecek zirve önerisinde bulundu: “Ankara
Forumu’nu ilk oluşturduğumuz günlerde Dışişleri Bakanımız olan
Sayın Abdullah Gül, şimdi Cumhurbaşkanımız. Filistin Devlet
Başkanı Mahmut Abbas da bu girişimlerimizi destekliyor. Sizin
desteğinizi biliyoruz. Barış için sanayi girişimimizin üç cumhur-
başkanı tarafından resmi düzeyde, dünya kamuoyu önünde
sahiplenilmesini talep ediyoruz. Böyle bir zirve Filistin’deki
ekonomik sıkıntıları biraz olsun çözecek çabalarımızı daha güçlü
hale getirir.” Peres de bu talebe, “Eğer üç ülkenin dışişleri bakan-

T
TOBB, Filistinli ve İsrailli işadamlarını barıştırdı
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lıkları bu işe ‘olur’ verirse böyle bir zirveye memnuniyetle gelirim.”
şeklinde karşılık verdi.

Erez buzdolabına, Cenin masaya

Ankara Forumu, 2004 yılı Aralık ayında dönemin Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül’ün bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi ve ilk
toplantı Nisan 2005’te Ankara’da yapıldı. O güne kadar bir araya
gelmeleri söz konusu olmayan Filistin ile İsrail’in iş dünyası örgüt-
leri arasında ortak platform oluştu. Yine 2005’te Filistin’in İsrail’le
sınır bölgelerinde organize sanayi bölgeleri kurma amacıyla
merkezi İstanbul’da olan TOBB-BİS (Barış İçin Sanayi) adlı şirket
kuruldu. Bu organize sanayi bölgelerinde üretilecek malların
dünya ülkelerine gümrüksüz satılabilmesi planlandı. Ankara
Forumu, kurulacak organize sanayi bölgeleriyle bir yandan
ekonomik sıkıntılar yaşayan Filistinlileri iş alanlarına kavuştur-
mayı amaçlarken, diğer taraftan da bu sürecin Filistin ile İsrail
arasında kalıcı barış sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Forumun ilk toplantılarından itibaren şirketin Gazze’de bulunan
Erez’de bir organize sanayi bölgesi oluşturması gündeme geldi.
Amaç, burada 150-200 dolayında çoğu dünyanın çeşitli nokta-
larından gelecek yatırımcının kuracağı üretim tesisi oluşturmak,
10 bin Filistinliye istihdam sağlamaktı. Ancak, Gazze tümüyle
Hamas'ın kontrolüne geçince, Erez Projesi şimdilik buzdolabına
kaldırıldı. Kudüs'teki altıncı toplantıda bunun yerine Cenin böl-
gesindeki Jalameh ile Tarqumia gündeme getirildi. Cenin'de 2000
yılında Almanya'nın da katıldığı bir proje ile geliştirilmeye
çalışılan sanayi bölgesinin yeniden ele alınması teklif edildi.
Hisarcıklıoğlu, “Ne yazık ki, şu ana kadar bir gelişme olmayan bu
bölgenin' faaliyete geçirilmesi için bayrağı devralmaya hazırız.
Tarqumia da bir başka fırsattır. Vizyonumuz, özel sektör gelişi-
minin sadece yatırım ve kazanç değil, toplumu kılcal damarlarına
kadar etkileyecek bir dönüşümdür. Projelerimiz bölgede düzenli
geliri olan bir orta sınıf oluşturulması, bu orta sınıfa dayanan
istikrarın yerleşmesi için başlangıç oluşturmayı amaçlıyor." dedi.
Ankara Forumu'nda buluşan İsrailli ve Filistinli işadamları, soru-
nun kolay aşılamayacağının farkında. Ancak çözüm için umutlu-
lar. Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı
ve forumun başkan yardımcısı Ahmet Haşim Zügayir, İsraille iş
yapmaya kalkmanın kendileri açısından bir kayayı oymaktan beter
olduğunu söyledi. “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibi,
bize Ankara Forumu'yla sabırlı olmayı öğretti.” diyen Zügayir,
İsrail arazilerimizi işgal etmiş durumda. Yaptığı duvarlar bu işgali
daha da artırdı. İşsizlik, yoksulluk daha da derinleşti. Böyle bir
ortamda nasıl iş ve ticaret yapılır bilemiyoruz. Ancak, Ankara
Forumu'ndan yine de umutluyuz." dedi. İsrail İmalatçılar Birliği
Başkanı ve forumun diğer başkan yardımcısı Shraga Brosh da,
"Başta güvenlik olmak üzere sorunlar var. Ama 'barış için sanayi'
projelerinden umutluyuz." diye konuştu.

‘Ermeni konusu geçmişte kaldı tarihçilere bırakmak
gerekiyor’

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına Amerika’daki bir Yahudi
topluluğunun destek çıkması iki ülke arasında diplomasi trafiğine
yol açmıştır. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ricasıyla devreye giren
Peres, Yahudi örgütlerinden Anti Defamation League (ADL, İftira
ve İnkarla Mücadele Birliği) yetkilileriyle görüşmüştü. Peres’in
kabulünde konuyu gündeme getiren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ABD’deki iç politik gelişmelerini, Türkiye-ABD
ilişkilerine zarar verecek boyutta geliştiğini, Ermeni tasarısının
ABD Kongresi’nde kabul edilmesinin, sadece iki ülke ilişkilerine
değil, diğer ülke ilişkilerine de zarar vereceğini belirtti. Peres ise
konuyla ilgili olarak, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söyledikle-
rine katılıyorum. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Bu konuyu tarihçi-
lerin değerlendirmesine bırakmak en doğru tavır olacaktır. Ben bu
konuda ABD’de de temaslarımı sürdürüyorum.” diye konuştu.
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TOBB’un Filistin’de oluşturulması öngörülen “barış için
sanayi bölgeleri projesi”ni temel alan Ankara Forumu, altıncı
toplantısını yaptığı Kudüs’te Ortadoğu Dörtlüsü
Koordinatörü Tony Blair, Filistin Devlet Başkanı Mahmut
Abbas ve Başbakan Salam Fayyad’dan destek gördü. Abbas,
“Projeyi sonuna kadar destekleriz” derken, Fayad, “Yatırım
bölgeleri için önünüzü açarız” mesajı verdi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önderliğinde
Filistinli ve İsrailli işadamları arasında gelişen “barış için
sanayi” projesi temelindeki “Ankara Forumu” altıncı
toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas,

Başbakanı Salam Fayyad ve Ortadoğu Dörtlüsü (Quarted)
Koordinatörü Tony Blair’in desteğini aldı. Tony Blair, önce
Gazze’deki Erez Sanayi Bölgesi’yle somutlaştırılmak istenen, daha
sonra Tarqumia ve Jalameh’e öncelik verilmesi gündeme gelen
“barış için sanayi projesi”ni, “tam aradığım formül” diye niteledi.
Mahmut Abbas ile Salam Fayyad da, Filistin tarafı olarak projeye
sonuna kadar destek vereceklerini bildirdi.

Blair’e anlattılar: Ankara Forumu’nun 6’ncı toplantısı için Doğu
Kudüs’te ekipleriyle birlikte buluşan TOBB’un ve Forum’un
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odaları Federasyonu Başkanı, Ankara Forumu Başkan Yardımcısı
Ahmet Haşim Zügayir ile İsrail İmalatçılar Birliği Başkanı, Ankara
Forumu Başkan Yardımcısı Shraga Brosh, Quarted (ABD, Rusya,
AB ve BM’nin Ortadoğu oluşumu) Koordinatörlüğü görevine
yeni başlayan Tony Blair’e “barış için sanayi projesi”ni anlattı. Erez
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi öngörülen, ancak Gazze’nin
Hamas’ın kontrolüne geçmesi üzerine Batı Şeria’ya kaydırılması
gündeme gelen projeyi, “Tam benim aradığım iş” sözleriyle
destekledi.

Peres iyi, Gül şans: Rifat Hisarcıklıoğlu, Ahmet Haşim Zügayir
ve Türkiye'nin Filistin Özel Koordinatörü Vehbi Dinçerler,

Ankara Forumu toplantısından sonra Ramallah’a geçti. Heyeti
önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, daha sonra da
Başbakan Salam Fayyad’la görüştü. Mahmut Abbas, “İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le 15 yıldır tanışırım. Bizim için en
uyumlu İsrailli’dir. Türkiye'de Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı
seçilmesi de bizim için şanstır” dedi. Abbas, Ankara Forumu’nun
çaba gösterdiği “barış için sanayi projesi”nin hayata geçebilmesi
konusunda her türlü desteği vereceğini bildirdi. Abbas, bir yandan
en kısa zamanda Ankara’yı ziyaret etme isteğini bildirirken, diğer
taraftan da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “Üç Cumhurbaşkanı
‘barış için sanayi’ projemize destek vermek üzere bir araya gelsin”
çağrısına da olumlu yanıt verdi.

Yeri belirleyeceğiz: Hisarcıklıoğlu, Filistin Başbakanı Salam
Fayyad’la görüşme sırasında da, “Erez Sanayi Bölgesi’nde 10 bin
Filistinli’ye iş yaratabilecek, 100 bin Filistinli’nin karnını doyura-
cak ortam yaratmak için hazırlıklarımız son aşamaya gelmişti.
Şimdi bölge Hamas’ın kontrolünde. Öyleyse bize Tarqumi veya
Jalameh’ten birini veya uygun başka yeri gösterin, işe koyulalım”
dedi. Fayyad, “Yeni yer veya yerlerin belirlenmesi için adım-
larımızı hızlandırırız. Hükümet olarak bu projenin arkasındayız.
Erez Bölgesi belki şimdi olmaz ama daha sonra yine gündeme
gelebilir. Ama sizin yatırım ortamını oluşturmayı bir yerden
başlatmanız amacıyla önünüzü açacağımızdan şüpheniz olmasın”
yanıtı verdi.

İsrail tarafında işçi olmak artık çözüm değil

Filistin Başbakanı Salam Fayyad, Filistinliler için İsrail tarafında
işçi olmanın artık çözüm görülmediğini belirterek, şöyle konuştu:
“Geçmişte İsrail tarafında çok sayıda Filistinli işçi olarak çalışıyor-
du. Çatışmalar başlayınca, bir gecede işsiz sayımız ikiye katlandı.
Artık Filistin’de veya İsrail’le aramızdaki yeşil hatta yeni iş ortam-
larının yaratılması önemli.”

T

Filistin: ‘Barış için sanayi’ işini sonuna kadar destekleriz
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nternette, “Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nejat Koçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkan Yardımcılığına seçildi” haberini görünce

hemen, “Hisarcıklıoğlu emanetlerime sahip çıkıyor” diye
düşündüm. Sevgili dostum, arkadaşım Nejat Koçer’in, sevgili

dostum Zafer Çağlayan’ın, Sanayi ve Ticaret Bakanı olmasıyla
boşalan TOBB Başkan Yardımcılığına, oy birliği ile seçilmiş olması
beni ne kadar mutlu etti bilemezsiniz. Bir dostumun yerine başka
bir dostum seçilmişti.

Halen TOBB’un iki başkan yardımcısı olan, Nejat Koçer ve
Halim Mete, her ikisi de benim “çok yakın” arkadaşım. Gelelim
benim “emanetlerim” meselesine. Birkaç yıl önce, TOBB
üyeleriyle birlikte İspanya’ya gitmiştik. TOBB ile İspanya Odalar

Birliği arasında uzun zamandır bir işbirliği vardı. İspanya’nın
AB’ye üyeliğinde, İspanya Odalar Birliği’nin yüzde 70’lere varan
bir katkısı bulunduğunu gören, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
TOBB olarak, Türkiye'nin AB üyeliğinde benzer bir rol üstlenmek
için, İspanya’da bir “inceleme gezisi” yapılsın istemişti. “İnceleme
gezisi” dediysek, “turistik gezi” yapılıp, adına inceme gezisi denilen
gezilerden değildi. 

200’e yakın işadamının yanı sıra, çok sayıda bürokrat ve sivil
toplum örgütü temsilcisinden oluşan bir heyetle Madrid’e gittik.
Heyette benim “fakülte arkadaşım, asker arkadaşım, hemşehrim”
Halim Mete de vardı. Halim Mete’nin yanında bulunan, o
zamanki TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer’le kısa zaman-
da çok yakın arkadaş olduk. 

İ
TOBB Başkanı emanetlere sahip çıkıyor
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Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ikinci kez “Başkan” seçildiği Mayıs ayın-
daki Genel Kurul’dan önce, sanırım Nisan ayı idi. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu gazetemizi ziyaret etti. Yazı işlerinden, ekono-
mi servisinden arkadaşlarla hoş bir sohbette bulunduk.
Hisarcıklıoğlu sohbet sırasında bir isteğimizin olup olmadığını
sordu. Ben de “Başkan orada çok değerli iki arkadaşım var. Biri,
Halim Mete, öteki Nejat Koçer, lütfen onlara sahip çık” dedim.
“Merak etme ağbi, onlar bana emanet” dedi ve önceki gün olduğu
gibi, her zaman sahip çıktı. Hatta, sık sık “Başkan ben neden yöne-
time seçilmedim” diyenler için de, “Ne yapayım sizi Can Ağbi
kontenjandan göstermedi diyemedim” diyerek de espriler bile yap-
tık.

Böyle yazdım diye, bu iki arkadaşımızın da “torpille” seçildiklerini
sanmayınız. 1963 yılında Gaziantep’de doğan ve 1998 yılından bu
yana GSO Başkanlığı görevini sürdüren Nejat Koçer, 7 yıldır da
TOBB Yönetim Kurulu Üyesiydi. Koçer, ayrıca TOBB Eğitim
Vakfı (TOBEV) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın (TEPAV) Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütüyor. 

Görev yaptığı bütün kurumlarda değişimi, toplam kalite anlayışını
ve proje üretmeyi ön palan çıkaran Koçer, 2000 yılında “Yeniden
İhracat Seferberliği”, 2001 yılında “Aktif Sanayi Projesi”, 2002
yılında “Kalite Seferberliği, 2003 yılında “Marka Şehir Gaziantep”
projesini hataya geçirerek birçok ulusal ve uluslararası ödülün
sahibi oldu. 

1985 yılında iş hayatına atılan Koçer, halen akrilik ve sentetik
karışımlı iplikler ve fantezi iplik üretimi, birlikte el örgü yünü ve
simless dikişsiz tekstil ürünleri üretimi yapmaktadır. Evli ve üç
çocuk babası olan Koçer’in haftalık kendi yazılarından derlediği ve
2004 yılında piyasaya çıkan “Üretimden Dönenin Kaşığı Kırılsın”
adlı kitabı bulunuyor. 

TOBB’da “Hisarcıklıoğlu’nun sağ kolu” denilen Halim Mete için,
ben, ne olur ne olmaz diye “Sağ kolu” deyimini kullanmayacağım.
Rize’de 1948 yılında doğan Halim Mete’nin üye olduğu kuru-
luşları okuyunca, ne kadar “önemli bir adam” olduğunu göre-
ceksiniz. Benim fakültemden yani İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesinden mezun. Kendi “armatörlük” şirketi ve gemileri var.
Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Türk Spastik Çocuklar
Vakfı Başkan Yardımcısı, Türk Deniz Eğitim Vakfı Başkan
Yardımcısı, Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi, Rize Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi. Bir de öyle bir fıkra anlatır ki, dinlemeye doya-
mazsınız.
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Arkasına TEPAV gibi kuruluşları alan TOBB Üniversitesi, yeni
bir akım yaratabilir

imdilerde NOSTALJİ olarak anılsa da ODTÜ deyince akla
hemen o gelir. Stadyuma değişik bir kimyasal madde ile
yazılmış ve sıkıyönetim dönemlerinde bile silinememiş o
meşhur “devrim” yazısı… Yazının ODTÜ stadyumuna

devasa harflerle yazıldığı o dönemde ODTÜ’lü olup da
toplumcu fikirlere sahip olmayan öğrenci yok gibidir. Şimdilerde
aynı yazı, mumlarla her ODTÜ şenliğinde yazılır ama aynı ruh
var mıdır bilinmez… Ancak üniversiteler arasında asıl ekol,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’dir. Nam-ı diğer
Mülkiye… Harbiye, tıbbiye, mülkiye üçlüsünün sonuncusu, öyle
bir kimlik yaratmıştır ki, mezunlarının fikri yapısına bir etiket vur-
muştur adeta… Öyle ki, bir dönemin ünlü devrimci gençlerinden
Mahir Çayan ile AKP’li eski Bakan Abdullatif Şener’in benzer
cümleleri sarf etmesine yol açan bir kimlik… Can Dündar bu
konudaki bir köşe yazısında şu cümleleri kurmuştu: “Çayan,

Şener’den 10 yıl önce,1964’te girmiş Mülkiye’ye… Ama ikisinin
de Mülkiye’de okurken ‘Her şeyden önce kamu yararı’ şiarıyla
donatıldıkları kesin… Yani ayın fikri temelden geliyorlar”

Mahir Çayan, 12 Mart sonrasında, 27 yaşında öldürülürken,
Abdullatif Şener 2007 yılında bakanlıktan ayrılıp TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde hocalığa başladı. Artık
Mülkiye’den ne kadar kamucu mezun çıkıyor ya da ODTÜ’den
ne kadar romantik isyankar çıkar tartışılır. Ancak Eski Mülkiyeli
Abdullatif Şener’in hocalık yaptığı okuldan mezun olanlar, belki
ileride bir ekole sahip olabilir. Bunun adı kamuculuk olmayacak.
Ama mezunlarına ekonomik bir yaklaşım geleneği bırakabilecek
alt yapıya sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi…
Çünkü arkasında TEPAV gibi bir düşünce kuruluşu var. Bu avan-
tajı kullanıp kullanmamak kurumun başarısını belirleyecek. Zaten
köklü bir eğitim kurumu olabilmek için, o kurumun öğrencisine
öncelikle bir kimlik kazandırması gerek. 

Ş

TOBB Ekol Yaratabilecek mi?
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Nasıl bir üniversite

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun en önemsediği projeler-
den biri bu üniversite projesi… Okul, 2005 eğitim-öğretim yılın-
da Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen
Edebiyat Fakültesi olmak üzere 3 fakültedeki 7 bölüme alınan 270
öğrenciyle eğitim-öğretime başladı. Daha sonra özellikle
Hisarcıklıoğlu’nun tanıtım çabaları ile kamuoyunda bilinmeye ve
tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların başında öğretim üyeleri
geliyor. Süreyya Serdengeçti, Abdullatif Şener gibi popüler
bürokrat ve devlet adamlarının öğretim üyesi olarak alan TOBB
ETÜ, birden bire medyanın gündemine yerleşti. Hatta derslerde
ön sıralara öğrenciler değil, kameramanlar oturdu. Ancak TOBB
Üniversitesi’nin kendisini anlatırken tek argümanı bu değil.
Örneğin pek çok başarılı üniversitede tüm dersler İngilizce
verilirken TOBB ETÜ’de dersler Türkçe, Ancak hazırlığı atlaya-
bilmek için yeni sisteme göre 120 üzerinden 61 puanlık bir
TOEFL puanının seviyesi isteniyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Rektörü Tahsin Kesici, “Anlatan Türk, izleyen Türk,
eğitim dili de Türkçe olmalı” diyor. Bu yaklaşımın dersi öğrenmede
daha başarılı olacağı söyleniyor. Ancak gözden kaçan bir husus var.
Alana yönelik terminolojinin uluslararası alanda nasıl kul-
lanıldığını çok iyi bilinmek zorunda… Örneğin ekonomi okuyan
bir öğrencinin uluslararası bir makaledeki ekonomi terimlerine
fazlasıyla aşina olması gerekir. Aksi halde dilin yapısını çok iyi bilse
de anlama sorunu yaşayabilir. Bu noktada üniversitenin Türkçe
ısrarı tartışmaya açık. 

TOBB Üniversitesi’nin farkı

İş dünyası- üniversite işbirliği adına önemli bir girişim olan
TOBB-ETÜ, fark yaratmaya çalışıyor. 

Okulda Eğitim Türkçe yapılıyor. Hazırlık ise öğrenciyi zorluyor.
İngilizce hazırlığı geçebilmek için belli bir TOEFL derecesi alma
zorunluluğu var. 

Popüler bir alanında uzman kişiler hocalık yapıyor. Süreyya
Serdengeçti, Abdullatif Şener gibi isimler akademisyen kadrosu
içinde.

Üniversite bol bilimsel makaleli hocaları transfer etmiş. Böylece
bilimsel makale sayısı en fazla olan üniversite TOBB Üniversitesi
oluyor. 

TEPAV gibi bir düşünce kuruluşu ile bağlantıları var. Vakfın
üyeleri aynı zamanda okulun hocaları… Önemli bir ekol yaratma
avantajı var.

Bol makaleli hocalar

TOBB ETÜ’nün bir diğer farkı da iş dünyası ile olan ilişkisi.
TOBB’un geniş ağı sayesinde öğrenciler önemli firmalarda
okurken çalışma ve pratik yapma şansına sahip olabiliyor. Bu da
öğrenciler açısından cazip oluyor. Sabah Gazetesi’nden Yavuz
Donat, 27 Temmuz 2007 tarihli köşesinde, “TOBB Üniversitesi
hayatın içinde. Üniversitenin bir ayağı ekonomi dünyasında…

Sanayide” diyordu. Ancak üniversitenin asıl reklam sloganı
başka… Bol bilimsel makaleli hoca iddiası okulun temel argü-
manını oluşturuyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli
Ticaret Odası’nın bir etkinliğinde yaptığı konuşmada “Bir üniver-
sitenin başarısını ölçmek için öğretim görevlerinin bilimsel makale
sayısına bakacaksın” diyordu. Bu konuda 2006 görevlisi başına
düşen 1,3 makale ile TOBB ETÜ gerçekten de birinci oldu. Ancak
burada önemli bir nokta atlanıyor. Makalesi bol hocaları transferle
toplamak yerine, bir düşünce akımı, bir kimlik, bir akademik
duruş oluşturmak daha önemli. TOBB’un da bu konuda bazı
avantajları var. En önemli avantajı ise Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (Tepav).

TEPAV etkisi

Güven Sak, Fatih Özatay, Süreyya Serdengeçti gibi önemli isimleri
bünyesinde barındıran bu düşünce kuruluşu, ekonomiye farklı bir
bakış açısı sunuyor. Mali disiplini önemseyen, mikro reformlara
öncelik veren, ekonomide liberal ve rekabetçi bir yaklaşımı benim-
seyen, bağımsız kuruluşların bürokrasiden azade olmasını savunan
TEPAV, belirli dönemlerde yazdığı raporlarla gündemi belirliyor.
Örneğin bütçe konusunda farklı bir yaklaşım sergileyen kuruluş,
hükümetin bütçe açıklarını rakam oyunları ile sakladığını
düşünüyordu. Öte yandan son açıkladıkları Mali Saydamlık
İzleme Raporu’nda da kamuda kaynak dağıtımının “kapalı kapılar
ardında yapıldığı” görüşüne yer verildi. Kurum ihracatta daha fazla
teknolojik ürünlerin yer bulmasını savunan, dönüşümden yana bir
görüntü çiziyor. Dahası, verdiği bilgiler de bürokraside görev
almak isteyen bir öğrencinin fazlasıyla yararlanabileceği bir kaynak
oluşturuyor. Böyle bir kuruluşun düşünsel kimliği TOBB Üniver-
sitesine yansır mı, bu konu şimdilik belirsiz. Yansır ise bu üniver-
sitenin mezunları belli bir düşünsel kimliğe sahip olarak iş hayatı-
na atılacak. Nitekim Rektör Tahsin Kesici, bu konudaki sorumuza
olumlu bir yanıt veriyor. Kesici, “TEPAV’dan hocalar derslere gelir.
Başkanı Rektör Yardımcımızdır. Ben TEPAV’ın bir ekol yarata-
cağına inanıyorum” diyor. Güven Sak ve ekibinin TOBB Üniver-
sitesi’ne bir ekol yerleştirmek gibi avantajları var. Eski bürokrat ve
hocalar, mevcut liberal birikimleri ile devlet yönetimine mülkiyeli-
ler gibi TOBB ETÜ’lüler ekolünü getirebilir. Belki de bu tavır
tarihte bırakılacak bir iz olur. 

ODTÜ’den “devrim” yazısı, istenirse silinemez mi? Bazılarına göre
içindeki kimyasallar yüzünden silinemiyor. Kimilerine göre birileri
buna bilerek göz yumuyor. Aslında o yazı bir kimliği temsil ediyor
ve bugün benimsenmese de üniversite yönetimi o yazıyı silmek
istemiyor. Yolu ODTÜ’ye düşenler okulun böylesi bir alternatif
tarihi olduğunu da bilsin diye… Bir başka sorun daha… En libe-
ral kişi bile neden Mülkiyeli olduğunu söylerken bir övünme
hissediyor?  Çünkü kimliği olan, bir ekolü olan, tarihi olan bir yer-
den mezun olmanın hazzını yaşıyor. İşte yeni bir üniversitenin
yaratması gereken en önemli değer de bu belki… TOBB Üniver-
sitesi bu konuda şanslı… TEPAV gibi bir düşünce kuruluşu ile
güçlerini birleştiren okul, böylesi bir ekolü yaratmada avantajlı.
Bunu değerlendirebilir mi bilinmez. Abdullatif Şener, bir röporta-
jında “Her Mülkiyeli biraz komünisttir” demişti. Kim bilir, belki
günün birinde ülke yönetiminde söz sahibi birileri de “Her TOBB
ETÜ’lü biraz …” der.
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Türkiye gibi bir ülkenin bütün dış politikasını her yıl ABD
Başkanı’nın Ermeni meselesine dair oylamayı engellemesi
üzerine kurması doğru mu?

Ermeni meselesi dış politikayı zorluyor

İKAGO- Otel odamda, binaların arasından Mişigan
Gölü’nü gören masamın üzerinde bir liste var. ABD’nin
büyük şehirlerinden Şikago’nun da bağlı olduğu İllinois

eyaletinin Washington’a, Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği
milletvekillerinin listesi. Toplam 19 temsilciden 14’ü, 1915-18

arası Anadolu’daki Ermenilerin soykırıma maruz kaldığını
söyleyen tasarıya imza koymuşlar. Zaten sekizi Temsilciler
Meclisi’ndeki Ermeni Dostluk Grubu’nun üyesi. 

İllınois eyaleti, Türkiye'de daha çok bilinen Kaliforniya ve
İllinois’e komşu Mişigan eyaletleri ardından ABD’de en yüksek
Ermeni kökenli nüfusa sahip üçüncü eyalet. Yani yerel politika

üzerinde Ermeni baskı gruplarının belli bir etkisi var. Eyalet ise
öteden beri ABD Politikalarında etkili. Örneğin, 2008’de yapıla-
cak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin (eski başkan
Bill Clinton’ın eşi senatör Hillary Clinton’ın yanı sıra) önde gelen
adaylarından biri olan Barack Obama, İllinois senatörü. 

Önceki akşam, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Kenan İpek’in
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu onuruna verdiği yemekte
konuşulan konulardan birinin neden bu olduğu kolaylıkla
anlaşılabilir yani. İpek, deneyimli bir diplomat. Buradaki
mesaisinin bir bölümünü de Ermeni lobisine karşı Türkiye'nin
tezini anlatma çabası oluşturuyor. 

Ne yazık ki, çalışma bir tez anlatma çalışmasından çok, Ermeni
lobisinin kazanımlarını olabildiğince dengelemekle sınırlı. Ama bu
İpek’in eksikliğinden değil, Türk resmi siyasetinin eksikliğinden
kaynaklanan bir durum. Ermeni silahlı örgütlerinin Türk diplo-
mat ve temsilcilerini (hem de bir münferit olay dışında Kıbrıs
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Ermeni Meselesi
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harekâtının ardından) öldürmeye başladığı 1974’ten bu yana
yeniden uluslararası gündeme oturan Ermeni meselesinde Türk dış
politikası neredeyse bütünüyle savunma konumunda. 

Örneği, yarın bu şehre yeni bir Dışişleri Bakanı Ali Babacan gele-
cek. Yüksek lisans çalışmasını yaptığı göle nazır Northwest
(Kuzeybatı) Üniversitesinde, Chicago Üniversitesinde ve düşünce
kuruluşu Küresel İlişkiler Konseyi’nde birer konuşma yapacak.
Konuşmasında Ermeni konusuna değinmez ise, mutlaka bu yönde
sorulara muhatap olacak. Söyleyeceği, şimdiye kadarki dışişleri
bakanlarının söylediğinden ve Türkiye adına paralel diplomasi
yürüten TOBB gibi, TÜSİAD gibi kuruluşların söylediklerinden
muhtemelen farlı olmayacak. 

Özeti şudur: Ermeni karar tasarısı Kongre’de kabul edilirse, bu
Türk-ABD ilişkilerine büyük zarar verir. O nedenle ABD yöneti-
mi geçmemesi için çalışmalıdır. 

Bunda gerçeklik payı yok değil. İşin doğrusu, Ermeni soykırımı
iddialarının Kongre’de onay görmesi, Türk-ABD ilişkilerinde
1964 Kıbrıs-Johnson mektubu, 1974 Kıbrıs harekâtı-ambargo ve
2003 ı5rak tezkeresinin Meclis’te reddinin yol açtığı kadar, belki
daha büyük bir sarsıntıya yol açacaktır. Türk kamuoyundaki
Amerikan karşıtlığı ve genel olarak Batı karşıtlığı daha da tır-
manacak, ne mevcut Tayyip Erdoğan hükümetinin, ne de başka
bir hükümetin bundan böyle ABD ile Irak, İran, Afganistan gibi
güncel ya da diğer konularda işbirliği yapması zorlaşacaktır. 

Ama Türkiye gibi bir ülkenin bütün dış politikasının ABD
Başkanı’nın her yıl bir mektup yazarak Kongre’de bir oylamayı
engellemesine bağlaması doğru mu? Türkiye gibi bir ülkenin
bütün dış politika çabasını neticede ABD Başkanı’nın bir karar
tasarısını (üstelik de ‘Bu ülke bizle askeri işbirliği yapar ve İsrail’i
kollar. O yüzden dokunmayın’ gibi bir nedenle) durdurması üze-
rine kurması doğru mu? Bunun karşılığında Türkiye acaba neleri
yapmıyor, neleri yapıyor, tam olarak biliyor muyuz?

Ermeni karar tasarısı ABD Kongresi’nde diyelim bakanın o mek-
tubu imzalamaması sonucu kabul edildiğinde olacaklar
Ankara’nın endişesi. ABD’nin dünyaya örnek olması tezi artık
eskidi; dünyada Fransa’dan Polonya’ya Arjantin’e dek parlamento-
sundan bu kararı geçirmeyen ülke az kaldı. Sorun, bu tezin ABD
sisteminde bir içtihada dönüşmesi halinde, Anadolu’dan göçmüş
Ermenilerin sigorta şirketleri aracılığıyla geride kalmış mal ve
mülkleri üzerinde hak ve tazminat iddia edeceği endişesi. 

Bu sorunu açıkça teşhis edip ona göre tedavi geliştirmeye çalışmak
yerine, Türk hükümetleri ülkenin dış politikasını böyle ABD
Başkanı’nın ipoteği altında tutma pahasına devekuşu siyasetinde
ısrar ediyor. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, belki kendi ideolo-
jik tercihleri nedeniyle İtiraf edemiyor, açıkça söyleyemiyor ama,
bir konuda haklı: Türkiye tarihiyle bir şekilde barışmalı. 

Çünkü Türkiye, sıçrama yapmak için coğrafyasından yararlanmak
isterken, tarihi onu paçalarından çekiyor. Türkiye'nin Ermeni
politikası sürdürülebilir olmaktan çıkıyor.
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KOBİ’lerin Çin’e kadar uzanan Orta Asya’daki ticaretini kolay-
laştıracak tarihi İpekyolu’nun canlanması için işadamları da
atağa geçti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İpekyolu için ABD’ye işbirliği
önerdik. Ayrıca çeşitli ülkelerde kurulacak nitelikli sanayi böl-
gelerine de talibiz.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, ABD temaslarıyla ilgili, TOBB’un,
Türkiye'deki gümrük kapılarını inşa ve yönetme deneyimi-
ni, tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırılması çalışmaları

kapsamında değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “İş birliği
önerdik. Bu konu, hazırlanacak eylem planına dahil edilmeli”

dedi. 

Hisarcıklıoğlu, başkanlığındaki TOBB heyetinin Chicago ve
Washington’daki temaslarına ilişkin Şikago’da ağırlıklı olarak iş
çevreleri ile görüştüklerini, dünyanın “en büyük” emtia borsası olan
Chicago Emtia Borsası’nı ziyaret ederek açılış seansını takip ettik-
lerini, borsanın işleyişi ve işlem hacmi konusunda bilgi aldıklarını
belirtti. 

Sanayi bölgeleri

Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington temasları kapsamında da, Dünya
Bankası Başkanı Robert Zoellick, IMF Birinci Başkan Yardımcısı
John Lipsky, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan
Sullivan, Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve İş İlişkileri Özel Temsilcisi
Frank Marmoud ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ayrıca ABD
Dışişleri eski Bakanı Maddeline Allbright ve Dünya Bankası eski
Başkanı Paul Wolfowitz ile bir araya geldiklerini anlattı. 

Gümrük kapıları

Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan

Sullivan ile olan görüşmede Ekonomik Ortaklık Komisyonu
çerçevesinde geliştirilen eylem planındaki tedbirlerin uygulamaya
konulması açısından TOBB’un, çeşitli ülkelerde sanayi bölgeleri
kurabileceğini ve ABD Yönetiminin bu bölgelere Nitelikli Sanayi
Bölgesi (QIZ) benzeri bir statü vermesini beklediklerini söylediği-
ni kaydetti. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un, Türkiye'deki gümrük
kapılarını inşa ve yönetme deneyimini, tarihi İpekyolu’nun
yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında değerlendirmek
istediklerini, işbirliği önerdiklerini ve bu konunu, hazırlanacak
eylem  planına dahil edilmesi gerektiğini belirttiğini de kaydetti.

Erez Projesi’ne Dünya Bankası destek veriyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri eski Bakanı
Maddeline Allbright ile yapılan görüşmede, Ankara Forumu –
Erez Sanayi Bölgesi konusunda iş birliği kararı aldığını belirterek,
“Ayrıca Allbright’ın başında olduğu Apsen Enstitüsü ile birlikte
Filistin Oda Sistemi’ne dönük kapasite inşa sürecinde ortak
hareket etme için görüş birliğine varıldı. Türk firmalarının ABD
piyasasına girişine ilişkin faaliyetlerde de iş birliği yapılması karar-
laştırıldı” diye konuştu. Dünya Bankası ve IFC’nin de, İsrail ve
Filistinli iş adamlarını “barış için sanayi” fikriyle bir araya getiren
Ankara Forumu-Erez Sanayi Bölgesi projesini destekleme kararı
aldığını bildiren Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası Başkanı Robert
Zoellick’in, bölgesel kalkınmaya yönelik olarak TOBB ile işbirliği
yapabileceklerini açıkladığını da kaydetti. Dünya Bankası’nın
sadece Çin ve Meksika’da gerçekleştirdiği Local Doing Business
çalışmasının Türkiye'de TEPAV’la birlikte yapılacağını ve böylece
bölgesel kalkınmaya dönük mekanizmanın geliştirilmiş olacağını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, IFC Başkanı Lars Thunell’in de,
KOBİ’lerin finansmana erişimi için Türkiye'de TOBB bünyesin-
deki KOBİ Girişimi AŞ ve Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yapa-
bileceklerini belirttiğini söyledi.

T

Tarihi İpekyolu’nu TOBB yenileyecek
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merikan başkentine Türk heyetlerinin biri gidiyor, diğeri
geliyor. Düşünce üreten kuruluşların hemen hepsinde
Türkiye eksenli bir veya birden fazla toplantı var.

Gazetelerde Türkiye'nin adı eskiden pek geçmez iken şimdi en
popüler ülkelerin başında geliyoruz. Televizyonlarda Türkiye

reklâmları dönüyor. Özel programlar yayınlanıyor. 

Sevinelim mi, üzülelim mi?
Türkiye'nin ilgi odağı oluşu, Amerikan halkının, verilen kayıplar
yüzünden yüreği ağzında olan-biteni izlediği Irak’a ve “Bush
saldırı kararının ne zaman verecek? diye kalp çarpıntısıyla bekle-
nen İran’a komşuluğumuz sebebiyle daha çok. Genel seçimden
Ak Parti’nin hayli önde çıkması, ardından Cumhurbaşkanlığına
Abdullah Gül’ün seçilmesi de belli çevrelerin ilgisini çekiyor
elbette. Türkiye'nin bölgede ve uzak coğrafyada taşıdığı önemi
bilen Amerikalıların kaygısını esas uyandıran ise bir başka konu:
Ermeni karar tasarısı…

Ülkemizin en geniş tabanlı iş dünyası temsilcisi Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği  (TOBB) heyeti iki ülkeyi yakından
ilgilendiren ekonomik projelerini anlatmak için ABD
başkentinde; Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun iki günlük yoğun
programında, yalnız dışişleri ve ticaret bakanlıkları yetkilileriyle
Dünya Bankası ve IFC gibi uluslararası kuruluşlar sorumlularıyla
görüşmeler yok; sivil toplam örgütleri ve kamuoyu oluşturan
kuruluşlarla da temaslar yapıyor TOBB Başkanı.

Çantasında taşıdığı projeler Türkiye sınırlarını aşan önemde.
Filistin ile İsrail arasında “birlikte yaşama alışkanlığı edindirmeyi
amaçlayan “Erez Ticaret Bölgesi” projesinin müellifi Rıfat
Hisarcıklıoğlu; buna Pakistan ile Afganistan arasında da ticaret
bölgeleri oluşturmayı amaçlayan yeni bir proje daha eklendi.
Toplumsal sorunların temelinde fukaralığın yattığını bilenler,
TOBB Heyetinin anlattıklarını can kulağıyla dinliyor ve destek
çıkıyorlar.

A
Bir adımlık mesafe
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Bütün temaslarda mutlaka açılan konuyu herhalde tahmin eder-
siniz. Kongre’ye geldi-gelecek gözüyle bakılan Ermeni karar
tasarısı… Buraya yolunu düşüren diğer sivil toplum örgütleri
liderleri gibi, Rifat Hisarcıklıoğlu da, sesi kısılma pahasına,
tasarının Kongre’den geçmesinin yanlışlığını anlatıyor.  Türkiye-
ABD arasındaki ikili ilişkileri radikal bir biçimde sarsmakla
kalmayacak ihtimalin gerçekleşmesi ABD’nin önem verdiği pek
çok projenin de işlevsiz kalmasını getirecek.  Amerika’nın zaten
yerlerde sürünen itibarı da, Türkiye'ye dost gözlerle bakan çok
geniş bir coğrafyada, ölümcül bir yara daha almış olacak. 

TOBB heyetinin temasları, diğer sivil toplum örgütlerinin
çabaları, resmi temsilcilerimizin gayretleri, Amerikan kamuoyunu
gelişmelerin tehlikesi konusunda uyarmak için yapılan faaliyetler,
Ramazan vesilesiyle iftar sofrasında toplanan Senato ve Temsilciler
Meclisi üyelerini ikna çalışmaları başarılı olacak mı?

Amerikan sisteminin çalışma tarzını, siyasetin kurallarını bilenler
bu soruya “Tasarı bu defa da geçmez” cevabını veremiyorlar. Beyaz
Saray’ın hiçbir ağırlığı kalmadı ki, George W.Bush karşı çıktığı için
girişim sonuçsuz kalsın? Tam tersine, Bush’un Türkiye-yanlısı
görüntüsü, Kongre’deki Demokrat Parti çoğunluğunu, onun
kuyruğuna bir de Türkiye'nin canını acıtarak basma hevesine
sürükleyebilir. Demokrat Parti’nin son seçim başarısında ve Beyaz
Saray’a bu defa DP’li bir başkanı sokma arayışında Ermeni
oylarının etkisi var. 

Önceki girişimlerin akamete uğramasında etkisi bilinen Musevi
Lobisi de tavır değiştirdi; etkili Musevi örgütü Anti-Defarmation
League (ADL) Ermeni iddialarına sahip çıkmaya başladı, Diğer
Musevi örgütleri de saf değiştirme hazırlığında uçakları Türkiye
toprakları üzerinde fink atan İsrail ise gelişmeyi izlemekle yetini-
yor. 

TOBB heyetinin burada bulunma sebebi de inmekte olan son
darbe öncesinde sonradan hayıflanma noktasına gelmeleri mukad-
der Amerikalı sorumlu ve yetkilileri uyarmaya çalışmak…
Yürütülen ‘barışçı’ projelere ilgi duyan, çoğu kez hayranlık ifade
eden herkese, Bir yanlış adım, bütün yapılanları boşa çıkartabilir”
demek için son haftalara girildi çünkü. 

“Amerika yılların dostluğunu bir çırpıda feda etmez, kendisini de
zora düşürecek yanlış adım atmaz”  diyenleri de biz uyaralım: ABD
yanlışa bir adımlık mesafede duruyor.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri eski Bakanı Maddeline
Allbright ile yapılan görüşmede, Ankara Forumu – Erez

Sanayi Bölgesi konusunda işbirliği kararı alındığını belirtti. 

TOBB’un ABD temaslarıyla ilgili bilgi veren Hisarcıklıoğlu,
Ayrıca, Allbright’ın başında olduğu Apsen Enstitüsü ile birlikte
Filistin Oda Sistemi’ne dönük kapasite inşa sürecinde ortak
hareket etme için görüş birliğine varıldı. Türk firmalarının ABD
piyasasına girişine ilişkin de işbirliği kararlaştırıldı” dedi. 

Emtia Borsası ziyareti

Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası ve IFC’nin de İsrail ve Filistinli
işadamlarını “barış için sanayi” fikriyle bir araya getiren Ankara
Forumu – Erez Sanayi Bölgesi projesini destekleme kararı aldığını
söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, dünyanın ‘en büyük’ emtia borsası olan Chicago
Emtia Borsası’nı ziyaret ederek açılış seansını takip ettiklerini,
borsanın işleyişi ve işlem hacmi konusunda bilgi aldıklarını belirt-
ti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den Şikago’ya makine ve kimya sek-
töründe bir ticaret heyeti ziyaretinin yapılmasının karar-
laştırıldığını ifade etti. 

İpekyolu için işbirliği teklifi

Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan
Sullivan ile olan görüşmede Ekonomik Ortaklık Komisyonu
çerçevesinde geliştirilen eylem planındaki tedbirlerin uygulamaya
konulması açısından TOBB’un, çeşitli ülkelerde sanayi bölgeleri
kurabileceğini ve ABD yönetiminin bu bölgelere Nitelikli Sanayi
Bölgesi (QIZ) benzeri bir statü vermesini beklediklerini söylediği-
ni kaydetti. Sullivan’ın konuyu değerlendireceklerini ifade ettiği-
ni belirten Hisarcıklıoğlu, Basra’da da bir sanayi bölgesi inşa
edilmesinin İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinden
sonra gündeme alındığını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB’un, Türkiye'deki gümrük kapılarını inşa ve
yönetme deneyimini, tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırıl-
ması için değerlendirmek istediklerini, işbirliği önerdiklerini ve
bu konunu, hazırlanacak elem planına dahil edilmesi gerektiğini
belirttiğini kaydetti. TOBB, Dünya Bankası ve IMF toplantıları-
na paralel olarak 19 Ekim’de Washington’da Türkiye ekonomisine
ilişkin bir  toplantı düzenlemek istiyor.

T
Uluslararası kuruluşlardan TOBB’un Erez projesine destek
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1915 olaylarına ilişkin
Ermeni iddiaları hakkındaki tasarıya ilişkin Ermeni iddi-
aları hakkındaki tasarıya ilişkin, “Tarihin tarihçiler tarafın-

dan araştırılması gerekir. Tarihi siyasiler yazmamalı” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ABD ziyareti kapsamında ikisi cumhuriyetçi ve
ikisi de demokrat olmak üzere dört kongre üyesi ile görüştüğünü
söyledi. Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmelerde,  Türkiye-ABD
arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari yönünün geliştirilmesine
iş dünyası olarak büyük önem verdiklerini ifade ettiğini aktaran
Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin,
siyasi ve askeri ilişkilere destek vereceğini belirtti. Rifat
Hisarcıklıoğlu, bunun Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri
arasında, yararlanılması gereken ciddi bir potansiyel olduğunun
altını çizdi. 

İlişkiyi Yaralar: Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleriyle
görüşmelerinde, Ermeni tasarısına da değinildiğini ifade eden
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kongre üyelerine sözü edilen kararın ABD
Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının, Türkiye ile Amerika
Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde onarılması mümkün
olmayan derin bir yara açacağını, Türkiye – ABD ilişkilerinin
bozulmasının, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini de etkileye-
ceğini aktardığını belirtti. 

Tarihçiye kalsın: Türkiye'nin, konunun Türk ve Ermeni tarihçi-
leri tarafından araştırılmasını önerdiğini de kaydeden TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kongre üyelerine, “tarihin tarihçiler

tarafından araştırılması gerekir. Tarihi siyasiler yazmamalı, Peres de
10 gün önceki görüşmemizde de bu konunun altını çizmişti.
Kısaca, size bu tasarının onaylanmaması gerektiği konusundaki
Türk iş dünyasının görüşünü aktarmak istedim. Konu, halkımız
için ve iş dünyası için son derece duygusal bir konudur” dediğini
aktardı. 

Karşı olanlar var: Demokrat Parti Florida Temsilcisi Robert
Wexler’in, Ermeni Tasarısı’na karşı olduğunu, Türkiye ile ABD
arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini bildiğini ifade ettiğini,
Cumhuriyetçi Parti Kentucky Temsilcisi Ed Whitfield’in tasarıya
karşı olduğunu her fırsatta ortaya koyduğunu, bu süreçte, ABD
Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun bir çalıma içinde olduğunu bildiğini
aktardığı kaydedildi. Diğer taraftan Cumhuriyetçi Parti Tennese
Temsilcisi Steve Cohen ile New Meksika Eyaleti Temsilcisi Heather
Wilson’un da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptıkları
görüşmelerde tasarıya karşı olduklarını aktardıkları öğrenildi.

Anayasa herkesi kucaklamalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapılacak Anayasa’nın 72 milyonu
kucaklaması gerektiğini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığın-
daki TOBB Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Gül, önce
heyeti dinledi. Hisarcıklıoğlu yapısal reformlara hız verilmesi
gerektiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Anayasa konusundaki görüş-
lerimizi açıkladım. Biz yeni bir anayasa yapılmasını destekliyoruz.
Bunun herkesi kucaklayacak şekilde yapılması önemli. Böyle bir
konunu küçük olaylara kurban edilmemesi gerekir” dedi.

T

TOBB: Tarihi siyasiler yazmasın
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dalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddi-
aları hakkındaki tasarıya ilişkin, “Tarihin tarihçiler tarafın-

dan araştırılması gerekir. Tarihi siyasiler yazmamalı” dedi. 

Kongre üyeleriyle görüşmelerinde, Ermeni tasarısıyla ilgili olarak
Hisarcıklıoğlu kongre üyelerine “Tarihi siyasiler yazmamalı.
Kısaca, size bu tasarının onaylanmaması gerektiği konusundaki
Türk iş dünyasının görüşünü aktarmak istedim. Konu, halkımız
için son derece duygusal bir konudur” dediğini aktardı. Bu arada
görüşmelerde, Demokrat Parti Florida Temsilcisi Robert
Wexler’in, tasarıya karşı olduğunu, Türkiye-ABD ilişkilerini olum-
suz etkileyeceğini bildiğini ifade ettiğini, Cumhuriyet Parti

Kentucky Temsilcisi Ed Whitfield’in tasarıya karşı olduğunu her
fırsatta ortaya koyduğunu, bu süreçte, ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma içinde olduğunu bildiğini
aktardığı kaydedildi. 

Hisarcıklıoğlu, ABD ziyareti kapsamında ikisi cumhuriyetçi ve
ikisi de demokrat olmak üzere dört kongre üyesi ile görüştüğünü
söyledi. Görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin, ekonomik ve
ticari yönünün geliştirilmesine iş dünyası olarak büyük önem
verdiklerini ifade ettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, ekonomik ve
ticari ilişkilerin gelişmesinin, siyasi ve askeri ilişkilere destek vere-
ceğini, Türkiye ve ABD arasında, yararlanılması gereken ciddi bir
potansiyel olduğunu kaydetti.

O

Hisarcıklıoğlu: Tarihi tarihçiler yazmalı
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OBB… Yani, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği…
Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli firmaların;
işadamlarının temsilcisi… Sermaye birikimi büyük

holdinglere göre sınırlı olan, kendi kaynaklarıyla kendi
kendine yetmeye çalışıp atılım yapmaya uğraşan sermaye

gurubunun örgütü… En yalın tanımıyla, Anadolu sermayesin
sesi… Ancak, TOBB’un son birkaç aydır yaptıklarına biraz daha
yakından bakınca bu örgütün ve tabii Anadolu sermayesinin
kabuk değiştirdiğini, eski geleneksel yapısını çoktan aştığını
görüyorsunuz. 

Bu önemli değişimin ve gelişimin arkasındaysa tek bir isim var:
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu…

TOBB’un artan etkisinin ve gücünün asıl beyni ve mimarı o… 

Kolay değil… Önce, orta ve küçük ölçekli işletmelerin; Anadolu
sermayesinin gelişimini sağlayacaksınız… Sonra da bu gurubu

daha da etkin hale getirmek için ekonominin siyasetle kesiştiği
noktalarda varlık göstereceksiniz… Amacınız sadece dünyaya
açılmak; ihracatımızı arttırmak değil yurt dışında yatırım yapmak
olacak…

Bunları yaparken de hükümetin etkisi altında kalmayacak, aksine
hükümeti kendi etkiniz altına alacaksınız… Ve sonuçta,
Başbakan’ın TÜSİAD yerine daha çok TOBB’u desteklemesini
sağlayacaksınız. Nasıl mı?

Önce, İsrail ve Filistin gezileri…  Geçtiğimiz hafta da Amerika
gezisi…

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bu gezilerinin asıl amacı,
Türkiye açısından son derece önemli olan bir ekonomik planı
hayata geçirmekti. Plan ekonomik; ama, etkileri siyasettin askeri
dengelere kadar çok daha geniş bir alana uzanıyor.

T
TOBB’un Yeni Yüzü
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Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bizzat oluşturup gerçekleştirmeye
çalıştığı bir proje… Türkiye, Filistin’in, Batı Şeria ve Gazze’nin
kalkındırılması için iki organize sanayi bölesi kuracak. Buralar bir
nevi serbest bölge olacak ve üretilen mallardan vergi alınmayacak.
Bu sayede, bu bölgelere öncelikle Türk sermayesi çekilecek.
Tütün, tekstil ya da ayakkabı gibi emek-yoğun üretime dayalı sek-
törlere Türkiye'den yatırımcılar getirilecek. Burada kurulacak fab-
rikalar sayesinde çok zor durumda olan bölge haklına iş ve aş
imkanı doğacak… Böylelikle, “Kutsal Topraklar”a, refahın ve
kalıcı barışın gelebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak. 

Batı Şeria ve Gazze… Ortadoğu’nun kanayan yarası durumunda-
ki Filistin sorununun iki önemli merkezi. Özellikle de Gazze...
Son dönemde Hamas’ın kontrolüne geçen, İsrail’in füze
yağdırdığı sorunlu bir bölge.

İşte burada, İsrail’den Gazze’ye geçişin  merkezi durumundaki
Erez sınırının bulunduğu bölgede bir Serbest Sanayi Bölgesi
yapılacak. İsrail, prensipte bu projeyi desteklemekle birlikte
güvenlik sorunu nedeniyle bu işin çok hem de çok zor olacağını
düşünüyordu.

Ancak, Rıfat Hisarcıklıoğlu yılmadı. İsrail’in yeni
Cumhurbaşkanı Şimon Perez ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut
Abbas’la görüştü. Bu projeyi, Ortadoğu’da barışın inşası için
çalışan “Ortadoğu Dörtlüsü”ne taşıdı. Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği (AB), Rusya ve Amerika’dan oluşan bu Dörtlünün
(Quartet) yeni bölge temsilcisi Tony Blair ile de konuştu. Eski
İngiliz Başbakanı da Perez ve Abbas gibi bu projeyi desteklediği-
ni açıkladı. 

TOBB Başkanı, bundan sonra da derhal Dörtlü’nün asıl önemli
üyesi olan Amerika’ya uçtu. Orada da ABD Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dan Sullivan’la görüştü. Amerikalılar da bu
projeyi desteklediklerini açıkladılar. Rıfat Hisarcıklıoğlu
sayesinde, Türkiye'nin Filistin topraklarında kuracağı Serbest
Sanayi Bölgeleri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.
Türkiye'nin Ortadoğu’daki etkisini önemli ölçüde arttıracak olan
projede yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Ancak burada asıl önemli
olan TOBB’un değişen ve gelişen rolünün ve etkisinin hakkını
vermek. 

Bir düşünsenize… İsrail, Filistin, Amerika, Rusya, BM ve AB… 

Türkiye, dünyanın en sorunlu bölgesi olan Ortadoğu’ya barış
getirecek önemli bir proje için “mekik diplomasisi” uyguluyor.
Bunu da Başbakan ya da Dışişleri Bakanı değil TOBB Başkanı
yapıyor. Anadolu sermayesinin geldiği noktayı bundan daha net
ve daha güzel anlatabilen başka bir şey olabilir mi?
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaret ve yatırımın ola-
bilmesi için huzur gerektiğini belirterek, “Huzurun olduğu
yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde de zenginlik olur” dedi.

an – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin ve yatırımın olabilmesi için
huzur gerektiğini belirterek, “Huzurun olduğu yerde

ticaret, ticaretin olduğu yerde de zenginlik olur” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van Valiliği, Belediye Başkanlığı
ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenle-
nen Van Asya İpekyolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarının açılış
törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
VATSO Başkanı Kandaşoğlu’nun Van’a yönelik, “Doğunun ücra
köşesi” ifadesine katılmadığını ve Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün de ilk yurt içi gezisini buradan başlattığını anımsatarak,

Van’ın doğunun Paris’i olduğunu vurguladı. Van’ın Türkiye için
çok önemli bir yeri olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin
ve yatırımın olabilmesi için huzur lazım. Huzurun olduğu yerde
ticaret, ticaretin olduğu yerde de zenginlik olur” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Van’ın turizm potansiyeline değinerek, şunları
söyledi:

“Bu fırsatları hep beraber iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün
Türkiye'de ve dünyada markalaşmış şehirlere baktığımızda
arkasında birliktelik görüyoruz. Bizim kültürümüzde de (Birlikte
rahmet, ayrılıkta azap vardır) diye bir söz vardır. Eğer rahmeti
görmek istiyorsak, ilimizin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri,
oda ve borsa başkanları, sivil toplum örgütleri hepsi bir araya
gelebilmeli. Eğer gelebiliyorsa marka şehirler ortaya çıkar.”

V

Hisarcıklıoğlu: Önce huzur
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, huzurun olduğu yerde ticaret, ticaretin
yapıldığı yerde ise zenginliğin olduğunu kaydetti.

14. İpekyolu Fuarı açıldı

an Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Van Ticaret ve Sanayi
odası (VATSO) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen
Van-Asya Enternasyonal Fuarı, Van-Erciş, Karayolu

üzerinde bulunan Altaylı Spor Kompleksi’nde düzenlenen
törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının

ardından bir konuşma yapan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Zahir Kandaşoğlu, İran ile yapılan sınır ticaretinin kaldırılarak
yerine açık pazarların kurulmasını istedi. Ortak ölçekli işlet-
melerin bankalarda kredi almaktan sıkıntı çektiklerini de ifade
eden Kandaşoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun bir şubesinin Van’da
açılmasını istedi. Yaşanan bürokrasiden dolayı tüccar ve esnafların
sıkıntı çektiklerini de dile getiren Kandaşoğlu, “Her yıl gündüz
saatlerinde açılışı yapılan fuarın bu yıl bölgenin imajını
değiştirmek için geceye aldık. Herkes metropollerde oturarak
Doğu’da can güvenliği yok diyor. Bende bilerek açılışımızı gece
yaptık ki bunu söyleyenlerin düşüncesinde yanıldığını anlasınlar”
dedi. 

Van Valisi Özdemir Çakacak ve Belediye Başkanı Burhan
Yenigün’ün de birer konuşma yaptıkları açılışta konuşan TOBB
Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van’ın Türkiye'nin
en ücra köşesi olmadığını aksine İngilizce ‘Bir Numara’ demek
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Van aslında bir numaradır.
Bu sadece İngilizce de değil, Cumhurbaşkanı’nın ilk yurtiçi
gezisini Van’da başlattı. Demek ki Van hepimiz için çok önemli
aslında” dedi. 

Fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini de kaydeden
Hisarcıklıoğlu, bugün dünyada ve Türkiye'de markalaşmış bir
şehir varsa arkasında bir birliktelik olduğunu anlattı.
Hisarcıklıoğlu, Aslında kültürümüzde de bir söz vardı. ‘Birlikte
rağmet, ayrılıkta azap vardır’ diye. Eğer rağmeti görmek istiyorsak
ilimizin valisi, belediye başkanı milletvekilleri, oda ve borsa
başkanlar ile sivil toplum örgütlerin hepsi bir araya gelebilmelidir.
Eğer gelebildikleri ölçüde markalaşmış şehirler ortaya çıkar. İşte
Gaziantep, Denizli, Kayseri ve Malatya böyle çıktı. Ben bugün
gördüm ki gerek valisi, belediye başkanı, milletvekiller ve
bakanıyla birlikte Van oda ve borsa başkanları ile tek yürek
halindedir. Bunda da mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

V

‘Huzur varsa  zenginlik olur’
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üzbinlerce üyesi olan TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve
TZOB başkanları, TESK Başkanı’nı ziyaret ettikten sonra
ortak bir açıklama yaptı. Sivil toplam kuruluşları olarak,
yen bir anayasa ihtiyacını çok net olarak gördüklerini

belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi. 

“Tüm sosyal, iktisadi, siyasi, hukuki düzen ve sistemler değişiyor.
Bu noktada ya değişen koşullara uyarak güçlü, zengin, sözü geçen
etkili bir ülke olacağız Ya da kaybedenler safına gerileyeceğiz. Bu
değişimin birinci basamağı ise çağdaş bir anayasadır. Bu ülkenin
kurucusu Atatürk’ü silmeye ise kimsenin gücü yetmez. 

‘Yeni bir anayasaya çok net ihtiyaç var’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm sosyal, iktisadi, siyasi ve
hukuki düzen ve sistemler değişiyor. Biz sivil toplum kuruluşları
olarak, yeni anayasa ihtiyacını çok net olarak görüyoruz” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Genel
Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, Hak-İş
Başkanı Salim Uslu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı’na seçilen Bendevi
Palandöken’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

1 saat süren görüşmeden sonra Hisarcıklıoğlu bir açıklamayı
yaptı. Çağdaş bir anayasa için değişikliğin sağlanması amacıyla,

bir eylem planı çerçevesinde çeşitli aktiviteler yürütmeyi karar-
laştırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Tüm sosyal, iktisadi, siyasi ve hukuki düzen ve sistemler
değişmektedir. Bu değişim sürecinde küresel rekabet acımasız
hale gelmektedir. Bulunduğumuz bu noktada Türkiye bir tercih
yapmak zorunda, Biz değişen koşullara uyarak güçlü, zengin,
sözü geçen etkili bir ülke olacağız. Ya da kaybedenler safına
gerileyeceğiz. Bu değişimin birinci basamağı ise çağdaş bir
anayasadır. Biz sivil toplum kuruluşları yeni bir anayasa ihtiyacını
çok net olarak görüyoruz.”

Basın açıklamasının ardından Hisarcıklıoğlu, bir gazetecinin,
“Türban konusu çok mu büyütülüyor” sorusuna şu yanıtı verdi:

Bölünmeye karşıyız

“Atatürk, bu ülkenin kurucusudur. Bunu kimsenin silmeye gücü
yetmez. Onun için bu tip boş hayal ve kaygılardan herkesin kur-
tulması lazım. Türkiye'nin vazgeçemeyeceği unsur; demokratik,
laik, sosyal hukuk devleti. Bu değiştirilemez madde. Bu konuda
kimsenin kaygıya düşmemesi lazım. 21. yüzyıldayız. Bunları
kimse değiştirme niyeti güdemez. Biz 21. yüzyılı yakalamak
mecburiyetindeyiz. Toplumu kamplara bölecek, kutuplaşmalara
yol açacak bir şeyin içinde burada oturan kimseyi göremezsiniz.
Biz toplumun bir araya gelmesinin dışında bir noktada birleşe-
meyiz. Biz toplumun kamplara bölünmesinden rahatsızız.”

Y

8 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN ORTAK AÇIKLAMA

‘Atatürk’ü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez’
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Brüksel’de yaptığı
konuşmada “Avrupa siyasi liderlik sorunu ile karşı karşıya.
Buradaki tartışmalar Türkiye'deki reformları etkiliyor”
dedi. 

TOBB’dan ‘Ekonomik reformları siyasi meselelerle
gölgeleme’ uyarısı

Seçim sonrası ekonomik reformlar için uygun ortamın oluş-
tuğunu belirten TOBB’a göre, Avrupa Birliği siyasi tartış-
malarla bu tabloyu olumsuz yönde etkilememeli.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Brüksel’de
düzenlenen “Seçimler sonrasındaki gelişmeler ve Türk ekonomisi”
konulu konferansta, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'deki seçim sonuçlarının ekonomik reformlara dönüşmesi
için uygun ortamı yarattığını ancak Avrupa’da yaşanan siyasi
tartışmaların bu tabloyu olumsuz etkilediğini söyledi.
Hükümetten yeniden 5 yıllık güçlü bir ekonomik performans
beklediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, piyasalar ve işadamları için
güven ortamının olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Avrupa
Birliği’nin (AB) başkenti Brüksel’e 3 saat uçuş mesafesindeki
Türkiye'nin bir milyar insan ve 51 ülke ile toplam 12 trilyon
dolarlık gayrisafi milli gelirin ticaretine açılan kapı olduğuna
dikkat çekti. 

Türkiye'nin Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan alan üzerindeki petrol
ve doğalgaz hatları için bir merkez olma potansiyeli taşıdığını
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bölgesel ekonomilerin küresel
entegrasyonunda rol oynayabilmesi için AB sürecinin tamamlan-
ması gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “hızla büyüyen ekono-
mist, etkin kurumsal altyapısı ve güçlü laik demokratik gelenek-
leri ile Türkiye bir fırsatlar ülkesidir” dedi. 

AB’de siyasi liderlik sorunu var

Hisarcıklıoğlu isim vermeden Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi işaret ederek son
zamanlarda bu olumlu tablonun gölgelendiğine dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa ciddi anlamda bir siyası liderlik sorunu ile
yüzyüze. Topluluğu kuranlardaki siyasi vizyonun geri dönmesini
umuyoruz” dedi. Türkiye'nin AB nezdindeki temsilcisi Büyükelçi
Volkan Bozkır ise, yeni anayasa tartışmalarına değindi. Avrupalılar
için 301’inci maddenin bir sembol haline geldiğini hatırlatan
Bozkır, hazırlanan yeni anayasa taslağının bu madde ile özdeşleşen
sorunları ortadan kaldıracağını savundu. 

Öte yandan, Hisarcıklıoğlu AB Üyesi ülkelerin Türk vatandaşları-
na Schengen vizesi verilmesi konusunda çıkardığı zorlukları da
toplantının gündemine taşıdı.

T
‘Avrupa’da siyasi liderlik sorunu var’
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8 kişilik AB Uyum Komisyonu’nun Brüksel’de yapacağı
temaslar için 4 işadamına vize verilmediğine isyan eden
Hisarcıklıoğlu, “İş daha da tatsızlaşmadan sorun çözülmeli”
dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından AB’yi bilgilendirmeye
yönelik düzenlenen “Window to Turkey” projesinin

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikinci toplan-
tısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşadık-

ları zorlukları örneklerle anlatarak vize sorununun acilen
çözülmesini istedi. 

Tatsız olaylar

AB Üyesi ülkelerin diplomatlarına ve AB kurumlarının Türkiye
masası çalışanlarına konuşan Hisarcıklıoğlu, “Geçen hafta 8 kişi-

lik AB uyum komisyonumuz Brüksel’de AB kurumlarını ziyaret
etmek istedi. 4’üne vize vermediler. Bunların hepsi iş adamı ve
bulundukları illerin oda başkanları. Bu sadece son zamanda
karşılaştığımız tatsız olaylardan bir tanesi” dedi.

Diyalog hızlanmalı

Avrupa Adalet Divanı’nın vize konusunda geçen hafta aldığı
kararın iyi değerlendirilerek iş adamlarının, öğretim üyelerinin,
öğrencilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sivil toplum temsilci-
lerinin vize sorununun çözülmesini isteyen Hisarcıklıoğlu,
“Toplumlar arasında köprüler inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için
sivil toplum diyaloğunu hızlandırmalıyız. Vize konusunun
halledilmesi için güçlü desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, vize kolaylığı müzakerelerinde Türkiye'ye Ukrayna
ve Rusya gibi davranılmaması talebinde bulundu.

T

Vize verilmeyince Başkan isyan etti
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in sivil kanadını oluşturan örgütler adına yaptığı açık-
lamada sivil anayasaya tam destek verdi: “Ya çağdaş anayasa
yapıp güçlü, zengin bir ülke olacağız ya da kaybedenler safın-
da gerileyeceğiz.”

ivil anayasa çalışmalarına, ekonominin motoru alan sivil
toplum örgütlerinden güçlü bir destek geldi.  Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in sivil kanadını
oluşturan 8 sivil toplum örgütü adına tavırlarını açıkladı. Yeni

bir anayasa ihtiyacını çok net olarak gördüklerini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu ifade etti.
Buna göre, Türkiye ya çağdaş bir anayasa hazırlayarak güçlü, zen-

gin, sözü geçen bir ilke olacak ya da kaybedenler safında gerileye-
cek. Hisarcıklıoğlu, Atatürk’le ilgili endişelerin de yersiz olduğunu
kaydetti: “Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusudur.
Bunu kimsenin silmeye gücü yetmez. Onun için bu tip boş hayal
ve kaygılardan herkesin kurtulması lazım.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları
(TİSK) Genel Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, Türk-İş Başkanı
Salih Kılıç, Hak-İş Başkanı Salim Uslu ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) genel başkanlığına seçilen
Bendevi Palandöken’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından anayasa çalışmalarıyla ilgili ortak bir açıklama
yapıldı. Açıklamayı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu okudu.

S

8 sivil toplum örgütü adına TOBB başkanı açıkladı:
Sivil anayasa şart
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Hisarcıklıoğlu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in sivil kanadını
oluşturan 8 sivil toplum örgütü olarak daha önce çağdaş bir
anayasa çalışmalarına katılmak üzere, aktif olma kararı aldıklarını
hatırlattı. Çağdaş bir anayasa için değişikliğin sağlanması amacıy-
la, bir eylem planı çerçevesinde çeşitli aktiviteler yürütmeyi karar-
laştırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Tüm
sosyal, iktisadi, siyasi ve hukuki düzen ve sistemler değişmektedir.
Bu değişim sürecinde küresel rekabet acımasız hale gelmektedir.
İşletmelerimiz ile çalışanlarımızın bu küreselleşme sürecinden
azami fayda elde ederek çıkması bizler için yaşamsal önemdedir.
Bulunduğumuz bu noktada Türkiye bir tercih yapmak zorunda.
Biz ya değişen koşulara uyarak güçlü, zengin, sözü geçen etkili bir
ülke olacağız ya da kaybedenler safına gerileyeceğiz. Bu değişimin
birinci basamağı ise çağdaş bir anayasadır. Yapılacak reformların
en başında yeni bir anayasa gelmektedir. Biz sivil toplum kuru-
luşları olarak yeni bir anayasa ihtiyacını çok net olarak görü-
yoruz.”

Hisarcıklıoğlu, çağdaş anayasa için tartışma platformu oluştura-
caklarını ve öneriler paketi hazırlayacaklarını bildirdi. TOBB
Başkanı, TBMM başta olmak üzere tüm siyasi partileri, üniver-
siteleri, meslek kuruluşlarını, sendikaları, sivil toplum kuru-
luşlarını ve medyayı çağdaş bir anayasa için katkı yapmaya
çağırdı. 

Bu arada Hisarcıklıoğlu, bir gazetecinin başörtüsü tartışmalarını
hatırlatması üzerine şunları kaydetti: “Biz 21. yüzyılı yakalamak
mecburiyetindeyiz. Bu yüzyılda lider Türkiye mi olacağız? Tercih
bizim. Bu sürece hepimiz katkı yaparak, Türkiye'yi dünyanın
ekonomik anlamda lideri olan bir ülke konumuna getirmek isti-
yoruz. Çalışanı ile çiftçisi ile tüccarı ile sanayicisi ile hep beraber
bizim amacımız bu. Toplumu kamplara bölecek, kutuplaşmalara
yol açacak bir şeyin içinde burada oturan kimseyi göremezsiniz.
Biz toplumun bir araya gelmesinin dışında bir noktada birleşe-
meyiz. Toplumun kamplara bölünmesinden rahatsızız.” 
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Genel Başkanı
Tuğrul Kudatgobilik, TÜRK-İş Başkanı Salih Kılıç ve
HAK-İŞ Başkanı Salim Uslu, TZOB Başkanı Şemsi

Bayraktar, TESK Genel başkanlığına seçilen Bendevi
Palandöken’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Yaklaşık 1

saat baş başa görüşen başkanlar, daha sonra anayasa çalışmaları
konusunda ortak açıklama yaptı. 

Anayasal sürece katkı

Açıklamayı yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Ekonomik ve Sosyal konseyin sivil kanadını 8 sivil toplum
örgütü oluşturuyor. TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-
SEN, TESK ve TZOB olarak daha önce kendi aramızda çağdaş
bir anayasa çalışmasına katılmak ve katkı vermek üzere, daha aktif
olma kararı aldık. Değişimin birinci basamağı çağdaş bir

anayasadır. Biz sivil toplum kuruluşları olarak yeni bir anayasa
ihtiyacını net olarak görüyoruz. Sürece herkesin katkı yapması
yurttaşlık görevidir. Çağdaş anayasa için tartışma platformu oluş-
turup, öneri paketi hazırlayacağız. Hükümetten, ekonomik ve
sosyal konseyi toplantıya çağırmasına anayasa değişikliğini gün-
deme getirmesini bekliyoruz. 

Demokratik, Laik Devlet

Basın açıklamasının ardından Palandöken ile Hisarcıklıoğlu, soru-
ları yanıtladı. Hisarcıklıoğlu burada da Atatürk’le ilgili şu açıkla-
mayı yaptı: “Atatürk, bu ülkenin kurucusudur. Bunu kimsenin
silmeye gücü yetmez. Türkiye'nin vazgeçemeyeceği unsur;
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasıdır. Bu konuda
kimse kaygıya düşmemeli.”

T
Atatürk’ü Silemezler
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rüksel’de “Türkiye penceresi” adlı konferansta AB diplo-
matlarına ve kurumlarına seslenen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk işadamlarının karşılaştığı vize engelini

kaldırılmasını istedi. “Geçen hafta 8 kişilik AB uyum komis-
yonumuz Brüksel’e gelmek istedi. 4’üne vize vermediler” diyen

TOBB Başkanı “Vize konusunun halledilmesi için güçlü
desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

TOBB, AB’den işadamlarına vize için kolaylık istedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB ülkelerine yapılan
ziyaretlerde işadamlarının vize almak için zorlu bir yoldan geçtiği-
ni belirterek, “Toplumlar arasında köprüler inşa etmemiz gereki-
yor. Bunun için sivil toplum diyaloğunu hızlandırmalıyız. Vize
konusunun halledilmesi için güçlü desteğinize ihtiyacımız var”
diye konuştu. 

TOBB ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından Brüksel’de
düzenlenen “Türkiye penceresi” adlı konferansın açılış konuş-
masında AB üyesi ülkelerin diplomatlarına ve AB kurumlarının
Türkiye masası çalışanlarına konuşan Hisarcıklıoğlu, “Geçen hafta

8 kişilik AB uyum komisyonumuz Brüksel’de AB Kurumlarını
ziyaret etmek istedi. 4’üne vize vermediler. Bunların hepsi işadamı
ve bulundukları illerin oda başkanları. Bu sadece son zamanda
karşılaştığımız tatsız olaylardan bir tanesi” dedi. 

Türkiye'nin Şubat 2001 krizinden bu yana kaydetmiş olduğu
gelişmeler hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, enflasyonun tek
haneli rakama indiğini, ortalama büyüme hızının 2002 yılından
bu yana yüzde 7.5’e yaklaştığını, orta vadeli büyüme hızının orta-
lamasının da yüzde 4.5 olarak hesaplandığını söyledi. 

Ankara’nın AB çıpasının Türkiye'deki reform sürecine iyi bir
motivasyon, ekonomik açıdan da büyük kazanımlar sağladığını
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gerçekçi olması gerektiğini de
ifade ederek, yüksek büyüme trendine giren tek ülkenin Türkiye
olmadığını kaydetti. 

“Risklerin bilincindeyiz”

Bir dizi makro ekonomik reformlar gerçekleştirmeden,
Türkiye'nin dünya ekonomi sıralamasındaki yerini korumakta

B

AB’ye “vize engelini kaldırın” çağrısı
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güçlük çekebileceği gerçeğini bildiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, bu
yüzden de Türkiye'nin son dönemde iç politika tartışmalarında
kaybetmiş olduğu vakiti bir an önce telafi edip, reform konusunda
kolları sıvaması gerektiğine vurgu yaptı. 

Seçim sürecinin geride bırakmış olmanın verdiği takvimden iyi bir
şekilde yararlanmak gerektiğini ifade eden TOBB Başkanı,
önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin yine ciddi bir şekilde
büyüme ivmesi yakalayacağına inandığını ifade etti. 

AB’ye liderlik eleştirisi

AB ve Türkiye ilişkilerine de değinen Hisarcıklıoğlu, AB’yi kuran
siyasetçilerin cesaretlerini ve ruhlarını özlediğini söyledi. AB’nin
liderlik konusunda ise eksiklik çektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
bundan da şikayetçi olduğunu ifade etti. 

AB’deki siyasi tartışmaların Türkiye'deki yurttaşların zihinlerini
aydınlatıcı nitelikte olması gerektiğini, oysa Türkiye'deki insanların
aklını karıştıran cinsten olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, AB
Başkentlerinden Türkiye'ye pozitif enerji gönderilmesini istedi.
Reform sürecini yeniden başlatmak için bir kıvılcıma ihtiyaç duyul-
duğunda dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, AB-Türkiye müzakerelerinin
son derece yavaş ilerlediğini Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile
AB arasındaki diyaloğun da istenilen ölçüde işlemediğini söyledi. 

301’inci madde vurgusu

Türkiye penceresinin ikinci oturumunda söz alan Türkiye'nin AB
neznindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır da, AB’nin
Türkiye'de sembollere takıldığını, bunların da reform sürecini zora
soktuğunu söyledi. Bu semboller arasında Türk Ceza Kanunu’nun
301’inci maddesinin bulunduğuna işaret eden Bozkır, Ankara’nın
yeni bir anayasayı kaleme almaya çalıştığı bir dönemde, TCK’nın
301’inci maddesi konusunda ısrarcı olmanın bir anmalı olmadığını
ifade etti. 

Türkiye'de halen yürürlükte olan anayasanın bir askeri darbenin
ardından kaleme alındığını hatırlatan Bozkır, yeni anayasanın laik,
demokratik, sosyal hukuk  devleti ve özgürlükçü ruha sahip liberal
demokrat bir anayasa olması için çalışıldığını ifade etti. 

Oturumda Sabancı Üniversitesi öğrenim üyesi Doç.Dr. Hasan
Bülent Kahraman ise, insanların AKP’ye sunmuş olduğu hizmetten
dolayı oy verdiğini belirtirken, istikrar ve reform sürecini
sürdürmek için de seçmenlerin bir çoğunun AKP’ye oy verdiğini
ifade etti. Panelistlerden TEPAV direktörü Profesör Doktor Güven
Sak da, seçmenlerin çoğunun AB reformlarını devam ettirmek için
AKP’ye oy verdiklerine işaret etti.

Türkiye'nin ekonomi politikaları hakkında bilgi veren Merkez
Bankası Eski Başkanı ve TEPAV’ın İstikrar Enstitüsü Müdürü
Süreyya Serdengeçti ise, Türkiye'nin programındaki en büyük
başarısı içerisinde Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, sıkı bir para
politikası, vergilendirme politikası ile rekabet etme gücünün artırıl-
ması olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın kazanmış olduğu
bağımsızlık sayesinde enflasyonun düşüş kaydettiğini hatırlatan
Serdengeçti, sıkı para politikaları ve vergilendirme çalışmaları
sayesinde faiz oranlarının düştüğünü, kamu borçlarının da
gerilediğini söyledi. 
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ürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün,
başkomutanlığını yaptığı “sivil Anayasa’ya karşı olan sivil
kuvvetlerin”, birkaç günden beri Türkiye'de estirdiği,

“mahalle baskısı terörüne”, Türkiye'nin gerçek sivil toplum
kuruluşları, “artık dur” dediler. TOBB başta olmak üzere, yedi

sivil toplum örgütü, yeni anayasa çalışmaları yapılırken, “boş hayal
ve kaygılardan herkesin kurtulması lazım” geldiğini münasip bir
dille açıkladılar. 

Ertuğrul Özkök’ün, başkomutanlığında, o yayın grubunun, en
küçük gazetesinden, en büyüğüne, başyazarından en etkili yazarı-
na kadar herkes, kendilerinin ortaya attığı, “Türkiye Malezya olur
mu? Tezini işleyerek “sivil anayasa” düşüncesine “Ak Parti’nin

bizim önümüze attığı Anayasa” diyerek karşı çıkıyorlardı. Daha
doğrusu tam bir “karşı kampanya” yapıyorlardı. Gruba dahil
gazeteciler, tâ Malezya’ya giderek, yakaladıkları insanlara, “güdüm-
lü” sorular sorarak, toplumun bilinçaltına, “türban üniversitelerde
serbest bırakılırsa, Türkiye Malezya’ya döner” düşüncesini sokmak
istiyorlardı. 

Bu grubun bir süredir devam ettiği bu, “mahalle baskısı terörü”
tam ters cephede etkisini gösterdi. Bu yayınların etkisinden midir
nedir, durup dururken, Şişli’de üçü erkek, ikisi kız, beş kişilik bir
grup, 18-19 yaşlarında başörtülü bir kıza saldırdı. Genç kızdan
başörtüsünü çıkarmasını isteyen saldırganlara Fenerbahçe Disiplin
Kurulu Başkanı Avukat Tuncer Erdoğan müdahale etti. 

H

Başkanlar mahalle terörüne son verdiler
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Olayı gazetelere anlatan ve yaşadığı manzaradan çok etkilendiğini
söyleyen Erdoğan, “İnsanlar birbirini neden anlamıyor? Bu ülke
Hepimizin. Herkes istediği gibi özgürce yaşasın.” dedi. Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü. “Tacize uğraşan kişi mini etekli olsaydı da
aynı müdahaleyi yapardım. 65 yaşındayım, 60 ihtilalini de gördüm,
12 Eylül’ü de, 28 Şubat’ı da. Artık yeter. Her gün bu korkuyla mı
yaşayacağız? Yok Cumhuriyet elden gitti, yok mahalle baskısı…
Yeter artık. Bana kimsenin baskı yaptığı yok bu mahallede.”

Görüyorsunuz, “rüzgar ekenin fırtına biçtiği” günlerde, kendi
koltuğunu sallantıda gören bir gazetecinin, sürüklediği bir kam-
panya, hangi noktalara varıyor. En iyisi bu arkadaşlara, adım adım
Türkiye'yi dolaşan, Türk halkının her an yanında olan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ağzından cevap verelim. 

1. ‘Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusudur. Bunu silmeye
kimsenin gücü yetmez. 

2. Türkiye'nin vazgeçemeyeceği unsur, demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti. Bu değiştirilemez madde. Bu konuda kimsenin
kaygıya düşmemesi lazım. 21. yüzyıldayız. Bunları kimse
değiştirme niyeti güdemez.’

Başkan Hisarcıklıoğlu, yıllardır “1982 Anayasası’nın neden reform-
lara engel olduğunu” söylüyor. Karma ekonomi mantığında hazır-
lanan bu anayasayla, küresel piyasalarla rekabet için adımlar
atmanın mümkün olmadığını söyleyip duruyor. En çarpıcı örnek
olarak da, Sosyal Güvenlik Reformu’nda yaşananları gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Reformu yasalaşıyor ama akabinde Anayasa
Mahkemesi iptal ediyor. Anayasa hem “72 milyonun eşit
olduğunu” yazıyor hem de Emekli Sandığı ile öteki sosyal güvenlik
kuruluşlarını bir tutmuyor. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi Türkiye 21. yüzyılı
yakalamak mecburiyetindedir. 21. yüzyılda “lider Türkiye” mi ola-
cağız, yoksa “arkadaki Türkiye” mi olacağız? Tercih, başta “Türkiye
Malezya olur mu?” tartışmasını açan Ertuğrul Özkök, olmak üzere
hepimizin. Bu sürece hepimiz katkı yaparak Türkiye'yi dünyanın
ekonomik anlamda lider olan bir ülke konumuna getirmeliyiz.
Bunun için toplumu kamplara bölecek, kutuplaşmalara yol açacak
tartışmalardan uzak duralım. “Sen, ben yok biz varız” diyerek
çalışalım. Askeri darbelerden, sivil darbelerden medet ummayalım,
uzak duralım. Topluma “korku” salmayalım.
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KP Hükümeti’nin önüne, başından beri kötü yönettiği
Anayasa sürecini düzeltebilmek için hayati bir fırsat çıktı.
AKP Hükümeti sivil toplum örgütleri tarafından yapılan

açılımı çok iyi kullanıp, anayasa nedeniyle giderek artan siyasi
çatışma ortamını artık yatıştırmak zorunda. 

Türkiye'nin hemen her kesimini temsil eden sivil toplum kuru-
luşları önceki gün Ankara’da Anayasa değişiklik yönteminin
Hükümetin öngördüğü mevcut haliyle yürütemeyeceğine, bu
haliyle yürüdüğü takdirde gerginliklerin artacağına işaret etti. Bu
yanlışı, bu kelimelerle söylemeden, herkesin içinde olacağı şeffaf
bir Anayasa değişiklik sürecinin yönetilmesi gerektiği ifade ettiler. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun bir süredir. “devam eden Anayasa tartış-
malarından rahatsız olduğunu ve gerginliklerin yumuşatılması
gerektiğini düşündüğünü” biliyoruz. Önceki gün kamuoyuna

açıklanan sivil dilekçenin, bir süredir TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun sürdürdüğü çabaların bir sonucu olduğunu
tahmin ediyoruz. 

Açıklamaya TOBB’un yanısıra, Türkiye İşverenler Sendikası
(TİSK), Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) imza
koydu. 

Yani işadamları, işçiler, çiftçiler ve esnaf kesimi Hükümete, “Böyle
Anayasa değişikliği yapılmaz. Süreci şeffaf kılın, herkesin katılacağı
bir süreci başlatın ve bu yolla toplumda yeniden hortlatılan gergin-
liğin önüne geçin yoksa iş kötü” demeye çalışıyor. 

TOBB Başkanı bütün bu kuruluşlar adına yaptığı açıklamada,
yeni bir Anayasa’nın yapılmasının tüm kesimlerin ihtiyacı olarak
görüldüğünü hatırlatarak, “Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Onu

A

Hükümet sivil dilekçeyi iyi değerlendirmeli
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silmeye kimsenin gücü yetmez. Bu tip boş hayallerden herkes kur-
tulmalı. Türkiye'nin vazgeçemeyeceği unsur; demokratik, laik,
sosyal hukuk devletidir” diyor. 

Yani sivil toplum tartışmanın ve yapılacak değişiklerin kırmızı çizgi-
lerini çizmiş oldu. 

Anayasa herkesin işi

Bizce bundan sonraki aşama, AKP Hükümeti’nin yaptığı Anaya
çalışmalarına gerekirse ara verip, TBMM’de yeniden tüm partilerin,
hatta tüm sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir anayasa değişiklik
zemini ve süreci başlatmaktan geçiyor. 

Başbakan Tayyip Erdoğan ABD dönüşünde bakalım bu çabaları,
sivil toplumun kullandığı bu inisiyatifi nasıl değerlendirecek?

Başbakan herhalde ABD’ye giderken rektörlerin açıklaması
karşısında takındığı, “Herkes işine baksın”, veya “Herkes haddini
bilsin” tavrını artık göstermeyecektir. Anayasa değişikliğinin “Ben
yaptım oldu” diye yapılamayacağını umarız artık görmüştür. 

Üstüne üstlük sivil toplum böyle bir açılım yaparak, Anayasa
değişikliğinin “bizzat kendi işleri” olduğunu göstermiştir. Aynen
rektörlerin işi olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
Anayasa konusunda rektörlerin görüş açıklamasından doğal bir şey
olamayacağını söylemesi, ileriye dönük umut veren bir açıklama
olmuştur. 

Evet, Anayasa değişikliği herkesin işi. Herkes Anayasa değişikliği ile
oluşturulacak “yeni ana zemin”in üzerinde yaşayacak. Bu nedenle
de Anayasa için kafa yormak herkesin görevi de…

Anayasa değişikliği TOBB ve TİSK gibi, daha önce bu yönteme
karşı çıkan TÜSİAD gibi, iş aleminin çok yakından ilgilenmek
zorunda olduğu bir konu, aynı zamanda memurların da işçilerin
de, çiftçilerin de, esnafların da yakından ilgilenmek zorunda olduğu
temel bir konu. 

İşte bu nedenle Hisarcıklıoğlu’nun çabasıyla başlayan bu sivil inisi-
yatifi AKP Hükümeti’nin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Sadece
AKP değil muhalefet partileri de, bu sürecin sağlıklı yürümesi için
bu sivil dilekçeyi çok sağlıklı değerlendirmeli. 

Ekonomide, seçimin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, somut
adım atılamıyor, beklenen yeni hedefler, stratejilerin oluşturulması-
na bile başlanamadı. Bunun nedeni de Hükümetin Anayasa tartış-
ması ile kamplaşma yaratıp, toplumun bütün enerjisini burada har-
caması.
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Afgan ve Pakistanlı işadamlarını buluşturacaklarını söyleyen
Hisarcıklıoğlu TOBB’un bu iki ülke sınırlarında ortak üretim
merkezi kuracağını belirtti. 

7-19 eylül tarihlerinde yaptıkları ABD Seyahati ile ilgili
bilgi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası, IMF, ABD
Dışişleri Bakanlığı ve IFC gibi kurumlara yaptıkları

ziyaretlerden somut sonuçlarla döndüklerini söyledi. 

ABD’li yetkililere verdikleri ilk mesajın ekonomik ve ticari ilişki-
lerine katkı sağlanması olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye- ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu’nun (EOK)
eylem planını uygulamaya koyacak ‘yeniden yapılandırma böl-
geleri’nin (ROZ) kurulmasına karar verildi” dedi. 

EOK Kapsamında Pakistan ve Afganistan konusunun da gün-
deme geldiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi. 

“Uzun zamandır bir araya gelmeyen Pakistan ve Afganistan
Başbakanları bir araya geldi. Bu toplantıda Türkiye'ye bir çağrıda
bulunuldu. TOBB’dan bu bölgedeki işadamlarını buluşturmamız
isteniyor. EOK kapsamında Afganistan ve Pakistan sınırlarında
ortak üretim merkezlerinin kurulması gündeme geldi. Burada
ROZ oluşturulacak. ABD Dışişleri destek sağlayacak.”

Basra’da sanayi bölgesi

Türkiye ile ABD arasında askeri ve siyasi ilişkiler kadar ticari iliş-
kilerin de desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “iliş-
kilere işlerlik kazandıracak bir eylem planı sunduk. Türkiye'nin
komşusu ülkelerinde ortak sanayi bölgeleri kurmak istiyoruz.

EOK eylem planında somut olarak bunu önerdik. Bu kapsamda
Basra’da bir sanayi bölgesi kurulmasını düşünüyoruz. Basra’da
kurulacak ortak üretim merkeziyle AB ve ABD’ye ürünlerin ihraç
edilmesinde kolaylık sağlanacak” dedi. 

‘Tasarı kabul edilirse ilişkiler yara alır’

Sözde Ermeni Tasarısı’nın ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul
edilmesinin, sadece Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeyeceği aynı
zamanda Türkiye'nin bölge ile olan ilişkilerini de kökten
sarsacağını belirttiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Tasarının kabul
edilmesi durumunda Türkiye-ABD İlişkisinin derin bir yara ala-
cağını söyledik. Bu konunun ABD Temsilciler Meclisi’nin işi
olmadığını açıkça ifade ettik” dedi. 

Türkiye'de PKK konusunda ABD’ye duyulan tepkinin arttığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “ABD’nin bu konuda mutlaka tedbir
alması gerektiğini ilettik. Senatörlere, Türkiye–ABD ilişkisinin
sekteye uğramasının ABD’ye olacak zararlarını da verilerle ortaya
koyduk” dedi. 

İzleme mekanizması

IMF yetkilileri ile global ekonomideki yaşanması muhtemel krizi
konuştuklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “IMF ile önümüzdeki
dönemde, IMF sonrası ekonomik program için ne gibi bir mekaniz-
ma olacağını konuştuk. Dünyaca kredibilitesi yüksek, güvenilir bir
izleme mekanizmasının kurulmasına ihtiyaç var. Dünya Bankası ve
IFC ile Local Doing Business çalışması yapacağız. Yani Türkiye'de
lokal bölgeler arasındaki iş yapmada farklılıklar neler bununla ilgili
bir araştırma yapacağız” diye konuştu.

1

TOBB, Afgan ve Pakistanlı işadamlarını buluşturacak
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4 Eylül 2001 tarihli gazetelerde bir ilan yayınlanıyor.
TOBB, TÜSİAD, TİSK, TESK, Türk-İş, DİSK, Hak-İş
imzalı ilan şöyle:

“Atatürk’ün Türk Milletine hedef gösterdiği çağdaş uygarlık
düzeyini yakalamak ve demokrasi, barış, özgürlük içerisinde
yaşayan, insan haklarına saygılı, yüksek yaşam düzeyine, eğitim,
sağlık ve çevre kalitesine, rekabet gücü yüksek bir ekonomiye
ulaşmış, güçlü ve güvenli bir ülke olma yolunda adım atmak için,
Anayasanın değiştirilmesine Evet.”

Yukarıdaki imzaların bazılarının katıldığı önceki günkü toplantı ve
açıklamanın ilk toplumu bu ilanla altı yıl önce atılıyor. Olayın
şimdi güncel hale gelmesi, yeni Anayasa çalışmalarıyla bağlantılı. 

TOBB’un Kalemi

Düğmeye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu basıyor. Fikir babası

o. Sivil toplam örgütlerinin Anayasa’da yer alması gerektiğinde
inandıkları ilkelerin yer alacağı bir çalışma başlatıyor. Bir ay önce.

Bu çalışmadan Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan’ın haberi var.
Onların bundan memnun olduklarını sanmıyorum. 

Önceki gün yapılan açıklamayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
kaleme alıyor. Atatürk ilkeleri ve laikliğin vurgulandığı açıklama. 

Önceki günkü açıklamada imzası bulunan, AKP’ye yakınlığı ile
bilinen Hak-İş Başkanı Salim Uslu’yu arıyorum dün. Uslu: 

“Yeni Anayasanın türban ve laiklikle sınırlanması yanlış.
Anayasanın ilk üç maddesi zaten değiştirilemez. Laiklik ve Atatürk
ilkeleri tartışma konusu olamaz.”

Hisarcıklıoğlu’nun yazdığı ve diğer örgütlerinin katıldığı açıklama,
küçük bir ek dışında, aynen benimseniyor. Hak-İş dahil.

2

Fikir babası Hisarcıklıoğlu

27
 E

yl
ül

 2
00

7
H

ür
riy

et
 G

az
et

es
i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

264 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Üç ülke anayasası

Şimdi daire genişliyor. Açıklamada yer alan örgütlere yenileri
ekleniyor. Tabibler Birliğinden Noterler Birliğine, MÜSİAD’dan
TMMOB’ye, Barolara, Bankalar Birliği’ne uzanan halkada,
Anayasa önerileri hazırlanacak. 

İlk toplantı 2 Ekim’de muhtemelen Kasım sonunda netleşecek
önerileri, bu geniş halka Meclis Başkanı ile siyasal partilere
sunacak. Tam bir sivil girişim.

Bir aydır TOBB içinde yürütülen ön çalışmalarda üç ülke
anayasası gözden geçiriliyor. İspanya, Polonya, Güney Afrika. Yeni
anayasa yapmış ve demokratikleşme sürecinden geçmiş üç ülke. 

Türkiye normal anayasa yapmış bir ülke değil. 1921 ve 24
Anayasaları Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ilanı gibi, devrimler-
den sonra yapılıyor. 61 Anayasası 27 Mayıs, 82 Anayasası 12 Eylül
ürünü. Darbe sonralarında. 2003 ve 2004’te ise, AB Uyum
sürecinde Anayasada değişiklikler var. 

İlk kez normal

İlk kez, normal yollardan yeni bir Anayasa söz konusu. Toplumun
hemen tüm kesimlerinin katılacağı, sivil bir platform gerekli.
TOBB öncülündeki çalışma onun için önemli. 

Oysa, AKP hala altı öğretim üyesine hazırlattığı taslakla yol almaya
çalışıyor. Kendi ideolojisini anayasal kurala dönüştürmek çabasın-
da. Tepki, onun için bu kadar büyük. 

Rifat Hisarcıklıoğlu çevresine sürekli pozitif enerji yayan bir kim-
lik. Türkiye ile temsilcisi olduğu özel sektör adına, yurt içinde ve
dışında, oradan oraya koşuyor ve olumlu sonuçlar alıyor. 

Umarım, anayasa önerileri de, bunlardan biri olur. 
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Basra’da ROZ adı verilen ekonomik yeniden yapılandırılma
bölgesi kurmayı düşündüklerini açıklayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu “Bu proje hayata geçerse Türk işadamlarına
önemli avantajlar sağlayacak, lojistik merkez olacak” dedi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Basra’da ROZ adı verilen
ekonomik yeniden yapılandırılma bölgesi kurmayı

düşündüklerini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından
TOBB’un bölgede insiyatif almasının önerildiğini belirten

Hisarcıklıoğlu, konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
önümüzdeki haftalarda İngiltere’ye yapacağı ziyarette şekil-
lendirileceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, söz konusu sanayi böl-
gesinin kurulmasıyla birlikte, bölgenin Türkiye için bir lojistik
merkezi haline geleceğini ifade etti. TOBB’un bölge ülkelerinde
ortak üretim bölgeleri kurmak istediğini, bu tür bölgelere QIZ
(nitelikli sanayi bölgesi) ya da benzeri bir statü verilmesini istedik-
lerini aktaran Hisarcıklıoğlu, Basra’da da bir sanayi bölgesi inşa

edilmesine ilişkin projenin bölge açısından büyük önem taşıdığını
dile getirdi. 

Türk işadamlarına avantaj

Hisarcıklıoğlu, 17-19 Eylül tarihlerinde yaptığı ABD gezisindeki
temaslarda TOBB’un Basra girişimine ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın bu önemli bürokratlarından destek sözü aldığını
ifade etti. Model olarak da ilk kez Basra’da denenecek olan ROZ
sistemi benimsendi. Bu konu hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu,
hayata geçmesi için Kongre’den bir yasa çıkması gereken bu pro-
jeyle Türk işadamlarına önemli avantajlar sağlanacağını anlattı.
ABD gezisi sırasında Türkiye-ABD Ortaklık Komisyonu (EOK)
çerçevesinde yapılabilecek işlerin gündeme geldiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin bugüne kadar hep siyasi
ve askeri olduğunu fakat iki ülke arasında çok ciddi ekonomik
potansiyel olmasına rağmen iki tarafın da bundan yararlana-
madığını ifade etti.

T

Türkiye Basra Körfezi’nde sanayi bölgesi kuruyor
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ABD ile ticaret artacak

19 Ekim’de Washintong’da ABD karar verme mercileri çalışanları-
na dönük, Türkiye ekonomisi ve Türkiye'nin başarı hikayesinin ele
alınacağı bir toplantı yapacaklarını sözlerine ekleyen Rifat
Hisarcıklıoğlu, Şikago’ya yönelik, makine ve kimya sektörlerinden
ticari heyet ziyareti yapılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca,
ABD’de eyaletler bazında ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirmeye
dönük, ABD Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışma başlatılacak. 

TOBB, Afganistan ile Pakistan’ın arasını bulacak

TOBB’un Şikago ve Washington’da iş çevreleri ve Dışişleri yet-
kilileri ile bir araya geldiği toplantılarda ele alınan konularda biri de
Afganistan-Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik
girişimler oldu. Özellikle İsrail ve Filistin arasındaki ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesi için Ankara Forumu-Erez Sanayi Bölgesi
konusundaki girişimleriyle dikkat çeken TOBB’un Pakistan ve
Afganistan için de benzer bir çalışma içinde olduğunu anlatan Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bu iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere
başlattığımız çalışmaya, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından destek
sağlanacak” dedi. 

Tarihi İpekyolu yeniden canlanacak

TOBB’un Türkiye'deki gümrük kapılarını inşa ve yönetme dene-
yimini, tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırılması çalışmaları
kapsamında değerlendirmek istediklerini, işbirliği önerdiklerini ve
bu konunun, hazırlanacak eylem planına dahil edilmesi gerektiğini
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “AB, ABD ve Çin
aralarındaki ticaret için gemi dışında başka bir yol arıyor. Çünkü,
bir malın Çin’den karayolu ile Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den de
denizyolu ile New York’a ulaşma süresi, aynı malın Çin’den deniz
yolu ile New York’a gitmesinden daha kısa sürüyor. Bu da tarihi
“İpekyolu”nun canlanması için müthiş bir fırsat. Yalnız Çin ile
Türkiye arasında ülke sayısı fazla. Buraya bir standart getirilmesi
gerekiyor. TOBB olarak biz tecrübeliyiz. Tecrübemizi diğer ülkelere
de aktarırız. Bu çerçevede ABD’deki partnerlerimizle çalışmaya
başladık.”
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OBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Malezya’ya gitmiş, iyi biliyor.
Biz defalarca gittik. Hisarcıklıoğlu ile aynı görüşteyiz.
Türkiye Malezya olmaz. Ve yeni bir anayasa da gerekli.

Ayıkla Malezya’nın taşını

Türkiye Malezya olur mu, olmaz mı?

Biz dün “olmaz” diye yazmıştık. 

Rifat Hisarcıklıoğlu:

Bence de olmaz… Türkiye'nin dinamikleri çok farklı.

*** 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile “Malezya davasını” konuştuk. 

Başkan, Malezya’ya gitmiş, iyi biliyor. 

Biz de defalarca gittik. 
Ve sonunda “Türkiye'nin Malezya olmayacağı konusunda” bir kez
daha birleştik. 

*** 
Hisarcıklıoğlu:

- Türkiye kabuğunu çoktan yırttı.

- Dünyanın 17’nci büyük ekonomisiyiz. 

- Hedefimiz kısa vadede ilk 10’a girmek. 

- Kendini dünyaya kapatan bir ülke bunu başarabilir mi?

*** 

Rifat bey konuşmaya devam etti:

T

Türkiye Malezya olmaz
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- Cumhuriyet ve demokrasi müthiş fırsatlar sundu. 

- Isparta’nın köyünden Cumhurbaşkanı çıkıyor… Öğretmenin
oğlu, tornacının oğlu Çankaya’ya çıkıyor. 

- Yılda 100 milyar dolar ihracat… Bunun yüzde 65’i AB ülkeleri
ile ABD’ye.

- Dünyada yatırım için en cazip 5 ülkeden biri Türkiye.

*** 

Hisarcıklıoğlu’nun söyledikleri doğru.

Ama ortalıkta bir “Malezya tartışmasının olduğu da doğru.”

Bu tartışma “neden” çıktı?

Ve tartışmayı “tetikleyen, tırmandıran” faktör nedir?

“Yeni Anayasa” mı? 

*** 

Aslında “yeni Anayasa ihtiyacına” karşı çıkan da pek yok.

Öyleyse “sorun” ne?

Hemen söyleyelim “yeni Anayasa ile ilgili olarak izlenen yöntem.”

*** 

Rifat Hisarcıklıoğlu:

- Anayasa olayının kılık kıyafete kilitlenmesi talihsizlik.

*** 

Hisarcıklıoğlu: 

- Konu hepimizi ilgilendiriyor. 

- Bir sivil tartışma platformu oluşturacağız.

- Ana çerçevenin çizileceği bir platform olacak.

- Anayasa’nın ana omurgaları ile ilgili atölye çalışması yapacağız. 

- Ve çalışmamızı Meclis’e, hükümete, partilere sunacağız. 

*** 

Hisarcıklıoğlu ile aynı görüşteyiz. 

Türkiye Malezya olmaz. 

Ve yeni bir Anayasa da gerekli. 

Ama “gizli tutulması gereken konu ayan beyan ortaya dökülüp de,
şeffaflığı gerektiren şeyler kapalı kapılar ardında konuşulunca” işler
arapsaçına dönüveriyor.

“Anayasa işinde” olduğu gibi.

Sonra da “ayıkla Malezya’nın taşını.”
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Eyalet senatolarının başkan veya yardımcıları 6 günlüğüne
İstanbul’ geldi. Heyette gıda, ilaç ve alkollü içki sektörlerinin
devlerinin temsilcileri de yer alıyor

ürkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmeye çalışıldığı bugün-
lerde ABD’nin 22 eyaletinin senato başkanı veya başkan
yardımcısı ünvanı taşıyan 22 senatörün altı günlüğüne
İstanbul’a geldikleri ortaya çıktı. İstanbul’a 24 Eylül’de

gelen senatörler, 30 Eylül’e kadar Koç Grubu Şeref Başkanı
Rahmi Koç, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ümit Boyner, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Profesörü Asaf Savaş Akat gibi öğretim görevlileriyle Türkiye
hakkında ekonomik ve siyasi konuların ele alındığı toplantılar
yapacaklar. Heyette ağırlığını ilaç, gıda ve alkollü içecek şirket-
lerinden oluşan 30 özel sektör temsilcisi de bulunuyor. 

Senatörer, Senate Presidents’ Forum (Senato Başkanları Forumu)
organizasyonu altında geldi. Senato Başkanları Forumu’nun
başkanlığını yürüten Rhode Island Senato Başkan Yardımcısı John
C.Revens’ın İstanbul’u seçmeleriyle ilgili olarak görüştüğü Türk
uzmanlara, “Aslında üzerinde çok tartışıldı. Türkiye, bu dönemde
ABD için kritik önem taşıyan ülkeler arasında olduğu için sonun-
da İstanbul’a gelmeye kadar verildi. Doğu ve Batı arasındaki kilit
noktada olması Türkiye'yi anlamamızı gerektiriyor” dediği
kaydedildi. 

‘ABD niye sevilmiyor?’

Heyetin görüşmelerinde öne çıkan bir başka konunun da
kamuoyu araştırmalarında ABD’nin Türkler tarafından en az
sevilen ülkeler çıkması olduğu belirtildi. Heyete “PKK, Kuzey
Irak’ta yuvalanmış durumda. Kamuoyu ABD’nin Kuzey Irak’ta
adım atmamasına dikkat ediyor. Bu ülkede askerler profesyonel
değil ve ailelerin kayıp vermesi tepkiyi artırıyor” dendiği bildirildi.

‘AB değil Ermeni tasarısına destek verin’

ABD’li senato bakanları ve yardımcıları bugün Rahmi Koç ve
Ümit Boyner ile bir araya gelecekler. Senatörler dün de Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu Conrad Otel’de
yapılan bir toplantıda görüştü. Senato başkan ve yardımcıları
odaklandıkları konuların başında Türkiye'nin AB üyeliğinin
geldiği bildirildi. “Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermek için ne
yapılabilir?” sorusunun ağırlıklı olması üzerine Hisarcıklıoğlu’nun
“ABD, Türkiye'ye AB üyeliği için müzakere sürecine giden yolda
büyük destek verdi. Ancak, artık süreci kendi dinamiğine bırak-
mak lazım. Sizlerin Ermen Soykırımı Yasa Tasarısı ile ilgili
desteğinize ihtiyacımız var. Türkiye'nin tezini yerel düzeyde de
anlatmak istiyoruz” dediği belirtildi.

‘İpekyolu rayla canlanacak Çin-ABD arası kısalacak’

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ABD temaslarıyla ilgili bir sohbet
toplantısı düzenleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
ABD’nin Çin’e yeni ticaret yolları geliştirmeye çalıştığını ve kendi-
lerinin İpekyolu’nun demiryoluyla canlandırılması projelerini
incelemeye aldıklarını söyledi. TOBB’un Türkiye'deki gümrük
kapılarını inşa ve yönetme deneyimini kullanmak istediklerini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“AB, ABD ve Çin aralarındaki ticaret için gemi dışında başka bir
yol arıyor. Çünkü, bir malın Çin’den karayolu ile Türkiye'ye
gelmesi ve Türkiye'den de deniz yolu ile New York’a ulaşma süre-
si, aynı malın Çin’den deniz yolu ile New York’a gitmesinden daha
kısa sürüyor. Bu tarihi İpekyolu’nun canlanması için müthiş fırsat.
Yalnız Çin ile Türkiye arasındaki ülke sayısı fazla. Standart geti-
rilmesi gerekiyor. Biz tecrübeliyiz. Tecrübemizi diğer ülkelere de
aktarırız. Bu çerçevede ABD’deki partnerlerimizle çalışmaya
başladık.”

T

ABD’nin 22 senatörü ‘iş’ bitirmeye geldi
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün “Türkiye-
Japonya iş Forumu” kapsamında Japon heyete iftar yemeği
verdi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Japonya’nın Ankara

Büyükelçisi Tomoyuki Abe, Japonya Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanı Nabuo Yamaguchi, Rıfat  Bey aynı masada…

İftar tabağı, brokoli çorba, sebzeli krep, levrek buğulama, karışık
Türk tatlıları ile mönü bir hayli zengin. 

Yemekler yendi, kahve sohbeti başladı…

Hisarcıklıoğlu, Abe’nin en avantajlı büyükelçi olduğunu söyledi ve
ekledi:

“Cumhurbaşkanı Gül’ün komşusu. Yani en torpilli büyükelçi. O
yüzden itibarı yüksek!”

Sözü Abe aldı…

Rifat Bey’le Kayseri mutfağına ilişkin muhabbetlerini anımsattı…

Mantı, gözlemeden devam etti ve ekledi:

“Başkan, zekiler Kayseri’de ticarete girer, o kadar zeki olmayanlar
da siyasete demişti.”

Salonda kahkaha yükseldi.

Bakan Tüzmen’le yan yana oturan Başkan Hisarcıklıoğlu, araya
girdi:

“Onu ben söylemedim! Siyaseten zor durumda kalacağız.”

“Bizim ticaret yapmayanlarımız Cumhurbaşkanı oluyor!”

Büyükelçi gülerek düzeltti:

“Ticaret yapamayanlar demek istedim!”

Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanı Gül’ün “gazoz” hikayesi ile
tamamladı diyaloğu:

“Kayseri’de çocuklar 7 yaşında çalışmaya başlar. Sayın Gül de
‘Çocukken gazoz satamayınca beni okuttular’ demişti.

Anayasa platformu genişliyor

Ekonomik Sosyal Konsey’in sivil kanadı harekete geçti. 

Aralarında TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, TZOB ve TESK’in
bulunduğu platform, Anayasa üzerinde çalışıyor…

Katılım artıyor…

Türkiye Barolar Birliği ve Memur-Sen de katıldı. 

TÜSİAD ve DİSK ile de bağlantıya geçildi. 

Hükümete de davet gönderilecek. 

Adalet Bakanlığı ve Anayasa taslağını hazırlayan Bilim Kurulu’na
da çağrıda bulunulacak. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı koordinasyonunda atölyeler
oluşturulacak.

Temsilciler kasım ayında toplanacak, 3 gün süreyle taslak metni
hazırlayacak.

Sivil toplum örgütleri de Anayasa çalışmalarına dahil olacak. 

Böylece, Anayasa’nın sivilliği tartışmaları da ortadan kalkmış ola-
cak.

T
“Ticaret yapamayan Cumhurbaşkanı oluyor”
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılgan-
lığının ikiz açıklara dayandığını ifade ederek, hem kamu
bütçesinin devamlı ve yüksek açıklar verdiğini, hem de dış
ticaret açığından kaynaklı cari açığın olduğunu söyledi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin yeniden ekonominin
önüne geçmesi ve seçim sürecinin mali disiplini boz-
duğunu ifade ederken, “Şimdi ilk olarak, bozulan mali

disiplini yeniden tesisi ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azalt-
mak zorundayız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA muhabirinin Türk ekonomi-
sine ilişkin sorularını yanıtladı. Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırıl-
ganlığının ikiz açıklara dayandığını ifade ederek, hem kamu
bütçesinin devamlı ve yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret
açığından kaynaklı cari açığın olduğunu söyledi.

Kamu maliyesindeki açığın, kamu borçlanma gereğini doğur-
duğunu ve borç çevrilmesini güçleştirdiğini kaydeden
Hisarcıklıoğlu, cari açığın ise Türkiye'yi dış finansmana bağımlı
hale getirdiğini ifade etti. Her ne kadar dış finansmanın

kalitesinin son 2,5 yılda 40 milyar dolara ulaşan doğrudan
yatırım girişim sayesinde artmış olsa da sonucun değişmediğini ve
bağımlılığın devam ettiğini kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:

“2001 sonrasında nihayet hem toplum hem de siyasetçiler, kamu
maliyesindeki bozuk yapının daha fazla sürdürülemeyeceğini
gördü ve önlem alındı. Bunun sayesinde milli gelirin yüzde
17’sine ulaşan kamu bütçesi açığının oranı, geçen yıl yüzde 1’in
altına indirildi. Kamu borç stokunun milli gelire oranıysa aynı
dönemde yüzde 90’lardan yüzde 60’a düştü. 2007’de siyasetin
yeniden ekonominin önüne geçmesi ve seçim süreci, mali disipli-
ni bozdu. Şimdi ilk olarak, bozulan mali disiplini yeniden tesis
ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız.

Bunu sağlamanın yolu, uzun süredir enflasyonun çok üzerinde
artış gösteren cari harcamaları denetim altına almaktan geçiyor.
Dış ticaret açığından kaynaklanan cari açık konusu ise ancak orta-
uzun vadede çözümlenebilir.” Hisarcıklıoğlu, enflasyon hedefi ile
ilgili soru üzerine, enflasyon hedefinde iki önemli riskin hala
mevcut olduğunu belirtti.

T

Yeni bir yol haritasına ihtiyaç var

Ekim 2007
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Seçim sürecinin mali disiplini bozduğunu belirten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İlk olarak bozulan mali disip-
lini yeniden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak
zorundayız” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, seçim sürecinin mali disiplini bozduğunu
söyledi. İlk olarak yapılması gerekenin bozulan mali disip-
lini yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden

Hisarcıklıoğlu, “Kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorun-
dayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılganlığının ikiz

açıklara dayandığını belirterek, hem kamu bütçesinin devamlı ve
yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret açığından kaynaklı
cari açığın olduğunu söyledi. Kamu maliyesindeki açığın, kamu
borçlanma gereğini doğurduğunu ve borç çevrilmesini
güçleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, cari açığın ise Türkiye'yi
dış finansmana bağımlı hale getirdiğini ifade etti.

Bozulma kamu kaynaklı

Her ne kadar dış finansmanın kalitesinin son iki buçuk yılda 40
milyar dolara ulaşan doğrudan yatırım girişim sayesinde artmış
olsa da sonucun değişmediğini ve bağımlılığın devam ettiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 2007’de siyasetin
yeniden ekonominin önüne geçmesi ve seçim süreci mali disipli-
ni yeninden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak
zorundayız. Bunu sağlamanın yolu, uzun süredir enflasyonun çok
üzerinde artış gösteren cari harcamaları denetim altına almaktan
geçiyor. Dış ticaret açığından kaynaklanan cari açık konusu ise
ancak orta-uzun vadede çözümlenebilir.” Hisarcıklıoğlu, geçen
sene “dünyanın ilk 2000 şirketi listesinden” 52 ABD şirketi
düşerken yerlerine Çin, Kore, Hindistan ve Brezilya’dan şirketler
geldiğini anlatırken, daha ilgincinin, listeden çıkanların

tamamının gelişmiş ülkelerden, listeye girenlerinse gelişmekte
olan ülkelerden olması olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir başarı

“Peki, Türkiye burada nerede” diyen Hisarcıklıoğlu, listede 11
Türk şirketinin yer aldığını, bu sayının uzun zamandır artırıla-
mamış olduğunu söyledi ve şunları kaydetti. “Oysa asıl marifet
listeye yeni şirketler katabilmektedir. Türkiye'nin küresel ekono-
mide başarıya ulaşmış, bu başarısını sürekli ve sürdürebilir kıla-
bilen şirketlere ihtiyacı vardır.”

Yeni yol haritasına ihtiyaç duyuluyor

Hisarcıklıoğlu, küresel yarışın sürdüğünü ifade ederek şunları dile
getirdi: “Esasında bu bir engelli koşu. Bir engeli atladığınızda
karşınıza yeni bir engel çıkar. 2001’de makroiktisadi istikrarsızlık
engelini başarıyla aştık. Şimdi karşımıza yeni engeller çıktı. Artan
dış ticaret açığı, sektörlerde ortaya çıkan asimetrik büyüme (ikili
yapı), yani ekonomik büyümeden faydalananlar kadar bundan
yeterli payı alamayanların varlığı ve istihdam sorunu yeni bir yol
haritası ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Ekonomide, şirketlerin küre-
sel arenadaki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik politika
izlenmeli.

IMF’ye gerek kalmayabilir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
IMF ile bundan sonra nasıl bir ilişki içinde olunmasına dair de
2001 krizi sonrasında IMF’nin, doğrudan finansman sağlayarak
ve teknik bilgi desteği vererek, Türkiye'nin reform programını
tespit edip uygulamasında ve yurtiçi-yurtdışı piyasalarda yeniden
güvenilirlik kazanmasında önemli faydası olduğunu ve bir bakma
ekonomide önemli bir çapa etkisi sağladığını belirtti.

T

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 
Bozulan mali disiplin yeninden kurulmalı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İlk olarak, bozulan mali
disiplini yeniden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı
azaltmak zorundayız” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin yeniden ekonominin
önüne geçmesi ve seçim sürecinin mali disiplini boz-

duğunu ifade ederken, “Şimdi ilk olarak, bozulan mali disipli-
ni yeninde tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak

zorundayız” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomi-
sine ilişkin sorularını yanıtladı. Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırıl-
ganlığının ikiz açıklara dayandığını ifade ederek, hem kamu
bütçesinin devamlı ve yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret
açığından kaynaklı cari açığın olduğunu söyledi. Kamu
maliyesindeki açığın, kamu borçlanma gereğini doğurduğunu ve
borç çevrilmesini güçleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, cari
açığın ise Türkiye'yi dış finansmana bağımlı hale getirdiğini ifade
etti. Her ne kadar dış finansmanın kalitesinin son 2,5 yılda 40
milyar dolara ulaşan doğrudan yatırım girişim sayesinde artmış

olsa da sonucun değişmediğini ve bağımlılığın devam ettiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

Mali disiplin bozuldu

“2001 sonrasında nihayet hem toplum hem de siyasetçiler, kamu
maliyesindeki bozuk yapının daha fazla sürdürülemeyeceğini
gördü ve önlem alındı. Bunun sayesinde milli gelirin yüzde
17’sine ulaşan kamu bütçesi açığının oranı, geçen yıl yüzde 1’in
altına indirildi. Kamu borç stokunun milli gelire oranıysa aynı
dönemde yüzde 90’lardan yüzde 60’a düştü. 2007’de siyasetin
yeniden ekonominin önüne geçmesi ve seçim süreci, mali disipli-
ni bozdu. Şimdi ilk olarak, bozulan mali disiplini yeniden tesis
ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız. Bunu
sağlamanın yolu, uzun süredir enflasyonun çok üzerinde artış
gösteren cari harcamaları denetim altına almaktan geçiyor. Dış
ticaret açığından kaynaklanan cari açık konusu ise ancak orta-
uzun vadede çözümlenebilir.”

T

Siyaset, ekonominin önüne geçmemeli
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu liderliğindeki heyet, giriştiğiniz hafta
ABD'nin Chicago ve Washington kentlerinde iş çevreleri

ve dışişleri yetkilileriyle bir araya geldi. TOBB Heyeti,
dünyanın en büyük emtia borsası olan Chicago Borsası'nda

açılış seansına katıldı. TOBB Heyetinin burada ayrıca Dünya
Ticaret Merkezi, Makineciler Birliği ve Chicago Borsası başkan-
larının katıldığı toplantıda Türkiye ile ticari ilişkilerin geliş-
tirilmesi gerektiği vurgulandı. 

TOBB'un ABD çıkartmasında yer alan Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tamer
Taşkın, TOBB'un ABD'ye yaptığı geziden Ege'deki otomotiv,
makine ve kimya sektörlerinde işbirliği fırsatlarıyla döndü. Her üç
sektörde de 2008 başından itibaren karşılıklı heyet ziyaretleri
planlandı. 

Taşkın ve Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Kenan İpek, ABD
Ticaret Bakanlığı Chicago Bölge Yetkilisi Marcelino Garcia,
Dünya Ticaret Merkezi İllinois Başkanı Thomas Panek, Genel
Müdürü Neil F. Hartigan, Chicago Ticaret Odası Başkanı Gerald

J. Roper ile sektörel bazda yapılabilecek işbirliklerini ayrıntılarıy-
la tartıştı.

Egeliler değerlendirmeli

Öncelikli olarak otomotiv yan sanayi, kimya ve makine sektör-
lerinde işbirliği imkanları doğduğunu belirten EBSO Yönetim
Kurulu Başkanı Taşkın, "Her üç sektörde de Türk ve Amerikan
sanayicileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımcıların
çekilmesi amacıyla 2008 yılı başından itibaren karşılıklı olarak
ticari heyet ziyaretleri yapılması kararlaştırıldı. Ege'li sanayici ve
işadamlarını dünyanın en zengin pazarında karşılarına çıkacak fır-
satları değerlendirmeleri için bu heyetlerde yeralmaya çağırıyo-
rum. Trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle dikkati çeken ancak
Türkiye'den ithalatı sınırlı olan ABD'ye ihracatımızı artırmada
fırsatlar yakalanabileceği gibi karşılıklı işbirliği sayesinde gerek iki
ülke gerekse Türkiye'nin iyi ilişkileri bulunduğu AB, Balkanlar,
Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ile Kuzey Afrika ülkelerine yöne-
lik yatırım ve dış ticaret çalışmalarında Egeli şirketler hayal ettik-
leri fırsatları yakalayabilirler" dedi. 

T
TOBB, ABD’de fırsat yakaladı
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Hisarcıklıoğlu, cari açığın Türkiye'yi dış finansmana bağımlı
hale getirdiğini, ekonomideki kırılganlığın kamu ve dış
ticaret açığından kaynaklandığını belirtti. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin yeniden ekonominin
önüne geçmesi ve seçim sürecinin mali disiplini boz-

duğunu ifade ederken, “Şimdi ilk olarak, bozulan mali disipli-
ni yeniden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak

zorundayız” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılganlığının ikiz açıklara
dayandığını ifade ederek, hem kamu bütçesinin devamlı ve yük-
sek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret açığından kaynaklı cari
açığın olduğunu söyledi. Kamu maliyesindeki açığın, kamu
borçlanma gereğini doğurduğunu ve borç çevrilmesini
güçleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, cari açığın ise Türkiye'yi
dış finansmana bağımlı hale getirdiğini ifade eti. TOBB Başkanı,
her ne kadar dış finansmanın kalitesi son 2,5 yılda 40 milyar
dolara ulaşan doğrudan yatırım girişi sayesinde artmış olsa da
sonucun değişmediğini ve bağımlılığın devam ettiğini vurguladı.

T

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, cari açığın yarattığı risklere dikkat çekti

‘Dış finansmana bağımlıyız’
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin
yeniden ekonominin önüne geçmesi ve seçim sürecinin mali
disiplini bozduğunu ifade ederken, “Şimdi ilk olarak, bozulan
mali disiplini yeniden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı
azaltmak zorundayız.” dedi

ÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisine ilişkin soruları yanıtladı.
Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılganlığının ikiz açıklara

dayandığını ifade ederek, hem kamu bütçesinin devamlı ve
yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret açığından kaynaklı

cari açığın olduğunu söyledi. Kamu maliyesindeki açığın, kamu
borçlanma gereğini doğurduğunu ve borç çevrilmesini
güçleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, cari açığın ise Türkiye’yi
dış finansmana bağımlı hale getirdiğini ifade etti. Her ne kadar dış
finansmanın kalitesinin son 2,5 yılda 40 milyar dolara ulaşan
doğrudan yatırım girişim sayesinde artmış olsa da sonucun

değişmediğini ve bağımlılığın devam ettiğini kaydeden
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “2007’de siyasetin yeniden
ekonominin önüne geçmesi ve seçim süreci, mali disiplini bozdu.
Şimdi ilk olarak bozulan mali disiplini yeniden tesis ederek, kamu
kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız. Bunu sağlamanın yolu,
uzun süredir enflasyonun çok üzerinde artış gösteren cari harca-
maları denetim altına almaktan geçiyor. Dış ticaret açığından kay-
naklanan cari açık konusu ise ancak orta-uzun vadede çözüm-
lenebilir.”

Cari açık kırılganlık yaratıyor

“Cari açık tehdidine karşı ne gibi önlemler alınabilir” şeklindeki
soru üzerine de Hisarcıklıoğlu, dış ticaret rakamlarındaki artışın,
Türk imalat sanayinin küresel ekonomiye hızla entegre olduğunu
gösterdiğini, ancak bu bütünleşmenin tamamen stratejiden yok-
sun bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. 

T

Kamu kaynaklı kırılganlık azaltılmalı
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“Son dönemde hızla artmakta olan cari açığın yarattığı kırılganlık
da işte bu stratejisizlikle yakından alakalı” dedi. Öte yandan, ihra-
catın lokomotifi olan yükselen sektörlerin de, üretimlerinin
büyük bir kısmını ithalata bağımlı olarak gerçekleştirmektedirler. 

Yükselen sektörlerimizde yerel kümelenmelerin cılız olması, itha-
latı kamçılamakta, cari açığın yarattığı kırılganlığı derinleştirmek-
tedir. 

2008 sonrasındaki dönemde eğer kamudaki mali disiplin devam
eder ve borçlanma gereği düşürülürse, IMF ile yeni bir finansman
temeline dayalı anlaşma yapmaya gerek kalmayacaktır. 

Yeni bir yol haritasına ihtiyaç var

Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası olarak, hükümetten ekonomide-
ki talepleriniz neler” şeklindeki soru üzerine de Küresel yarışın
sürdüğünü ifade ederek, “Esasında bu bir engelli koşu. Bir engeli
atladığınızda karşınıza yeni bir engel çıkar. Artan dış ticaret açığı,
sektörlerde ortaya çıkan asimetrik büyüme (ikili yapı), yani
ekonomik büyümeden faydalananlar kadar bundan yeterli payı
alamayanların varlığı ve istihdam sorunu yeni bir yol haritası
ihtiyacını ortaya çıkartıyor” diye konuştu. Hisarcıkloığlu, ekono-
mide, şirketlerin küresel arenadaki rekabet gücünü artırmaya
yönelik bir stratejik politika izlenmesi gerektiğine işaret ederken,
Bunun için de bir sanayi stratejisi, buna bağlı olarak da sanayi
politikasının bu hedefe yönelik olarak tasarlanması gerekmekte-
dir” dedi.

Enflasyon hedefinde riskler sürüyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, enfasyon hedefi ile ilgili soru üze-
rine, enflasyon hedefinde iki önemli riskin hala mevcut olduğunu
belirterek, bu riskleri yurtdışı piyasalar ve özellikle enerji fiyat-
larının yeniden yükselişe geçmesi ile yurtiçinde kuraklığa bağlı
gıda fiyatlarındaki artış olarak sıraladı. Hisarcıklıoğlu, “Buna rağ-
men ilk 8 aydaki gidişat, enflasyonun geçen yıldan daha aşağı bir
noktada sonuçlanacağını gösteriyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Yeni
bir reform hamlesi ile ikinci nesil reformlar adını verdiğimiz ve
küresel rekabet gücü kazandırmayı hedefleyen yapısal reformlar
tamamlanmalıdır” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan ‘Merkez’ Sürprizi

Ankara ili Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’nda konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının
İstanbul’a taşınma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, gündeme gelen Merkez Bankası’nın İstanbul’a
taşınmasına karşı deklarasyon yayınlanması önerisini değerlendir-
di. İstanbul’da Merkez Bankası binası inşaatının başladığını
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Merkez Bankası inşaatı

İstanbul’da başladı, haberiniz olsun. İhale yapıldı. Resmen duyu-
rulmadı ama inşaat başladı. Merkez Bankası gitti haberiniz olsun.
Durdurabilirseniz durdurun. Dünyanın hiçbir yerinde Merkez
Bankası finans merkezinde değil. 

Merkez Bankası İstanbul’a gidince faiz, enflasyon düşecekse hep
beraber destek olalım. Tam tersine dış etkilere daha açık olacak.
İstanbul tüccar ve sanayici kenti. O hüviyete de Merkez Bankası’nı
büründürürsek bir de onu temizlemek zorunda kalırız.”
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Seçimle mali disiplinin bozulduğunu söyleyen TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi ilk olarak, bozulan mali disipli-
ni yeniden tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak
zorundayız” dedi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin yeniden ekonominin
önüne geçmesi ve sürecinin mali disiplini bozduğunu ifade

ederken, “Şimdi ilk olarak, bozulan mali disiplini yeniden tesis
ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılganlığının ikiz
açıklara dayandığını ifade ederek, hem kamu bütçesinin devamlı
ve yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret açığından kaynaklı
cari açığın olduğunu söyledi. 

Cari harcamalara kontrol

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “2007’de siyasetin yeniden ekono-
minin önüne geçmesi ve seçim süreci, mali disiplini bozdu. Şimdi
ilk olarak, bozulan mali disiplini yeniden tesis ederek, kamu kay-
naklı kırılganlığı azaltmak zorundayız. Bunu sağlamanın yolu,
uzun süredir enflasyonun çok üzerinde artış gösteren cari harca-

maları denetim altına almaktan geçiyor. Dış ticaret açığından kay-
naklanan cari açık konusu ise ancak orta-uzun vadede çözüm-
lenebilir. Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı var.” Cari
açığın yarattığı kırılganlığın stratejisizlikle alakalı olduğunu vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, “Yeni bir reform hamlesi ile ikinci nesil
reformlar adını verdiğimiz ve küresel rekabet gücü kazandırmayı
hedefleyen yapısal reformlar tamamlanmalıdır” dedi. 

Kredide kolaylık sağladığı sürece IMF’le devam edelim

“Risklere rağmen ilk 8 aydaki gidişat, enflasyonun geçen yıldan
daha aşağı bir noktada sonuçlanacağını gösteriyor.”

“Kamu-Özel sektör arasında bir diyalog mekanizması tesis
edilmezse, sanayi envanteri sistemi kurulmazsa, stratejik hatalar
yapılması işten bile değildir.”

“IMF ile ilişkilerin, popülizmden uzak değerlendirilerek, ülke-
mizin borç çevrimini daha uygun koşullarda yapmasını sağladığı
ve reform sürecimizi desteklediği sürece sürdürülmesinde fayda
bulunmaktadır.”

T

Hisarcıklıoğlu: Siyaset yine ekonominin önüne geçti, 
yol haritası şart
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eçen hafta sonu Vatan Gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın eski
sağ kolu Abdullatif Şener’in tartışma yaratacak açıkla-
malarını yayınladı. Şener, hükümet seçimde yüzde 47 oy

alarak çıktı ama heyecanlı başlayamadı. Seçimlerin üzerinden 2
ay geçti ama hükümet günübirlik işlerle yoluna devam ediyor

dedi. 

“Sizin üstlendiğiniz dönemde koordinatör bakanlık sistemi
işlemedi. Şimdi hükümet yeniden bir koordinatör bakan
görevlendirdi. Bu sistem işler mi? Sorusunu şöyle cevaplandırdı: 

Bizim dönemdeki Koordinasyon Kurulu, sözlü kuruldu.
Başbakan tarafından yazılı hale getirilmesine, “Başbakanlık genel-
gesine gerek yok” denildi. Başbakan, “bakanlar olarak bir araya
gelir söylem birliği oluşturursunuz” dedi. Bu ifade edilmiş olması-
na rağmen ben uzunca bir süre çok formel ve düzenli çalıştırdım
kurulu. Her hafta topladım. Bürokrasiyi de dahil ettim.
Bakanlarla gündemdeki konuları olgunlaştırmaya çalıştım.
Sonunda Başbakan tarafından, makul bir şekilde bu kurulun böle
formel bir anlam taşımadığını ifade edildi. Daha çok söylem bir-
liği oluşturmak için bakanların zaman zaman bir araya gelip gün-
demi değerlendireceği bir yapı olarak düşünüldüğünü ifade edil-
di. Şimdi bu hükümette farklı bir şey olmuştur. Doğrudan
doğruya Hazım Ekren’in koordinatörlük görevi yazılmıştır. Bu
artık yazılı bir metne geçmiş, formel bir yapıdır. Daha düzenli ve
işlevsel olarak sürdürülebileceğini düşünüyorum. Hafta başında
ise Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması gene Vatan Gazetesi’nde yer
aldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2007’de siyasetin yeniden ekonominin önüne
geçtiğini ve seçim sürecinin mali disiplini bozduğunu ifade
ederken “Şimdi ilk olarak, bozulan mali disiplini yeniden tesis
ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonominin kırılganlığının ikiz
açıklara dayandığını ifade ederek, hem kamu bütçesinin devamlı
ve yüksek açıklar verdiğini, hem de dış ticaret açığından kaynaklı
cari açığın olduğun söyledi Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “2007’de
siyasetin yeniden ekonominin önüne geçmesi ve seçim süreci, mali
disiplini bozdu. Şimdi ilk olarak, bozulan mali disiplini yeninde
tesis ederek, kamu kaynaklı kırılganlığı azaltmak zorundayız.
Bunu sağlamanın yolu uzun süredir enflasyonun çok üzerinde
artış gösteren car harcamaları denetim altına almaktan geçiyor. Dış
ticaret açığından kaynaklanan cari açık konusu ise ancak orta-
uzun vadede çözümlenebilir. Türkiye'nin yeni bir yol haritasına
ihtiyacı var. “Cari açığın yarattığı kırılganlığın stratejisizlikle alakalı
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yeni bir reform hamlesi ile
ikinci nesil reformlar adını verdiğimiz ve küresel rekabet gücü
kazandırmaya hedefleyen yapısal ve formlar tamamlanmalıdır”
dedi.

Şener de Hisarcıklıoğlu’da deneyimlerini ve taşıdıkları sorumlu-
luklar nedeniyle olan biteni tarafsız olarak değerlendirecek kişi-
lerdir. 

Hükümet sorumlularının uyarıları dikkate almaları yararlı olacaktır.

G

Hisarcıklıoğlu: ‘Siyaset yine ekonominin önüne geçti’ 
uyarısını yapıyor
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) arasında yeni
ekonomik işbirliği anlaşması dün Berlin’de imzalandı. Yeni

Anayasa değişikliği ile ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetle bu konuya

görüşme içinde olduklarını ve Başbakan Yardımcısı Cemil
Çiçek’le bir araya geleceklerini belirterek, “Hükümetle
yapacağımız görüşmelerin ardından yeni Anayasa’nın atölye çalış-

malarına başlayacağız. Yedi sivil toplum örgütü olarak ortak çalış-
ma yapmak istiyoruz. Biz kutuplaşmanın Türkiye'ye zarar vere-
ceği düşüncesindeyiz. Türkiye'deki gerginliklerden rahatsızız”
dedi. Yeni bir Anayasa’nın hazırlanmasını istediklerini ancak ener-
jinin boşa harcanmasından yana olmadıklarını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Yeni Anayasa doğru zeminde hazırlanmalı.
Türkiye'de yeni rahatsızlıkların olmasını istemiyoruz.” dedi. 

T
Anayasa gerginliği bizi rahatsız ediyor
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Ticarette ikili ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla Almanya’ya
çıkarma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
heyetine Berlin Havaalanı’nda vize ve gümrük kontrolü yapıl-
madı.

‘Gül bahçemiz dikenli’

ifat Hisarcıklıoğlu, Berlin’de dün gerçekleştirilen işbirliği
toplantısında da vize sorununu dile getirdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu Alman muhataplarına, “Olumlu ilişkilere
rağmen gül bahçemizde dikenler var. Diyaloğun gelişmesi

hayati önemde olduğu halde vize sorunu yaşanıyor. Bazen
fuara gelecek işadamlarımız vize alamıyor. Hatta bundan dolayı
gelemediği için fuar idaresi tarafından para cezasına çarptırılıyor.
Vize engellerinin önce kaldırılması elzemdir” dediklerini söyledi. 

‘IMF çıpası zayıfladı yeni çıpa oluşturalım’

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin reform sürecine katkıda bulu-
nan Uluslararası Para Fonu (IMF) son dönemde zayıfladığını,
reformların aksamaması için yerel çıpa mekanizması oluşturul-
ması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Yeni sistemin hem
Türkiye'de hem de dışarıda kabul görmesi gerekir. Kısacası sözleri
herkes tarafından hazmedilebilecek bir kurum olmalı” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu düşünceyi Hazine’ye açtıklarını ve üzerinde
görüştüklerini söyledi. 

Tartışmalar alevlendi

Avrupa Birliği’ne (AB) vizesiz girme talepleri ve Schengen vizesi
almada yaşanan güçlüklerle ilgili tartışmalar tekrar alevlenirken,
Almanya’ya çıkarma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) heyeti vize ve gümrük kontrolüne tabi tutulmadı.
Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) işbirliği toplantısına
katılacak yaklaşık 200 kişi Berlin Havaalanı’nda kontrol edilme-
den Almanya’ya girdi. 

‘AB’den rövanşı aldık’

Yaklaşık 200 kişinin Schengen vizesi alındığı halde Almanya’ya
kontrolsüz girmesi işadamları arasında, “Vize sorununda rövanşı
TOBB aldı, TOBB Türkiye’den önce AB’ye girdi” yorumlarına
yol açtı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu durumu, “Sizlere
TOBB küresel aktör olacak demiştim. Bunun en güzel örneğini
Almanya’ya girişte gördük. Bu, Türk özel sektörünün gücü” söz-
leriyle değerlendirdi. 

Elçilikler devreye girdi

Türk heyetinin vize kontrolüne tabi tutulmadan girmesini sağla-
mak için Almanya’daki Türk Büyükelçiliği ve Türkiye'deki Alman
Büyükelçiliği ile temas kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Neyi
nerede yapacağımızı bilirsek bu tür sonuçlar elde ederiz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 2001 ve 2004’te de Türk işadamlarının AB
topraklarına kontrole tabi tutulmadan girmesini sağladıklarını
hatırlattı. 

R

İşadamları ve gazetecilerden oluşan heyet Almanya’da kontrole tabi tutulmadı

TOBB kapıdan sorgusuz geçti
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, beraberindeki yaklaşık 200 işadamıyla
Almanya’ya pasaport ve vize kontrolüne tabi tutulmadan

giriş yaptı. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, dün akşam yemeğinde Berlin eyaletinin
Ekonomi Bakanı Heralt Wolf ve işadamlarına seslendi.
Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki en önemli sorunun vize
konusunda yaşandığını anlatarak “vize engellerinin bir an önce
kaldırılmasını” istedi. 

T

TOBB heyeti Almanya’ya vize ve pasaportsuz girdi
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Alman işadamlarıyla biraraya gelen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin aleyhine olan ithalat-ihracat
dengesizliğinin giderilmesini, vize engelinin kaldırılmasını ve
AB üyelik sürecine destek verilmesini istedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman
Odalar Birliği (DİHK) arasında işbirliği yapılmasını
öngören anlaşmanın imza töreninde konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk işadamlarının vize

sorunu nedeniyle zaman zaman katıldıkları fuarlara bile
gidemediğine dikkat çekti. 

Almanya’nın yen göç yasasını da eleştiren Hisarcıklıoğlu,
Almanya’ya aile birleşimi yoluyla gelecek Türklerin, Türkiye'de
Almanca öğrenme zorunluluğunun ‘çifte standart’ olduğunu vur-
guladı. Almanların Türkiye'deki yatırım ortamından yararlan-
makta geride kaldığını da belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile

Almanya arasındaki dış ticaret dengesizliğinden de memnun
olmadıklarını söyledi. TOBB ile DİHK arasında işbirliği anlaş-
ması imzalandı. 

İmza töreninin ardından da iki ülke ticaret ve sanayi oda yöneti-
cilerinin katılımıyla ‘İkili meslek eğitimi modelinin Almanya’daki
başarısı ve Türkiye'deki geleceği ve “Türkiye ve Avrupa: Avrupa
bağlamında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin günümüzdeki
durumu ve gelecek için beklentiler’ konulu forumlar yapıldı. 

AB Üyeliğine destek

Berlin Belediye Başkanı Harold Wolf, Berlin’de 6 bin Türk
yatırımcı olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye'nin AB’ye alın-
masını istiyoruz. Bu sayede iki ülke ekonomisi arasında daha
yoğun işbirliği olacaktır” diye konuştu. 

T

Hisarcıklıoğlu: Gül bahçemizde dikenler var
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DİHK Başkanı Ludwig Georg Braun ise Almanya’nın geçen yıl
yüzde 2.8 büyüme hızının yakaladığına dikkat çekip, Alman
ekonomisindeki rahatlamanın Türkiye'nin AB üyelik sürecine de
olumlu yansıyacağını söyledi. 

Alman işadamlarının Türkiye'nin yatırım için müsait hale gelen
ortamını yeterince değerlendirmediğine dikkat çeken Rifat
Hisarcıklıoğlu da, “Uzakdoğuda yükselen rekabet karşısında
Avrupa olarak, ayakta kalmak isteniyorsa, birlikte çalışarak,
Türkiye'nin bu sağlam yatırım ortamı ve nitelikli işgücü imkân-
larından faydalanılmalıdır” dedi. 

Alman yatırımcıları, müteahhitlik alanında çalışmaya davet eden
Hisarcıklıoğlu, turizmde de işbirliği yapabileceğini söyledi. 

“Bütün olumlu ilişkilere rağmen gül bahçemizde dikenler vardır”
diyen TOBB Başkanı ülke ekonomik ilişkilerindeki sorunları da şu
şekilde sıraladı:

“Türkiye ihracatının yüzde 5’ini AB’ye yapıyor olsa da ticaretteki
dengesizlikten memnun değiliz. İhracatımız düşük, ithalatımız
fazladır. Alman dostlarımızdan Türkiye'nin üyeliğine tek ver-
melerini bekliyoruz. İş adamları ve sanatçılar vize sorunu yaşıyor.
Vize engelinin kaldırılması elzemdir. Bir diğer rahatsızlığımız da
Almanya’da yürürlüğe giren göç yasasıdır. 

Türk heyet AB’ye pasaportsuz giriş yaptı

TOBB-DİHK toplantısı için Berlin’e 220 kişilik bir heyet geldi.
Gazeteciler ve oda başkanlarından oluşan heyet, Berlin Tegel
Havalimanı’nda uçaktan indikten sonra direkt olarak Berlin’e giriş
yaptı ve pasaport kontrolünden geçmedi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, bu durumun Türk özel sektörünün etkin gücünün
somut bir örneği olduğunu belirtirken “Neyi nerede yapacağımızı
bilirsek, kendisimize güvenirsek, bu tür sonuçlar elde ederiz” dedi.
2000 yılında da benzer bir şeklide Almanya’ya giriş yaptıklarına
dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, Brüksel’de benzer bir yöntemle
girdiklerini belirterek sürece katkıda bulunan herkese teşekkür etti. 

05
 E

ki
m

 2
00

7
R

ad
ik

al
 G

az
et

es
i,



285Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ürk işadamlarının Almanya’da sık sık yaşadıkları vize
sorunu Türk-Alman işadamlarının Berlin’deki buluşması-
na damgasını vurdu. Ortak toplantılar için Almanya’ya
giden 220 kişilik TOBB Heyeti, bu kez yapılan jestle güm-

rükten pasaport kontrolü yapılmaksızın içeri alındı. 

TOBB’a pasaport ve vize kontrolü yapmayan
Almanya’dan tam destek

Türk işadamlarının, Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olan
Almanya’da sık sık yaşadıkları vize sorunları Türk-Alman
işadamlarının Berlin’deki buluşmasına damgasını vurdu. Ortak
toplantılar için Almanya’ya gelen 220 kişilik TOBB heyeti, bu kez
yapılan jestle gümrükten pasaport kontrolü yapılmaksızın içeri
alınırken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyu toplantı-
da gündeme getirerek, uygulamalardan yakındı ve sorunun kök-
ten çözülmesini istedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, oda ve borsa
başkanları, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan 220
kişilik bir heyet, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK)
ile işbirliği toplantısı ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası
(TATSO) Genel Kurulu için Almanya’ya geldi. Ziyaret öncesi
yürütülen temaslar sonucu, heyetin Berlin Havaalanı’nda
pasaport kontrolü yapılmadan geçmesi sağlanarak bir jest yapıldı.
Almanya heyetinde yer alan TOBB üyesi işadamları ise iki ülke
arasında 25 milyar dolar düzeyinde bulunan ticaret hacminin 50
milyar dolara çıkarılmasının zor olmadığını, bunun için çalışa-
caklarını bildirdiler. 

Gül bahçesinde dikenler

TOBB-DIHK işbirliği anlaşması imza törenine ilişkin toplantıda
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vize sorununu gün-
deme getirdi. Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Alman

T

TOBB, Almanya’ya pasaportsuz ve ‘vizesiz’ girdi
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işadamlarına sunduğu yatırım olanaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu,
iki ülke arasında “gül bahçesinde dikenler” olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, işadamları sanatçılar ve bilim adamlarının sivil
toplumlar arası diyalogun derinleşmesi için hayati önemde
olduğunu, ancak bu kişilerin Almanya’nın vize engelini aşa-
madıklarını dile getirdi. Almanya’da düzenlenen fuarlara katılan
Türk işadamlarının zaman zaman vize alamadığı için gelemediği-
ni, hatta fuar idareleri tarafından para cezasına çarptırıldığını
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Vize engellerinin bir an önce kaldırılması
eylemdir” dedi.

Almanya ortamı değerlendiremedi

Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye ekonomisi ve Alman
yatırımcılara sunduğu imkânlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim sürecinden
geçtiğini, ekonomisinin 5.5 yıldır kesintisiz bir büyüme süreci
yaşadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl sonu ulaşılan 400
milyar dolarlık milli gelir rakamı ile Türkiye, dünyanın 17’nici,
Avrupa’nın da 7’inci büyük ekonomisi haline gelmiştir” dedi. 

100 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90’ının sanayi ürünü
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin aynı zamanda
doğu Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan bu geniş coğrafyanın sanayi
devi olduğunu, tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden
yapılan sanayi ürünleri ihracatının yüzde 65’inin Türkiye'den
gerçekleştirildiğini aktardı.

2006 yılında 20 milyar dolar olan doğrudan yabancı sermaye
miktarının bu yılın ilk sekiz ayında 12 milyar dolara ulaştığını
dile getiren Hisarcıklıoğlu; “Bu da Avrupalı yatırımcıların ülke-
mizde makroekonomik yapıya olan güveninin göstergesidir.
Almanya herkesten önce Türkiye ile ticaretin avantajını keşfetmiş
olduğu halde, daha müsait hale gelen Türkiye'deki yatırım
ortamını yeterince değerlendirememiş, geride kalmıştır” diye
konuştu. 

Uzakdoğu’dan yükselen rekabet karşısında Avrupa olarak, ayakta
kalmak isteniyorsa, birlikte çalışmanın önemli olduğuna dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sağlam yatırım ortamı ve nite-
likli işgücü imkânlarından yararlanılması gerektiği uyarısında
bulundu. AB’nin enerjide dışa bağımlı olduğunun altını çizen
Rifat Hisarcıklıoğlu, halen yüzde 50 düzeyinde olan bağımlılık
oranının yüzde 80’e çıkacağına dikkat çeker, Türkiye'nin enerji
koridoru olma özelliğinin Avrupa tarafından iyi değerlendirilme-
si gerektiğini söyledi. 

Braun: Türkiye ile Almanya’nın birbirine ihtiyacı var

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Ludwig Georg
Braun da konuşmasında, Alman ekonomisindeki sorunların

görece aşılmasıyla ekonominin yeniden büyüme sürence girdiğini
anlatırken, demografik bir zorlukla karşı karşıya kaldıklarını 2015
yılında yetişmiş işgücüne ihtiyaçlarının artacağını söyledi. Braun,
bu nedenle mesleki eğitime önem vermek gerektiğini vurguladı. 

Braun “Harcamalar, vergilerle değil hızlı büyüyen ekonomi ile
finanse edilmeli. Bunun yolu da yatırımdan, üretimden geçiyor.
Üretimi artırmak,  pazarı genişletmek için iki ülkenin birbirine
ihtiyacı var. Bu nedenle işbirliğini geliştirmemiz lazım ve biz
bunun için önemli bir adım atıyoruz” diye konuştu. Almanya’da
bu yıl yaşanacak yüzde 2.8’lik büyümenin sevindirici olduğunu
dile getiren Braun, halen 5 milyon civarındaki işsiz sayısının
azaltılması için çalıştıklarını bildirdi. 

Ara eleman yetiştirmeliyiz

Almanya’da çok sayıda Türk kökenli işletme bulunduğunu ve
Almanya’nın demografik zorluklarla karşı karşıya kalacağını ifade
eden Braun, “Biz AB’de özellikle Almanya’da demografik bir zor-
lukla karşı karşıyayız. 2015 yılında daha fazla yetişmiş elemana
ihtiyaç duyacağız. Bunun için her vatandaşımıza bir mesleki
eğitim ve kariyer fırsatı verilmeli. Okulu terk eden kişi sayısını
düşürmemiz gerekiyor. Okul sistemimizi geliştirmek için de daha
fazla kaynak ayırmalıyız. Yetişmiş kadın sayısını da artırmalıyız.
Mesleki kariyer fırsatı vererek onların ekonomiye katılmalarını
sağlamalıyız. Almanya’da eğitim gören ve tamamlayan kişiler
burada daha kolay iş buluyor” dedi. 

Wolf: Türkiye'yi AB’de görmek istiyoruz

Berlin’de 1990’lı yılların ortasında başlayan gelişim sürecini
değerlendiren Berlin Belediye Başkanı Harald Wolf ise “1990’lı
yılların ortalarında gerçeği görerek bilimsel araştırmalara teşvik
etmeye ve mesleki eğitime önem vermeye başlayarak bu seviyeye
geldik. Türkiye'de bu sistemle gelişip büyüyebilir. Biz Türkiye'yi
AB’nin üyesi olarak görmek istiyoruz ve güçlü bir Türkiye'ye
AB’nin ihtiyacı olduğunu savunuyoruz” dedi.

Alman Türk Ticaret ve Sanayi odası (ATTSO) Başkanı Teoman
Yelkencioğlu ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO)
Başkanı Rainhardt Freiherr Von Leoprachting de iki ülke arasın-
daki artacak işbirliğinin, Türkiye'nin AB sürecini hızlandıracağı
görüşünü dile getirdiler.
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200 Türk İşadamı Almanya’ya vize kontrolsüz girdi

Ticarette ikili ilişkileri kuvvetlendirmek için 200’ü aşkın üye-
siyle Almanya’ya adeta çıkarma yapan TOBB, Berlin
Havaalanı’nda vize ve gümrük kontrolüne tabi tutulmadı. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizas-
yonu ile Almanya’ya giden 200 işadamı, Berlin
Havaalanında vize ve gümrük işlemlerine tabi tutulmadan

Almanya’ya girdi. 

AB ülkelerinde işadamlarına yönelik vize uygulamaları Türk iş
dünyasının çok sık gündeme getirdiği bir yakınma, iki hafta önce
işadamlarının vizesi alamaması üzerine tartışma yeniden gündeme
gelmişti.  

Konunun yakın takipçisi olan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun temasları sonucunda, Alman Sanayi ve Ticaret
Odası’nın (DIHK) işbirliği toplantısına katılmak üzere giden yak-
laşık 200 kişilik Türk heyeti Berlin Havaalanı’nda vize kontrolüne
tabi tutulmadan Almanya’ya girdi. 

Çoğu işadamı olan yaklaşık 200 kişinin, Schengen vizesi alındığı
halde Almanya’ya kontrol edilmeden girmesi işadamları arasında
“TOBB, vize sorununda rövanşı aldı, TOBB, Türkiye'den önce
AB’ye girdi” şeklinde yorumlara yol açtı. 

‘İşte güzel bir örnek’

Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılmak üzere Berlin’e giden
işadamlarına hitaben önceki akşam yaptığı konuşmada söz
konusu durumu şöyle değerlendirdi. 

“Sizlere TOBB küresel dünyada küresel aktör olacak demiştim.
Bunun en güzel örneğini bugün Almanya’ya girişte gördük. Bu,
Türk özel sektörünün gücünün göstergesi.” 

Türk heyetinin Almanya’ya kontrole tabi olmadan girmesini
sağlamak için Almanya’daki Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye'deki
Alman Büyükelçiliği ile çeşitli temaslar kurduklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un daha önce de 2001 ve 2004 yıllarında
Türk işadamlarının AB topraklarına kontrole tabi tutulmadan
girmesini sağladığını söyledi. 

T

TOBB, AB ile vize sorununda rövanşı aldı
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Rifat Hisarcıklıoğlu, dün gerçekleştirilen TOBB-DIHK işbirliği
toplantısında da vize sorununu dile getirerek şöyle konuştu:

“Olumlu ilişkilere rağmen gül bahçemizde dikenler var. Diyaloğun
gelişmesi için hayati önemde olduğu halde vize sorunu yaşanıyor.
Bazen fuara gelecek işadamlarımız vize alamıyor, hatta bundan
dolayı gelemediği için fuar idaresi tarafından para cezasına çarp-
tırılıyor. Vize engellerinin bir an önce kaldırılmasın elzemdir.”

Toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile DHIK Başkanı
Ludwig Georg Braun iki kurum arasında işbirliği geliştirmek üzere
hazırlanan mutabakata imza attılar.

Mesleki eğitim tartışıldı

TOBB ve DIHK’ın işbirliği toplantısında mesleki eğitim konusu
da tartışıldı. Almanya’da uygulanan mesleki eğitim modelini anla-
tan Köln Sanayi ve Ticaret Odası Eğitim Müdürü Dr.Geral Püchel
şunları söyledi:

“İkili meslek eğitimi adını verdiğimiz sistem tam adını verdiğimiz
sistem tam zamanlı eğitimi içeriyor. Bu hem okulda verilen eğitim
hem de pratik yapmak demek. İşletmeler eğitim alacak kişiyle
sözleşme yapıyor. Eğitim süresi 2-3 yıl olabiliyor. İşletmeler kişiye
yetiştirme yükümlülüğünü üstleniyor v her öğrenci başına 300
euro ile 900 euro arasında ödeme yapıyor. Kişinin hangi mesleğe
yönlendireceğini de ticaret ve sanayi odaları belirliyor.”

Hisarcıklıoğlu: Yerel çıpa oluşturalım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin reform sürecine
katkıda bulunan IMF ve AB çıpalarının son dönemde zayıfladığını,
reformların aksamaması için yerel bir çıpa mekanizmasının oluştu-
rulması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu düşüncesini şöyle
açıkladı:

“Zayıflayan AB ve IMF çıpaları yerine kendimiz de çıpa oluştura-
biliriz. Bunun için kredisi yüksek olacak bir sistem lazım. 

Ayrıca bu sistemin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde
kabul görmesi gerekir. Kısacası sözleri herkes tarafından hazmedile-
cek bir kurum olmalı. Bu yapının içinde IMF ve AB de bulunabilir.
Bunun örneği herhangi bir ülkede yok fakat biz ilk olabiliriz.”

Hisarcıklıoğlu, bu düşünceye hükümet çevrelerinin nasıl bak-
tığının sorulması üzerine bu konuyu Hazine Yetkililerine açtık-
larını ve üzerinde görüştüklerini söyledi. 
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Almanlar’ı yatırıma çağıran TOBB Başkanı, birçok şirketten
söz aldı. Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurmayı planladığını
açıkladı. 

erlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Sanayi ve Ticaret
Odası Genel Kurulu meyvelerini vermeye başladı. Alman
şirketlerinin yöneticilerine planlarını soran Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

Türkiye'ye yatırım yapmaları konusunda sıkı pazarlık yaptı.
Hisarcıklıoğlu’nun ısrarlı soruları yatırımların, “Başkan, Kayserili
olduğunu gösterdi” yorumlarına yol açtı. 

3 Yeni Fabrika daha

Volkswagen AG Satış Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Michael
Kern, Türkiye'de fabrika kurmayı planladıklarını söyledi.
Deutsche Post’un CEO’su Werner Scheller, PTT ve TCDD
özelleştirmelerine ilişkin gelişmeleri izleyeceklerini açıkladı.
Türkiye'de otomotiv tekstili ve koltuğu üreten 5 fabrikası olan
Aunde’nin CEO’su Rolf Konigs 3 fabrika daha kuracaklarını kay-
detti.

Oto pazarı 9 ayda % 17 daraldı

İlk 9 ayda otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine oranla
yüzde 17.1 azalarak 377 bin 798 adede indi. Binek otomobil
satışları yüzde 18.8 azalarak 223 bin 508 adede gerilerken, hafif
ticari araç satışlarında da yüzde 14.6 düşüş kaydedildi. B

Almanlar’la Kayseri usulü pazarlık
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin’de dünya devi
Alman şirketlerle Türkiye'ye yatırım yapmaları için pazarlık
yaptı. Alman şirketlerin bir kısmını ikna eden Rifat
Hisarcıklıoğlu yeni yatırım sözü aldı. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünya devi alman şirketlerle Türkiye'ye
yatırım yapmaları konusunda pazarlık yapıp yeni yatırım-
lar konusunda ikna etti. Türk Alman Ticaret ve Sanayi

Odası’nın (TATSO/TD-IHK) Genel Kurulu önceki gün
Berlin’de yapıldı. Seçimli genel kurulda, 10 yönetim kurulu
üyesinin 4’ü, yedek üyeler ve denetçilerle birlikte yönetimde yer
alan 18 işadamının 10’u Türk işadamları arasından seçildi. Genel
Kurul toplantısının ardından yeni yönetim kurulunu tek tek bası-
na tanıştıran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her Alman işadamına
Türkiye'ye yatırım planlarını sordu. 

Hisarcıklıoğlu ısrar etti

Hisarcıklıoğlu toplantıda Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Michael Kern dışında Alman işadamlarından tek tek yatırım sözü
aldı. Kern’den yatırım takvimi alamayan Hisarcıklıoğlu “Bugün
Türkiye, Toyota üretiminde birinci sırada, Ford fabrikası ver-

imlilikle bir numara. Çok iyi yetişmiş elemanlarımız var.
Türkiye'de yatırım yaparsanız, Türk Volkswagen’inden çıkacak
bütün ürünler sıfır hatayla üretilecek” dedi. Kern “Bunu duymak
çok güzel” derken, Hisarcıklıoğlu, “Güzel ama yatırım yapın”
karşılığını verdi. Hisarcıklıoğlu’nun ısrarlı tavrı, “Başkan Kayserili
olduğunu gösterdi” yorumlarına neden oldu. 

Türkler’i de yatırıma çağırdı

Hisarcıklıoğlu toplantıda Türk işadamlarına da Almanya’ya yatırıp
yapıp yapmayacaklarını sordu. “Almanya’daki ilk 100 büyük
sanayicinin içinde Türk firmaları olsun istiyoruz” diyen
Hisarcıklıoğlu’na Türk işadamları da mevcut yatırımlarını artır-
mayı planladıkları yanıtını verdiler. Almanya’da yayınevi işleten
Hayati Öner “Türkiye'ye Almanya’dan yatırım gidiyorsa, bizim
sayemizde. 25 sene önce yapmaya başladığımız okul kitapları
yayıncılığı sayesinde bu şirketler, bu yatırım ve ciroları yaptılar.
Almanya, okuyucu bir millet. Onlara Türkiye'yi daha iyi anlatarak
yatırım yapmalarını sağladık” dedi.

T

TOBB Kayserili pazarlığı yaptı yeni Alman yatırımları yolda
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ürkiye, 2007’yi e-muhtıra, erken seçim ve Köşk seçimi
etrafında dönen tartışmalarla geçirdi. Son beş yılda
yakalanan ekonomik büyümeyi bile gölgede bırakan bu

gelişmelerin etkisinin seçim sonrasında da devam etmesi iş
dünyasında eleştirilere sebep oluyor. Bu durumun Türkiye

açısından büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin bir an önce gerçek gündemine, ekonomiye odaklan-
ması gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “2007 seçimlerle geçti,
bari 2008’i ıskalamayalım.” ifadesini kullandı. Hükümetin
2008’den sonra da IMF ile yola devam etmesine itirazları olma-
yacağını söyleyen TOBB Başkanı, “IMF ile ilişki, borçtan çık
kredibilite açısından önem taşıyor. Yeni bir anlaşmayla yola devam
edilmeyecekse bunu ikame edecek yerel bir çıpa oluşturulmalı
dedi.

Türkiye 2007’yi e-muhtıra, erken seçim ve cumhurbaşkanlığı seçi-
mi etrafında dönen tartışmalarla geçirdi. Son beş yılda yakalanan
ekonomik büyümeyi bile gölgede bırakan bu gelişmelerin
etkisinin seçim sonrasında da devam etmesi iş dünyasında eleşti-
rilere neden oluyor. Bu durumun Türkiye açısından büyük bir
kayıp olduğunu dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bir an önce
gerçek gündemine, ekonomiye odaklanması gerektiğini vurguladı.
2007’nin seçimlerle geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bari
2008’i ıskalamayalım, Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz
lazım. Mikro ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz.
Sürdürülebilir büyüme için bu tedbirlere ihtiyaç var. Eğer
hükümet ekonomi konuşursa 72 milyonun refahı artar. Başka
konuları konuşursa sorunlar çözülmez. Ekonomi yerine bizleri
kamplaştıracak alanlara yoğunlaşırsak kaybederiz.”dedi.

Brüksel ve Berlim’deki temaslarının ardından dün yurda dönen
Hisarcıklıoğlu geziye katılan gazetecilerin gündeme ilişkin soru-
larını cevapladı. Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırılmasının
gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sanayinin ihracat yapa-
bilmek için ithal ara malına bağımlı hale geldiğini vurguladı.
YTL’nin aşırı değerlenmesine yol açan kur politikasının
değişmemesi halinde sanayiciyi rahatlatacak mekanizmaların
devreye girmesi gerektiğini dile getiren TOBB Başkanı, “O zaman
sanayicinin üzerindeki yükleri indirin; işçilik, vergi, enerji
maliyetlerini düşürün.” önerisinde bulundu. İş dünyasının
karşılaştığı sorunların geçici önlemlerle değil, köklü çözümlerle
çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu yolda

T
Gündem ekonomi olmalı, bari 2008’i ıskalamayalım

07
 E

ki
m

  2
00

7
Za

m
an

 G
az

et
es

i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

292 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

atılacak ilk adımın da “sanayi stratejisi” oluşturulması olduğunu
söyledi. Türkiye’nin 83 yıldır sanayi stratejisi bulunmadığını vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu. “Bunun olabilmesi için de birincisi sanayi
envanterine ihtiyaç var. Elinizde bilgi olmadan bir sanayi stratejisi
yapamazsınız, sanayi politikası tasarlayamazsınız bile, ki tasar-
layamıyoruz biz, burada maalesef iflas ettik, sınıfta kaldık. Bu
olmadan cari açığı azaltmak mümkün değil” dedi. Sanayicinin
öncelikli sorunlarından birinin enerji fiyatlarındaki yükseklik
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, elektrik dağıtım
ihalelerinin bir an önce yapılmasını istedi. “Eğer enerji sektörü
rekabete açılıp, verimlilik sağlanamazsa sıkıntılar devam eder.
Kayıp kaçak yüzde 20. Bunu niye 70 milyona ödetelim?” diyen
Hisarcıklıoğlu böyle giderse 2009’da Türkiye’yi enerji krizinin
beklediğini söyledi. TOBB Başkanı’na göre bu durum elektrik
zammından daha büyük bir “bomba”.

Döviz kurunun geldiği noktadan rahatsızız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’daki bütün sanayi-
cilerin dövizin geldiği noktadan rahatsızlık duyduğunu belirterek,
“Bir kısırdöngünün içine girdik şu anda. Çıkış yolu bulabilmek
için mevcut ve eski Merkez Bankası başkanları ve Hazine
müsteşarları ile bir araya gelip beyin fırtınası yapacağız.” dedi
Faizlerin bu kadar yüksek olmasının da bir diğer rahatsızlık kay-
nağı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Dövizin geldiği nokta-
da arkadaşlar ihracat yapmakta zorlanıyor. Faizlerden dolayı
içerideki tüketim de kısılıyor.” dedi. Hisarcıklıoğlu beyin fırtı-
nasını yakın zamanda yapacaklarını; ancak tarihin henüz
netleşmediğini bildirdi. 

TOBB, cari açığa ortak akıl toplantısıyla çözüm
üretecek

İhracatın 100 milyar dolar sınırını aşmasına rağmen ithalatın
önlenemeyen yükselişi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni
(TOBB) harekete geçirdi. Odalar Birliği, düşük kur sebebiyle reel
sektörü zor durumda bırakan ithalattaki artışa çare arayacak.
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek ortak akıl toplantısında
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve Merkez Bankası Başkanı
Durmuş Yılmaz başta olmak üzere eski başkanlar bir araya gelip
cari açığa çözüm üretecek Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu,
son günlerde gündemin tek maddesi hilene gelen sivil anayasa
çalışmalarına da değindi. 9 Ekim’de yedi sivil toplum kuruluşu ile
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile ilgili görüşecekleri konular
hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa çalışmasına
katkı sağlamak istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa
konusun 2008 yılından bu yana gündemlerinde olduğunu, bu
konuda hazırlıklarının da bulunduğunu belirterek, “Yeni bir
anayasaya ihtiyaç var. Önümüzü açacak, Türkiye’nin rekabet
gücünü artıracak bir anayasaya ihtiyaç var” dedi. Anayasa tartış-
malarının kamplaşmaya dönüştürülmemesi gerektiğine vurgu

yapan TOBB Başkanı, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti
ilkesi çerçevesinin dışına çıkılmaması gerektiğini kaydetti. Seçim
yapılmadan önce yeni anayasa yapılmasına yönelik görüş birliği
olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Ancak tartışma zemin iyi
ayarlanamadı Bir kamplaşmaya doğru gidiliyor. Bu da yeni
anayasanın önünde engel olacaktır.” diye konuştu. Gazetecilerin
IMF’yle yola devam edilip edilmeyeceğine yönelik sorularını da
cevaplayan Hisarcıklıoğlu, IMF ile Mayıs 2008’de bitecek
stand-by sonrasında yeni bir anlaşmayla yola devam edilmeye-
cekse bunu ikame edecek yerel bir çıpa oluşturulmalı.” dedi. IMF
ile ilişkinin borçtan çok “kredibilite” açısından önem taşıdığını
belirtti.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Anayasa’daki tavrını açıkladı

eni anayasa konusunda konuşan TOBB Başkanı,
“Atatürk’ün kurduğu çerçevenin dışına çıkmak mümkün
değildir. Hassasiyetlerimizi hükümete aktaracağız” dedi.

“Türkiye'nin vazgeçilmezleri belli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak,
Türkiye'nin vazgeçilmezlerinin belli olduğunu belirtti, “Atatürk’ün
çizgisinden çıkılamaz” uyarısı yaptı. 

Almanya’ya yaptığı gezi sonrası değerlendirmelerde bulan
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa taslağıyla ilgili, Başbakan Yardımcısı
Cemil Çiçek ile görüşeceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “Yeni Anayasa, TOBB’un gündemine son tartışmalara
girmiş değil. 2000 yılından bu yana bir çalışmamız var. Bu

Anayasa’ya ihtiyaç var ama bazen ortak aklı kaydediyoruz.
Tartışmanın zeminini iyi analiz etmek gerekiyor. Türkiye
Cumhuriyeti’nin vazgeçilmezleri belli; ilk dört maddede bunlar
belirtilmiş, Atatürk’ün kurduğu çerçevenin dışına çıkmak
mümkün değildir. Bu bizim harcımız değil, Yeni kamplaşmalar
yaratılarak toplumun enerjisini boşa harcamamak lazım. Biz
9 Ekim’de Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüşeceğiz.
Yürütülen çalışmaları ve hassasiyetimizi aktaracağız.”

Y

Atatürk’ün çizgisinden çıkılamaz
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TOBB: Sanayici sıkıntılı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’daki bütün
sanayicilerin dövizin geldiği noktadan rahatsızlık duyduğunu
belirterek, “Bir kısır döngünün içine girdik şu anda. Çıkış
yolu bulabilmemiçin mevcut ve eski Merkez Bankası başkan-
ları ve Hazine müsteşarları ile bir araya gelip, beyin fırtınası
yapacağız” dedi. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Anadolu’daki bütün sanayicilerin dövizin
geldiği noktadan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Bir m

kısır döngünün içine girdik şu anda. Çıkış yolu bulabilmek için
mevcut ve eski merkez bankası başkanları ve hazine müsteşarları
ile bir araya gelip, beyin fırtınası yapacağız” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, beyin fırtınasını yakın zamanda yapacaklarını
ancak tarihin henüz netleşmediğini bildirdi. 

Brüksel ve Berlin’deki temaslarının ardından dün yurda dönen
Hisarcıklıoğlu, geziye katılan gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı. 

Bir gazetesinin kur politikasını nasıl değerlendirdiğini sorması
üzerine Hisarcıklıoğlu, dövizin geldiği noktadan Anadolu’daki 

bütün sanayicilerin rahatsızlık duyduğunu vurguladı. Faizin bu
kadar yüksek olmasına yönelik de rahatsızlık bulunduğunu
kaydedin Hisarcıklıoğlu, “Öbür taraftan iç piyasaya bakıldığında
da enflasyonu belli bir noktada tutabilmek için, faizler belli oran-
da yukarda tutularak, içerdeki tüketim de kısılıyor tabii. Bir kısır
döngünün içinde girdik şu anda” dedi. 

Bunun için bir “beyin fırtınası” yapmayı planladıklarını bildiren
Hisarcıklıoğlu, mevcut ve eski merkez bankası başkanları ile
hazine müsteşarlarıyla biraraya gelmek ve “buradan ne sonuç
çıkarabileceğine” bakmak istediklerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, cari açığın da önemli bir sorun olduğunu ve kriz-
lerin çıkış nedenini oluşturduğuna da dikkati çekerek, “Bunların
hepsini dikkate alan bir çıkış yolu bulunabilir mi diye bir beyin
fırtınası yapacağız” dedi. 

Temaslara başladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, toplantının
yakında gerçekleştirileceğini ancak tarihin henüz tespit
edilmediğini söyledi. 

T
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“Sanayi politikası konusunda sınıfta kaldık”

TOBB Başkanı ithalatta ara malının yüksekliği ve buna paralel
olarak yerli ara malı üreticilerinin durumuna yönelik bir soruyu
yanıtlarken de “Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak
gerektiğini “ vurguladı. Bazı sektörlerde üretim yapabilme için ara
malı ihracatının yüzde 90’lara kadar çıktığını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “Kur politikası değişmeyecekse, dalgalı döviz kuru
devam edecekse sanayici üzerindeki ilave yükleri indirilmesi, rakip
olduğumuz ülkelerle eşit koşullarda yarıştırılması lazım” dedi.
“Enerji fiyatları, istihdam üzerindeki yükler ve vergi yükünden”
yakınan Hisarcıklıoğlu, bu noktalarda yapılacak bir iyileşmenin
kısa vadeli çözüm olacağını, köklü, çözümün ise “sanayi stratejisi”
oluşturmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin 83 yıldır sanayi strate-
jisi bulunmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bunun olabilmesi
için de birincisi sanayi envanterine ihtiyaç var. Elinizde bilgi
olmadan bir sanayi stratejisi yapamazsınız, sanayi politikası tasar-
layamazsınız bile, ki tasarlıyamıyoruz biz, burada maalesef iflas
ettik, sınıfta kaldık” dedi. 

Ortaya konulacak sanayi stratejisi ile Türkiye'nin neyi üretip, neyi
üretemeyeceğine, hangi bölgelerde ne üretimi yapacağına
karar vermesi, buna paralel sektörel ve bölgesel teşvik politikalarını
hayata geçirmesi gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun
AKP’nin seçim beyannamesi ve hükümet programında da yer
aldığına işaret etti. 

Hisarcıklıoğlu başka bir soruyu yanıtlarken de mevcut sistemin
kayıt dışılığa ittiğini belirterek, vergi oranlarını düşürmeden tah-
silatı artırmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun en güzel
örneğinin tekstil sektöründeki KDV indiriminde görüldüğünde
kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu sektörde oranın yüzde 18’den yüzde
8’e inmesiyle vergi tahsilatının arttığını ifade etti.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün sanayicilerin
dövizin geldiği noktadan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Türkiye'nin rant ekonomisi ve beraberinde getirdiği

ekonomik krizlerde önemli payı bulunan yüksek faiz oranları,
enflasyonda yaşandığı iddia edilen düşüşe rağmen gerilemiyor. 

Aşırı değerli YTL de üreticinin önünde en büyük problem olarak
varlığını sürdürüyor. İthalatı azdıran bu durum bütün sektörlerin
adeta kanseri haline gelirken, hükümetin vurdumduymaz tavrı ise
sanayiciyi isyan ettiriyor. 

Hisarcıklıoğlu: “Kurun geldiği noktadan çok rahatsızız”

Dalgalı kur politikası uygulanırken, yoğun sıcak para girişlerinin
döviz arzını artırarak dövizi aşırı ucuzlatması sürecinde gelinen
aşama, ihracat yapanlar başta olmak üzere sanayicileri isyan nok-
tasına getirdi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kurun geldiği noktadan dolayı “çok rahatsız”
olduklarını belirtirken, gidişata el koymak için harekete geçecek-
lerinin işaretini verdi. Hisarcıklıoğlu, eski ve yeni Merkez Bankası
ve Hazine yöneticileri, uzmanlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş
dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek, döviz politikası
konusunda bir “beyin fırtınası” yapacakların açıkladı. 

Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TATSO)
Genel Kurulu ve çeşitli temaslar için 220 kişili bir heyetle gerçek-
leştirdiği Almanya’ya gezisi dönüşü, ekonomi ve siyasi gelişmeler-
le ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kur politikasını
eleştiren Hisarcıklıoğlu, dolar kurunun 1.2 YTL’nin altına indiği
gelinen aşamada, ihracatçılar başta olmak üzere tüm üyelerinin
şikayetçi ve zor durumunda olduğunu açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
“Kur politikasından bütün Anadolu, özellikle ihracat yapan
arkadaşlarımızın rahatsızlığı var. Dövizin geldiği noktadan çok
rahatsızız” diye konuştu. 

T

Yüksek faiz, düşük kur patlamaya hazır bomba
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Diğer yandan faizin bu kadar yüksek olmasının da bir diğer rahat-
sızlık kaynağı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bütün sanayi-
cilerde şikayet var. Çünkü dövizin geldiği noktada arkadaşlar zor
ihracat yapıyor. Faizlerden dolayı içerdeki tüketim de kısılıyor”
dedi. 

“Sanayici, ithal, ara mala bağımlı hale geldi”

Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak gerek-
tiğini belirtirken, sanayinin ihracat yapabilmek için ithal ara malı-
na bağımlı hale geldiğine işaret etti. Bu nedenle, YTL’nin aşırı
değerlenmesine yol açan dalgalı kur politikasının gözden ge-
çirilmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu politikanın
devamında ısrar edilecekse de sanayiciye rahatlatacak başka
mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini anlattı.
Hisarcıklıoğlu, “Dalgalı kur devam edecekse, o zaman sanayicinin
üzerindeki yükleri indirin; işçilik, vergi, enerji maliyetlerini
düşürün. Ama esas hakiki çözüm bir an önce yapılması gereken,
yeni bir sanayi stratejisidir” dedi. Yeni stratejide, “Neyi, nerede
üretelim? Hangi ülkelere satalım? Gibi soruların yanıtının belir-
lenmesi gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, öncelikle bir “sanayi
envanteri” ne ihtiyaç olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, bölgesel ve
sektörel teşviklere geçilmesi gerektiğine de işaret ederek, “Bu
olmadan cari açığı azaltmak mümkün değil” dedi. 

Enerjide “kriz” uyarısı

Sanayide enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesini isteyen
Hisarcıklıoğlu, hükümetin gündemine aldığı elektriğe zam yapımı
konusunda ise eski ASO Başkanı yeni kabine üyesi Zafer
Çağlayan’ın bakan olmadan önce buna karşı verdi demeçleri hatır-
lattı ve “Biz onun arkasındayız” dedi.

07
 E

ki
m

 2
00

7
M

ill
i  

G
az

et
e,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

298 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

07
 E

ki
m

 2
00

7
C

um
hu

riy
et

 G
az

et
es

i,

Yeni anayasanın ihtiyaç olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,
‘Atatürk’ün koyduğu ilkelerin dışına kimse çıkamaz’ dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu yeni anayasada Cumhuriyetin temel nitelik-
lerinden vazgeçilemeyeceğini belirtirken, Mustafa Kemal

Atatürk’ün koyduğu ilkelerin dışına kimsenin çıkamayacağını
vurguladı. Ekonomide eski ve yeni Merkez Bankası başkanlarını

toplayıp düşük kur konusunda ne yapılabileceğini masaya yatıra-
caklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kurdan rahatsızız” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “IMF olmazsa hükümet politikalarını izleyecek ve
gerektiğinde müdahale edebilecek bağımsız bir yerel çıpa oluştu-
rulmalıdır” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB’nin Berlin ziyaretinin ardından Ankara
Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerle sohbet etti. Hisarcıklıoğlu,
yeni anayasa konusunun 2000 yılından bu yana gündemlerinde
olduğunu, bu konuda hazırlıklarının da bulunduğunu belirterek
“Önümüzü açacak, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak, yeni bir
anayasaya ihtiyaç var” dedi. Hisarcıklıoğlu, 7 sivil toplum örgütü
olarak anayasa konusundaki çalışmalar kapsamında 9 Ekim’de bir
araya geleceklerini ve hazırlayacakları anayasa çerçevesini
hükümete sunacaklarını kaydetti. Anayasa tartışmaları odağında
ortaya çıkan “kamplaşma” dan duydukları rahatsızlığı yineleyen
Hisarcıklıoğlu, “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkesin-
den vazgeçilemeyeceğini, bu ülkenin kurucusu olan Mustafa

Kemal Atatürk’ün koyduğu ilkelerin dışına kimsenin çıkamaya-
cağını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, kur politikasından başta ihracat
yapanlar olmak üzere tüm sanayicilerin rahatsız olduğunu
belirterek, eski ve yeni Merkez Bankası, Hazine yöneticileri,
uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirip bir “beyin
fırtınası” yapacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, Merkez
Bankası’nın kur ve faiz politikasını da sert bir dille eleştirdi. 

Dolar kurunun 1.2 YTL’nin altına indiği gelinen aşamada, ihra-
catçılar başta olmak üzere tüm üyelerinin şikayetçi ve zor durum-
da olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Kur politikasından bütün
Anadolu, özellikle ihracat yapan arkadaşlarımızın rahatsızlığı var.
Dövizin geldiği noktadan çok rahatsızız” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, diğer yandan da faizin bu kadar yüksek olmasının
bir rahatsızlık kaynağı olduğuna işaret ederek, “Bütün sanayici-
lerde şikayet var. Çünkü dövizin geldiği noktada arkadaşlar zor
ihracat yapıyor. Faizlerden dolayı içerdeki tüketim de kısılıyor”
açıklamasını yaptı. 

IMF yerine yeni yerel çıpa

Hisarcıklıoğlu, IMF ile Mayıs 2008’de bitecek stand-by sonrasın-
da yeni bir anlaşmayla yola devam edilmeyecekse, bunu ikame
edecek yerel bir çıpa olabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu IMF ile
ilişkinin borç imkânından çok, “kredibilite” açısından önem
taşıdığını ifade etti. 

T

İlkelerden ödün yok
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta Türkiye'nin
dört bir tarafından yanına aldığı 190 Ticaret ve Sanayi
Odası ile borsa başkanlarıyla Berlin çıkarması yaptı. Amaç
2 ülke Odalar Birliği’nin müşterek toplantısıydı. 2 ülkenin

işadamları bu vesileyle bir kez daha bir araya geldi. İşbirliği
olanakları ele alındı. Ama bir pazarlık yapıldı ki, Berlin Berlin

olalı böyle pazarlık yaşamamıştır. Olayın kahramanları TOBB
Başkanı ile dünyanın en büyük otomotiv devi olan Volkswagen
AG firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Michael Kem, Alman
Posta İdaresi Deutsche Post AG şirketinin Başkanı Werner
Scheller ve Aunde Automobille Fabrik AG şirketinin sahibi Rolf
Köngis oldu. Hisarcıklıoğlu, son günde yaptığı atak ve sıkı
pazarlıkla bu 3 Alman firmasının en yetkili ağızlarından söz aldı.
Sonuç olarak Alman firma Türkiye'de bir fabrika kuracak ve yeni
Volkswagenler yakın gelecekte Türkiye'de üretilecek. Bu sözün
faturası 2 bin civarında yeni istihdam ile 1-2 milyar dolarlık
doğrudan yabancı sermaye girişi demektir. 

3 yeni fabrika

Deutsche Post ise, PTT’nin posta dağıtımı ile TCDD’nin
özelleştirmeleriyle ilgileniyor. Zaten Türkiye'yi dağıtım şirketi
DHL ile tanıyan bu firma, hem Deutsche Post ile Türkiye'nin
posta idaresine hem de demiryolu işletmesine talip olacak. Bu da
yeni istihdam alanı açılması ve milyar dolarlarla ifade edilecek yeni
yatırımlar demektir. 

Aunge’nin de, Türkiye'de bir oteli ile biri Bursa’da olmak üzere
otomobil koltuk ve döşemesi üreten 2 fabrikası bulunuyor.
Buralarda 2 bin kişi çalışıyor. Kuracağı 3 yeni fabrika için 150
milyon euro daha getirecek ve bin 200 kişiye yeni iş sağlayacak.

Hisarcıklıoğlu’nun pazarlığı, 2 saatte Türkiye'ye 5 bin kişilik yeni
istihdam ile en az 2-3 milyar dolarlık yatırım demektir. Buna,
“Kayserili pazarlığı” derler. Bir zamanlar ‘siyası kulislerin at
pazarlığını’ konuşurduk. Şimdi sıra Hisarcıklıoğlu’nun pazarlık-
larına geldi. İkincisi hem yararlı hem kazançlı. Sağol Başkan.

Vosvos ‘Türkçe’ konuşuyor

Volkswagen, Hitler Almanyası’nın otomotiv sektörüne sunduğu
pratik, ucuz ve kullanışlı bir otomobil olarak ün kazandı. 1945’li
yıllardan sonra yenilediği ve geliştirdiği modeliyle yine dünya oto-
mobil sektöründe yerini korudu. Bu ünlü otomobil, görüntüsü
Türkiye'de kaplumbağaya benzetildiğinden kısaca ‘Vosvos’ olarak
tanındı.  Almanlar’ın bu ünlü markası nostaljik görüntüsüne
sadık kalınarak yenilenmiş şekliyle yine dünya pazarlarında başa
güreşiyor. 

Geçen hafta, TOBB’un Berlin çıkartmasında gördük ki, firma
yeni bir tanıtım kampanyasına başlamış, Adını da ‘Volkswagen
Türkçe konuşuyor’ koymuş. Kampanya ile Wolkswagen satıcısı,
bayi veya galerilerde Türkçe konuşan bir veya birkaç eleman
çalıştırılması zorunlu tutulmuş. Bu uygulamayı şirketin sorumlu-
ları şöyle açıklıyor: “Türkler hassas bir millet. Eğer kendi diliyle
hitap edilirse çok mutlu oluyorlar. Yabancı dil bilmelerine karşın
kendi dillerini konuşmayı seviyorlar. Bunun için yeni kampan-
yamızda Türk müşterilerimize Türkçe hitap etmeyi amaçladık.
Avrupa’da 5 milyona yakın Türk var. Bunlara kendi dilleriyle
seslenip Volkswagen satmak istiyoruz. Bu nedenle satış eleman-
larımızın bir bölümünü Türkçe konuşanlardan oluşturduk.
Bunun için kampanyamızın adını ‘Volkswagen Türkçe konuşu-
yor’ koyduk.”

T
Müthiş pazarlık
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekonomide ve
siyasette, ülke geleceğinin şekillenmesi adımlarında, aktif
rol alma kararlılığıyla gündeme bazı yeni öneriler getirdi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
üzerinde bir süredir “çalışıldığı ve bir aşamaya getirildiği” anlaşılan
önerilerinden, kanımca en önemlisi “Dalgalı kur rejiminin tartış-
maya açılması ve bu konuda bir beyin fırtınası” yapılması. 

Eski Hazine Müsteşarları ve Merkez Bankası Başkanlarını
TOBB’un ev sahipliğinde bir araya getirecek bu toplantıda; 

“Beş yılı aşkın süreden bu yana IMF programı çerçevesinde uygu-
lanan dalgalı kur rejiminin Türkiye ekonomisini getirdiği nokta
YTL’nin aşırı değerlenmesi, alternatif kur rejiminin ne olabileceği,
şayet dalgalı kur rejiminden vazgeçilemiyorsa sanayici, yatırımcı,
üretici ve ihracatçı için ne tür destek ve koruma mekanizmalarının
devreye sokulabileceği” ele alınacak.

TOBB Başkanı, ihracatçı ve sanayicilerin ciddi sıkıntı içinde
olduklarını, ihracatçıların yoğun ve yaygın biçimde “ithal ara malı
ve hammadde” kullanarak üretim ve yaygın biçimde “ithal ara malı
ve hammadde” kullanarak üretim ve ihracat yapabildiklerini,
bunun da yerli üreticiyi, sanayiciyi darboğaza ittiğini rekabet ede-
mez hale getirdiğini söylüyor. Mevcut kur düzeyi ve YTL’nin aşırı
değerliliği yanında, faizlerin düzeyi nedeniyle iç talepte ciddi daral-
ma, söz konusu. Gazetemizde yer alan bir haber, bu gerçeği tüm
çıplaklığıyla gösteriyordu; 100 Milyar dolarlık ihracat rekoru
kırılırken, bu ihracatı gerçekleştirmek için yapılan ara malı ve ham-
madde ithalatı 115.8 milyar dolar olmuştu. Diğer deyişle, 100 mil-
yar dolarlık ihracat geliri, ancak 10.5 aylık ithalata yetiyordu. 

İşte TOBB, şimdi bu sonuçlara yol açan kur rejimini ve faizlerin
düzeyini tartışmaya açıyor. 

Hatırlarsanız, seçimlerde aday olmayan ve TOBB-ETÜ’de
(Ekonomi-Teknoloji Üniversitesi) öğretim üyeliğine başlayan eski
Başbakan Yardımcısı Prof. Abdullatif Şener, görevdeki son gün-
lerinde benzer bir öneriyi dile getirmişti. Dalgalı kur rejiminin
değiştirilmesi ve IMF ile anlaşmanın süresi dolduktan sonra
yenilenmemesi, Şener’in de önerisiydi. 

TOBB, bir de, IMF ile anlaşmanın bitmesi sonrasında, “içeride”
oluşturulacak; “Tarafsız, saygın ve ciddi bir kuruluşun, tıpkı IMF
gibi ekonomiyi izlemesi, gözetlemesi, gözden geçirip denetlemesi,
uyarı ve önerilerini iç ve dış kamuoyuna açıklamasını, hükümet ve
ekonomi yönetimine iletmesini ve kabul görmesini” öneriyor. 

IMF’nin ülke ekonomisi hakkındaki değerlendirmelerinin, uluslar
arası alanda “kıstas” olarak alındığı görüşünden yola çıkılarak,
“Şayet IMF ile ilişki sona erecekse, o zaman benzer bir görevi
yerine getirecek ve değerlendirmeleri hem içerde, hem dışarıda
dikkate alınacak saygın ve özerk bir kurum neden olmasın?”
deniliyor. 

TOBB’un ekonomiye dönük bu iki önerisi yanında TESK,
TZOB,Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen ile birlikte yeni
Anayasa taslağı için yürüttüğü “Sivil İnsiyatif” çalışması da siyaset-
teki öncülük ve sorumluluğunun gereği. 

TÜSİAD ve DİSK’e, oluşuma katılma çağrısı yapan TOBB, yeni
anayasanın en geniş katılım ve özgür tartışma ortamında oluşması
çabasında.

O nedenle, TOBB’un siyaset ve ekonomideki bu “ortak akıl ve
beyin fırtınası” girişimleri, umarım hak ettiği karşılığı ve desteği
bulur.

T
TOBB’un önerisi ve “ortak aklın” getirisi...
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konomik ve Sosyal Konsey (ESK) oluşturan sivil toplum
kuruluşları ile yeni anayasa hazırlıklarını hükümet adına
sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil

Çiçek anayasa zirvesinde bir araya geldiler. 

Toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
yeni anayasanın ileride yapılacak reformların önünü tıkamayacak,
sade bir metin şeklinde olması gerektiğini söyledi. Anayasanın
sadece temel,  siyasi ve ekonomik hakları belirlemesi gerektiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, devlet organlarının işleyişinin düzen-
lemesi gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, yeni anayasanın
toplumun gelişmesine ve kendini sürekli yenilemesine açık bir
metin olarak kurgulanması gerektiğini belirterek, “Millet
iradesinin temsilcisi olan meclisin ağırlığı artmalıdır.
Demokrasinin olamazsa olmaz koşulu olan güçler dengesi sağlan-
malıdır. Bu dengeye ise bağımsız yargı sağlayabilir. Yargı bağım-
sızlığı, tüm koşullarıyla teminat altına alınmalıdır. Yeni anayasa
siyasi çekişmelerin bir aracı haline getirilmesine ve anayasayı
doğru zeminde tartışmalıyız” şeklinde konuştu.

“Ekonomi yasalarla düzenlensin”

Ekonomik alana ilişkin düzenlemelerin yasalarla yapılması gerek-
tiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Mevcut anayasamız detaylı
düzenlemeler içerdiği için geçmişte özelleştirmeler, sosyal güven-
lik gibi reformlarda çok vakit kaybettik. Artık süreci en geniş
çerçevede yürütelim. Tartışma platformunu Türkiye'nin tüm böl-
gelerine taşıyalım” dedi. 

Kendilerinin alternatif bir anayasa taslağı hazırlamadıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, tartışmaya doğru yerden, temel ilkelerden
başlayacaklarını söyledi. Yeni anayasanın diğer reformlara kapıyı
açması gerekirken, bir dipsiz kuyuda kaybolma tehlikesi içinde
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, öncelikle temel ilkeler üzerinde
uzlaşıp, detayları bunlar üzerine inşa etmenin önemine değindi. 

Palandöken: Herkesi eşit gören anayasa istiyoruz

TESB Başkanı Bendevi Palandöken, 1982 Anayasası’nın milletin
25 yılda yaşadığı inanılmaz değişime uygun olmadığını belirterek,

E

ESK’yı oluşturan sivil toplum kuruluşları ile Bakan Çiçek zirvede bir araya geldi

Hisarcıklıoğlu: Anayasa reformların önünü tıkamamalı
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mevcut anayasanın muasır medeniyetler seviyesine koşan genç,
dinamik, girişken Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade
etti. Vatandaşlar arasında fark gözetmeyen, imtiyazlı bir sınıfın
oluşmasına meydan vermeyen, herkesi eşit gören bir anayasa iste-
diklerini kaydeden Palandöken, kesin tanımlarla toplumsal fark-
lılıkların düşmanlığa dönüşmesini önleyecek bir anayasa olması
gerektiğinin altını çizdi. Kanunların kendilerini aşan milletle
uyum içinde olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Toplumsal
vicdan yasaların üzerinde bir kanundur. Bu kanunlar vicdanın
sesiyle şekillenir. Cumhuriyet’in temel ilkelerine ve devrim kanun-
larına dokunulmayacağı açıklandığı halde, anayasa tartışmalarının
laiklik gibi soyut kavramlar üzerinden yürüyor olmasından mem-
nun değiliz. Tartışmaların daha somut konulara çekilmesi gerek-
mektedir” ifadesini kullandı. 

Bayraktar: Sivil toplum güçlendirilmeli

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise, tüm kesimlerinin katılımının
sağlandığı, uzlaşma yöntemiyle hazırlanmış olan bir anayasa, Türk
milletinin de sahip çıkacağını söyledi. Şeffaflık ilkesine uygun
olarak yapılacak geniş katılımlı bir çalışmanın endişeleri ve belir-
sizlikleri ortadan kaldıracağını belirten Bayraktar, çalışmaların
verimli olması için herkesin görüşünün dikkate alındığı bir yol ve
yöntem bulunması gerektiğini kaydetti. Sivil bir anayasanın, sivil
toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanabileceğini ifade eden
Bayraktar, “Cumhuriyet”i ve onun temel değerlerini koruyacak,
demokrasimizin standartlarını yükseltece, AB üyeliği yolunda
ilerleyen ülkemize layık ve dünya standartlarında demokratik
yapıya kavuşturacak, sivil toplum örgütlerinin sesini ve konu-
munu güçlendirecek bir anayasa diliyoruz” dedi. Bayraktar,
ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ve AB’ye üyelik standart-
larına ulaşmış bir ülke olarak, sık sık değiştirilme ihtiyacı duyul-
mayacak bir anayasa oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. 

Uslu: Her kesimin talepleri dikkate alınmalı

Hak-İş Başkanı Salim Uslu, anayasa hazırlanırken toplumsal den-
genin gözetilmesi ve toplumun, her kesiminin talep ve katkısının
dikkate alınması gerektiğini belirtti. Sivil siyasetin etkinliğini
artıran modern, katılımcı ve demokratik bir rejimin öngörülmesi
gerektiğine dikkat çeken Uslu, ekonomik kalkınma ile siyasi
geleneksel ve yapı arasında anayasal düzeyde ilişki kurulması
gerektiğini söyledi. 

STK’lar 3 Kasım’da miting düzenliyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri
Birliği (TTB) çağrısıyla 3 Kasım’da yeni anayasa çalışmalarıyla
ilgili Ankara’da “Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye” mitingi
gerçekleştirilecek, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul,
çağrıcı kurumların temsilcileriyle TMMOB’da düzenlenen basın

toplantısında, Türkiye'nin önemli bir tarihsel eşikte bulunduğunu
ve ülkenin, seçimlerin ardından yeni bir anayasa hazırlanması
tartışmalarının içine girdiğini söyledi. Ak Parti’nin “Gizli kapılar
arkasında hazırlıklarını yaptığını” öne sürdüğü yeni anayasanın
1982 Anayasası’ndan kopuşu sağlanacak nitelikte olmadığını
savunan Tombul, “AKP’nin anayasası, 12 Eylül’ün yarattığı
toplumsal tahribatı gidermek, antidemokratik ve baskıcı karakter-
den sıyrılmak yerine, onun neoliberal ve muhafazakar yönünü
pekiştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.
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Kamu harcamalarının seçim döneminde her ülkede arttığını
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘2008 yılında bu
yapılan ilave harcamaların bedelinin vergi olarak halkın üze-
rine gelmesini uygun bulmuyoruz’ dedi.

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimden sonra alı-
nacak ekonomik tedbirlerin vergi niteliğinde olmasının
uygun olmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, IMF Türkiye
Masası Şefi Lorenzo Giorgianni ve beraberindeki IMF

heyetini, TOBB Genel Merkezi’nde kabul ederek yaklaşık bir
buçuk saat görüştü. 

Görüşmeye eski başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olan ve
halen TOBB ETÜ öğretim üyesi olarak görev yapan Abdüllatif
Şener de katıldı. Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmenin ardından yap-
tığı açıklamada, seçimlerin ardından, artan kamu harcamalarını
karşılamak üzere alınacak tedbirlerin vergi niteliğinde olmaması
gerektiğini belirterek şöyle devam etti: 

“Demokrasinin ve seçimlerin olduğu her ülkede, seçimlerin
olduğu sene kamu harcamaları da mutlaka artar. Seçimden sonra-
ki dönemde, artan kamu harcamalarını karşılamak üzere de bir-
takım tedbirler alınır. Biz bu alınacak tedbirlerin bedelinin, 2008
yılında, vergi olarak halkın üzerine gelmesinin uygun olmadığını
IMF heyetine ifade ettik. 

Bunun için lüks harcamaları kısmak lazım ve kamu harcamalarını
kısarak bütçe mali disiplinine dikkat etmesi gerekir.”

‘Düşük kur toplantısı’

IMF heyetiyle görüştükleri ikinci konunun, döviz kurunun

geldiği nokta olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Sanayicimiz,
döviz kurunun şu anda geldiği noktadan rahatsızdır, bu konuda-
ki rahatsızlıklarımızı dile getirdik,  ancak bunu dile getirirken,
TOBB olarak Merkez Bankası’nın bağımsızlığını sonuna kadar
savunduğumuzu ifade ettik ve ikincisi de düşük enflasyon ile hızlı
büyümeyi yakalıyor olmamız lazım” dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düşük döviz kurunun
ekonomiye olumsuz etkisi ve çıkış yolu konusunda, bürokrat,
akademisyenler ve uzmanlarla bir araya gelerek bir çalışma toplan-
tısı yapacaklarını söyledi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmede elektrik fiyatları konusunun ele
alınıp alınmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: 

‘Elektrik özelleştirilmeli’

“Görüşmemizde elektrik konusundaki görüşlerimizi de İMF
heyetine ilettik. Elektrik dağıtımının özelleştirilerek rekabete açıl-
ması gerektiğini ifade ettik. Elektriği kamu eliyle üretip dağıtmaya
devam ettiğimiz sürece bu zamlar kaçınılmaz olur.”

Hisarcıklıoğlu, bir gazetecinin TOBB olarak elektrikte otomatik
fiyatlandırma konusuna nasıl baktıklarını sorması üzerine de şu
yanıtı verdi: “Bu söylediğimiz hadiseler, bizi dış pazarlardaki
rekabet gücümüzü azaltacak noktaya getiriyor. Türkiye’nin en
büyük meselesi işsizlik ve sosyal meselelerdir. Bunları çözebilmek
için tek sihirli formül ise üretimi artırmaktır. Üretim yapanların
önünü açabilmek için hep beraber üretime destek olmalıyız.
Üretimin önünde köstek olacak her şey yarın bize sosyal mesele
olarak geri dönecektir.”

T

‘Seçim harcamaları vergi olarak halkın üzerine gelmemeli’
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luslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Birliği’ni (TOBB) ziyaretinde hükümetin
bütçe dengesinin sağlanmasına dönük tedbir paketi

masaya yatırıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seçim
sonrasındaki dönemde harcamaların karşılanması yönünde

tedbirler alınır. Ancak 2007 yılında yapılan ilave harcamaların
bedelinin 2008’de vergi olarak halkın üzerine gelmesini uygun
bulmuyoruz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu dün 7. Gözden Geçirme görüşmeleri kapsamında
Ankara’da bulunan IMF heyetini kabul etti. Hisarcıklıoğlu IMF
Türkiye Masası Şefi Lorenzo Giorgianni başkanlığındaki heyetle
yaklaşık bir saat görüştü. 

Merkez bağımsız olmalı

Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Hisarcıklıoğlu görüşmede

döviz kurunun da gündeme geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Sanayici dövizin geldiği konumdan rahatsız. Ancak bu konuda-
ki rahatsızlıklarımızı dile getirirken iki şeyden kaçınmak lazım,
Birincisi Merkez Bankası’nın bağımsızlığını sonuna kadar
savunuyoruz. İkincisi ise ‘enflasyon mu büyüme mi’ diye bir ter-
cih olamaz. Düşük enflasyon ile büyüme hızını yakalıyor olmamız
lazım” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, elektrik zammı konusunda, elektrik dağıtım şir-
ketlerinin bir an önce özelleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu piyasanın rekabete açılmaması halinde zamların
kaçınılmaz olduğunu anlattı. 

Enerji Bakanlığı’nın gündemindeki “elektrikte otomatik fiyat-
landırma” sistemine ilişkin bir soru üzerine Hisarcıklıoğlu, üreti-
mi destekleyerek köstek olmayan bir formül üretilmesi gerektiği-
ni belirtti.

U

TOBB’dan hükümete vergi uyarısı
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Uluslararası arenada önemli bir aktör haline gelen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gelecek dönemde bir
taraftan bunun gereklerini yerine getirmeye çalışacak, diğer
yandan da içeride çözüm üretici ve uzlaştırıcı politikasını
sürdürmeye devam edecek. 

eçen temmuz ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliği yaptığı Dünya Odalar Kongresi son-
rasında yazdığım Dünya Odalar Kongresi’nin gizli günde-
mi Erez Projesi oldu TOBB, aradığı desteği buldu” yazım-

da (Referans 9.7.2007) o dönemki izlenimlerini aynen şöyle
aktarmıştım: Bu kongre, TOBB’a sadece Türkiye'de değil dünya
ekonomisi ve iş camiasında önemli bir aktör olma, bu çerçevede
beklentileri karşılama misyonu da yükledi. 

Bugün gelinen nokta, bu tespitimin ne kadar doğdu olduğunu
ortaya koyuyor. Tabii uluslararası arenada önemli bir aktör haline

gelmenin TOBB’un, Milletlerarası Ticaret Odası, İslam Ticaret ve
Sanayi Odası, Dünya Odalar Federasyonu, Balkan Odalar Birliği,
Akdeniz Odaları Birliği ile 44 ülkeden 2 bin odanın üyesi olması
ile çok da birebir alakası yok. Elbette bu kuruluşların üyesi olmak
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu kurumların yöne-
timinde yer alması önemli bir faktör. Ama daha da önemli bir fak-
tör. Ama daha da önemlisi TOBB’un uluslararası arenada aktif
görev alması ve söz sahibi olması.

Uluslararası alanda beklenti yüksek

Çok da geçmişe uzanmaya gerek yok… Sadece son on güne
bakalım… TOBB, on gün içinde İsrail, ABD, Brüksel ve
Almanya’ya kalabalık bir heyetle giderek, temaslarda bulundu.
Türk Alman Ekonomi Kongresi düzenlendi ve iki ülke arasındaki
işbirliği fırsatları değerlendirildi. Bu bahsettiğimiz işin sadece
temas boyutu. Bunun çok daha ötesi var…

G

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği artık 
uluslararası arenada aktör
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Mesela TOBB, Erez Projesi ile İsrail ve Filistinlileri bir araya getiri-
yor ki, bu proje tüm dünyanın ilgi odağında. Çünkü, İsrail ile
Filistin arasındaki barışa katkı sağlayacağı umuluyor. Bununla da
sınırlı değil. Erez projesinin Filistin’deki işsizlik sorununu çözeceği
gibi Türk işadamlarına da yeni iş imkânları yaratması gibi de yük-
sek bir beklenti var. Sözün özü, bu proje üç ülke için de büyük
önem taşıyor. İşte bundan dolayı da Filistin Odalar Birliği, Rifat
Hisarcıklıoğlu’ndan “ekonomimizin temeli” diye bahsediyor. 

TOBB’dan beklenti Erez projesi ile de sınırlı değil. Yine Afganistan
ve Pakistan arasındaki diyalog için de TOBB’dan ekonomik anlam-
da proje hazırlaması istendi ki, bu projeyi ABD ve İngiltere de ciddi
anlamda destekliyor. Daha bitmedi… TOBB’un Basra’da, lojistik
üs kurma konusunda da hazırlıkları var. 

Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Tüm bu
oluşumlarda TOBB, bir şekilde ucundan bucağından bulaşan,
içine girmeye çalışan konumda değil. Bunu niye söylüyorum…
Çünkü yıllardır, başta siyasilerde olmak üzere, “iki ülke arasındaki
barışı biz sağlarız, biz temaslarda bulunuyoruz” gibi ortalara düşüp,
biz de varız, etkin olmak istiyoruz tarzında bir yaklaşım vardır.
Durumdan vaziyet çıkartıp, bizi umursayın psikolojisi… O yüzden
de ya elimize yüzümüze bulaştırırız ya da daha da umursanmaz hale
geliriz. Oysa bahsettiğimiz bu projelerin hepsi TOBB’a bizzat
gerçekleştirmesi için verilmiştir. 

Şimdi diyeceksiniz ki, bu işin hizmeti nedir? Lafı fazla uzatmadan
söyleyeyim. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hem yönetim anlayışı hem de
insan ilişkileri bu süreçte etkin bir rol oynadı. Hisarcıklıoğlu 364
odanın başkanıyım deyip, sırça köşkte oturmadı. Anadolu’yu
dolaştı ve sonunda Anadolu TOBB’da, TOBB da Anadolu’da etkin
hale geldi. Daha açık bir anlatımla Rifat Hisarcıklıoğlu, iyi bir
yönetim anlayışı gösterdi. 

Bundan sonrası daha da zor

İşte bu yönetim anlayışı TOBB’u anayasa tartışmasının yaşandığı
bir dönemde hükümetin “O zaman siz hazırlayın, biz yardımcı
olalım” diyecek noktasına kadar getirmiştir. Yani, çözüm üretici,
uzlaştırıcı bir kurum pozisyonu… Yaptığım bu tespitin daha iyi
anlaşılması için şunu söyleyeyim. 

Ekonomik, siyasal toplumsal tartışmaların sıkça ve bolca yaşandığı
Ak Parti iktidarı döneminde, hem büyüklü küçüklü tüm iş
dünyasının çıkarlarını koruyup, kollamak hem de hükümetle ters
düşmemek önemli bir meziyettir. 

Bunu da dünyanın görmemesine imkân yoktu. İşte TOBB’u da
küresel aktör olmaya bu süreç taşıdı. Bana göre bundan sonra
TOBB ve Hisarcıklıoğlu açısından daha da zor. Çünkü bir taraftan
içeride çözüm üretici ve uzlaştırıcı politika sürdürülmeye devam

edecek ki, göründüğü kadar ile yeni dönemde TOBB’a çok daha
fazla görev düşecek, diğer taraftan da ulusal aktör olmanın gerek-
lerini yerine getirecek.
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Türk işadamları, DEİK’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
onuruna verdiği çalışma yemeğinde, Esad’a “Ticaret
hacmimiz, siyasi yakınlığımızı yansıtmıyor” mesajı verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Suriye ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin
2007 sonu itibariyle 1 milyar dolara ulaşacağını ancak bu
rakamın beklentinin çok altıda olduğunu belirtti.

ürk İşadamları, DEİK’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
onuruna verdiği çalışma yemeğinde, Esad’a “Ticaret
hacmimiz, siyasi yakınlığımızı yansıtmıyor” mesajı verdi.
Ceylan Otel’de düzenlenen çalışma yemeğinde konuşan

TOBB-DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki
ticaret hacminin geçen yıla oranla yüzde 33 artarak 2007’nin ilk
8 ayında 733 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bu hacmin yıl
sonunda 1 milyar dolara, 2008 yıl sonu itibarıyla da 2 milyar
dolara ulaşacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Fakat yine de, geli-
nen bu noktada ekonomik ilişkilerimizdeki gelişmenin siyasi iliş-
kilerimizdeki yakınlaşmayı yansıtmadığını söylememe lütfen izin
verin” dedi. 

Serbest Ticaret Anlaşması: 2004 yılında Başbakan Erdoğan
liderliğinde Suriye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette, Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’tan Gaziantep’te konsolosluk açılmasını ve
serbest ticaret antlaşması imzalanmasını istediklerini hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Esad, bu iki isteğimizi de vakit geçirmeden
yerine getirdi. Bu yıl yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması,
Suriye’deki Türk yatırımlarının artmasına katkıda bulunacak. Bu
anlaşma, Suriye’nin önünü açmıştır. Şimdilik Türk iş adamlarını
tatmin etmiyor olsa da, 3-12 sene içerisinde şartlar eşitlenecektir”
diye konuştu.

Şam’da tatlı yemek moda:

Hisarcıklıoğlu, Türk işadamlarının Suriye’ye giriş-çıkışlarında
sorun yaşanmamasında rağmen, işadamlarına verilen vizelerin
3 aydan uzun süreli ve daha fazla girişi kapsayacak şekilde uygu-
lanması gerektiğini kaydetti. Böylelikle Türkiye'den Suriye’ye
geçecek turist sayısının da artacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Bunlar gerçekleştirilirse, Suriye’ye komşu Türk vilayetleri için
Şam’da tatlı yemek moda olur” dedi. Hisarcıklıoğlu, Suriye’nin
Tür mallarına uyguladığı referans fiyatlarının çok yüksek
olduğunu da dikkat çekerek, bu yüzden Türk mallarının Lübnan
üzerinden Suriye’ye giriş yaptığını da sözlerine ekledi. 

Arap doğalgazı: Arap doğal gaz boru hattı projesi kapsamında
özellikle Humus-Kilis hattının faaliyete geçmesi ve Asi Nehri
üzerinde ortak baraj inşa edilmesiyle, iki ülkenin birbirine daha da
bağımlı hale geleceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Beşar Esad’a
Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği destekten dolayı da
teşekkür etti. 

Arap doğal gaz boru hattı projesi kapsamında özellikle Humus-
Kilis hattının faaliyete geçmesi ve Asi Nehri üzerinde ortak baraj
inşa edilmesiyle, iki ülkenin birbirine daha da bağımlı hale gele-
ceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Beşar Esad’a Türkiye'nin terörle
mücadelesine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. 

Yatırıma ağırlık: DEİK Türk-Suriye İş Konseyi Başkanı Fatih
Karamancı da, yakın ikili ilişkilere rağmen iki ülke arasındaki
ticaret hacminin halâ 1 milyar dolar seviyesine ulaşamadığını
belirterek “Bu durumun iki taraf, özel sektör ve siyasi yetkilileri
tarafından iyice irdelenmesi ve sebeplerinin açık yüreklilikle
ortaya konması gerekmektedir” dedi. Suriye ile Türkiye arasında-
ki ekonomik ilişkilerin ticaret üzerinde yoğunlaştığına dikkat
çeken Karamancı, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki
yatırımların hız kazanması gerektiğini kaydetti.

T

Suriye ile ticaret siyasi yakınlığımızı yansıtmıyor
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ulusal bütünlük ve
güvenliğin maliyet hesabı yapılmayacak kadar önemli
olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tezkere
ile birlikte Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması durumunda

doğacak zararın nasıl karşılanacağı sorusuna, “Türkiye'nin
güvenliğinin, milli birliğinin ve bütünlüğünün maddi hesabı ola-
maz. Kimse bu hesabı yapmaz” yanıtını verdi. Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şu an için Habur Sınır
Kapısı’nın kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 

Sarp Gümrük Kapısı Uygulama Sözleşmesi imza törenine katılan
Bakan Yazıcı, 260 milyar dolarlık ticaret hacminin sirkülas-
yonunun yapıldığı gümrük kapılarının önemli olduğuna dikkat
çekerek, “Gümrük kapılarında en alt rütbeden en üst düzeyde
bulunan yetkiliye kadar herkesin katkısına ihtiyacımız var. Bunu
hep birlikte yapacağız” dedi. 

Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonunun yer tesliminin ardından
hemen başlayacağını dile getiren Yazıcı, projenin devlet bütçesine
külfetinin olmayacağını ve işletme boyunca kamuya kazanımlar
sağlayacağını ifade etti. Gümrük kapılarının sağlıklı alt yapıya
kavuşturulmasının ulusal, ekonomik ve jeopolitik unsurlar
bakımından önem taşıdığına dikkat çeken Yazıcı, “Yap-İşlet-
Devret modeliyle yapılan İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında
amacımız yüzde 100 gerçekleştirildi. Habur, Cilvegözü,
Nusaybin, Kapıkule ve Sarp’ta da bu model uygulanarak hem

bütçe üzerinden yük kaldırılacak hem de çalışmalar ahız
kazandırılacak” açıklamasını yaptı. Yazıcı, kamu kaynaklarının bu
tür çalışmalarda yetersiz kaldığını da söyledi. 

Sarp Sınır Kapısı ile Gürcistan ticaretimiz 1 milyar
dolar olacak

Gümrük kapılarında yapılacak her türlü iyileştirmenin Türkiye
ekonomisine ve tanıtımına pek çok fayda getireceğini söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gümrük kapılarındaki moder-
nizasyon gereğini en çok TOBB hissediyor” diye konuştu.
Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’nın ekonomi, sosyal ve
kültürel alanlarda birçok yenilikler sağladığının altını çizen
Hisarcıklıoğlu, bu kapının Gürcistan’la yürütülen ikili işbirliği
için de önemli olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, Gürcistan
ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2007 sonu itibariyle
500 milyon dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini vurgula-
yarak, “Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonu sonrasında bu
rakamın ilk yıl 1 milyar dolara, 5 yıllık dönemde ise 3 milyar dolara
yükselmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu,
modernizasyon ile birlikte 500 bin araç ve 3 milyon yolcuya
hizmet verileceğinin altını çizdi. 

Yap-İşlet-Devlet modeliyle 12 ayda tamamlanacak ve 20 yıllığına
özel sektöre kiralanacak olan Sarp Sınır Kapısı’nın KDV hariç 41
milyon YTL’ye mal olması bekleniyor.

T

‘Türkiye'nin güvenliği her şeyden önemli’ diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Ülkü bütünlüğünün maddi hesabı olamaz
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ümrük kapılarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde
yenilenmesi çalışmalarında sıra Gürcistan’a açılan Sarp

Sınır Kapısı’na geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Gürcistan’a yıl sonunda 500 milyon dolara çıkması beklenen

ihracatın kapının modernizasyonun ardından ilk yıl 1 milyar
dolara, 5 yıllık süreçte de 3 milyar dolara yükselmesinin hedef-
lendiğini bildirdi. 

Sarp kapısının modernizasyonu sözleşmesi Cuma günü
Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati
Yazıcı, Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız ile Gümrük ve Turizm
İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız arasında
imzalandı. Hisarcıklıoğlu, gümrük kapılarını yenilenmesi kap-
samında İpsala, Habur Cilvegözü’nde çalışmaların tamam-
landığını, Kapıkule’de inşaat aşamasına gelindiğini ve
Hamzabeyli, Nusaybin ile Dereköy gümrük kapılarına ilişkin
çalışmaların da sürdüğünü anlattı. 

Maliyet 40 milyon YTL

Bakan Yazıcı da, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yeniden yapılandır-
malarda hem bütçeye yük olunmadığını hem de fiziki alt yapının
gelişen ve giderek artan ticarete uygun olarak yeniden düzen-
lendiğini belirtti. Sarp kapısında inşa edilecek tesislerin 2 adet
X-ray cihazıyla 40 milyon 747 bin 398 YTL’ye mal olmasını bek-
lediklerini bildiren Yazıcı, projenin yatırım süresinin yer teslim
tarihinden itibaren 12 ay ve işletme süresinin ise 20 yıl olduğunu
kaydetti. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, terör nedeniyle “Habur
sınır kapısının kapatılması halinde zarın devlet tarafından
karşılanıp karşılanmayacağına” ilişkin olarak “Gerekirse mal ve
can güvenliği açısından tedbirler alınır, ulus olarak zararımız ne ise
onu kapatırız” diye konuştu. Yazıcı, ancak şu anda Habur
kapısının kapatılması diye bir durumun kesinlikle söz konusu
olmadığını da sözlerine ekledi.

G

‘Yenilenecek Sarp kapısı Gürcistan’a ihracatı katlar’
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İhracatçı firmaların çile kapısı olan gümrükler, TOBB’un
modernizasyonuyla çok daha hızlı ve verimli hizmet olanağı
sunacak. 

ınır kapıları, Türkiye'nin dış ticaret hacminin can damar-
larını oluşturuyor. Bugüne kadar İpsala, Habur ve
Cilvegözü gümrük kapılarının modernizasyonunu tamam-
layan TOBB; Sarp, Nusaybin, Kapıkule, Hamzabeyli ve

Dereköy gümrük kapılarının da modernizasyonunda etkin rol
oynayacak. 

Son teknolojiyle donatılıyor

Gümrük kapılarını Yap-İşlet-Devlet (YİD) sistemiyle modernize
eden TOBB, yıllardır tartışma konusu olan kapıları son teknolo-
jiyle donatıyor. Çalışmalarla ilgili Gözlem’e bilgi veren TOBB’a
bağlı Gümrük Turizm İşletmesi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Parmaksız, TIR şoförlerinin artık aracından inmeden işlemlerini
elektronik ortamda yapabileceğini söyledi. 

TOBB’a bağlı gümrük kapıları ticareti artıracak

Yıllardır gümrük kapılarını modernize edemediği için transit taşı-

macılığın sağladığı kazanımlardan yeterince yararlanamayan
Türkiye, TOBB’un modernize edeceği kapılarla yeni bir çehreye
kavuşabilir. 

Türkiye ticaretinin can damarını oluşturan ve yurt dışı ticaret
hacminin ana arterleri arasında yeralan gümrük kapıları, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çalışmaları sonucu yeni bir
çehreye bürünüyor.

Bugüne kadar İpsala, Habur ve Cilvegözü gümrük kapılarının
modernizasyonunu tamamlayan TOBB; Sarp, Nusaybin,
Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarının da
modernizasyonunda etkin rol oynayacak. Gümrük kapılarını Yap-
İşlet-Devret (YİD) sistemiyle modernize eden TOBB, yıllardır
tartışma konusu olan kapıları son teknolojiyle donatarak farklı bir
boyuta taşıyacak. Bir anlamda devletin yapması gereken işi üstle-
nen TOBB, kapılarda yaşanan sıkıntılara son vererek Türkiye'yi
transit taşımacılıkta kıtalararası bir üne kavuşturmayı hedefliyor. 

İpek Yolu yeniden hayat buluyor

Türkiye'nin geçmişte bir çok sorunlar yaşamasına neden olan sınır
kapıları konusunu Gözlem’e değerlendiren TOBB Başkanı Rifat

S

Sınır kapısına TOBB damgası
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Hisarcıklıoğlu, Asya ekonomilerinin dünya ticaretindeki pay-
larının artmasına paralel olarak, İpek Yolu’nun yeniden hayat bul-
duğunu belirtiyor. Hisarcıklıoğlu, 2007 yılı sonunda 2 trilyon
dolara ulaşması beklenen Çin’in toplam dış ticaret hacmi karşısın-
da, bölgedeki limanların kapasitesi ve altyapısının yeterli olmaya-
cağını söyleyerek; “Öte yandan, Pakistan, Hindistan ve Çin’in
yakında tır sözleşmesini uygulayan ülkeler arasında gireceği
kuşkusuz. Bu durum, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırıl-
ması için büyük bir potansiyel arz ediyor. Tüm bu gelişlere kara-
yolu taşıma sektörüne, dolayısıyla Türkiye'ye önemli fırsatlar
sunacak” diyor. 

Kapıların güvenliği müsteşarlıkta

Öte yandan kapıların modernizasyonunu yapan TOBB, YİD
modeliyle akaryakıt, freeshop, kafeterya gibi hizmet verecek alan-
lardan sorumlu olurken Gümrük Müsteşarlığı ise işin güvenlik
ayağına bakacak. Bu kapsamda kapılarda alınan başlıca güvenlik
önlemleri ise şöyle:

• Her kapıda 32 ile 48 arasında hareketli ve sabit kamera bulu-
nacak.

• Bu kameralardan gelen görüntüler hem ilgili kapının yönetim
katında, hem de Gümrük Müsteşarlığı’ndan takip edilecek.

• Son model X-Ray cihazları kapılarda kullanılacak. Öyle ki
şüpheli görüldüğü takdirde bir tır dahi bu X-ray cihazlarına tabi
tutulabilecek. 

• Kapılardaki personelin kameralar yoluyla Ankara’dan da izlen-
mesi, bu alanlarda sürekli bir denetimin var olduğunu gösterecek.

• Elektronik ortamda yapılacak işlemler sayesinde, memurlarla
direkt temas kurulması önlenecek.

Sarp’ta işlem tamam

Gürcistan’a açılan Sarp Gümrük Kapısı Uygulama Sözleşmesi
imza töreni, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük Müsteşarı Mehmet
Emin Zararsız, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Parmaksız’ın katılımıyla TOBB’da gerçekleşti. YİD
modeliyle 12 ayda tamamlanacak ve 20 yıllığına özel sektöre
kiralanacak olan Sarp Sınır Kapısı’nın 41 milyon YTL’ye mal
olması bekleniyor. İmza töreninde konuşan Yazıcı, 260 milyar
dolarlık ticaret hacminin sirkülasyonunun yapıldığı gümrük
kapılarının denetiminin büyük bir önem teşkil ettiğini belirterek,
“Görevlilerin yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip,
hızlı ve güvenilir hizmet vermesini bekliyorum” dedi. 

Türkiye'nin değer bazında ihracatının yüzde 53’ünün, dış ticaret
hacminin de yüzde 40’ının nakliyesinin karayolu ile gerçekleştiği-
ni belirten Hisarcıklıoğlu; “Doğu kaynaklı üretim ve batı kaynaklı
tüketim merkezlerinin tam ortasında yer alan ülkemizde, sınır
kapılarının modernize edilerek geçişlerde güvenli, kaliteli ve hızlı

hizmetin sunulması, doğu ile batıyı bağlayan tarihi İpek Yolu’nun
yeniden canlanması açısından da bize büyük bir avantaj sağlaya-
cak” şeklinde konuşuyor.

Projenin en önemli ayağı Kapıkule

TOBB’un ilk olarak İpsala Gümrük Kapısı’nın modernizas-
yonunu 2003 yılında 6 ay, Habur Gümrük Kapısı’nın moder-
nizasyonunu 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladığını ve geçici
kabul işlemlerine hazır hale getirildiğini aktarıyor. Sınır
kapılarının modernizasyonu projesinde en önemli aşamanın
Kapıkule Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu olduğunu işaret
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam ediyor. 

“Kara sınır kapılarında ülkemize giriş-çıkış yapan toplam araçların
yüzde 35’i,  toplam yolcuların ise yüzde 42’si Kapıkule Gümrük
Kapısı’nı kullanmakta, bu nedenle çok hızlı ve etkin bir çalışma
performansı sergileyerek, bir an önce Kapıkule Gümrük
Kapısı’nın modernizasyonu projesini tamamlamalıyız.”

Gümrük Müsteşarlığı ve TOBB işbirliğinde yürütülen gümrük
kapılarının modernizasyonunun projelendirmek üzere TOBB
tarafından 2005 yılında kurulan şirketin sermayesi 100 milyon
YTL’ye ulaştı, sözkonusu şirkete çok sayıda oda ve borsanın da
ortaklığı sağlandı. 

Modernizasyonu tamamlanan kapıların tamamı elektronik sis-
temle çalışıyor. Düzenlemelerle ilgili bilgi veren TOBB’a bağlı
Gümrük Turizm İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Parmaksız, tır şoförlerinin aracından inmeden işlemlerini elek-
tronik ortamda gerçekleştirebileceğini aktarıyor. Bugüne kadar
Türkiye açısından gümrük kapılarının sürekli sıkıntı yarattığını
hatırlatan Parmaksız; “Biz modernizasyonunu tamamladığımız
kapılarda 22 kilometrelik kuyrukların oluşmayacağını garanti
ediyoruz. Gerek ticaret yapanlar gerekse turist olarak ülkemize
gelenler kapılarda bekletildiklerini söyleyemeyecek. Çünkü sistem
vakit kayıplarını azaltacak şekilde tasarlandı. Kârdan çok
Türkiye'nin çağın gereklerine ayak uyduran kapılara sahip
olduğunu göstererek, prestijini artırmak bizim temel hede-
fimizdir” diyor. 

Kapıkule baştan sona değişecek

Gümrük kapılarının işletme süreleri ise maliyetler doğrultusunda
hesaplandı. TOBB Kapıkule ve Sarp gümrük kapılarını 20,
Habur’u 15, Cilvegözü’nü ise 13 yıl boyuncu işletecek.
Modernizasyon projeleri içinde en önemli ayak ise Kapıkule
olarak görülüyor. Uygulama projelerine göre toplam 289 bin 90
metrekare açık alana sahip olan Kapıkule Gümrük Kapısı’nın 24
adet yapı grubundan ve 35 bin metrekarelik kapalı alandan oluş-
turulacağını dile getiren Parmaksız; “Modernizasyon  sonrasında
kapının Türkiye'yi giriş tarafından 13 adet yolcu ve 5 adet tır
peronu, Türkiye'den çıkış tarafında ise 7 adet yolcu peronu ile
6 adet tır peronu bulunacak” aktarımını yapıyor.
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enizli döşünü özel uçağında Ankara Temsilcimiz Şebnem
Bursalı’nın sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “1 Milyar YTL KOBİ’leri bekliyor” dedi. 

TOBB Başkanı’nın Özel Uçağında Sadece
Yeni Asır Vardı

Ermeni tasarısı ABD’ye zarar verir

Ermeni tasarısı tartışmaları için ne diyorsunuz?

• Türkiye ve ABD ilişkilerine ve ABD’nin bölge politikasına tama-
men ters bir adım aslında bu. Ama inanın bu durum Türkiye'den
ziyade ABD’ye zarar verir. Durumu biraz da 1974’e benzetiyo-
rum. ABD o zaman Türkiye'yi iç politika malzemesi yaptı. Bugün
de aynı şeyi yapıyorlar ama bilmeliler ki buradan en çok zarar
görecek olan kesinlikle ABD olur. Türkiye değil.

Tezkere kararı bana göre doğru

Peki ya sınır ötesi operasyonun yolunu açan tezkere kararı?

• Her ülkenin BM kararlarından doğan kendini koruma hakkı
var. Sınırımızda terörist faaliyetlerin bizim güvenliğimizi tehdit
etmesine nasıl seyirci kalabiliriz? ABD, sınırdaşı olmamasına rağ-
men kendisine tehdit olarak gördüğü Irak’a, Afganistan’a bile aynı
gerekçe ile müdahale etmedi mi? Kaldı ki; sınır komşumuzda
siyasi otorite boşluğu olduğu açık. Terör, bu boşluktan yararlanı-
yor.

Denizli, müthiş bir başarı öyküsüdür

Perşembe günü Türkiye'nin en büyük işadamı örgütü Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
11 saate sığdırdığımız geniş bir ufuk turu yaptık. Sabah özel uçak

D

Uçakta sadece Yeni Asır vardı
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ile yola çıktığımız Ankara’dan rotamız Denizli idi. Akşam saat-
lerinde döndüğümüz Ankara’da, havada ve karada gün boyu
Başkan Hisarcıklıoğlu’nun temposu ve heyecanına tanıklık
ederken, Türk özel sektörüne olan güvenimiz bir kat daha arttı. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik-sosyal ve hatta siyasal
kırılma noktalarında, Türkiye'yi sadece ekonomik olarak değil,
moral açıdan ayakta tutacak küçük ve orta boy işletmelerin
çatısının hem vizyon hem bilgi açısından ne kadar sağlam
olduğunu görmek bizi memnun etti. 

Altı yıldır başkanlık ettiği TOBB’da önceliği yeniliğe veren, reka-
beti sadece yurtiçinde değil, uluslararası boyuta taşıyabilmek için
üyelerine yol gösteren projelere ağırlık veren Hisarcıklıoğlu’nun
bu konudaki ısrarının bitmeyeceğini de gördük. 

TOBB Başkan Vekili Nejat Koçer ile Halk Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın’ın da bulunduğu bir günlük Denizli
seyahatinde medyadan sadece Yeni Asır hazır bulundu. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ekonomiye ve yeni projelerine ilişkin açıkla-
maları şunlardı:

Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere finans sağlama konusunda başlat-
tıkları proje kapsamında geldiği kente övgüler yağdırdı. 

Yok olmamak

Son bir yıldır TOBB öncülündeki KOBİ’ler için finans ve
yatırım çözümlerini araştırmak amacıyla Türkiye'yi dolaşıyor-
sunuz. Projenin faydasını gördünüz mü?

• Dünya Ticaret hacminin 1990’larda 1 trilyon dolar iken bugün
16 trilyon dolarlara ulaştığını göz önüne alırsanız, zenginleşebil-
menin yolunun bu pastadan pay almak olduğunu da görürsünüz.
Küçük olan yok olmaya mahkumdur, büyümeye mecburuz
Dünya ile rekabette KOBİ’lerin özelliklerinden biri de para. Sizde
olmayabilir ama bir yerlerde var bu para. 2001 ekonomik krizinde
en çok şikayet edilen şey; para-finans idi. 2001 sonunda bir
araştırma yaptık, KOBİ’ler için devletin sağladığı kaynağın sadece
yüzde 40’ına ulaşılmış, yüzde 60’ı hiç kullanılmamı,  hazineye geri
dönmüş. Bu işte bir çelişki vardı ve çaresi bulunmalıydı. Hem
paraya ihtiyacın var hem de sana sağlanan paraya ulaşmıyorsun.

Bürokrasi etkili

Bunda bürokrasinin etkisi olmuştur muhakkak…

• Doğrudur. Kamunun sağladığı bu kaynak tam 47 kamu kurum
ve kuruluşundan dağıtılıyor. Ama bir araştırma yaptık, bir KOBİ,
işini gücünü bırakıp Ankara’ya gelse ve bu kurumlarda istenilen
işlemleri yaptırsa neredeyse 75 gününü burada geçirmesi gereki-
yordu. 

Ekonominin büyümesi için KOBİ’lerle ilgili her şey tek çatı altın-
da toplanmalıydı. Başkan olduğum günden bu yana başara-
madığım tek konu bu oldu ve biz, tek çatıyı başaramadık. Ben de
Başbakan’dan yardım istedim. Başbakanlık genelgesi yayımlandı
ve bir web sitesi oluşturduk: Adresleri www.kobi.org.tr ve
www.kobi.org.tr idi. Bu da işe yaramadı. İnsanlara ulaşamadık ve
bilgiyi halkın ayağına götürme yolunu seçtik. Bir fuar kararı aldık. 

Bilgi Fuarı

İlk kez bir malın değil, bilginin sergilendiği bir fuar oldu değil
mi?

• Doğrudur. 2007 bütçesinden KOBİ’lerin kullanımı için eski
para ile tam 1 katrilyon liralık kaynak ayrılmıştı. Bunu slogan yap-
tık ve “1 milyar YTL KOBİ’leri bekliyor” dedik. KOBİF fuarlarını
başlattık. 

İzmir’de de yaptık. 15. fuarı Denizli’de yaptık. Bu, Denizli’ye
dokuzuncu gelişim. 

Her ile gitmiyorsunuz sanırım…

• Bakın, ben başkan olduğum altı yıldır tam dokuzuncu kez
Denizli’ye gelmişim. Bir yıl içinde üçüncü gelişim. Denizli’de bir
potansiyel var ki, bu kadar çok geliyorum. 

Kendi memleketim Kayseri’ye bile bu kadar gitmedim, hemşeri-
lerim kızacak şimdi bana. Ama Denizli’nin elbette çok ayrı bir yeri
var. İki önemli açılış daha yapacağız Denizli için. Bunu hak edi-
yor. 
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Para size gelsin

Nedir onlar?

- TOBB olarak, bizden artık para istemeyin, biz parayı sizin
ayağınıza getirdik, nasıl ulaşacağını da iki günlük fuar süresince
burada stantları bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar sizlere
anlatacak dedik. 

Ama bu arada iki konu daha var. Kredi Garanti Fonu denilen bir
uygulama. İş yapacaksın, paran yok, bankaya geliyorsun, garanti-
ipotek istiyor ama sende yok. O zaman, TOBB’da oluşturulan
Kredi Garanti Fonu bünyesine geliyorsun, projeni sunuyorsun,
bizi ikna ediyorsun ve biz senin adına garanti veriyoruz. 

Yani, aklım-fikrim var ama param yok diyen herkes bize gelebilir.
Fuarda, KOBİ A.Ş. de var. Başında da Denizli Sanayi Odası’nın
başarılı Başkanı Müjdat Keçeci arkadaşım var. TOBB ve
Halkbank ortaklığında oluşturulan bu sistem yönetiyor bu fonu.
Merkezi Ankara’da bulunan bu şirketin bir şubesini Denizli’de
açacağız önümüzdeki günlerde. 

İhracat imkânı, Pazar imkânı var ama bankadan alacağın kredi ve
risk seni korkutuyorsa, KOBİ A.Ş’ye geleceksin. Öninceleme
yapılacak ve olumlu rapor verildiği takdirde KOBİ A.Ş.senin şir-
ketine yüzde 49’a kadar ortak olacak. 

Yönetim Kurulu’nda bir üyelik ve muhasebe müdürünü bizim
atamamız koşulu dışında bir şey olmayacak ve belli bir süre sonra
artık sen ayaklarının üstünde durmaya başladığında biz ortaklık-
tan çıkacağız, yoluna tek başına devam edeceksin. 

Sizin yaptığınız, denizde yüzmeyi öğretmek gibi bir şey sanki?

• Güzel bir tanımlama doğrusu. Evet, biz üyelerimize paranın
nasıl kazanıldığını öğretiyor ve bu yolda her kolaylığı da gösteri-
yoruz. Bir de İş Geliştirme Merkezleri var, İzmir, İzmit,
Gaziantep’den sonra şimdi Denizli’nin de aralarında bulunduğu
sekiz ilde daha açmayı planlıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız bu
merkez sayesinde, bir şirket ihracat yapma, dışa açılmak istiyorsa
malını nasıl satılacağını öğretiyor, her tür desteği veriyoruz. Bu
proje için AB’den tam 25 milyon euro destek aldık. 

Denizli’den söz ederken gözleriniz parlıyor sanki?

• İnanın çok güzel bir şehir Denizli marka bir şehir. Ama bu tek
başına yapılacak-yaratılacak bir marka olmadığını da gösteriyor.
Denizli’de işadamıyla, belediye başkanıyla, valisiyle, vatandaşıyla,
girişimcisiyle ve siyasetçisiyle müthiş bir dayanışma ve işbirliğiyle
yaratıldı bu marka. 

Vali, girişimciye engel değil tam tersine önünde koşturuyor.
Müthiş bir başarı öyküsünün yattığını söyleyebiliriz. Denizli için
2.2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin altıncı ili, Keza,
Gaziantep, Kayseri, Malatya da bu başarılara örnektir. 
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız ve kap-
samlı gözlemlerle döndüğümüz Denizli gezisiyle ilgili
ayrıntıları, röportaj sayfamızda okuyacaksınız. Ben bir de

bu kısa gezideki izlenimlerimi paylaşmak, gözlemlerimi kayıt-
lara geçirmek istiyorum. İlk başta söyleyeceğim şey; Türkiye'nin

en büyük küçük ve orta boy işletmeleri ile omurgası diyebile-
ceğimiz dev bir camianın lideri olarak Hisarcıklıoğlu’nun perfor-
mansının görülmeye değer olduğudur. Haftanın ortalama beş
günü Anadolu’ya giden, bu arada Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile
kendi yurtdışı programlarına da bu takvim içinde yer veren bir
başkan Hisarcıklıoğlu’nu Anayasa tartışmalarında sağduyu çağrısı
ve somut önerileri ile ve yan yana bile gelmeyen liderleri
(Başbakan-CHP lideri Baykal ile DYP lideri Ağar’ı) el ele görün-
tü vermeye ikna ederken, kah AB merkezlerinde tepe yöneticiler-
le Türkiye'nin AB üyeliği için lobi çalışmaları yürütürken göre-
bilirsiniz. 

Bir fıkra

Sadece ekonomik değil, siyasi ve konjonktürel Türkiye'nin tüm
senaryolarında esas oğlan rolünü hak eden bir etkinliği var
TOBB’un, Türkiye'nin meseleleri ile bu denli uğraşırken elbette
kendi üyelerini ihmal etmiyor. 

Anadolu’nun dört bir yanını dolaşan Hisarcıklıoğlu, dünya ile
rekabette bilginin, bilgiye en hızlı erişimin ve teknolojinin
önemini bire bir anlatmak ve projelerle üyelerinin önünü açmak
için uğraştıklarına tanıklık etmeniz işten bile değil. Ve bu projeleri
anlatırken ve ikna ederken, onların anlayacağı dilden anlatmaya
özellikle dikkat ettiğini söylemeliyim. Az sonra vereceğim iki
örnek, bunu çok açık gösteriyor. KOBİ’lerin dünya ile reka-
betinde “hızlı olmanın” önemini anlatırken bir fıkradan yardım
alıyor. Bilginin çok önemli olduğu ama bilgiye hızlı ulaşmanın,
teknolojiyi yakalamanın daha da önemli olduğunu anlatan fıkra;
“Bir Avrupalı ve bir Güneydoğu Asyalı ormanda kaybolur. Aslanla
karşılaşırlar. Kısa bir panik halinden sonra Güneydoğu Asyalı
mokasen ayakkabısını çıkarır ve lastik ayakkabısını giyer. Avrupalı,
spor ayakkabının kendisini kurtaracağını mı sandığını sorar ama
aldığı yanıt çok anlamlıdır: “Belki kurtulmama yetmez ama zaten
benim tek amacım, senden hızlı koşmak ve bunu başaracağım.”

Sarayda Simit

KOBİ’lerin markalaşmasının önemini anlatırken Başkan’ın
verdiği örnek de çarpıcı; Markalaşmada innovasyonun (yenilikçi-
lik) önemini anlatırken, beş yıl önce sokakta tablalarda satılan
simidin artık “simit saraylarında” satıldığını ve bu sayede fiyatının
dört misli artmasına kimsenin ses çıkarmadığını hatırlatıp;
“Yaptığınız işi saraya sokarsanız değerini artırırsınız” diyor.

T

TOBB’un rolü
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akkari’de çıkan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardın-
dan, iş ve çalışma dünyasından teröre tepki yağdı. İş
dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Birliği’nin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, saldırının,
terörizmin dehşet verici yüzünü bir kez daha tüm insanlığa gös-

terdiğini belirterek, “Meydana gelen menfur saldırıları şiddetle
kınıyor ve lanetliyoruz.” dedi. Bu saldırıların,  Türkiye'ye, insan-
lığın huzuruna, bölgenin barışına yönelik en büyük darbe olduğu-
na, insanlık değerinden nasibini almamış terör odaklarına verile-
cek en güzel cevabın ülkemizin bütünlüğüne sahip çıkmakta yat-
tığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Aziz Türk milleti ve kahraman
askerlerimiz, tarih boyunca yaptığı bütün mücadelelerde, her
zaman birlik ve beraberlik içinde bütün düşmanlarını daime
bertaraf etmiştir. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz, şehit
düşen evraklarının ardında bıraktıkları emanete sahip çıkacak ve
terörist saldırılara en kısa sürede gerekli cevabı verecektir.” Dedi.
Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkanı Hazım Sesli

de, Türk ekonomisinin son 5 yıl içinde bir toplanma süreci
yaşadığını, enflasyonun tek haneli rakamları gördüğünü, uygu-
lanan ekonomik programlar neticesinde istikrar süreci yaka-
landığını vurgulayarak, Türkiye'nin son bir ay içinde 40’ın
üzerinde şehit verdiğini ifade etti. Sınır ötesi harekatın Meclis’te
kabul edildiğini, bunun Türkiye'nin bir yıl içinde harekat yapa-
bileceği anlamına geldiğini vurgulayan Sesli, “Burada önemli olan
Türk ekonomisinin bu süreçten en az yara alarak çıkabilmesinin
sağlanmasıdır” ifadesini kullandı. Hak-İş Genel Başkanı Salim
Uslu açıklamasında, bu dönemde hem daha serinkanlı olmak hem
de birliktelik ve dayanışma duygularını güçlendirmek gerektiğini
kaydetti. Bu arada Kamu Sen, bugün mesai başlangıcında tüm
kamu kurumları ve okullarda şehitler için saygı duruşu yapacak-
larını duyurdu. Bağımsız Eğitimciler Sendikası, Genel Başkanı
Gürkan Avcı da, bugün tüm okullarda birinci ders saatinde ‘şehit-
lik ve vatan sevgisi’ konusunda ders işleyeceklerini ve saygı
duruşunda bulunacaklarını kaydetti.

H

İş dünyasından sert tepki: Terörü elbirliğiyle yeneceğiz
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odern Evliya Çelebi denilince ilk akla gelen isim: TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Haftanın en az 5 günü
Anadolu’yu ve bunun yanı sıra yurtdışında Türkiye’nin

AB üyeliği lobisi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın seyahat-
lerine eşlik ederken yaptığı kilometre sayısını konuştuk geçen-

lerde. Görevde olduğu her yıl ortalama 300 bin km uçak yolcu-
luğu yapmış, Dünyanın çevresinin 40 bin km olduğunu hatır-
larsanız, 6 yılda dünyayı neredeyse 4 buçuk kez dolaşmış
olduğunu anlıyorsunuz. 

Başkan’ın adamları

Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan söz açılmışken pek kimselerin bilmediği
bir özelliğini daha paylaşalım istedik. Başkan, bilgiye ve teknolo-

jiye özel önem verir ve bilgiye ulaşmada, yenilikleri takipte kişisel
gayreti kadar, ekip çalışmasına da özen gösterir. Çalışma
arkadaşlarını da Türkiye ve dünyayı tanıyan, araştıran, bilenlerden
seçmeye çalışır 3 yıldır danışmanlığını yapan ve son 3 aydın Özel
Kalem Müdürlüğünü de yapan Hasan Basri Aslan da bunlardan
birisi. Kendisi atom mühendisi, nükleer enerji alanında doktora
yapıyor ve bilişim yönü de çok kuvvetli. Sadece bilimle değil.
“sayılı uzmanlardan” denilecek kadar Divan Şiiri’ne meraklı ve
araştırıyor. Oda ve Borsa Daire Başkanı Fatih Soysal ile hoş bir
rekabet içinde olduklarını bile söylenebilir. Bilgilerini paylaşmayı
seven Hasan Basri Aslan ile Soysal’ın bu hoş sohbetlerine tanık
olmanızı tavsiye ederiz. 

M

Modern Çelebi Hisarcıklıoğlu
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ivil toplum kuruluşları, teröre karşı hükümetin her
kararının arkasında olduklarını bildirdiler. Dün toplantı
yapan TOBB; Türk-İş, TİSK, TESK, Hak-İş, Kamu-Sen,
TZOB; TÜSİAD, Memur-Sen, MÜSİAD, ASKON,

TUSKON, ve TBB adına yapılan açıklamada, “Milletimiz, bir-
liğini bozacak oyunlara gelmeyecek” denildi. 

Sivil toplum: Önemli olan milli beraberlik

Sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının farklı cephelerinden
kınama mesajları gelirken, terörizmin askeri unsurların yanı
sıra ekonomik ve sosyal tedbirlerle yok edilmesi istendi. 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi sivil toplum
kuruluşları TOBB; TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, HAK-İŞ, KAMU-
SEN ve TZOB’un başkanları,  terör konusun ele almak üzere
TZOB Genel Merkezi’nde bir araya geldik. Değerlendirme
toplantısının ardından ortak açıklamayı okuyan TZOB Başkanı
Şemsi Bayraktar, son günlerde tırmanan ve can ve mal güvenliği-
ni tehdit eden PKK’nın terör eylemlerini nefretle kınadıklarını
ifade etti.

Açıklamaya katılanlar

Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya, TOBB, TÜRK-İŞ,
TİSK, TESK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TZOB, TÜSİAD,

MEMUR-SEN, MÜSİAD, ASKON, TUSKON ve Türkiye
Barolar Birliği katılıyor. 

Hakkari Dağlıca’da 12 askerimizin şehit düşmesine neden olan
PKK saldırısına, iş dünyasının farklı ceplerinden de kınama
mesajları geldi. Açıklamalar şöyle sıralandı

Faturası yapılmaz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Olası bir askeri harekâttan özel sektörün olumsuz etkileneceği
böyle bir durumda düşünülemez. Hesap yapılırsa teröristlere aynı
konumda olunur. Ekonominin faturası ne olursa olsun, milli bir-
lik ve bütünlüğün faturası yapılabilir mi?

Hedefe ulaşamazlar

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş:

Türk milletinin birlik ve beraberliğine, içeride ve dışarıda sağladığı
istikrar ve güvene yönelik bu saldırıların hedefine ulaşması
mümkün değildir. Devleti ne milleti ile bölünmez bir bütün olan
Türkiye Cumhuriyeti, tek vücut olarak bu saldırılara karşı dura-
cak kudret ve kararlılığa sahiptir. 

S

Sivil toplumdan birlik mesajları

23
 E

ki
m

 2
00

7
M

ill
iy

et
 G

az
et

es
i,



319Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Teröre karşı ortak tavır için bir araya gelen sivil toplum kuru-
luşları, ‘bedeli ne olursa olsun TSK’nın alacağı her kararın
arkasında olacaklarını’ açıkladı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da, olası bir operasyonun özel sektörü nasıl
etkileyeceğini hesabını yapanların ‘terörizmle aynı noktaya
gelmiş olacağını’ söyledi. 

ivil toplum kuruluşları, “teröre karşı ortak tavır” için bir
araya gelip, tam bir birlik ve beraberlik içinde bedeli ne
olursa olsun, hükümetimizin ve Türk Silahlı

Kuvvetlerimizin bu konuda alacağı her kararın sonuna kadar
arasında olacağız” derken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sınır ötesi operasyondan
Türk özel sektörünün nasıl etkileneceği” yönündeki endişelere sert
tepki verdi. Hisarcıklıoğlu, “Milli birlik ve bütünlüğün hesabı
yapılır mı” derken, bunu yapanların terörizmle ayrı noktaya geliş
olacağını söyledi. 

Tezkere tam destek: Türkiye –AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
üyesi sivil toplum kuruluşları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (Türk-İş), Hak-İş Konfederasyonu, Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN), Memur
Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN), Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu(TESK), Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları
Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye İşadamları Sanayiciler
Konfederasyonu terör konusunu ele almak üzere dün biraraya
geldi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından okunan ortak
bir açıklama yapan STK’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
sınır  ötesi harekat yapabilmesi için hükümete yetki veren tezke-
reye milletçe tam destek verildiğini vurguladı. 

Başbakan ile görüşülecek: Açıklamanın ardından TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ile soruları yanıtlayan Bayraktar, “sınır
ötesi operasyon için askeri şartların oluşup oluşmadığına” ilişkin
soruya, “Bunun  takdirini hükümete bırakıyoruz” karşılığını verdi.
Bayraktar, terörizm konusunda ekonomik önlemlerin neler ola-
bileceğinin sorulmasına karşılık olarak da bu konudaki görüşleri-
ni hükümete ifade edeceklerini ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı ziyaret edeceklerini kaydetti. 

Böyle bir hesap yapılmaz: “Sınır ötesi operasyondan Türk özel
sektörünün nasıl etkileneceği” şeklindeki soruyu yanıtlayan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Böyle bir hesap yapıla-
maz. Yapan terörizmle aynı noktaya gelmiş olur. Faturası ne olur-
sa olsun. Milli beraberlik ve bütünlüğün hesabı yapılır mı? Böyle
bir soru sormak bile yanlış” diye konuştu. 

Bedeli ne olursa olsun: “Bu terör örgütü ve onun gizli, dolaylı
destekçisi olan ve dış ve iç odaklar iyi bilmelidirler ki Türkiye’yi
bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” denilen açıklamada ise,
STK’ların verdiği destek şöyle anlatıldı: “Türk milleti artık
sabrının sonuna gelmiş ve infial halinde. Birlik ve beraberlik
içinde olan milletimiz oyunlara gelmeyecektir. Teröre ve destekçi-
lerin en ağır darbenin vurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı ve
milletimizin beklentilerine cevap verilmeli. Milletimizin
tamamını temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak, tam bir bir-
lik ve beraberlik içinde bedeli ne olursa olsun, hükümetimizin ve
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu konuda alacağı her kararın
sonuna kadar arasında olacağız.”

S

‘Özel sektör etkilenir mi’ diyen terörle aynı noktada
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ürk iş dünyasının önde gelen kurum ve kuruluşlarından
“Terörle mücadelede alınacak her kararın arkasındayız”
mesajı geldi. TOBB; Türk-İş, TİSK, TESK, Hak-İş, Kamu-

Sen, Memur-Sen, MÜSİAD Ankara Şubesi ve TZOB başkan-
ları yaptıkları ortak basın açıklamasında, terörle mücadele alı-

nacak tüm ekonomik ve sosyal tedbirlerin, STK işbirliğiyle hayata
geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin Habur Sınır
Kapısı’nın kapatılması, Irak’a elektrik verilmemesi gibi konularda-
ki kararını desteklemeye hazır olduklarını belirterek,
“Yaptırımların ekonomik, siyasi ve askeri ayağı var. Hangisi uygun-
sa ekonomik maliyete bakmadan sonuna kadar destekleriz.
Şehitlerimiz varken maliyete bakmayız” dedi. 

Yeni politikalar belirlenmesini isteyen sivil toplumdan, 
ortak tavır: Alınacak her  kararın arkasındayız

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi sivil toplum
kuruluşları ortak bir açıklama yaparak, terör konusunda hükümet
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin alacağı her kararın arkasında olduk-
larını bildirdiler. 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi sivil toplum
kuruluşları TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, Hak-İş, KAMUSEN,
TZOB’un başkanları, terörü konuşmak üzere TZOB’da bir araya
geldi. Toplantıya, Memur-Sen Başkanı Ahmet Aksu ile MÜSİAD
Ankara Şube Başkanı Hüdaverdi Çakır da katılırken, TÜSİAD,
ASKON, TUSKON ve Türkiye Barolar Birliği temsilci gönder-
memesine rağmen, destek verdiler. 

Değerlendirme toplantısının ardından ortak açıklamayı okuyan
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar,
son günlerde tırmanan ve can ve mal güvenliğini tehdit eden
PKK’nın terör eylemlerini nefretle kınadıklarını ifade etti. Sivil
toplum kuruluşları olarak, olaylara soğukkanlı ve metanetli yak-
laşmak gerektiğini vurguladıklarını belirten  Bayraktar,  TBMM’de
kabul edilen ve gerektiğinde Türk Silahlık Kuvvetleri’nin (TSK)
sınır ötesi harekat yapabilmesi için hükümete yetik veren tezkereyle,
Meclis’in terörle mücadele konusunda hükümete tam destek
verdiğine işaret etti. 

Silahlı Kuvvetler’in yapacağı harekatın desteklenmesi ve PKK
terörüne karşı sivil tepkinin çok kapsamlı bir şekilde ortaya kon-
ması noktasında tüm sivil toplum kuruluşlarına da önemli

T

İş dünyasından terörle mücedeleye tam destek
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görevler düştüğünü belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Milletimizin tamamını temsil eden sivil toplum kuruluşları
olarak, tam bir birlik ve beraberlik içinde bedeli ne olursa olsun,
hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in bu konuda ala-
cağı her kararın sonuna kadar arkasında olacağız.” 

Bayraktar, Türkiye’nin terörle mücadele edebilmek ve terörün
üstesinden gelebilmek için artık dış politikasından ekonomisine,
komşularıyla ilişkilerden iç siyasetine kadar her alanda yeni poli-
tikalar benimsemesi gerektiğini söyledi. 

Hükümete ziyaret

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Bayraktar, terörizm konusunda ekonomik önlemlerin neler ola-
bileceğinin sorulmasına karşılık olabileceğinin sorulmasına karşılık
olarak da bu konudaki görüşlerini hükümete ifade edeceklerini ve
Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edeceklerini  kaydetti. 

Türk-İş: Kararlı ve etkili uygulamalara geçilmeli

Türk-İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi.
“Türkiye, bağımsızlığımız, birliğimiz ve ulusal onurumuzun
korunması için karalı ve etkili yol ve uygulamaları hayata geçirilme-
lidir. Türkiye, terörle mücadele edebilmek ve terörün üstesinden
gelebilmek için artık dış politikasından ekonomisine, komşularıy-
la ilişkilerinden iç siyasetine kadar her alanda yeni politikalar ben-
imsemelidir. Ulusumuz, bu hain saldırılar karşısında sağduyusunu
yitirmemeli, toplumsal barışımızı ve kardeşliğimizi bozacak
davranışlardan özenle kaçınmalıdır. Gün, birlik olma günüdür.”

Sivil Toplum Kuruluşları’ndan ortak açıklama

• TSK’nın yapacağı harekâtın desteklenmesi ve PKK terörüne
karşı sivil tepkinin çok kapsamlı bir şekilde ortaya konması nok-
tasında, tüm sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler
düşmektedir. 

• ABD de meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra tüm
dünya ülkelerinde teröre karşı gösterilmemesi ve bu çifte  standart,
milletimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

• Bazı karanlık güçlerin ve onların yardakçılarının Türkiye
Cumhuriyeti’ne zarar vermek amacıyla kurgulayıp uyguladıkları
hain politikaların bir ürünü olan PKK terör örgütü, son günlerde
sivil haklımıza ve askerlerimize pusular kurarak hain  saldırılarına
devam etmektedir. Bu hain terör örgütü özellikle son yıllarda dış
destek olanağı bulmuş, bazı sözde dost ülkelerden doğrudan veya
dolaylı destek sağlayarak saldırılarak yeni bir ivme vermiştir. 

• Komşumuz Irak’ta yaşanan otorite boşluğu, bu kanlı terör
örgütünün bölgede Silahlı Kuvvetlerimiz’e ağır silahlarla hain
pusular kurmasına ve sivil halkı kurşunlamasına yol açmaktadır. 

• Bu terör örgünü ve onun gizli, dolaylı destekçisi olan dış ve iç
odaklar iyi bilmelidirler ki, Türkiye’yi bölgeme kimsenin gücü yet-
meyecektir. 

• Türk milleti artık  sabrının sonuna gelmiş ve infial halindedir.
Birlik ve beraberlik içinde olan milletimiz engin sağduyusuyla bir-
lik ve beraberliğini bozacak oyunlara gelmeyecektir. 

• Teröre ve destekçilerine en ağır darbenin vurulması için ne
gerekiyorsa yapılmalı ve milletimizin beklentilerine cevap verilme-
lidir. Milletimizin tamamını temsil eden sivil toplum kuruluşları
olarak tam birlik ve beraberlik içinde bedeli ne olursa olsun,
hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in bu konuda ala-
cağı her kararın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ilan
ediyoruz. 

• Bu çerçevede, Türkiye terörle mücadele edebilmek ve terörün
üstesinden gelebilmek için artış dış politikasından ekonomisine
komşularıyla ilişkilerinden iç siyasetine kadar her alanda yeni poli-
tikalar benimsemelidir. 

• Terörizmin yok edilebilmesi için alınacak ekonomik ve sosyal
tedbirlerin sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçi-
rilmesinin büyük önem taşımaktadır. 

Hisarcıklıoğlu: Faturaya bakmayız

“Sınır ötesi operasyondan Türk özel sektörünün nasıl etkileneceği”
yolundaki soruyu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yanıtladı.
Hisarcıklıoğlu, “Böyle bir hesap yapılamaz. Yapan terörizmle aynı
noktaya gelmiş olur. Faturası ne olursa olsun. Milli beraberlik ve
bütünlüğün hesabı yapılır mı? Böyle bir soru sormak bile yanlış”
dedi. 

Dünya’nın da sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, devletin Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması, Irak’a
elektrik verilmemesi gibi konulardaki kararını desteklemeye hazır
olduklarını belirterek, şunları dile getirdi: “Yaptırımların
ekonomik, siyasi ve askeri ayağı var. Devlet hangisini uygulamak
isterse ekonomik maliyete bakmadan sonuna kadar destekleriz.
Şehitlerimiz varken ekonomik maliyete bakmayız” dedi. 
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akkari’de 12 askerimizin şehit edilmesi ile sonuçlanan hain
saldırıya tepkiler  sürüyor. Yurt genelinde PKK’yı
lanetleyen gösteriler düzenlenirken siyasi partiler ve sivil

toplumdan provokasyona karşı uyarı geldi. Aralarında TOBB,
TÜSİAD, TUSKON ve Türk-İş’in de yer aldığı 13 sivil toplum

kuruluşu, hükümete ve askere tam destek verirken vatandaşlara da
sağduyu çağrısı yaptı. Sağduyu çağrılarına milliyetçi kesimden de
destek geldi. MHP’li Oktay Vural provokatif eylemlere karşı ted-
bir alınmasını isterken Ülkü Ocakları Başkanı Harun Öztürk ise,
“Milli birliğimiz için sorunlardan çekiliriz” dedi. 

Sivil toplum, teröre karşı destek çağrısı yaptı

Toplumun bütün kesimlerini temsil eden 13 sivil toplum örgütü,
yayınladıkları ortak ile tırmanan terör olaylarını kınadı. Bildiride,
hükümete ve askere teröre karşı verilen mücadele dolayısıyla
destek çağrısı yapıldı. 

Türkiye tarihinin en geniş  katılımlı zirvesini yapan sivil toplum
kuruluşları, yeniden tırmanan terörü sert bir dille kınarken
hükümete ve askere destek verdi. TÜSİAD, TOBB, TUSKON,
TİSK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen, TZOB, TESK,
MÜSİAD, ASKON ve Türkiye Barolar Birliği’nin oluşturduğu
Türkiye’nin en büyük 13 sivil toplum örgütü, vatandaşlara sağ-
duyu ve metanet çağrısı yaptı. Türkiye’deki bütün kesimleri tem-
sil eden sivil örgütler, vatandaşların birlik ve beraberliği bozacak
oyunlara gelmemesini istedi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin ev sahipliğinde bir araya gelen
sivil örgütlerin başkan ve temsilcileri, ortak bir bildiri yayınladı.
Zirvenin ardından açıklamayı yapan Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, teröre ve denetçilerine en ağır
darbenin vurulması için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.
Bayraktar, “Milletimizin tamamını temsil eden sivil toplum kuru-
luşları olarak tam bir birlik ve beraberlik içinde, bedeli ne olursa
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Herşeye rağmen sağduyu
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olsun hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda
alacağı her ararın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ilan edi-
yoruz.” İfadelerini kullandı. Bayraktar, terörü protesto eden gös-
teri ve yürüyüşlerin provokasyon sonucu Kürk kökenli vatan-
daşlarımıza yönelmesini istedi. Tepki gösterilirken soğukkanlılığın
ve sağduyunun elden bırakılmaması gerektiğini dile getiren
Bayraktar, “Milletimiz, engin sağduyusuyla birlik ve beraberliğini
bozacak oyunlara gelmeyecektir.” dedi. 

Tırmanan terör nedeniyle TSK’nın gerektiğinde sınır ötesi
operasyon yapabilmesi için TBMM’nin rekor oyla hükümete
yetki verdiğini hatırlatan Bayraktar, “Bu destek, Türk milletinin
müşterek tavrının Parlamento’daki tezahürüdür. PKK terörüne
karşı bu milli tavır, tezkere ile sınırlı kalmamış, tüm yurtta yapılan
gösterilerle askeri harekata milletçe tam destek verilmiştir.” ifadesi-
ni kullandı. 

PKK’nın, bazı karanlık güçlerin Türkiye’ye zarar vermek için kur-
guladıkları hain politikaların bir ürünü olduğunu anlatan Şemsi
Bayraktar, örgütün dış desteğine dikkat çekti. PKK’nın bazı sözde
dost ülkelerin destekleriyle saldırılarını arttırdığını ifade eden
Bayraktar, Irak’taki otorite boşluğunun örgütün palazlanmasına
yol açtığını kaydetti. Bayraktar, “Türk milleti artık sabrının
sonuna gelmiştir. Birlik ve beraberlik içinde olan milletimiz, sağ-
duyusuyla oyunları bozacaktır.” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Milli meselede ekonomik fatura konuşulmaz

Milli beraberlik ve bütünlüğün hesabı yapılmaz. Faturası ne olur-
sa olsun bu ödenecektir. Terörle mücadelenin ekonomiye zarar
vereceğini söyleyenler, terörizmle aynı noktaya gelmiş olacaktır.
Bunları konuşmak bile ayıptır. Konu terör olunca ekonomik fatu-
raları konuşamayız. Güneydoğu’nun ekonomik olarak kalkına-
bilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda hükümetle bir
araya gelip öneriler sunacağız. 
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esleki eğitim, rekabetçi bir sanayinin giderek “olmazsa
olmaz”ına dönüşüyor. 

Bugüne dek “imam hatip okulları” tartışmasına kurban edilen
meslek liseleri konusunda, hızla artı değere dönüşecek adımlar

kaçınılmaz hale geldi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesleki eğitim konusunda
kapsamlı bir çalışma yaptırmış. 

Sohbetimizde, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikte mezun bul-
makta zorlandığına işaret ederek, “Tesislerindeki makineleri kul-
lanabilecek nitelikte eleman bulamıyorlar. Anadolu’nun çeşitli böl-
gelerindeki mesleki eğitim veren kurumlar bölgenin ihtiyaçlarına
cevap veremiyor” diyor. 

Müfredatta söz sahibi olmalıyız Hisarcıklıoğlu, özel sek-
törün hem meslek liselerinin müfredatlarının oluşumunda hem de
açılacak yen bölümlerin kararlaştırılmasında söz sahibi olması
gerektiğinin altını çiziyor ve 06 EKO’ya TOBB olarak önerilerini
şöyle sıralıyor:

Liseler OSB’lerde Kurulsun Devlet, son teknolojiyi sürek-
li izleyip meslek liselerindeki makine ve ekipmanı sürekli yenileye-
mez. Onun için meslek liseleri, en yeni model makine ve ekip-
manın olduğu OSB’lerde kurulmalı.

Tek genel müdürlük Dünya Bankası, ortaöğretimde ilk iki
yılda temel beceriler eğitimine, son iki yılda da mesleki, akademik
ya da karışık eğitime odaklanılmasını öneriyor. Ortaöğretimde
okul türlerinin azaltılmasına yönelik adımlar yerinde, Hâlen üç
ayrı genel müdürlükçe yönetilen mesleki ve teknik eğitim kurum-
ları tek bir genel müdürlük şemsiyesi altında toplanmalı. 

Öğrenciye yatay-dikey geçiş hakkı Meslek eğitiminde
öğrencilere hem yatay hem de dikey hareketlilik fırsatları verilmeli.
Bireylere eğitimleri boyunca farklı okullara geçme imkânıyla
okullarını bitirdikten sonra yükseköğretime devam etme fırsatı
sunulmadan, nitelikli öğrencilerin meslek eğitimi tercih etmeleri
mümkün olmayacaktır. 

Askerlikte üniversite Meslek yüksek okulu mezunlarının
askerliklerini dört yıllık üniversite mezunları gibi yapabilmeleri
sağlanmalı. 

Mesleki eğitimli istihdamına vergi muafiyeti Meslek
Yüksek Okulları ile Meslek ve Teknik Liselerden mezun olanların
istihdamını cazip hale getirmek amacıyla, bu okullardan mezun
olanların istihdamında 5 yıl süreyle gelir vergisi kesintisi yapılma-
malı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun talebi, bu öneriler demeti-
ni yasama döneminde bir kanun tasarısı şeklinde görmek. 

M
TOBB’dan hükümete dört maddelik mesleki eğitim çağrısı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde
kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştirecek,
görüş oluşturulmasına katkıda bulunacak “Kadın

Girişimciler Kurulu” oluşturuldu. 81 il ve 157 ilçedeki girişim-
ci kadınları ortaya çıkarmayı amaçlayan kurulun başında eski

TGSD Başkanı Aynur Bektaş bulunuyor. 

Bektaş, Türkiye'de ilk defa tüm kadın girişimcileri bir araya getir-
erek bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, kadın girişimcileri

çok büyük bir potansiyele çevireceklerini söyledi. Bektaş,
Anadolu’nun herhangi bir yerinden çıkıp başarılara imza atan
kadınları meydana çıkaracaklarını kaydederek amaçlarının bin-
lerce kadına ulaşmak olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da, kurul bünyesinde kadınlara girişimcilik eğitim-
leri verileceğini, koçluk sistemi ile başarılı olmanın yollarının
öğretileceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de Mayıs 2007
itibarıyla kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 27
olduğunu ve çoğunluğunun da kayıt dışı çalıştığını vurguladı.

T

Girişimci kadınlar meydana çıkacak
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Tam 55 yıldır yönetimine kadın girmeyen TOBB; ‘Kadın
Girişimciler Kurulu’ oluşturdu, başkanı Aynur Bektaş,
Başkan Hisarcıklıoğlu: Sadece erkeklerle kalkınma sağlan-
maz.

Erkek egemen TOBB işkadınlarına çatı kurdu

ş âleminin en etkin sivil toplum kuruluşu TÜSİAD’ın
(Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) başkanlığına bir
işkadınının, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın gelmesiyle bir-
likte, iş dünyasının çatı örgütü TOBB’un (Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği) ‘erkek egemen’ yapılanması daha da göze
batmaya başlamıştı. Şu ani 15 kişili yönetim kurulunun tamamı
işadamı. TOBB’un kurulduğu 1952 yılından bu yana da hiç
işkadını yönetiminde yer almamıştı. 

Şimdi TOBB, bu ‘eksikliğini’ bünyesinde kurduğu Kadın
Girişimciler Kurulu, kadınların iş hayatında ‘nicelik ve nitelik’
olarak artırılmasını hedefleyecek. 

Bir süredir kuruluş hazırlığı yürütülen Kadın Girişimciler
Kurulu’nun kamuoyuna duyurusu Cumhuriyet Bayramı’nda
yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kemal
Atatürk’ün bir sözünü alıntılıyordu. 

“Dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk

kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte
yürütmek ve en büyük desteğimiz yapmak yoludur.” 

Atatürk’ün bir sözünü daha vurguladı TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu:

“Toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisi-
zlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken, diğer bir
organı işlemez ise o toplum felç olur.” 

Ulu Önder’in bu sözlerine rağmen biliyoruz ki, toplum ‘felç’liğin-
den bugüne kadar kurtulamadı. 

Evet, yasalara baktığımız zaman ‘kadın-erkek eşitliği”nde hiç de
geride değiliz. Ancak yaşamın patiği ne yazık ki, kâğıt üstündeki
yasalar kadar umut verici değil. 2007 Mayıs ayı verilerine göre,
her üç kadından biri işgücüne katılıyor. Hedeflediğimiz, muasır
medeniyet Avrupa Birliği’nde kadınların işgücüne katılım oranı
ise yüzde 55. Dahası Türkiye'de, kadınların yüzde 49’u tarımda,
yüzde 37’si hizmet sektöründe ve sadece yüzde 14’ü sanayide
çalışıyor. Büyük çoğunluğu da kayıt dışı şekilde istihdam ediliyor.
Girişimci kadınların oranı ise çok düşük, iş hayatındaki her 10
kadından sadece biri işveren konumunda.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Her yıl en az 200 bin yeni
girişimciye ihtiyacımız var. En büyük 10 ekonomiden biri olmayı
hedefliyorsak, sadece erkeklerle kalkınmayı sağlayamayız”  diyor.

İ

TOBB kadını hatırladı

Kadın girişimci için özel kurul
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde
kurulan Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine başladı.
Başkanlığı Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aynur
Bektaş’ın yaptığı projede kadın girişimcilere AB

ülkelerindeki şirketlerde staj imkanından, koçluk sistemine
kadar değişik sektörlerde iş fırsatı hazırlanacak. Kurulun hedefi
2008 sonuna kadar 10 bin kadına ulaşmak. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye dünyanın en büyük 10. ekonomisi ola-
caksa bu sadece erkeklerin işi omuzlamasıyla olmaz. Kadınların da
yükü paylaşması lazım.” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Ben isterim ki iş
hayatında kadınların oranı yüzde 50 olsun.” diye konuştu. TOBB

Başkanı, Küresel Cinsiyet Eşitliği 2006 raporuna göre Türkiye'nin
özel sektörde kadın erkek eşitliği konusunda 115 ülke arasında
54’üncü sırada yer aldığını bildirdi. TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ise kadın girişimci potansiyelinin
nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesini amaçladıklarını
belirterek, girişimcilerin her yönden gelişmesini sağlamayı hede-
flediklerini aktardı. Bektaş, kurulun faaliyetleri kapsamında 81
ilde 157 ilçede faaliyet gösterileceğini dile getirdi. Aynur Bektaş,
kadın girişimcilere çeşitli eğitim seminerleri vereceklerini sözlerine
ekledi.

T

Odalar Birliği, 10 bin kadına müteşebbislik eğitimi verecek
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde oluş-
turulan Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınlara, yurt içi ve
dışında staj imkânları, koçluk desteği ve danışmanlık hizmeti
verilecek.

‘29 Ekim’i bilerek seçtik’

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bünyesinde
oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu’nun tanıtımı dün
İstanbul Levent’teki TOBB Plaza’da yapıldı. Tanıtımda

konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer Türkiye
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsa,

bu yükü tek başına erkeklerin üzerine yüklemekle bu iş olamaz”
dedi. Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu toplantısını 29
Ekim’de yapmalarının bilinçli bir tercih olduğunu, son dönemde-
ki terör olayları nedeniyle Cumhuriyet Bayramı’nın daha büyük
bir coşkuyla kutlandığı bugünde kadınların iş hayatında daha
fazla yer almaları için önemli bir adım attıklarını söyledi. 

İş gücüne katılım düşük

Türkiye'de yasal olarak büyük ölçüde sağlanmış olan kadın-erkek
eşitliğinin sosyal ve ekonomik yaşama katkı anlamında yeterli

seviyede olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2007 Mayıs ayı
verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27
olduğunu, aynı oranın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 55
seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Nüfusun yarısının kadınlar-
dan oluştuğuna dikkati çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nüfusun bu
yarısı, en az diğer yarısı gibi ekonomik hayata katkıda bulun-
madıkça, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle olan kalkınma yarışında
başarıyı yakalaması düşünülemez” görüşünü aktardı.

Yurt dışında staj yapma imkânı

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, girişimcilik
veya gelir yaratma becerilerini geliştirmek isteyen kadınlara, 81 il
ve 157 ilçede bulunan oda ve borsalar nezdinde oluşturulacak
kurullarla ortam yaratılacağını söyledi. Kadınlara yurt içi ve dışın-
da staj imkanları, koçluk desteği sunacaklarını, “Kadın Girişimci
Eğitim ve Danışma Merkezleri’ ile danışmanlık hizmeti verecek-
lerini belirten Bektaş, ayrıca bir “Kadın Girişimçi Web Portalı”
oluşturacaklarını kaydetti.

T

Kadın girişimciler TOBB çatısı altında
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TOBB tarafından kurulan ve 40 üyesi bulunan Kadın
Girişimciler Kurulu göreve başladı. Kurul önümüzdeki bir yıl
içinde 10 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyor.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kadın
girişimcileri desteklemek ve sayısını artırmak için kurduğu
40 üyeli “Kadın Girişimciler Kurulu” göreve başladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye dünyanın

10. büyük ekonomisi olmak istiyorsa bu yükü kadınlarla pay-
laşmalıyız” derken, kurulun başkanlığını üstlenen Hey Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş 81 il ve 157 ilçede
örgütleneceklerini, bir yılda 10 bin kadına ulaşmayı hedefledik-
lerini söyledi. Kadın Girişimciler Kurulu’nun tanıtım toplantısın-
da konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de kadın
ve erkek eşitliğinin yasal olarak büyük ölçüde sağlanmış olduğunu
belirterek, buna rağmen kadınların sosyal ve ekonomik yaşama
katkılarının istenilen seviyede olmadığını söyledi. 2007 Mayıs ayı
verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 27, AB
ülkelerinde ise yüzde 55 civarında olduğunu kaydeden
Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi.

Türkiye'de 54’üncü sırada

“Küresel Cinsiyet Eşitliği 2006 Raporu’na göre, Türkiye özel sek-
törde kadın-erkek eşitliği konusunda 115 ülke içinde 54’üncü
sırada. Ancak bizler bu durumu bile yeterli görmüyoruz. Daha
ileri düzeyi hedeflemekteyiz. TOBB olarak kızlarımızın eğiti-
minin ülkemizin birinci önceliği olduğuna inanıyoruz”.
Hisarcıklıoğlu, oluşturulan kurulu, girişimciliğin gelişmesi için
kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık politikasının örneği
olarak gösterdi. Kurulun başkanlığını üstlenen Aynur Bektaş ise
profesyonel anlamda daha yolun başında olan hemcinslerine
Türkiye ve yurtdışında başarılı olmanın yollarını öğretecek olan
koçlar, yurtdışındaki işkadınlarının yanında staj yapmak isteyen-
lere de yardımcı olacak. Gelecek yılın sonuna kadar 10 bin kadı-
na ulaşmak en büyük hedefimiz” dedi.

T

Kadın girişimcilere TOBB’dan destek
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Başka tasarrufla SSK primleri insin

SK prim indiriminin 2008’in sonuna kadar yapılmayacağı
yönündeki açıklamalar üzerine Hisarcıklıoğlu, “Başka
yerde tasarrufla prim indirimi yapılsın. İstihdam üzerinde-

ki yükler indirilmeli. Bu noktada bir seferlik ve kalıcı harca-
malara dikkat edilmeli” dedi. TOBB’un girişim sermayesi şir-

keti KOBİ Girişim A.Ş’nin toplantısı için geçtiğimiz haftasonu
Konya’ya giden Hisarcıklıoğlu, “500 bin ile 5 milyon dolar arasın-
da sermaye desteği veriliyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Merkez, çözümün tek adresi
değil. Mali disiplinde bozulma sinyalleri var. Disiplinle faiz düşe-
cektir” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kurun geldiği noktadan ve yüksek faizlerden
bütün iş dünyasının rahatsız olduğunu söyledi. Sanayicilerin yap-
tığı eleştirilerin haklı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Birçok
sektörde ciddi sorunlar yaşanıyor” dedi. Sabah’ın sorularını yanıt-
layan Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz konusunda Merkez Bankası’na

(MB) yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak “Haksız yere günah keçisi
yapıldı” dedi.

MB’nin Meclis tarafından yasalarla verilmiş görevinin fiyat
istikrarını korumak olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Eğer
görev tanımının değiştirilmesinin iyi olacağı düşünülüyorsa,
bunun adresi de yine Meclis’tir. Sanayicilerin sorununa daha
duyarlı olabilir ama Merkez’i çözümün tek adresi olarak görmü-
yoruz” diye konuştu. MB’nin risk algılamasını yüksek tutmasın-
daki nedenlerden birini yapısal reformlarda gecikme olarak ortaya
koyduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Her zaman söylüyoruz,
üretim ve istihdam ortamını iyileştirecek, işgücü maliyetini azalta-
cak, enerji piyasasında serbestleşmeyi artıracak reformlar tamam-
lanmalı ve bu çerçeve kapsamlı sanayi politikası uygulanmalı”
değerlendirmesinde bulundu. Mali disiplin sürdükçe faizlerin de
düşeceğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bütçe kalitesi ve mali
disiplinde bozulma sinyalleri var. Bu tehlikeyi gördüğümüzden
beri mali disiplin vurgusu yapıyoruz” dedi. Türk sanayicinin küre-
sel alanda rekabet edebilmesi için dünyadaki rakipleriyle aynı
kurumsal kaliteye sahip olması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
sözlerine şöyle devam etti:

S

“Merkez’i günah keçisi ilan ettiler”
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Koşullar değişiyor

“Devletimizin işi kamu yönetimini, yargıyı, eğitim sistemini, vergi
sistemini ve işgücü piyasasını rakiplerimizle aynı seviyeye çıkar-
mak olmalıdır. Böylece özel sektörün önü açılır. Faizin yüksek-
liğinde uluslararası ekonomik koşulların kötüleşmeye başladığını
görmek gerekiyor. Hem portföy hem de doğrudan yabancı ser-
mayeyi çekmek için önceki 4-5 yılın uygun koşullarını artık bula-
mayabiliriz. Riskleri yeniden fiyatlama döneminin daha başın-
dayız.”

Yüksek cari açık sorununu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bütün ekonomik krizlerimiz cari açığın
finansmanında sıkıntı yaşandığında çıktı. Reel sektörün kur riski
de gözden kaçırılmaması gereken bir nokta” diye konuştu.

81 ilde kadın girişimci öne çıkacak

TOBB tarafından kadın girişimciliği konusunda genel politikalar
geliştirmek ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak için
Kadın Girişimciler Kurulu oluşturuldu. Başkanlığını Hey Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ın yürüttüğü kurul, dün
düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Hisarcıklıoğlu, bura-
da yaptığı konuşmada, “Çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve
Danışmanlık Merkezleri açarak, kadın girişimcilik hareketini
geliştireceğiz. Hedefimiz 81 il ve 157 ilçede kadın girişimcileri ön
plana çıkarmak” dedi. TOBB’un kadın girişimcilere yönelik
pozitif ayrımcılık politikası uyguladığını anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Birliğimizin iştiraki olan Kredi Garanti Fonu, sınırlı kaynaklarını
değerlendirirken aynı koşullara sahip girişimciler arasında, kadın
girişimcilere öncelik sağlamaktadır” diye konuştu.
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz politikası nedeniyle
eleştirilen Merkez Bankası’na sahip çıktı. Kur ve faizin
neden değil sonuç olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,

“Buna karşın biz sonuçları tartışıyoruz. Gelinen nokta sanayici
olarak canımızı yakıyor. Ama Merkez Bankası’nı günah keçisi

yapmamak lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, yapısal reformlardaki gecik-
menin faizde hızlı indirimi engellediğini söyledi.

Kur canımızı yakıyor ama Merkez günah keçisi
değil

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz politikası nedeniyle
eleştirilen Merkez Bankası’na sahip çıktı. Kur ve faizin neden değil
sonuç olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Buna karşın biz
sonuçları tartışıyoruz. Gelinen nokta sanayici olarak canımızı
yakıyor. Ama Merkez Bankası’nı günah keçisi yapmamak lazım”
dedi. SSK işveren primlerindeki 5 puanlık indirimin ertelenme-

sine karşı çıkan Hisarcıklıoğlu, “Tasarruf yapılacaksa, başka
kalemlerden yapılmalı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, çeşitli
temaslar için gittiği Konya’da soruları yanıtladı.

“Önemli bir dönemeçteyiz”

Türkiye'nin önemli bir dönemeçte olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye bu dönemeçten güçlenerek çıkmak isti
yorsa, bir an önce ekonomik, siyasal ve bölgesel güç olma yönün-
deki stratejisini ortak akılla belirlemeli. Unutmayın, ne yapacağını
bilen için dünya her zaman daha az karmaşıktır” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, cumhuriyetin değerlerini kaybetmemek gerek-
tiğinin de altını çizdi.

Kur ve faizle ilgili tartışmalara da değinen Hisarcıklıoğlu, kurun
geldiği nokta ve faizlerden tüm işdünyasının rahatsız olduğunu
vurguladı. Ancak kur ve faizin neden değil sonuç olduğunun

T

Kur canımızı yakıyor ama Merkez günah keçisi değil
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unutulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Asıl tartışılması gereken
sonuçlar değil sebeplerdir. Faizler niye yüksek ona bakmalı” dedi.
Merkez Bankası’nın ana görevinin de fiyat istikrarı sağlamak
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası’na bu görevi
yasalarla Meclis vermiş. Eğer görev tanımının değiştirilmesinin iyi
olacağı düşünülüyorsa adres yine Meclis’tir. Haksız yere Merkez
Bankası’nı günah keçisi yapıyoruz. Meclis, Merkez Bankası’nın
görevleri içine ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi de
koymalı. Ya bu görevi Merkez Bankası’na vereceğiz ya da buna
uygun tedbirler alacağız” diye konuştu.

Faiz oranlarının aşağıya çekilmesinde muhafazakar davranıl-
masının nedenlerinden birinin yapısal reformlardaki gecikme
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bütçe bu kadar açık verirken,
faizleri indiremeyiz. Kamunun harcama ve gelirlerine iyi bak-
malıyız” dedi. İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi, enerji
piyasasının serbestleştirilmesi gibi düzenlemelerin yapılması
gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dengelerin düzgün
gitmesi için cari açık çok önemli. Krizlerin altında da cari açığın
finanse edilememesi var” diye konuştu.

Sebeplerin doğru tespit edilmesi durumunda kur ve faiz sorunun-
dan kurtulunacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kur ve faizde
geldiğimiz nokta canımızı acıtıyor. Özel sektör son 5 yılda 123
milyar dolarlık yatırımı borçlanarak yaptı. Bu nedenle dikkatli
olmalıyız. En büyük güç özel sektör, ama onun da canı yanıyor”
diye konuştu. SSK işveren primlerindeki 5 puanlık indirimin erte-
leneceğine yönelik haberlere de değinen Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin istihdam üzerindeki yüklerde dünya birincisi
olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “İşveren primi indirimi
doğru bir uygulama. Tasarruf yapılacaksa başka bir yerde yapıl-
malı” dedi. Kalıcı harcamaların gözden geçirilmesi gerektiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, sosyal güvenlikte 22 milyar dolarlık
maliyet oluştuğuna dikkat çekti. Bu nedenle reformun kaçınılmaz
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bir seferlik ve kalıcı harca-
malara dikkat çekilmeli” diye konuştu.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Irak’a ekonomik ambargo haberlerini de değerlendiren
Hisarcıklıoğlu, ‘söz konusu olan vatansa gerisinin teferruat
olduğunu’ kaydetti. Toprak bütünlüğünün en önemli konu
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bizi bölmeye kimsenin gücü
yetmez. Irak’ın bizden ticaret zorunluluğu var, bizim yok. Çünkü
bölgede en kaliteli, ucuz ve hızlı mal bizde” dedi. Giderek yaygın-
laşan KOBİ AŞ ortaklıklarına da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
Microsoft gibi firmaların arkasında hep girişim sermayesinin
bulunduğunu söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Kadın
Girişimciler Kurulu oluşturuldu. Başkanlığını Türkiye Giyim
Sanayicileri Derneği’nin eski Başkanı Aynur Bektaş’ın yürüte-
ceği kurul, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kadınlara destek
verecek. 

adın girişimcilere bir destek de Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nden (TOBB) geldi. TOBB bünyesinde kurulan ve
başkanlığını Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin eski

başkanı Aynur Bektaş’ın yürüteceği kurul, kadın girişimcilere
eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata

geçirmelerinde destek verecek. 

Proje kapsamında 2008 yılı sonuna kadar 10 bin kadına ulaşıl-
ması planlanıyor. Hedef iletişim kurulan kadınların iş hayatına
çekilmesi. 

Pozitif ayrımcılık yapacağız

Konuyla ilgili olarak dün İstanbul’da düzenlenen  basın toplan-
tısında konuşan TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye
nüfusunun yüzde 50’si kadın, Nüfusun bu yarısı en az  diğer yarısı
gibi ekonomik hayata katkıda bulunmadıkça Türkiye’nin gelişmiş
ülkelerle olan kalkınma yarışında tam başarıyı yakalaması
mümkün değil. Türkiye, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arası-
na girecekse bu yükü tek başına erkeklerin üzerine yükleyemeyiz.
Hayat müşterekse kadınlarda bu mücadeleye yüzde 50 ortak
olmalı” dedi. 

Elinde projesi olup sermayesi olmayan kadın girişimcilere
TOBB’un iştiraki olan Kredi Garanti Fonu aracılığıyla destek
vereceklerini anlatan Hisarcıklıoğlu fonun desten verirken pozitif
ayrımcılık yaparak kadın girişimcilerin projelerine öncelik vere-

K

Destek TOBB’dan, iş yapmak için cesaret girişimci kadından
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ceğini kaydetti. Kredi Garanti Fonu’nun kefil olduğu projelere 12
bankanın kredi verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yine TOBB’un
iştiraki olan KOBİ A.Ş. aracılığıyla da işini büyütmek isteyen
kadın girişimcilere öncelik vererek, ortak olabiliriz. Bu konuda
girişimcilerden proje bekliyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’deki kadın girişimci sayısının resmi kayıtlara göre 72 bin
gözüktüğü halde, gerçek rakamın bunun çok çok üzerinde
olduğunu belirten Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur
Bektaş ise şu açıklamayı yaptı: “TOBB çatısı altında bulunan oda
ve borsaların  bünyelerinde de benzer kurulları oluşturarak, bu
hareketin tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. Bu kurullarla
kadın girişimcileri çok büyük bir potansiyele çevireceğiz. TOBB
gibi çok kuvvetli bir kurumun bu işi üstlenmesi Türkiye’deki
kadın girişimciler için çok ciddi bir şanstır. Amacımız bir kadına
değil, binlerce kadına ulaşmak. Bu kapsamda ilk hedefimiz 2008
yılı sonuna kadar 10 bin kadına ulaşmak” dedi. 

Kurul üyeleri kimler

TOBB bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu’nun yöne-
tim kurulu ise şu kişilerden oluşuyor. Aynur Bektaş (Başkan),
Gülsüm Azeri, Işınsu Kestelli, Zuhal Akyüzlü, Merih Eskin,
Meltem Kurtsan, Sena Kaleli, Şafak Çivici, Merva Ulusoy, Nilüfer
Baran, Nurten Ceceli Alkan, Serpil Karuserci, Perihan İnci,
Cevahir Asuman Yazmacı. 

Kurulun Görevi Neler

• Girişimcilik ve gelir yaratma becerilerini gerçekleştirmek isteyen
kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğretmek için öğrenme ortam-
ları hazırlamak. 

• İş kurmayı düşünenlere ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek
ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim
etkinliklerinde bulunmak. 

• Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yap-
malarını sağlamak. 

• Yurt dışında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı girişim-
ciler tarafından belli sürelerde destek vermek. 

• Koçluk sistemini geliştirerek, yeni iş kuran girişimcilere dene
yimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak. 

• TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde Kadın
girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri açmak, bu merkezler
özellikle Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kadın girişimci
kaynak ve imkanları konusunda danışmanlık yapmak. 

• Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları gün-
cel olarak sunan bir Kadın Girişimciler Web Portalı hazırlamak. 
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin
canını acıtan yüksek faiz- düşür kur ikilisinden kendisinin
de şikayetçe olduğunu ancak Merkez Bankası’nı günah
keçisi ilan etmenin haksızlık olduğunu söyledi. TOBB

Başkanı “Bankanın görevini fiyat istikrarını sağlamak olarak
belirleyen yasal ortada dururken Merkez farklı bir şey yapamaz ki.
Eleştirecekseniz, MB’nin görevleri içine ekonominin istikrarını ve
sürdürülebilir büyümeyi de eklenmesini isteyin” diye konuştu. 

Herkesin eleştirdiği Merkez Bankası’na TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu sahip çıktı

Kur ve faizden şikâyetçiyim ama Merkez Bankası
günah keçisi olmamalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kur ve faizin geldiği noktadan
şikayetçi olduğunu ancak son günlerde adeta hedef tahtası haline
gelen Merkez Bankası’nın bu işte doğrudan sorumlu olmadığını
belirterek, Başkan Durmuş Yılmaz’a sahip çıktı. 

Bir grup gazetecinin sorularını cevaplandıran TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz ve düşük kurun bir sebep değil sonuç

olduğunun altını çizerek, kurumları günah keçisi ilan etmek  yerine
işi bu noktaya getiren sorunların çözülmesi gerektiğini bildirdi. 

Merkez Bankası’nın son günlerde haksız yere günah keçisi haline
getirildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Kurun geldiği nokta Türk
sanayicisinin rekabet gücünü engelliyor ve canını acıtıyor” dedi.
Merkez Bankası’nın kanunla kendisine verilen fiyat istikrarına
odaklandığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yasa ortada dururken
Merkez Bankası farklı bir şey yapamaz. Eğer eleştiriyorsanız
Merkez Bankası’nın görevleri içine ekonominin istikrarını ve
sürdürülebilir büyümeyi de ekleyin” diye konuştu. 

Kuruluş kanunu değişmeden MB’nin yapacağı bir
şey yok

Bugünlerde herkesin sebep yerine sonuçları tartıştığını bildiren
Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın TBMM’de kabul edilmiş
kuruluş kanunu gereği kendisine verilen “fiyat istikrarını sağla-
mak” görevini yerine getirdiğini söyledi. Bu görev ortada dururken
Merkez Bankası’nın başka konulara bakamayacağına vurgu yapan
Hisarcıklıoğlu, “Burada biraz da haksız yere Merkez Bankası’nı
günah keçisi haline getiriyoruz. Bu yasa ortada dururken Merkez

T

TOBB Başkanı sahip çıktı:
Merkez  Bankası’nı günah keçisi ilan etmek haksızlık
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Bankası farklı bir şeye bakamaz. Merkez Bankası’nın diğer konu-
larla da uğraşmasını istiyorsanız, o zaman bankanın görev tanımı
değiştirip sürdürülebilir büyümenin yakalanması görevinin de
verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Faiz düşüşü yapısal reformlara bağlı

Merkez Bankası’nın faizlere yönelik muhafazakar davranışının
altında yapısal reformlardaki gecikmenin yattığını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Biz her zaman söylüyoruz, yatırım, üretim, istih-
dam ortamını iyileştirecek reformlar bir an önce tamamlanmalıdır.
Bunlar arasında ise işgücü üzerindeki maliyetlerin azaltılması,
enerji piyasasının serbestleştirilmesi gibi daha pek çok şey sırala
nabilir. Yani özetle kapsamlı bir sanayi stratejisi oluşturulmalıdır”
dedi. Uluslararası piyasadan rekabet etme şansının rakiplerle eşit
şartlarda kurumsal altyapıya sahip olmaya bağlı olduğunu bildiren
Hisarcıklıoğlu, kamu yönetimi, yargı, eğitim sistemi, vergi siste
mini ve işgücü piyasasının standartlarının yükseltilerek özel sek-
törün önünü açılması gerektiğini anlattı. 

Mali disiplinde bozulma var

Bütçenin kalitesinde ve mali disiplinde bozulma sinyalleri oluş-
tuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak bu tehlikeyi
gördüğümüz için sürekli mali disipline vurgu yapıyoruz. Mali disip-
lin sağlanırsa faizler de düşecektir” dedi. Türkiye’nin yabancı ser-
mayeyi çekme konusunda artık 4-5 yıl öncesini uygun koşullarını
bulamayabileceğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyet ve
Osmanlı dönemi dahil ekonomik krizlerin altında hep cari açığın
finanse edilmemesi yatıyor. Bizim cari açığı finanse edebilmek için
doğrudan yabancı sermaye ve sıcak paraya ihtiyacımız var. Bu
hastalıklarımızın sebebini iyi tespit edip doğru şekilde üzerine
gidersek, yüksek faiz-düşük kur olgusundan hep birlikte kurtulu-
ruz” diye konuştu. 

Irak bize daha çok muhtaç

Son dönemlerin tartışmalı konusu Irak’a olası operasyonunu ticari
ilişkilere etkisine de değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizim
için en önemlisi, Türkiye’nin toprak  bütünlüğü, milli birlik ve
beraberliğimizdir. O bölgedeki insanlarla benim dedelerim şu
anda Galiçya’da, Libya’da, Yemen’de, Çanakkale’de koyun koyuna
yatıyorlar. İlelebet ve yatmaya devam edecekler. Bizi bölmeye,
parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Irak’ın bizle ticaret yapma
zorunluluğu var ama bizim zorunluluğumuz yok” yorumunda
bulundu. 

Google gibi şirketlerin arkasında da girişim sermayesi
var

KOBİ’lere ortak olarak sermaye yapılarının güçlendirilmesine
katkıda bulunan KOBİ AŞ ile ilgili soruları da cevaplandıran Rifat

Hisarcıklıoğlu, bugün büyük başarılar kazanmış Google gibi şir-
ketlerin arasında da hep girişim sermayesinin bulunduğunu söyle-
di. TOBB’un girişim sermayesi şirketi KOBİ A.Ş.’nin 2005 yılın-
da faaliyete geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şirketlere kredi
desteği vermediklerini, 500 bin – 5 milyon dolar arasında sermaye
desteği sağlayarak ortak olduklarını bildirdi. Yatırım yapılacak sek-
törlerle ilgili bir sınırlama olmadığını ancak bilişim, elektronik,
telekominikasyon, medikal-sağlık, biyoteknoloji, dayanıklı ve
dayanıklı olmayan tüketim malları, gıda, lojistik gibi sektörlerle
ilgilendiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Sağlanan sermaye şirketin
işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, AR-GE ve yeni ürün
geliştirme, kapasite artırım amaçlı makine-ekipman yatırımı,
küçük ölçekli inşaat ve tadilat yatırımı, personel istihdamı vb. kısa
vadede geri dönüşümü olabilecek alanlarda kullanılabilecektir.
Sadece arsa, bina ve inşaat yatırımı amacıyla sermaye ihtiyacı olan
şirketlere yatırım yapılmamaktadır. KOBİ Girişim, şirketin gün-
lük-operasyonel işleyişine karışmaz ancak, şirkete ilişkin stratejik
ve önemli kararların alınmasında aktif bir rol üstlenir” diye konuş-
tu. Şirketin 3-5 yıl arasında ortaklıktan çıkmayı hedeflediğini
bildiren Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırımdan çıkışın, hisselerin
girişimciye satışı, üçüncü şahıslara satışı veya halka arz yöntemiyle
olduğunu söyledi. 

Hem Çağlayan’ı hem de Şimşek’i destekledi

Hisarcıklıoğlu, SSK Primlerinin 5 puanlık indirimiyle ilgili farklı
açıklamalar yapan Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ile Devlet Bakanı
Mehmet Şimşek’in her ikisine de destek verir nitelikte açıklamalar
yaptı. 

SSK Primlerinden 5 puanlık indirim uygulamasının hükümet
programında ve seçim beyannamesinde bulunduğunu hatırlatan
Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstihdamın üzerindeki yüklerden büyük
rahatsızlık duyuyoruz. İstihdam üzerindeki mali yüklerde OECD
birincisiyiz. Dünya bir denge üzerinde kuruludur, dengeleri bir
tarafın lehine bozarsanız öbür taraf çöker” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, harcamaların hangi alanlarda kısılacağının çok iyi
tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. 
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TOBB-ETÜ öğrencilerine okurken iş tecrübesi olanağı
sağlayan Ortak Eğitim Programı 2006-2007 dönemi başladı.
TOBB-ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
gençlere “Önümüzdeki dönemde kazananlar arasında olmak
istiyorsak icat çıkarmalıyız” diye seslendi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB-ETÜ öğrencilerine, “Önümüzdeki
dönemde kazananlar arasında olmak istiyorsak icat çıkar-
malıyız” dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)
öğrencilerine okurken iş tecrübesi olanağı sağlayan Ortak Eğitim
Programı 2006-2007 dönemi, düzenlenen törenle başladı.
TOBB-ETÜ’de gerçekleşen törene, TOBB Başkanı ve TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Terörle Mücadele Özel Temsilcisi ve TOBB-ETÜ
Mütevelli Heyet Üyesi emekli Orgeneral Edip Başer, TOBB-ETÜ

Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, işadamları ve öğrenciler katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin yenilik ve buluşlara önem vermesi gerektiğini söyledi.
Eskiden babaannelerin yeni bir fikir ortaya atıldığında “icat çıkar-
ma” dediğini, oysa gençlerin “icat çıkarmak üzere” yetişti-
rilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin zihniyet değişimini tam yerine getirememesi
nedeniyle 60 gramlık cep telefonunu üreten teknolojiye sahip ola-
madığını anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle biz sac üretiminde
kaldık. Halbuki bizim gençlerimizi, ‘icat çıkart’ diye yetiştiriyor
olmamız lazım” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin şu anda Avrupa’nın en genç
nüfusuna sahip olduğunun altını çizerek, “Ancak, bu son şan-
sımız. Bir daha böyle bir yaş ortalaması ile karşılaşmayacağız. Bu
nedenle gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız” diye
konuştu.
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Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri, diploma-
larını TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ilk mezunlarını
vermenin heyecanını yaşadı. Üniversitenin konferans salo-
nunda gerçekleşen törende ilk mezunlar, diploma almanın

heyecanını yaşarken, üniversiteye yeni adım atan öğrenciler de
geleneksel olarak verilen diz üstü bilgisayarlarını almanın mut-

luluğunu yaşadı. Törene ise TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kamu Maliyesi” dersi okutan eski
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, TOBB
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Ekici, akademisyenler ve öğrenci
aileleri katıldı. Başkan Hisarcıklıoğlu, üniversite hakkında bilgi
vererek şunları söyledi:

Başarıya ödül

“Üniversitede tüm öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren iş yerlerinde
staj yapmaya başlıyor. “Ortak Çalışma Programı” adı verilen bu

uygulamayı 400’ü aşkın firmayla birlikte yürütüyoruz. Öğrenci-
lerimiz iş yerlerinde kazandıkları bu deneyimlerle hayata diğer
öğrencilerden bir adım önde başlıyor. Bu yıl iş yerlerinde başarılı
çlışmalar yürüten 31 öğrenciyi başarı belgesi ve birer cumhuriyet
altınıyla ödüllendireceğiz. Teşvik için geliştirilen bu uygulamayı
her yıl da yenileyeceğiz.”

500 öğrenciye laptop

Diploma töreninin ardından üniversiteye yeni adım atan 500
öğrencinin diz üstü bilgisayarları dağıtıldı. Törenin uzun
sürmemesi için öğrenciler arasında çekilen kurayla belirlenen 20
öğrenci bilgisayarlarını Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Rektör Prof.
Dr. Tahsin Kesici, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve
mütevelli heyeti üyelerinin elinden aldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülük ettiği Kadın
Girişimciler Kurulu, kadınların işgücüne katılımını artıracak
ve kadın gücünün binlerce yeni KOBİ’ye can vermesini sağla-
yacak.

Politikalar üretecek

ürkiye'nin her bölgesinde girişimcilikleri ile çok sayıda
KOBİ’ye hayat veren kadınlar, TOBB’un öncülüğünde
oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu ile gün yüzüne

çıkarılacak. Kurul, girişimci kadınları geliştirmek ve destekle-
mek için politikalar üretecek. TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, Kurul vasıtasıyla Türkiye'deki kadın girişimci
potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmeyi
amaçladıklarını söyledi. Bundan sonraki aşamada ise Türkiye'nin
çeşitli illerinde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışmanlık
Merkezleri” açılacağı belirtildi.

72 bin kadın girişimci

Hey Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve “Kadın Girişimciler
Kurulu” Başkanı Aynur Bektaş da resmi kayıtlara göre

Türkiye'deki kadın girişimci sayısının 72 bin olduğunu fakat
gerçek rakamın bunun oldukça üzerinde bulunduğunu söyledi.
Bektaş, “Türkiye'de ilk defa tüm kadın girişimcileri bir araya
getirecek bir çalışmayı TOBB yapıyor. TOBB altında bulunan
oda ve borsaların bünyelerinde de benzer kurulları oluşturacak bu
hareketin tüm Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz, bu kurullarla
kadın girişimleri çok büyük bir potansiyele çevireceğiz.

Kadın girişimcilerle yeni KOBİ’lere hayat

Türkiye'de resmi olarak 72 bin kadın girişimci olduğu biliniyor.
Gerçek potansiyel ise bu rakamın çok üstünde… TOBB,
Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri ortaya çıkar-
mak için Kadın Girişimciler Kurulu’nu oluşturdu.

Türkiye'de binlerce KOBİ’ye girişimleri ile hayat veren kadın
girişimciler, TOBB’un desteği ile yeni bir döneme giriyorlar.
Resmi rakamlara göre 72 bin olan kadın girişimci sayımız, TOBB
öncülüğünde oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu ile yüzbin-
lere çıkacak. Mevcut kadın girişimcilerin desteklenmesi ve
mesleklerinde geliştirilmesi hedeflenen proje ile aynı zamanda
binlerce yeni kadın girişimci iş hayatı içinde yerini alacak. Kadın
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girişimi ile başarıdan başarıya koşan KOBİ’lerin sayısı da bu Kurul
vasıtasıyla hızla artacak.

Kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştirmek ve
görüş oluşturulmasına katkıda bulunma amacı çerçevesinde oluş-
turulan “Kadın Girişimciler Kurulu” 81 il ve 157 ilçede kadın
girişimcileri ön plana çıkaracak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurulun amacının,
Türkiye'deki kadın girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik
bakımından geliştirmek için politikalar belirlemek olduğunu
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, kurulun koordine edeceği programlarla,
girişimcilik, yenilikler ve iş yaşamı konularında eğitimler düzen-
leneceğini ve kadınların, deneyimli girişimcilerin yanında staj
yapmalarının sağlanacağını bildirdi.

Eğitim ve danışmanlık merkezleri kurulacak

Ekonomik kalkınma amacı doğrultusunda, kadın ve erkeklerin
ortak sorumluluğu yerine getirebilmesi için toplumun her
kesimine görev düştüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, çeşitli illerde
“Kadın Girişimci Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri” açarak, kadın
girişimcilik hareketini geliştireceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
hedefin 81 il ve 157 ilçede kadın girişimcileri ön plana çıkarmak
olduğunu söyledi.

Kadına pozitif ayrımcılık

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla pozitif ayrımcılık yap-
tıklarını da belirten Hisarcıklıoğlu, “Birliğimizin iştiraki olan
Kredi Garanti Fonu, sınırlı kaynaklarını değerlendirirken aynı
koşullara sahip girişimciler arasında, kadın girişimcilere öncelik
sağlamaktadır” dedi.

72 bin kadın girişimci

Hey Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve “Kadın Girişimciler
Kurulu” Başkanı Aynur Bektaş, oluşturulan kurul ile amacın bir
kadına değil bin kadına ulaşmak olduğunu söyledi. Aynur Bektaş,
“40 üyeden oluşan kurulumuz, Türkiye'nin coğrafi temsilini de
yansıtacak şekilde, TOBB, Habitat İçin Gençlik Derneği, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, KOSGEB ve Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kişilerden oluşuyor” diye
konuştu.

Resim kayıtlarda Türkiye'deki kadın girişimci sayısının 72 bin
olduğunu fakat gerçek rakamın bunun oldukça üzerinde bulun-
duğunu kaydeden Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'de
ilk defa tüm kadın girişimcileri bir araya getirecek bir çalışmayı
TOBB yapıyor. TOBB altında bulunan oda ve borsaların
bünyelerinde de benzer kurulları oluşturacak bu hareketin tüm

Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz, bu kurullarla kadın girişim-
cileri çok büyük bir potansiyele çevireceğiz.”
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OBB ve Ankara Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
Filistin’de bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması
hayali sonunda gerçeğe kavuşuyor.

TOBB’un öncülüğünde kurulan ve Türkiye, İsrail, Filistinli
işadamlarını düzenli olarak bir araya getiren Ankara Forumu’nun
7’nci toplantısı üç ülkenin cumhurbaşkanının katılımı ile
Ankara’da yapılacak. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin
Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından yarın imzalanacak ortak mutabakat zaptı ile Filistin’de
bir OSB kurulması için ilk ciddi adım atılmış olacak. Böylece daha
önce sivil toplum örgütleri tarafından gündeme gelen OSB kuru-
luşu siyasi destek de sağlanmış olacak.

6 bin kişi işe kavuşacak

Yarın yapılacak 7’nci Ankara Forumu toplantısında, Erez Sanayi
Bölgesi projesine ek olarak Batı Şeria’da da benzer bir paralel
girişimin başlatılması konusu tartışılacak.

Yaşanan siyasi çalkantı nedeniyle daha önce Erez’de yapımı
düşünülen OSB inşaatının dondurulması karara bağlanmıştı. Batı
Şeria’daki yeni OSB’nin Tarkumya’da hayata geçirilmesi ve 2008’in
ilk çeyreğinde yapımına başlanması planlanıyor.

Bu arada, TOBB’dan yapılan açıklamada, “Batı Şeria’da sanayi böl-
gesi kurulması yalnızca bölgedeki işsizler için istihdam imkanı
değil, Türk işadamları için de yeni iş imkânları sağlayacak. Bölgede
üretilecek mamullerin dünya pazarlarına gümrüksüz ve kolay
taşınabilmesi amaçlanıyor” denildi.

Blair de katılacak

TOBB merkez binasında yarın yapılacak toplantıya, İngiltere eski
Başbakanı Tony Blair’in başında bulunduğu Quartet Ofisi, Dünya
Bankası ve Amerikan Ticaret odası temsilcileri de katılacak.
Toplantıda üç ülkenin devlet başkanlarına gelinen aşamada
bölgede inşaata bir an önce başlanılabilmesi için somut talepler
iletilecek. Daha sonra TOBB Üniversitesi’nde verilecek yemeğin
ardından üç devlet başkanı konu ile ilgili açıklama yapacak.
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srail-Filistinli işadamlarını Batı Şeria ve Gazze’de kurulacak
nitelikli sanayi bölgelerinde biraraya getirerek, siyasi barışa
katkı sağlamak için yola çıkan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, iki ülke devlet başkanlarını Ankara’da

buluşmaya da ikna etti.

TOBB’un da öncülüğünü yaptığı, ‘Ankara Forumu’nun 7’ncisi
Ankara’da yapılacak. Eylülde Kudüs’te yapılan forumda TOBB’un,
“Erez Bölgesi”nde kurmayı öngördüğü sanayi bölgesi projesi,
Hamas engeline takılmıştı. Bunun üzerine İsrail ve Filistin

Cumhurbaşkanları’ndan bir mesaj geldi: “Benzer çalışmayı Batı
Şeria’da da yapar mısınız?”

Bunun üzerine ağırlık, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın
hâkimiyetindeki Batı Şeria’ya verildi ve bir sanayi bölgesi kurul-
ması kararlaştırıldı. Hisarcıklıoğlu, Ahmet Haşim Zügayir (Filistin
Odalar Birliği Başkanı) ve Shraga Brosh (İsrail İmalatçılar Birliği
Başkanı) her iki devlet başkanının da katılmaya ikna ettiği projeyi
Ankara’da tartışacak.
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üpün içinde ne varsa dışına o sızar” demiş eskiler.

10. Cumhurbaşkanı, Yargı içinden gelen memur zihniyetli
biriydi. Hayatı algılayışı, Çankaya’dayken verdiği kararlar,

görüştüğü isimler, hep o geçmişinden gelen dar ve aşırı katı laik-
devletçi bakış açısının bir yansımasıydı.

11. Cumhurbaşkanı ise Dışişleri Bakanlığı yapmış ve görev süresi
boyunca AB, Kıbrıs ve Ortadoğu konularında aktif politika
izlemiş, Afrika ve Orta Asya’da birçok liderle görüşmüş ve dış poli-
tika yönü güçlü bir backgrounda sahip.

Bu yüzden Çankaya Köşkü’nün adeta bir diplomasi istasyonu
haline geldiğine şaşmamak lazım.

Belli ki Gül Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ısındıkça bu yoğunluk
daha da artacak.

Elbette yol kazaları olacak. Bence Gül’ün Suudi Krala yaptığı jest
de o yol kazalarından biriydi.

İsrail ve Filistin Devlet Başkanlarının Ankara’ya davet edilmesi ise
Türkiye'nin bölgedeki yapıcı rolü açısından bir hayli önemli.

Türkiye, şaşırtıcı şekilde hem İsrail ile hem de Filistin tarafıyla arası
çok iyi olan tek Müslüman ülke.

İsrail devleti kurulur kurulmaz onu ilk tanıyanlar arasındaydı
Türkiye.

Aynı şekilde Filistin halkının her probleminde insani yardımlarını
esirgemeyen ülke de Türkiye'ydi.

Ankara’da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas’ın bir araya gelmesi, Türkiye'nin her iki
ülkeyle ya da her iki ülkeyi oluşturan toplumlarla çok eskiye
dayanan ortak geçmişi göz önünde alındığında gerçekten de tarihi
boyutta bir buluşmadır.

Ama elbette bu buluşma, sembolik olmaktan öteye geçemeyecek-
tir. Zaten ne İsrail tarafı, ne de Filistin halkı, Ortadoğu problemi-
nin çözümünde Türkiye'den mucize beklememektedir.

Olsa olsa bu buluşma, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
hanesine artı olarak yazılacak başarılı bir diplomatik çaba olarak
tarihteki yerini alacaktır.

Siz bu yazıyı okuduğunuz sıralarda Ankara Forumu’nun 7’ncisi
başlamış olacak ve üç ülkenin Cumhurbaşkanları bu forumda
Ortadoğu sorununu masaya yatırmış olacaklar. Burada bir
paragraf açmak istiyorum.

Biliyorsunuz Ankara Forumu, Erez’de bir sanayi bölgesi açılması
için TOBB’un girişimiyle başlatılmıştı. Forum daha önceleri dış-
işleri bakanları düzeyinde yapılıyordu. Bu kez Cumhurbaşkanlarının
katılmasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Peres ve
Abbas’a yaptığı teklif etkili oldu. 5 Eylül’de Peres ve Abbas’la
görüşen TOBB Başkanı her iki lideri Ankara’da görmek istediğini
söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül de devreye girince Ankara’daki tarihi buluş-
ma gerçekleşmiş oldu.
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on anda bir değişiklik olmazsa bugün Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM), Ortadoğu’ya ne zaman geleceği belli
olmayan “barış süreci”ne bir tuğla koyacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas bugün art arda TBMM kürsüsünden

seslenecek.

İki lider, devlet başkanı sıfatıyla ilk kez bir kürsüyü aynı gün kul-
lanacaklar.

Hem Türkiye'nin bölgedeki yeri hem de İsrail-Filistin ilişkileri
bakımından güzel bir adım.

Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” ilkesine bağlı
kalarak bölgesindeki her ülkeyle diyaloğu olan bir devlet. Resmi
ziyaretlerde hem İsrail hem Filistin tarafıyla görüşebilen ender
ülkelerden…

AKP hükümetinin iktidara geliş günlerinde bütün dünyanın
kuşku ile baktığı HAMAS’la hemen doğrudan temasa geçmesi,
HAMAS’ın liderlerinden Halid Meşal’le özel diyaloglar geliştir-
meye girişmesi Türkiye'nin geleneklerine ters bir adım olarak
algılanmıştı. AKP’nin, kamuoyuyla paylaşmasa da bu adımın
sakıncalarını gördüğünü sanıyoruz!

Bugünkü buluşma Türkiye'nin bölgedeki gerçek yerinin “tüm
taraflarla dengeli ilişki” olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Peres ve Abbas kasım ayı içinde ABD’de yapılacak Ortadoğu barış
süreci toplantılarının motor gücünü oluşturacaklar. Motor
onlarsa, direksiyon da ABD! Bakalım, uzun süren diyalog kireçlen-
mesi giderilmiş olacak mı!

İsrail-Filistin ilişkileri başta olmak üzere Ortadoğu’da yerleşmiş bir
durum var:

Herhangi bir gelişmenin en kötü olasılığı ne ise, o gerçekleşir!

Bu ay kötü olasılıklar görünmüyor…

HAMAS’ın radikal tutumu Filistin’i de kendi içinde yaralamış,
uzun süren kardeş kavgaları yaşanmıştı. O sürecin ardından bu ay
başlayacak “barış görüşmeleri” dileriz hem Filistin’de iç barışa hem
bölgesel barışa yol açar.

İsrail-Filistin ilişkileri öylesine kırılgan, öylesine sembollere dayalı
ki, en küçük farklı algılama her şeyin sıfırlanmasına neden ola-
biliyor.

Peres-Abbas ziyareti aynı zamanda Filistin’in efsanevi lideri
Arafat’ın ölüm yıldönümüne karşılık geldi. 11 Kasım 2004’de
yaşamını yitiren Arafat için Filistinliler 2.5 yıl uğraştı, bir anıt-
mezar inşa etti. Bu mezar bile sembollere dayalı yaşamın gösterge-
si. Arafat’ın mozolesi küp şeklinde. Her kenar 11 metre. Neden?

Çünkü Arafat 11. ayın 11’inde öldü!

Arafat’a bir kez daha; barış içinde yatsın, diyoruz!

Peres-Abbas ziyaretinin perde gerisindeki başlıca mimarı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun başını çektiği girişimle Gazze’de çatışmaların
altında kalmış sanayi bölgesinin canlandırılması için yola
çıkılmıştı. Yolun sloganı da şuydu:

Barış için sanayi!

Ankara Forumu adı altında sürdürülen bu girişimin sonuç verdiği
görülüyor.

TOBB’nin öncülüğünde İsrail ve Filistin Sanayi ve Ticaret Odaları
da buluştu. Hedef, en az 5 bin Filistinli’ye iş olanağının açılması.

ABD, Rusya, BM ve AB’nin İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in
koordinatörlüğünde başlattığı dörtlü girişimin de “olumlu” yak-
laştığı bu Erez Projesi için tarafların yaptığı başlıca yorum şu:

Eldeki tek somut proje!

Dileriz bu girişimlerinin arkası gelir ve TOBB’ye şu açılım yakışır:

Türkiye'nin Ortadoğu’daki Barış Birlikleri!

S
Peres ve Abbas TBMM çatısı altında
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BM’nin yapamadığını başardı

rtadoğu’da barışı için, Birleşmiş Milletler’in yapamadığını
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu’nun
2005’te gündeme getirdiği, İsrail-Filistin savaşının, kurula-
cak ortak sanayi bölgeleri ile sona erdirilmesini öngören

proje, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet
Başkanı Mahmut Abbas’ı ilk kez Ankara’da buluşturmayı başardı. 

Barışa ortak destek verecekler

Peres ve Abbas, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte ortak bir
deklarasyona imza atarak, Barış için Sanayi Projesi’ne destek
verdiklerini bütün dünyaya ilan edecek. ‘Barış için Sanayi
Projesi’nin ilk kez ortaya atıldığı 2005’te Filistin’de kurulan Erez
Sanayi Bölgesi’nin yeniden canlandırılmasını öngörüyor. Yeni
dönemde Batı Şeria’da 2. bir sanayi bölgesi daha kurulması gün-
deme gelecek.

İşte Dünyayı şaşırtan adam

İsrail ve Filistin arasında yıllardır süregelen savaş ortamının sona
erdirilerek adeta kaynayan kazan halindeki Ortadoğu’ya barışın
hakim olması konusunda, başta BM olmak üzere dünyadaki
hiçbir ülke ve kuruluşun yapamadığını TOBB aşkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu yapıyor. 

Yıllardır İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşın  Erez ve Batı
Şeria’da kurulacak sanayi bölgesiyle yerini barışa bırakmasını
öngören proje, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimiyle
hayata geçiyor. 

Ankara Forumu’nun 7’nci toplantısı çerçevesinde Türkiye'ye gelen
Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
birlikte ortak deklarasyona imza atarak, projeye verdikleri desteği
dünyaya duyuracaklar. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ‘Barış için Sanayi

O

Abbas-Peres buluşmasının arkasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun imzası var

İşte dünyayı şaşırtan adam
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Projesi’ni ilk kez ortaya attığı 2005’te Filistin’deki Erez sanayi böl-
gesinin yeniden canlandırılması öngörülürken, yeni dönemde Batı
Şeria bölgesinde de ikinci bir sanayi bölgesi daha kurulması gün-
deme gelecek. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Filistin ve İsrail ve Türk
işadamlarının, Erez bölgesindeki atıl durumda bulunan sanayi böl-
gesini hayata geçirilmesi amacıyla ortaya attığı projede Ankara
Forumu adı altında taraflar bugüne kadar 6 kez bir araya geldi.
Daha önce dışişleri bakanları ve işadamları arasında gerçekleşen
görüşmeler ve varılan mutabakatlar, bu kez de cumhurbaşkan-
larının katılımıyla güçlendirilecek. 

Bugün TOBB Üniversitesi’nde ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Peres, dünyaya projenin arkasında olduk-
ları mesajını verecekler. Üç lider TOBB ETÜ’de hazırlanan ortak
deklarasyona imza atacaklar. 

TOBB merkez binasında sabah saatlerinde başlayacak toplantı,
somut taleplerin iletileceği bir tören ile Çankaya Köşü’nde devam
edecek. Daha sonra üç Cumhurbaşkanı TOBB Üniversitesi’nde
düzenlenecek öğle yemeğine katılacaklar.

TOBB şirketi kurdu bile

Bu arada bölgedeki karışıklık yüzünden ağır ilerleyen proje
çerçevesindeki ilk somut adımı ise TOBB attı. TOBB Barış İçin
Sanayi AŞ adlı anonim şirket statüsünde bir şirket kurdu. Bu
şirket Erez ve Batı Şeria’daki organize sanayi bölgelerindeki sanayi
faaliyetleri yürütecek ve buraların işletmelerini sağlayacak.

İkinci sanayi bölgesi Batı Şeria’da

Öte yandan Erez bölgesindeki karışıklıklar yüzünden projenin
gecikmesi üzerine, bu kez Batı Şeria bölgesinde ikinci bir sanayi
bölgesinin daha kurulması fikri ortaya çıktı. İsrail ve Filistin
taraflarının da ‘tamam’ demesiyle birlikte Batı Şeria’da kurulacak
sanayi bölgesinin de hazırlık çalışmalarına başlandı. 

TOBB Etü bünyesindeki TEPAV tarafından yapılan açıklamada,
yeni sanayi bölgesiyle ilgili Filistin Ulusal Yönetimi’nin Ankara
Forumu sekreteryasına başvuruda bulunduğu belirtilerek, Türk
tarafının yatırımlarına Batı Şeria’nın güneybatısındaki Tarkumya
bölgesinden balaması yönünde talepte bulunduğu bildirildi. Buna
göre daha önce İsrail Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakat
uyarınca Erez sanayi bölgesiyle ilgili mutabakata varılan güvenlik
ve malların serbest dolaşımına ilişkin anlaşma yeni bölgeye de
uyarlanacak. 

Gümrüksüz ihracat

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu önerisine Dünya
Bankası ve Dünya Bankası’nın bölgedeki barış için görevlendirdiği

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’den de tam destek geldi. Hatta
projenin tüm aşamalarında burada üretilen ürünlerin gümrüksüz
olarak ihracatı konusunda ABD ve AB ve Arap ülkeleri taahhütte
bulundular. Hatta ABD’de faaliyet gösteren bazı Yahudi fonları da
miktar kısıtlaması olmadan, burada üretilecek ürünleri satın alma
taahhüdü verdiler. 

Dünya Bankası da projeye katıldı

Ankara Forumu’nun ilk gündeme geldiği 2005 yılında, daha önce
Dünya Bankası bünyesinde kurulan özel sektör çalışma grubu
kendisini fesh ederek Ankara Forumu bünyesine katıldı. Bu grup
Dünya Bankası tarafından İsrail ve Filistinli işadamlarını bir araya
getirmek üzere kurulmuştur. Öte yandan Filistin, Türkiye ve İsrail
arasında ekonomik işbirliği için Ankara Forumu, bölgede aktif
olarak çalışan tek platform olarak gösteriliyor. TOBB, Filistin
Odaları Federasyonu ve İsrail İmalatçılar Birliği’nin bir araya
gelmesiyle oluşturulan Ankara Forumu çalışmalarının koordinas-
yonunu ve teknik analizlerini Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) yürütüyor. 

Hisarcıklıoğlu: Bölgeye umut taşımak istiyoruz

Barış için Sanayi Projesi ve Ankara Forumu’yla ilgili bilgi veren
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işadamları olarak bölgeye
umut taşımak istediklerini söyledi. Umut olmayan yerde, yeni
proje ve toplumsal refahın olmayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Barışa giden yol refahtan geçer. Refahı sağlayacak olan ticaret ve
üretimdir” dedi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi. “İşte bu yüzden
Filistinli, İsrailli ve Türk işadamları olarak bir araya geliyoruz.
Bizler barış ve istikrar için lobi yapmak zorundayız.  Bizler umut-
larımızı gerçekleştirmek için lobi yapma zorundayız. Geri dönüp
Ankara Forumu’na başladığımız güne baktığımda gerçekten çok
yol aldığımızı görüyorum. Yaklaşık 10 bin Filistinli’ye istihdam
sağlayabilecek. Erez Sanayi Projesi, Türk işadamları için yeni
fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir. Biz iş dünyası olarak birlikte
üretip uygulayacağımız ve hep birlikte kazanacağımız projeler
gerçekleştirmek için kararlıyız. Aynı zamanda da şanslıyız. Zira,
hükümetlerimiz ve uluslararası camia girişimlerimiz destekliyor ve
kolaylaştırıyor. 

Ankara Forumu’nun 7’ncisi yapılıyor

Tarih Yer
27 Nisan 2005 Ankara
8 Haziran 2005 Doğu Kudüs
20 Eylül 2005 İstanbul
15 Ocak 2007 Tel Aviv
30 Mart 2007 Washington
4 Eylül 2007 Kudüs
13 Kasım 2007 Ankara
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Büyük buluşmanın perde arkası

Ankara Forumu’nun altıncı toplantısı hazırlıkları yürütülüyordu.
Bu sırada, TOBB Başkanı’na İsrail ve Filistin cumhurbaşkanların-
dan bir mesaj geldi. Bu mesajda; Gazze’deki sanayi projesi çalış-
manız memnuniyet verici. Ancak, şu anda görüyoruz ki fiili olarak
sahada gelişme sağlanamıyor. Benzer bir çalışmayı Batı Şeria’da da
yapar mısınız? Bu mesaj, esasen 4 Eylül’de Doğu Kudüs’te gerçek-
leştirilen 6. Ankara Forumu’nun da ana konusuydu. Bu toplantı-
da, Ankara Forumu üyeleri, Gazze’de sanayi bölgesi kurmaya
dönük istekliliklerini vurguladı. Ancak, Gazze’deki durumun
yatırım için uygun hale gelmesine kadarki sürecin boşa geçi-
rilmemesini ve benzer çalışmanın Batı Şeria’da da yapılmasına
karar verdi. Yani, Ankara Forumu’nun 4 Eylül’deki 6. toplantısın-
da, Batı Şeria’da da sanayi bölgesi kurulması kararlaştırıldı. 

Aynı gün (4 Eylül) Ankara Forumu sonuçlarını aktarmak üzere
Ankara Forumu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında (Ahmet
Haşim Zügayir Filistin Odalar Birliği Başkanı; Shraga Brosh İsrail
İmalatçılar Birliği Başkanı) Şimon Peres’i ziyaret etti. 

Ziyaret esnasında Hisarcıklıoğlu; Ankara Forumu toplantısı
sonuçlarını aktardı. ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu’nda
gündeme gelecek (o tarihte gündeme gelmesine kesin gözüyle
bakılıyordu ve ADL isimli Musevi kuruluş da Türkiye'yi rahatsız
eden açıklamayı yapmıştı) sözde ermeni soykırım karar tasarısı
hakkında desteğini istedi. 

Buraya kadarki konuşmaların tamamı Hisarcıklıoğlu’nun
arkadaşlarıyla önceden istişare ettiği konulardı. Görüşme de olum-
lu geçmişti. Ancak, Hisarcıklıoğlu önceden planlanan bunları
konuları bitirince; 

“Sayın Cumhurbaşkanı size bir öneride bulunmak istiyorum” dedi
ve şu öneriyi yaptı:

“Siz Ankara Forumu’nu ilk günden beri destekliyorsunuz. Şimdi
Cumhurbaşkanı seçildiniz. Sayın Gül, Dışişleri Bakanlığı döne-
minden beri bu projeyi destekliyor. O da şimdi Cumhurbaşkanı
seçildi. Aynı şekilde Sayın Abbas da Ankara Forumu girişimimizi
ve forum kapsamındaki projemizi destekliyor. Sayın Erdoğan ve
Sayın Olmert’in desteğini de hep yanımızda gördük. Zaten bu
destek olmasa bizim projemizin mesafe alması mümkün olmazdı.
Şimdi sizden isteğimiz, Ortadoğu barış sürecine iş dünyasının
katkısını simgeleyen bu girişimi, sizin Sayın Abbas’ın ve Sayın
Gül’ün Ankara’da bir araya gelmesiyle fotoğraflandırmaktır. Tarihe
bu konuya ilişkin bir fotoğraf bırakmalıyız. “Hisarcıklıoğlu’nun
teklifine Peres, “Memnuniyetle gelirim” diye karşılık verdi. 5 Eylül
günü Hisarcıklıoğlu, Ramallah’ta Mahmut Abbas’la görüştüğünde
aynı teklifi yaptı ve Şimon Peres’in bu teklife sıcak baktığını belirt-
ti. Mahmut Abbas’ta “Memnuniyetle” gelirim dedi. Hisarcıklıoğlu
durumu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e aktardı. 

Bayburtlu: Yatırımcılardan büyük ilgi var

TOBB adına projelerin teknik yönlerini yürüten TOBB AB
Müdürü Mustafa Bayburtlu, Dünya’ya yaptığı açıklamada,
projeye yönelik olarak Türkiye'deki şirketlerden yoğun başvuru
geldiğini söyledi. Bugüne kadar projeyle ilgili olarak kamuoyuna
yansıyan şeylerle ilgili bir çok şirketin bilgi amaçlı başvurduğunu
belirten Bayburtlu, “Somut teşvik paketinin ortaya çıkmasıyla bir-
likte somut başvuruları da almaya başlayacağız” dedi. Batı Şeria’da
yeni bir bölgenin kurulmasının, Erez projesinden vazgeçilmesi
anlamına gelmeyeceğini belirten Mustafa Bayburtlu, bugünkü
toplantıyla ilgili olarak da “Başkan Hisarcıklıoğlu’nun girişim-
leriyle Eylül ayında ortaya çıkan fikir iki ay gibi kısa bir sürede
hayata geçiriliyor. İleride bölge barışının tarihini yazanlar özel sek-
törün etkinliğine büyük yer verecektir” diye konuştu.
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OBB, Ortadoğu’da arabuluculuk görevini üstelenen Tony
Blair’in “Hızlı sonuçlanan projeler” çalışması içersinde kabul
gören, Filistin’de İsrail destekli organize sanayi bölgesi kuru-

luşu yolunda son noktayı koyuyor. Mahmut Abbas ile Şimon
Peres, Ankara Forumu’nda bir araya gelmeleri de bu önemli

girişimin başarılı ayaklarından biri, TOBB temellerini yıllar önce
attığı bu ekonomik girişimi ile Filistin–İsrail barışına önemli bir
katkıda bulunacak. 

Sanırım girişimin önemini anlayabilmemiz için bir yandan projenin
içeriğine daha yakından bakmamız. Bir yandan da girişimin tarihsel
sürecini hatırlamamız gerekiyor. Doğaldır ki bu arada ortaya çıkacak
sonuçları ve Türk girişimciler açısından önemini de belirtmeliyiz. 

Proje daha önce Gazze için tasarlanmış, şimdi bölgedeki değişim
nedeniyle Batı Şeria için revize ediliyor. Proje serbest bölge özelliği de

taşıyan bir organize sanayi bölgesinin Filistin topraklarında gerçek-
leştirilmesini içeriyor. 

İsrail’le yapılmış bir sözleşme söz konusu, bunun mütemmim cüzü
olarak Filistin’le de bir sözleşme imzalanmış durumda. İsrail bu proje
ile El Fetih ve Abbas’ın ihtiyacı olan bir ekonomik başarı öyküsü
yaratmalarına destek olmayı amaçlıyor. Böylece ellerinin kuvvetlen-
mesine ve barış yolunda daha rahat hareket edeceklerine inanıyor. 

Gazze projesi 750 dönüm alan üzerine 25 milyon dolarlık bir altyapı
yatırımını içeriyordu. Bölgede 50 şirkete alan verilmesi ve ortalama
200 çalışandan 10 kişilik bir istihdamı içeriyordu. Dışarıya verilecek
işlerde de 15 bin kişinin çalışma imkanı elde edebileceği, böylece
100-150 bin kişilik bir aile grubunun ekmek yiyebileceği hesaplanı-
yordu. 

T

Ekonomik girişim ve barış
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“Ekonomi, barışı tetikleyecek” diye yola çıkan ve Oslo sürecini
destekleyen proje, sivil katılımın gerekliliğini düşüncesinden kay-
naklandı. Buna bağlı bir lokal, proje yapılması fikri ilk kez Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından 2004 yılında Şimon Peres’e anlatıldı. Sonra
“Nasıl bir proje?” olabileceği konusunda Güven Sak görevlendirilerek
bölgeye gönderildi. Bir dizi proje ele alındı. Güven artırıcı yapının
geliştirilmesi için bölgedeki odalar ve birliklerle bir araya gelindi. İki
aylık görüşmeler sonunda proje şekillenip teslim edildi. Temsilciler
atandı. O sırada Hamas’ın bölgede iktidarı Gazze yerine Batı Şeria’yı
gündeme getirdi. Bu bölgede 700 dönem arazi verilmesinin ardından
projenin yeni alana göre revize edilmesi onun için fizibilite hazırlan-
ması gündeme geldi. Yeni bölgeye elektrik ve suyun İsrail’den geti-
rilmesi gerekliliği olduğu için projede maliyet artışı olabileceği
düşünüldü. O nedenle bir yandan Blair ile birlikte çalışılıyor. Bir yan-
dan da ayrıcalıklı geçiş hakkı için İsrail Savunma Bakanlığı ile
görüşmeler yapılıyor. Ayrıca projeye destek verecek katılımcılarla bir
konferans düzenlenmesi planlanmış durumda. Altyapı çalışmaları için
uluslararası finansörlerle görüşülüyor. 

TOBB’un ana mimarı olduğu projeye 2006 yılı Ocak ayındaki geziye
katılan Abdullah Gül de destek verdi. Tek tek mutabakat zabıtları
imzalandı. Bu projenin Türk yatırımcılar açısından da önemi büyük.
Çünkü burada Mısır ve Ürdün serbest bölgelerindeki bürokrasi yok.
İhtiyaç sözleşmesiyle yatırımla ilgili bütün kararlar tek elden verilecek.
Ayrıca, o iki bölgedeki Arapça bilme zorunluluğu da bu bölge için söz
konusu olmayacak. Burada Türkçe yeterli olacak. Amerikalılar’ın da
Çin rekabeti açısından destek vereceği proje buradaki üretimin engel-
siz Amerika pazarına girmesini de beraberinde getirecek. 

Birçok önemli yabancı firmaya yatırım çağrısı yapılacak projenin,
yatırım promosyon faaliyetlerine ve TOBB hazırlıkları tamamlanınca
başlanacak. 

“Barış sürecini destekleyecek” olan böyle bir proje girişimindeki
başarısı için TOBB’a teşekkür ederken, Abbas-Peres görüşmesinin, bu
açıdan büyük önemi olduğuna inanıyorum.
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enim Ankara’da enerjisine hayran kaldığım insanların
başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu geliyor. Hisarcıklıoğlu çalışmaları ve
projeleriyle TOBB’a hayat verdi. Onun sayesinde uzun süre

ekonomi yönetiminde açık ara hakim olan İstanbul ekonomi
çevreleri Ankara’nın hızına yetişmekte zorlanır hale geldi.
Bakıyorum da bir yanda Ortadoğu bölgesiyle ilgili inisiyatifler
diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği
konusundaki çalışmalar Hisarcıklıoğlu ve ekibi hepsini bir arada
büyük bir başarıyla götürüyor. TOBB Başkanı bir taraftan da
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın neredeyse bütün önemli dış gezilerine katılıyor. İşin
özeti, Rifat Hisarcıklıoğlu uçakta yaşayan bir insan.

Ankara’ya büyük hareketlilik getiren son Ortadoğu zirvesinin
mimarı da aslında Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Son yıllarda bu
bölgeye defalarca giden ve beraberinde kalabalık delegeleri götüren
Hisarcıklıoğlu şimdi attığı adımların meyvelerini topluyor. 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas, ağırlıklı olarak TOBB’un girişimleriyle Ankara’da
bir araya gelme kararı aldı. Bugün gerçekleştirilecek bu görüşme
tarihi bir öneme sahip. Zira 1991’deki Oslo zirvesinden sonra iki
ülke liderleri ilk kez görüşme kararı aldı. 

Gezinin önemli yanlarından bir tanesi de Nobel Barış Ödülü
sahibi Peres’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerine
hitap eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olması. 

Üst üste kritik toplantılar

Suudi Kralı Fahd’ın Türkiye'ye gelişinde ağırlanışıyla ilgili eleşti-
rilere büyük oranda katılmakla birlikte Ankara’nın bir bölgesel güç
olarak giderek artan önemine dikkati çekmek istiyorum. Çok kısa
bir süre içinde Türkiye çok önemli görüşmelere, zirvelere ve
toplantılara ev sahipliği yaptı. Önce Amerika Dışişleri Bakanı
Condoleezza Rice Türkiye'ye geldi. 

Ardından İstanbul’da Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler toplan-
tısı yapıldı. Bu toplantıya G8 ülkeleri de dahil bir çok ülke ve ulus-
lararası kuruluşun temsilcileri ve bakanlar katıldı. Bölgenin en
güçlü aktörlerinden bir tanesi olan İran’ın Dışişleri Bakanı
Mahuçehr Muttaki Türkiye'ye gelip “jet” temaslarda bulundu.
Ardından Suudi Kralı Fahd büyük yakınlık duyduğu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı görmek üzere Türkiye'ye geldi. Kuşkusuz Fahd’ın Türk
devlet teamüllerini alt üst eden sıra dışı davranış ve uygulamaları
unutulur gibi değildi. 

Ben her şeye rağmen, yani uygulamada yaptığımız kimi hatalara
karşın Türkiye'nin giderek öneminin arttığını, uluslararası
toplumda daha çok saygı gördüğünü fark ediyorum. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün İsrail Cumhurbaşkanı
Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas onuruna bir öğle
yemeği veriyor. Bu yemekte her iki ülke liderinin tarihi buluş-
masına tanık olacağım.

B

TOBB Başkanı, aylarca süren çabalarının sonunda İsrail ve Filistin liderlerini buluşturdu

Bu zirvenin mimarı Hisarcıklıoğlu
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BMM’de arka arkaya İsrail Devlet Başkanı ile Filistin
Yönetimi Başkanı’nın hitap edecekleri bundan birkaç yıl
önce söylense, bir “fantezi” olarak algılanırdı. Türkiye için
Ankara Forumu sayesinde bugünkü “buluşma”nın önemli

bir “diplomatik başarı” olduğuna kuşku yok.

Ankara Forumu ve ‘realpolitik’ dersi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) arka arkaya İsrail
Devlet Başkanı ile Filistin Yönetimi Başkanı’nın hitap edecekleri
bundan  birkaç yıl önce söylense, herhalde, bir “fantezi” olarak
algılanırdı. Oysa, bugün öyle olacak. Şimon Peres ve ardından
Abu Mazen (Mahmud Abbas) TBMM Genel Kurulu’nda
konuşacaklar. 

TBMM’ye gitmeden önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendileri onu-
runa vereceği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılacağı
öğle yemeğinde beraber olacaklar. 

Bu öğle yemeğinin kendisi, en az TBMM genel kurul salonunda
yapacakları konuşmanın “simgesel önemi” kadar değerli Devlet-
dışı aktörlerin (non-state actors) uluslararası ilişkiler sisteminde
ne kadar işlevsel bir rol sahibi olabildiğinin göstergesi, TOBB,
tam da bu.

TOBB, Filistin ve İsrail arasında “tek elle tutulur” ve işleyen
mekanizmanın “patenti”ni elinde bulunduruyor. Ankara
Forumu. Gazze’nin hemen ucunda bir sanayi bölgesi kurulması-
na ve Türk KOBİ’lerinin yanı sıra İsrail’in de katılımıyla
Filistinlilere iş alanları yaratılmasını, böylece terörün ekonomik-
toplumsal zemininin kurutulmasına imkân vererek “barış süre-
ci”ne katkıda bulunmayı tasarlayan “proje”, Gazze’nin Hamas’ın
eline düşmesi sonucu Batı Şeria’ya kaydırıldı. 

Türkiye'deki “siyasi otorite”nin desteğini arkasına alan Ankara
Forumu, Filistin-İsrail alanındaki siyasi gelişmelerden etkilen-
meyi reddederek inatçı bir şekilde hedefine varmakta ısrar etti ve
işte bugün Türkiye-Filistin-İsrail liderlerinin Ankara’da bir araya
getirmek başarısını elde etti. 

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, önceki gün Ankara yolunda
İsrailli gazetecilere “150 bin kişiye iş olanağı sağlamak, barışı
geliştirme yolunda 15 bin tüfekten daha önemlidir” sözleriyle
Ankara Forumu na anlamlı bir destek ortaya koydu. Ayrıca,
“Türkiye, bizimle ilişkisinin yanı sıra, Ortadoğu’da Suriye,
Amerika Birleşik Devletleri ve Filistinlilere ilişkin olarak önemli
bir oyuncudur” diyerek Türkiye'nin sergilemek istediği “siyasi
işlev ve imajı” güçlendirdi. 

T

Ankara Forumu ve ‘realpolitik’ dersi
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Kuzey Irak’a bir askeri operasyon ihtimali ile ismi uluslararası
alanda son günlerde pek sık anılan Türkiye'nin bölgede en büyük
siyasi kozunun “askeri güç” olmaktan ziyade “soft power” olduğu,
bugünkü Ankara manzarasıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. 

*** 
Türkiye için Ankara Forumu sayesinde bugünkü “buluşma”nın,
TOBB yoluyla sağlanan önemli bir “diplomatik başarı” olduğuna
kuşku yok. Ancak bunu, Türkiye'nin Ortadoğu’nun çetrefil siyasi
sorunlarını çözebilecek “güç” olabileceği noktasında “abartmalı”
hükümlere dayandırmamak gerekiyor. 

Zira İsrail ile Filistin arasındaki kanlı ihtilafın çözüm sürecinin
başlaması ya da canlanması için umutlar, ABD’nin başını çektiği
ve 25 Kasım’da Washington yakınlarındaki Annapolis’te yapılacak
toplantıya bağlanmış durumda. 

Annapolis’te ABD’nin kanatları altında İsrail’in tümüyle “sembo-
lik” Devlet Başkanı Şimon Peres değil, Başbakan Ehud Olmert
yer alacak. Toplantının belirgin bir amacı, Gazze’yi bu yıl içinde
Hamas’a kaybetmiş olan Filistin Yönetimi Başkanı Abu Mazen’in
durumunu güçlendirmek. 

Aynı zamanda hayli zayıf bir konumda bulunan Olmert de İsrail
iç politikasında kendi durumunu güçlendirmenin hesabında.
Amerikalılar ise Ortadoğu’daki hareketsizliğin kendi başlarına
patlayacağının tedirginliği içinde bir “süreç”i harekete geçirmek
istiyorlar. 

Nitekim, Olmert, iki hafta sonra gerçekleşecek Annapolis buluş-
ması için “İhtiyatlı ve sorumlu biçimde ileriye doğru yol almak
istiyorum. Annapolis’in alternatifi statükonun devam etmesidir
ki, bu İsrail açısından kötüdür. Statükonun İsrail’in yararına
olduğuna kim inanıyorsa, ya kendini aldatıyordur ya da hayal
dünyasında yaşıyordur” dedi. 

Annapolis’in “derde deva olacağı” ise pek şüpheli. Birçok İsrailli
ve Filistinli, Annapolis’in zamanlamasının isabetli olmadığı ve
hayal kırıklığı ile sonuçlanacağı düşüncesinde.

Olmert’e yakın bir İsrailli yetkili, “Eğer orada bir nihai anlaşmaya
ulaşamazsak, hükümeti riske atmış oluruz ve seçimlere gitmek
zorunda kalırız. Ama sonucu belli olmayan bir şey için hükümeti
riske atmak akıllıca değil. Annapolis’e gidip hükümeti yitirmek,
iyi bir fikir sayılmaz” diye konuşuyor. 

Aynı yetkili, “Sorun, hem Olmert’in hem de Abbas’ın bir belge
üzerinde anlaşabilmeleri ve her ikisinin de siyasi ömürlerini uzata-
bilmesi” diye ekliyor. 

Bu nasıl mümkün olabilecek? Olabilecek mi?

Cevabı henüz alınmamış olan ve iki hafta sonra Annapolis’te alın-
ması kuşkulu olan soru bu. 

Zorlu, Filistin tarafında neredeyse iki misli Hamas hükümetinin
Dışişleri Bakanı Mahmud Zahar. Abbas’ı (Abu Mazen) “İsrail
işbirlikçisi” olarak ilan ediyor ve bunun maliyetinin yakında Batı
Şeria’nın Gazze gibi Hamas’ın eline düşmesi olacağı “uyarısı”nı
yapıyor. 

*** 
Bu karmaşık “siyasi-diplomatik labirent” içinde Türkiye'nin daha
doğru bir deyimle Ak Parti hükümetinin de bir “açmazı” dikkat
çekiyor. Ak Parti, müttefiklerinin şimşeklerini çekme pahasına
Hamas’la Filistin seçimlerinden sonra ilk teması başlatan taraf
Mahmud Abbas’ın El-Feth’inden ziyade, “zihin kalıbı” bakımın-
dan Hamas’a daha yakın durduğu da aşikâr. Fakat, şu anda
Ankara’daki manzarayla Annapolis’in önsözünün yazılmasında rol
almış sayılır. Yani, Hamas’a karşı İsrail ve Özellikle Mahmut
Abbas’ın konumunu güçlendirmek. 

Bu arada, Türkiye'nin İsrail’den gelişmiş füze savunma sistemi
Arrow ile istihbarat toplama yeteneğini olağanüstü geliştireceği
ileri sürülen Ofek istihbarat uydusu satın alması söz konusu.
Arrow’un satın alınması, üretimin yüzde 30’unu finanse eden
ABD’nin onayını bekliyor. Jerusalem Post gazetesine göre bir
İsrail askeri yetkilisi, “Bu iki sistemin satın alınması. Türkiye'nin
operasyonel yeteneklerini yıllar ötesine fırlatabilir” dedi. 

Annapolis, ABD-İsrail-Mahmut Abbas ortak senaryosu, Ankara
Forumu ise Annapolis öncesi, en dikkat çekici Filistin-İsrail işbir-
liği projesi.

Her ikisinde de Hamas’a yer yok. Ankara’da Ak Parti hükümeti
var. 

Bir “realpolitik” dersi olmalı…
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ünyanın gözünü diktiği buluşmayı, “Türkiye haklı, sizinle
aynı fikirdeyim” sözü ateşliyor. İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres’in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na
söylediği cümle.

İki ay önce Tel Aviv. Filistinliler ömürlerinde ilk kez Tel Aviv’i
görüyor. İşin başında Hisarcıklıoğlu var. İsrail ve Filistinlilerle
anlaşmaya varıyor. Son söz için, Peres’e gidiyor.

Terör, Ermeni sorunu, Orta Doğu konuşulurken Peres,
Türkiye'ye hak verdiğini söylüyor. Hisarcıklıoğlu fırsatı kaçırmı-
yor:

“Bu işe siz gönülden inanıyorsunuz, son imzayı Ankara’da atalım,
Mahmud Abbas’ı da davet edelim, gelir misiniz?”

Peres, daveti kabul edince, Hisarcıklıoğlu ertesi gün Filistin lideri
Mahmud Abbas’a gidiyor. Aynı daveti ona tekrarlıyor. O da,
kabul ediyor.

Bu gibi buluşmaları organize etmek çok zor. Fırsatların ve çıkar-
ların örtüşmesi gerek. O momentumu yakalamak gerek.

O momentumu hükümet ya da bir siyasetçi değil, bir iş adamı,

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yakalıyor. Bugün Ankara’da
Mahmud Abbas ile Şimon Peres bir araya geliyor. Abdullah
Gül’ün de katılımıyla, üç imzalı, bir deklarasyon için.

Serbest bölge

TOBB Filistin’de bir serbest bölge kuruyor. Bunun için Filistin
Gazze’de arsa veriyor. İkinci arsa şimdi Batı Şeria’da.

Burada kurulacak sanayi bölgesinde Türk firmaları olacak.
Buradan dünyaya satılacak mallarda vergi yok, kota yok. İsrail’in
Amerika ile, Filistin’in Arap ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları
var. Serbest bölge, bu anlaşmalar yoluyla, dünyaya mal satacak.
Bölgede ticaret gelişecek.

İsrail, malların geçişine öncelik tanıyacak. Bankacılık, limanlar,
yollar ve hava alanlarının kullanımını sağlayacak. Filistin açısın-
dan da, buradaki Türk firmaları Filistinli işçi çalıştıracak. Tekstil,
hazır giyim, mobilya, ayakkabı, cam ürünleri önde geliyor. Proje
maddi anlamda bu. 

Bu ticari projenin siyasal tercümesi var. Ticaret yoluyla, siyasal
ilişkileri düzeltmek. Tarihteki benzerlerine, günümüzden son
örnek.

D

Buluşmanın mimarı Hisarcıklıoğlu

13
 K

as
ım

 2
00

7
H

ür
riy

et
 G

az
et

es
i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

356 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İsrail ve Filistin buna öyle güveniyor ki, Cumhurbaşkanları
düzeyinde bugün atılacak imza ile, projeye destek için, dünyaya
söz veriyor.

Siyasal irade

Gül henüz Dışişleri Bakanı iken, geçen yıl, bu konuyu İsrail ve
Filistin ile görüşüyor. Temele harç koyanlardan biri de Gül.

Ancak, işi buraya getiren Hisarcıklıoğlu. Peres’i ve Abbas’ı
Ankara’ya davet ediyor, kabul edilince, Gül ile Tayyip Erdoğan’ı
haberdar ediyor.

İki liderin, kendi bölgeleri ve Amerika dışında bir araya gelmeleri,
Ankara’da buluşmaları, Türkiye için hiç kuşku yok, büyük prestij.

Ama, bunun mimarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

Bununla birlikte, son aşamada siyasal irade elbette şart.

Blair: Tek proje bu

Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, Tony Blair Orta Doğu’da ulus-
lararası temsilci. Siyasal kimliğinin yanı sıra, emrinde üç milyar
dolar var.

TOBB’un yapmakta olduğu serbest bölgeyi duyunca Blair,
Hisarcıklıoğlu’nu arıyor:

“Bölgenin kalkınması için projelere ihtiyaç var. Ama baktım,
bugüne kadar gördüğüm tek somut proje sizinki. Onun için
destekliyorum.”

İşsizlik, açlık ve bitmek bilmeyen savaş. Blair gibi, bu işten Filistin
memnun. Çünkü, 50 Türk firması, her biri 200 Filistinli çalıştıra-
cak, on bin Filistinli’ye iş.

İsrail memnun, çünkü Filistinliler ne kadar iş sahibi olursa, kan
ve gözyaşının o kadar azalacağına inanıyor.

Türkiye zaten memnun. Hem kendi işadamları ciddi bir işlev
üstleniyor, hem de bunun siyasal prestiji var.

13
 K

as
ım

 2
00

7
H

ür
riy

et
 G

az
et

es
i,



357Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

BMM’de, dün, klasik deyimle “tarihi bir gün” yaşandı. 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de “Türk parlamento-
sunda” konuştu. 

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas da. 

*** 

1. Parlamento önemli bir platformdur. 

“Böyle amaçlarla” daha sık kullanılmalıdır. 

Batı “bunu yapıyor.”

Bizim “yapmaya başlamamız” da övünülmesi gereken bir gelişme. 

*** 

2. Türk parlamentosu dünyaya bir mesaj verdi: 

- Lider ülke Türkiye

- Düşman kardeşler bile Türk parlamentosunda düşüncelerini
söyleyebilirler. 

*** 

3. Sonuç şöyle de olabilir, böyle de…

Ama “karşı görüşteki ülke liderlerinin” birbirlerini dinlemek için
Türkiye'de bulunmaları büyük bir olaydır. 

*** 

“Konu” bir devlet politikasıdır. 

“Günlük siyasetin ve hükümetin” üstündedir. 

Türkiye “doğru zamanda, doğru iş yapmıştır.”

Günlük politik iç çekişmeler “bu büyü olayı” gölgelememeli.

RH +

Yazımızın “başlığını” açalım:

“R” Rifat.

“H” Hisarcıklıoğlu

“+” Pozitif karne notu pekiyi

*** 

Kolay mı “3 ülke liderini” aynı yemek masasına oturtmak. Kolay
mı bakanları, büyükelçileri, üst bürokrasiyi, sivil toplum liderleri-
ni, medya temsilcilerini bir araya getirmek. 

TOBB Başkanı dün bunu başardı. 

Dün Ankara’da “Filistin, Türkiye ve İsrail Ekonomik İşbirliği için
Forum” vardı. Gittik Abdullah Gül, Şimon Peres ve Mahmut
Abbas’ı dinledik. 

Tabii Hisarcıklıoğlu’nu da.

*** 

Rifat beyin “iş ve aş olmayan yerde kavga olur” saptaması doğru. 

“3 ülkenin işadamlarını bir araya getirme projesi” ise akıl dolu bir
girişim.

Öyle olduğu içindir ki “büyük bir destek buluyor.”

Hem de “ülke liderleri” düzeyinde. 

*** 

“İş bilenin kılıç kuşananın.” “Kayserili” Rifat Hisarcıklıoğlu “hem
iş biliyor, hem iş bitiriyor.”

Onun içindir ki yazımızın başlığında “RH+” dedik.

T
Doğru zamanda, doğru adım
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ün Ankara’da tarihi bir olaya tanıklık ettik. TOBB’un
girişimiyle ilk kez Nisan 2005’te Ankara’da bir araya gelen
İsrail, Filistin ve Türk iş dünyasının çatı kuruluşlarının
sürekli diyalogla bugüne kadar getirdiği ve adına Ankara

Forumu denilen girişimin yedinci toplantısı yapıldı ama asıl
tarihi olan dün kameralara takılan fotoğraf karesiydi. İsrail
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu idi bu karede yer alan aktörler. 

Sonrasında Başbakan Erdoğan’ın da girdiği bu tarihi karenin
devamı, TBMM çatısı altında Genel Kurul’da Türk parlamenter-
lere ve aslında tüm dünyaya seslenerek “barış” çağrısını yineleyen
Ortadoğu’nun yıllardır savaşan bu iki ülkesinin liderinin konuş-
malarına tanıklık etmek de ayrı bir olaydı. 

Filistin’de Gazze’de ve sonra da Batı Şeria’daki arsaların üzerine bir
serbest bölge kurulması ve burada kurulacak sanayi bölgesinde
Türk-İsrail ve Filistinli işadamlarının yatırım yapacak olması ve
buradan yapılacak ticarette vergi ve kota gibi tüm imkanların
yaratılması bölgede ticaretin geliştirilmesiyle önemli bir katkının
gerçekleşmesi işten bile değil. 

Kurulacak tesislerde binlerce Filistinli’ye iş imkânı yaratılacak.
Ortadoğu barışı için belki de en kalıcı adım atılacak yani;
ekonomik açılım gerçekleşecek. Nobel Barış Ödülü İsrail
Cumhurbaşkanı Peres’in de “Barış sürecine katkıda bulunacak en

önemli süreç” dediği ve “Dostum” diye hitap ettiği Filistin
Başbakanı Abbas ile Ankara’da olmaktan dolayı duyduğu mem-
nuniyeti açıkça belirtmesi Türkiye'nin bölgedeki etkinliği ve ağır-
lığında çok ama çok önemli bir katkı yapmıştır. 

Türkiye'nin Rolü

İsrail Cumhurbaşkanı’nın “kazan-kazan” olarak nitelendirdiği
Ankara Forumu sürecin herkesin desteklemesi gerektiği ifadesinin
de altını bir kez daha çözmekte fayda var. 

Gerçi: Ankara Forumu adı altında atılan imzaların getireceği
ticaret hacmi ele alındığında, belki de çok önemli bir büklük
olmadığı görülebilir. Ancak, burada bizim dikkat çekmek iste-
diğimiz asıl nokta; imzaların ticari büyüklüğünden ziyade, bun-
dan sonraki başta ekonomik ve elbette barış sürecine yapacağı
katkıdır. Barış yolunda iş-aş ve ticaretin ne kadar önemli olduğu,
dünya ülkeleri ve tarihi açısından daha önce defalarca ispatlandı. 

Dünyanın en sorunlu bölgelerinden Ortadoğu’daki huzur ve
refah ve elbette umut yaratması açısından bakılırsa eğer, dün
Ankara’da atılan imzaların asıl önemi anlaşılabilir. Bu sürecin asıl
mimarı başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere,
emeği geçen herkes, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve
İsrail ve Filistinli devlet adamlarının hepsi, birer teşekkürü hak
ediyor…

D
Ankara Forumu
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Filistin’e sanayi bölgesi

eres ve Abbas, Ankara Forumu’nda buluştu. Nihai bildiri
imzalandıktan sonra Peres, “Bu anlaşma, kazı-kazan anlaş-
masıdır” dedi. 

Batı Şeria’nın barış köprüsü, Türk sanayi

İsrail-Filistin arasında barış köprüsünü Türk işadamları organize
sanayi bölgesi ile kuracak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 10 bin
Filistinli istihdam edilecek. Mallar İsrail’den dünya piyasasına
sunulacak. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Batı Şeria’da oluşturulacak
sanayi bölgesine ilişkin olarak, istikrarsızlığın kanıksandığı, barış
ve huzurun özlendiği bir bölgede iş yapmaya, küresel ekonomide
rekabet etmeye ve istihdam yaratmaya çalıştıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Ankara Forumu kapsamında barış için sanayi
projesi başlattık. Bu proje kapsamında ilk etapta Batı Şeria’da
kurulacak organize sanayi bölgesinde yaklaşık 10 bin Filistinliye
istihdam sağlayacağız” dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres
ile Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ile birlikte
Ankara’ya gelen Filistin ve İsrailli iş adamları, Ankara Forumu
kapsamında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde Odalar birliğinde bir araya geldi. 

Karşılıklı güven gerekli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Forumu’nun 7’nci
toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail
Cumhurbaşkanı Shimon Peres ve Filistin Yönetimi Başkanı
Mahmut Abbas onuruna bir yemek verdi. Yemekte konuşan
Hisarcıklıoğlu, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, gele-
ceğe yönelik umutların somut adımlara dönüşmesinin haklı
gururunu yaşadıklarını söyledi. İş dünyası temsilcileri olarak zor
bir bölgede yaşadıklarının bilincinde olduklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“İstikrarsızlığın kanıksandığı, barış ve huzurun özlendiği bir
bölgede iş yapmaya, küresel ekonomide rekabet etmeye ve millet-
lerimize iş sağlamaya çabalıyoruz. Biliyoruz ki, bölgemizde
kurumsal altyapı ve siyasi ortam batılı ülkelerden farklıdır.
Belirsizliği azaltıp iktisadi faaliyetleri desteklemekten uzak bir
altyapı var. Bu yüzden bölgemizde iş yapabilmenin temel şartı
karşılıklı güvendir. Karşılıklı güven yoksa ne yatırım olur, ne
ticaret olur ne de barış olur.” 

Forumun ilk toplantısının 2005 yılında yapıldığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, aradan geçen süre içinde en büyük kazanımın
karşılıklı güven olduğunu kaydetti. İlk toplantıda aynı otobüse
binmeyi sorun konusu yaparken bugün aramızda çözüm odaklı

P

Ortadoğu için kazı-kazan barışı
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kurumsal ve yakın diyalogun tesis edildiğini vurguladı. Barış ve
sanayi projesinin Ankara Formu’nun ürettiği en somut projeler-
den olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Ankara Formu”nun
daha ilk toplantısından beri iş ve aş olmayan yerde kavga olur
dedik. O halde bölgede iş üretecek, aş üretecek projeler
geliştirmeliydik” dedi. Barış için sanayi fikrinin böyle ortaya çık-
tığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu fikrin Filistin topraklarından
Türkler tarafından sanayi bölgelerinin kurulması, Filistinlilere
istihdam yaratılması ve İsrail üzerinden malların tüm dünya
pazarlarına açılması olduğunu söyledi. 

Umut ışığı olacak

Sanayi projesi kapsamında Filistin’de TOBB-BİS şirketini kur-
duklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam
etti: “İlk önce Gazze’deki Erez Sanayi Bölgesi’nin yeniden can-
landırılmasına odaklandık. Buna paralel olarak da şuanda Batı
Şeria’da yeni bir sanayi bölgesini kurmak ve işletmek için hazır-
lıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Sanayi projesinin ilk ayağında
Batı Şeria’da kurulacak olan organize sanayi bölgesiyle ilk etapta
yaklaşık 10 bin Filistinliye istihdam sağlanacak. Proje işsizlik ve
istikrarsızlık içinde bölge için bir umut ışığı olacaktır. İlk ayakta
başarıya ulaşırsak yeni sanayi bölgeleriyle, yepyeni projelerle böl-
geye umut taşımaya devam edeceğiz. Taraflar karşısındakini düş-
man değil de tıpkı kendi gibi üretim yapan bir insan olduğunu
fark ettikçe iki toplum birbirine daha çok yaklaşacaktır.”

Ankara’da barışa adım

Cumhurbaşkanı Gül ve İsrail ve Filistin liderleri Ankara
Forumu’nda barışa imza attı. Peres, ‘Bazıları şarap içmiyor’ dedi
ve önlerine konan su dolu kadehi kaldırdı; Abbas, Gül ve diğer
konuklar da su kadehlerini barış için kaldırdılar 

İsrail ve Filistin liderleri bu ay sonunda ABD’nin Annapolis
kendinde görüşmeden önce Türkiye'de Ankara Forumu
çerçevesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin ulusal Yönetimi Başkanı
Mahmut Abbas, Türkiye'nin öncülüğünde 2005’te başlatılan ve
Filistin ile İsrail arasında güven artırıcı bir mekanizma olmayı
amaçlayan Ankara Forumu’nda buluştu. Çankaya Köşkü’nde
düzenlenen Ankara Forumu’nun 7. toplantısı çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Gül’ün açılış konuşmasını yapmasının ardından,
Peres ve Abbas’da katılımcılara hitap edere, forumun barış süreci
için önemine dikkat çektiler. 

Barışın şerefine su kadehi kaldırıldı

Liderlerin konuşmalarının ardından TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu forumun nihai bildirisini okudu. 

TOBB, Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu ile
İsrail İmalatçılar Birliği’ni de bir araya getiren Ankara Forumu

çerçevesinde daha sonra Gül, Peres ve Abbas, Batı Şeria’daki
organize sanayi projelerini başlatacak olan çerçeve mutabakat
anlaşmasına imza attılar. 

İmza töreninin ardından üç lider el sıkışarak basına poz verdiler.
İsrail Cumhurbaşkanı Peres, masada önünde bulunan su dolu
kadehi kaldırarak, ‘Bazıları şarap içmiyor. Biz de su kadehi
kaldıralım’ dedi. Peres’in sözü üzerine, yanında oturan Gül, Abbas
ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile diğer katılımcılar su kadehleri-
ni barış için havaya kaldırdılar. 

Cumhurbaşkanı Gül, İsrail Cumhurbaşkanı Peres ve Filistin
Ulusal Yönetimi Başkanı Abbas, daha sonra TOBB Üniversitesin-
deki Ankara Forumu öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Gül, yemekten önce yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin sadece siyasi olarak barış için uğraşan ülke olmanın
ötesinde, somut projeleri gerçekleştirmek için uğraşan bir ülke
olduğunu söyledi. 

Gül, bu buluşmaların, Annapolis’te yapılacak toplantı öncesinde
olumlu havayı besleyen, ona katkı yapan ve olumlu sonuç çık-
masına teşvik eden faaliyetler olarak görüleceğine inandığını
belirtti. 

Türkiye'nin İsrail ve Filistin’le çok yakın ilişkileri bulunan ve barış
için gayret sarf eden bir ülke olduğuna işaret eden Gül, Filistin-
İsrail meselesinin, iki tarafının meselesi olmaktan çok, tüm
dünyayı ilgilendirdiğini kaydetti. 

Filistin’e üniversite

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında Filistin ile İsrail arasında bir
üniversitenin de kurulacağını belirtti ve şöyle devam etti: 

“Bu sefer araziyi İsrail tarafı verecek, ama Filistin’e açık olacak.
5 bine yakın insan istihdam edilecek. Bilkent Üniversitesi projeyi
üstlendi. Rektör Ali Doğramacı, her türlü görüşmeyi yaptı ve
desteği aldı. Üniversitede bir de hastane olacak. Hastane
Filistinlilere hizmet verecek. 
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umhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud
Abbas, dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile
birlikte TOBB ETÜ’de düzenlenen Ankara Forumu’nda

buluştu. 

Benim davetli olduğum forumda; Gül, Peres ve Abbas yapılan
anonsla salona yan yana girdiler. 

Yemek öncesi üç lider de kısa birer konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Gül, “Türkiye'nin sadece siyasi olarak barış için
uğraşan ülke olmanın ötesinde, somut projeleri gerçekleştirmek
için uğraşan bir ülke” olduğunu söyledi. 

Peres, Camp David’de “Artık savaş ve çatışma olmasın. Filistinli
dostlarımızın dünyasında dostluğa yatırım yapalım. Özgürlük ve
barış ortamı içinde yaşamak, trajedilere son vermek ve herkesin
evine umut ışığı aşılama için çalışalım” diye konuştu. 

Abbas ise “Ekonomik gelişme olmazsa barış sağlanamaz. Ayrıca
bizler ekonomide gelişme sağlayamazsak siyasi alanda da gelişme
sağlayamayız” dedi. 

Kendisi için barış

Bu görüşmelerden bir sonuç elde edilir mi, edilmez mi bilemiyo-
rum; ancak şurası bir gerçek ki, Türkiye, Perez ve Abbas’ı
Ankara’da buluşturarak büyük iş yapmıştır. 

Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğindeki TOBB, zaten 3
senedir Gazze’de yatırım arayışını sürdürüyordu. 30 milyon
dolara malolacak sanayi bölgesi, aynı zamanda işsiz olan 10 bin
Filistinliye de istihdam olanağı sağlayacak. Yani kısacası
Gazze’deki Sanayi Bölgesi neredeyse 40 bin Filistinli için geçim
kaynağı olacak. 

Kabul etmek gerekir, dün tüm dünyanın gözleri Ankara’daydı. 

C
“Form”unda bir toplantı
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Bunlar güzel şeyler ama dikkatleri yeniden Türkiye'nin birinci
gündemi olan PKK terörüne çevirmek gerekiyor. 

“Bu konuyla ne alakası var” diyenler olabilir. 

Çok alakası var… İsrail Cumhurbaşkanı Peres, iki gün boyunca
birçok açıklama yaptı. 

Belki de Türkiye'yi en iyi anlayan veya anlayacak ülke İsrail’dir. 

Ama bakıyorsunuz Peres’in açıklamalarına; ne terör ne PKK lafını
ağzına alıyor. Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonunun
destekleyen doğrudan veya dolaylı bir laf çıkmıyor ağzından. 

Hatta olası bir operasyonda sivillerin zarar görmemesinden bile
bahsediyor. 

Çok değil bir sene önce İsrail ne yaptı?

İki askeri kaçırıldığı için Lübnan’ı dümdüz etmedi mi?

Siviller yerinden olmadı mı?

Bize göre Peres’in, PKK terörü konusunda Türkiye'nin arkasında
olduğunu Ankara’daki deklare etmesi gerekiyordu; ama yapmadı!

Ankara’nın Ortadoğu’daki barış çabalarını alkışlıyorum. 

Alkışlıyorum da, bu toplantıların yapıldığı saatlerde birileri,
Ortadoğu’da barıştan bahsederken aslan gibi dört Mehmetçik
daha Gabar Dağı’nda toprağa düşüp şehit oluyordu. 

Barış aracılığı yapmamızı isteyerek bir araya gelenlere sormak
istiyorum; “Kuzey Irak kaynaklı, Türkiye'yi vuran terör gerçeği ne
olacak?

Yani oralarda sükun, ne zaman ve nasıl sağlanacak?

Toplantının dipnotları

Ankara Forumu çerçevesinde verilen öğle yemeğinde menü tam
anlamıyla sağlıklı yaşam formülü içeren zeytinyağlı ördöv tabağı
ve balık buğulama ile formunuzu korumamıza yönelik olarak
seçilmişti. Oturduğum masada temsilci arkadaşlarımın yanı sıra,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru Metin Özdemir ile
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in doktoru Beni Hakimha da
vardı. 

Söz form ve form tutmadan açılınca, Dr. Metin Bey’e
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün formunu sordum. Tek
kelimeyle “Bazen o kadar hızlı yürüyor ki, korumalar ve ben çoğu

zaman sayın Cumhurbaşkanımızı yakalamakta zorlanıyoruz.
Ayrıca çok sağlıklı ve düzenli beslenir” dedi.

Peres’n doktoru Hakimha ise “Bizim memleketimizde birbirimize
‘120 yaşına kadar yaşarsın inşallah’ diye dua ederiz. Sayın
Cumhurbaşkanım 85 yaşında ve çok sağlıklı ancak eşi biraz rahat-
sız” dedi. 

Tabii bu arada dikkatime takılan diğer bir detay ise Filistin ve
İsrail Cumhurbaşkanlarının çeşnicibaşıları, yemek öncesi mutfak-
ta sıkı bir kontrol yapmışlardı. 

“Form ve Barış” ne kadar güzel iki kelime değil mi?

Tabii hakkını verirsen!
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gazze ve Batı Şeria’da sanayi bölgeleri pro-
jesini bir an önce yaşama geçirmek istediklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, İsrail tarafından projenin etkin işleyişi için

üstüne düşeni yapması gerektiğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu ‘Sanayi bölgelerinin İsrail limanlarından dünyaya
açılması zorunluluktur’ dedi

İsrail’in garantisi gerekli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gazze ve Batı Şeria’da sanayi bölgeleri projesini
yaşama geçirmek istediklerini, Filistin tarafının bir an önce yer
seçim sürecini tamamlamasını istedi. Hisarcıklıoğlu, bölgede
çıkan ürünlerin, kolaylıkla sınır geçişlerinden çıkarak, İsrail
limanları üzerinden tüm dünya pazarlarına açılabileceğinin
garantisini almak zorunda olduklarını da söyledi. 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Ulusal Yönetimi
Başkanı Mahmut Abbas ile birlikte Ankara’ya gelen Filistin ve
İsrailli işadamları, Ankara Forumu kapsamında TOBB’da bir
araya geldi. 

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
4 Eylül 2007’de Doğu Kudüs’te yaptıkları 6. toplantıda, Gazze’ye
ek olarak, Batı Şeria’da da sanayi bölgeleri kurulması konusunu
gündemlerine aldıklarını anımsattı. Hisarcıklıoğlu, yer seçimi
sürecini hızlandırmak amacıyla üç tarafın da temsilcilerinden
oluşan bir komite oluşturduklarını ve bu komitenin hazırlıklarını
tamamlayarak ön fizibilite çalışmalarını başlattığını söyledi. 

Sanayi bölgesi projesini bir an önce hayata geçirmek istediklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, bu doğrultuda, Filistin tarafının yer seçi-
mini bir an önce tamamlaması gerektiğini ve bölgenin kurulması
ile görevli TOBB-BİS adlı şirkete bedelsiz arsa tahsisi yapılması
gerektiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, ayrı ayrı arsa sahipleriyle
ortaklık kurmalarının projenin işleyişini sıkıntıya sokacağını vur-
guladı. Arsa tahsisinin ardından, Filistin yönetimi ve TOBB-BIS

T
Projenin mimarı TOBB
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arasında bir imtiyaz sözleşmesi imzalanacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Bir an önce Filistin’in gerekli adımları atmasını
bekliyoruz” dedi. 

İsrail tarafının da projenin etkin işleyişi için üstüne düşeni yap-
ması gerektiğinde işaret eden Hisarcıklıoğlu, bölgeden çıkan
ürünlerin, kolaylıkla sınır geçişlerinden çıkarak, İsrail limanları
üzerinden tüm dünya pazarlarına açılabileceğinin garantisini
almak zorunda olduklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, bu garanti
olmadan yatırımcıları ikna etmenin zor olacağını belirterek İsrail
tarafı ile “Ticaretin kolaylaştırılması ve Güvenlik İşbirliği” anlaş-
masını imzalamak durumunda olduklarını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, projenin ilk etabının Türkiye'den yatırımcı çek-
mek olduğunu da vurgularken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
himayesinde Çankaya Köşkü’nde bir tanıtım toplantısı yapacak-
larını kaydetti. 

İsrail Sanayiciler Birliği Başkanı Shraga Brosh da projenin çok
önemli olduğuna işaret ederken Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Elzogheir, Filistin halkına
uygulanan ambargonun kaldırılması dileğinde bulundu.
Elzogheir, yapılacak çalışmaların binlerce Filistinli’ye iş sağlaya-
cağını söyledi. 

Batı Şeria
Ortadoğu’ya ekonomik çözüm

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) Gazze’deki Erez
Sanayi Bölgesi’nin yeniden canlandırılmasının ardından, şimdi de
Batı Şeria’da benzer bir sanayi bölgesi oluşturuluyor. Filistin’in
önerdiği Batı Şeria’nın güneybatısındaki Tarkumya bölgesi uygun
bulunursa, yapıma 2008’in ilk çeyreğinde başlanacak. 

Gazze’deki Erez Sanayi Bölgesi’nin yeniden canlandırılması için
Türkiye ile Filistin arasındaki mutabakat zaptı 4 Ocak 2006 tari-
hinde Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Filistin Ulusal Yönetimi
Dışişleri Bakanı Nasser al Qidwa tarafından Ramallah’ta imzalan-
mıştı. Türkiye ile İsrail arasındaki mutabakat zaptı da 5 Ocak
2006 tarihinde Kudüs’te Gül ile İsrail Dışişleri Bakanı Silvan
Shalom arasında imza edilmişti.
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enzerlerini daha çok ABD’nin ve bazen de İngiltere’nin
öncülüğünde gerçekleşen zirvelerde gördüğümüz bir dizi
fotoğrafa tanıklık ettik dün Ankara’da. 

Uluslararası haber ajansları gün boyu belki de yerkürenin her
yerinden ilgiyle izlenen ve merak uyandıran Türkiye'den fotoğraf
ve haberleri abonelerine servis ettiler. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yanında İsrail Devlet Başkanı
Peres, diğer yanında Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Abbas’la
birlikte “yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya barış umudu veren
görüntüler” sergiliyordu. Dünün sloganı: “Buluşma noktası
Türkiye” idi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Peres konuşuyor. Abbas din-
liyordu; kürsüye Abbas çıktığında Peres dikkat kesiliyordu.
Konuşmalar yalnızca birbirlerine, kendi milletlerine değil bütün
insanlığa yönelikti. Konuşma zemini TBMM’deydi. Bu sahneler
“küresel barış yolunda Türkiye'nin rolünü ve önemini” kanıtlı-
yordu. 

“Demokrasiyle yönetilen laik ve modern bir Müslüman ülke”
İsrail ve Filistin liderlerini aynı anda ağırlıyor, kendi parlamento-
sunda onlara konuşma imkanı sağlıyor ve “barış için diyalog
kapılarını” başarıyla açıyordu. 

Peres ve Abbas gibi “her ikisi de Ortadoğu siyasetinin en önemli-
sembol isimlerinden” olan, Oslo Barış Antlaşması’nın altında
imzası bulunan konuklarımız hem Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuktan
sonra TOBB’un düzenlediği bir başka etkinlikte bir araya geldiler.

“Büyük bir vizyon” ile 2 yıl önce TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından başlatılan Ankara Forumu çerçevesinde
dün üç Cumhurbaşkanı’nın katıldığı öğle yemeğine bizler de bir
grup gazeteci olarak davetliydik. Dışişleri Bakanı Ali Babacan,
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay
ile Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da hazır bulunduğu salonda-
ki manzara gerçekten görülmeye değerdi. Gerçek anlamda tarihi
sahneler yaşandı. 

B
Ankara’dan bir dünya fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Gül salona girdiğinde bir yanında Peres, diğer
yanında Abbas vardı ve bölgede barışa katkı yapacak en somut
proje onuruna bir araya geliyorlardı. 

Her üç Cumhurbaşkanı dış ekonominin siyasi ilişkileri
geliştirmedeki rolüne işaret ettikten sonra “barış için sanayi” slo-
ganı adı altında nice projeler üretime kararlılığını vurguladılar.
Hisarcıklıoğlu, “burada dünya barışı için bir başarı hikayesi yaza-
cağız” sözleriyle umudunu dile getirdi. 

Bölgesel güçten küresel güce geçiş

Sınırların flulaştığı, tarihin yeniden yazıldığı ve kanlı petrol oyun-
larının sahnelendiği, bu uğurda terörün uluslararası siyasetin bir
aracı olarak kullanıldığı Ortadoğu’da, Türkiye bir süredir yeni bir
girişim başlatmıştı. Ben buna “bölgesel bir güç olmadan küresel
bir güç olmaya yönelik diplomatik bir atak” gözüyle bakıyorum. 

Derin stratejilerin uygulandığı bu coğrafyada Türkiye kendine
özgü bir yol edinmeye çalışıyor. 

Suriye Lideri Esad geldi, hemen ardından Iraklı bir heyet, sonra
Suudi Kralı, arada İranlılar ve Filistin ve İsrail liderleri Ankara’yı
ziyaret ettiler, son bir ay içinde. Hemen öncesinde İran’la bir
doğalgaz anlaşması yapıldı. Bugün Gürcistan (bir başka kaynayan
kazan Kafkaslar’dan konuk) Türkiye'de olacak. Birkaç gün içinde
Türkiye'den Yunanistan’a doğalgaz nakli de başlayacak. 

Türkiye, Ortadoğu’nun karışık, mücadeleye açık ve kanlı
mücadelelerin yapıcı, barışçı ve akli bir müdahalede bulunma
girişimini uyguluyor. 

Şu anda dünyada dış politika vizyonu her zamankine göre daha
fazla önem kazanmış durumda. 21’inci yüzyılın tarihsel şekillen-
mesi Ortadoğu’daki güç savaşları neticesine göre gerçekleşecek.
Küresel güç odakları petrol ve su üzerine hesaplar yapıyorlar,
amansız bir kavga yaşanıyor. Biraz geç kalsa da Türkiye aktif bir
dış politika vizyonu dizayn etmeye uğraşıyor. 

Bu bölgeye dair mutlaklığından hiç şüphe duymadığımız iki
gerçeklik var. Birincisi: Türkiye olmadan Ortadoğu’da adım atıla-
maz, eğer atılırsa da o hedefe ulaşılamaz. İkincisi: İsrail-Filistin
sorunu sona ermeden Ortadoğu’da kan durmaz, hatta dünyada
barış tesis edilemez. 

Ankara şimdi bu perspektifle aktif dış politika yürütmeye çalışı-
yor. Bu misyon başarılı olduğu müddetçe bizim batı için değer-
imiz ve anlamımız artar, AB bize gerçekten ihtiyaç duyar, ABD
sahici ve stratejik ortaklık inşa etmek zorunda kalır. Evinde güçlü,
bölgesinde etkin ve küresel düzlemde sözü dinlenen bir ülke olma
hedefinin yapı taşları kuruluyor. Tarihimize yakışan budur. 
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ürkiye'nin Filistin koordinatörü eski bakanlardan Vehbi
Dinçerler kibar insan, bir konuyu görüşmek üzere
yanımıza geldiğinde ısrarla oturmamızı istedi, direnince
tam benim sandalyemin yanında diz çökmeye kalktı.

Etraftaki meslektaşları göstererek “Aman Vehbi Bey” dedim,
“Şimdi size bir tarikat uydurur, yanımda diz çözmenizden hare-
ketle beni şeyh sizi de mürit yapar bunlar…”

Medyamız yeni döneme uyum sıkıntıları yaşıyor; büyük medya
sıkıntıyı daha da büyük yaşıyor, Suudi Arabistan’ın yaşlı kralı
ülkemize geldiğinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan
Tayip Erdoğan’ın kendisiyle kaldığı otelde görüşmesinin medya-
da büyük sorun yapıldığını hep birlikte gördük. “Olur mu canım,
bu bir skandal” ile başlayıp “Protokole aykırı” bilgiçliğiyle devam
eden, bazen terbiye sınırlarını zorlayan yayınlar yapıldı…

Rıfat Hisarcıklıoğlu için zihnimde hazırladığım tebrik cümlesini
TEPAV Başkanı Prof . Güven Sak’a söyledim: “Skandal diye ben
buradakine derim; Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kralı eş
zamanlı ziyaret edip fotoğraf çektirmesi küçük olaydı, üç
Cumhurbaşkanının TOBB’un ayağına kadar gitmesi ise büyük
skandal…”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon
Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yoğun program-
larının arasına TOBB’un düşünce üreten kuruluşu TEPAV’ın
verdiği öğle yemeğini sıkıştırmayı da başardılar. Bir düşünce
kuruluşu dünyanın her hangi bir yerinde aynı anda üç
Cumhurbaşkanını ağırlamış mıdır acaba? Ben hiç sanmıyorum.

Sebebini anlamak kolay tabii: Abdullah Gül henüz dışişleri
bakanıyken benimseyip savunduğu TOBB’un Filistin’de refahı
artırma amaçlı “Barış İçin Sanayi Girişimi” projesini Şimon
Peres’e de tanıtıp desteğini almıştı; proje zaten Filistin yararına ve
dolayısıyla Mahmud Abbas da ona sahip çıkıyor. TOBB-TEPAV
bu durumu bir yemek dâvetiyle pekiştirmiş oldu. 

Bizim masa Türk medyasının ağır toplarıyla doluydu. Yanımda
oturan yabancı dille yayın yapan bir gazetenin temsilcisi olan
arkadaşa TOBB’u tebrik sebebimi aktardığımda, “Teessüf
ederim” dedi bana, “Suud Kralı’na gitmek ile buraya gelmek aynı
şey mi?” Bana göre iki olay arasında pek az fark var. “Üç devlet
başkanından birinin Suud Kralı olduğunu düşün” dedim. “Aynı
rahatlıkla onaylar mıydın karşıdaki manzarayı?”

T
Üç Cumhurbaşkanı
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Üç cumhurbaşkanının birlikte bir yere gitmesi protokol açısından
hayli sıkıntılı bir olay. Köşk’teki imza töreninden sonra aynı araca
binip Meclis’e gelmişler. İşte size birkaç protokol sorusu: Ayrı
aracın içerisinde kim nereye, nasıl oturacak? Normalde biri sağda
diğeri solda olmak üzere iki gönderi bulunan araca üç bayrak bir-
den nasıl çekilecek? Önce hangisi binip en son hangisi inecek?

Yemekte sorulardan birinin cevabını alabildim yalnızca:
Protokolcüler bayrak sorununun çözümünü, soldaki gönderi iki
bayrak takılacak biçimde yenileyip sağdakine Türk, soldakine de
İsrail ve Filistin bayrakları çekmekte bulmuşlar…

Özellikle İsrail tarafı kalabalıktı; ülkemizdeki konuyla ilgilenen
herkesle birlikte hemen bütün gazetelerin pek çok yazarıyla tem-
silcilerini de yemeğe çağırmışlar. Aynı kalabalık heyetler
Meclis’teki özel oturuma da katıldı. Meclis basın locasında bizler
kadar İsrail’den gelmiş gazeteci vardı. Giriş ve çıkışlarda fazla bir
zorluk çekilmedi yine de…

Filistin tarafı biraz zayıftı İsrail’le mukayese edildiğinde. Keşke
imkân bulunsa da olayı izlemek üzere Filistinli gazeteciler de eş
zamanlı olarak Türkiye tarafından çağrılabilseydi. Filistin’den
işadamları gelmişlerdi zira. TOBB için de bir prestij projesi
“Ankara Forumu” diye de bilinen ‘Barış için Sanayi Girişimi’;
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu siyasi alanda da etkileri
hissedilen girişimi sonuna kadar götürmeye kararlı…

Filistin Koordinatörü Vehbi Dinçerler iki taraf arasındaki ilişki-
lerdeki eşitsizliği bir Mevlana öyküsüyle anlatıyor. “Şimon Peres’e
de anlattım” dediği öyküyü aslında biliriz; Adamın biri elindeki
uzunca bir sopayı iki bacağının arasında tutup uzun yola gidermiş
gibi yapıyormuş… Bir dostu “Hayrola” demiş “Ne yapıyorsun?”
Adam, bu soruya, “Atıma bindim, Hicaz’a gidiyorum” cevabını
vermiş…

“Şimon Peres’e dedim ki: Mahmut Abbas da o adama benziyor
işte; yola çıkmış ama atı değil yalnızca sopası var… Siz ise ken-
disinden akla gelebilecek her şeyi talep ediyorsunuz… Barış yap-
masını, ülkesindeki barış muhaliflerini zapt-ü rapta almasını,
ekonomiyi düzeltmesini… Atı olmayan adam Hicaz’a nasıl gide-
mezse, Mahmud Abbas da bunları yapamaz…”

Bu kadar ‘cuk oturan’ öykü kolay bulunmaz. Şimon Peres öyküyü
dinlediğinde günün anlam ve önemine uygun bulduğunu
söylemiş…
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luslararası politikada, önemli meselelerde inisiyatif almak;
ortaya pozitif tavırlar koyabilmek; ihtilafların giderilme-
sine katkı yapan jestler yapmak, tarafları birbirine yak-
laştıracak objektif ve kararlı duruş göstermek; ülkelerin

imajı açısından çok önemlidir… Bu çerçevede, Türkiye'nin
teşvik ve arabuluculuğu ile, İsrail ve Filistin devlet başkan-

larının Ankara’da bir araya gelmesi çok anlamlı bir olaydır. Her
ikisinin Büyük Millet Meclisi’nde yaptıkları konuşma ile; burada
Türk halkına, kendi halklarına ve bütün dünyaya verileri
mesajların, barış sürecinin yeniden canlandırılması çabalarına
kazandırdığı ivme açıktır. Bu mesajlar, beynelmilel arenada da
ciddi yankılar uyandıracak niteliktedir. 

Zira Filistin-İsrail ihtilafı, tam altmış yıldır devam eden;
dünyadaki en uzun süreli ve en karmaşık meselelerinden biridir.
Böylesine kritik bir meselede olumlu ve yapıca rol alma, ala-
bilmek her halükarda takdir toplayacak bir davranıştır. 

Şimdi bir an için düşünelim; Çankaya Köşkü’nde Ahmet Necdet
Sezer ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) un başında
da mesela Fuat Miras bulunuyor olsaydı; acaba bu önemli ulus-
lararası etkinlik gerçekleşebilir miydi? Görev süresi yakın zaman-
da sona erdiği için; Sayın Sezer’in diplomasi anlayışı ile iş
adamlarına ve iş dünyasına yaklaşım biçimi henüz hafızalarda
tazeliğini korumaktadır. Bırakınız İsrail ve Filistin işadamlarının
birbirine yakınlaştıracak bir projeye katkı yapmak; Türk
işadamlarının en haklı ve meşru taleplerine bile kayıtsız kaldığı
unutulmuş olamaz. Fuat Miras ismini de, rast gele buraya yaz-
madım. Kendisi malum, 28 Şubat Döneminde TOBB başkanı
idi. Ve o sürecin sivil kanat harekatını yürüten ve bazılarının
“Dörtlü çete” diye tanımladığı oluşumun (TOBB, TİSK, TÜRK-
İŞ ve DİSK’in o dönemdeki başkanları) içinde idi…

On yıl önceki (1997) TOBB ile on yıl sonraki (2007) arasındaki

ne fark var? Cevap: Önceki, ülkeyi siyasi bunalıma sürükleyen
post modern bir askeri darbeye destek verme gayretinde idi!..
Şimdiki ise, Türkiye'nin ve Türk iş aleminin uluslar arası arenada
imajını parlatacak ve bölge barışına büyük  katkı yapacak dev bir
projeye imza atıyor… İşte aradaki fark!

Abdullah Gül ve Rifat Hisarcıklıoğlu… Bu iki ismi, Kayserili iki
hemşehri oldukları için yazının başlığına çıkarmadım. Elbette
ikisi de Kayseri’nin yetiştirmiş olduğu önemli kişilerdendir. Ama
burada bizi ilgilendiren; Sayın Gül ve Sayın Hisarcıklıoğlu’nun;
görevleri ve konumları ile mütenasip olarak, ülkemiz yararına
önemli projelere ve başarılara imza atmış olmalarıdır. Bu arada
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın; “Ankara Forumu” nun hedefe ulaş-
ması için verdiği siyasi desteği de hatırlatalım… Elbette,
Hükümetin siyasi deste ve teşviklerinin kararlı bir şekilde bu pro-
jenin arkasında olması, bugünkü sonucu meydana getirmiştir. 

Sayın Gül, daha önce deruhte etmiş olduğu Başbakanlık ve
Dışişleri Bakanlığı görevlerinde; “devlet politikası” icabı olarak
AB ile bütünleşme hedefine ulaşma noktasında başarılı bir per-
formans sergiledi. Aynı şekilde Sayın Hisarcıklıoğlu başkanlığın-
daki TOBB; Türkiye'nin ekonomik alanda. Avrupa Birliği mük-
tesebatına uyum sağlayabilmesi ve Avrupa iş aleminin standart-
larını yakalayabilmesi yolunda çok önemli aktivitelere imza attı. 

Türk ekonomisinin yüzde seksenini bünyesinde barındıran
TOBB’un; birikim ve enerjisini, doğru istikametlere, yöneltmesi
şüphesiz önemlidir. Filistin’de kurulacak olan ve ilk etapta en az
on bin Filistinliye iş imkanı sağlayacak olan sanayi bölgelerine
öncülük eden TOBB, uluslar arası camiada Türkiye'nin yüz akı
olacak ve Orta Doğu Barışına yönelik bir sembol niteliğindeki bir
büyük projeye imza atıyor. Bu hakikaten takdire şayan bir gayret.
Başta Sayın Hisarcıklıoğlu olmak üzere, TOBB Yönetimini bu
faydalı ve başarılı faaliyetinden dolayı tebrik etmeliyiz…

U
Abdullah Gül ve Rifat Hisarcıklıoğlu
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umhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağında İsrail Devlet
Başkanı Şimon Peres solunda ise Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas. Ortadoğu’da sorunlar ağır ve derin.
Çözüm zor. Görüşmeler, buluşmalar, süreçler yıllardır

sürüyor, alınan mesafe sınırlı. Herkes yorgun. Ancak yine de
yüzler gergin değil. Barış yolunda küçük de olsa adım atmanın

rahatlığı okunuyor. Bu tarihî görüntü dünyaya Ankara’dan veril-
di. Her açıdan heyecan uyandırıcı manzara. Türkiye'nin bölgesel
güç olduğunun kanıtı. Bu fotoğrafın oluşmasında en büyük pay
Cumhurbaşkanı Gül’ün…

Ay sonunda Annapolis’te yapılacak barış görüşmelerinin bir bakı-
ma önsüzü. Ankara buluşmasıyla Türkiye sürece müdahil oluyor.
Ortadoğu’da barışa giden yolda en az ABD ve Avrupa ülkeleri
kadar Türkiye'nin de söyleyecek sözü var. Bu fotoğrafın bir
anlamı da bu. Türkiye Ortadoğu’ya ABD’den de Avrupa’dan da
daha yakın ve daha ilgili Tarihî ve coğrafî olarak. Annapolis yolu-
nun Ankara’dan geçmesini olağan karışlamak lazım.
Annapolis’ten önce Ankara…

Büyük buluşmada sadece siyaset konuşulmadı, somut projeler de
ele alındı. Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun emekleri sonucu
TOBB’un öncülüğünde başlayan ‘Ankara Forumu’ yeni
meyvelerini veriyor. Erez’den sonra bir başkası… Gül, Peres ve
Abbas Batı Şeria’da organize sanayi projelerini başlatacak olan
çerçeve mutabakat anlaşmasının imzalarını attı dün. Projenin
Filistin halkı için önemi büyük. Ayrıca barış yolunda atılmış ciddi
bir adım. Slogan; ‘Barış için sanayi’. Hedef barış,

Bölgeyi bilenler farkında. Ekonomi barışa giden önemli yollardan
biri. Filistin daha çok siyasi yönüyle dünya gündeminde. Ancak
Filistinlilerin yoksulluk diye acı gerçeği var. Filistin halkı günlük
yaşamını bin bir güçlükle sürdürüyor. Ekonomik projelerini ha-

yata geçmesi Filistin’e her bakımdan ekonomik değer olarak yan-
sıyacak. Hem devletleşme sürecini olumlu etkileyecek hem de
halkın günlük yaşamını. Yine TOBB’un girişimiyle bir noktaya
getirilen Erez sanayi bölgesinde istenen sonuç alınamadı. 

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim ve çatışma ortamı pro-
jelerin hayata geçmesini geciktirdiği ortada. Ankara Forumu pes
etmeye niyetli değil. Dün atılan imzalar bunun somut projelerle
katık yapmanın başka yolu yok. Cumhurbaşkanı Gül, bir başka
projenin daha gündemde olduğunu açıkladı. Ortak üniversite
açmak… Araziyi İsrail’in sağlayacağı üniversitenin kurulmasına
Türkiye öncülük edecek, Projeyi Bilkent Üniversitesi üstlendi.
Üniversitenin bölgeye yapacağı hizmet sanayi bölgelerinden az
değil. 

Tarihî görüntü Ankara Forumu’nun ardından Meclis’e taşındı.
Öğleden sonra TBMM aynı anda üç Cumhurbaşkanını ağırladı.
Gül, Peres ve Abbas, Genel Kurul salonuna iktidar ve muhalefet
partilerine mensup milletvekillerinin alkışlarıyla girdi. Oturumu
yöneten Başkan Güldal Mumcu “Bu beraberliğin dünyamıza
barış getirmesini diliyorum.” dedi. Peres Müslüman bir ülkenin
parlamentosunda konuşma imkanı bulan ilk İsrail devlet başkanı
olarak kürsüye geldi. Türkiye'nin bölgede üstlendiği rolü
anlatırken “Türkiye global bir mimar, bölgesel bir mühendistir.”
dedi. Cahit Sıtkı’nın ‘Memleket İsterim’ şiirini baştan sona
okudu. Mahmut Abbas Türk halkının Filistin davasına gösterdiği
yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti aktarırken “Türkiye'nin
bölgedeki anlaşmazlıklara etkin çözümler bulacağına inanıyo-
rum. Bu süreçte sizin rolünüz kesinlikle etkili olacaktır.” dedi. 

İsrail ile Filistin devlet başkanlarının aynı anda Meclis’te konuşa-
bilmesi Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çok uygun. Ve bu rolün
hakkını vereceğini bütün dünyaya gösterdi.

C
Tarihî fotoğraf
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u bir rüya idi” tanımlaması Ankara Forumu’nun İsrailli
eşbaşkanı Shraga Brosh’a ait. Anlattığı durumun tablosu
dün Ankara’da yaşanan üçlü zirvenin yanı sıra Filistin

topraklarında somut bir projenin gün yüzüne çıkmasıdır. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres
ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’ın aynı yemekte aynı
masada bulunmasının yanı sıra, Peres’in TBMM’de yaptığı
konuşma, sonuçları ne olursa olsun tarihi bir andır. Üçlü zirvenin
sebebi Ankara Forumu’dur. Ankara Forumu’nun amacı ise, “Barış
için sanayi” olarak ifadelendirilen, Filistin’e istihdam sağlayacak
organize bir sanayi projesinin oluşturulmasıdır. Forum şimdiden
amacını çoktan aşıp, bütün dünyayı ilgilendiren bir soruna
çözüm adımları da olmuştur. Peres, “Saygı duyduğum halkın
temsilcisi” diye selamladı Mahmut Abbas’ı. Aslında bu bir pro-
tokol konuşması değildi. Peres’in kurduğu ve sadece Filistinlilere
yönelik çalışan bir vakfı olduğunu unutmamak lazım. Gerek
önceki gün gereksi dünkü konuşmalarda yumuşak üslubu dikkat
çekti. İran ve terör konusunda, Türk Politikasına aykırı şeyler
söylerken bile karşısındakini rencide etmeyecek bir tarzdı bu.
Mahmut Abbas’ın, 26 Kasım’da yapılacak Annapolis’teki konfe-
ransa hazır olduklarını ifade etmesi ilginçti. Meclis’teki konuş-
masında da pazarlık sürecinde veya Amerika’daki konferansta
ortaya koyacakları argümanların ipuçlarını verdi.

Bu üç yıllık zorlu bir süreç. Ankara Forumu’nun işadamı temsil-
cileri niyetlerini gerçekleştirmek için, devlet kademelerinde
destek ararken, 2005’in Haziran ayında Peres’in Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu konuyla ilgili telefonla araması dönüm noktası
olarak kabul edilebilir. Gelinen noktada iki detay anlaşma
tamamlanmasıyla organize sanayi bölgesine ilk harç konulacak.
Önce Batı Şeria Tarqumia’da yeterince arazinin tahsis edilmesi ve
üretilen malların giriş çıkışının rahatlıkla sağlanacağı İsrail’le
yapılacak olan anlaşma, Bunun yansıması sadece o bölgeyle ilgili
olmayacak. Ocak ayında Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin böl-
gesinde yeni bir sanayi bölgesi ile Gazze’deki Erez de tekrar haya-
ta geçebilecek. Cumhurbaşkanı Gül’ün de ifade ettiği gibi, aynı
süreç içinde Bilkent Üniversitesi’nin İsrail’de açacağı ve
Filistinlilere hizmet edecek üniversite ve hastane de hayat bula-
cak. 

Aslında bu bir model ve TOBB dünyanın pek çok yerinde ben-
zeri talepler alıyor. Bir kere daha söylemekte fayda var. Konumuz
organize sanayi bölgesi ama, Kuzey Irak’la yaşanan gerginlik
sürecinde bu ziyaretler ortamın yumuşamasını sağladı. Dahası
Türkiye'nin bölgede “Yumuşak Güç” olarak tanımlanmasında ve
etkinliğinde somut bir adım oldu. 

B
Bir rüya gerçekleşirken…
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ürkiye'den devletin zirvesinden, iç kamuoyuna ve dünyaya
üç gün arayla iki önemli fotoğraf yansıdı. Her iki fotoğraf
da hem içerde hem dışarda önemli yankılar yaptı. 

Ama iki fotoğraf karesi arasında dağlar kadar fark var. İlk
fotoğraf, çok tartışmalı kral fotoğrafı…

Ortada Suudi Arabistan Kralı Abdullah iki yanında ise Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip
Erdoğan Ankara Swiss Otel’de Kral’ın huzurunda…

Bu görüntü Türkiye'yi rahatsız etti. Devlet geleneklerine, 80 yıl-
lık protokol kurallarına pek de uymayan bir görüntü idi. Bu yüz-
den Cumhurbaşkanı da Başbakan da eleştiri aldı. 

Ama dün Ankara’da verilen ikinci fotoğraf çok farklı…

Türkiye Odalar Birliği’nin girişimleri ve öncülüğüyle oluşturulan
Ankara Forumu kapsamında Batı Şeria’da kurulması öngörülen
serbest sanayi bölgesine ilişkin protokolün imza töreni için İsrail
ve Filistin Devlet Başkanları dün Çankaya Köşkü’nde buluştular.
Bu buluşmada Abdullah Gül faktörü kuşkusuz önemli, Ancak
dünkü o fotoğraf karesinin oluşmasında Odalar Birliği Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Ankara Forumu çerçevesinde iki yılı
aşkın süredir yürüttüğü girişimlerin payı çok büyük. 

Cumhurbaşkanı Gül’ün bir yanında İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres, diğer yanında Filistin Devlet Başkanı Mahmut
Abbas, Gül, yarım asırı aşan süredir savaşan iki ulusun lider-
lerinin kollarından sıkı sıkı kavrayarak tokalaşıyor. 

Çankaya Köşkü’ndeki zirve ve fotoğraf karesine yansıyan bu
görüntü bir anlamda 26 Kasım’da Annapolis’te başlayacak olan
İsrail-Filistin Barış Konferansı’nın provası niteliğindeydi. 

Tabii ki İsrail-Filistin barışını Türkiye sağlıyor değil. Ancak
önemli katkılar yapıyor. Türkiye'nin Filistin’le olan tarihsel
bağları ve yakınlığı, aynı şeklide İsrail ile özellikle son 10- 15 yıl-

dan  beri yürüttüğü yakın işbirliği politikası, başta savunma
sanayi olmak üzere stratejik işbirlikleri iki tarafın da Türkiye'ye
güven duymasında önemli etken. 

Bir başka etken de Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde
edindiği birikim. Gül, Türkiye'nin bu coğrafyadaki potansiyel
gücünü ve etkinliğini en iyi bilen politikacı. Bu etkinliği, hem
Türkiye'nin ulusal çıkarlarını en iyi biçimde gözetmek bakımın-
dan hem de bölge barışına katkı için nasıl kullanabileceğini de
muhtemelen dört buçuk yıllık Dışişleri Bakanlığı döneminde çok
iyi kavramış, kafasında bir model belirlemişti Cumhurbaşkanı. 

Önce Suriye devlet Başkanı Başer Esad’ın Ankara ziyareti,
Ardından Suudi Arabistan Kralı’nın gelmesi ve son olarak da
İsrail ve Filistin Devlet Başkanları’nın Ankara’da buluşmaları. İki
konuk başkanın arka arkaya Türkiye Büyük Millet Meclisi
kürsüsünden yaptıkları konuşmalar, verdikleri barış ve dostluk
mesajları. 

Dün Ankara’da gerçekleştirilen bu tarihi buluşmanın ardından
ABD’nin Annapolis kentinde yapılacak olan İsrail – Filistin Barış
Konferansı’na Türkiye'nin dahil edildiği haberi öğle saatlerinde
Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. 

Bu gelişmeler PKK terörü nedeniyle kritik bir süreç yaşayan ve
Kuzey Irak’a yönelik askeri operasyon hazırlığındaki Türkiye'nin
diplomasi alanında elinin güçlenmesine de katkı yapabilir. 

Evet, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçileli 2,5 ay oldu. Henüz
yolun başında ve dış politikaya damgasını vuracağının mesajını
güçlü biçimde veriyor. 

Görevi devraldığı Sezer gibi içe kapalı değil, Turgut Özal gibi aktif
bir Cumhurbaşkanı olacağı anlaşılıyor. 

Bu durum acaba hükümeti, Başbakan Erdoğan’ı rahatsız eder mi?
Yoksa aksine memnun mu olur Erdoğan?

T
İki fotoğraf…
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srail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet
Başkanı Mahmut Abbas’ın, Ankara’yı aynı gün ziyaret edip,
TBMM’de aynı anda konuşma yapma olanağına sahip

olmaları Türk diplomasisinin kutlanması gereken bir başarısı
oldu. 

Annapolis’te yeniden başlaması beklenen Ortadoğu barış sürecin-
den önce iki lideri bir araya getirmek, Türkiye'nin bölgedeki uzun
vadeli hedefleri açısından önemli. 

TOBB’nin girişimiyle başlatılan Batı Şeria’da bir organize sanayi
bölgesi kurulması girişimi de bölgede barışın tesis için önemli bir
adım. 

Ancak Ortadoğu’da dönem dönem canlanan bu barış girişimlerine
çokça tanık olmuş bir gazeteci olarak doğrusunu isterseniz fazla
ümitli de değilim. 

Ortadoğu’da kalıcı bir barışın kurulabilmesinin bir tek yolu var.
Filistin’de insan haklarını göz ardı etmeyen, adil bir çözümün
bulunması. 

Görünür bir gelecekte Filistin’in kendi iç meselelerini çözebilmesi
mümkün değil gibi. 

Filistin’in kendi iç sorunlarını çözmeden de bütün Filistin’i kap-
sayan, adil bir barışın kurulabilmesi ne yazık ki mümkün değil. 

Bunun için İran’ın da benzer bir tutum içinde olması gerekiyor ki
Ahmedinecad’ın “İsrail haritadan silinene kadar mücadele” söyle-
mi içinde bu da gerçekleşmesi zor bir hedef. 

Elbetti İsrail ve ABD’nin Filistinlilerin taleplerini görmezden
gelmekte ısrarları da çözümü zorlaştıran bir başka husus!

Barış, Ortadoğu’da uzun ve zorlu bir yoldan geçilerek elde
edilebilecek. Ankara’daki girişimin bu uzun yolda önemli bir
adımı gerçekleştirmesini dileyelim. 

İ
Barış çok uzun bir yolun ucunda
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rakya ve Kafkasya sınırlarımız güvenlidir, oturmuştur,
kökleşmiştir. Kafkasya ve Balkanlar belli bir istikrara
kavuşmuştur çünkü. Ortadoğu’da ise istikrarsızlık ve çatış-

ma vardır.  Araplar arasındaki sınırlar bile cetvelle çizilmiştir ve
oturmamıştır. 

Türkiye'ye yönelik tehditler de Ortadoğu’dan geliyor!

Bekaa Vadisi on yıllar boyunca Türkiye'ye her türden terör ihraç
etti! Bugün de etnik milliyetçi tehdit Ortadoğu’dan geliyor. 

İslamcı militanizmin de İsrail militarizminin de gıda kaynağı,
Ortadoğu’daki Filistin meselesidir. Türkiye Ortadoğu’daki
süreçlerde etkili roller alabildiği ölçüde kendi güvenliğini ve gele-
ceğini de güçlendirmiş olacaktır. 

Türkiye'nin 1960’ların sonundan itibaren Arap ve İslam dünyası-
na açılması doğru bir başlangıçtı. 

Bugün hangi temel sorunumuz vardır ki, Ortadoğu’nun ya rolü
ya da çözüme katkısı önemli olmasın?!

Özgün model

Ankara bir süredir Doğu-Batı trafiğinin kavşak noktası haline
gelmiştir. 

Bunun en iyi örneği, Ankara’daki Şimon Peres ve Mahmud Abbas
buluşmasıdır. 

Başka hangi ülke bu bölgede böylesine tarihi bir buluşmanın ev
sahipliğini yapabilirdir?

Türkiye'nin yaratıcı bir projesi olan “Ankara Platformu”, çatışmalı
sorunların çözümünde özgün bir modeldir: Uluslararası katılım-
larla, Batı Şeria’da on bin kişinin çalışacağı organize sanayi bölgesi
inşa edilecek, Türk, Yahudi ve Arap işadamları ortak şirketler kura-
cak! Bunu hem İsrail hem Filistin otoriteleri destekliyor!

Bu projenin uygulanmasını TOBB’un üstlenmesi başlı başına
dikkat çekici bir olaydır. Piyasa ekonomisi ve dışa açık büyüme
sayesinde Türkiye'de girişimci orta sınıfın ulaştığı ekonomik
kudreti Rifat Hisarcıklıoğlu Filistin meselesinin çözümüne taşı-
yor. 

T
Ortadoğu’da Türkiye
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Tabii Arapların ve Yahudilerin güvenini sağlayan Türk diplo-
masinin oluşturduğu siyasi zemin üzerinde…

Rol almak…

Ortadoğu’yla ilgili bütün süreçlerde Türkiye'nin rolü artıyor.
Annapolis zirvesine 30 ülkeyle beraber Türkiye'nin de davet
edilmesi elbette yeterli değildir!

Filistin – İsrail barış sürecinde “Kuartet” denilen ABD, Rusya,
BM ve AB dörtlüsüyle birlikte bölgesel aktörler olarak “Mısır,
Suudi Arabistan ve Ürdün” üçlüsü önemli bir ağırlığa sahiptir.
Ankara, Ortadoğu’da artan ağırlığına paralel bir tarzda dördüncü
ülke olarak rol almak istiyor. Resmen ilan etmediği amacı budur. 

Suudi Kralı’na olağanüstü ilgi gösterilmesi bu siyasete denk düşü-
yor. Kral da Türkiye'den yapılan ziyaretlere üst düzey veya pro-
tokol dışı uygulamalarla özel yakınlık gösteriyor. 

Arap dünyasındaki rekabet dengeleri, Ankara ile Riyad’ın uzlaş-
masını kolaylaştırıyor; Mısır’la o kadar kolay olmuyor mesela.

Cumhurbaşkanı Gül, “Üçlü”ye katılmaya zemin hazırlamak gibi
doğru bir amaçla da olsa, Kral’a ilgisinde ölçüyü kaçırdı mı?

Bir diplomata göre:

- Yabancı devlet başkanının ülkemizde ağırlandığı her yer ‘dezi-
dans’tır. Camlı köşk veya otel fark etmez. Cumhurbaşkanı, konuk
devlet başkanını ‘rezidans’ta ziyaret edebilir. 

Ama üçlü fotoğraf yok mu; hakikaten hoş değildi…

Herhalde asıl konuyu, Ortadoğu süreçlerinin Türkiye için güven-
lik ve gelişme bakımından hayati derecede önemli olduğu
gerçeğini gölgede bırakmamalı protokol sorunları…
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Gül, Peres ve Abbas’ın ellerini birleştirdi

Filistin’le savaşan İsrail Cumhurbaşkanı Perez’le, Hamas’la
kavgalı Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM’de konuştu.
Perez, bir Müslüman ülke Meclis’inde konuşan ilk İsrailli
oldu. Abbas Kudüs’ü istedi. 

Cahit Sıtkı’nın ‘Memleket’ini okudu

ki lider, TBMM’de konuşan ilk İsrail ve Filistin devlet
başkanı oldular. Peres, İspanya’nın kovduğu Yahudilere
Bab-ı Ali’nin kucak açtığını hatırlatırken, Cahit Sıtkı
Tarancı’nın ‘Memleket isterim’ şiirini okudu. 

Abbas, Peres’e mesaj verdi

Peres, İran’ı suçlamayı da ihmal etmezken, Abbas da, Peres’e
“Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs’ten başka bir yer ola-
mayacağı, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği”
mesajını verdi. 

Hamas’a demokrasi eleştirisi

İsim vermeden Hamas’ı da eleştiren Abbas, “İçimizdeki bazı
güçler demokrasi gayretlerine inanmadılar. Demokrasinin kural-
larına da uymadılar” dedi. Milletvekillerinin Abbas’ı daha çok
alkışlaması dikkat çekti.

Bu fotoğraf nasıl oluştu?

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 4 Eylül’de ziyaret ettiği İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e, “Sayın Cumhurbaşkanı size bir
öneride bulunmak istiyorum” diyor. Peres dikkat kesilince,

Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam ediyor:

“Siz Ankara Forumu’nu destekliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı
seçildiniz. Sayın Gül, Dışişleri Bakanlığı döneminden beri bu
projeyi destekliyor. O da şimdi Cumhurbaşkanı. Sayın Abbas’da
destekliyor.”

Hisarcıklıoğlu bu girişin ardından önersini yapıyor, “Şimdi sizden
istediğimiz sizin, Sayın Abbas’ın ve Sayın Gül’ün Ankara’da bir
araya gelmesiyle fotoğraflandırmaktır.”diyor. Peres, tereddütsüz
yanıt veriyor: “Memnuniyetle Gelirim.” Hisarcıklıoğlu, iki lider-
den bu cevapları aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Gül’e ulaşıyor. 

İşte, iki gündür Türkiye'den Dünya’ya ulaşan üçlü fotoğraf
karesinin hikayesi böyle başlıyor. 

Biri Çankaya Köşkü’nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Peres
ile Abbas’ın ellerini birleştiren kareydi. Diğeri Meclis’te. Meclis
Başkanı Toptan’la konut devlet başkanlarını uğurladıktan sonra
konuştuk. İlk değerlendirmesi “Türkiye'nin bu fotoğrafı çok iyi
kullanması lazım” şeklinde oldu. O fotoğrafın mimarlarından biri
olarak, Meclis’te verilen “Dörtlü görüntü”nün nasıl oluştuğuna
ilişkin bilgilere ulaştım. İlk önce Peres ile Abbas’ın ayrı ayrı
Meclise gelmesi ile 1 ila 1,5 saat arayla Genel Kurul salonuna
hitap etmeleri öngörülmüş. Meclis Başkanı Toptan böyle parçalı
bir görüntünün Dünya platformunda Türkiye'nin konuşulmasını
sağlamayacağını düşünmüş ve itiraz etmiş, 

Toptan, “İki devlet başkanı ile Meclise birlikte girmeliyiz” diye
bastırınca, geri adım atılmak zorunda kalınmış. Ve sonunda
Meclis Başkanı’nın istediği noktaya gelinmiş. 

İki devlet başkanının Meclis çatısı altında verdiği mesajlardan da
memnundu.

İ
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smanlı Devleti, uzun yüzyıllar boyunca barış ve istikrar
unsuru olarak rol oynamış. Sadece ‘memâlik-i Osmaniye’de
değil, bütün dünyada barışı idame ettiren nâzım bir güç

olarak tarihteki yerini almış. Prof.Bernard Lewis, bu huzur
medeniyetini ‘Paw Ottomana’ olarak tanımlar. 

Osmanlı mirası üzerinde, çetin bir Millî Mücadele neticesinde
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, evvelâ yaralarını sarmaya ve dünya
siyaset sahnesine oturmaya çalıştı. Ancak, bu restorasyon ve mo-
dernleşme döneminde dahi Atatürk’ün özel gayretleriyle büyük
devletlerle ve komşularımızla barışçı münasebetler kuruldu.
Balkan ve Sâdâbad Paktları bu dönemin ürünleridir. 

Lâkin, bundan sonra Türk diplomasisi uzunca bir dönem içine
kapandı. ‘Mîsâk-ı Millî’nin yanlış yorumlanması, Şefik
Dönemi’nin ürkek ve tutucu politikası, Türk diplomasisinin
pasivizmine sebep oldu. Menderes’in Kıbrıs ve Ortak Pazar
konusundaki başarısı ve Batı İttifak sistemine aktif iştiraki,
Ecevit’in ‘Barış Harekâtı’ ve Özal’ın aktif dış politika atakları
haricinde, bu pasivist eğilimin fazla değişmediği söylenebilir. 

2003 sonrası dönemde, Irak konusundaki hatâlar mahfuz tutu-
lursa, Erdoğan-Gül ikilisinin Türk dış politikasındaki çok yönlü
gayretleri, diplomasideki gelenekselleşmiş pasivizmi değiştirmeye
başlamıştır. Her türlü engele rağmen AB konusunda cesur adım-
ların atılması, Afrika dahil dünyanın her tarafında diplomatik ve
ekonomik ilişkilerin kesafet kazanması, Türkiye'nin Batı ile Doğu
arasında bir ‘barış köprüsü’ halinde değerlendirilmesi, bu aktif
diplomasinin sonucudur. Son beş yıllık dönemde Türkiye, dünya
kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer almıştır. 

*** 
İsrail ve Filistin arasında Türkiye'de bu yeni diplomasi anlayışının
ilk meyvelerindendir. İsrail Devlet Başkanı Peres ile Filistin Lideri
Abbas’ın, Türkiye'nin arabuluculuğuyla 59 yıldır devam eden
kavgadan sonra bir araya gelmesi, hiç şüphesiz çok önemli tarihî
bir hâdisedir. Bu buluşma neticesinde, Ortadoğu’da İsrail İle
Filistin arasında barışın hemen sağlanamayacağı gerçeği ve bunun
bir hazırlık çalışması olması, Ankara Forumu’nun önemini azalt-
maz. 

İsrail’li bir liderin ilk olarak bir İslâm ülkesi parlamentosunda
konuşması da küçümsenemeyecek bir olaydır. Her iki liderin de
TBMM’de ayakta alkışlanmasını iyi değerlendirmek gerekir. Bu
tablo, bizce Annapolis’teki görüşmeden daha önemlidir. Zira, her
iki dünya arasındaki yıpratıcı çekişmelerin yumuşadığı sinyalini
vermektedir. 

Türkiye, bu barışçı platformu gerçekleştirebilecek tek ülkeydi.
İsrail ile dostluk münasebetini bozmadan Filistin’i desteklemek,
kolay sağlanabilir bir denge değildir. Değerli dostum Prof. İlber
Ortaylı, bu zirvenin tarihî öneminden bahsederek, artık anti-
semitik zihniyetin değişmesi gerektiğini söyledi. Bu konudaki
barışçı teşebbüsler de Türkiye'den gelecektir. 

Başlangıçtan beri hep bunu söylüyor, bunu yazıyoruz; Türkiye,
bir ‘merkez ülke’ olarak bölgesinde tanzim edici rol oynamaya
mecburdur. 

Buna ‘Pak Turcica’ yani ‘Türk Barışı’ diyebiliriz. 

Başta Cumhurbaşkanı Gül olmak üzere, Başbakan Erdoğan’ı,
Dışişleri Bakanı Babacan’ı ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu
canû gönülden tebrik ediyorum. 

O
‘Pax Ottomana’dan ‘Paw Turcica’ya
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srail Devlet Başkanı Şimop Peres ile Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas’ın Türkiye buluşması ve Batı Şeria’da
kurulacak ortak sanayi bölgesi için attıkları imza Ortadoğu
barışı için büyük umut oldu. Bu buluşmanın mimarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, koşulların oluşması durumunda projenin bir yılda
bitirileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İsrail zengin, Filistin fakir.
Organize sanayi bölgesi yatırım ve istihdamı canlandıracak.
Güvenlik insanların refah düzeyini artıracak” dedi. 

Çalışmalar hız kazanacak

Proje için İsrail Savunma Bakanlığı ve Filistin Yatırım Ajansı ile
çalıştıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sıra tarafların üze-

rine düşen yükümlülüğü yerine getirmesinde. Yer seçimi süreci
hızlanacak. Filistin tarafına düşen Batı Şeria’da arazi tahsisi. İsrail
tarafına düşen de geçici kolaylaştırma anlaşması” dedi.
Hisarcıklıoğlu, her iki liderin birbirine karşı dostça bir yaklaşım
içinde olduğunu belirterek, “Kavga eden devlet liderleri gibi
davranmadılar. Ortadoğu barışı için böyle bir adımın atılmış
olması sevindirici. İnsanın komşusu açken mutlu olamaz. Bugün
İsrail zengin, Filistin fakir. Sanayi bölgesinin kurulması ile yatırım
ve istihdam artacak” diye konuştu. 

İ

‘Taraflar gereğini yapsın, yatırımı bir yılda bitiririz’
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ürkiye bugünlerde kritik ziyaretlere evsahipliği yapıyor.
Önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve Suudi Arabistan
Kralı Abdullah, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud

Abbas ve İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’i ağırladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimiyle başlatılan
“Ankara Forum’u, Filistin’deki Erez şehrinde bir sanayi bölgesi açıl-
ması için başlatılmıştı. Önceleri dışişleri bakanları düzeyinde
yapılan toplantı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimi
ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de devreye girmesiyle bu yıl
“Cumhurbaşkanları” düzeyinde yapıldı. 

Ankara Forumu, Filistin’in arazi verdiği, Türkiye'nin inşa edeceği.
İsrail’in de güvenliğini sağlayacağı Batı Şeria’da organize sanayi
bölgeleri için “Ortak hareket” edilmesini hedefliyor.
Hisarcıklıoğlu da bölgede barışa katkı sağlayacağını söylediği pro-
jenin adının “barış için sanayi” olduğuna vurgu yapıyor. Bu
girişim, barış yolunda atılmış ciddi bir adım ve bir umut olarak
görülüyor. 

Hisarcıklıoğlu, Gül, Abbas ve Peres’in onuruna verdiği, gazete ve
televizyonların temsilcilerinin katıldığı yemeli toplantıda, “İş ve aş
olmayan yerde kavga olur” düşüncesiyle bu projelere giriştiklerini

anlattı. Ancak, burada, şunu vurgulamakta fayda var. Hürriyet
olmadan binlerce kişiye istihdam sağlanması, ekonominin
düzelmesi de çare değildir. Çünkü, gelecekte bu anlaşmalar daha
önce olduğu gibi rafa kaldırılır, durdurulur. Nitekim daha önce bu
tür girişimler yapılmış ve netice alınamamıştı. Yani, önce hürriyet
sonra iş ve aş… 

TOBB’un yemeğinde görüştüğümüz İsrail’de iş yapan firmaların
yetkilileri de bu girişimden netice alınamayacağını, ancak
Türkiye'nin bölgede bir güç olduğunu göstermesi açısından bu
toplantıların olumlu olduğunu söyledi. 

Toplantılardan çıkan başka bir sonuç da arazisini İsrail’in vereceği
ve Filistin’e açık olacak ve 5 bin kişinin istihdam edileceği bir
üniversite kurulması oldu. Bilkent Üniversitesi projeyi
üstlenirken, Üniversitede Filistinlilere hizmet edecek bir de has-
tane açılacak.

*** 
Bu ziyaretlerle ilgili çok şey söylendi. Çizildi. Çok şey de yazıla-
bilir. Takip ettiğimiz görüşmelerdeki dikkatimizi çeken birkaç
anekdotu aktarmak istiyorum. 

T
Kritik ziyaretler
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Öncelikle,  ziyaretlerde bazı ilkler yaşandı. Bunlardan birisi Yahudi
olan Peres’in ilk defa Müslüman bir ülkenin parlamentosunda
konuşmasıydı. Daha Türkiye'ye gelmeden kendisiyle yapılan
röportajlarda “Nobel barış Ödüllü” ve “büyük barış adamı” olarak
tanıtılarak kamuoyu hazırlanmıştı. Elbette Filistin ve İsrail’in
devlet başkanlarının aynı anda Meclis’te bulunabilmesi ve konuşa-
bilmesi barış için önemlidir. Ancak fazla da anlam yüklememek
lâzım. Bunu konuşmalardan da anladık…

İki lider de milletvekillerinin ayakta alkışları ile genel kurula girdi-
ler, yine alkışları ile ayrıldılar. Meclis’te Abbas 18 dakika mil-
letvekillerine hitap ederken, Peres 16 dakika konuştu. Günler
öncesinden “Meclis’te tarihi gün” şeklindeki ifadelerle dillendirilen
konuşmalar yapıldı. Abbas ve Peres Meclis’te konuşurken gazete-
ciler İsrail’i gazetecinin kippası ile ilgilendiler. Gazetecinin
Yahudiliğin simgesi olan kippa takması üzerine bazı gazeteciler,
başörtülü gazetecilerin giremediği yere kippalı gazetecinin girmesi-
ni dikkat çekici buldular.

***  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket İsterim’ isimli şiirini çok seve-
rim” diyen Peres, ardından şiiri milletvekillerine okudu. Peres,
şiirde geçen, “Memleket isterim / Ne başta dert, ne gönülde hasret
olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun” sözlerinden neyi anlı-
yordu acaba?  Çünkü, şu anda Filistin Meclis Başkanı, 8 bakan, 40
milletvekili ve onbinlerce Filistinli İsrail hapishanelerinde tutulu-
yor. Filistin’in etrafı utanç duvarları ile örülüyor. Peres bu şiiri
okurken, kardeş kavgasının bu yollarla bitmeyeceğini düşünmedi
mi acaba?

*** 
“Tarihi zirve” de dikkatimizi çeken ve gözlerden kaçan bir karışık-
lık daha vardı. Mahmud Abbas, Filistin devlet başkanı mı, yoksa
Filistin Ulusal Yönetim Başkanı mıydı?  Abbas hem TOBB’un
gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcilerinin katıldığı
toplantıda, hem de Meclis’te kürsüye dâvet edilirken TBMM
Başkanvekili Güldal Mumcu tarafından “Filistin Ulusal Yönetim
Başkanı” olarak tanıtıldı. Abbas’ın kimi zaman Cumhurbaşkanı,
kimi zamanda Filistin ulusal yönetim başkanı olarak tanıtılması
Filistin’i devlet olarak tanıyan Türkiye'nin Filistin’e bakışını göster-
mesi açısından dikkat çekiciydi. 

Abbas, Türkiye'ye gelirken, Filistin Devlet Başkanı olarak geldi,
Ulusal Yönetim Başkanı olarak ağırlandı. Bundan İsrail tarafının
bir “dayatması” oldu mu bilmiyoruz… ama şunu biliyoruz,
Türkiye açısından yakışıksız oldu…

*** 
Ankara’daki görüntüler, ABD’de ay sonunda yapılacak Annapolis
toplantısı öncesi barış için bir adım olarak görülebilir. Ancak
Konferans öncesi İsrail’in barış ve bölgede huzurun gelmesi için

adım atması kaçınılmazdır. Bu şartlarda barış olması mümkün
değildir. Duvarların arkasından, ambargo altında, mermilerin ve
bombaların susmadığı, meclis başkanı ve bakanlar dahil onbin-
lerce insanın cezaevlerinde olduğu bir ortamda barıştan söz
edilebilir mi?

Her şeye rağmen, Annapolis’te yapılacak toplantının gerçek barışın
tesis edileceği bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. 
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ylül’ün ilk günleri Kudüs… Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) öncülük ettiği, Filistinli ve İsrailli
işadamlarının ilk kez bir araya gelebildiği “Ankara
Forumu”nun 6’ncı toplantısı var. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ankara Forumu”nun da
başkanı… Amaçları, Filistin-İsrail sınırında bir bölgede “Barış İçin
Sanayi” bölgesi oluşturmak. Konu bundan 2,5 yıl önce gündeme
geldiğinde ilk planlanan yer Gazze’deki Erez Sanayi Bölgesi’ydi.
Orası Hamas’ın elinde bulunduğu için 6’ncı toplantıda sanayi böl-
gesinin Batı Şeria’ya kaydırıldı. 

Kudüs’e TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkanvekili Nejat
Koçer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardımcı, Türkiye'nin
Filistin Özel Temsilcisi Vehbi Dinçerler ve TOBB Endüstri
Teknoloji Üniversitesi’nden Prof.Dr. Güven Sak’la birlikte git-
miştik. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrailli İmalatçılar Birliği Başkanı, Ankara
Forumu Başkan Yardımcısı Shraga Brosh ve Filistin Ticaret, Sanayi
ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı, Ankara Forumu Başkan
Yardımcısı Ahmet Haşim Zügayir’le birlikte İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres tarafından kabul edildi. 

Hisarcıklıoğlu’nun görüşme sonrasındaki yorumu önemliydi: “2,5
yıl önce Ankara’ya ilk toplantıya geldiklerinde onları aynı
minibüse bindiremedik. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı’yla çekilen
fotoğrafta Filistinli ve İsrailli işadamları bir arada.”

Hisarcıklıoğlu, o görüşmede Peres’e öneriyi götürdü: “Barış için
Sanayi çabamızın ilerleyebilmesi için Ankara’da üç
Cumhurbaşkanını bir araya getirecek zirve planlıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas bu girişimimizi destekliyor.”

Peres’in yanıtı, “Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları ‘olur’ verirse
memnuniyetle gelirim” diyor. 

Ankara’da 13 Kasım Cuma günü “Barış İçin Sanayi”ye dönük
atılan imzalara, İsrail ve Filistin liderlerinin dünyanın gözü
önünde el sıkışmasına uzanan süreç böyle gelişti…

Peres ve Abbas, Ankara’dan ayrılırken birbirlerine “My Friend”
diyecek kadar yakınlaşmıştı…

Umarım atılan adımlar sadece “My Friend”le kalmaz…

E

İşadamları aynı otoya binmezdi liderlerini ‘My Friend’ yaptılar
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gazze ve Batı Şeria’da sanayi bölgeleri pro-
jesini bir an önce hayata geçirmek istediklerini söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres ile Filistin Ulusal

Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ile birlikte Ankara’ya gelen
Filistin ve İsrailli iş adamları, Ankara Forumu kapsamında, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Odalar birliğinde
bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, yer
seçimi sürecini hızlandırmak amacıyla üç tarafın da temsilci-

lerinden oluşan bir komite oluşturduklarını ve bu komitenin
hazırlıklarını tamamlayarak ön fizibilite çalışmalarını başlattığını
söyledi. Sanayi bölgesi projesinin hayata geçmesi ve Filistin yöne-
timinin yer seçimi sürecini hızla tamamlaması gerektiğini altını
çizen Hisarcıklıoğlu, İsrail’in de projenin etkin işleyişi için üstüne
düşeni yapmasının zorunluluğuna işaret ederek, “Bölgeden çıkan
ürünlerin, kolaylıkla sınırdan çıkarak, İsrail limanları üzerinden
dünya pazarlarına açılabileceğinin garantisini almak zorundayız”
diye konuştu.

T

Süratle hayata geçirilmeli
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Filistin’de bir sanayi bölgesi kurmak için iki yıldır plan proje
hazırlayan TOBB, altı ay önce belirlenen Erez Bölgesi’nin
yerini değiştirerek, Tarkumya’da karar kıldı. Geçen hafta
düzenlenen Ankara Forumu’nda alınan kararda en önemli
etken, Erez’in Hamas’ın etkin olduğu bölgede olması
nedeniyle İsrail’in karşı çıkması.

azılı ve görsel medya, geçen hafta Ankara’da gerçekleşen
Ankara Forumu Toplantısı’nın sadece siyasi boyutuyla
ilgilendi. Oysa toplantının fonunda güçlü ekonomik
aktiviteler de bulunuyordu. Bu aktivitelerin en önemlisi

olan Filistin’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde bir sanayi bölgesi kurulmasıydı. 

Bununla ilgili gelişmeleri Ekonomist daha önce haberleştirmişti.

Son haberi de geçen Ağustos ayında yapmıştık. O haberde,
TOBB’un Filistin toprakları içinde yer alan Erez’de bir sanayi böl-
gesi kuracağını duyurmuştuk. 

İşte geçen hafta yapılan toplantıda bu konuyla ilgili basının es
geçtiği çok önemli bir gelişme daha oldu ve TOBB, Filistin’de
kuracağı sanayi bölgesinin adresini değiştirdi. Sanayi bölgesi, Erez
yerine Batı Şeria’daki Tarkumya’da kurulacak. İsrail ve Filistin’in
de sıcak baktığı proje için 2008’in ilk yarısında yatırıma
başlanacak, 2009’da da ilk şirketlerin yeni sanayi bölgesine gelme-
si bekleniyor. 

Abdullah Gül  başlatmıştı

Ankara Forumu Toplantısı’nın ekonomi gündeminin ana konusu
da Erez yerine, yeni bölge oldu. Ankara Forumu Projesi’nin

Y

Ankara Forumu’ndan yeni sanayi bölgesi çıktı
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başlangıcından beri projenin üç yürütücüsünden biri olan
TEPAV uzmanı Neslihan Kaptanoğlu, son gelişmeyi şöyle
yorumluyor. 

“Şu anda ihtiyaç duyulan şey bir başarı hikayesidir. Her ne kadar
iki yıldır Erez için teknik gelişmeler başarılı bir şekilde devam
ettiyse de bölgede bize olan inancın azalmaması için somut bir şey
yapmalıydı. Bu somut projenin de, Batı Şeria’daki Tarkumya
Endüstri Bölgesi olduğuna karar verdik.”

Henüz tarihi bile belli olmayan Anapolis zirvesi öncesinde, İsrail
ve Filistin devlet başkanlarını Türkiye'de buluşturma ve ikisinin
de Türk özel sektörünün Filistin’e katkısını desteklediklerini
metne dökmeleri, dünyada da yankı buldu. İlk olarak
Ekonomist’in iki ay önce duyurduğu buluşma, geçen haftaya
damgasını vurdu. Ocak 2006’da dönemin Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül, iki ülkeden meslektaşlarıyla ikili mutabakat
metinleri imzalamıştı. O tarihte mümkün olmayan bu birliktelik,
ilk kez geçen hafta gerçekleşti. 

Bir ay içinde oldu

TOBB, bir ay önce Erez bölgesiyle birlikte Batı Şeria’da yeni bir
Endüstri Bölgesi kurma talebini Filistin Devleti’ne iletti.  Bir ay
önce bölgeye Türkiye'de de birçok endüstri bölgesinin planlarını
yapan uzmanların yer aldığı bir TOBB heyeti gitti. 

Heyette endüstri bölgesi uzman ve mühendisleri ile Manisa
OSB’nin ve Erez’in mühendislik projelerini yürüten danışmanlık
şirketinin genel müdürleri de yer aldı. Heyet, Filistin’de biri Batı
Şeria’daki Tarkumya diğeri Cenin olmak üzere iki bölgeyi incele-
di. Ardından da iki bölgenin de maliyet ve teknik çalışmalarını
içeren fizibilite raporunu, Filistin devletine iletti. Filistin, Ankara
Forumu toplantısının hemen öncesinde TOBB’un Tarkumya
Bölgesi’ne sanayi bölgesi kurmasına karar verdi. 

Abbas’tan koordinatlar istendi

Ankara’daki toplantıda gündeme gelen Tarkumya Sanayi Bölgesi
projesinin başarılı olması için önceden hazırlık yapan TOBB, üç
cumhurbaşkanından farklı taleplerde bulundu. 

Toplantılarda Filistin’in resmi olarak Tarkumya’da sanayi bölgesi
kurulmasını istemesine karşın, orada kurulacak sanayi bölgesinin
harita üzerindeki koordinatları ve büyüklüğünün tam olarak
bildirilmesi istendi. 

İsrail Savunma Bakanlığı ile mal geçişleri ve güvenlik düzeni
konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Kaptanoğlu,
Peres’ten de bu süreçlerin hızlandırılmasını istediklerini söyledi.
TOBB, Cumhurbaşkanı Gül’den de, yatırım promosyonuna

destek talep edilirken, hükümetin Türk yatırımcıları teşvik etmesi
de talepler arasında yer alıyor. Kaptanoğlu, “İlk yatırım toplan-
tısını Köşk’te yapsak, Türk işadamları bu projeyi hükümetin ne
kadar desteklediğini bir kez daha anlamış olurlar” diyor. 

Erez rölantide…

İki yıldır Erez için uğraşan TOBB, siyasi gelişmelerin düzelmesini
bekleyerek zaman kaybetmek istemedi. Erez’de şu an aktif bir şeyler
yapılamayacağını gören Odalar Birliği, Filistin halkının işsizlik
sorununa, başka bir bölgede yatırım yaparak, çözüm gayretine
devam edecek. Şu anda Batı Şeria’daki Tarkumya’da sanayi bölgesi
kurma çalışmalarına hemen başlanabilecek. Erez projesinin de
devam edeceğini belirten Kaptanoğlu, Cenin’de de ileride aynı tür-
den bir proje yürütebileceklerini ancak Tarkumya’dan başlanmasını
iki devletin de, teşvik ettiğini kaydetti. 

Arsalar için GYO modeli

Yeni sanayi bölgesinin Erez’den bir diğer farkı ise kurulacak sanayi
bölgesi topraklarının özel mülkiyetin elinde olması. Bin dönüm-
lük sanayi bölgesindeki özel arazilerin, TOBB’a devredilmesi için
iki seçenek bulunuyor. Filistin devletinin kamulaştırma yapması
mümkün ancak devletin kamulaştıracak parası bile olmadığından
bahsediliyor. Bu durumda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
modelinin devreye girmesi bekleniyor. TOBB-İS şirketinin
Filistin Yatırım Fonu ile ortak olması da seçenekler arasında ağır-
lık kazanıyor. 

Tarkumya’da da, 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Buraya, orta-
lama 200 işçi çalıştıran 50 şirketin yatırım yapması bekleniyor. Bu
şirketlerin tekstil, hazır giyim, deri, mobilya, plastik gibi emek
yoğun ve ABD’nin yüksek kota koyduğu sektörlerden oluşacağı
tahmin ediliyor. TOBB, sanayi bölgesine, güvenlikle birlete 20
milyon dolar civarında bir yatırım yapacak. Şirketlerin yatırım
miktarının, 14 milyon dolar olması bekleniyor. 

Pazar sorunu yok

Projenin en önemli avantajlarından biri burada üretilen ürün-
lerin, ABD ve Arap pazarlarına gümrüksüz satılabilecek olması. 

Öncelikle Türk şirketlerinin bölgeye gelmesi teşvik edilecek.
Buraya gelmek isten şirketler için ABD pazarlarında alıcı bulu-
nabileceğini söyleyen Kaptanoğlu, bu konuda, ABD’de IKA gibi
büyük şirketlerle görüşmeler yaptıklarını, Tarkumya’da yatırım
yapacak şirketlere, yardımcı olma sözü aldıklarını duyurdu. Bu
durumda ABD ve Arap ülkeleri pazarına girmek isteyen Türk şir-
ketleri için bu bölgeye yatırım cazip görünüyor. 
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ANALİZ
Bölge neden değişti?

Hamas hükümetini tanımadığı için İsrail, Gazze’nin bitişiğindeki
Erez projesine sıcak bakmıyor.  El Fetih’in etkin olduğu Batı
Şeria’da yer alan Tarkumya’yı ise hem Filistin yönetimi hem
İsrail’in çok istediği söyleniyor. Uluslararası kuruluşların destek-
lediği, Alman ve Japonların da altyapı desteği sunması beklenen
sanayi bölgesinin içindeki altyapı yatırımları, TOBB tarafından
yapılacak. 

Çevre yerleşim yerlerinden gelecek elektrik, su, yol gibi altyapı
yatırımlarını Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi
kuruluşların fonlaması bekleniyor. Yeni sanayi bölgesinde de Erez
için kullanılması planlanan İsrail’in Ashdod limanı kullanılacak.
Gazze ile Tarkumya’nın paralel yerleşim bölgeleri olduğunu
söyleyen Kaptanoğlu, siyasi bir çözüme ulaşılması halinde, Batı
Şeria’yı Gazze’ye bağlayan bir yol olmasının da, burası için avan-
taj olacağını belirtiyor. 

İsrail’in bu bölgeye sıcak bakmasının nedeni olarak ise
Filistin’deki işsizlik sorununun kendi güvenliğini tehdit etme
olasılığı gösteriliyor. 
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OBB, Güneydoğu’da bir türlü kurulamayan sağlam
ekonomik ilişki ağlarını tesis etmek için kollarını sıvadı.
Son olarak Mardin’in Nusaybin ilçesinde ambargo yüzün-
den kapatılması gündeme gelen Habur Sınır kapısına

alternatif olarak açılması planlanan sınır kapısı içtin bölgedeki
mayın temizleme faaliyetlerinin finansmanını üstlenen TOBB,
uzun zamandır bölgeyi kalkındıracak projelerin tam ortasında
duruyor. 

Filistin ve İsrail’i eşit düzlemde aynı masa etrafında buluşturmayı
amaçlayan “Ankara Forumu” bu çabanın en önemli unsurların-
dan biri. İsrailli ve Filistinli işadamları, TOBB üyesi Türk
işadamlarıyla birlikte, 2005 yılı nisan ayında ilk kez Ankara’da bir
araya gelmişti. O günden bu yana aynı amaca hizmet etmek üzere
dört toplantı daha yapıldı. TOBB Erez Sanayi Belgesi Projesi
olarak bilinen oluşum için epeydir uğraşıyor. Proje tüm dünyanın
ilgi odağında. Çünkü, İsrail ile Filistin arasındaki barışa katkı
sağlayacağı umuluyor. Ayrıca Erez projesinin Filistin’deki işsizlik
sorununu çözmesinin yanı sıra Türk işadamlarına da yeni yatırım
imkanları yaratması konusunda yüksek bir beklenti söz konusu.

Büyük mavi daha da büyüyor

Yazılımda birleşme telaşı hızla artıyor. 12 Kasım’da IBM Kanadalı
iş istihbarat program üreticisi Cognos’u 5 milyar dolara satınala-
cağını açıkladı. Bu, IBM’in bu güne kadar yaptığı en pahalı alım,
IBM bu alanda, bu yılın başında iş istihbaratı alanında benzer
alımlar yapan SAP ve Oracle gibi devleri takip ediyor. İş istih-
baratı yazılımı, daha iyi kararlar almak ve değişikleri daha hızlı
izlemek amacıyla müşterilerden toplanan datanın şirket tarafın-
dan analiz edilmesini sağlıyor. 

T

TOBB’dan ağır atak
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM içtüzüğü’nün
değiştirilerek, sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine
katılmamalarının zorunlu hale getirilmesini istedi.

TBMM Genel Sekreterliği ve Yasama Derneği”nin ortaklaşa
düzenlediği “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir

Sistem Arayışı” konulu panel düzenlendi. Panelin açılışında
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yasama sürecine
sivil toplumun katılımı için sürekli çaba gösteren TBMM
Başkanı Köksal Toptan’a Türk iş dünyası adına teşekkür ettiğini
kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının katılmadığı bir yönetime,
çağdaş yönetim denilemeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu,
Yönetimlere sivil toplum ilişkilerinin artık beraberlik ve özdeşlik
ilişkisine dönüştürdüğünü söyledi. 

Çağdaş demokrasilerde, sivil toplumun yönetim ve yasama
sürecine katılımının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, sivil
toplumun yasaların hazırlandığı yürütme süreci ile Meclis’teki
yasama sürecinde mutlaka yer almaları gerektiğini ifade etti. 

Mevcut uygulamada sivil toplum örgütlerinden görüş alın-
masının bir zorunluluk olmadığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
“Sadece görüş istenmesi yetmez, bir geri bildirim mekanizmasıy-
la bu görüşlerin nasıl değerlendirildiği de ilgili sivil toplum kuru-

luşlarına iletilmelidir” dedi. TBMM İçtüzüğü’nde sivil toplum
kuruluşlarından görüş alınmasına ilişkin bir düzenleme bulun-
madığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, TBMM İçtüzüğü’nün
değiştirilerek sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine
katılımının zorunlu hale getirilmesini istedi. 

Özok: Demokrasi katılım ister

Panelin açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Özdemir Özok da demokrasinin önemine işaret ederken, “Bir
toplumun sadece demokrasi ile yönetilmesi yetmez. Demokrasi
katılım ister, demokrasi disiplin ister, değişime açık dinamik bir
toplum ister” diye konuştu. 

Türkiye'de eksiksiz demokrasinin uygulanması, hukukun tüm
kurum ve kuruluşlarıyla işlemesi için Türkiye Barolar Birliği
olarak her türlü katkıyı verdiklerini anlatan Özok, Türkiye'nin
eksiksiz bir demokrasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlama
gayreti içinde olduğunu söyledi. Genç ve dinamik nüfusun parla-
mentoyu sürekli sıkıştırdığını ve sürekli yasa talebinde bulun-
duğunu belirten Barolar Başkanı Özok, yasaların sadece
metinlerde kalmamasını, içselleştirilmesini ve yasama sürecine
toplumun tüm kesimlerinin katılmasını istedi.

T

Hisarcıklıoğlu: STK’ların yasama sürecine katılması zorunlu olsun
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ağdaş demokrasilerde sivil toplumun yönetim ve yasama
sürecine kalımının önemine işaret eden TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM İçtüzüğünün değiştirilerek,

sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine katılmalarının
zorunlu hale getirilmesini istedi.

Yasama sürecine STK’lar da katılsın

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM İçtüzüğünün
değiştirilerek, sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine katıl-
malarının zorunlu hale getirilmesini istedi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu günümüzde sivil toplumun bağımsız bir yönetim-
den söz edilemeyeceğini, bunun basit bir katılımdan öte özdeşlik

kazanması gerektiğini söyledi. Sivil toplumun yasaların hazırlık ve
TBMM’deki yasama çalışmalarına katılması gerektiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, “STK”ların yasa yapımı sürecinin yanında tüzük,
yönetmelik, genelge, tebliğler gibi yasa dışında kalan idare düzen-
lemelerin oluşumuna katkı sağlamaları da muhakkak gündeme
gelmelidir” şeklinde konuştu. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok ise demokrasinin
“Asla ben merkezli anlayışı kabul etmediğini” ifade etti.
Parlamentonun anayasayı yapamayacağı iddialarına katılmadığını
hatırlatan Özok, metnin oluşumuna sivil toplumun katkısının
yansıması gerektiğini söyledi. 

Ç

Yasama sürecine STK’lar da katılsın
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ngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in başkanlık ettiği
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika ve Rusya’dan
oluşan Ortadoğu Dörtlüsü (Quartet), Ankara Forumu ve
TOBB-BİS (Barış İçin Sanayi) Projesi’ni desteklediğini

açıkladı. Annapolis Toplantısı’na destekleme amaçlı girişim,
TOBB-BİS Projesi’ni hızlandırmak üzere üçlü bir mekanizma
oluşturdu. Kudüs’te düzenlenen toplantıya Ortadoğu
Dörtlüsü’nün başındaki Tony Blair, Filistin Başbakanı Salam
Fayyad, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Dünya Bankası Batı
Şeria ve Gazze Bölgesi Direktörü Davit Craig, Ankara Forumu
Koordinatörü ve TEPAV Direktörü Prof. Güven Sak, Türkiye'nin
İsrail Büyükelçisi Namık Tan ile Japonya’nın bölgedeki
Büyükelçisi Namık Tan ile Japonya’nın bölgedeki Büyükelçisi
katıldı. 

TOBB-BİS’in başarı şansı yüksek: Toplantıda konukları, geçen
hafta Çankaya Köşkü’nde düzenlenen 7. Ankara Forumu’na
gözlemci olarak katılan Ortadoğu Dörtlüsü’nün Kudüs Ofisi
Direktörü Büyükelçi Donald Bandler karşıladı. Konukların Blair,
Fayad ve Barak ile tanışmalarının ardından Kudüs’te düzenlenen
basın toplantısında, Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin tarafın-
dan ortaklaşa desteklenen ve başarılı olma şansı en yüksek görü-
nen projeler açıklandı. TOBB-BİS Projesi, bu projeler arasında
ilk sırada yer aldı. 

Üçlü işbirliği mekanizmaları: Toplantıda, seçilen projelerin
başarılı olabilmeleri için gereken üçlü bir işbirliği mekanizması
oluşturuldu ve siyasi destek bir kez daha dile getirildi. Açıklanan
üçlü mekanizmaya göre, adı geçen girişimlerin karşılaşabilecekleri
sorunlarda İsrail tarafında Savunma Bakanlığı, Filistin tarafında
Başbakanlık ve Ortadoğu Dörtlüsü’nün Ofisi doğrudan devreye
girecek ve sorunların çözümü için en üst düzeyde çaba sarfede-
cekler. 

Japonlar da ilgilenmişti: Japonlar da Türkiye'nin Ankara
Forumu aktiviteleri ve Erez/Tarkumya projeleri ile geçmişte çok
ilgilenmiş,  Japonya Başbakanı Koizumi Ocak 2006’da Ankara’ya
yaptığı ziyarette, TOBB binasına özellikle uğrayarak TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Erez Projesi ile ilgili bilgi
almıştı. 

BİS Projesi nedir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen
Barış için Sanayi Projesi, Batı Şeria’nın Tarkumya Bölgesi’ndeki
Proje dışında, Japonlar’ın Ürdün sınırı yakınlarında açmayı
düşündükleri ziraat parkı, Gazze’de arıtma tesisi kurulması.
Beyt’ül Lahim Bölgesinde turizmin desteklenmesi, Filistin
genelinde belediyelerin desteklenmesi, eğitim görevlilerin kapa-
sitelerinin arttırılması ile ilgili somut projelere destek açıklandı. 

İ

TOBB’un ‘Barış için Sanayi’sine dünya desteği
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ürkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) girişimiyle
başlatılan ve Ortadoğu’da sanayi bölgeleri kurulmasını
amaçlayan ve “Barış İçin Sanayi (BİS) Projesi’ni hız-

landıracak 3’lü mekanizma kuruldu. Eski İngiltere başkanı
Tony Blair’in başkanlık ettiği Avrupa Birliği, Birleşmiş

Milletler, ABD ve Rusya’dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü’nün
(Quartet) önceki gün düzenlediği toplantıda proje, İsrail ve
Filistin tarafından ortaklaşa desteklenen ve başarılı olma şansı en
yüksekte görünen projeler arasında gösterildi. Toplantıda  projeye
siyasi desteğin altı çizilirken, projede yaşanabilecek sorunlar için
kurulan üçlü mekanizma da açıklandı. Buna göre sorunlarda
İsrail tarafından Savunma Bakanlığı, Filistin tarafında
Başbakanlık ve Quartet’in ofisi doğrudan devreye girecek ve
sorunların çözümü için en üst düzeyde çaba sarfedilecek. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan  (TEPAV)
yapılan açıklamada, Kudüs’te düzenlenen toplantıya Tony Blair
Filistin Başbakanı Salam Fayad, İsrail Savunma Bakanı Ehud
Barak, Dünya Bankası Bati Şeria ve Gazze Bölgesi Direktörü
David Craig, Ankara Forumu Koordinatörü ve TEPAV
Direktörü Prof. Güven Sak, Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Namık
Tan ile Japonya’nın bölgedeki Büyükelçisi katıldı. Toplantıda
Barış İçin Sanayi Projesi kapsamında Batı Şeria’nın Tarkumya
bölgesinde sanayi bölgesi kurulmasının dışında Japonların Ürdün
sınırı yakınlarında açmayı düşündükleri parkı, Gazze’de arıtma
tesisi kurulması, Beyt’ül Lahim bölgesinde turizmin desteklen-

mesi, Filistin genelinde belediyelerin desteklenmesi, eğitim
görevlilerin kapasitelerinin artırılması ile ilgili somut projelere
destek açıklandı. Kurulan 3’lü mekanizma bu projeler için de
geçerli olacak. 

Japonya’da Türkiye’nın Ankara Forumun çalışmalarıyla Erez ile
Tarkumya bölgelerine ilişkin projeleriyle geçmişte ilgilenmiş,
Japonya Başbakanı Junichito Koizumi geçen yıl Ankara’ya yaptığı
ziyarette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Erez
Projesi’yle ilgili bilgi almıştı. 

Gebze örnek gösterildi

TEPAV’ın yaptığı “TOBB-BİS Kavramsal Çevçeve” isimli çalış-
mada, sanayi bölgelerinin ekonomik büyümenin önündeki engel-
leri yerel seviyede 6 alanda çözdüğü belirtilirken: bunlar arsaya
erişim, elektrik ve enerji, ulaşım, telekominikasyon, yasal düzen-
lemeler ve bürokrasi, çevre düzenlemeleri olarak sıralandı.
Türkiye’nin sanayi bölgelerine örnek olarak Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’nin (OSB) verildiği çalışmada, 81 işletme ve
10 binin üzerinde çalışanı olan bölgeden yapılan toplam ihracatın
1 milyar dolara yaşlaştığı ve OSB ve yüze 60’ı yabancı şirketlerden
1.3 dolar yatırım yapıldığı belirtildi. Çalışmada ikinci ve üçüncü
genişleme bölgelerinin tamamlanmasıyla Gebze OSB’de 100 şir-
kete ve 15 bin çalışana ulaşılmasının planlandığı kaydedildi. 

T

TOBB’un Ortadoğu projesi hızlanacak

21
 K

as
ım

 2
00

7
Re

fe
ra

ns
 G

az
et

es
i,



391Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KP’nin Seçim Beyannamesi’ni hazırlayanlar arasında
Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan da vardı. Hükümetin
Ekonomi Programı’nı hazırlayanlar arasında yer aldı. 

3 Aylık Eylem Planı’nı hazırlayanlar arasında da vardı Çağlayan. 

Aynı ekipte Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’te bulunuyordu. 

Türkiye'nin geleceğine yön verecek ‘programların’ oluşumunda
birlikte ter  döktüler yani. 

* * *

Başbakan Erdoğan, SSK prim yükünün 2008 yılı başında yüzde
5 oranında indirileceğine ve bu indirime sonraki dönemde
kademeli olarak devam edileceğine 60.  Hükümet Programı’nı
açıklarken dikkat çekmişti. İstihdamın artırılması, daha fazla daha
kaliteli iş imkânlarının oluşturulması isteğini ise bu indirimin
nedeni olarak göstermişti. 

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ise geçtiğimiz ay SSK primlerinin
2008 yılı Ocak ayında yüzde 5 oranında düşürüleceğini söyleyerek
iş dünyasını sevindirmişti. 

* * * 

Zaman kaybına tahammülü kalmayan Türkiye'nin, Hazine’den
Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise o dönemde soru-
larımızı yanıtsız bırakmış ve “Daha zaman var. Hiçbir şey belli
değil.” şeklindeki oyalayıcı yanıtlara, ne yaptığını ve yapacağını
bilmez bir portre çizmişti. 

Şimşek’in geçtiğimiz ay yaptığı “SSK primlerinde indirim olma-
yacak” şeklindeki açıklaması ise kendince planladığı ‘konuşmama’
kararını bozduğunu, ancak eylemsizliği sürdürme kararındaki
ısrarını devam ettirdiğini gösteriyor. 

Şimşek, “SSK primlerinde 5 puanlık indirimi bu aşamada yapa-
mayacağız, çünkü onun için gereli imkân yok. Maliyeti çok yük-
sek” diyor. Ekonomi yönetiminin var olma nedenini unutuyor. 

Cari açık ve istihdam gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarının
ancak ve ancak üretimle çözülebileceğini; sürdürülebilir bir
büyüme modelinin bu yolla oluşturabileceğini; vergi gelirlerinin
ancak ve ancak üretim sayesinde artabileceğini bir ekonomi
yöneticisi olarak düşünemiyor. Gerekli imkânların ancak ve ancak
bu yolla sağlanabileceğini gösteriyor. 

* * *

Dün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sohbet ederken, “işe
alımlarda SSK’nın bonus olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yüksek
primler kayıt dışını tetikliyor. Bu da vergi gelirlerini olumsuz
etkiliyor. Ekonomide vergi yükü artarsa, kayıt dışı artar diye bir
teori var. O’na hizmet etmemeliyiz.” diyor. 

* * *

Karar alıcılar, altında imzalarının bulunduğu kararı uygulamaya
alışkanlığından vazgeçmeli, Türkiye'nin önünü açacak şey “karar
almalar” değil, “uygulamalar” olacaktır.

A
Birlikte çalıştılar, hangisi unuttu!?
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 1,5 ay kadar sonra Avrupa Birliği (AB)
dönem başkanı olacak Slovenya’dan müzakere sürecindeki

4 temel soruna çözüm istedi. ‘Hiç olmazsa’ müzakerelerin
teknik boyutta sürmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu;

diğer taleplerini Avrupa’nın geleceğiyle ilgili tartışmaların Türkiye
üzerinden yapılmaması; AB’nin Kıbrıs konusundaki taahhütle-
rine uygun davranması ve vize, kota ile serbest ticaret anlaşmaları
gibi Gümrük Birliği’nden kaynaklanan problemlerin çözülmesi.
Slovenya Başbakanı Janez Jansa ise Türkiye'nin müzakere sürecini
desteklediklerini söylerken, “Amaçlar, geçmişten daha önemlidir”
sözleriyle işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Dün düzenlenen
Türk-Sloven Konferansı’nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu,
Slovenya’nın “yeni Avrupa”yı temsil ettiğini ve AB’ye yeni bir
perspektif getirebileceğini söylerken, “Yeni katılan ülke olduğu
için Birliğin geçmişteki hatalarından sorumlu değil.  Dolayısıyla
çeşitli nedenlerle yanlış temele dayalı olarak alınan yanlış kararları
savunmak zorunda değildir” dedi. 

Ticaret hacmi 1 milyar dolara çıkarılmalı

Hisarcıklıoğlu ülkenin AB’yle müzakerelerine Slovenya Odalar
Birliği’ni dahil ettiğini ve Türk iş dünyasının sürece ilişkin sıkın-
tılarını anlayacağını söyledi. Ayrıca Slovenya’ya transit taşımacılık-
ta 17 bin adet geçiş belgesinin 2 katına çıkarılmasını isteyen
Hisarcıklıoğlu, ülkede Türk Müteahhitlerin proje üstlene-
memesinden yakındı. 

Başbakan Tayyip Erdoğan ise 2 ülke arasında 617 milyon dolar
olan ticaret hacminin en kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarılması
gerektiğini söylerken, iki ülkenin 3’ncü ülkelerde ortak girişim-
lerde bulunabileceğini belirtti. Jansa da bankacılı, telekomünikas-
yon, turizm ve lojistik gibi alanlarda ve özellikle Balkan
ülkelerinde işbirliği yapılabileceğini belirtirken, imzalanacak
demiryolu anlaşmasının önemini vurguladı.

T

TOBB, Slovenya’dan Avrupa Birliği için yardım istedi
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sadece ekonomi alanın-
da değil uluslararası ilişkilerde de son dönemde yaptığı
atılımlarla dikkat çeken bir isim.

Geçen hafta Ankara Forumu ile 3 cumhurbaşkanını bir araya
getiren Hisarcıklıoğlu, son olarak Financial Times gazetesinde de
Türkiye’nin 10 lideri arasında boy gösterdi. Hisarcıklıoğlu’nun
bilinmeyen bir başka özelliği de geçen günlerde gerçekleşen bir
ödül töreninde ortaya çıktı. 

Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen vergi rekortmenleri
ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu’nu sunucu “En çok vergi
ödeyenler arasında 12. olarak adını yazdıran ilk TOBB Başkanı’nı
kürsüye çağırıyorum” sözleriyle takdim etti. Böylelikle
Hisarcıklıoğlu’nun, bilinmeyen bir yönü daha kamuoyuna yan-
sımış oldu. Sanırız, Hisarcıklıoğlu görevde bulunduğu dönemde
daha bir çok sürpriz yönünğ daha kamuoyuyla paylaşacak. Biz de
izleyip göreceğiz.

T

Hisarcıklıoğlu TOBB’un ilk vergi rekortmeni başkanıymış
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önceki gün
Adapazarı’ndaydı ve KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı’nı
(KOBİF) açtı. Bu sene 20’ye tamamlanacak olan fuarın
18’incisiydi bu. 

Maksat, KOSGEB başta olmak üzere Türkiye'de KOBİ kredisi
veren 47 kuruluşu bir araya toplamak ve krediyi ihtiyaç sahibi ile
buluşturmak. Kredi bulmak için iş adamı için zahmetsiz hale
geliyor yani. Ankara’ya gidip bu kurumları ziyaret etmek isterse 75
günde ancak ulaşabiliyormuş aradığı bilgiye çünkü. 

Buraya kadarına kim ne diyebilir ki? Hisarcıklıoğlu uğraşmış,
didinmiş; pratik zekasını kullanıp bürokrasiyi asgariye indirmiş.
Parayı bir nevi ihtiyaç sahibinin ayağına getirmiş. 

İş, “ver projeyi, al parayı” noktasına getirmiş. Fakat, bizim
sanayicimizin proje yapma alışkanlığı yok ki!.. Türkiye'de siyasetçi
olsun, bürokrat olsun hiç fark etmez. Şimdiye kadar hep, “al parayı
ver krediyi” fikrinden gidip iş adamını hazır lüpçülüğe alıştırmış…
Köprünün altından çok sular geçmiş olmasına rağmen, kimse
alışkanlığını değiştirmek istemiyor. 

KOBİF’in bir de evveli var. Ki, yürekler acısı. Hisarcıklıoğlu
www.kobi.org.tr sitesi kurup, bu 47 kurumu orada toplamış.

İnternete giren iş adamının bir “tık”la aradığı parayı bulmasını
sağlıyor bu site. 

De… tık yok! Kimse merak edip ‘ne var şu sitede’  diye bakma
zahmetine girmemiş. Hisarcıklıoğlu bu; hem azimli, hem inatçı.
Yılmamış tabii. İki sene bekleyip ardından KOBİF’i devreye sok-
muş. Dediğim gibi, parayı ihtiyaç sahibine ulaştırma hususunda
ısrarcı; hem de en kestirme yoldan yapıyor bunu. 

Hisarcıklıoğlu onca çabadan sonra çalışmalarının semeresini
almaya başlamış; onu da söyleyeyim. İnternet sitesini hiç ziyaret
etmeyen iş adamı ve sanayiciler; KOBİF açılışına yoğun ilgi gös-
teriyorlar. Gözlerimle gördüm bunu. Ne de olsa açılış. Pasta, börek
ikramı bol. Meyve suyundan çaya kadar her türlü içecek var.
Geliyorlar. Tıkınıp gidiyorlar. 

Açılış ve ikram bittikten sonra kimse kalmıyor ama olsun, ilgi
büyük!..

KOBİ A.Ş.

Hisarcıklıoğlu vizyon sahibi bir sanayici. Dünyadaki globalleşmeyi
adım adım takip ediyor.  Sözlerine pek kulak asan olmasa da görüp
bildiğini söylemekten asla vazgeçmiyor. Adapazarı’nda kısaca

T

Simitle gelen inovasyon

24
 K

as
ım

 2
00

7
Tü

rk
iy

e 
G

az
et

es
i,



395Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

‘yenilik’ olarak tanımlanan ‘inovasyon’ mevhumunu bir tarif edişi
vardı, bayıldım. Bir mesele bu kadar basim ama etkili anlatılabilir. 

“Bundan 5 sene önce simit nerede satılıyordu? Diye sordu, salon-
daki kalabalığa Hisarcıklıoğlu, “Tablada” cevabını veren iş
adamlarına, dönüp; “Ama şimdi simit saraylarında değil mi? Dedi
ve lafın kuyruğunu şöyle bağladı: “Artık simit sarayda satılıyor ve
dolayısıyla fiyatı arttı. İşte, biz de ne yapıp edip ürünümüzün
değerini artırmalıyız. Bu yeniliği mutlaka yaşamalıyız.”

Dedim ya, Hisarcıklıoğlu, iyi bir hatip, Neyi nasıl söyleyeceğini
çok iyi biliyor. Salonu dolduran kalabalığı sıkmıyor bir kere. Bazen
sözlerini fıkra eşliğinde söylüyor, bazen de sade bir ifadeyle veriyor
mesajlarını, Onu dinleyenin sıkılması mümkün değil. 

Bir Avrupalı diğeri Asyalı iki Arkadaş ormanda dolaşırken,
karşılarına çıkan aslanı görüp paniklemişler. Asyalı kendini çabuk
toparlamış ve sırt çantasındaki spor ayakkabıları giymiş hemen.
Onu gören Avrupalı, mantıksız olduğunu söylemiş bu hareketin.
“ayakkabıları giyince, aslandan hızlı koşacağını mı sanıyorsun?”
diye hafiften dalga da geçmiş. Asyalı bu. Kalır mı bu sözün altın-
da?!.

“Benim” demiş. “Aslandan hızlı koşmak gibi bir iddiam yok.
Senden hızlı koşayım, yeter bana.” Rekabeti anlatmak için bundan
daha nefis ne söylenebilir? İki dev rakibin birleştiği ve diğerlerini
yediği bir dönemden geçiyor dünya ekonomisi.

Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerin yabancı bayrak dalgalandırdığını
görmek istemiyorsanız; markalaşmaya önem verin” dedi. Yerden
göğe kadar haklı tabii. Türk ekonomisi kayıt altına alınmaz ve şir-
ketler kendilerine çekidüzen vermezse; yabancı gelir bayrağını
diker ve onun gölgesinde üretim yapar. Bu kesin. 

Kimsenin ilgisini çekmeyeceğini biliyorum ama TOBB’un iki
faaliyetinden daha bahsedip kapatayım mevzuu. 

Kobi AŞ. Sanayici tesisi kurmuş, üretim yapıyor. Kârlı da ayrıca.
Fakat, işletme sermayesi yok. TOBB bu firmanın yüzde 49
hissesini satın alıp ona taze para temin ediyor. İşletme 3-5 sene
içinde kendini toparladığında da verdiği parayı alıp çekiliyor.
Bu bir.

Bir de Kredi Garanti Fonu var. Adamın projesi var fakat, parası
yok. TOBB ikna olmuşsa şayet, kefil oluyor bu projeye ve o
müteşebbisin kredi almasını sağlıyor. İyi  değil mi?

Hakkını yememek lazım. Bu iki projeden bugüne kadar bine
yakın işletme istifade etmiş.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Balkan Odalar Birliği’nin (Association of
Balkan Chambers-ABC) de başkanı oluyor.  Halen Avrupa

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi de olan
Hisarcıklıoğlu, Balkan Odalar Birliği’nin başkanlığını 2008 yılı

için üstlenecek. 29 Kasım’da Bükreş’te yapılacak Genel Kurul
toplantısında başkanlığı resmen devir alacak TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun, ilişkileri hızlandıracak bazı somut projeler
geliştireceği söyleniyor. TOBB Başkanı’nın ‘balkanları Avrupa’nın
en hızlı gelişen pazarı olarak’ gördüğü de belirtiliyor. 

Başkanlık dönemsel: 1994’te kurulan Balkan Odalar Birliği’ne
Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs,
Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve
Türkiye'nin birlik ve odaları üye, Birlikte, başkanlık dönemsel
değişiyor ancak, Türkiye'nin başkanlık dönemi diğer ülkeler

tarafından da çok önemseniyor. Çünkü, Türkiye 9 ülkenin
nüfusundan daha fazla nüfusa sahip ve toplam milli geliri 640
milyar doları aşıyor. Türkiye bu gücüyle, Bulgaristan, Romanya,
Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerde ticaretini
hızla geliştiriyor.  Ayrıca bu ülkelerde en fazla şirket kuran
girişimciler de Türkler. Türkiye'den bu bölgeye ciddi miktarlarda
doğrudan yatırım gidiyor. TOBB’un 2000 yılındaki başkanlığı
sırasında Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ile
ABC arasında işbirliği Anlaşması imzalanmıştı. 

Kuzey Kıbrıs: Balkan Odalar Birliği’nde Yugoslav Ticaret
Odası’nın başkanlığı döneminde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
bölge dışında olması ve TOBB’un karşı görüşüne ve girişimlerine
rağmen, diğer ülkelerin onayı ile Birliğe üye alınmıştı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bu konuda Kuzey Kıbrıs için de
somut adım atılması için çalışması bekleniyor.

T

Rifat bey, Balkanlar’ın da ‘patronlar patronu’ oluyor
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alkan Odalar Birliği’nin başkanlığına TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu geliyor. Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambres) Yönetim Kurulu üyesi olan
Hisarcıklıoğlu, 10 ülkeyi kapsayan Balkan, Odalar

Birliği’nin (ABC) 2008 yılı dönem başkanlığını da yürütecek. 

1994’te kurulan ve Balkan ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesini amaçlayan ABC’ye Arnavutluk, Bulgaristan,

Bosna – Hersek, Güney Kıbrıs, Makedonya, Romanya, Sırbistan,
Karadağ, Yunanistan ve Türkiye birlik ve odaları üye bulunuyor.
Birlik başkanlığı sırayla üye ülkeler tarafından bir yıl süreyle
yürütülüyor. Hisarcıklıoğlu, 29 Kasım 2007’de Romanya’nın
başkenti Bükreş’te yapılacak toplantıda Balkan Odalar Birliği
başkanlığını devralacak.

B

G.Kıbrıs Ticaret Odası Hisarcıklıoğlu’na bağlı!
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Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her
bürokrattan, ‘özel sektörün yükünü daha nasıl azaltırım’ diye
düşünmesini beklediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu bürokrat-
ları, “Çocuklarınız yarın bizden iş isteyecek. Önümüzü açın”
diye ikaz ettiğini belirtti. 

Büyüme sanayicinin eseri

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, her bürokrattan ‘özel sektörün üzerindeki
yükü daha nasıl azaltırım’ diye düşünmesini beklediklerini
kaydederek, her karşılaştığında bürokratları, “Bakın

çocuklarınız yarın bizlerden iş isteyecek’ diye uyardığını bildir-
di. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)  düzenlediği Sanayi
Kongresi’nin açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son 6 yılda
kaydedilen büyümenin sanayicilerin ve girişimcilerin eseri
olduğunu belirtti. 

Artık kâr edemiyoruz

Hisarcıklıoğlu, “Öte yandan büyümeyle beraber, bir sürece daha
şahit oluyoruz. Artık eskiden para kazandığımız faaliyetlerden kâr
edemiyoruz. En iyi bildiğimiz işlerde zorlanıyoruz” diye konuştu.

Her ay ihracat rekorları kırıldığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Ancak düşen kurun etkisiyle ithal girdilerimiz, ihracatımızdan
daha çok arttıkça, net katma değerimiz düşmektedir. Bugün
sanayimiz, düşük kur rüzgarının önünde sürüklenen, hangi
limana gittiğini bilmeyen bir gemi durumundadır” dedi. 

Bürokratı ikaz ediyorum

Kapsamlı bir sanayi politikası için sanayicinin önündeki engel-
lerin kaldırılması gerektiğine işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu
yüzden her bürokratın, özel sektörün üzerindeki yükü nasıl
azaltırım diye düşünmesini bekliyoruz. Toplantılarda
gördüğümde onları uyarıyorum. Bakın çocuklarınız büyüyüp biz-
den iş isteyecek. Yani onların geleceği bizim başarımıza bağlı. O
yüzden ‘Her şeye olumsuz yaklaşan, iş yapmamayı marifet sayan
eski düşünce kalıplarınızı bırakın’ diyorum” şeklinde konuştu.

SSK prim yükünde indirim güvencesi

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan ancak daha sonra ekono-
mi yönetimindeki bakanlar arasında çatlağa sebep olan SSK Prim
yükünün 5 puan indirilmesi konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan güvence verdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO)

T

‘Çocuklarına iş isteyen bürokrat önümüzü açsın’
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tarafından düzenlenen 6’ncı Sanayi Kongresi’nde konuşan Banka
Zafer Çağlayan, 2008’de SSK primlerinin işveren payında 5 puan
indirilmesinin gerçekleştirileceğini kaydetti. 

Sanayicinin en büyük problemlerinden biri olan istihdam
üzerindeki yüklerin büyüklüğünün farkında olduklarını aktaran
Çağlayan, “Bu nedenle partimizin seçim beyannamesinde ve
hükümetimizin programındaki gibi primlerin işveren hissesinde 5
puan indirilmesi 2008’de gerçekleştirilecek. Bununla beraber idari
ve yasal yükler de azaltılacak. Bu rekabet ortamında stratejimizi ili
oluşturursak bizi hiçbir şey durduramaz” dedi.

Döviz kuruyla oynayamıyorsanız alternatif sunun

Acil iyileştirme lazım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, döviz kurunun
geldiği noktada rekabet gücünü ilgilendiren diğer alanlarda
iyileştirmeler yapılmasının her zamankinden acil bir hâl aldığını
söyledi. Sanayi Kongresi’nin açılışında konuşan Tanıl Küçük,
“Kura bir şey yapılamıyorsa, üretim ve ihracata nefes aldıracak,
destek sağlayacak alternatifler hızla devreye sokulabilmelidir” dedi. 

Rekabet gücü için önlem

Mevcut durumda, sanayideki üretim ve ihracat artışının, işlet-
melerin çabası ve fedakarlığıyla yapıldığını söyleyen Küçük, son 5
yılda ekonomide elde edilen Kazımlara karşılık rekabet gücünün
iyileştirilmesinde somut mesafeler kaydedilemediğini belirtti. Tanıl
Küçük, yapısal reformlar, istihdam üzerindeki yükler, enerji fiyat-
ları, kayıt dışılık, yüksek kurlar gibi sıkıntılara değindi. 

Fabrikalar kapanıyor

Tanıl Küçük şöyle devam etti: “Geçen yıl beşinci kongremizin
hemen öncesinde enflasyon bazlı kur endeksi, 1980’den bu yana
en yüksek seviyeye çıkarak tarihi bir rekor kırmıştır. Nitekim,
bugün daha çok fabrika kapanma ve işçilerin zorunlu izne çıkarma
noktasına gelmiştir. Kurun bugün geldiği noktada rekabet gücünü
ilgilendiren alanlarda iyileştirmeler yapılması acil bir hâl almıştır.”

27
 K

as
ım

 2
00

7
Po

sta
 G

az
et

es
i,



F A A L İ Y E T R A P O R U

B A S I N D A T O B B

400 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hisarcıklıoğlu, her bürokratın özel sektörün üzerindeki yükü
daha nasıl azaltırım diye düşünmesini beklediklerini
belirterek ‘Onları her gördüğümde çocuklarının yarın bizden
iş isteyeceğini söylüyorum’ dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her bürokratın, ‘Özel sek-
törün üzerindeki yükü daha nasıl azaltırım’ diye düşün-
mesini beklediklerini kaydederek, kendisinin her

karşılığında bürokratları, “Bakın çocuklarınız yarın bizlerden iş
isteyecek” diye ikaz ettiğini söyledi. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bu yıl, ‘Sürdürülebilir
rekabet gücü: Endüstriyel teknoloji ve innovasyon’ temasıyla
altıncısı düzenlenen Sanayi Kongresi’nin açılışında konuşan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide son altı yılda
kaydedilen büyümenin temel kaynağının, Türk sanayicilerin,
girişimcilerin, her türlü zorluğa göğüs gererek gösterdikleri çalış-
ma, üretme ve ihracat yapma azimleri olduğunu belirtti. 

‘Rekabette zorlanıyoruz’

Hisarcıklıoğlu, “Öte yandan büyümeyle beraber, bir sürece daha
şahit oluyoruz. Artık eskiden para kazandığımız faaliyetlerden kâr
edemiyoruz. En iyi bildiğimiz işlerde, sektörlerde, rekabette zor-
landığımızı görüyoruz” diyerek, rekabetin arttığı, kârların
düştüğü bir dönemin yaşandığını kaydetti. 

Eskisine göre daha sermaye yoğun ve değerli ürünler ihraç
edildiğini, ancak bunun ürünlerin katma değerinin yüksek
olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,”Her ay
ihracat rekoru kırıyor olabiliriz ama düşen kurun etkisiyle ithal
girdilerimiz ihracatımızdan çok arttıkça, net katma değerimiz
düşmektedir. Bugün sanayimiz, düşük döviz kuru rüzgarının
önünde sürüklenen, hangi limana gittiğini, bilmeyen bir gemi
durumundadır” diye konuştu.

Tek sorumlu döviz kuru değil

Hisarcıklıoğlu, bu durumda akla gelen ilk sorumlunun düşük kur

T

‘Çocuklarınız bizden iş isteyecek’ ikazı
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olduğunu, ancak yalnızca kuru sorumlu tutmanı, fırtınada
dümeni çalışmayan bir gemi Karay oturunca bundan sadece
rüzgârı sorumlu tutmaya benzediğini belirterek, yaşanan sıkın-
tının temelinde döviz kuru kadar, bir sanayi politikasının olma-
masının yattığını, döviz kurunun, buzdağının sadece görünen
kısmı olduğunu ifade etti. Kurun mecbur bıraktığı faaliyetlerin
değil, sanayinin rekabet gücüne katkıda bulunacak yenilikçi
faaliyetlerin gelişmesine, ihracat potansiyeli ve katma değeri fazla
olan sektörlerin büyümesine odaklanmak gerektiğini söyleyen
TOBB Başkanı, “Bunlara kur karar vermesin, biz karar verelim.
Küresel ekonomiye nasıl entegre olacağımıza, küresel eğilimler,
küresel sermayeli şirketler değil, biz kendimiz karar verelim” dedi. 

Kapsamlı bir sanayi politikasının iki ayağından birinin
sanayicinin önündeki engellerin kaldırılması olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Bu yüzden her bürokratın, özel sektörün
üzerindeki yükü daha nasıl azaltırım diye düşünmesini bekli-
yoruz. Ben her gördüğümde bürokratları ikaz ediyorum. Bakın
çocuklarınız yarın, bizlerden iş isteyecek. Yani onların geleceği
bizim başarımıza bağlı. O yüzden ‘Bırakın, her şeye olumsuz yak-
laşan, iş yapmamayı marifet sayan eski düşünce kalıplarınızı’ di-
yorum” diye konuştu. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin nitelikli iş gücü bulma
konusunda da sıkıntı yaşadığını, özellikle pratik tecrübe, yabancı
dil ve bilgisayar becerisi alanında eksikler olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede meslek eğitiminin reforme edilme-
si gerekir” dedi.

‘Simit bile saraya girdi’

İnnovasyonun Türkiye'de olmayan, yurtdışından gelmiş mucize-
vi bir çözüm gibi algılandığına işaret eden TOBB Başkanı şöyle
dedi: “Oysa, dün sokak satıcılarının tablada sattığı en basit tüke-
tim maddesi olan simidi, bugün simit saraylarında, 15-20 farklı
çeşitte satarak, yeni katma değer sağlayan da biziz. İşte innovas-
yon bu… Şimdiyse, nasıl ki simidi saraya sokmayı başardıysak,
tüm şirketlerimizin de üretim sürecinin her aşamasında daha
yenilikçe olması, daha çok patent alması, teknolojik altyapısını
yükseltmesi, çalışanların pratik bilgilerini geliştirmesi gerekiyor.”
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YÖK’ün Vakıf Üniversiteleri 2007 raporu incelenerek
çıkartılan başarı endeksine göre Türkiye’nin en  başarılı vakıf
üniversiteleri TOBB ETÜ ve Sabancı Üniversitesi.

ükseköğretim Kurulu (YÖK) hafta içinde açıkladığı Vakıf
Üniversiteleri 2007 raporu ile Türkiye’deki vakıf üniver-
sitelerinin karnesini ortaya çıkardı. Sonuç bölümünde

vakıf üniversitelerinin önündeki ekonomik ve akademik han-
dikaplarından bahsedilen raporda “yeterli bir mal varlığı koy-

mayarak üniversite kurmayı kalkışacakların iştahlarını kabartıcı
sonuçlar doğurmasının önüne geçilmelidir” ifadelerine yer verildi.
Arkalarında, kaynak yönünden güçlü bir vakıf bulunmayan vakıf
üniversitelerinin büyük ölçüde öğrenciden aldıkları ücretlerle
yaşamakta olduğu belirtilen raporda bu durumun 1970’lerdeki
özel üniversiteler krizine benzer zorunlar doğurabileceğinin altı
çizildi. 

Referans, raporda bulunan verilere dayanarak Türkiye’deki vakıf
üniversitelerinin başarı endeksi çıkarttı. Başarı endeksi rapordaki
verilerde yer alan vakıf üniversitelerine ait dört temel parametre
kullanılarak oluşturuldu. Bunlar, öğrence dışı kaynakların toplam

gelire oranı, öğrenci başına yıllık ortalama harcama, 1000 öğren-
ci başına ders veren öğretim elemanı ve öğretim üyesi başına
akademik yayın ortalaması incelenerek oluşturuldu. 

Listenin ilk üç sırası

Araştırma sonucunda ülke ekonomisine yön veren Türkiye’nin en
büyük kuruluşların kurduğu TOBB ETÜ, Sabancı ve Koç
Üniversitesi başarı endeksinde diğer  vakıf üniversitelerine oranla
önde yer aldı. 

Henüz 2004 yılında Türkiye’nin müteşebbislerini yetiştirmek
üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kuru-
lan TOBB ETÜ 342.5 puan ile en başarılı üniversite olarak
birinci sıraya oturdu. Verilene bakıldığında TOBB ETÜ’nün
öğrencilerden elde ettiği gelir yüzde 21.03’de kalıyor. Üniver-
sitenin 2004-2006 döneminde yatırım hariç öğrenci başına har-
cama ortalaması ise 28 bin 575,29 YTL. TOBB ETÜ’da 1000
öğrencisi başına ise 106.67 öğretim görevlisi düşüyor. TOBB
ETÜ’nün hocaları çalışkanlıkları ile dikkat çekiyor. TOBB ETÜ
öğretim üyesi başına yayın düşen 1.21’lik akademik yayın sayısı

Y

Vakıf üniversiteleri başarı endeksinde TOBB ETÜ ve 
Sabancı zirveyi aldı

30
 K

as
ım

 2
00

7
Re

fe
ra

ns
 G

az
et

es
i,



403Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ile de zirvede oturuyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı’nın “Hayırseverlik adına yaptıkları en büyük
yatırımımız” diye konumlandırdığı Sabancı Üniversitesi, 301,45
puan ile TOBB  ETÜ’nün hemen arkasından en başarılı ikinci
vakıf üniversitesi çıktı. Sabancı Üniversitesi’nin finansman
kanyağının sadece yüzde 26.85’i öğrencilerden sağlıyor. Üniver-
sitenin öğrenci başına yatırım dışında yaptığı harcama ise 32 bin
757,68 YTL olan üniversitede 1000 öğrenciye ortalama 86.41
öğretim elemanı düşüyor. Öğretim üyesi başına düşen akademik
çalışmada Sabancı Üniversitesi 9’uncu sırada yer alıyor. 

TOBB ETÜ ve Sabancı Üniversitesi’nden sonra yine Türkiye
ekonomisine yön veren en büyük kuruluşlardan Koç Holding’in
üniversitesi yer alıyor. 239.45 ile üçüncü olan Koç Üniversite-
si’nde öğrenci gelirlerinin toplam gelirine oranı yüzde 54.87
Üniversitede öğrenci başına yatırım dışı harcama ortalaması ise 17
bin 486,30 YTL. Öğretim üyesi başına düşen 1,04 ortalama ile
akademik çalışmada ise Koç Üniversitesi 4’ünücü konumda
bulunuyor. Zirvede durum böyleyken, tablonun altında durum
hiç de parlak değil, İlk iki üniversitenin başarı puanı ile son iki
üniversitenin puanı arasında büyük uçurum dikkat çekiyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi 59.89, Beykent ise 36.43 ile son sıra-
da yer alıyor. Öğrenci başına yıllık eğitim harcaması 2 bin 813,84
YTL’da kalan Beykent Üniversitesi’nde 1000 öğrenciye düşen
öğretim görevli sayısı ise sadece 22.29. İstanbul Ticaret Üniver-
sitesi’nin öğrenci başına yıllık harcama ortalaması ise 5 bin 322.94
YTL iken 1000 öğrenciye düşen öğretim görevlisi ortalaması
27.20. Öğretim üyesi başına düşen akademik atıf ortalamasında
ise Doğuş ve Beykent  Üniversitesi’nin sıfır çektiği görülüyor. 

3 binin altında öğrenci

Vakıf üniversiteleri, kurucu vakfın katkısı, öğrenci harçları ve
devlet yardımı olmak üzere üç ayrı finansman kaynağına sahip.
Vakıf üniversitelerini gelirlerinin dağılımları bakımından iki gruba
ayırmak mümkün. İlk gruptaki vakıf üniversitelerinde güçlü bir
kurucu vakıf bulunup gelirlerin büyük oranı bu kaynak tarafın-
dan karşılanıyor. İkinci gruptakilerde ise, üniversite gelirlerinin
büyük oranı öğrenci harçlarından sağlanıyor. Vakıf üniver-
sitelerinin sayıca büyük bölümü ikinci gruba giriyor. Üniversite
gelirlerinde öğrenci katkı oranı, yaklaşık olarak yüzde 20 ile 90
arasında değişiyor. Vakıf üniversitelerinin öğrenciden aldıkları
öğrenim ücretleri üniversiteler ve bir üniversite içinde programlara
göre farklılık göstermekte, 2005 yılında ücretler, 5 bin YTL ile 29
bin YTL arasında değişti. Öğretim elemanı bakımından olduğu
gibi, öğrenci sayısı bakımından da, vakıf üniversiteleri arasında
büyük farlılık olduğu tüm vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci-
lerin yüzde 40’ının Yeditepe, Bilkent, Başkent, İstanbul Bilgi’de
toplandığı, 16 vakıf üniversitesinin lisans öğrenci sayısının 3 binin
altında olduğu dikkati çekiyor. 

Vakıfların payı çok az

Türkiye’de vakıf üniversitelerinin tarihi çok da eskilere dayanmı-
yor. 1984 yılında kurulan ancak ilk eğitimi 1986 yılında vermeye
başlayan Bilkent Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi. Bilkent Üniver-
sitesi’ni 1992 yılında kurulan Koç Üniversitesi, 1994’de kurulan
Başkent Üniversitesi izledi. 2006 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de
vakıf üniversitelerinin ulaştığı sayı 24.

Bazı ülkelerde özel öğretim kurumlarının yükseköğretim sistem-
leri içersindeki payının yüzde 50’lerin üzerinde olduğu görülüyor.
Türkiye’de, özel yükseköğretim kurumu bulunmuyor. Ancak vakıf
üniversiteleri, öğrenciden alınan ücretler açısından bu statüde
değerlendiriliyor. Buna rağmen Türkiye’de bu oran yüzde 6
civarında seyrediyor.

Yüksek Öğretim Kurumu, bu hafta içerisinde vakıf üniver-
sitelerinin durumunu değerlendiren bir rapor yayınladı. Raporda
vakıf üniversitelerinin gelir ve harcama göstergelerinden, öğrenci,
öğretim elemanı sayılarına ve üretilen akademik rapor sayılarına
kadar değişik göstergeler yer alıyor. Göstergelerin her birine göre
üniversitelerin birbiriyle karşılaştırılması mümkün. Ancak
göstergelerin tümü gözönüne alındığında nasıl bir  sıralama ortaya
çıkacağını görmek mümkün değil. Referans’ın yaptığı bu analizin
amacı böyle bir karşılaştırma yapmaya yarayacak bir  sonuç üret-
mek. 

Araştırmada YÖK raporunda yer alan göstergeler kullanıldı.
Üniversitelerin büyüklükleri birbirinden çok farklı olduğu için,
öğrenci başına, öğretim üyesi başına gibi karşılaştırmaya daha
uygun göstergeler  tercih edildi. 

Bu nedenle çalışmada öğretim üyesi başına üretilen akademik
yayın sayısı, bin öğrenciye düşen öğretim görevlisi sayısı, öğrenci
başına yıllık eğitim harcaması miktarı ve öğrenci harçları dışında-
ki gelirlerin toplam gelirler içindeki payı temel alındı. 

Akademik göstergelerin ağırlığı daha fazla

Mali göstergelere toplam yüzde 40, akademik göstergelere ise
toplam yüzde 60 ağırlık verildi. Bin öğrenciye düşen ders veren
öğretim elemanı sayısı ve öğretim üyesi başına akademik yayın
sayısı göstergelerin her ikisine de yüzde 30’ar ağırlık verildi. Mali
göstergelerde öğrenci başına eğitim harcamasına yüzde 25, öğren-
ci harcı dışındaki gelir kaynaklarının payına yüzde 25 ağırlık ve-
rildi.

Ancak araştırmada kullanılan 4 göstergeye verilen ağırlıklar
değiştirildiğinde de listenin zirvesinde yer alan üniversitelerin
değişmemesi, bu üniversitelerin tüm göstergelerde iyi bir yerde
bulunduğunu gösteriyor. Ağırlıkların değişmesi ancak listenin
orta sıralarında bazı oynamalar yaratıyor. 
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TOBB ETÜ ilk sırayı aldı

Her bir göstergede öncelikle araştırmaya dahil 24 vakıf üniver-
sitesinin ortalama değeri hesaplandı. Daha sonra ortalama değer-
leri 100 kabul ederek her göstergede 24 üniversitenin kendi
endeks düzeyi hesaplandı. Son olarak da bu endeks değerleri her
göstergenin ağırlıklarına göre değerlendirilerek son endeks değeri
hesaplandı. Son endeks değerinde de 24 üniversitenin ortalaması
100 puana denk düşüyor. 

Buna göre ilk sırada yer alan TOBB ETÜ’nün 342 puanı, bu
üniversitenin 24 üniversitenin ortalamasının 3,4 katı daha iyi
durumda olduğu anlamına geliyor. Son sıradaki Beykent Üniver-
sitesi’nin 36,4 puanı ise bu üniversitenin ortalamanın yüzde
64 gerisinde olduğunu ortaya koyuyor. 

YÖK raporu esas alındığı için akademik yayın verileri 2006 yılı-
na, öğrenci başına öğretim eleman sayısı 2005-2006 öğretim yılı
verilerine, mali göstergeler ise 2005 yılı verilerine dayanıyor. 

Öğrenci başına harcama hesaplamalarında harcamalar 2005 yılını
kapsadığı için, öğrenci sayısında YÖK’ten farklı olarak 2005 ilk-
bahar dönemi ile 2005 son bahar dönemi öğrenci sayılarının orta-
laması kullanıldı. Maltepe üniversitesinin mali verileri 2005
yılının ilk 6 ayına ait olduğu için, diğer üniversitelerle eşit düzeye
getirmek için veriler 2 ile çarpılarak hesaplamaya katıldı. 

Dünyada nasıl yapılıyor

Üniversitelerin performansını karşılaştıran uluslararası çalış-
maların çoğunda esas alınan en temel gösterge üniversitelerde
üretilen bilimsel raporlar ve bu raporlara saygın araştırması ve
yayınlar tarafından ne düzeyde atıf yapıldığı. Sadece bu göstergeyi
kullanan sıralamalar bile var. İkinci olarak öğrenci-öğretim üyesi
oranları ve öğrenci yoğunluğuna ilişkin göstergeler önem taşıyor. 

Ancak daha kapsamlı bazı araştırmalarda üniversitelerin dışarıdan
aldığı bilimsel araştırma projelerinin sayısı, buradan elde edilen
gelirlere özel bir önem veriliyor. Üniversitelerin araştırma
bütçeleri, kütüphane ve laboratuvar harcamaları da bu kapsamda
değerlendiriliyor. 

Yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayıları ile yurtdışına gösterilen
öğrenci ve öğretim üyesi sayıları da değerlendirmeye katılabiliyor. 

Ayrıca mezunların iş bulma şansı, insan kaynakları bölümlerinin
üniversite mezunları hakkındaki değerlendirmeleri giderek önem
kazanan bir faktör haline geliyor. Ayrıca akademik kürsü sayısı
verilen ders sayısı, öğrenci ve öğretim üyelerinin kazandıkları
bilimsel ödül sayıları da hesaba katılıyor. 

Bunlar gözönüne alındığında Referans’ın bu çalışmasının çok
sınırlı bir girişim olduğu açık. Ancak diğer göstergeler konusunda
ne YÖK’ün ne de üniversitelerin ortak ve kabul görmüş standart-
larda verileri henüz ortada yok. Bu veriler üretildikçe daha kap-
samlı değerlendirmeler ve sıralamalar yapmak mümkün olacak.
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erşembe günü Bükreş’te yapılan toplantıda Balkan Ülkeleri
Odalar Birliği Dönem Başkanlığı görevini devralan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 12 Balkan ülkesinin TOBB
ayarındaki kurumlarının temsilcileri tarafından yere göğe

kondurulamadı. 

Toplantının en önemli konuların konuşulduğu bölümünde,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Kostas
Masmanidis, Balkan ülkelerinin iş dünyası örgütlerinde eski
komünist sistemin getirdiği bazı alışkanlıkların olduğunu vurgu-
ladı ve “Türkiye'nin başkanlığı çok önemli. Çünkü ticaretin
önündeki engeller, Rifat Bey’in de gündeminde birinci konu.
Türkiye'de de Rifat Bey konuşunca herkes kulak verir. Ancak
başka ülkelerde işler böyle yürümüyor. Eski Sovyet sisteminden
kalan bin anlayışla hükümet adına iş dünyası konuşabiliyor. Bu
artık olmamalıdır. Bu nedenle bizler iş örgütlerimizin
güçlendirilmesini çok önemsiyoruz ve özellikle Türkiye'nin
başkanlığında bu konuda çok önemli adımlar atılacağına inanı-
yorum” dedi.

Masmanidis İngilizce olarak yaptığı konuşmasında “Rifat Bey”
derken “Bey” kelimesini Türkçe olarak söyledi. 

Toplantıya katılan 12 Balkan ülkesi temsilcisinin de Masmanidis
gibi düşündüğünü belirtmeliyim. Yani, Türkiye'nin dönem
başkanlığı önemli. Bu önem Hisarcıklıoğlu’nun başarılı bir görev
yapmasından ibaret değil. Başka alanlarda Türkiye'nin Balkan
ülkelerine öncülük edip etmeyeceği noktasında da bu görev
önemli. 

Türkiye, tıpkı Orta Asya ve Kafkaslar’da olduğu gibi Balkanlar’da
da gözünün ve ağzının içine bakılan bir ülke. 

Bunun salt politik ve ticari çıkarlardan ibaret olduğunu düşün-
mek yanıltıcı olabilir. 

Hisarcıklıoğlu, Kazakistan’ın da Balkan Odalar Birliği’ne üye
yapılmasını isteyerek geniş bir “Çağdaş İpekyolu” vizyonu çizdi. 

Kimse Kazakistan’ın Balkanlarda ne işi var demedi. Hatta, Rifat
Bey’in önerisi hemen destek buldu. Görevi Hisarcıklıoğlu’na
devreden Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dragos
Seuleanu, Daha kârlı pazarlara ihracat yapmak istediklerini
belirterek, şöyle konuştu: “Brüksel’de olmak kolay değil ama
oradaki politikaları etkilemek mümkün. Bunun için birlik olalım,
güçlü olalım. Amacımız Avrupa’yı geliştirmek. Halk bizden iş
bekliyor, refah bekliyor. AB üyelik süreci nedeniyle Balkan
ülkelerinin paraları değerlendi bu nedenle kâr marjlarımız çok
düştü. Avrupa’da da kâr çok düşük. Artık daha kârlı pazarlara
ihracat yapmak istiyoruz. Bu nedenle Karadeniz’e komşu ülkeleri
Balkan Odalar Birliği’ne üye yapmalıyız. Örneğin Kazakistan da
birliğimize üye olmalı.”

Tabiri caiz ise Hisarcıklıoğlu Bükreş’te Türkiye'nin olması gereken
vizyonunu ortaya oydu. Şimdi, bunun olabilirliğini göstermek de
kendisine düşüyor. TOBB’un bu yılki çalışmaları çok önemli.

P
Rifat Bey komünistlere ne öğretecek?
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bakanların karşısında
sanayi politikalarını eleştirdi: Sorun önümüzü görememek.
Politik kararlar uzun vadeli etkisi hesaplanmadan tavla oynar
gibi alınıyor.

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin koordi-
natör bakanı Nazım Ekren ile Sanayi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın da katıldığı toplantıda sanayi politikalarını
eleştirdi. Sanayicinin sıkıntısını önünü görememesi

olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, özel sektöre yönelik karar-
ların tavla oynar gibi verildiğini söyledi. 

Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas
Komisyonunun açılış toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ekren,
Sanayi Bakanı Çağlayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilgili kurum temsilcilerinin
katılımıyla dün yeni Başbakanlık binasında yapıldı. Toplantıya,
10 kamu kuruluşundan 13, altı özel kuruluştan 27 üye katıldı. 

Büyümenin sınırındayız

Açılışta konuşan TOBB Başkanı, önemli uyarılarda bulundu. İki
yıldır, her platformda, yakalanan tempolu büyümenin sınırlarına
gelindiğinin altını çizen TOBB Başkanı üreticiler, içinde bulun-
duğu sıkıntıları her gün daha somut bir şekilde hissetmeye
başladığını dile getirdi. 

“Türk özel sektörünün gücünü, kuvvetli altyapısını herkes biliyor.
Bu yüzden kimse sıkıntının sebebini ‘zayıf oluşları’ olarak değer-
lendirmesin” diyen TOBB Başkanı, Türk özel sektörünün başlıca
probleminin önünü görememesi olduğunu kaydetti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şu yorumları yaptı: “Bugüne kadar
özel sektöre yönelik politika kararları, uzun vadeli etkisi hesaplan-
madan, tavla oynar gibi verildi. Şimdi alışkınlıkları değiştirerek
uzun vadeli bir sanayi stratejisi oluşturmak zorundayız. Bir strate-
jimiz olsun ki önümüzü görelim. Bir stratejimiz olsun ki
sanayicimizin hangi alanda üretim yapacağına, yabancı fonlar
karar vermesin, biz karar verelim.”

Beklentilerini ‘özel sektöre yönelik politikaların, tavla oynar gibi
değil, bir satranç oyuncusunun uzak görüşlülüğüyle belirlenmesi’
olarak açıklayan Hisarcıklıoğlu “Akıl akıldan üstündür. Bu yüzden
sanayi stratejisini birlikte oluştursun istiyoruz” dedi. 

TOBB Başkanı’ndan uyarılar

- Büyümenin sınırına geldik.
- Kimse ‘Özel sektör zayıf ’ demesin, en önemli sorun önümüzü
görememek.
- Bir stratejimiz olsun ki önümüzü görelim.
- Özel sektör politikaları satranç oyuncusunun uzak görüşlülüğüyle
belirlensin. 

Hisarcıklıoğlu Balkan odaları başkanı oldu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balkan Odaları Birliği’nin
dönem başkanlığını Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Dragos Seuleanu’dan devraldı. Böylelikle TOBB, Balkan Odalar
Birliği başkanlığını ikinci defa üstlenmiş oldu. Hisarcıklıoğlu,
Balkan Ülkelerindeki toplam Türk yatırımlarının 2 milyar dolara
ulaştığını 20 bin Türk işadamının da bölgede iş yaptığını sözlerine
ekledi. 

T

‘Kararlar, tavla oynar gibi değil satranç oyuncusu gibi verilsin’
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin bölgeselden yarı küresel bir güce dönüşmesi
için sivil toplum örgütlerinin başını çektiği ikincil diplo-

masinin büyük önem taşıdığını söyledi. DEİK ve TOBB’un,
bu ikincil diplomasinin öncü kuvveti ve katalizörü olduğunu dile
getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye küresel bir güç olma hikâyesi
yazacaksa, bizim teşebbüsümüz, cesaretimiz, tecrübemiz, bilgimiz
bu hikâyenin mürekkebi olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, yabancı
pazarlara girişte kurumsal kimliği temsil etmesi için kurulan
DEİK’i ve DEİK’le birlikte ufku açılan özel sektör ile Türkiye'yi
konuştuk. 

Her ülkede muhatabımız var özel sektörün dışişleri
bakanlığıyız

DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bölgeselden yarı-
küresel bir güce dönüşmesi için sivil toplum örgütlerinin başını
çektiği ikincil diplomasinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, dünyanın her yerinde muhatabı olan DEİK’in ise
bu rolü üstlendiğini vurguladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı.
Hisarcıklıoğlu başkanlığında DEİK bölgeselden Küresel’e

T

Her ülkede muhatabımız var iş dünyasının dışişleriyiz
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dönüşen Türkiye'nin büyümesini daha da artırması için dünyayı
dolaşıyor. 

Hisarcıklıoğlu’lu ile yabancı pazarlara girişte kurumsal bir kimliği
temsil etmesi için kurulan DEİK’i ve DEİK’le birlikte ufku açılan
özel sektörle Türkiye'yi konuştuk.

Bugün sizinle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı sıfatınızla konuşacağız. Türkiye'nin ve dünyanın dış
ekonomik ilişkiler gündeminde neler var?

Önce geçtiğimiz bir aya, sonra da önümüzdeki bir aya dikkat
çekici örneklerle bakalım. Dünyanın en büyük şirketi artık
ABD’li değil, Çin Petrol şirketi PetroChina geçtiğimiz ay 1 tril-
yon dolar piyasa değeriyle borsaya açıldı ve dünyanın en büyük
şirketi oldu. Dünya ekonomisi yeniden şekilleniyor. Önümüzde-
ki ay 2007’nin sonuna geleceğiz ve bu yılı 46 trilyon dolarlı
dünya hasılasıyla kapayacağız. 2008’de beklentiler 55 trilyon
dolarlık bir dünya hâsılası. Yine bu yılın sonunda sadece internet
üzerinden yapılan ticaret 230 milyar dolar olacak. Oysa henüz
2001’de dünyada üretilen toplam değer 30 trilyon dolar bile
değildi. 1950’de Türkiye çok partili siyasi hayata geçerken dünya
ticareti 60 milyar dolardan daha azdı, geçen sene ise 12 trilyon
dolara yakın! Bugün içerisinde bulunduğumuz dünyanın hızı
budur. 

Bu akıl almaz büyümeyi devletler değil şirketler sağlıyor. Dikkat
edin, “dünyanın en büyü şirketleri” listelerini her ay takip ediyor,
ilk 10’lara, 100’lere, 500’lere bakıyoruz. Kamuoyunun gündemi
bu. Devletlerin sıralandığı bu tür listeler ise ancak uzmanların ve
bazı kuruluşların takip ettiği popüler olamayan belgeler. Çünkü
artık büyümenin motor gücü devletler değil şirketler. “Savaş”
alanı görülen saha artık Alsace Lorreine değil, Berlin Borsası ya da
Boeing Airbus ihaleleri. Dünya bu yüzden “uluslararası” sıfatı
yerine “küresel”i kullanıyor. “Uluslararası İlişkiler” yerine World
Politics (Dünya Politikası) diyor. Eskiden devletler ulusları temsil
ettiği için devletlerarası ilişkiler anlamında “uluslararası ilişkiler”
deniyor dünyada olup bitene. Artık sivil toplum örgütleri, şir-
ketler, çokuluslu organizasyonlar, baskı grupları derken küresel
rekabetin unsurları çeşitlendi. Biz böylesine hızla ilerleyen ve kar-
maşıklaşan bir dünyada daha hızlı ve daha analitik olmalıyız. 

Türkiye'nin büyümesini hızlandırmak için nasıl bir yol
izlenmeli?

2007’de dünya ticaretinde aldığımız pay, dış ticaret hacmimiz art-
masına karşı yüzde 1’e bile ulaşmayacak. Çin, Brezilya, Güney
Kore, Rusya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Mısır gibi ülkeler
tıpkı bizim gibi ekonomilerini hızla güçlendirmeye çalışıyorlar.
Biz göreceli olarak bu ülkelerden daha hızlı büyümeliyiz.
2023’teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için,
bugünün Fransa’sından daha fazla ihracat yapıyor hale gelmemiz
gerekiyor. 

Bu hedefe ulaşabilmek için analitik düşünmeli, stratejik hareket
etmeli, riskleri öngörmeli, fırsatları kaçırmamalıyız. Artık ihra-
catımızı artırmak için aklımıza ilk gelen kambiyo rejimi olma-
malı, O devir kapandı. Şimdi gündemimizde teknoloji kapa-
sitesini artırmak, girişim sermayesi doğurmak, insan sermayesini
yükseltmek, katle ve standardizasyon maksimize emek, planlı
tanıtım faaliyetleri yürütmek, markalaşmayı ve katma değeri
artırmak ve finansman olanakları yelpazemizi zenginleştirmek
olmalı. 

Genelde dış ticaret özelde ise ihracat “dış ekonomik ilişkiler”
denildiğinde akla ilk gelen kavramlar olsa da artık durum biraz
önce de belirttiğim gibi çok daha karmaşık. Stratejik, dolayısıyla
hem fırsatlar hem tehditler içeren bir coğrafyadaysanız, 70 mil-
yon nüfusa sahipseniz ve ekonominiz yarım, dış ticaretiniz ise
çeyrek trilyon dolara ulaşmışsa artık “dış ekonomik ilişkiler” sizin
için tek kartla oynayabileceğiniz bir oyun değildir. İhracat, itha-
lat, dış yatırımlar, ortaklıklar, doğrudan yabancı sermaye girişleri,
taahhüt hizmetleri, turizm hepsi aynı önem ve koza sahiptir.

Günümüzde sadece hükümetlerin diplomatik ilişkileri
büyüme için yeterli mi?

Bir örnek vermek istiyorum. Bazı sanayici ve imalatçılarımızın
yurt dışında fabrika açmaları eleştiriliyor. Elbette önceliğimiz
ülkemiz istihdam sorununu elbirliğiyle çözmektir. Ama algıla-
mamız sığ olmamalı. Eğer bir işletme Türkiye'de 5 10 yıl vadede
batacağını öngörüyorsa, yurtdışında gitmesi batmasından iyidir.
Para eninde sonunda Türkiye'ye dönecek. Dönmeyen kısmı ise
daha da stratejik düşündüğümüzde popüler tabirle Türkiye'nin
“Soft Power”ının artmasını sağlayacak. Şöyle söyleyeyim: Bir
ülkede Türk yatırımları ne kadar istihdam sağlıyorsa, bir Türk
Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı o ülkeye gittiğinde
sözü o kadar etkili olur. Türk pasaportu o ülkede o kadar çok ve
hızlı kapı açar. O ülkede satılan Türk ürünleri ne kadar rağbet
görür, popüler olur, mark ahaline gelirse, Türkiye'nin eli o kadar
kuvvetlenir. Bu konular birinin başka birine mal satıp para kazan-
ması meselesi değildir, çok daha bütünleşik konulardır. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde “İkinci Diplomasi” (Second Track
Diplomacy) denilen hadise bu. Birincil diplomasiyi siyasetçiler,
diplomatlar yürütüyor. Ama ikincil diplomasiyi iş dünyaları, sivil
toplum örgütleri, hatta turistler yoluyla halklar yürütüyor. 

Türkiye'nin bölgesel güç konumunu sürdürüp yarı-küresel bir
güce doğru dönüşmesi sürecinde bu ikincil diplomasiye güçlü
biçimde ihtiyaç duyacağız. Gerek DEİK gerek TOBB, bu ikinci
diplomasinin öncü kuvveti, katalizörüdür. Bugün DEİK’in İş
Konseyi aracılığıyla Brezilya’da muhatabı var, Vietnam’da
muhatabı var. TOBB olarak Pakistan’la Afganistan arasında,
Filistin’le İsrail arasında proje üretir hâle geldik. TOBB ve DEİK’in
Devlet Başkan-Başbakan seviyesinde ağırladığı 22 isimi var son bir
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yılda. Ankara’ya gelip de TOBB’a uğramayan devlet başkanı,
başbakan yok. Suudi Arabistan Kralı’ndan Arnavutluk Başkanı’na,
Etiyopya Başbakanı’ndan Kırgızistan Cumhurbaşkanı’na, DEİK’i
ve TOBB’u ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyorlar. 

Bunların bir anlamı, gerekçesi var. Biz bunu görüyoruz.
Türkiye'nin bölgesel bir güçten yarı-küresel bir güce
dönüşmesinde Türk özel sektörü olarak görevimiz neyse yerine
getirdik, bundan sonra daha da güçlü bir şekilde getireceğiz. Çok
yakında gerçekleştirdiğimiz müteahhitlik hizmetlerimizin
toplamı 100 milyar dolar olacak. Eksi kırk derecede Kazakistan’ın
en ücra kasabalarında iş yapıyoruz, artı kırk beş derecede Sudan
nehirlerinin üzerine köprüler inşa ediyoruz, Avrupa’daki aşırı
muhafazakâr göçmen karşıtlarının bile izlediği televizyonları,
bindiği arabaları biz üretiyoruz. O ülkelerin dillerini, âdetlerini
öğrendik, öğreniyoruz. Türkiye küresel bir  güç olma hikâyesi
yazacaksa, bizim teşebbüsümüz, cesaretimiz tecrübemiz, bilgimiz
bu hikâyenin mürekkebi olacak. 

Kamuoyu sizi TOBB Başkanı olarak biliyor ama siz aynı
zamanda DEİK’in de başkanısınız. DEİK hakkında bilgi
verebilir misiniz?

DEİK çok fazla ön plana çıkmayan ama Türkiye için çok önemli
olan ve yukarıda zikrettiğim hususlarda kritik roller üstlenen bir
kurum. 1988 yılında rahmetli Turgut Özal, yurtdışı seyahat-
lerinde bir eksikliğin farkına varıyor. Türkiye ihracata dayalı
kalkınma modeli uygulamaya karar vermiş ama Türk işadamları
ihracat, ortaklıklar gibi konularında tecrübesiz. Ayrıca yeni
pazarlara girmeye çalışmak ve tarife dışı engellerle boğuşmak
firma bazında zor. Çünkü firmalar yabancı ülkelerde operasyon-
da bulunurlarken kurumsal şemsiyelerin güvencesini de bir nevi

sigorta olarak görmek isterler. İşte tüm bu ihtiyaçlara yanıt ver-
mek için kuruluyor DEİK. Kurulduktan 4 yıl sonra da Sovyet sis-
temi çökünce yeni dünya düzeninde Türk işadamlarının etkin-
liğini artırmak amacıyla faaliyet yürütüyor. Başta Avrasya olmak
üzere büyük başarılara vesile oluyor. 1988’de DEİK kurulduğun-
da Türkiye'nin ihracatı 11 milyar dolar seviyesindeydi. Bugünse
kurumsal katkımızın yadsınamayacağını sanıyorum. 

Dünyada hızla değişen şartlar bizi de dönüşüme zorladı. DEİK
5174 sayılı Kanunun 58. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve
Kasım 2005’te yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca özel hukuk
hükümlerine tâbi tüzel bir kişilik kazandı. Bu yönetmelik uyarın-
ca yeniden yapılanan DEİK, Türkiye'nin önde gelen birlik,
dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kurucu kuruluşlardan
oluşuyor. Yönetim Kurulumuza göz atarsanız Türk ekonomisinin
en önemli isimlerinden oluştuğunu görürsünüz. İcra Kurulu
Başkanlığımızı camiamızın en saygın isimlerinden Sayın Rona
Yırcalı yürütüyor. 

76 ülkede iş konseyi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışında tüm AB
ülkeleriyle iş konseyimiz var. Ayrıca, Güney Afrika’dan Rusya’ya
Japonya’dan Brezilya’ya uzanan küresel düzlemde iş konseyleri-
miz mevcut. Adeta Türk iş dünyasının Dışişleri Bakanlığı’yız.
Yabancı ülkelerde iş dünyasını temsil niteliğine sahip bir muha-
tap kuruluş ile işbirliği anlaşması imzalanarak oluşturulmuş “karşı
kanat”larımız da var. Bu en güçlü yanlarımızdan birisi. Sadece
Türkiye'de değil, tüm dünyada örgütlüyüz. Türkiye iş dünyasının
küresel network’ü, küreselleşme sürecindeki amiral gemisiyiz.

12 Ocak tarihinde o dönem Dışişleri Bakanlığı’nı yürüten
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül DEİK’i ziyaret etti ve
bize 6 saat ayırdı. O gün iş konseyi başkanlarımız tarafından ken-
disine yöneltilen 52 soruya doğrudan yanıt verdi, önerilerini din-
ledi ve not aldı. Bize “Pergelimizin ucunu AB ve komşularımız-
dan ABD’ye, Çin’e ulaşacak şekilde açmalıyız” dedi. İşte o pergel
DEİK’tir. 

DEİK önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyecek?

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı ile çok yakın çalışıyoruz. 2008’den itibaren
KOSGEB, büyük başarılara imza atan Savunma Sanayi
Müsteşarlığı, TİKA gibi kuruluşlarla da ilişkilerimizi protokoller
yoluyla kuvvetlendireceğiz. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında
kurumsal kapasitemizi artırmaya devam etmek, kamu kurum ve
kuruluşlarıyla eşgüdümü arttırıcı çalışmalar yürütmek, 2008
yılında kutlayacağımız 20. yılımızda 500 etkinlik gerçekleştirmek
var. 
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Orta vadede ise Türk Dışişleri Bakanlığı’nın temsilciliğinin
bulunduğu her ülkeyle etkin çalışacak İş Konseyi kurabiliriz.
Ayrıca, Latin Amerika ve Afrika gibi ülkelerde açılımlar gerçek-
leştirebiliriz. Eğer bu bölgelere Cumhurbaşkanlığı ya da
Başbakanlık seviyesinde ziyaretler gerçekleşebilirse 2008’de ciddi
bir ivme ile mesafe kat edebiliriz. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın bir önerisi olmuş, DEİK’in
öncülüğünde Eşgüdüm Konseyi…

Geçtiğimiz haftalarda Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu
Kalkınma Planı (2007 2013) çerçevesinde yayımlanan Dış
Ekonomik İlişkiler Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda Dış
Ekonomik İlişkilerde mevcut kaynakların seferber edilmesini
gerektiğini belirterek kamu kurumlarıyla özel sektör eşgüdümlü
çalışmanın sağlanması adına bir konsey kurulmasını önerdi.
DPT’nin başarılı müsteşarı Dr. Ahmet Tıktık’ın imzasıyla yayım-
lanan bu raporda konseyin sekreteryasını DEİK’in üstlenmesi
öneriliyor.

Devletin en stratejik kurumunun DEİK’e atfettiği rol budur, biz
de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Tüm
bu hedeflerin ana ekseni Türk Özel Sektörünün küreselleşme
sürecine entegrasyonunu ve Türkiye'nin küreselleşme sürecinde
“kazanan” safta yer almasını sağlamaktır. Önümüzdeki yıl
DEİK’in 20. kuruluş yıldönümü. Önemli atılımlar gerçekleştire-
ceğiz. Referans gazetesi ile ortak çalışmamız bu bilgilendirici çalış-
ma da bir erken sinyal olarak algılanmalı. Türkiye Bölgesel’den
Küresel’e dönüşüyor. Yeni dönemde daha yapacak çok işimiz var. 

Küresel ligde oynamak isteyen bize gelsin

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
büyük düşünen işletmelere çağrı yapıyor: “Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) çatısı altında 551 üyemiz 1368 aktif temsilci ile
faaliyetlerini sürdürüyor. Üye sayımızı 1000’ler seviyesine çıkar-
mak istiyoruz. Buradan “Ben artık küresel ligde oynamak istiyo-
rum” diyen kuruluşlara sesleniyorum:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olmak bu ligin oyuncusu
olduğunuzun tescilidir. Gelin ve Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun yasal güvencesinden, bilgi birikimimizden ve
tecrübemizden faydalanın.”

Güvencemiz petrol kuyuları değil insan

Artan enerji fiyatları sizce dış ekonomik ilişkilerimizde risk
oluşturuyor mu?

Bakın Allah bir ülkeye iki türde nimet verir; petrol vererek ve ver-
meyerek! Türkiye'nin büyük petrol kaynaklarına sahip olmaması

çok büyük bir nimet olmuştur bizim için! Bu bizim için bir dez-
avantaj olsa da aynı zamanda avantaj da yaratıyor. Türkiye kalkın-
masının sanayiye ve ticarete bağlı özel sektörün omuzları üzerinde
emek, kahır ve sabırla gerçekleştiriyor. Petrol gelirlerini yeniden
dağıtan bir devlet mekanizmasıyla değil, orta sınıfı zenginleşen ve
böylelikle demokrasiyi tamamen kurumsallaştıran sağlıklı bir ülke
oluyoruz. Bu ülkede yaratılan her türlü zenginlikle, 400 milyar
dolarlık değerin her kuruşunda alın teri var. Akan musluğu zah-
metsizce pompalayarak bu değeri yaratmadık. Bizim güvencemiz
petrol kuyuları değil, insan sermayemizdir. 

Türkiye ne kazandıysa teşebbüsle kazandı, yarın da ne kazanırsa
yine teşebbüsle kazanacaktır. Bu yüzden daha akıllı hareket
etmeli, bizi asıl gündemimizden ayıran yapay gündemleri bir
kenara bırakmalıyız. 

O yüzden bir nevi kader gibi petrolün varil fiyatına bakıp evham
yapmak bizim işimiz değil. Bizim işimiz senaryolar kurup, her
türlü gelişmeye karşı önceden tedbirli olmak. Tek dal kakao
yetişmeyen İsviçre çikolatada, tek filiz demiri olmayan Panama
gemicilikte ağırlık merkezi olmuşsa Türkiye'de enerjide ağırlık
merkezi olacak.03
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SSK’lı yapmak sanki bonus

OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ülkedeki sistemin
işadamı, bürokrat ve siyasetçiyi defolu hale getirdiğini, o
nedenle kimsenin hak arayamadığını söyledi ve “İşçi

arayan, maaşın yanına + SSK yazıyor. Mecbur ama sanki bonus
Devlet de göz yumuyor” dedi. 

Siyasetçiden bir şey isteme

Özel sektörü siyasetçilerden bir şey istememeye çağıran
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Her yaptıklarının bedelini senden
alırlar. 1 lira harcayıp senden iki lira alır. Sonra vergiden dert
yanarsın. Sadece kayıtdışı azalsa yükümüz kat kat hafifler.”

‘Ayağım titremeden defter gösteremem’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş aleminin karşı karşıya
kaldığı sorunları, çıkmazları A’dan Z’ye Dünya’ya anlattı:

Sistem hepimizi defolu hale getirdi

Ankara Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 2007
yılının fotoğrafını çekerken, son 5 yılı değerlendirip, sistemdeki
çarpıklıklara dikkat çekti. Siyasetçi, bürokrat, iş dünyası başta
olmak üzere herkesi defolu hale getiren bir sistemin oluşturul-
duğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu nedenle kimsenin
kimseden hesap soramadığını, bu sayede de yanlışların doğruya
çevrilmesi için adım atılamadığını vurguladı. 

Türkiye'nin mevcut ekonomik potansiyelinin tüm dünyayı
korkuttuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu potansiyeli kul-
lanamıyoruz çünkü enerjimizi boşa harcıyoruz. Enerjimizin
büyük bir bölümünü iç kavgalar ve hesaplaşmalar götürüyor.
Enerjimizi doğru kullanabilseydik şimdiki potansiyelimizi
2000’de yakalamış olacaktık.” diyor. 

T

Sistem bizi defolu hale getirdi
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- Fırsat’ ve ‘tehdit’ kelimelerini sıkça duyar olduk. Fırsatları ve
tehditleri değerlendirir misiniz?

Dünya haritasına bakmak için bakarsanız çok bir şey ifade etmi-
yor. Dünya haritasını iyi incelerseniz, dünyanın en zengin böl-
gelerinin tam ortasında Türkiye'yi görürsünüz. Dünya ticaret
hacmi 90’larda 1 trilyon dolarken, doğumuzdaki gelişmeyle bu
hacim 12 misli artarak 12 trilyon dolara çıktı. Bu tarihi bir fırsat
sunuyor. Ekonomide sınır yok artık, bütün dünya birbirinden
mal alıyor, mal satıyor. Öyle enteresan ki, Afyon’un Emirdağı’nda
üretmiş olduğun ürünü, Avustralya’nın en küçük kasabasına sata-
biliyorsun, engel yok. Orada üretilen bir ürün de Afyon
Emirdağı’nda satılabiliyor. Bunu fırsat olarak değerlendirenler
kârlı çıkıyor, bunu tehdit olarak algılayanlar da kaydediyor. Bakın
öyle bir coğrafyadayız ki, Japonya hariç bu bölgenin hiçbir
yerinde tam bir demokrasi yok. Demokrasiyle yönetilen ve özel
sektörü gelişmiş, girişimcisi kuvvetli olan tek ülke Türkiye. Gerek
enerjide, gerek doğalgazda, gerek gelişen ticarette köprü rolünü
oynamalıyız. 

- 2007 ekonomi için kayıp bir yıl mı oldu?

2007 yılının ilk on ayında, 7 yıldır devam eden trend ilk  defa ter-
sine döndü. Her yıl artan şirket sayısı, bu yıl yüzde 1 oranında
geriledi. İkinci önemsediğim şey yenilikçilik, marka ve
endüstriyel tasarım. Tescil sayısına baktığımızda artarak devam
eden bir markalaşma söz konusu. Bu çok önemli. Marka olmadan
bir yere imza atmamız mümkün değil. Yine endüstriyel tasarım-
larda da tescil oranı giderek artıyor. Bundan memnunuz. 

Ama protesto olan senetlere baktığımda durum farklı. Protesto
olan senetlerdeki artış ilk dokuz ayda yüzde 28 oranında gerçek-
leşmiş. İyi mi kötü mü bu? Neye göre kötü? Bir şeyle mukayese
etmek lazım: Enflasyon ve büyümeyle. Enflasyon yüzde 10 oldu,
büyüme de yüzde 5 gerçekleşiyor. 

İç piyasa çalışan sektörler ağlıyor

Protestolu senetlerde artış iki misli. Ben Türkiye'yi gezerken de iç
piyasaya hizmet veren bütün sektörlerin ağladığını ve haklı çık-
tıklarını gördüm. Merkez Bankası rakamlara diyor ki, senetler
ödenmiyor. Bir insan için senetlerin ödenmemesinin ne manaya
geldiğini tüccarlar, sanayiciler bilirler. 

Kredi kullanımında artış var diyorlar. Protesto olan senetleri öde-
mek için mi kredi, yoksa işi büyütmek için mi kredi, ona bakmak
lazım. Ama genelde ekonomistler bunu değerlendirirken,
“Ekonomide canlanma var, mevduatın krediye dönüşme oranı
yükseldi” diyor. 

Türkiye büyüdüyse bizim sayemizdedir

Son altı yılda Türk özel sektörü bir başarı hikâyesi yazıyor. İlk defa

büyümenin lokomotifi Türk özel sektörü oldu. Türkiye
büyüdüyse üyelerimiz sayesinde büyüdü. Türkiye son 6 yılda
yüzde 49 büyüdü. Bu rakama kamunun katkısı yüzde 9.5. Bu
resmi rakam. Yani yüzde 39.5’lik büyümeyi Türk özel sektörü
yapmış. Ama özel sektör bu başarıya sahip çıkmıyor. Bazı neden-
lerden dolayı sahip çıkmayınca da başkaları bu başarı hikâyesine
sahip çıkıyor. 

Sorarım şimdi özel kesim tüketim payı, ihracatın payı, özel sek-
törün yatırımlarının payı… Bunları kim yaptı? Biz yaptık başkası
yapmadı. Türk özel sektörü yaptı. Ama şimdi gittiğim bazı yer-
lerde diyorlar ki, “Yahu Başkan büyüme var da, büyüme nerede?
Neremiz büyüdü? Diye soruyorlar bazıları. O da doğru.
Büyümeyi niye hissetmediğimizi devletin bütçesine bakarsak
anlayacağız.

Devlet harcamaları refahı azaltıyor

Devletin giderleri var gelirleri var. Gelir olacak ki gider olacak.
Baktığın zaman iki yerden oluşuyor gelir. Bir özelleştirmeden, iki
vergi gelirlerinden. Vergiler 2005-2006 döneminde tam yüzde 30
oranında artmış. Bir önceki yıla göre yüzde 30 daha fazla vergi
toplanmış. Büyüme artı enflasyon neydi? 15. Aradaki 15 puanlık
fark nereye gitti? Bizim refah payımızdan gitti. 

Peki, niye vergi topluyorlar bizden? Devletimizin faiz dışı cari har-
camalarına bakarsak, tam 30 katrilyon faiz dışında devletin cari
harcamalarında ilave artış olmuş. Devlet para harcadığı zaman ne
yapacak? Biraz önce söyledik, ya özelleştirme olacak, ya vergi
toplayacak, ya da borç alacak. “Borç alma” diyoruz devlete. Borç
almıyorlar, geliyorlar vergi alıyorlar. 32 katrilyon geldiler senin,
benim cebimden aldılar. 

- Büyümeyle girdiler arasında inanılmayacak, ekonominin
kurallarına alt üst eden bir bağlantı var Türkiye'de. Bunu
örneklendirmiştiniz…

Evet resmi rakamlara göre Türk ekonomisi büyüyor. Ama öyle
enteresan ki büyüyen ekonominin tersin enerji ihtiyacı azalıyor.
Bunlardan birinin yanlış olması lazım. Ekonominin kuralına ters
çünkü.

Türkiye'de satılan araç sayısına baktım, orada da yüksek
oranlı artış var. Ama ne hikmetse toplam akaryakıt tüketimi
azalıyor. Niye azalıyor? Vergiler artınca ne oluyordu?
Kayıtdışı-kaçak oluyordu. Gerisini siz getirin.

Türkiye 48 ülkeden petrol ithal ediyor. Bunların 31’ine sor-
muşuz, “Son üç senede size 28 milyar dolarlık petrol sattık”
demişler. Bizim gümrük kayıtlarımızda diyor ki “9 milyar dolar-
lık petrol girdi.” Bunu bilmeyen yok. Bugüne kadar gelmiş
geçmiş bütün maliye bakanları bunu biliyor. 
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Sistem bizi defolu hale getirdi. Bu nedenle babayiğitlik yapamı-
yor, tepki koyamıyor, hakkımızı arayamıyoruz. Neden müdahale
yok? Neden vatandaş, iş dünyası tepki koyamıyor?

Devlet vatandaş için var

Şimdi devlet kimin için var? Vatandaş için var. Vatandaş olmadan
devlet olur mu? Olmaz. Yani 72 milyon için var ve devlet 72 mil-
yonun parasını harcıyor. Tabii ki hesap sormalıyız. Hesap sor-
mazsan ne olur? Düzen bozulur. (Bu işyerlerimiz için de geçerli.
Sen çalıştırdığın muhasebecine 1 ay hesap sormazsan, o muhase-
beci farklı şeyler yapmaya başlar. Sonrası çorap söküğü gibi gelir.)
Peki, sen vermiş olduğun kaynağın hesabını sorabiliyor musun?
Sormuyorsun. O zaman da düzen bozuluyor işte. 

Peki, şimdi sorabilme hakkımız var mı? Var. Yeni kanun çıktı:
Bilgi Edinme Yasası. Bir ay önce gazetede okudum, bir
bürokratımız Bilgi Edinme Yasası kapsamında yazı yazıyor bir
daireye, vatandaş ek olarak sorma hakkı var çünkü, iki sefer yazıp
cevap alamıyor. Üçüncü sefer yazınca doğuya tayini çıkıyor.

Tepkisizliğin bedelini yine biz ödüyoruz 

Şimdi biz diyoruz ki bize karışmayın da hiçbir şey sormayalım.
Ama sormamanın belasını da her iki, üç senede bir, yine biz çeki-
yoruz. Sistemi  düzeltmenin yolu vergiler indireceksin, vergi sis-
temini basitleştireceksin, çelişkili maddelerle dolu kanununu
anlaşılabilir kılacaksın ve basitleştireceksin. Türkiye büyüyor,
vergi mükellefi sayısı artmıyor, böyle bir şey olur mu? Vergi kay-
bımız petrolde, ne kadar biliyor musunuz 4,5 milyar dolar, şimdi
bu tahsil edilse iş dünyası üzerindeki yük bu kadar olur mu.
İhracatımız bu kadar düşük kalır. İthalatımız bu kadar yüksek
olur mu?

İstihdamın yarısı kayıt  dışı

- İstihdamda durumumuz ne?

Burada da bir numarayız. İstihdamdaki vergi yüklerine bakıyoruz
yüzde 42,2 ile dünyada en yüksek vergi yükü olan ülkeyiz. Asgari
ücrete bakıyoruz, işçimizin eline 380 YTL geçiyor, bize maliyeti
645 YTL, nedir istihdam üzerindeki vergi yükü? Yüzde 70. Peki
yüzde 70 olduğu zaman ne olur? Kayıtdışı. Yarısı kayıtdışı
Türkiye'deki istihdamın.

Bilecik’te bir toplantıdan çıktık, ana meydanında bir pankart
görünce durdurdum arabayı. Bir işverenimiz yazmış, “16-35 yaş
arası bay-bayan işçi alınacaktır. Bonuslar: SSK + Servis+ Yemek”.
Türkiye'de SSK’lı olmak bonus olmuş yani, kanuni
mecburiyetken, Gazetelerdeki ilanlarda da +SSK var ve devlet
bunu görmüyor. Görüyor aslında, hepimizi sistem dışına itmek
istiyor. Hesap sordurmamak istiyor. Onu hiç unutmayın. Hesap

sordurmamak istiyor senden. Sen parayı ver bana karışma diyor.
Ben de diyorum ki aman ben parayı veriyorum, sen de bana karış-
ma. İkimiz de idare ediyoruz.

Bizi ancak marka ve inovasyon kurtarır

- Peki, iş dünyasının hiç mi hatası yok?

Biz iş dünyası olarak sistemin bir parçasıyız. Bizim de her
tarafımız doğru değil. Dünyada ticaret yapmak istiyorsan çok
üretecek, çok alacak, çok satacaksın ya da marka olacaksın.
Afyon’un mesela, camız sütüyle yapılan kaymağı vardı. Şimdi
yok. O süt onun farklılığıydı. Afyon, kaymağını marka yapan
aslında o süt. Şimdi normal sütle yapıyorlar. Diğer kaymaklarla
ne farkı var, hiç. Markalaşmak bizi bu küresel dünyada kurtarır
bir, farklı olmak kurtarır iki…

Şimdi inovasyon diyorlar buna. Bunun en güzel örneği: Simitler
önce nerede satılırdı? Tepside, tablanın üzerinde. Şimdi nerede
satılıyor? Sarayda. Ha işte simit saraya girince fiyatı iki üç kat
arttı? Ne alıyorsan saraya soracaksın, işte yenilikçilik bu. Bugün
ne iş yapıyorsan farklı ne yapabilirim diye düşüneceksin. Farkı ne
yapabilirim. 

Güçleri birleştirmemiz gerekiyor

Ya da çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın Bunun içinde ser-
maye, para lazım. Para var mı? Bizde yok. Peki, dünya gücünü
birleştiriyor. Ortaklık kültürlerini geliştirmişler. Bakın dünyanın
bir numaralı ve iki numaralı bankası evlendi. Niye? Dünyaya
hükmedip söz sahibi olmak için. Biz ne yapıyoruz? Kardeşler dahi
bir arada kalamıyoruz, parçalayıp küçültüyoruz ve kayboluyoruz. 

- Genç nüfusumuzla övünüyoruz. Ama bu nüfusu harekete
geçirecek kararlar alamıyoruz. Mesleki eğitim gibi konular
raflarda kaldı. TOBB ETÜ’yle bu konuya farklı bir bakış açısı
getirdiniz. Nasıl gidiyor çalışmalar?

Türkiye'de faaliyet gösteren 1 milyon 400 bin işletmenin sahibi,
bu üniversitenin sahibidir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’ni 4 yıl önce kurmuş ve bir hedef koymuştuk. Rektörümüz
Tahsin Kesici’ye demiştim ki, “Hocam onuncu yılın sonunda
Türkiye'de tercih edilen birinci üniversite olmalıyız.”

- TOBB ETÜ’yü diğer üniversitelerimizden farklı kılan özel-
likleri var mı?

Bizim eğitim dilimiz Türkçe. Ben, “Türkçe eğitimle, Türkiye'nin
bir numaralı üniversitesi olacağız” deyince, rektörümüz dedi ki,
“Yahu Başkan, sen hem bir numara olacağım diyorsun, hem
Türkçe eğitim yapacağım diyorsun. Bu mümkün değil. Son on
seneye bak, yabancı dille eğitim yapan üniversiteler hep birinci.
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O’na gördüğüm tabloyu anlattım; Türkiye'nin en akıllı, en par-
lak, en zeki öğrencileri bu üniversitelere gidiyor.  Uluslararası
yarışta kaybedenler arasında olmamak için bu çocuklardan fay-
dalanmalıyız. Bu gençlerin akıllı, zeki oldukları belli. Ama
benimle iletişim kuramıyor. Niye iletişim kuramıyor? Çünkü
yabancı dille eğitim aldığı için halkıyla iletişim kuramıyor. Ben
bunu odalar birliğinde görüyorum. Kendi iş hayatımda görüyo-
rum. Ve hem Türkçe eğitim verdik, hem Türkiye birincisi olduk.
Bununla da gurur duyuyoruz. 

Ama bugünkü devirde, küresel dünyayla irtibat kurmadan da
başarılı olmak mümkün değil. Yabancı dili öğretmezsek olmaz
dedik. Hazırlık sınıfında da İngilizce öğretiyoruz. İngilizceyi nasıl
öğretiyoruz biliyor musunuz? Dünyanın bir numaralı üniversite-
si Harvard Üniversitesi Amerika başkanlarının yetiştiği üniversite.
Eğer bir Türk öğrencisi Harvard’da okumak isterse TOEFL’dan
600 almak zorunda. Bende diyorum ki dünyada üç üniversite
TOEFL’dan 600 istiyor: Amerika da Harvard, İngiltere de Oxford
ve Türkiye'de TOBB ETÜ. İkinci sınıfta ise ikinci bir dil öğreti-
yoruz. 

Kavga varsa orada ekonomi gelişemez

İsrail ile Filistin arasında arabuluculuğa soyundunuz. Önemli
gelişmelere de imza attınız. Diplomasi ile çözülebilecek bir
konunun içerisinde aktif olarak yer almanızın nedeni neydi?

Dünyada ticaret, huzurlu olan bölgelerde oluyor. Dünyanın en
çok ticareti AB coğrafyasında, Kuzey Amerika kıtasında
görürsünüz. Niye? Huzur var, savaş yok, kavga yok. Benim
etrafımda, her tarafta kavga var. Bakıyorsunuz gelişmiş ülkelere
ticaretlerinin yüzde 50’sini komşularıyla yapıyorlar. Kavganın
olduğu yerde ekonominin gelişmesi mümkün değil. Biz bunu
yaşamadık mı daha önce? Yaşadık. Kendi içimizde de yaşadık.
Bunun için dünyada bu güne kadar olmamış bir şey yaptık, kendi
coğrafyamızda İsrailli ve Filistinli iş adamları örgütlerini bir araya
getirdik ve ilk defa 12 Kasım 2007’de Filistin ve İsrail devlet
başkanlarını ABD dışında ilk defa TOBB çatısı altında bir araya
getirdik. Bu bizim için gurur verici bir hadise, Türk iş âlemi
olarak.

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'de müthiş bir değişim var.
25 yıl önce biz neredeydik? Şimdi neredeyiz? Nerelere ulaşabiliriz?
Bunu hiçbir zaman unutmayalım. 

Ustayı üniversiteye profesörü sanayi tesisine soktuk

Bir başka farklılığımızda şu. 114 üniversiteye baktığında
2 sömestre. Bizimki 3 sömestre. Gençlerin yaz kış tatili yok.
Zaman zaman arkadaşlar eleştiriyorlar, “Yahu başkan sen kendin
gibi çocuk yetiştiriyorsun, “tatilsiz” diye. Eğer akıllı öğrenciyi
almışsak en iyi şekilde yetiştireceğiz. Her sömestre arasında birer

haftalık tatili var. Bizim okul zor, kolay değil. Bugün iyi yetişe-
cekler ki, yarın Türkiye'yi yönetebilsinler üç sömestrenin
üçüncüsünde, Türkiye'nin ilk bin şirketinin bir tanesinde üç
buçuk ay çalışmak durumunda. Sigortalı çalışacak ve sınıfı da
geçmek durumunda. Nasıl sınıfı geçecek orada? Hocalara dedim
ki, “Gidin iş yerini görün. Gencin çalışacağı yeri, nasıl çalışacak,
nerde çalışacak bir bakın.” Benim Hoca ilk defa hayatında
sanayiye gitti. Tesisin içine girdi. Daha sonrasında ayağını üniver-
site kapısından içeri atmamış ustabaşları üniversiteye getirdik.
Çünkü gençleri onlara teslim edeceğim çünkü onlar geçirecek
sınıfı. Eğer geçemezse bir üç buçuk ay daha okuyacak. Ustabaşı
hayatında ilk defa üniversiteden içeri girdi. Pratik hayattan bili-
yorum: Makine mühendisi olsa, iş yerine aldığım zaman makine
mühendisliğini bitirdiği gün ben onum makine mühendisi olarak
çalıştıramıyorum. En iyi okulu bitiren öğrenciyi al, makine
mühendisi olarak başlatabilir misiniz? Çünkü ustabaşı ondan
daha çok biliyor. Ustabaşının yanına çırak veriyorsun. Mühendis
diplomalı adam, ustabaşının yanına çırak. Ha şimdi benimkiler
çıraklık yapmayacak. Okul bittiği zaman tam anlamıyla bir
mühendis olacak. 

- Siz öyle mi başladınız işe?

Ekonomi tahsili görürken, üçüncü sınıfta seçmeli derslerden bir
tanesi de muhasebeciydi. Hocamız tahtaya T’leri çizer, borç ala-
cak veya aktif pasif diye yazardı. İki sene böyle eğitim gördük.
Ondan sonra okul bitti, “Hadi bakalım bana iş” deyince, aile
büyüğümüz dedi ki, “Muhasebeden başlıyorsun” Bunu söyleyince
canım sıkıldı. İşletme okumuşum, ekonomi maliye okumuşum,
en sıkıcı yeri veriyorlar bana, alışverişin olduğu bir yerde çalışma
isterken. “Beni neden muhasebeden başlatıyorsunuz?” dediğim
zaman şunu söylediler, “Muhasebene hâkim değilsen iyi bir iş
adamı olamazsın” Sonradan öğrendim ki doğruymuş, Allan
onlardan razı olsun. Cidden kasaya hâkim olamayan, iyi bir
işadamı olamıyor. İlk gün muhasebede çalışmaya başladık.
Muhasebe müdürü de tabi patron çocuğu olduğumuz için bize
özel ihtimamla, defterikebir,  yevmiye defterlerini filan gösteriyor.
Ama ben şaşkınlık içindeyim. Bizim sınıfta gördüğümüz T’ler
yok. En son, “Müdür bey biz T’ler görmüştük okulda, borç ala-
cak aktif pasif diye” diye sorunca “Bak evladım, defterin solu borç
sağı alacak.” Teori ve pratiğin arasındaki fark bu. Ha şimdi benim
gençler okulu bitirdiği zaman benim gibi T cetveli aramayacak.
Nereye borç nereye alacak yazılacağını okul bittiği gün öğrenmiş
olacak.

Türkiye ne zaman içine kapansa kaybediyor

İktisadi modeli ele aldığımız zaman 1950-1980 devresinde dünya
ticaretinden aldığımız pay binde 4’ler seviyesindeyken, 1980’e
geldiğimizde binde 2’nin altına düşmüş. Yanı dışa kapalıyken,
içerdeki sorunlarla uğraşırken dünya ticaretinden almış olduğu-
muz pay aşağıya doğru inmiş. 

03
 A

ra
lık

 2
00

7
D

ün
ya

 G
az

et
es

i,



415Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Peki, ne zaman sıçrama göstermişiz? 80 döneminden sonra;
dünya rekabetine açıldığımız zaman, binde 4’ler seviyesini tekrar
yakalamışız. Bu teğet devam ederken 90’larda koalisyonlar ve içe
kapanan bir Türkiye var. Bununla beraber bu teğet aynı seviyesi-
ni korumaya devam etmiş. Hâlbuki bu teğeti devam ettirebilsey-
dik, bugünü belki de 2000 yılında yakalayacaktık. Fakat içimize
kapandık, enerjimizi boşuna harcadık, içerideki kavgalar dövüşler
bizim ekonomimizin gelişmesini durdurdu. 

2001’in ikinci yarısından itibaren özel sektöre dayalı büyüme
modeli seçildi ve dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1’e yak-
laştı. Dünyada söz sahibi olan ülkeler nasıl söz sahibi oluyor?
Dünya ticaretinden ne kadar çok para alıyorsa, o kadar çok söz
sahibi oluyor. Peki, dünya ticaretinden pay alabilmek için sadece
hükümetlerin alacağı kararlar yeterli miydi? Yeterli değildi. Özel
sektör olarak bizim de dünya arenasında aktif olmamız lazımdı.
TOBB olarak biz küresel arenada üzerimize düşen her türlü
çabayı gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. TOBB’un bu
dönem içerisinde yanı son beş yılda almış olduğu inisiyatifler,
ağırladığı devlet başkanları ortada. Daha önce büyükelçi dahil
gelmezken TOBB’a, artık devlet başkanları geliyor. Bu dünya
liderlerinin, Türk iş dünyasının ayağına geldiğini gösteren bir
fotoğraftır. Türk iş alemine geliyorlar, beraber nasıl iş yapabiliriz
diye. 

Yatarak lider olunmaz

Neye alıştırıyoruz vatandaşı? Her şey yeşil kart. Devlet büyükle-
rimizin inayetiyle, yeşil kartlar alınıyor. Bu sistemi sürdüre-
bilmemiz mümkün değil. Bu bizi tembelliğe alıştırır açık
söyleyeyim. Biz tembel olmak istemiyoruz, biz dünyanın lideri
olmak istiyoruz. Hem ekonomide hem siyasette dünyanın lideri
olacağız. Çalışarak olacağız. Yatarak kimse lider filan olamaz,
çalışmadan hiçbir şey elde edemezsin.

Ben bile ayağım titremeden vergi dairesine gidemem

Şimdi vatandaş olarak iş dünyasından biri, herhangi birimizi,
hadi gidip soralım bakalım babayiğitsek… Anında vergi dairesi,
“getir bakayım defterleri” dediği zaman, ayağı titremeden defteri-
ni götürebilecek birisi var mı? Ben götüremem. Götürebilecek
birisi var mı? Ben diyorum ki, artık Türkiye de herkes cevap vere-
bilsin. Sistem öyle bir çalışmış ki, hepimizi defolu hale getirmiş. 

Aman ha, siyasilerden talepte bulunmayın

Özel sektörü uyarıyorum: Aman ha, siyasetçilerimizi
gördüğümüz zaman “Şunu yap, bunu yap” demeyin. Her yaptık-
ları bedeli gelip senden alıyorlar. 1 lira harcıyor, 2 lira alıyor
senden. Vergi oranlarını arttırdığın zaman, kayıp kaçak buna
paralel olarak artıyor. Vergi artırdığınız zaman, kayıtdışını destek-

liyorsunuz anlamına gelir.  Hep beraber diyoruz ki, vergi vermek
kutsaldır. Bir taraftan da diyoruz ki arkadaş sen vergi kaçırıyor-
sun. 

“İş dünyasının da vatandaşın da tepkisizliğinin ardında
defolu olmak var. Sistem defo yarattı. Defolu olunca da ne
babayiğitlik yapabilir ne de hakkını arayabilirsin. Hesap sor-
mazsan da düzen bozulur.”
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sık sık devletten destek
alamamaktan, kaynak bulamamaktan yakınan binlerce
KOBİ olmasına rağmen, söz konusu işletmelere tahsis
edilen 1 milyar YTL’lik kaynağın yüzde 60’ının kullanıl-

madığı için Hazine’ye geri döndüğünü söyledi.

Ucuz ve kaliteli enerjinin kurallı ve rekabete uygun bir piyasa
oluşturmaktan geçtiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Özelleşme
serbestleşmenin ilk adımı. Serbestleşme için sağlıklı düzenlemeler
yapmak şart” görüşünü dile getirdi.

KOBİ’ler için 1 katrilyon lira bulduk, yarısı bile
kullanılamadı

Defosuz vatandaşlara sahip güçlü ve büyük bir Türkiye için insan-
ların önünün açılması gerekliliğine inanıyor TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu. “Bu hedefin gerçekleşmesi için üzerimize düşen
sorumluluğu almaya hazırız” diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak
Türk iş dünyasının önünü açacak modelleri hayata geçirmeye
başladıklarına dikkat çekerek, Kredi Garanti Fonu, KOBİ
Girişim AŞ ve ABİGEM gibi kuruluşları bu adımın kanıtı olarak
gösterdi.

- Kredi Garanti Fonu’na (KGF) işlerlik kazandırabilmek için
girişimleriniz oldu. KGF’nin hedefi ne olacak?

Zaman zaman Türkiye'yi gezerken, “Benim projem var, iş yapa-
bileceğim ama servetim yok, kaynağım yok, ipotek verecek gayri-

menkulüm yok ki kredi alayım, işe başlayım” şeklinde sıkıntılar
dinliyorum. Bu sıkıntıların çözümü için devreye girmek istedik.
KGF kâr edebilecek projelere kefil olacak ve proje sahibine 13
bankadan birinin kredi kullandırmasını sağlayacak. Yani proje
sahibinin param vardı yoktu, gayrimenkulüm vardı yoktu sorgu-
lamasını önlemiş olacağız.

Eğer bir projeniz varsa, özellikle genç girişimciler için söylüyo-
rum, kadın girişimciler için söylüyorum ve bunun kâr edeceğine
inanıyorsanız KGF aracılığıyla onlara kefil olacağız.

- Google, Microsoft gibi şirketlerin bu seviyeye gelmesini
sağlayan bir sistemi, KOBİ Girişim AŞ ismiyle devreye
aldınız. Bu şirket ne yapacak?

Şu anda dünyanın en büyük iki şirketinin arkasında KOBİ
Girişim AŞ tarzında şirketler var. Aynı sistemi Türkiye'ye
kazandırmak istedik. Risk sermayesi, girişim sermayesi konusun-
da yardımcı olacak. Biz riski sevmediğimiz için girişim sermayesi
dedik.

‘Peki başkan bu ne iş yapar?’ derseniz: Şirketiniz var, para kazanı-
yorsunuz, iyi ihracat yapıyorsunuz ama öyle bir sipariş var ki ihra-
cat için iyi bir sipariş alabilme şansın var ama sana da para lazım.
Geliyorsun bana diyorsun ki, “Bak benim elimde şöyle bir iş var.
Bu işte de eğer bana ortak olursan, ben bu işimi şu şekle getire-
ceğim. Şu kadar büyüteceğim. Bana ortak olur musun?” diyor-
sun. Biz sana yüzde 49’a kadar ortak oluyoruz, şirketin yüzde 51’i

T

KOBİ’ler 1 milyar liralık kaynağı heba etti
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senin. Ve iki şartla nakit sermaye koyuyorum şirkete. Bir tane
yönetim kurulu üyeliği, iki muhasebe müdürünü ben atayacağım
diyorum. Paraların başına ben oturacağım diyorum ve işi sağlama
alıyorum. Onun dışında bütün işi yönetme sana ait, ben hiç
karışmıyorum. Ortaklık da üç sene, maksimum beş sene. Üç sene
sonra diyorum ki, “Arkadaş ben çıkmak istiyorum. Benim
hisselerimi al.” Sen dersen ki, “Benim imkânım yok alamıyorum”,
iki sene daha bekliyorum. Beşinci sene sonunda yine benim
hisseleri satın alamıyorsa, o zaman ben bu yüzde 49’luk hisseyi
İMKB’de halka arz ederek, satışa çıkıyorum.

- Bir de İş Geliştirme Merkezleri projesi var. ABİGEM’lerle
işlevsel hale geldi ama burada da farklı hedeflerinizin
olduğunu biliyorum.

Aslında AB’den aldığımız hibelerden dolayı adı ABİGEM,
AB’sini çıkarttığın zaman İş Geliştirme Merkezleri. Şu işi yapıyor:
Bir şirket AB fonundan faydalanmak istiyor. Veya muhasebe stan-
dartlarını düzeltmek istiyor. Geliyor bizim ABİGEM’e. Geliyor
diyor ki, ben ihracatçı olmak istiyorum. Gerekli hizmeti vererek
onu ihracatçı yapıyoruz, ihracatçı olma potansiyeli varsa. Ya da,
“Halka açılmak istiyorum”, “AB fonlarından, TÜBİTAK fon-
larından faydalanmak istiyorum” diyor. Yardımcı oluyoruz. Bu
sistem Kocaeli, Antep, İzmir’de çok başarılı oldu ve burada kur-
muş olduğumuz şirketler kâr ediyor. Şimdi 8 yeni ilimizde daha
kuruyoruz.

- KOBİ fuarlarına nasıl başlandı?

2002’de bir çalışma yaptık. Siyasetçilerden bürokratına kadar
herkes ‘KOBİ aslandır, kaplandır’ diye anlatıyor ama ne
olduğunu anlamadık biz. Türkiye'de daha KOBİ’nin tarifi belli
değil. Neyse, baktık ki millet dükkânını kapatıyor, işçisini
çıkartıyor, çekini ödeyemiyor. Diğer tarafta, devletin KOBİ’ler
için vermiş olduğu kaynağın ancak yüzde 40’ını almışız.
Düşünebiliyor musunuz? paraya en çok ihtiyacımız olduğu yılda
devlet bedava para veriyor, yüzde 40’ını alıyorsunuz. Bu mantıklı
mı? Para var almıyorsunuz. Niye almıyorsunuz biliyor musunuz?
Hastalığı tespit ettik. Bunu tam 47 tane kamu kurum ve kuruluşu
dağıtıyor; 47 tane. Dedik ki 2002 sonunda, yahu tek başına bir
hükümet geldi. Koalisyonlar gibi değildir. Tek parti olunca bun-
lar tek çatı altında toplanır. Toplandığı zaman da hem açık hem
şeffaflık ortaya çıkar. Hem biz izleyebiliriz, hem de bu kaynaklara
rahatlıkla ulaşılır. Fakat açıkça itiraf ediyorum ki bu 47 kamu
kurum ve kuruluşunu ben birleştiremedim.

Ben, bir web sayfası açalım, tek bir başlıkta bunları duyuralım
dedim “www.kobi.org.tr” sayfasını açtık. 47 kamu kurum kuru-
luşu burada. Bu yıl burada ne kadar para vardı biliyor musunuz?
Tam 1 katrilyon lira para vardı. Yine yüzde 40’ına ulaştık, yüzde
60’ı tekrar Hazine’ye geri döndü. Ben bunu her gittiğim toplan-
tıda anlatıyorum. Dergilerimde, röportajlarda anlatıyorum.
Şimdi bu teknolojide ölçebiliyorsunuz ya siteye kaç kişi girmiş
diye; sayıyı bir türlü artıramadık. Oda başkanlarım geliyor
“Başkan bizim KOBİ’lere şöyle bir destek sağlansa” diyor. Oysa,
işte sayfa işte destek burada sayfaya giren yok.

Bütün dünyada olduğu gibi yatırımcılar açısından küresel
ölçekte rekabet edebilmenin en önemli unsuru ucuz enerji
girdisi. Türkiye'de durum nedir?

Daha ucuz ve kaliteli enerji üretiminin ön koşulu, kural
hâkimiyetine ve eşit rekabet koşullarına dayalı bir piyasasının
oluşturulmasıdır. Devlet, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sadece
kuralı koymalı ve bağımsız kurumlar vasıtasıyla da denetimi yap-
malıdır.

Bugüne kadar çeşitli illerde yapılan doğalgaz dağıtım ihalesi ile
dağıtım işinin verimsiz kamu işletmeciliği tekelinden kurtarıl-
ması, kamunun belirlediği fiyatların yanlışlığını göstermiştir. 80’li
yıllarda enerji piyasasını liberal hale getiren İngiltere’de, fiyatlar
yüzde 40 ucuzlamıştır.

Biz ise, serbestleşmeye geçemediğimiz için, sadece son 10 yılda 10
milyar dolar kayıp-kaçak faturası ödedik. Bakın Kayseri’ye,
dağıtımı özel sektör yapıyor. Kaçak oranı yüzde 7 civarında. Bu
bile başlı başına yeterli bir örnektir.

Enerji Bakanımız’ın ve EPDK’nın bu sorunların bilincinde
olarak, çözüm yönünde etkili ve çabalarını takdirlere karşılıyoruz.
Enerji sektörünün serbestleştirilmesi konusunda geç kalınmış
olduğu ve kaybedilen her anın ülkemiz aleyhine işlediği gerçeğini
artık görmemiz gerekiyor. Ancak, elektrik sektöründe
özelleştirme eşittir serbestleştirme değildir. ‘Kamu şirketlerinin
hepsini özelleştirdik artık piyasa kendi dinamikleriyle işler’ diye-
meyiz. Sektörde piyasa tümüyle serbestleşse bile, üretim ve ticaret
faaliyetlerinin eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin
sürdürülebilmesi için iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlen-
me ihtiyacı devam edecektir.

Nükleer enerjide geç kaldık

- Nükleer enerji konusunda ne düşünüyorsunuz? Türk
yatırımcısının rolü ne olmalı?

Türkiye enerji tüketiminin yüzde 38’i petrol, yüzde 27’si kömür,
yüzde 23’ü doğalgaz, yüzde 12’si ise yenilenebilir kaynaklara
dayalı. Enerji tüketimi içinde fosil yakıt kullanımı yüzde 70’ler
seviyesine ulaşıyor. Bu da, Türkiye'yi enerji üretiminde kullandığı
hammadde bakımından yüzde 60 oranında dışa bağımlı kılıyor.
Bu durum, ister istemez, pahalı enerji üretilmesi ve tüketilmesi
sonucunu doğuruyor. Kuşkusuz, bu sorunun köklü çözümü dışa
bağımlılık oranının azaltılmasına bağlı. Güneş, rüzgâr ve jeoter-
mal enerjiden yararlanılması, hidroelektrik santral kapasitesinin
artırılması ilk bakışta çözüm olarak akla geliyor. Ancak hidroelek-
trik ve diğer doğal kaynakların sabit ve sınırlı kullanım alanları
var. Gerek toryum ve uranyum gibi nükleer santralarda kullanılan
hammadde rezervlerine sahip olunması, gerekse fosil enerji kay-
naklarında dışa bağımlılığı azaltacak olması ve sağladığı fiyat
avantajı Türkiye'nin enerji politikasına nükleer santral kurul-
masını dahil etmesini gündeme getiriyor. Özellikle de enerji
temininde çeşitliliği artırmak amacıyla, zaten çok geç kaldığımız
nükleer enerji üretimine başlamalı, nükleer teknolojiye sahip
olmalıyız.
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TOBB ETÜ, Yüksek Öğretim Kurulu’nun verilerine göre,
vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu.

TOBB ETÜ en başarılı üniversite oldu

TOBB ETÜ, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre,
vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada. TOBB ETÜ’yü
Sabancı ve Koç üniversiteleri izliyor.

ÖK, Vakıf Üniversiteleri 2007 raporunda, “öğrenci dışı
kaynakların toplam gelire oranı, öğrenci başına yıllık orta-
lama harcama, 1000 öğrenciye düşen öğretim elemanı

sayısı ve öğretim üyesi başına akademik yayın ortalaması”nı
dikkate alarak, başarı endeksini belirledi.

Buna göre, 2004 yılında Türkiye'nin müteşebbislerini yetiştirmek
üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
kurulan TOBB ETÜ, 342.5 puanla birinci üniversite oldu.
TOBB ETÜ, 4 temel kriterden 2’sinde birinciliği, diğerlerinde ise
ikinciliği elde etti.

İkinci sıradaki Sabancı Üniversitesi 301, üçüncü Koç Üniversite-
si 239 puan aldı.

TOBB ETÜ’nün öğrencilerden elde ettiği gelir, toplam gelirinin

yüzde 21.03’ü oranında kaldı. Üniversitenin 2004-2006 döne-
minde yatırım hariç öğrenci başına harcama ortalaması ise 28 bin
575,29 YTL oldu. TOBB ETÜ’de 1000 öğrenci başına düşen
öğretim görevlisi sayısı 106.67 olarak açıklandı.

Zirveye ulaştı

TOBB ETÜ’nün akademisyen kadrosu çalışkanlığı ve başarılarıy-
la da dikkat çekti. TOBB ETÜ, öğretim üyesi başına düşen
1.21’lik akademik yayın sayısıyla zirveye oturdu.

Sabancı Üniversitesi, 301.45 puanla en başarılı ikinci vakıf
üniversitesi oldu. Yatırım hariç öğrenci başına harcamanın 32 bin
757,68 YTL olduğu Sabancı Üniversitesi’nde, 1000 öğrenciye
düşen öğretim elemanı sayısı 86.41 olarak belirlendi. Vakıf
üniversiteleri başarı endeksinde, TOBB ETÜ ve Sabancı Üniver-
sitesi’nden sonra Koç Üniversitesi yer aldı.

Yayın sayısında 4’üncü

239.45 puanla üçüncülüğü elde eden Koç Üniversitesi’nde,
öğrenci gelirlerinin toplam gelire oranı yüzde 54.87. üniversitede
öğrenci başına yatırım dışı harcama ortalaması ise 17 bin 486.30
YTL. Koç Üniversitesi, öğretim üyesi başına düşen akademik
yayın sayısında 1.04 ortalama ile 4. sırada yer alıyor.

Y

TOBB ETÜ zirveyi kaptı
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eni anayasanın ilkelerini belirleyecek sivil buluşma süreci
dün başladı. Bilim dünyasından sanat camiasına,
sendikalardan işadamlarına, medya yöneticilerinden
akademisyenlere kadar toplumun her kesiminden temsilci,

Anayasa Platformu Ulusal Çalıştayı’nda bir araya geldi. İki gün
sürecek çalıştayın ardından bölge toplantıları yapılacak.

Anayasa, ihtisas komisyonlarında tüm yönleriyle masaya yatırıla-
cak. Süreci, 15 milyon üyeyi temsil eden sivil toplum kuruluşları
adına Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, yürütüyor.
TEPAV Başkanı Sak, “Katılımcı anayasa yapma talebi her
görüşün kendi ifade etmesiyle yerine gelecek.” dedi. Çalıştayla
ilgili bilgi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Anayasa’nın ilk üç maddesi hariç her şeyi tartışa-
caklarını söyledi. İlk üç maddede Türkiye'nin demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtiliyor; milli marşının
‘İstiklal Marşı’, başkentinin Ankara olduğu kaydediliyor.
Çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği de destek veriyor. Barolar Birliği
Başkanı Özdemir Özok, 1982 Anayasası ve 12 Eylül hukukunu
ortadan kaldırmak için her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydet-
ti. Özok, Türk insanının çağdaş ülkelerdeki temel hak ve özgür-
lükler standardına kavuşmasının yeni bir anayasayla mümkün
olacağını vurguladı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde başlayan çalıştay,
bugün de devam edecek. Süreçle ilgili gazetecilere bilgi veren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tartışma ortamını Türkiye'ye
yayıp, doğru, güzel fikirler ortaya koyarak bunu TBMM’ye sun-
mak istediklerini söyledi. TOBB olarak 2001 yılında kamuoyuna
bir taslak sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Bu çalıştayın amacı, mutabık kalmış olduğumuz manzumeler
neler onları ortaya koymak, anayasa yazmak değil. Hangi genel
prensiplerde uzlaşabiliyoruz, bunları ortaya koymaktır. Anayasa
72 milyonun mutabakat sözleşmesidir. Herkesin bu sürece katkı

sağlamasını istiyoruz. Tartışılmayacak olan, mevcut Anayasa’mızın
ilk 3 maddesi, bunlar bizim ortak değerimiz. Bunun dışındaki
konuları, her şeyi tartışacağız.”

Anayasaya ilk kez vatandaşın görüşü yansıyacak

Anayasa Platformu Ulusal Çalıştayı’nda toplumun farklı kesim-
lerinin temsilcileri görüşlerini paylaştı. Çalıştaya TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilig, TUSKON
Başkanı Rızanur Meral, MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Başkanı Salim Uslu,
Memur-Sen Başkanı Ahmet Aksu, Kamu-Sen Başkanı Bircan
Akyıldız, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, tarihçi-yazar Prof. Dr.
İlber Ortaylı, halterci Halil Mutlu gibi isimler katıldı. Programda
yazar Emine Şenlikoğlu, Başkent Kadın Platformu Genel Başkanı
Nesrin Semiz ve feminist Zeynep Göknil Piyade bir süre sohbet
etti. İnsanca Yaşam Derneği Genel Başkanı travesti Okşan Öztok
da davetliler arasındaydı.

Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu, bu
girişim sayesinde Türkiye'de ilk kez anayasanın içine sade vatan-
daşın görüşlerinin katılacağını kaydetti. “Bugüne kadar hep
anayasalar küçük grupların kapalı kapılar ardında yapıp, pişmiş
yemek olarak önümüze koyduğu kurallar gibiydi.” diyen
Çolakoğlu, herkesin belli önceliklerinin bulunduğunu, toplantı-
da bu önceliklerin ortaya konulup bir uzlaşı kültürü geliştiril-
meye çalışıldığını belirtti. Çolakoğlu, “Türkiye'de en çok sıkın-
tısını çektiğimiz şey, Türkiye griyi tanımıyor, Türkiye'nin dünyası
siyah ve beyaz. Biz, burada griyi oluşturmaya çalışacağız.” dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, anayasaların
devletin ve toplumun kurallarını ortaya koyan metinler olduğuna
dikkat çekti. Akyıldız, çalıştayda ortak bir noktanın yakalanabile-
ceğini düşündüklerini dile getirdi.

Y

Hisarcıklıoğlu: İlk üç madde hariç her şeyi tartışacağız
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ivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Anayasa
Platformu, ilk sınavından alnının akıyla çıktı. Geçen hafta
sonunda 250 kişinin katılımıyla başlatılan ortak akıl süre-
ci ilk meyvesini verdi. Dün açıklanan ortak ilkeler metni

ne kadar olumlu bir sürece gidildiğinin göstergesiydi.

Umarız AKP de inadından vazgeçip, başlayan bu sürecin tamam-
lanmasını, tüm tarafların ortak aklıyla üretilmiş bir anayasayı bek-
lemeyi tercih eder.

Dün açıklanan ilkeler metni AKP’nin seveceği ve kızacağı mad-
deleri içerdiği gibi, başka Anayasa hazırlayanların da aynı tepki-
lerine uğrayabilir. Yani doğru yoldalar…

Anayasa Platformu ilkelere metni bence artık özgürlükçü bir
anayasa yapma gereğini açıkça ortaya koyarken, ortak uzlaşma
metni niteliği gereği, Anayasa’da çatışma alanlarının da mümkün
olduğunca izole edilmesi çabasını, yani zorunlu bir orta yolu gös-
teriyor.

Daha düşük dozda da olsa, dar bölge seçim sisteminin tartışılması
gereğini ortaya koyması, Cumhurbaşkanlığının yetkileri
azaltılırken, yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi ve bununla
birlikte çift meclisli bir yasama organı önermesi, bizce çatışmaları
giderebilecek, devlette dengeyi yeniden kurabilecek önemli maddeler.

Bence en önemli yeniliklerden biri de, ekonomik maddelerin
anayasaya girmesinin istenmesi. Artık küresel ekonomiden
mümkün olduğunca büyük pay alıp, bunu refah ve özgürlük
olarak halkına iletmek isteyen ülke yöneticilerinin, anayasa gibi
temel metinlere ekonomik maddelerin konulmasına razı olmaları
gerekiyor.

Bu kapsamda BDDK, EPDK gibi bağımsız kurumların anayasa
güvencesine kavuşturulup, özerkliklerinin temel metne girmesi
çok önemli. Bununla birlikte bence bu kurumlara üye seçiminin
de objektif ve mesleki kriterlere bağlanması seçimin her türlü
politik kaygıdan uzaklaştırılması gerekiyor. “Ekonomik Sosyal
Konsey”in anayasal bir kurum haline getirilmesi, kamu kaynağı

kullanılan bütçelerin hesap sorulabilirlik esasına dayandırılarak,
şeffaf ve denetime açık olması gibi ilkelerin bu metne girmiş
olması, çok olumlu adımlar.

Rehavet olduğu kesin

Önceki gün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyümedeki
yavaşlama konusunda çok önemli ve yerinde bir saptamada
bulundu. 2002’den bu yana ortalama yüzde 7 hızla büyüme
kaydedildiğini, bu performansın 2001 krizi sonrasında başlatılan
makro ekonomik reformlar sayesinde gerçekleştirildiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları söylemiş:

“Büyüme hızındaki çarpıcı yavaşlama, ne uluslararası gelişmelerle
ne de olağan dışı olumsuz iklimin etkisiyle, ne de tarımda yaşanan
küçülmeyle izah edilebilir. Zira bunların dışındaki sanayi,
yatırım, mal ve hizmet ihracatı gibi temel alanların hepsindeki
büyüme oranlarında ciddi gerilemeler görülmektedir. Bizce
bunun temel nedeni, reform sürecinin devamında anlaşılması güç
bir şekilde içine girdiğimiz rehavet ve atalettir.”

Buna karşılık, daha geçen hafta “yerinde çıkışlar yaptığı”nı
söylediğimiz Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise herhalde poli-
tikacı olmaya karar vermiş olacak ki, rehavet olmadığını, bir arz
şoku ile karşı karşıya olduğumuz için büyümede yavaşlama
olduğunu söylemiş.

Bizce Bakan Şimşek, dönüp bürokratlarına da sormalı.
Bürokratların ne kadar hedefsiz, motivasyonsuz kaldığını, ekono-
minin biraz daha gündeme getirilmemesi halinde sonuçların ne
kadar kötü olacağını düşündüklerini, mali disiplindeki gevşe-
menin giderilemediğini, küresel kriz halinde başımıza gelebile-
ceklerini ve korkularını bürokratlarına sormalı.

Hisarcıklıoğlu’na aynen katılıyorum; büyümedeki yavaşlama
hedefsizlikten, rehavetten, ekonominin gündeme gelmemesin-
den, yüzde 46.5 oyun yarattığı ataletten kaynaklanıyor.

Bu rehavet, istikrarın kaybolmasına neden olabilecek kadar güçlü
ve tehlikeli bir rehavet.

S
Anayasa’ya ekonomik maddeler şart oldu
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Çalışkan, zeki, tüccar ve sanayici Kayseri, hayırseverlik ve
demokrasi kenti olması ve 2 cumhurbaşkanı çıkarmasıyla
gurur duyuyor. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin 1990’lı yıllardan sonra sanayi
alanında ivme yakaladığını belirterek, “Türkiye’ye yük
olmayan ve ülkenin zenginleşmesine katkısı olan hemşe-

rimle gurur duyuyorum” dedi. 

Başarılı 47 firmaya ödül

İstanbul Sanayi Odası’nın 2006 yılı verilerine göre belirlediği 500
büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan, Kayseri’den 17 şirkete,
ikinci 500’de bulunan sanayi kuruluşları ile ihracat ve kurumlar
vergisinde il 10’a giren 30 firmaya plaket verildi. 

Başkandan övgü dolu mesajlar

Hilton Oteli’nde düzenlenen Sanayi Gecesi’nde konuşan TOBB
Başkanı, “Markalaşmalıyız” dedi. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Dünya pazarında pay sahibi olmak istiyor-
sak, hemen evlenmeli ve şirketlerimizi büyütmeliyiz. Birlik rah-
met, ayrılık azap verir” dedi. 

Sanayici ve işadamlarına, büyümenin ve gelişmenin formülünü
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ayakta kalabilmek için hızlı olacağız,
hızla büyüyeceğiz” dedi.

Özhaseki’yi böyle anlattı:
Tüccar kafalı çok çalışkan

Mehmet Özhaseki’nin övgüyle söz eden TOBB Başkanı,
“Kayseri’nin ticaretten son derece iyi anlayan, tüccar bir belediye
başkanını iş başına getirmeleri tesadüf değildir” dedi.

Kayseri’nin gururu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hemşehrilerine övgüler yağdırdı:

“Türkiye'ye yük olmayan hemşehrilerimle gurur duyuyorum.
Kayseri demokrasi kenti.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, insanlarının zekası ve tüccarlığıyla bilinen
Kayseri’nin, 1990 yıllardan sonra sanayi alanında ivme
yakaladığını bildirerek, “Türkiye'ye yük olmayan, Türkiye'nin
zenginleşmesine katkısı olan hemşerimle gurur duyuyorum” dedi. 

Kayseri’de iki ayrı tören, bir toplantı ve bir ziyarette konuşan
Hisarcıklıoğlu Kayseri’nin gelişimini her yerde “başarı hikayesi”
olarak anlattığını belirterek, bunda Kayseri’deki idarecilerin
önemli katkısı olduğunu söyledi. 

47 kuruluşa şilt

TOBB Başkanı, 1960 ihtilali sonrası Kayserililerin Yassıada
mahkumlarına ve yakınlarına sahip çıktığını vurgu yaparak,
“Kayseri demokrasi kentidir. Bunu ön plana çıkartmalıyız” dedi.
“Sanayiciler Gecesinde” ise, İSO verilerine göre ilk 500’e, ikinci
500’e, ihracat ve kurumlar vergisinde başarılı olan toplam 47
kuruluşa şilt verildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski bakan Ali Coşkun ve
çevre illerden gelen sanayi odası başkanı ve meclis başkanlarıyla
birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra,
KAYSO’nun, yeniden düzenlenen hizmet binasının açılışını
gerçekleştirdi. Havanın yağışlı olması nedeniyle KAYSO
binasının 7 ayrı makasla kesilen kurdelesinden önce konuşan,
Kayseri’nin öne çıkarılması gereken bir başka yönünden de
“demokrasi kenti” kimliği olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu,
“Bir kez daha söylüyorum Kayseriliye çalışmak yakışır” dedi.

Parlayan yıldız

Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, “Bir kuruluş, birçok
faktörlere bağlı olarak başarısını sürdürürken iki temel faktör öne
çıkar. Biri mekan, diğeri zaman. Kayseri, son yıllarda sanayisiyle
İç Anadolu’nun parlayan yıldızı haline geldi.”

T

Kayserili’nin onur tablosu
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen günlerde
Türkiye'nin çeşitli illerinde Sanayi Odaları tarafından
düzenlenen vergi ödül törenlerine katıldı. Ekonomide bazı
rakamların barometre olduğunu söyledi Hisarcıklıoğlu

ama aslında Hisarcıklıoğlu’nun sözleri barometre gibiydi. 

Pozitif olmaya çalışan, pratik çözümlerle yol almayı seven
Hisarcıklıoğlu, iktidarla da çatışma havası veren sözcüklerden
kaçınır, uyumlu bir ilişki izlemeye özen gösterir. 

Birçok konuşmasını izlediğimiz Hisarcıklıoğlu bu kez daha fark-
lıydı. Yine konuşmalarının arasına espiriler katsa da sivri kelime-
ler ve uyarılar belirgindi. Öncelikle belirtelim; bu şunu gösterir ki;
iş dünyası seçimlerin ardından yaşanan ekonomik gelişmelerden
hiç memnun değil.

Yabancı sermayenin ilgisi yatırıma dönüşemedi. Ülkeye faiz için,
borsa için gelen yabancı sermayenin yarattığı hava ile idare edildi
ancak yatırım için gelen yabancı sermaye henüz çekilemedi.

Ülkenin kurulmuş bankalarını, fabrikalarını satın almak için
gelen yabancı sermaye ile yetinilecek bir gelecek, umutları
karartıyor. Yeni banka, fabrika kurmak için gelen yabancı sermaye
ek yatırım, ek üretim yapacak, ek istihdam yaratacak ki; ülkenin
gücüne güç katsın…

Türk şirketleri ise yeni yatırım yapacak bir ortam bulamadıkları
için yatırım yapmaktan çekinir hale geldiler. 

Hisarcıklıoğlu, kendisini özellikle düşündüren üç rakamdan söz
etti. 

İlki; protestolu senet sayısının 2006-2007 arası Türkiye genelinde
artış oranı yüzde 47. İş dünyası açısından ciddi bir sinyal. 

İkinci önemli uyarı rakamı; ara malı ithalatında. 2005 yılında
yüzde 67 olan işlenmiş ara malı ithalatı 2007’de yüzde 70’e yük-
seldi. Bu tablo Türk işletmelerinin, Türk KOBİ’lerinin artık üre-
timden, ticarete kaydıklarını net ortaya koyuyor. Ucuz döviz,
ithalatı körüklüyor. 

Üçüncü rakam; en yenisi. Beklentilerin altında kalan büyüme
oranının; bir rakamın ötesinde Türkiye ekonomisi için neleri
ifade ettiğini gazetemizin manşetinden ortaya koymaya çalıştık. 

2007’nün üçüncü üç aylık dönemine ilişkin büyüme hızının
(gayri safi milli hasıla artış hızı) sabit fiyatlarla yüzde 2 olması
birçok yönüyle düşündürücü. 

O kadar çok konu, yapısal reform talebi, üretim ve istihdamın
artmasına yönelik beklendi arttı ki; artık dostlar da riskleri ses-
lerini yükselterek söylüyor…

T

Es geçilmeyecek uyarılar
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eride bıraktığımız haftaya, Manisa’da, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK)’in birlikte düzenledikleri yeni bir Anadolu toplan-
tısı’nda başlamak çok keyifliydi…

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve DEİK Başkanı Rona
Yırcalı ile birlikte Ege’nin yatırımcılarıyla buluştuk…

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden bugün yapılmakta olan yıl-
lık 5.5 milyar dolarlık ihracatın (buraya bir not düşelim 1998
yılında bu ülkenin toplam ihracatı 10 milyar dolardı!) 2009
itibariyle 12.5 milyar dolar düzeyine çıkacağını öğrenmiş
olduk…

Kürşat Tüzmen 100 milyar dolarlık çıtayı yakaladı, anladığım
kadarıyla 200 milyar dolarlık ihracatı daha kolay yakalayacak…

Neden? Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yündül
Türkiye'nin bu önemli kuruluşunun devreye sokacağı yeni
teknoloji sonucunda bu hedefin yakalanacağını çok iyi bildiğini
söyledi… Öyle diyorsa olacaktır…

Zaten… Manisa ile İzmir’i birbirini bağlayacak metro sistemi bit-
tiği anda, sadece Türkiye değil, bütün Avrupa, bir sanayi bölgesi
devi ile tanışmış olacak… Artan konutlar, işyerine raylı sistemle
ulaşan çağdaş çalışanlar…

Bence, Manisa – İzmir metro bağlantısı ile ortaya çıkacak tablo
Türkiye'ye yeni GAP kazandıracaktır. 

Bu arada… TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun cebinde ülke
sanayinin ana zeminini oluşturan KOBİ’lerin projelerine verilmek
üzere tam 1 Milyar YTL para olduğunu, bunun mislini de bula-
bileceğini söyleyelim… Gidin, www.kobi.org.tr sitesine bakın
neler oluyor…                                                                         

Bu arada… Manisa’yı Bandırma limanına bağlayan tren yolu…
Bandırma-Tekirdağ tren feribotu bağlantısı ve devamında bu
bölgede üretilen yüksek hacimli beyaz eşyanın ve televizyonların
en ucuz yolla Avrupa kentlerine ulaşması…

Çin istediği kadar o kalitesiz ürünlerini ucuza satmaya çalışsın…
Kaliteli Türk elektronik eşyası, bu proje sayesinde bir de en ucuz
ulaşım fiyatına Avrupa pazarına ulaşmış olacak…

Bütün bu söylediklerim 2-3 yıl içinde bitecek projeler…

Devamında sadece Manisa zeminli ulaşacağımız ekonomik
büyümeyi düşünebiliyor musunuz…

Türkiye'nin yüz akı Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin yaratıcısı
(nedense bu memlekette her iyi iş yapanın başına gelen onun da
geldi, bir saray darbesiyle “evladım” dediği bölgeden uzaklaşmak
zorunda kaldı) Okan Çağlar’ın önemli bir hesabı var: “Bir
bölgede üretilen ürünün tonunu hesaplamak lazım. Mesela, bir
otomobilin tonu, çıplak fiyatıyla 22 bin dolar ediyorsa, en son
teknoloji ile üretilmiş ve mutlaka kullanılması gereken bir kanser
ilacının tonu 300 milyon dolar eder. Biz Gebze’de, ODTÜ, İTÜ
teknoparklarında bu mantığın temelini attık. İleri teknoloji
ürünü, yükte hafif pahada ağır ürün. Artık ülkeye bunun yayıl-
ması gerekiyor…”

Doğrudur… Türkiye her geçen gün bu hedefe yaklaşıyor… Tabii
yaşamın diğer alanlarını ihmal etmeden…

Haftaya Manisa’da moral olarak başlamıştık, sonunu, Bursa-
Uludağ’da Ağaoğlu Grubu’nun gerçekleştirdiği 6.5 milyon Euro
değerinde dev telesiyej tesisinin açılışı ile getirdik… Öyle bir tesis
ki, 1.850 metre mesafeye soğuk ve rüzgarı hissetmeden keyif
içinde çıkıyorsunuz… Bu tesis ile Uludağ bir anda Avrupa’nın en
iyi kayak merkezi oluverdi!

Daha ne anlatayım…

G
Hisarcıklıoğlu’nda para var, alın!..
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Orta Asya’da yaşanan ticari anlaşmazlıkların çözümü için
TOBB, Avrasya Tahkim Merkezi kurma çalışmalarını tamam-
lama aşamasına geldi. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Orta Asya
ülkelerinin en büyük yatırımcıları arasında yer alan Türk
işadamlarının ticari ihtilaflarının çözülmesi için Avrasya

Tahkim Merkezi kuracak. Avrasya Tahkim Merkezi,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kazakistan ziyareti sırasında

gündeme geldi. Geziye katılan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbeyev
ile yaptığı görüşmede TOBB’un yürüttüğü tahkim merkezi ve
Avrasya Odalar Birliği’nin kurulması çalışmaları hakkında bilgi
vererek destek istedi. 

Ziyaret sırasında Gül onuruna verilen akşam yemeğine katılan
Hisarcıklıoğlu, burada bir süre Nazarbayev ile görüştü, Görüşme
sırasında Nazarbayev’e TOBB’un Orta Asya’ya yönelik çalış-
malarını anlatan bir de mektup sunan Hisarcıklıoğlu, dört projeyi
gündeme getirdi. Hisarcıklıoğlu, Tarihi İpek Yolunun Yeniden
Canlandırılması, Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin

kurulması,  Avrasya Tahkim Merkezi’nin kurulması ve
Kazakistan’da Organize Sanayi Bölgesi kurulması üzerinde
çalıştıklarını Nazarbayev’e anlattı. 

Türkiye ile Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri arasında ticaret
yatırımlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırımların
gelişmesi açısından ihtilafların süratli çözümü çok önemli. Bu
konuda bir ihtiyacın var olduğunu görüyoruz” dedi.

Devletlerarası anlaşma gerekli

Hisarcıklıoğlu, “Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile
Avrasya Tahkim Merkezi’nin güçlü şekilde kurulması ticari ilişki-
lerin hızlanmasını sağlayacak. Ancak, bu iki projenin hayata
geçmesi için devletlerarası anlaşma imzalanması gerekiyor” diye
konuştu. TOBB’nun Filistin’de Organize Sanayi Bölgesi kurmak
için çalışmalarını devam ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bir
benzerinin de Kazakistan’da kurulması için Nazarbayev’den
destek istediklerini söyledi.

T

TOBB, Orta Asya’nın hakemi olacak
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kazakistan seyahatine
katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 yıl önce
Antalya’da “Türkçe konuşan ülkelerin işadamları ve Oda’ları
arasında kurumsal birlik” öneren Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’e “Avrasya Tahkim Kurulu ve Avrasya Odalar
Birliği kuralım” dedi.

ürkçe konuşan ülkelerle’ ekonomik ilişkilerini geliştirecek
ve sorunların aşılmasını sağlayacak kurumsal altyapı için
iki büyük proje geliştirdi. 17 Kasım 2006’da Antalya’da
düzenlenen Türk Dili Konuşan Devlet Başkanların 8’inci

Zirvesi’nde, Türk dünyası için kapsamlı ve güçlü vizyon ortaya
koyan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
önerileri doğrultusunda çalışma başlatan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 13 Aralık’ta
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte gittiği Kazakistan’da
Türkçe konuşan ülkelerin işadamları ve Oda’ları arasında kurum-
sal birlik için projelerini masaya koydu. Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Nazarbayev’in Gül onuruna

verdiği yemekte dört maddeden oluşan ve Avrasya bölgesindeki
tüm ülkelerin işadamlarını yakından ilgilendiren 4 maddelik
önerilerini ayrıntılı olarak anlattı. Hisarcıklıoğlu, önerilerini ayrı-
ca bir mektup halinde de Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e iletti.
TOBB Başkanı diğer Avrasya ülkeleri nezdinde de girişimlerde
bulunduklarını açıkladı.

Dört Projeyle Entegrasyon:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Nazarbayeve sunduğu dört
proje şöyle: “1- Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması,
2- Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin kurulması,
3- Avrasya Tahkim Merkezi’nin kurulması, 4- Kazakistan’da
Organize Sanayi Bölgesi kurulması.” Hisarcıklıoğlu, bu çalış-
maların Nazarbayev’in 17 Kasım 2006’da Antalya’daki konuş-
masından sonra başlatıldığını vurguladı ve “Aslında o toplantıya
ben katılmamıştım. Ancak sizin konuşmanız bana iletilince bu
konuda mutlaka çalışmamız gerektiğini düşündüm. Biz o konuş-
manızda, ülkelerimizin işadamları arasındaki yakın işbirliğini,

T

Nazarbayev istedi, TOBB Başkanı hazırlıklı gitti, en kritik stratejik ortaklık başlıyor

Türkiye Avrasya’nın ‘şirket sorunları çözüm merkezi’ olacak
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ülkelerimiz Odaları ile kurumsal ve sistemli bir altyapıya kavuştur-
mamızı önermiştiniz. Biz de buradan hareketle projelerimizi
geliştirdik. Bu çerçevede, Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
ile Avrasya Tahkim Merkezi’nin tasarımına ilişkin çalışmayı büyük
ölçüde tamamladık. Şu anda bu konuda bir uluslararası anlaşma
taslağı hazırlıyoruz. Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
kurma çalışmalarımız ise bölgedeki Oda’ların katkısı ve işbirliğiyle
devam ediyor” dedi. 

Avrasya Tahkimi önemli çünkü:

TOBB Başkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e ‘Avrasya
Tahkim Merkezi’ projesinin önemini de şöyle anlattı: “Ülkeleri-
miz arasında ticaret ve yatırımların gelişmesi açısından ihtilafların
süratli çözülebilmesi çok önemli. Önümüzdeki dönemde hem
ticaret hem de yatırımlar çok süratle artacak. Bu nedenle ihtilaflar
için ‘tahkime’ ciddi ihtiyaç var. Bu amaçla, Avrasya Tahkim
Merkezi’ni bir an önce kurmalıyız. Avrasya Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği ile Avrasya Tahkim Merkezi’nin güçlü olabilmesini
de devletlerarası anlaşmayla sağlayabiliriz.”

İpekyolu sadece rota belirlemekle canlanmaz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrasya Tahkim Kurulu ve
Oda’lar birliği projelerinin yanı sıra bölgedeki tüm özel sektörün
tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmaya da odaklandığını hatır-
lattı. Hisarcıklıoğlu, “Orta Asya ülkelerinin ve Güneydoğu
Asya’nın, özellikle Çin’in, Batı ekonomileri ile ticari ilişkileri ciddi
bir artış sürecinde. Deniz taşımacılığı ve limanların kapasitesi,
artan ticaret hacmini karşılayamaz hale geldi. Pasifik ile Atlantik
arası taşımalarda kara yolu taşımacılığı zorunlu hale geldi. Bu
gelişme, merkezinde Kazakistan’ın olduğu, tarihi İpek Yolu için
rota belirlemekle başarıya ulaşamaz. Bunun ötesinde, sınır geçiş
noktalarındaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve standart-
laştırılması gerekir. Türkiye'de kamu özel sektör ortaklığı
temelinde yürüttüğümüz Gümrük Kapıları’nın Modernizasyonu
projesindeki deneyimimizi Kazak kardeşlerimizle paylaşmak isti-
yoruz.”

Türkiye ve Kazakistan ekonomik ortak oluyor

- Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 2007 yılında yak-
laşık 2 milyar dolara ulaştı. 

- Türkiye’de de Kazakistan kökenli yatırımlarda büyük canlanma
başladı. Kazak sermayesi Türkiye'de gayrimenkul ve şirketler satın
alıyor. 

- İki ülkenin işadamları şimdi Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in
önderliğinde Kazakistan’da ortak Organize Sanayi Bölgesi’de kura-
cak.

Tahkim nasıl çalışır

Literatürde ‘Arbitration’ olarak geçen hakem ve hakemlik
kavramının kurumsal yapısı Tahkim, uyuşmazlıkları genellikle
3 kişilik bir komisyonla çözer. Komisyon, davacı, davalı ve davacı
ile davalının mutabık kaldığı bir hakem ya da mutabık kalınama-
ması durumunda Hakemlik müessesesinin re’sen atayacağı bir
hakemden oluşur. Hakem seçimi Dünya Bankası’nın ‘Yatırım
Ticaret uzmanları’ listesinde yapılır. Hakemlik müessesesinde
uyuşmazlık çözümü için tek ölçü taraflar arasında yapılmış
sözleşme ya da anlaşmadır. Dünyada uluslararası ticaret ve yatırım
anlaşmalarında yer alan, genel kabul görmüş 3 Tahkim müessesesi
bulunuyor. Bunlar; 1923’te kurulan Uluslararası Ticaret Odası
tahkim komisyonu, Birleşmiş Milletler Örgütü UNCITRAL
tahkim komisyonu ve Dünya Bankası ICSID-Uluslararası Yatırım
Uyuşmazlıkları için Çözüm Merkezi Tahkim Komisyonu’dur.
Bunların dışında dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Hakem Heyeti,
Avrupa Birliği Hakem Heyeti, İTO Hakem Heyeti gibi Tahkim
müesseseleri de bulunuyor. 

Türkiye'de uluslararası bir tahkim komisyonu kurulması halinde
bunun hem büyük itibar getireceği hem de dava başına 6-7
milyon dolarlık gelir sağlayacağı bildiriliyor.
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Dünyada dış ticaretin son 16 yılda 12 kat artarak KOBİ’ler
için fırsat yarattığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, markalaş-
mayı göz ardı eden KOBİ’lerin kaybolma tehdidi altında
olduğunu söyledi. 

anisa’da KOBİ Fuarı’na katılan TOBB Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hızlı ve yenilikçi olan
KOBİ’lerin gelecek dönemde rakiplerine fark atacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, dünya dış ticaret hacminin 16 yılda

12 kat büyüdüğünü belirterek küçük ve orta işletmelerin bun-
dan yararlanması için hızla davranması ve büyümesi gerektiğini
söyledi. 

12 Katrilyon Dolar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hızlı ve yenilikçi olan KOBİ’lerin
gelecek dönemde rakiplerine fark atacağını söyledi. Türkiye'de
yönetmeliklerdeki KOBİ tanımları arasında bir karmaşa
yaşandığını, TOBB olarak bu tanımların tek başlık altında
toplanması için çaba sarf etmelerine rağmen başarılı olamadık-
larını aktaran Hisarcıklıoğlu, bunun üzerine KOBİ’lere hizmet
veren 47 kuruluşu bir web sitesinde toplandıklarını belirtti.
Paraya ihtiyacı olan şirketlerin www.kobi.org.tr adresine
girmelerini istediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Ancak bu adrese de yeteri sayıda ziyaretçi gelmedi. Biz de fuarlar
ile Türk sanayisinin geleceğini oluşturacak KOBİ temsilcilerine
ulaşmayı hedefledik. Dünyadaki dış ticaret hacmi son 16 yılda 12
kat büyüdü. Meblağ 1 katrilyon dolardan 12 katrilyon dolara
çıktı. Bundan faydalanması için özellikle KOBİ’lerin hızlı olması
ve büyümesi gerekiyor. Burada simit örneğini verebiliriz. Daha
önce tablada satılan simit şimdi saraya girdi, alıcıları ve fiyatı arttı.
Yaptığınız her işi saraya sokun ve marka haline gelin.
Markalaşmayı ve büyümeyi göz ardı eden KOBİ’ler, gelecekte
kaybolma tehdidi ile karşı karşıyadır.”

Manisa Türkiye'nin markası oldu

Fuarın açılışı öncesi Dış Ekonomik İlişiler Konseyi tarafından bir
panel düzenlendi. Panelde konuşan DEİK İcra Kurulu Başkanı
Rona Yırcalı, DEİK’in kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda 76
iş konseyi oluşturulduğunu, bu sayede dünyada 76 ülkeyle
ticaretin kurumsallaştığını belirtti. Vestel İcra Kurulu Başkanı
Ömer Yüngül ise Manisa’nın Türkiye'nin marka şehri haline
geldiğini belirterek, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 5.5 mil-
yar dolarlık ticaret hacminin 2009’da 12 milyar doları geçeceğini
söyledi. Konuşmaların ardından KOBİ’lere destek veren 52 kuru-
luşun katılımıyla düzenlenen KOBİF Manisa Fuarı’nın açılışı
gerçekleştirildi. 

M

‘Markalaşmayı göz ardı eden KOBİ kaybolur’
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İtalya arasında vize işlemlerinin
kolaylaştırılması konusunda imzalanan mutabakat
muhtırası kapsamında, TOBB’dan alınacak “takdim mek-

tubunu” ibraz eden Türk işadamlarının “iyi niyet sahibi” kabul
edilerek vize işlemlerinde somut kolaylıklar sağlanacağını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ile
birlik merkezinde “İtalya’nın Türk işadamlarına vize işlemlerinde
sağlayacağı kolaylıklara ilişkin” ortak bir basın toplantısı düzen-
lendi. 2006 yılında AB’nin Türkiye'nin ihracatındaki payının
yüzde 51, ithalat içindeki payının ise yüzde 39 olarak gerçek-
leştiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 110 milyar dolarlık ticaret
hacmiyle, halihazırda AB ile ekonomik bağları güçlü olan
Türkiye'nin, bu bağı daha da güçlendirmek istediğini, ancak bu
hedefe yönelik çalışırken, aynı zamanda maliyetli, zorluklarla
dolu ve ayrımcı vize politikasıyla da mücadele etmek zorunda
kaldığını bildirdi. 

“Aynı statüdeki Hırvatistan muaf”

Türkiye'nin AB’nin vize uygulamalarında bu doğrultuda işlem
görmemesinin esef verici olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: 

“Hatırlatmak isterim ki AB’ye katılım sürecindeki diğer bir ülke
olan Hırvatistan, vize uygulamasından tamamen muaftır. AB’nin
bu yaklaşımı, sivil toplum diyaloğunun gelişmesi önünde de
büyük bir engeldir. Sorunun üstesinden gelme aşamasında mem-
nuniyet verici bir gelişme, 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da

Türkiye ile İtalya hükümeti arasında Umuma Mahsus Pasaport
Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair
Mutabakat Muhtırası’nın imzalanmasıdır.”

Başvurular 81 ildeki odalara yapılacak

Vize kolaylığının nasıl uygulanacağı konusunda da bilgi veren
Hisarcıklıoğlu, daha önce imzalanan mutabakat uyarınca,
TOBB’dan alacakları “takdim mektubunu” ibraz eden Türk
işadamlarının, ‘iyi niyet sahibi (bona fide)’ kabul edileceklerini ve
başvuru sahibinin, çok girişli Schengen vizesi alabileceğini söyledi. 

TOBB tarafından verilecek “takdim mektubu” için başvuruların
81 ildeki tüm oda ve borsalar ile üye sayısı bini geçen ilçe odaları
ve bölge odalarına yapılabileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, uygu-
lama hakkında anılan oda ve borsalara görev verileceğini kaydetti.

“AB kararı, ahde vefa ilkesine ihanettir”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa’nın müdahalesinin
Türkiye'nin AB ile müzakere sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin
olarak, bu konuyu sadece Fransa olarak ele almadıklarını, bütün
AB üyesi ülkeler toplamında ele aldıklarını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu, ahde vefa ilkelerine ihanettir. Ahde vefa ilke-
si çerçevesinde bu karar alınmamıştır” dedi. Hisarcıklıoğlu, sınır
ötesi operasyona ilişkin değerlendirmesinde de, bu konuyu bütün
dünya kamuoyunun desteklendiği belirterek, “Türkiye'nin kendi
sınırları dışında, Türkiye'ye bir müdahale varsa, sınırları dışında
da müdahalede bulunabilir” diye konuştu.

T

TOBB’un takdim mektubu, işadamının 
İtalya’ya girişini kolaylaştıracak
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OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 1 Haziran 2001’den 30
Kasım 2007’ye kadar geçen 2359 günün bilançosunu
çıkardı. Hisarcıklıoğlu 108 bin telefon görüşmesi yaptı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan 73 günde bir devri-âlem

Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı
görevinde bulunduğu 6 yıl boyunca 31 kere dünyanın etrafını
dolaşacak kadar seyahat etti. Hisarcıklıoğlu ayrıca 108 bin 419
telefon görüşmesi yaptı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, görevde bulunduğu 6 yılda 1.2
milyon km’lik seyahat yaptı. 

Hisarcıklıoğlu’nun göreve geldiği 1 Haziran 2001’den 30 Kasım
2007 tarihine kadar geçen 2359 gününün bilançosu çıkarıldı.
Yaptığı kilometreden yurtiçi ve yurtdışı uçak seyahati sayısına,
yaptığı toplantılardan hükümetle kaç defa görüştüğüne kadar
tüm ayrıntıların bulunduğu bilançoda ilginç detaylar yer aldı.
Buna göre Hisarcıklıoğlu 2359 günde tam 108 bin 419 telefon
görüşmesi yaptı. 

95 yönetim kurulu toplantısı

Bu süre zarfında 95 defa TOBB Yönetim Kurulu’nu toplayan
Hisarcıklıoğlu, 1199 kez hükümetle, 1104 kez yabancı ülke
heyetleri, 693 kez de gazetecilerle bir araya geldi. 

Türkiye'de yalnız illeri değil hemen hemen bütün ilçeleri de
ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, 2359 günlük görev süresi boyuncu
günde ortalama 526 kilometre yaptı, toplamda ise dünyanın
etrafını 31 kez dolaşacak kadar yani 1.240.350 kilometrelik yol
kat etti. 

Balkan Odaları Birliği Başkanlığı’na seçilen Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun 2008 yılında da gerek Balkan ülkelerine
gerekse Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin yoğunlaşacağı düşünce-
siyle Brüksel’e yapacağı seyahatlerin artacağı, dolayısıyla da bu
rakamları daha da katlayacağı ifade ediliyor. 

3 günde bir Ankara dışında

Sonuçlara göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2 bin 359 günün 903 gününü Ankara dışında
geçirdi. Bu her üç günün bir günü Hisarcıklıoğlu’nun seyahatte
olduğu anlamına geliyor. Hisarcıklıoğlu 6 yıl boyunca 1207 defa
da uçak yolculuğu yaptı. 

T

Hisarcıklıoğlu, 6 yılda 1.2 milyon km kat etti
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