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BASINDA TOBB
TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)
TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)
YAZILI VE GÖRSE BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI

28.397 ADET

*YAZILI BASINDAKİ
HABER
SAYISI KONU OLUNMUŞ)
31.552 ADET
(ORTALAMA
HERGÜN,
78 HABERE
(ORTALAMA HERGÜN, 86 HABERE KONU OLUNMUŞ)
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI
1.543 ADET
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI
1.707 ADET
(ORTALAMA
KEZBİR
BİR
KÖŞE
YAZISI
DEĞERLENDİRMEYE
KONU EDİLMİŞ)
(ORTALAMAHERGÜN,
HERGÜN, 54 KEZ
KÖŞE
YAZISI
VEYAVEYA
DEĞERLENDİRMEYE
KONU EDİLMİŞ)
*KAPSADIĞI
829
GAZETE
SAYFASI
*KAPSADIĞIALAN
ALAN
920 GAZETE
SAYFASI
(ORTALAMA HER 5 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR
(ORTALAMA
HER 5SPOR
GÜNDE
BİR, TAMAMI
TOBB
VEGAZETEYE
BAŞKAN’INI
KONU
ALAN, İÇİNDE BAŞKA
HABER, REKLAM,
OLMAYAN,
12 SAYFALIK
ÖZEL
KONU
EDİLMİŞ)
HİÇBİR HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)

*YÜZÖLÇÜMÜ
*YÜZÖLÇÜMÜ

2.207.399 CM2 (2.207 M2)
1.990.687 CM2 (1.990 M2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN
145 SAAT 08 DAK. 04 SAN.
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN
130 SAAT 59 DAK. 38 SAN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)
384 SAAT 25 DAK. 49 SAN.
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)
356 SAAT 44 DAK. 09 SAN.
(TOPLAM 30 BİN 925 DAKİKA; GÜNLÜK, 85 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU EDİL(TOPLAM
MİŞTİR.)30 BİN 112 DAKİKA; GÜNLÜK, 82 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE
KONU EDİLMİŞTİR.)
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14.01.2015

2015, ülkemizi cazibe merkezi yapma fırsatı

TOBB Başkanı ve B20 Türkiye Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu: “En büyük ekonomilerin liderleri,
bakanları, merkez bankası başkanları, küresel
ekonomiyi yönlendiren üst düzey bürokratları
bu yıl Türkiye’ye gelecek.”
HİSARCIKLIOĞLU: “Bir yıl sürede Türkiye’yi
ve Türk ekonomisini iyi anlatabilirsek Türkiye’yi
bir cazibe merkezi haline çevirebiliriz.”
HİSARCIKLIOĞLU: Yurtiçi ve dışında doğal
afetler, iş kazaları, hastalık ve mültecilere
yapılan yardımların yanında Türk kültürüne
yönelik projeleri hayata geçiriyoruz.”
TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU
YENİ AKİT İÇİN YAZDI
DÜNYANIN EN BUYUK ŞİRKETLERİNİ
YÖNETEN CEO’LAR TÜRKİYE’YE
GELECEK

2015, ülkemizi cazibe merkezi
yapma fırsatı

En büyük ekonomilerin liderleri, bakanları,
merkez bankası başkanları, küresel ekonomiyi
yönlendiren üst düzey bürokratların bu yıl
Türkiye’ye geleceğini belirten TOBB Başkanı
ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bir yıl sürede Türkiye’yi ve Türk ekonomisini
iyi anlatabilirsek Türkiye’yi bir cazibe merkezi
haline çevirebiliriz” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu,
konuyla ilgili değerlendirmelerini Yeni Akit
gazetesi için yazdı.
Öncelikle küresel ekonomiye ilişkin birkaç
tespit yapmak istiyorum. Küresel ekonomi son
yıllarda ilginç bir dönemden geçiyor. Doğru
bildiklerimizin yanlış, yanlış bildiklerimizin
doğru olduğunu görüyoruz. Beklentilerin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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ne kadar hızlı değişebildiğini izliyoruz. En
büyüklerin nasıl sıkıntıya düşebildiğine,
yenilikçi girişimcilerin nasıl parlayan yıldız
olabildiğine şahit oluyoruz.
Küresel olarak sağlam bir büyümeyi
sağlayamıyoruz. Bir tarafı düzelttiğimizde diğer
tarafta bir aksama gözlüyoruz. 10 bin kilometre
batımızdaki bir ülkede biri hapşırsa, 10 bin
kilometre doğumuzdaki bir ülke hasta oluyor.
Para
bolluğunun
biteceği,
parasal
sıklaşmanın
başlayacağı
günleri
konuşuyoruz. Ama hiç birimiz bunun nasıl
bir etkisi olacağını kestiremiyoruz. Eskiden
verimliliği artırmak için ekonomik aktiviteyi dar
bir alana toplamaya çalışırdık, bugün giderek
büyüyen şehirlerimize nasıl sığacağımızı kara
kara düşünüyoruz.
Hızla büyüyen orta sınıfın artan tüketim
talebi bir yandan hepimizin iştahını kabartıyor,
bir yandan da yerkürenin bu talebi nasıl
karşılayacağı sorunu hepimizi korkutuyor.
Eskiden projelerimize finansman bulmak için
uğraşırdık, şimdi para da var, proje de. Ama
ikisi de birbirine uzaktan bakıyor. Aradaki
köprüyü nasıl kuracağımızı, yatırımlara nasıl
para akıtacağımızı tartışıyoruz.
Hiç kimsenin tek başına ayakta kalma
şansı yok
Eskiden ticaret büyümenin motoruydu.
Her yıl küresel büyümenin 2-3 katının
üstünde ticaret artışı oluyordu. Son yıllarda
yavaş büyüme hızlarının da altında ticaret
artışı görüyoruz, ikinci dünya savaşından bu
yana ticarette serbestleşmeyi konuşuyorduk,
şimdi küresel ekonominin geleceği için çok
tehlikeli olan tarife dışı engelleri konuşuyoruz.
Ticaretin yavaşladığı dönemde herkes iç
pazarını koruma derdine düşmüş durumda.
Mega bölgesel anlaşmalar bir yanda ilerliyor,
çok taraflı müzakereler öbür tarafta can
çekişiyor. İşte böyle bir dönemden geçiyoruz.
Charles Dickens’in 150 yıl önce söylediği
gibi; “Zamanların en iyisiydi, zamanların en
kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık,
hem umut bahan, hem de umutsuzluk
kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir
şeyimiz yoktu...”
Böyle bir dönemde hiçbirimizin tek başına
ayakta kalma şansı yok Çıkışı birlikte bulmak
8
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zorundayız. Küresel ekonomiyi kapsayıcı ve
sağlam bir büyüme patikasına ancak birlikte
çekebiliriz. Çünkü küresel sorunlara küresel
cevaplar bulmamız lazım.
Türkiye bu yıl devler liginin başkanı
oldu
İşte bu yüzden G20 çok önemli. Burada da
kendinizi iyi anlatmanız, algıyı yönetmeniz
gerekir. 2015 yılı bu nedenle bir fırsat
yılıdır. Çünkü 2015'te Türkiye G20 dönem
başkanıdır. G20 Dönem Başkanlığı, 2015
yılı boyunca küresel ekonomiye Türkiye’den
yön verileceği anlamına gelmektedir. G20
üyeleri küresel hasılanın yüzde 85'ine sahip,
dünya genelinde toplam ticaretin yüzde
75'ini gerçekleştiriyor ve dünya nüfusunun
üçte ikisini oluşturuyor. Yani G20 özünde
tam bir devler ligi. Tüm dünyanın gözü onun
üzerinde, onun alacağı kararlara, yapacağı
açıklamalara odaklanmış durumda. İşte biz
de 2015de, devler liginin başkanı oluyoruz.
En büyük ekonomilerin liderleri, bakanları,
merkez
bankası
başkanları,
küresel
ekonomiyi yönlendiren üst düzey bürokratlar
defalarca
Türkiye’ye
gelecek
Hem
Türkiye’nin hazırladığı gündem üzerinden
küresel ekonomiyi tartışacaklar, hem de
Türkiye hakkında bilgi edinecekler. Bir yıl
sürecek bu etkinlikler süresince Türkiye’yi ve
Türk ekonomisini iyi anlatabilirsek Türkiye’yi
bir cazibe merkezi haline çevirebiliriz.
Bu kapsamda Türkiye’ye gelecekler
hükümetlerle de bitmiyor. Küresel iş
dünyasının liderleri de B20 kapsamında
Türkiye’de olacaklar. Dünyanın en büyük
şirketlerinin CEO’larını Türkiye’ye getirecek
olmak çok büyük bir fırsat. Bu CEO’ların
yönettikleri şirketlerin ciroları birçok ülkenin
milli hasılasından daha büyük Yılda
milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Birçoğu
Türkiye, ekonomimiz ve Türk iş dünyası
hakkında pek bir şey bilmiyor. İşte, fırsat
burada. B20 kapsamında bu iş adamlarına
Türk ekonomisini göstermeyi hedefliyoruz.
Dünyanın en büyük şirketlerini yöneten
CEO’ları Türkiye’ye getireceğiz.
Beraberinde getireceği tanıtım fırsatlarının
yanı sıra, B20’nin asıl gücü iş dünyasının
sorunlarına küresel ölçekte çözüm olabilecek
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yegâne platform olması. B20 kapsamında
çalışan görev güçleri her yıl ticaretten altyapı
ve yatırımlara, istihdamdan büyümenin
finansmanına kadar farklı temalar altoda
çalışıyor. Bu temalar iş dünyasının ciddi
soranlar yaşadığı ve küresel refahı etkileyen
konular arasından G20 gündemine paralel
biçimde
belirleniyor.
Dünyanın
farklı
yerlerinden gelen işadamları bilfiil sürecin
içinde yer alarak sorunlarını dile getiriyor,
sadece bununla da kalmayarak proaktif bir
yaklaşımla çözümler üretiyor ve bunları G20
liderlerine sunuyor.
Böyle bir fırsat en az 20 yıl sonra gelecek
Bugüne kadar 400 un üzerinde çözüm
önerisi G20 liderlerine iletildi ve küresel
refahın artırılması adına önemli adımlar atıldı.
Yıl boyunca başkanlığını yürüteceğim B20
Türkiye’nin hedefi sadece G20 ülkelerinin
iş dünyalarını değil G20 üyesi olmayan ve
en az gelişmiş ülkelerdeki işadamlarının iş
yapabilme alanlarını genişletecek, böylelikle
küresel zenginliği artıracak işlere imza
atmaktır.
Ayrıca, KOBİ’lerin sesinin de G20’de
duyulmasını sağlamak üzere bir dizi
çalışma yapacağız. Biz 2015 planlarımızı
bu doğrultuda yapıyoruz. G20 ve dolayısıyla
B20 önemli bir fırsattır. Böyle bir fırsat en
erken 20 yıl sonra kapımıza gelecek…
Tarih kadar yaşlı ama genç bir insan
kadar dinamik bir ülkedir Türkiye. Tarihin en
köklü devlet geleneğine sahip milletlerinden
biriyiz. Tarihi boyunca kendini yönetmiş, tarih
sayfalarının çoğunda yer almış, doğunun
kültürünü Akdeniz kültürü ile Romanın
devlet yönetimi mirası ile birleştirmiş, tam
“hastalandı, öldü” denilirken dirilip ayağa
kalkmış, yetinmeyip yeniden hatırı sayılır
bir güç haline gelmiş bir millet olabilmek,
azımsanır başarı değildir. Türkiye Cumhuriyeti
küllerden doğmuştur. Cumhuriyetin doğuşu
aynı zamanda ekonomik bir doğuştur.
Geçtiğimiz yüzyılın başında, doğusu hastalık
ve isyanlarla, batısı işgaller ve savaşla harap
olmuş bir ülkeydik.
Bugün dünyanın ilk 20 ekonomisinden
biriyiz. Dünyanın en gelişmiş piyasalarıyla
rekabet edecek kalitede sanayi ürünleri

üretiyoruz. Müteahhitlerimiz yüzden fazla
ülkede iş yapıyoruz. Turizmde cazibe
merkezlerinden biri haline geliyoruz.
Karayolu taşımacılığında Avrupa’da ilk
sıralara yükseliyoruz. Enerji arz güvenliğinde
stratejik bir önem kazanıyoruz.
2023 yılında Türkiye’yi nasıl görmek
istersiniz?
2023 yılında bir sabah gözlerinizi
açtığınızda nasıl bir Türkiye’de uyanmak
isterdiniz diye sorulduğunda, dünyada en çok
yaşanmak istenen ilk 10 ülke içinde ismi geçen
bir Türkiye görmek istiyorum. Türkiye’nin bu
müthiş girişimci ruhuyla daha ileri hedeflere
ulaşacağına da inanıyorum. Türkiye kendi
markalarıyla ve küresel milli firmalarıyla
dünya ölçeğinde etkinlik kazanacak, varlığını
ve gücünü kanıtlayacaktır. Ve bunu da hep
birlikte, elbirliğiyle başaracağız.
Benim Türkiye için şöyle hayallerim var;
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına
giren, araştırma ve geliştirmeye dayanan
yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomik model
kurmuş olan, dünyanın 500 en büyük büyük
şirketi içinde 20 küresel milli şirketleriyle yer
alan, en az üç sektörde dünya lideri olan,
dünyada tanınan 10 marka üreten, icat
çıkaran, bilim üreten ve ihracatının dörtte biri
ileri teknoloji ürünlerinden oluşan bir Türkiye.
Ekonomisiyle, birinci sınıf demokrasisiyle,
tarihsel birikimiyle, kültürel zenginliğiyle,
bütün dünyanın örnek aldığı bir Türkiye.
Diğer milletlere de önderlik eden bir Türkiye.
Dünyadaki yeri tarihteki yerine yaraşan bir
Türkiye görmek istiyorum.
Bu hedefler için 3.2 milyon kilometre
yol kat ettik
TOBB olarak böyle bir Türkiye hedefine
ulaşmak, gelecek nesillere böyle bir ülke
bırakabilmek arzusuyla çalışıyoruz. 2003’den
bu yana, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde,
gerekse
Başbakan
ve
bakanlarımızla birlikte, iş adamlarımızı
yanımıza alarak, 3,2 milyon kilometre yol
gitmişiz. Yani, dünyanın etrafını her sene 8
defa dönmüşüz.
İşte bu sayede, müteşebbislerimizin
dünyaya açılmalarını, yurtdışında yeni
işbirlikleri kurmalarını sağladık Böylece pek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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çok ülkedeki ticaret ve yatırım imkânlarını
memleketimize kazandırdık Türkiye'nin
ihracatı 3 katına, milli şirketlerimizin yurtdışı
yatırımları 10 katına çıktıysa, etrafımızdaki
her ülkede Türk şirketleri, yatırımları, makine
parkları bulunuyorsa, bunun önemli bir etkisi
olmuştur.
Türk özel sektörünün neleri başarabileceğini
tüm dünyaya gösterdik. Birçok sektörde
küresel basan hikâyeleri yazdık İtalya ile
Çin’in arasındaki en büyük sanayi devi olduk
200’ün üzerinde ülkeye, 20 bin çeşitten fazla
mal satar hale geldik Turizmde dünyanın 6.,
tarımsal üretimde dünyanın 7. büyük ülkesi
olduk.
Hem uluslararası müteahhitlikte ve hem
de karayolu taşımacılığında, dünyanın 2.
büyük gücü haline geldik. Birçok sanayi
ürününde, beyaz eşya, seramik, çimento,
demir-çelik, cam gibi, Avrupa’nın en büyük
üreticileri arasına girdik.

Artıkreformateşinicanlandırmalıyız

Ekonomiye yeniden hız kazandırmak için,
reform ateşini yeniden canlandırmalıyız.
AB tam üyelik çalışmalarına daha fazla
odaklanmalıyız. Hükümetimizin de bu
konuların önemini gördüğünü memnuniyetle
ifade etmek isterim. Son açıklanan ekonomide
dönüşüm programları, doğru yönde atılmış
adımlardır. Hazırlanmasında, TOBB’un
da önemli katkıları olan, bu programları
destekliyor
ve
devamının
gelmesini
bekliyoruz. Biz Türk özel sektörü olarak, dün
olduğu gibi bugün de yarın da, ülkemizi daha
güçlü, milletimizi daha zengin yapmak için
koşmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz,
camiamız için çalışmayı sürdüreceğiz. Ve
inşallah elbirliğiyle ülkemizi, dünyanın en büyük
ekonomileri arasına sokacağız.
HEDEFLERİ BÜYÜK TUTMALI
21’nci yüzyıl dünyaya kapılarını kapatıp
slogan üretenlerin değil, araştırmalarını,
bilgi, iletişim ve teknoloji ile bütünleştiren,
stratejik hedeflerini halkına benimsetebilmiş
ve bunları ciddiyetle uygulamaya geçmiş
ülkelerin yüzyılı olacaktır.
Küresel ortamın dışında kalan ülkelerse,
rekabet güçlerini, refahı ve özgüvenlerini
kaybetme riskiyle karşılaşacaklardır.
10
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Tarih, ortak bir ülküye heyecanla
sarılan milletlerin, hedeflerine daha kolay
ulaştıklarının çok sayıda örneğine tanıktır.
Tüm yenilikler ve büyük başarılar önce bir
hayal, rüya, ülkü olarak ortaya atılmıştır.
Hedefleri büyük tutup, hayal gücümüzün
ve yapacaklarımızın sınırlarını zorlamaktan
çekinmemeliyiz, “insan, bu âlemde hayal ettiği
müddetçe yaşar” dediği gibi Yahya Kemal’in... “.

B20 küresel zenginliği artıracak.

Bugüne kadar 400’ün üzerinde çözüm
önerisi G20 liderlerine iletildi ve küresel
refahın artırılması adına önemli adımlar atıldı.
Yıl boyunca başkanlığını yürüteceğim B20
Türkiye’nin hedefi sadece G20 ülkelerinin
iş dünyalarını değil G20 üyesi olmayan ve
en az gelişmiş ülkelerdeki işadamlarının
iş yapabilme alanlarını genişletecek,
böylelikle küresel zenginliği artıracak işlere
imza atmaktır. Ayrıca, KOBİ’lerin sesinin de
G20’de duyulmasını sağlamak üzere bir dizi
çalışma yapacağız. Biz 2015 planlarımızı bu
doğrultuda yapıyoruz. G20 ve dolayısıyla
B20 önemli bir fırsattır. Böyle bir fırsat en
erken 20 yıl sonra kapımıza gelecek. B20
kapsamında çalışan görev güçleri her yıl
ticaretten altyapı ve yatırımlara, istihdamdan
büyümenin finansmanına kadar farklı
temalar altında çalışıyor.

Türk örf ve âdetinin özeti bu
kitaplarda

TOBB’un sosyal sorumluluklarının Türkiye
sınırlarını aştığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu
zamana kadar bu alanda 500 milyon lirayı
bulan bir harcamayı gündeme getirdiklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, yurtiçi ve dışında doğal
afetler, iş kazaları, hastalık ve mültecilere
yapılan yardımların yanında Türk kültürüne
yönelik yürüttükleri projelerle her zaman
halkın yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.
Bu vesile ile Yeni Akit okurları ile TOBB’un
sosyal sorumluluk projelerinden bazılarını
da paylaşmak istiyorum. TOBB olarak,
sosyal sorumluluklarımıza da büyük önem
veriyoruz.
12 yılda, sel, deprem ve diğer doğal
afetler nedeniyle yaptığımız yardımlar ile
eğitim-gıda-kültür konularındaki yardım ve
yatırımlarımız 500 milyon liraya ulaştı.

BASINDA TOBB - OCAK 2015

Halen de, 81 il’de 81 Anadolu, Fen,
İmam-Hatip ve Meslek Lisesi yaptırıyoruz.
Soma’daki büyük facia sonrasında şehit
verdiğimiz kardeşlerimizin aileleri için, Oda
ve Borsalarımız kanalıyla iş dünyamızı
seferber etmiştik. Topladığımız 17 milyon
lirayı da hükümetimize takdim ettik. Şimdi,
Ermenek’te vuku bulan maden faciası için
de benzer bir yardım planladık. Hayatını
kaybeden 18 madencimizin ailelerine birer ev
alıyoruz. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında
da mağdurun ve mazlumun yanındayız.
Yurtdışına kadar uzandık
Yardım elimiz Afganistan’a, Pakistan’a,
Bosna’ya, Filistin’e, Somali’ye, Irak’a
ulaştı. Ayrıca, Filistin’de 0SB, Cidde ve
Taşkent’te Milli eğitim Bakanlığımıza
bağlı 2 okul, Kıbrıs’ta Hala Sultan ilahiyat
Koleji, Kırgızistan Manas Üniversitesi ile
Portekiz’de birer Cami, Kamerun Yaunde’de
okul, Strazburg’da ilahiyat Fakültesi ile
imam Hatip Lisesi yurt binası, Trablus’ta
Turgut Reis türbesi restorasyonu yaptık ve
yapıyoruz.
Bunların
yanında,
kadim
kültürel
değerlerimizi de muhafaza etmeye ve
gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz.
Her sene, önemli bir eseri, daha önce benzeri
olmamış içerikte ve kalitede hazırlıyor
ve basıyoruz. Hem yurtiçinde, hem de
yurtdışında dağıtıyoruz.
En kadim eserleri basıyoruz
Bugüne kadar milli şairimiz Mehmet Akif,
Türk ve İslam mutasavvıfı Yunus Emre
ve büyük üstat Necip Fazıl’ın eserlerini
hazırlamıştık. Bu yıl Türk edebiyatının en
muazzam örneklerinden birinin basımını

gerçekleştiriyoruz. Türklerin bilinen en eski
kadim destanlarından, Oğuz Türklerinin
büyük destanı; Dede Korkut hikâyeleri.
Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler, Türklerin
Müslüman olması sonrasında, tarih boyunca
dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan,
bir sözlü gelenek ürünüdür. Bunlar ancak
15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
Dede Korkut kitabı Türklerin doğaya, insana,
anaya, babaya, yoldaşa, dosta, düşmana ve
Allah’a bakışının özetidir.
Emeklerimiz boşa gitmedi
Bu kitabı okuyan Türk örf ve âdetinin;
Türk tarihinin özünü öğrenmiş olur.
Kitabın orijinali, Oğuz Türkçesi anlatımı ile
Osmanlıca kaleme alınmıştır. Ne yazık ki
ecdadın bu emanetine zamanında yeterince
sahip çıkamamışız. Dede Korkut Kitabı’nın;
biri Almanya Dresden’de, öbürü Vatikan’da
olmak üzere iki orijinal yazması bulunuyor.
Vatikan ve Dresden kütüphanelerindeki
Dede
Korkut’un
orijinal
tasvirlerine
ulaşabilmek için büyük uğraşlar verdik.
Ama ortaya çıkan eseri görünce, tüm bu
emeklerimizin boşa gitmediğini de anladık.
Vatikan nüshası tıpkıbasımı Türkiye’de
kez basılıyor. Hem Vatikan nüshası, hem
de Dresden nüshası tıpkıbasımları ise, bir
arada, dünyada ilk kez bu kitapta bulunuyor.
1.492 sayfadan oluşan bu kitap, 13 aylık bir
çalışmanın ürünüdür. Bu esere özel olarak
tasarlanan minyatürler, 18 ayrı sanatçımızın
aylar süren çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır.
Tarihimizde; 18 ayrı sanatçının 20 ayrı
minyatür yaptığı ilk orijinal eser de bu kitaptır,
isimlerine kitapta yer verdiğimiz bu değerli
sanatçılarımıza, kıymetli emekleri için ayrıca
teşekkür ediyorum...
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Filyos Projesi de GAP gibi önemli
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:
“BUGÜN TÜRKİYE’NİN GAPTAN SONRA
OLABİLECEK EN BÜYÜK PROJESİ FİLYOS
VADİSİ PROJESİDİR. FİLYOS VADİSİ
PROJESİNİ İÇ ANADOLU’NUN SANAYİ
İLE DENİZLE VE ULUSLARARASI ALANLA
LAŞABİLECEKLERİ EN KISA NOKTADIR.”
Filyos
projesinin
Türkiye
projesi
olduğunu vurgulayan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, Devrek ziyareti esnasında
projenin önemine dikkat çekti.
FİLYOS projesinin Türkiye projesi olduğunu
vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Devrek
ziyareti esnasında projenin önemine dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu şöyle dedi: “Bugün
Türkiye’nin GAP’tan sonra olabilecek en
12
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büyük projesi Filyos Vadisi Projesidir. Filyos
Vadisi Projesini hayata geçirebilirsek, Bakü
Karadeniz’in, aynı zamanda iç Anadolu’nun
sanayi ile denizle ve uluslararası alanla
ulaşabilecekleri en kısa noktadır. Limanıyla
lojistik merkezleriyle endüstri yatırımlarıyla
ve ticaret merkezleriyle beraber yapılacak
komplike bir iş. Elinizde müthiş bir potansiyel
var. Bu proje Türkiye’nin zenginleşme
projesidir. Elimden ne geliyorsa bu konuda
destek vermeye hazırım.” Türkiye’nin petrolü
ve doğalgazının bulanmadığını belirten
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de
sayı olarak geldiğimiz nokta 1 milyon 430
bin’dir, 70 bin de kadın girişimcimiz var.
Nüfusumuzun yarısı kadın, ama israf,
haram kültüründen geliyoruz. Kadınlarımızı
görmüyoruz, israf ve haram kültüründen
kurtulmak için genç kızlarımızı girişimci
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olmaya teşvik etmemiz lâzım. Babalar ve
anneler olarak kızlarımız çok iyi eğitim alsın
istiyoruz, ama sonrasında evlensinler ve iyi
bir koca bulup evde çocuk baksınlar istiyoruz.
Bu yanlış. Eğer çocuğumuzun iyi bir eş ve
iyi anne olmasını istiyorsak onu eğitime
ayırın, ama hem kimya mühendisi hem de
iyi bir eş olsun eliyorsan bu yanlış. Okuduğu
okuldaki kapladığı sıra benim çocuğumun
hakkı var. Eğer o kızımızı kimya mühendisi
olduktan sonra evde oturtmayı ve çocuğuna
bakmayı düşünüyorsak onun eğitim yeri ayrı.
Yoksa benim ve sizin çocuğunuzun kimya

mühendisi olması engelleniyor. Burada 77
milyonun hakkı var.” “Her şeyde Peygamber
Efendimizi (asm) örnek alırken niye kız
çocuklarımızda Peygamberimizi (asm) örnek
almıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Peygamber
Efendimizin (asm) eşi Hatice validemiz,
Mekke’nin en büyük tüccarlarındandı.
Peygamber Efendimiz (asm) onun yanında
çalışırdı. Dinimizin ve inancımızın ticarete
ve girişimciye bakış açısı bu. Kızımızın
kurtuluşunu ve öbür dünyasını düşünüyorsak
ne olur kızlarınızı girişimci yetiştirin” dedi.
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Ticarette iştah kalmadı
Para
bolluğunun
bitme
ihtimalinin
konuşulduğu bugünlerde herkesin gözünün
Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz
artırma ihtimalinde olduğunu söyleyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Elimizde
kaynak var, masa üzerinde de proje. Ama
kaynak ile masa üzerindeki projeyi birleştirip
uygulamaya geçiremiyoruz. Ticaret eski
iştahını kaybetti.” dedi.
G20 ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya
geldiği toplantıda konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, altyapı projelerini hayata
geçirmekte sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, para bolluğunun
biteceği, parasal sıklaşmanın başlayacağı
günlerin konuşulduğunu ve herkesin gözünün,
Amerikan Merkez Bankası FED’de olduğunu
14
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söyledi. “Ancak hiç kimse bu durumun
gelişmekte olan ekonomilerde ve az gelişmiş
ülkelerde, ne gibi sonuçlar yaratacağını
kestiremiyor.” diyen Hisarcıklıoğlu, başarılı
altyapı projelerini hayata geçirmekte
sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti: “Elimizde
kaynak var, masa üzerinde de proje.
Ama kaynak ile masa üzerindeki projeyi
birleştirip
uygulamaya
geçiremiyoruz.”
diyen TOBB Başkanı, büyümenin motoru
olan ticaretin de eski iştahını kaybettiğini
söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 ülkelerinin
büyükelçileriyle dün Ankara’da bir araya
geldi. Buradaki konuşmasına G20 ve B20
işlerine ilk girdiği dönemleri anlatarak
başlayan Hisarcıklıoğlu, “Cannes Zirvesine
gittiğimizde
Yunanistan’ın
borçlarının
yeniden yapılandırmasını konuşuyorduk. O
günden beri G20 çok işler başardı, küresel
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ekonomiyi çok önemli tehditlerden kurtardı.
G20, küresel ekonomik krizlerde ne kadar
etkin bir platform olduğunu gösterdi. Ancak
bugün gelinen noktada, küresel ekonomide
daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla
yüz yüzeyiz. Para bolluğunun biteceği,
parasal sıklaşmanın başlayacağı günleri
konuşuyoruz.” dedi. Herkesin gözünün
Amerikan Merkez Bankası FED’de olduğunu
ifade eden TOBB Başkanı, bunun da etkisi
ile kimsenin yakın geleceği kestiremediğini
belirtti. “Başarılı altyapı projelerini hayata
geçirmede sıkıntılar yaşıyoruz. Elimizde
kaynak var, masa üzerinde de proje. Ama
kaynak ile masa üzerindeki projeyi birleştirip
uygulamaya geçiremiyoruz.” dedi.
Enerjinin hâlâ çok bilinmeyenli bir denklem
olduğunu, kaya gazından yenilenebilir enerji
teknolojilerine kadar çok ilginç alternatiflerin
ortaya çıktığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Fakat petrole hâlâ göbekten bağlıyız. Brent

petrol fiyatı ortada ciddi bir kriz beklentisi
olmamasına rağmen yaklaşık yüzde 50
düştü. Bu düşüşün ardından neleri getireceği
belli değil. Büyümenin motoru olarak
andığımız ticaret eski ihtişamını kaybetti. Her
yıl küresel büyümenin 2-3 katının üstünde
ticaret artışı oluyordu. Son yıllarda yavaş
büyüme hızlarının da altında ticaret artışı
görüyoruz.” diye konuştu. Bugün ‘ticareti
nasıl daha serbest hale getirebiliriz?’ yerine,
küresel ekonominin geleceği için çok tehlikeli
olan tarife dışı engellerin konuşulduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Artık çok taraflı
anlaşmalar yerine bölgesel anlaşmalar
revaçta. Mega bölgesel anlaşmalar bir yanda
ilerliyor; Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki
çok taraflı müzakereler öbür tarafta can
çekişiyor. Bunların hepsi küresel sorunlar ve
hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bu küresel
sorunlar da küresel çözümler gerektiriyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
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Kamu ihalelerinde artık yerli üretici %15 avantajlı

Kamu ihalelerinde yerli üretime yüzde 15
fiyat avantajı sağlayan uygulama zorunlu hale
getirildi. Otomotiv sektöründe de 1 Haziran
itibarıyla ‘yerli eşdeğer parça uygulaması’
başlatılarak yan sanayinin önü açılacak.
YÜKSEK teknolojili üretimi desteklemek
amacıyla 2002 yılında hayata geçirilen
‘Kamu alımlarında yerli ürüne yüzde 15 fiyat
avantajı’ uygulaması bundan böyle zorunlu
hale geliyor. Yeni Türkiye’nin ekonomi
vizyonunda yüksek teknolojili üretimin
artırılmasının yer aldığını dile getiren
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
"Bugüne kadar zorunlu olmadığı için yüzde
93 oranında uygulanmadı. Artık kamunun
orta ve yüksek teknoloji ürün alımlarında yerli
malına yüzde 15 fiyat uygulaması ihtiyari
değil zorunlu olacak. ‘Alırsam soruşturma
16
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açılır mı, başıma bir şey gelir mi?' gibi bir şey
yok. Kanun bunu emrediyor dedi.
KAMU ALIMI 16 MİLYAR TL
Yerli Malı Belgesi lansman toplantısında
konuşan Bakan Fikri Işık, 2014 yılında Devlet
Malzeme Ofisi’nin doğrudan yaptığı alımların
2 milyar TL’yi geçtiğini söyledi. Geçen yıl
kamunun toplam ihale rakamının ise 16
milyar TL’yi aştığına dikkat çeken Bakan
Işık, yüzde 15’lik fiyat avantajı sayesinde
kısa sürede 330 yerli ürün belgesi alındığını
açıkladı. Türkiye ekonomisinde önemli yer
edinen mobilya, giyim ve tekstil sektörlerinde
katma değeri yüksek ürünleri teşvik etmek
için hazırlık yaptıklarını anlatan Işık şunları
kaydetti: “Tasarımla tekstil ürünlerini 2-3
katma satabiliriz. Bu nedenle tasarıma büyük
önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte tasarım
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ofislerini Ar-Ge merkezi gibi destekleyecek
yasa tasarısı hazırladık.”
MİLLİ SANAYİ İÇİN FIRSAT
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da toplantıda
yaptığı konuşmada sanayici olarak bugüne
kadar kamu alımlarında yerli ürünlerin
desteklenmemesinden şikâyetçi olduklarını
söyledi. Bu uygulamanın yerli sanayicinin
18 yıldır hayalinde olduğu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede orta ve yüksek
teknolojili ürünleri belirleyip, onlara destek
verebileceğiz. Yani artık körlemesine atış
yapmayacağız, nokta hedefi belirleyip,
nişan alacağız. Hem milli sanayimiz, hem
de KOBİ’lerimiz için, yeni gelişme fırsatları
doğacak” dedi.

Yerli otoya bir adım daha
OTOMOTİV sektöründe ‘yerli eşdeğer
parça uygulamasını bitirdiklerini dile getiren
Bakan Işık, “Artık otomotivciler illa orijinal
parça değil, yerli sanayinin ürettiği eşdeğer

parçaları da kullanılabilecek. Böylece yan
sanayide yerli kullanımını artıracağız. Bu
tüketicinin üzerindeki maliyet baskısını da
azaltacak. Uygulama 1 Haziran 2015’te
hayata geçirilecek” dedi.
İlk yerli ürün sertifikasını alan Eczacıbaşı
Baxter Hastane Ürünleri'nin yetkilisine
Bakan Fikri Işık ve TOBB Başkanı tarafından
belgesi verildi.

‘Doktoralı’ çalıştıran şirkete yeni
destek
TOPLANTININ
ardından
TOBB
Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katılan
Bakan Işık sanayicinin sorunlarını dinledi.
Hükümet olarak üniversite-sanayi işbirliğine
büyük önem verdiklerini dile getiren Işık,
önümüzdeki dönemde Ar-Ge yapan öğretim
görevlilerine daha fazla kazanç sağlayacak
bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Işık
ayrıca doktoralı personel çalıştıran işyerlerine
verdikleri destekleri artıracaklarını sözlerine
ekledi.
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Ekonominin Dinamosu küçük işletmeler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
ihracatın yüzde 59’unu, ithalatın ise yüzde
40’ını KOBİ’lerin yaptığını belirterek,
dış ticaret açığı çözümünün KOBİ’lerde
olduğunu vurguladı. “Yerli Malı Belgesi”
lansmanı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’ın katıldığı basın toplantısıyla yapıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz
kamu alımlarında, yabancı ürünlere kucak
açtığımız için, kendi KOBİ’lerimizi değil,
yabancı ülkelerin şirketlerini desteklemiş
oluyoruz. Böyle devam edersek, yarının
küresel şirketleri, Anadolu’nun KOBİ’leri
içinden çıkmaz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ihracatın
yüzde 59’unu, ithalatın ise yüzde 40’ını
KOBİ’lerin yaptığını, dış ticaret açığının da
18
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çözümünün KOBİ’lerde olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, bir sanayi ürünün, yerli
malı olarak kabul edilebilmesi için, ürünün
yerli katkı oranının, en az yüzde 51 olması
gerekeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti:
MEZUATA UYGUNLUĞU KONTROL
EDİLECEK
“Üretici firma önce bir mali müşavir ve
uzman belirleyecek. Sonra, bakanlığımızın
belirlediği hesap cetveline uygun olarak, yerli
katkı oranını hesaplayacak. Bu hesap, teknik
yönden uzman tarafından, mali yönden ise
mali müşavir tarafından tetkik edilip, uygunsa
onaylanacak. İlgili oda/borsa, hazırlanan tüm
bilgi ve belgelerin mevzuata uygunluğunu
kontrol edecek. Ve uygun bulursa, Yerli Malı
Belgesi’ni düzenleyip, üreticiye teslim edecek.”
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"Sanayide 2.lige düştük"

“Sanayimizi yeteri kadar büyütemedik”
diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2000’li yılların başında dünyanın en büyük
15 sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin,
bugün itibariyle ilk 15’ten düştüğünü söyledi.
EGE Bölgesi Sanayi Odası(EBSO)
tarafından düzenlenen törende konuşan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2000’li yılların başında dünyanın en büyük 15
sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün
itibariyle ilk 15’ten düştüğünü kaydetti.
Törenin açılış konuşmasını yapan EBSO
Meclis Başkanı Salih Esen, son dönemlerde
işleri yolunda gitmeyen birçok sanayicinin
üretim kaybı yaşadığını, yatırımlarında

zarar ettiklerini, iflas erteleme talebinde
bulunduklarına tanıklık ettiklerini söyledi.
İşsizlik ve cari açığın önlenmesinin
yatırımlardan geçtiğini savunan Esen, yeni
bir yatırım hamlesine ihtiyaç olduğunu
vurguladı.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar ise, “Öyle bir dönem ki yeni
şeyler
söylemenin
ötesinde
yapma
zamanı, bu baskıyı 2008 krizinden bu
yana ensemizde hissediyoruz. Üstüne
ülkemizdeki gelişmeler, iş yapmamızın
önündeki engeller, uluslararası politikalar,
siyasi hukuki ve toplumsal rahatsızlıklar, son
olarak da küresel terör eylemleri eklenince
bugünkü endişelerimiz daha çok artmış
durumda” diye konuştu.
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TÜRKİYE İLK 15’TEN DÜŞTÜ
Törende sanayicilerin sıkıntılarına da
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2000’li
yılların başında dünyanın en büyük 15 sanayi
ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün itibariyle
ilk 15’ten düştüğünü kaydedip, “Sanayimizi
yeteri kadar büyütemedik. Türkiye’nin 15
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büyük sanayi ülkesinden biriyken bu ligden
ikinci lige düştük. Hizmet sektörünün, tarım
sektörünün, sanayi sektöründen daha fazla
büyümesidir buna sebep. Onun için bizim
biran önce yeniden sanayiyi cazip hale
getirmemiz gerekiyor” dedi.

BASINDA TOBB - OCAK 2015

14.01.2015

YERLİ MALI’NIN BELGESİ OLACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık bir malın
hangi oranda yurtiçinde üretildiğini hesaplayıp,
yerli malı olup olmadığını belirleyebileceğiz.
Bir sanayi ürünün, yerli malı olarak kabul
edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en
az yüzde 51 olması gerekecek” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
TOBB tarafından düzenlenen toplantıda

Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Kamuya mal alımında yerli malının tercih
edilmesi için 3 defa Başbakanlık genelgesi
çıktı. Ama ihalelerin yüzde 93’ünde, genelge
işletilemedi. Bu sıkıntıyı aşmak için yerli
malındaki yerlilik oranını saptayan projeyi
hazırladık. Artık bir malda yerlilik oranı
kolayca saptanacak.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Türkiye sanayide ikinci lige geriledi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 20001i
yılların başında dünyanın en büyük 15
sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün
itibarıyla ilk 15’ten düştüğünü söyledi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla düzenlenen
törende, 17 farklı kriterde başarılı 183 üye ile
2 girişimciye plaketle başarı belgesi verildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 2014 yılında,
bir önceki yıla göre işyeri açma sayısının
Türkiye’de yüzde 18 arttığını, İzmir’de bunun
yüzde 34 olduğunu söyledi.
İZMİR'DE PARA VAR, BİLİYORUM
Törene katılmadan önce kısa bir araştırma
yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu,, "İzmir'de
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para var mı diye baktım. Allah'a çok şükür
bankalarda çok iyi bir paranız var. 53 milyar
TL bankalarda tasarruf var. İzmir'in önünde
3 büyük proje var. Bunların bitmesiyle İzmir
yeni bir vizyona kavuşacak” dedi.
Törende sanayicilerin sıkıntılarına da
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
2000’li yılların başında dünyanın en büyük 15
sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün
itibariyle ilk 15’ten düştüğünü kaydetti.
SANAYİ CAZİP HALE GETİRİLMELİ
Sanayiyi yeteri kadar büyütemediklerini
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 15 büyük
sanayi ülkesinden biriyken bu ligden ikinci
lige düştük. Hizmet sektörü tarım sektörünün
sanayi sektöründen daha fazla büyümesidir
buna sebep. Onun için bizim biran önce
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yeniden sanayiyi cazip hale getirmemiz
gerekiyor. Teşvik sisteminin statik değil
dinamik olması lazım. Değişen koşullara
göre mutlaka sistemin yenilenmesine ihtiyaç
var” şeklinde konuştu.
İŞÇİ MALİYETLERİ YÜKSEK
RİFAT Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de bir işçinin
işverene maliyetinin yüksek olduğuna dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Şimdi bir işçimizin
eline net 100 lira geçiyorsa işveren olarak
bana maliyeti 159 lira. Benim cebimden
159 lira çıkıyor. İşçimizin cebine 100 lira
giriyor. OECD ortalamasına baktığımızda bu
rakam yüzde 35. Rekabette eşitlik istiyoruz,
onlardaki yük 35 bendeki 59” dedi. Yerli malı
lansmanında da konuşan Hisarcıklıoğlu,
“Artık bir malın yerli malı olup olmadığım
belirleyebileceğiz. Bir sanayi ürünün, yerli
malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün
yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması
gerekecek” diye konuştu.

YENİ BİR YATIRIM HAMLESİ
GEREKİYOR
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen,
son dönemlerde işleri yolunda gitmeyen
birçok sanayicinin üretim kaybı yaşadığını,
yatırımlarında zarar ettiklerini, iflas erteleme
talebinde bulunduklarına tanıklık ettiklerini
söyledi. İşsizlik ve cari açığın önlenmesinin
yatırımlardan geçtiğini savunan Esen, yeni
bir yatırım hamlesine ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Emek toplumundan bilgi toplumuna
geçildiğini hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, “Öyle bir
dönem ki yeni şeyler söylemenin ötesinde
yapma zamanı, bu baskıyı 2008 krizinden
bu yana ensemizde hissediyoruz. Üstüne
ülkemizdeki gelişmeler, iş yapmamızın
önündeki engeller, uluslararası politikalar,
siyasi hukuki ve toplumsal rahatsızlıklar, son
olarak da küresel terör eylemleri eklenince
bugünkü endişelerimiz daha çok artmış
durumda” dedi.
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Türkiye sanayide ikinci lige düştü

Kredi teminatı için makineye otomobil ayarı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2000’li yılların
başında dünyanın en büyük 15 sanayi ülkesi
içinde olan Türkiye’nin, 2015’e kadar daha
da yükselmek yerine birinci ligden, ikinci lige
düştüğünü söyledi.
2000’Ii yılların başında dünyanın en büyük
15 sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin
gerilediği kaydedildi. EGE Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO) tarafından, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB ) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da katılımıyla düzenlenen törende, üretim,
yatırım, ihracat, vergi ve istihdam ile Ar-Ge,
inovasyon dahil 17 farklı kriterde başarılı 183
üye ile 2 girişimciye plaketle başarı belgesi
verildi. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu
2000’li yılların başında dünyanın en büyük 15
24
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sanayi ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün
itibariyle ilk 15’ten düştüğünü kaydetti.
İrtifa kaybetti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2000’li
yılların başında dünyanın en büyük 15 sanayi
ülkesi içinde olan Türkiye’nin, bugün itibariyle
ilk 15’ten düştüğünü kaydedip, “Sanayimizi
yeteri kadar büyütemedik. Türkiye’nin 15
büyük sanayi ülkesinden biriyken bu ligden
ikinci lige düştük. Hizmet sektörü tarım
sektörünün sanayi sektöründen daha fazla
büyümesidir buna sebep. Onun için bizim
biran önce yeniden sanayiyi cazip hale
getirmemiz gerekiyor. Yatırım teşvik sistemi
ki İzmir’in belki de en önemli sorunlarından
biri bu. 3.5 kilometre yarı çapında İzmir’e 4
farklı teşvik uygulanıyor. Bağyurdu, Turgutlu,
Manisa arasındaki 3.5 kilometre yarı
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çapında. Sanayici olsanız birinci derecede
teşvik olana mı giderseniz yoksa hemen
sınırı geçip Turgutlu OSB’de 4. bölgede mi
yatırım yaparsınız. Onun için muhakkak
teşvik sisteminin statik değil dinamik olması
lazım. Değişen koşullara göre mutlaka
sistemin yenilenmesine ihtiyaç var” dedi.

Yerli malı üretimine alım teşviki
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık bir
malın hangi oranda yurtiçinde üretildiğini
hesaplayıp, yerli malı olup olmadığını
belirleyebileceğiz. Bir sanayi ürünün, yerli
malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün
yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması
gerekecek" dedi. Hisarcıklıoğlu, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB
tarafından "Hedefimiz üretim ve teknoloji
üssü bir Türkiye inşa etmek" sloganıyla
gerçekleştirilen Yerli Malı Belgesi lansmanına
katıldı. Hisarcıklıoğlu, bu konunun 18 yıldır
Türk sanayicileri ve KOBİ'lerinin beklediği
bir hayalin lansmanını gerçekleştirdiklerini
belirterek, Türkiye ve sanayiciler için hayırlı
olacak bir sürecin başladığını kaydetti.
Bugüne kadar Türkiye'deki sanayicilerin,
kamu idaresinin kendi yaptığı ihalelerde milli
şirketlere destek ve öncelik vermemesinden
şikayet ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: "Artık bir kamu kurumu, mal
alımı yaparken, pahalı da olsa önce kendi
ülkesinin, şirketinin, ürettiği malı tercih ediyor.
Böylece kendi KOBİ'lerinin büyümesini
sağlıyor."

Ekonomi inşaata yöneldi.
Makine Mühendisleri Odası danışmanı
iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez tarafından
hazırlanan ‘Sanayide Enflasyon’ konulu
araştırma, son 6 yılda ekonominin sanayiden
uzaklaşıp inşaata yöneldiğini ortaya koydu.
Araştırmada, konut fiyat artışlarının sanayi
ürün fiyat artışlarının 5 puan önünde gittiği,
hatta bunun İstanbul’da 15 puana kadar

çıktığına işaret edilerek, dikkat çekici bu
durumun ‘sanayiden uzaklaşıp inşaata
yönelmeyi açıklayan çok önemli bir gösterge’
olduğu
kaydedildi.
TMMOB
Makina
Mühendisleri Odası Danışmanı Mustafa
Sönmez hazırladığı, ‘Sanayinin Sorunları
ve Analizleri (II) Sanayide Enflasyon:
Ortalamanın Altındaki ve Üstündeki Sektörler’
başlıklı araştırma raporunu kamuoyu ile
paylaşıldı.
Sanayi firmaları, 2014 yılında ürettikleri
sanayi ürünlerinin fiyatlarını, 2013’e göre
yüzde 6,4 oranında artırdılar. Dayanıklı
tüketim ve ara malı üretenlerin fiyat artışları,
ortalamanın altında kaldı. Sanayideki
enflasyonda gıda başı çekti. 2014’te
fiyatlarını en çok artıranlar sıralamasında
gıdayı, inşaat sektörüne dönük ağaç ürünleri
ve cam-seramik-çimento ürünlerini kapsayan
‘mineral ürünler’ sektörü izledi.

Kredi teminatı
otomobil ayarı

için

makineye

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, bankaların otomobili teminat sayıp,
makineleri saymadığından yakındı. Işık,
“Bu nedenle makineye plaka uygulaması
getiriyoruz.
Başbakan
Yardımcı’mızın
olduğu toplantıda kararı aldık. Şu an diyoruz
ki ‘makineleri plakalandıralım’. Makineleri
plakalandıralım ki, makinelerin sicil numarası
olsun ki sanayici kredi kullanırken bunları
teminat olarak sunsun. Faaliyetleri yakında
tamamlayacağız” dedi. Doktoralı eleman
bulunduran şirketlere teşvik verileceğini
müjdeleyen Işık, “Burada yeni bir şey
daha var, ‘mühendislik doktorası ‘diye.
Evet, sanayide doktoralı personel sayısını
arttıracak adımlarımız olacak” açıklamalarını
yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
siyasi iradenin sanayicinin sorunları ile
yakından ilgilendiğini; bu anlamda her
şikâyet ve talebe açık olduğunu vurguladı.
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20.01.2015

BÜTÜN DÜNYA TANIYACAK

SİSEV, başta Mimar Sinan’ın ustalık
eserim dediği Selimiye Cami olmak üzere
Türk İslam kültür ve mimarisini dünyaya
tanıtacak ve koruyacak.
BÜYÜK USTANIN ESERLERİ
KORUNACAK
Sinan ve Selimiye Vakfı Kuruldu
Mimar Sinan’ın eserlerinin korunması
ve gelecek nesillere taşınması amacıyla
Sinan ve Selimiye Vakfı (SİSEV) kuruldu.
Edime Valiliğinin verdiği bilgiye göre, vakfın
kurucu başkanlığına Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu,
başkan
yardımcılığına
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ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
üyeliklere Edime Valisi Dursun Ali Şahin,
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı
Arif Parmaksız, TOBB Başkan Danışmanı
Erdoğan Özegen getirildi. Vakfın amacı ise şu
şekilde belirlendi: “ Mimar Sinan’ın, sanatını,
dehasını, projelerini uygulama anlayışını,
kişiliğini, anlamaya ve anlatmaya çalışmak;
Türk-İslam ve dünya mimarisinde hak ettiği
yeri alması için gerekli tanıtım çalışmalarını
yapmak,
yaptırmak
veya
yapanlara
katkı sunmak; Edirne Selimiye Camii ve
müştemilatının; korunması ve yaşatılmasına
yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak veya
yapanlara katkı sunmak”
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20.01.2015

Eserleri vakıfla korunacak

Mimar Sinan'ın eserlerinin korunması
ve gelecek nesillere taşınması amacıyla
Sinan ve Selimiye Vakfı(SİSEV) kuruldu.
Kurucu başkanlığına Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, başkan yardımcılığına ise
TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üyeliklere
Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Gümrük ve
Turizm İşletmeleri Başkanı Arif Parmaksız,

TOBB Başkan danışmanı Erdoğan Özegen
getirildi. SİSEV'in Türk-İslam kültür ve
mimarisini dünyada tanıtmak, bu kapsamda
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs
vermek gibi hedefleri bulunuyor. SİSEV'in
mütevelli heyetini oluşturmak amacıyla
yönetim kurulu yeniden toplanacak.
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23.01.2015

Türkiye'deki dış ticaret açığını KOBİ'ler çözecek

KOBİ’lerin önemine dikkat çeken TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ihracatın yüzde
59’unu, ithalatın ise yüzde 40’ını KOBİ’lerin
yaptığını, dış ticaret açığının çözümünün de
onlarda olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
ihracatın yüzde 59’unu, ithalatın ise yüzde
40’ını KOBİ’lerin yaptığını belirterek, dış
ticaret açığı çözümünün KOBİ’lerde olduğunu
vurguladı. Yerli Malı Belgesi Lansmanı,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
katıldığı basın toplantısında yapıldı. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı
konuşmada, Türkiye ve sanayiciler için yeni
bir süreç başladığını belirterek, sanayiciler
olarak bugüne kadar kamu idaresinin, yaptığı
ihalelerde, milli şirketlere destek ve öncelik
28
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vermediğinden şikâyetçi olduklarını söyledi.
PAZAR SORUNU VAR
Gelişmiş
ülkelerin
dahi,
kendi
ülkelerindeki üretimi desteklediğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede bir kamu
kurumu, mal alımı yaparken, pahalı da olsa,
önce kendi ülkesinin, şirketinin, ürettiği malı
tercih ediyor. Böylece kendi KOBİ’lerinin
büyümesini sağlıyor. Zira KOBİ’lerin en
önemli sorunu; pazara erişememek”
dedi. Hisarcıklıoğlu bu alanda çok uzun
süre geride kaldıklarına değinerek, “Biz
kamu alımlarında, yabancı ürünlere kucak
açtığımız için, kendi KOBİ’lerimizi değil,
yabancı ülkelerin şirketlerini desteklemiş
oluyoruz. Böyle devam edersek, yarının
küresel şirketleri, Anadolu’nun KOBİ’leri
içinden çıkmaz. Biz de, bugün olduğu gibi
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yarın da, sanayide ve ihracatta, ithalata
bağımlılığı konuşup dururuz” açıklamasında
bulundu.
% 51 YERLİ OLMALI
KOBİ’lerin ekonomi için önemine dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, ihracatın yüzde 59’unu,
ithalatın ise yüzde 40’ını KOBİ’lerin yaptığını,
dış ticaret açığının da çözümünün KOBİ’lerde
olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, artık bir
malın, hangi oranda yurtiçinde üretildiğini
hesaplayıp, yerli malı olup olmadığını
belirleyebileceklerini ifade ederek, bir sanayi
ürünün, yerli malı olarak kabul edilebilmesi
için, ürünün yerli katkı oranının, en az
yüzde 51 olması gerekeceğini söyledi. Yerli
ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı tanıyan
düzenlemenin, artık daha etkili uygulanmaya

başlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, bu
sayede teknolojili ürünleri belirleyip, onlara
destek verebileceklerin söyledi.
SÜREÇ NASIL İSLİYOR?
YERLİ Malı Belgesi alım sürecine ilişkin
bilgiler veren Hisarcıklıoğlu şöyle devam
etti: “Üretici firma önce bir mali müşavir ve
eksper belirleyecek. Sonra, Bakanlığımızın
belirlediği Hesap Cetveline uygun olarak,
yerli katkı oranını “hesaplayacak. Bu hesap,
teknik yönden eksper tarafından, mali
yönden ise mali müşavir tarafından tetkik
edilip, uygunsa onaylanacak. İlgili oda/borsa,
hazırlanan tüm bilgi ve belgelerin mevzuata
uygunluğunu kontrol edecek. Ve uygun
bulursa. Yerli Malı Belgesi’ni düzenleyip,
üreticiye teslim edecek.”
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24.01.2015

En zengin ile en yoksul arasında köprü kuracağız

En zenginle en yoksul arasında olacağız” dedi. Konuşmasında Türkiye olarak
birçok devlet arasında köprü oluşturmak
köprü kuracağız
Başbakan Ahmet
Davutoğlu,
B20
Türkiye’nin kendisinin onuruna verdiği
resepsiyona katıldı.
Davos’ta
B20
toplantısına
katılan
Başbakan
Davutoğlu,
“Başkanlığımız
süresince kuzey ve güney arasında, zengin
ve yoksul arasında köprü olacağız. İpek
Yolu’nu örnek alıyoruz” diye konuştu.
DAVOS’TAKİ
son
gününde
B20
toplantısına katılan Başbakan Ahmet
Davutoğlu,
“Başkanlığımız
sürecinde
kuzey ve güney arasında, zengin ve yoksul
arasında, dünya ekonomisinin ademi
güçleri ve marjinal sektörler arasında köprü
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istediklerini belirten Davutoğlu, şunları
söyledi: “Başkanlık sürecimizde ipek yolunu
örnek alıyoruz. Aslında ipek Yolu’ndaki
karavan ilişkileri gibi. Sürekli internet gibi
iletişim araçlarıyla iletişim kuruluyor.
G20 ORTAK KADERE İNANMALI
Yani fiziksel karavanlar yok artık, insanlar
teknolojiyle yaklaşıyor. Peki ne gibi çözümler
gelebilir? G20 liderleri ortak kadere inanmalı.
Biz Türkiye’nin bir köprü haline geleceğini
söyledik. En az gelişmiş ve en çok gelişmiş
ülkeler arasında bağ kurmak istiyoruz. Bu
bizim adalet anlayışımız. Adalet olmazsa,
barış da olmaz.”
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YENİLİKÇİ FİKİRLERE AÇIĞIZ
Konuşmasında her türlü yenilikçi fikre açık
olduklarını ifade eden Davutoğlu, şöyle devam
etti: “Sizin getireceğiniz yenilikçi fikirlere
açığız. Bu yüzden başkanlığımız sürecinde
G20 ve B20 arasında daha fazla etkileşimin
olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Politika
ve ekonomi arasında daha fazla etkileşim
olacak. Çünkü artık karşılaştığımız kriz
ekonomik ve siyasi bir krizdir. Çünkü finansal
krizde yaşandı, bunu yönetemediğiniz zaman
çok detaylı bir ekonomik krizle karşılaşılıyor
ve ekonomik krizi yönetemeyen ülkeler
sosyal krize giriyor. Biz şanslı bir şekilde
bunu fark ettik ve 2008’den bu yana fînans
sektörümüzü güçlendirdik.”
Dünya bir ülkeymiş gibi.
“TÜM dünyada bir ülke varmış gibi
davranılması lazım” diyen Davutoğlu,
“Biz uzun vadeli tüm insanlığı ilgilendiren
konuları düşünmeliyiz. Adil bir ekonomik
sistemin nihai barış için gerekli olduğunu

ilettim. Ancak bir piyasa yapısı bu teorileri
uygulamazsa boşa gider. Çünkü harika siyasi
kararlar alabilirsiniz fakat bunlar piyasada
test edilmezse başarılı olmaz” dedi.
ADALETİ SAĞLAMAK GÖREVİMİZ
G20 dönem başkanı olarak adaletin
sağlanması konusunda çalışmaları gerektiğini
ifade eden Davutoğlu, şöyle dedi: “Tüm
dünyada iş dünyasının liderlerinin iş birliğine
ihtiyacımız var. Ben bu toplantı içerisinde
çok küresel bir yapı gördüm. Asyalılar,
Amerikalılar, Afrikalılar hepimiz buradayız.
Biz aslında uluslararası iş dünyasının en
seçkin grubuyuz ve bu gruba dahil olmak
dolayısıyla da geleceğin zorluklarının
sorumlulukları da bizim omuzlarımızda. Aynı
zamanda dünyadaki adaleti sağlamak da
görevimiz. Bizim mentalitede bir değişikliğe
ihtiyacımız var. Çünkü mentalite değişikliği
yapmazsak uluslararası sistemde barışa
ulaşamayız. Empati kurmak çok önemli.”

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

31

72. GENEL KURUL

24.01.2015

Dünyada zenginle yoksul arasında köprü
kuracağız
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davos’ta
B20’nin düzenlediği resepsiyonda önemli
mesajlar verdi. Davutoğlu “Başkanlığımız
sürecinde zengin ile yoksul arasında ve marjinal
sektörler arasında köprü olacağız” dedi.
G20’NİN dönem başkanı olarak Davos’a
katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu B20
Türkiye’nin
düzenlediği
resepsiyonda
dünyaya önemli mesajlar verdi. Davutoğlu
"Başkanlığımız sürecinde kuzey ve güney
arasında, zengin ve yoksul arasında, dünya
ekonomisinin ademi güçleri ve marjinal
sektörler arasında köprü olacağız” dedi.
Konuşmasında Türkiye olarak birçok devlet
arasında köprü oluşturmak istediklerini
ifade eden Davutoğlu “Vize bariyerlerinin
kaldırılmasını bekliyoruz. Aslında bu çok
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ilginç. Avrupa’da bir fuar olduğu zaman
ortak piyasa sayesinde AB üyeleri kolaylıkla
oraya gidebiliyor fakat fuarlara üretim yapan
şirketler vize almak zorunda. Ben size başka
bir örnek vereyim. Başkanlık sürecimizde
İpek Yolu’nu örnek alıyoruz” dedi.
Davutoğlu şunları söyledi: “Ekonomik kriz
yönetilemeyince sosyal kriz oluyor. Bütün
dünyada bir ülke varmış gibi hareket edilmeli.
Uzun vadede tüm insanlığı ilgilendiren
konuları düşünmeliyiz. Ben bu çağrıyı daha
önce de yaptım. Türkiye’nin başkanlığında
adil bir ekonomik yönetimin varlığı barış
için çok önemli. Ekonomi politikalarınız,
etik politikalarınız olabilir ama bunu icraata
dökmezseniz bir şey olmaz. Bu yüzden
B20’nin çabalarına ihtiyaç duyuyoruz.”
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Adaleti sağlamak için çalışacağız
G20 dönem başkanı olarak adaletin
sağlanması konusunda çalışmaları gerektiğini
ifade eden Davutoğlu “Tüm dünyada iş
dünyasının liderlerinin iş birliğine ihtiyacımız
var. Ben bu toplantı içerisinde çok küresel
bir yapı gördüm. Asyalılar, Amerikalılar,
Afrikalılar hepimiz buradayız. Bu gruba dahil
olmak dolayısıyla da geleceğin zorluklarının
sorumlulukları da omuzlarımızda” dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İsviçre’nin Davos
kasabasında B20 Türkiye’nin kendisinin
onuruna verdiği resepsiyona katıldı.
Merkezin patronları İstanbul’da toplanıyor
DAVOS’TA bulunan Merkez Bankası
Başkanı Erdem Basçı, ülkelerin tecrübelerinin

paylaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla
G20 Merkez Bankası başkanlarını 9 Şubat’ta
İstanbul’da toplantıya çağırdığını açıkladı.
Basçı “Katılım teyitlerini aldık. Bu şekilde
bir tecrübe paylaşımı ve değerlendirme
toplantısı yapacağız. Bu Merkez Bankası
başkanlarının kendi aralarında toplandığı
ilk G20 toplantısı olacak” dedi. Bu arada
Davos’ta bulunan Borsa İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Turhan, Londra
Borsası ile yaptıkları stratejik ortaklığın
ilerleyen günlerde Hong Kong Borsası’yla
ilişkilerin geliştirmesiyle devam edeceğini
belirtti. Turhan, martta Hong Kong Borsası
ile görüşme yapacaklarını açıkladı.
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Davos Türkiye’yi konuşuyor

Hisarcıklıoğlu: B20’de bu yıl ilk
yaşanacak
Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına
katılmak üzere Davos’a gelen B20 Türkiye
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu. B20’de bu yıl yaklaşık 20
büyük etkinlik düzenleyeceklerini belirterek.
“Bu da bugüne kadar B20’nin dönem
başkanlığında ilk defa olacak” dedi.
İŞSİZLİK, BÜYÜME VE KOBİLER ÖN
PLANDA
İşsizlikle ilgili birçok çözüm üretmek için
çabalayacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu.
"Buradaki başlıklar itibariyle, birincisi istihdam
yani işsizlik ele alınacak. Orta düzeye gelen
insanların önümüzdeki dönemde sosyal
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beklentileri neler olacak, bu bilinmiyor.
Özellikle büyümenin sağlanabilmesi için
tekrar pozitif büyüyeme için yatırımlar
çok önemli. Bunlara peki finansman nasıl
bulunacak? Bir önemli tartışma konusu
bu. Ve bugüne kadar ihmal edilmiş olan
KOBİ'ler. KOBİ'ler ilk defa Türkiye'nin dönem
başkanlığı yani B20 dönem başkanlığımızda
önceliklerden biri olacak" dedi. Türkiye'nin
dışarıdaki algısı çok daha iyi, temelleri
sağlam. Biz o algıyı düzelteceğiz. Bir
kampanya var çevreler tarafından. Ama
onlara rağmen Türkiye'yi iyi bilenler
biliyor. Bilmeyenlere de biz bu programlar
çerçevesinde ulaşıyoruz" dedi. Maliye
Bakanı Mehmet Simsek, Davos'ta en çok
ilgi çeken ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

BASINDA TOBB - OCAK 2015

Dünya ekonomisine yön veren yöneticilerin
de katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’na dair
gözlemlerini paylasan Simsek, “Türkiye’nin
dışarıdaki algısı çok daha iyi, temelleri
sağlam” mesajını verdi.
Çağlar: Krizler değil Türkiye tartışılıyor
Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına
katılmak üzere Davos’a gelen İstanbul Ticaret
Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar.
“Etrafta bu kadar kriz. bu kadar sıkıntı varken
(dünya ülkeleri) Türkiye ekonomisinin nasıl
bu başarıyı elde ettiğini tartışıyorlar” dedi.
Davos’un Türkiye için verimli geçtiğini ifade

eden Çağlar. “Türkiye’den gerek hükümetimiz
gerekse iş dünyasının temsilcileri olarak
çok güçlü geldik bu sene. Türkiye’yi çok iyi
anlatıyoruz Davos’ta. Türkiye gerçekten
bu sene Davos’ta oldukça ilgi görünüyor.
Yatırım destek ajansımız burada; çalışmaları
var. Özellikle enerji koridoru olmamızdan
dolayı Türkiye’deki enerji yatırımlarına
çok ilgi duyuyorlar. Bu bağlamda çok ilgi
çekiyoruz. Genel Türkiye’yi konuşuyoruz
burada. Özellikle önümüzdeki dönem G20
B20 bunların üzerinde çok duruyoruz. Bu
bağlamda çalışmalarımız var” dedi.

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

35

72. GENEL KURUL

05.02.2015

Atina'da 'müzakereler başlasın' çağrısı

LEFKOŞA Ekonomi Forumu’nu oluşturan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası ve Yunanistan Odalar Birliği
Atina’da Forum’un üçüncü toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıda TOBB Başkanı
Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında
katılan Türkiye heyetinde TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Gaziantep
Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, TOBB
BİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
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Şekeroğlu ile TEPAV Direktörü Güven Sak yer
alırken toplantı sonrası yapılan açıklamada,
Kıbrıs’ta halen durmuş olan müzakerelerin
yeniden başlaması çağrısında bulunuldu.
Mevcut çıkmazın hiçbir tarafın yararına
olmadığının ifade edildiği açıklamada
“Müzakereler, sonuç alıcı, yapıcı bir ortamda,
barış ve refah getirecek şekilde kazan-kazan
senaryosuna ulaşılmayı sağlayacak şekilde
yapılmalı” denildi.
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05.02.2015

'Ayaklarımız yere sağlam basmalı'

Bugünün Geleceği Yarının Liderleri Projesi’
kapsamında gençlerle bir araya gelen KSO
Başkanı Memiş Kütükçü, tecrübelerini anlattı.
Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, geleceğin
gençleriyle buluştu. “Bugünün Geleceği
Yarının Liderleri Projesi” kapsamında
gençlerle Konya Sanayi Odası’nda bir araya
gelen Kütükçü, tecrübelerini anlattı. Hayırlı,
iyi bir insan olmanın yolunun insanlığa fayda
üretmekten geçtiğini ifade eden Kütükçü,
gençlere “İş hayatınızda, aile hayatınızda ve
sosyal hayatınızda ayaklarınız yere sağlam
basmalı” tavsiyesinde bulundu. Başarının
takım işi olduğunu anlatan Kütükçü, hayattaki

en büyük sermayenin güvenirlilik ve yaşanan
tecrübeler olduğunu, insanın her tecrübeden
bir ders çıkarması gerektiğini söyledi.
PANİK YAPMAK YOK!’
Gençlere hayatta karşılaştıkları her olaya
bir proje mantığıyla bakmalarını tavsiye eden
Kütükçü, “Hayat iniş çıkışlarla dolu. Ancak bir
şekilde ayakta kalmak zorundayız. İşte bu iniş
çıkışlarda karşılaştığımız sorunlara, panik
yapmadan, bir proje yönetimi mantığıyla
bakmak gerekir. Ayrıca güvenilir olmamız
lazım. Şartlar ne olursa olsun insanlar size
ve işletmenize güvenmeli” şeklinde konuştu.
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TAHTA TABLET TABLOSU
Türkiye’nin gençlerin heyecanına ihtiyacı
olduğunu, herkesin ülkenin gelişmesi için
ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan
Kütükçü, gençlere başarı diledi. Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen
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Bugünün Geleceği Yarının Liderleri Projesi
kapsamında düzenlenen tecrübe paylaşımı
programının ardından gençler. Başkan
Kütükçü’ye Afrika’nın en kıymetli eğitim
materyallerinden olan tahta tablet tablosu
hediye etti.
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Kıbrıs için müzakereler başlasın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da katıldığı Lefkoşa Ekonomi Forumu
toplantısında, “Kıbrıs için müzakereler
başlasın” çağrısında bulunuldu. Toplantı
sonrasında yapılan ortak açıklamada şunlar
kaydedildi: “Müzakerelerin, sonuç alıcı,
yapıcı bir ortamda, Kıbrıs Adası’nda ve Doğu

Akdeniz’de barış ve refah getirecek, kazankazan senaryosuna ulaşılmayı sağlayacak
şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Amacı iki toplum arasındaki ilişkileri
geliştirmek olan Kıbrıs’taki iki oda, her iki
toplumdaki politikacılara odaların çabalarını
destekleme yönünde çağrı yapmaktadır.”
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Merkez Bankası'na TOBB'dan destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ve
dolardaki yükselişle ilgili hedef gösterdiği
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya iş
dünyasının desteği devam ediyor.
Faizleri düşürmesi konusunda her
fırsatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
eleştirilerine maruz kalan Merkez Bankası
(MB) Başkanı Erdem Başçı’ya iş dünyasından
destek yağıyor.
“MB’nin bağımsız olmasını önemsiyoruz”
diyen Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran
Symes’ten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da Başçı’ya övgüler yağdırdı.
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SİSTEME GÜVEN ÖNEMLİ
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve
G20 Dönem Başkanlığı’nın İstanbul’da
düzenlediği, “Türkiye’nin Başkanlığında
G20 Gündemi” konferansında konuşan
Hisarcıklıoğlu, “Erdem Başçı sadece değerli
bir makroekonomi hocası değil, kendisi
küresel kriz sonrasının en başarılı merkez
bankası başkanlarından da biridir” dedi.
Başçı’nın Türkiye’nin G20 Dönem
Başkanlığı vesilesiyle G20 Merkez Bankası
Başkanlarının da dönem başkanı olduğunu
belirten
Hisarcıklıoğlu,
“Kurumların
başındaki liderler olarak bizlerin birincil
görevi, ekonomik ve finansal sisteme güven
aşılamaktır” diye konuştu.
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FAİZ DÜŞER DE ÇIKAR DA
Konferansta Erdem Başçı ise Merkez
bankaları açısından büyümeyi desteklemenin
en iyi yolunun fiyat istikrarını sağlamak olduğunu
söyledi. Hedef enflasyonun yüzde 5 olduğunu
belirten Başçı, “Faiz inecektir, kalacaktır, daha
da inebilir. Burada MB’nin de ülke büyümesine
katkısı önemli olacaktır” dedi.

Dolar 2.5 lira oldu
DOLAR, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Merkez Bankası’nı hedef alan açıklamaları,
Bank Asya’nın yönetimine hukuksuz el
koyma operasyonu ve küresel piyasalarda
yaşanan dalgalanma ile 2.5 liraya fırladı.
Geçen hafta pazartesi günü 2.34 lira olan
dolar sadece 1 hafta içinde 16 kuruş yükseldi.
Ekonomideki belirsizlik faizleri de olumsuz
etkiledi. Devlet tahvillerinin faiz oranı ilk kez
yüzde 8 seviyesini aştı.
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TOBB:Kredi faizleri düşmeli
İş dünyasının düşük kredi faizi istediğini
belirten
Hisarcıklıoğlu,
borçlanmanın
sürdürülemez olduğunu söyledi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün
yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Aşırı
borçlanma gibi yapısal bir problemle karşı
karşıyayız. Dünya, gelirinin 3 katı kadar
borçlu. Ülkelerin yüzde 80’inin 2007’ye göre
daha fazla borcu var. Bu, sürdürülebilir bir
durum değil.”

TOBB: Borçlanma
SÜRDÜRÜLEMEZ

Küresel borcun, milli gelirin 3 katına
çıktığını belirten TOBB Başkanı, bu
durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerinin de düşmesini
istedi.
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G20 kapsamında düşünce kuruluşlarını
temsilen oluşturulan Think20’nin (T20)
Türkiye toplantısı dün İstanbul Ticaret
Odası’nın (İTO) Eminönü’ndeki merkezinde
gerçekleştirildi.
Toplantıya
Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı İbrahim Çağlar
ve TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak
katıldı.
KORUMACILIK G20’DEN
Toplantının açış konuşmasını yapan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya
ticaretindeki
büyüme
hızının
geçmiş
dönemlere nazaran yarı yarıya düştüğüne
dikkat çekti. “Pasta istediğimiz hızda
büyümüyor. Bu da korumacı politikaları
körüklüyor” diyen Hisarcıklıoğlu, geçen yıl
tespit edilen 4 bin 436 korumacı önlemin 2 bin
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999’unun G20 ülkeleri tarafından yapıldığı
bilgisini verdi.
KREDİ FAİZLERİ DÜSMELİ
Dünya
ekonomisindeki
eşitsizlik
konusunun giderek ekonomik bir problem
olmaktan çıkıp, toplumsal bir problem
haline gelmeye başladığının altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Aşırı borçlanma gibi yapısal
bir problemle karşı karşıyayız. McKinsey
bunu son raporunda açıkladı.
Küresel borç 2007 yılında 142 trilyon dolar
seviyesinde idi. Bugün ise 199 trilyon dolar
seviyesine çıktı. Başka bir deyişle, dünya
neredeyse gelirinin üç katı kadar borcu
olan bir dünya haline geldi. Ülkelerin yüzde
80’inin T20 toplantısında bu yıl Türkiye’nin
başkanlık ettiği G20’nin önemine vurgu
yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
T20 toplantılarının önemli bir çalışma hattı
olduğunu kaydetti. Son 1.5-2 yıldır Türkiye’nin
uluslararası basında işleniş tarzının çok
olumlu olmadığını ifade eden Babacan, fazla
bir haber görmediklerini, gördükleri zaman
2007’ye göre daha fazla borcu var. Bu
sürdürülebilir bir durum değil” dedi.
FED’in para musluklarını kısması buna
karşın Avrupa Merkez Bankası’nın parasal
genişlemeye gitmesinin yeni bir durum
yarattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, tüm
şirketlerin 2015-2016 tahminlerini yeni
duruma göre revize etmesi gerektiğini belirtti.
Gündemdeki faiz tartışmalarına da
değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:’
‘Bir yanda ABD, uzun bir süreden beri sıfır

düzeyinde tuttuğu faizleri nasıl yükselteceğini
tartışıyor. Diğer tarafta biz Türkiye’de, ihtiyaç
duyduğumuz yüksek büyüme oranları için
faizleri nasıl düşüreceğimizi tartışıyoruz. İş
dünyası olarak daha hızlı büyümek, daha
fazla insanımıza istihdam sağlamak için kredi
faizlerinin daha düşük olmasını istiyoruz.
Diğer taraftan da son dönemde küresel
piyasalarda artan dalgalanmalardan en
düşük düzeyde etkilenmekle uğraşıyoruz.”
Babacan, Türkiye’nin imajını L,G,B,T-20
ile düzeltecek!
T20 toplantısında bu yıl Türkiye’nin
başkanlık ettiği G’20’nin önemine vurgu
yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
T20 toplantılarının önemli bir çalışma
hattı olduğunu kaydetti. Son 1,5-2 yıldır
Türkiye’nin uluslararası basında negatif
unsurları öne çıkaran bir yaklaşım olduğunu
kaydetti. Bu durumu düzeltmek için G20,
B20, L20 ve T20 çalışmalarının çok önemli
olduğunu belirten Babacan, “Gerçekten iyi
bir performans ortaya koyabilirsek, ‘Hadi öyle
böyle ama Türkler güzel şeyler yaptı, o dönem
başkanlığında şu projeyi gerçekleştirdiler, bu
yenilik oldu’ gibi şeyleri kayda geçirebilirsek,
inşallah ülkemiz için bunun çok büyük
faydalarını
göreceğiz”
diye
konuştu.
Babacan’ın sözünü ettiği G20 kapsamındaki
çalışmaların açılımı ise şöyle; G20 (Global
20, en büyük 20 küresel ekonomi), T20
(think-tank düşünce kuruluşları), L20 (labour
sendika konfederasyonları), B20 (business,
iş dünyası).
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Hisarcıklıoğlu:Kredi faizleri düşsün
G20 toplantılarında TCMB Başkanı Başçı’yı
öven Hisarcıklıoğlu, dün de Babacan’dan
övgüyle söz etti. TOBB Başkanı Babacan’ın
başında olduğu ekonomi yönetimi ile kamu
borcu gibi kronikleşmiş sorunları aşabildik”
dedi.
G20 toplantıları çerçevesinde katıldığı
Türkiye Başkanlığındaki G20 Gündemi”
konferansında Merkez Bankası Başkanı
Erdem Başçı’dan övgüyle söz eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, dün de Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ı övdü. Think 20’nin (T20) açılış
toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, “2001
bunalımı sonrası ardı ardına hayat verdiği
reform ile Ali Babacan’ın başında olduğu
ekonomi yönetimi ile kamu borcu ve enflasyon
gibi kronikleşmiş sorunları 35-40 senelik bu
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sorunları aşabildik” dedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca iş
dünyası olarak daha hızlı büyümek, daha fazla
insana istihdam sağlamak için kredi faizlerinin
daha düşük olmasını istediklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Son
bir buçuk, iki yıldır, Türkiye'nin uluslararası
basında işleniş tarzı çok olumlu değil. Fazla
bir haber görmedik, gördüğümüz zaman da
negatif unsurları öne çıkaran bir yaklaşım
oldu ”dedi. Öte yandan AKP Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay
parti genel merkezinde yaptığı toplantıda
tartışmaların odağındaki isim olan Merkez
Bankası Başkanı Erdem Başçı için "Merkez
Bankası Başkanımızı, başkan olmadan çok
önce tanırım. Kendisine çok güvenirim ve çok
başarılı da bir Merkez Bankası Başkanlığı
yapıyor diye görüyorum ”dedi.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015

12.02.2015

G-20 başarısı imajımızı çok olumlu etkiler

BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan,
İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenen
G-20 kapsamındaki düşünce kuruluşlarının
oluşturduğu
T20
Türkiye’nin
“Küresel
Yönetişimin
Dönüşümü”
başlıklı
açılış
toplantısında konuştu. T20 toplantılarının
G-20’nin önemli bir çalışma hattı olduğunu
kaydeden Babacan, “Son 1.5-2 yıldır
Türkiye’nin uluslararası basında işleniş tarzı
çok olumlu değil. Fazla bir haber görmüyoruz,
görülenler de negatif unsurları öne çıkaran bir
yaklaşım içinde. Bunu düzeltmek için G-20,
B-20, L-20 ve T-20 çalışmaları çok önemli. İyi
bir performans ortaya koyabilirsek, ‘Türkler
güzel şeyler yaptı, o dönem başkanlığında şu
projeyi gerçekleştirdiler, bu yenilik oldu’ gibi
şeyleri kayda geçirebilirsek, ülkemiz için bunun
çok büyük faydalarını göreceğiz. Ama belki

daha da önemlisi, ‘Dünya ekonomik krizinin
çözüme kavuşturulmasında Türkiye’nin dönem
başkanlığının katkısı oldu’ kanaatini yılsonu
itibariyle yerleştirebilirsek, bu ülkemiz için büyük
bir başarıdır” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu: Faizin düşmesini istiyoruz
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin uzun
süredir sıfırda tuttuğu faizleri nasıl yükselteceğini
tartıştığını belirterek, “Biz ise ihtiyaç
duyduğumuz yüksek büyüme oranları için
kredi faizlerini nasıl düşüreceğimizi tartışıyoruz.
İş dünyası olarak daha hızlı büyümek, daha
fazla insanımıza istihdam sağlamak için kredi
faizlerinin daha düşük olmasını istiyoruz. Diğer
taraftan da, son dönemde küresel piyasalarda
artan dalgalanmalardan en düşük düzeyde
etkilenmekle uğraşıyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Büyümek ve daha çok istihdam için düşük kredi
faizi istiyoruz
T20 toplantısına, İTO Başkanı İbrahim
Cağlar (solda), Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
(sağda) katıldı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak
daha hızlı büyümek, daha fazla insana istihdam
sağlamak için kredi faizlerinin daha düşük
olmasını istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, C20
kapsamında düşünce kuruluşlarını temsilen
oluşturulan T20’nin Türkiye açılış toplantısında,
orta vadede küresel olarak borçlanma oranını
düşürecek bir strateji izlemenin şart olduğunu
vurguladı.
Yeni bir para politikası
Hisarcıklıoğlu “Ama biz işadamları olarak
kısa vadede daha ciddi bir sorunla daha
46
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yüzleşeceğiz. Küresel ekonomi yeni bir
para politikasına geçiş yapıyor. ABD merkez
bankasının muslukları kıstığı, Avrupa başta
olmak üzere bazı merkez bankalarının
parasal
genişlemeye
gittiği
günleri
yaşıyoruz. Bu bizler için son derece sıra
dışı bir durum” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
tüm şirketlerin 2015-2016 tahminlerini
yeni duruma göre revize etmesi gerektiğini
belirterek, şöyle devam etti: “Bir yanda ABD,
uzun bir süreden beri sıfır düzeyinde tuttuğu
faizleri nasıl yükselteceğini tartışıyor. Diğer
tarafta biz Türkiye’de, ihtiyaç duyduğumuz
yüksek büyüme oranları için faizleri nasıl
düşüreceğimizi tartışıyoruz. İş dünyası olarak
daha hızlı büyümek, daha fazla insanımıza
istihdam sağlamak için kredi faizlerinin daha
düşük olmasını istiyoruz.”

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015
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Küresel büyümede istikrarı yakalayamıyoruz

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: uyum sağlama çabası olarak gördüğünü ve
“İLGİNÇ BİR ZAMANDAN GEÇİYORUZ bu doğru adımı desteklediğini dile getirdi.
VE PEK ÇOK KÜRESEL SORUNLA
KORUMACI TEDBİRLERİN İŞSİZLİĞE
YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIZ. SON 6 ETKİSİ
YILDIR KÜRESEL BÜYÜMEDE İSTİKRARI
İlginç bir zamandan geçildiğini ve pek
YAKALAYAMIYORUZ.”
çok küresel sorunla yüzleşmek zorunda
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği olunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilginç “Son 6 yıldır küresel büyümede istikran
bir zamandan geçildiğini ve pek çok küresel yakalayamıyoruz. Geçmiş yıllarda ticaret
sorunla yüzleşmek zorunda olunduğuna küresel büyümenin motoruydu. 90’lı ve
işaret ederek, “Son 6 yıldır küresel büyümede 2000’li yıllarda küresel ticaretin yüzde 7-8
istikrarı yakalayamıyoruz” dedi.
ortalamayla arttığı dönemleri yaşadık. Ama
G20 kapsamında düşünce kuruluşlarını son yıllarda bu oran yüzde 4,2’ye kadar
temsilen oluşturulan T20’nin Türkiye açılış düştü. Bir başka deyişle pasta istediğimiz
toplanUsmda
konuşan
Hisarcıklıoğlu, hızda büyümüyor. Bu da korumacı
G20’nin 8 ülke dünyayı yönetmeye politikaları körüklüyor. Sadece geçtiğimiz
yetmeyince ortaya çıkan bir mekanizma yıl, 2014’te 4 bin 436 korumacı önlem tespit
olduğunu aktararak, G20’yi yenidünyaya edilmiş ve bunların 2 bin 999’u G20 ülkeleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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tarafından yapılmış. Genç işsizliği oldukça
yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde gençlerin
yüzde 40’ı işsiz durumda” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, bugün küresel finansal
piyasaların girift bir hal aldığını ve alınan
kararlardaki en ufak bir hatanın büyük bir
karmaşaya kapı aralayabildiğim söyledi.
BABACAN’A ÖVGÜ
Mevcut
mekanizmaların
birçoğunun
tıkanmış olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu,
“Ama ben bir iş adamı olarak tıkanıklığın
en umutsuz olduğu anın, çözüme en yakın
olduğu zaman olduğunu da çok iyi biliyorum.
Biz bunu 2001 krizi sonrasında Türkiye’de
yaşadık. Kriz sonrasında ardı ardına hayata
geçirdiğimiz reformlarla, Sayın Başbakan
Yardımcımız Ali Babacan’ın başında olduğu
ekonomi yönetimiyle yüksek kamu borcu ve
yüksek enflasyon gibi makro sorunlarımızı
çözebildik” ifadelerini kullandı.
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EŞİTSİZLİK ARTIYOR
Bu karmaşanın maliyetinin ise milyarlarca
hatta trilyonlarca dolarlık fırsatların yitirilişi ve
milyonlarca istihdam imkânının kayboluşu
olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
“insanlar, bir gecede, orta gelire sahipken
yoksulluğa sürükleniyor, işletmeler kepenk
indiriyor, hükümetler düşebiliyor. Geçtiğimiz
30-40 yıllık dönemde uygulanan kapsayıcı
olmayan politikalar nedeniyle eşitsizlikler
artıyor. Eşitsizlik konusu giderek ekonomik
bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir
problem haline gelmeye başladı. Hatta son
dönemde artan güvenlik açığının da artan
eşitsizlik ve kapsayıcı olmayan politikalarla
yakından bağlantılı olduğu kanaatindeyim”
değerlendirmesinde bulundu,

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015

12.02.2015

Yükselen trend islami finansman
Son küresel krizde en büyük direnci gösteren
faizsiz bankacılık sektörüne ilgi artarak sürüyor.
İstanbul’da yapılan G20 zirvesine katılan
Hristiyan Demokrat kökenli bakan ve Merkez
Bankası başkanlarının İslami finansa ilgisini
anlatan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Çok sayıda bakan İslami finansman metotlarını
kendi ülkelerinde daha çok kullanmaları
gerektiğini anlattı” dedi.
Açılış konuşmalarından sonra TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İTO Başkanı
İbrahim Cağlar, Babacan’a günün anısına bir
tablo hediye etti. Daha sonra katılımcılarla
birlikte aile fotoğrafı çektirildi.
IMF İSLAMİ FİNANSMAN SEMİNERİ
DÜZENLİYOR
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF’nin
İslami finansman ile yakından ilgilendiğini
kaydetti. Babacan, “Katılım bankacılığı ve kira
sertifikalarında gerçek bir ticaret, gerçek bir

yatırım var. O modellerde parayı para ile
döndürme yok. Dün IMF, İslami finans ile ilgili
bu yıl 3 tane seminer yapacağını, dünyada
bu işi daha çok tanıtacağını söyledi. Özellikle
kriz, volatilite dönemlerinde bu modeller çok
daha güzel sonuçlar veriyor ve riski dağıtıyor”
şeklinde konuştu.
KREDİ
FAİZLERİNİN
DÜŞMESİNİ
İSTİYORUZ
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ise İş dünyası olarak
daha hızlı büyümek, daha fazla i n s a n a
istihdam sağlamak için kredi faizlerinin
daha düşük olmasını istediklerini söyledi.
Diğer taraftan da son dönemde küresel
piyasalarda artan dalgalanmalardan en
düşük düzeyde etkilenmekle uğraşıyoruz”
dedi. Hisarcıklıoğlu, tüm bunların küresel
ekonomideki belirsizlerin hala ne kadar fazla
olduğunu gözler önüne serdiğine işaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin geleceği
sanayide
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetimi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı
(BTSO) ziyaret etti. Burada bir konuşma
yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ilk organize sanayi
bölgesini hayata geçiren Bursa’nın yeni bir
vizyon ortaya koyarak Yüksek Teknoloji
OSB’yi planladığını belirterek, “Bursa’ya da
bu yakışır. Türkiye’nin geleceği sanayide”
dedi. Türkiye’de firmaların ithal mallarının
önemli bir bölümünü peşin aldığını, buna
karşın ihracatını taksitle yaptığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Her yıl bir önceki
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yıla göre açık veriyoruz. Eximbank alacak
sigortası yaptırıyor. Bu sigortayı yaptırmadan
ihracata girmeyin” diye konuştu, istihdamın
üzerindeki vergi yüklerinin yüzde 59 ile
OECD ülkelerinin oldukça üzerinde olduğunu
dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Türkiye’de sistem bize adam çalıştırma diyor.
Bununla da bitmiyor. Kıdem tazminatında
dünyada birinci sıradayız. Biz devletimizden
para pul istemiyoruz. Rakiplerimizle aynı
sahada ve aynı şartlarda mücadele edelim
yeter.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015
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Borcu borçla çevirmek için döviz kredisi kullandılar

Özel sektöre 15 milyar lira yeni yük
2013’te kur zararı 74 milyar lira
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2013’te tüm şirketlerin döviz kuru zararının
74 milyar lira olduğunu belirtti.
 Ekime kadar 13 milyar dolarlık dış
borç ödemesi gereken özel sektör, 43 günde
bankalardan 15 milyar 860 milyon liralık
döviz kredisi kullandı. Kurdaki son artış 1
milyar 22 milyon liralık ek yük getirdi.
 Döviz kredilerinde takibe düşen
kredi ise 3 milyar 384 milyon liraya ulaştı.
Bankalardaki mevduat ve fonlar lirada 2
milyar azalırken, yabancı para cinsinden
artış 10 milyar liraya çıktı.
Kârlar kur farkına gitti zarar 74 milyar TL
Reel sektörde kârlılığın her geçen
gün biraz daha erimesi iş dünyasını iyice

çıkmaza soktu. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
birlik olarak şu an tahsilat riski, azalan karlılık
ve nitelikli eleman bulamama konularına
yoğunlaştıklarını ifade etti.
Rakamlar ortada
Maliye Bakanlığının reel sektördeki
durumunu gösteren verilerini paylaşan
Hisarcıklıoğlu “2013’te net satışlarımız
2012’ye göre yüzde 15, faaliyet karımız da
yüzde 28 artmış. Finansman giderlerimiz
ise yüzde 62 yükselmiş. Aslında faaliyet
karımızın tamamını faiz giderlerine ödemişiz”
dedi.
Kurda rekor zarar
2013’te tüm şirketler olarak döviz kuru
zararının da 74 milyar TOBB Başkanı
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Hisarcıklıoğlu, satışların artmasına rağmen
finansal giderlerin faize bağlı olarak kârları
yok ettiğini söyledi. 2013’te kur zararı 74
milyar lira oldu lira olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu şu bilgileri verdi: “Satışlarımızın
artmasına rağmen net karımız bir önceki
seneye göre yüzde 30 azalmış. Yani 2012’ye
göre 29 milyar lira daha az kâr ermişiz.”
Açık hesap alarmı
Ödenen faiz, ödenen döviz kurunun hızlı
oynama ve çıkmalarından Türkiye olarak
zarar edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: "İhracatımızın yüzde
65'ini mal mukabili yapıyoruz. Bu, aslında
açık hesap veriyoruz anlamına geliyor.
İthalatımızın yüzde 49'unu peşin yapıyoruz.
Para bir tarafa, mal bir tarafa, ihracatımızın
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yüzde 65'ini müşterinin inisiyatifine bağlı
olarak gönderiyoruz. 2013’te yüzde 61’di bu
oran. Şimdi yüzde 65’e geldi. Eximbank size
alacak sigortası yapıyor. Sigorta yaptırmadan
ihracat yapmayın.”
Kıdem
tazminatında
dünyada
şampiyonuz “
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük
sıkıntısının “istihdam üzerindeki vergi yükü”
olduğunu dile getirerek ‘işsizlik olmasın,
yatırımcı çekelim’ diyoruz ama adam
çalıştıranı da cezalandıran bir sistem var.
Vergi oranlan bu olduğunda ‘Bu ülkede
yatırım yapılmaz’ derler. Sistem, ‘Adam
çalıştırma’ diyor bize. Kıdem tazminatı
yükünde dünyada şampiyonuz” diye konuştu.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015
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"Açık hesap ihracat ve peşin ithalat çok riskli"

TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu:
İhracatımızın yüzde 65’ini mal mukabili
yapıyoruz. Bu, aslında açık hesap veriyoruz
anlamına geliyor. İthalatımızın yüzde 49’unu
peşin yapıyoruz. Bu, müthiş riskli bir tablo.”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında
düzenlenen programda ğı konuşmada,
Türkiye’nin ekonomisinde sanayi payının
yüzde 28, Bursa’nın ekonomisinde sanayi
payının yüzde 41 olduğunu söyledi. Birlik
olarak reel sektörde azalan karlılık, tahsilat
riski ve nitelikli eleman bulamama konularına
yoğunlaştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
Maliye Bakanlığı’nın reel sektördeki durumu
gösteren 2012-2013 verilerini paylaştı.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “2013’te net

satışlarımız yüzde 15 artmış 2012ye göre.
Faaliyet karımız 2012ye göre yüzde 28
artmış. Finansman giderlerimiz, yani faiz
buna bağlı olarak da tam yüzde 62 artmış.
Aslında faaliyet karımızın tamamını faiz
giderlerine ödemişiz. 2013’te ilave bir bedel
daha ödemişiz, tüm şirketler olarak döviz
kuru zararımız da 74 milyar lira olmuş. Bir
milyon 500 bin şirket, tek bir şirket olarak
düşündüğünüzde bilanço böyle. Bir önceki
yıla göre satışlarımızın, faaliyet karımızın
artmasına rağmen net karımız bir önceki
seneye göre yüzde 30 azalmış. Yani 2012ye
göre 29 milyar lira daha az kar etmişiz."
İHRACATI AÇIK HESAP İTHALATI
PEŞİN
Ödenen faiz, ödenen döviz kurunun hızlı
oynama ve çıkmalarından Türkiye olarak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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zarar edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: "İhracatımızın yüzde
65'ini mal mukabili yapıyoruz. Bu, aslında
açık hesap veriyoruz anlamına geliyor.
İthalatımızın yüzde 49'unu peşin yapıyoruz.
Para bir tarafa, mal bir tarafa, ihracatımızın
yüzde 65'ini müşterinin inisiyatifine bağlı
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olarak gönderiyoruz. Aslında bu tablo,
Türkiye olarak 160 milyar doların tablosudur.
Bu, istediğimiz bir tablo değil. Bu, müthiş bir
risk unsuru doğuruyor ve her yıl da bir önceki
seneye göre açık hesap ihracatımız artıyor.
2013’te yüzde 61’di bu oran. Şimdi yüzde
65’e geldi.”

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015
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TOBB Başkanı'ndan vergi yükü eleştirisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam üzerindeki vergi
yüklerinden dert yanarak, “Bu yük OECD
ülkelerinde yüzde 35 iken Türkiye’de
yüzde 59. Hem bir yandan istihdam
yapalım, işsizlik olmasın diyoruz, yatırım
yapalım diyoruz hem de adam çalıştıranı
cezalandırıyoruz.” dedi

ekonomisinde sanayi payının yüzde 28,
Bursa’nın ekonomisinde sanayi payının
yüzde 41 olduğunu söyledi.

Bursa’nın
ekonomik
verileri
ile
Türkiye’ninkileri kıyaslayan Hisarcıklıoğlu,
kentin performansına bakınca Türkiye’nin
performansının
anlaşıldığını,
zor
bir
dönemde ihracat rakamlarının korunmasının
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın
Birlik olarak reel sektörde azalan kârlılık,
hiçbir gelişmiş ülkesinde vadeli, açık hesap, tahsilat riski ve nitelikli eleman bulamama
öder mi, ödemez mi diye mal satılmıyor. konularına yoğunlaştıklarını ifade eden
Ya doğrudan borç ödeme sistemiyle ya da Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanlığı’nın reel
sigortalı satılıyor. Çek, senet, sigorta aracı sektördeki durumu gösteren 2012-2013
değildir” dedi.
verilerini paylaştı.
Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “2013’te
Odası (BTSO) hizmet binasında düzenlenen net satışlarımız yüzde 15 artmış 2012’ye
programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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‘işsizlik olmasın, istihdam edelim, yatırımcı
çekelim, yatırım yapalım’ diyoruz. ama
adam çalıştıranı da cezalandıran bir sistem
var. Vergi oranlan bu olduğunda ‘Bu ülkede
yatırım yapılmaz’ derler. Sistem, ‘Adam
2013’te ilave bir bedel daha ödemişiz, tüm çalıştırma’diyor bize. Yüzde 59 ile OECD
şirketler olarak döviz kuru zararımız da 74 ülkelerinin neredeyse bir buçuk katından daha
yukarıdayız. Uluslararası arenada hepimizin
milyar lira olmuş.
rakibi bu ülkeler. İstihdam üzerindeki yükler
Bir milyon 500 bin şirket, tek bir şirket bununla da bitmiyor.
olarak düşündüğünüzde bilanço böyle.
KIDEM TAZMİNATI
Bir önceki yıla göre satışlarımızın, faaliyet
Kıdem tazminatı yükünde de dünyada
karımızın artmasına rağmen net karımız
bir önceki seneye göre yüzde 30 azalmış. şampiyonuz, her yıla bir maaş...
Yani 2012’ye göre 29 milyar lira daha az kar
“ İstihdam üzerindeki vergi yükünü yüzde
etmişiz.”
59’dan 41’e indiren bir mekanizma getirdiğini
göre. Faaliyet kârımız 2012’ye göre yüz de
28 artmış. Finansman giderlerimiz, yani faiz
buna bağlı olarak da tam yüzde 62 artmış.
Aslında faaliyet karımızın tamamını faiz
giderlerine ödemişiz.

OECD VE BİZ

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük
sıkıntısının “istihdam üzerindeki vergi yükü”
olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer
verdi:
“İstihdamın üzerindeki vergi yüklerinde,
OECD ülkelerinde yüzde 35’den büyük,
Türkiye’de yüzde 59’larda. Hem bir taraftan
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söyleyen
Hisarcıklıoğlu,
Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) ile
mesleği olmayan bir kişiye 3 ay meslek
lisesinde herhangi bir alanda eğitim
verdiklerini, eğitirken sigorta yaptıklarını ve
25 lira harçlık verdiklerini, 3 ayın sonunda
da bir iş yerine yerleştirerek, hiçbir masrafı
olmadan 3 ay çalıştırdıklarını ve altı ayın
sonunda hak ederse sertifika ilklerini anlattı.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015

15.02.2015

BTSO Başkanı İbrahim Burkay (sağda) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na plaket
verdi.

Sanayici bu vergilerle yatırım yapamıyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Burada
bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, iş
dünyasının en büyük sıkıntısının istihdam
üzerindeki vergi yükü olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “OECD ülkelerinde yüzde 35
iken bu yük, Türkiye’de yüzde 59. Hem bir
yandan istihdam yapalım, işsizlik olmasın
diyoruz, yatırım yapalım diyoruz hem de
adam çalıştıranı cezalandırıyoruz. Kıdem
tazminatı konusunda da dünyada birinciyiz,
şampiyonuz” dedi. En önemli noktalardan
birisi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin

azaltılması” dedi.

TÜRKİYE’NİN RİSKLERİ VAR
Türkiye’nin riskleri olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “2013 yılında finansman
giderimiz 31 milyar lira oldu. Döviz kuru zararı
74 milyar lirayı bulmuş. Net kârımız bir önceki
yıla göre 29 milyar lira azalmış. İthalatın
yüzde 65’i müşterinin inisiyatifinde. İhracatta
peşin verip alıyoruz. Bu müthiş bir risk. Bu
yüzden Eximbank’tan sigorta yaptırın. Yurt
içi satışlarımızda da lütfen alacak sigortasını
kullanın. Bugün Türkiye’de alacak sigortası
olan şirketler var. İyi de iş yapıyorlar” dedi.
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Vergi değil, resmen eziyet
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yüksek
vergileri eleştirdi. Bir yandan “üretelim, işsizlik
olmasın istiyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu,
“OECD ülkelerinde yüzde 35 iken bu yük,
Türkiye’de yüzde 59. Hem bir yandan
istihdam yapalım, işsizlik olmasın diyoruz,
yatırım yapalım diyoruz hem de adam
çalıştıranı cezalandırıyoruz” dedi.
ALACAKLARINIZI SİGORTALATIN
Bursalı işadamlarıyla bir araya gelen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük
sıkıntısının istihdam üzerindeki vergi yükü
olduğunu söyledi. Kıdem tazminatında da
dünyada birinci olduklarını belirten TOBB
Başkam, en acil önlem olarak istihdam
üzerindeki vergi yüklerinin azaltılmasını
istedi. Bursa’da sanayi verimliliğinin Türkiye
ortalamalarından yüzde 30 daha fazla
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
58
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“Bursa’nın verimliliğini Türkiye’nin yakalaması
halinde ekonomimiz, 1 trilyon 200 milyar
dolarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına
girecektir” diye konuştu. Türkiye’nin riskleri
olduğunu da vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“2013 yılında net kârımız yüzde 15 artmış.
Finansman giderimiz ise 31 milyar lira. Döviz
kuru zararımız da 74 milyar lirayı bulmuş. Net
karımız önceki yıla göre 29 milyar lira, yani
yüzde 30 azalmış. Boşuna bağırmıyoruz.
İş yapıyoruz, kar ediyoruz ama ödediğimiz
faiz, döviz kurunun hızlı oynamaları ve inip
çıkmalarından Türkiye zarar ediyor. Her
sene açık hesap ihracatımız artıyor. Bir
önceki sene yüzde 6ı’di, şimdi yüzde 65
oldu. Eximbank’tan sigorta yaptırın. Yurt içi
satışlarımızda da lütfen alacak sigortasını
kullanın. Türkiye’de alacak sigortası olan
şirketler iyi iş yapıyorlar. Vadeli alacaklarınızı
da muhakkak sigortalatın” ifadelerini kullandı.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015

15.02.2015

Kıdem tazminatı yükünde dünya şampiyonuyuz!

HİSARCIKLIOĞLU: Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
iş dünyasının en büyük sıkıntısının
“istihdam üzerindeki vergi yükü” olduğunu
vurguladı. Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlenen bir programa katılan
Hisarcıklıoğlu, “İstihdamın üzerindeki vergi
yükü OECD ülkelerinde yüzde 35, Türkiye’de
yüzde 59’larda. Bir taraftan ‘işsizlik olmasın,
istihdam edelim, yatırımcı çekelim, yatırım
yapalım’ diyoruz. Ama adam çalıştıranı da
cezalandıran bir sistem var. Vergi oranları
bu olduğunda ‘Bu ülkede yatırım yapılmaz’
derler. Sistem, Adam çalıştırma’ diyor bize.
Yüzde 59 ile OECD ülkelerinin neredeyse

bir buçuk katından daha yukarıdayız.
Uluslararası arenada hepimizin rakibi
bu ülkeler. Kıdem tazminatı yükünde de
dünyada şampiyonuz, her yıla bir maaş!”
dedi. Bu konuda bir çözüm geliştirdiklerini
de anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) ile mesleği olmayan bir kişiye 3
ay meslek lisesinde herhangi bir alanda
eğitim veriyoruz. Eğitirken sigorta yapıyoruz
ve günde 25 lira harçlık veriyoruz. 3 ayın
sonunda da bir iş yerine yerleştiriyoruz. Hiçbir
masrafı olmadan 3 ay daha çalıştırıyoruz. Altı
ayın sonunda hak ederse sertifika veriyoruz.”
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ADAM ÇALIŞTIRANI CEZALANDIRIYORUZ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, istihdam
üzerindeki vergi yüklerinden dert yanarak,
“Hem yatırım yapalım diyoruz, hem de adam
çalıştıranı cezalandırıyoruz” dedi.

Türkiye’de yüzde 59. Hem bir yandan
istihdam yapalım, işsizlik olmasın diyoruz,
yatırım yapalım diyoruz hem de adam
çalıştıranı cezalandırıyoruz” dedi.

VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI
RİFAT Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde,
Hisarcıklıoğlu “Kıdem tazminatı konusunda
ilçe oda ve borsa başkanları ve iş dünyası da dünyada birinciyiz, şampiyonuz. En önemli
temsilcileri ile bir araya geldi. İş dünyasının noktalardan birisi, istihdam üzerindeki vergi
en büyük sıkıntısının iştiham üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması” diye konuştu.
yükü olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“OECD ülkelerinde yüzde 35 iken bu yük,
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Alacak sigortası çok önem kazandı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel
sektörde azalan kârlılık, tahsilat riski ve
nitelikli eleman bulamama konularına
yoğunlaştıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
Maliye Bakanlığı’nın reel sektördeki durumu
gösteren 20122013 verilerini de paylaşarak
alacak sigortasının önemine değindi ve şöyle
konuştu: “2013’te net satışlarımız yüzde
15 artmış 2012’ye göre. Faaliyet karımız
2012’ye göre yüzde 28 artmış. Finansman
giderlerimiz, yani faiz buna bağlı olarak
da tam yüzde 62 artmış. Aslında faaliyet
kârımızın tamamım faiz giderlerine ödemişiz.
2013’te ilave bir bedel daha ödemişiz, tüm
şirketler olarak döviz kuru zararımız da 74
milyar lira olmuş. Bir milyon 500 bin şirket,
tekbir şirket olarak düşündüğünüzde bilanço

böyle. Bir önceki yıla göre satışlarımızın,
faaliyet kârımızın artmasına rağmen net
kârımız bir önceki seneye göre yüzde
30 azalmış. Yani 2012’ye göre 29 milyar
lira daha az kâr etmişiz.” Ödenen faiz,
ödenen döviz kurunun hızlı oynama ve
çıkmalarından Türkiye olarak zarar edildiğine
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: “İhracatımızın yüzde 65’ini mal mukabili
yapıyoruz. Bu, aslında açık hesap veriyoruz
anlamına geliyor. İthalatımızın yüzde 49’unu
peşin yapıyoruz. Para bir tarafa, mal bir
tarafa, ihracatımızın yüzde 65’ini müşterinin
inisiyatifine bağlı olarak gönderiyoruz.
Etrafımızdaki pazarlarda ekonomik kriz var.
Bazılarında müthiş siyasi risk var. Bu yüzden
alacak sigortası önemli. Yurtiçi satışlarda da
alacak sigortası sistemi kullanılmalı”
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Sistem bize 'adam çalıştırmayın' diyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
istihdam
üzerindeki vergi yüklerinden şikâyet etti.
Hisarcıklıoğlu, “OECD ülkelerinde yüzde 35
iken bu yük, Türkiye’de yüzde 59. Hem bir
yandan istihdam yapalım, işsizlik olmasın
diyoruz, yatırım yapalım diyoruz hem de
adam çalıştıranı cezalandırıyoruz.” dedi. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile
birlikte, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
ev sahipliğinde, ilçe oda ve borsa başkanları ve
iş dünyası temsilcileri ile BTSO binasında bir
araya geldi. İş dünyasının en büyük sıkıntısının
istihdam üzerindeki vergi yükü olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Kıdem tazminatı
konusunda da dünyada birinciyiz, şampiyonuz.
En önemli noktalardan birisi, istihdam
üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması. Ama
burada da bir sitemim var. İstihdam üzerindeki
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vergi yükünden şikâyetçi misiniz, olmayan var
mı, yok. Peki, ben size bir mekanizma getirdim.
Onunla sizin iki tane sorununuzu çözüyoruz.
En önemli sorun nitelikli eleman bulamıyoruz,
diyorsunuz. Hem bu sorunu hem istihdam
üzerindeki yüzde 59’luk vergi yükünü yüzde 41’e
indiren bir mekanizmayı getirdim. Her nedense,
ben mi başaramadım, bizim başkanlarımız mı
başaramadı anlamadım. UMEM ile iki sorunu
birden çözüyoruz. Burada mesleği olmayan
bir kardeşimize 3 ay meslek lisesinde eğitim
veriyoruz. İster sanayide ister ticarethanede,
hangi alanda hangi nitelikte eleman arıyorsan
ara. Hem 25 TL cep harçlığı sigorta, baba oğula
yapmaz bunu.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
Bursa’nın
verimliliğini
tüm
Türkiye’nin
yakalaması halinde Türk ekonomisinin, 1 trilyon
200 milyar dolarla dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasına gireceğini kaydetti.
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Türkiye-Makedonya işbirliği için imza attı

TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
“Makedonya, bağımsızlığını ilan ettikten
sonra, Türkiye ile iyi ekonomik ve siyasi
ilişkilerde olan ve krize rağmen istikrarla
büyüyen bir ülke” diye konuştu.
TÜRKİYE ile Makedonya arasında, ticaret
hacmini arttırmak, analizlere dayanarak uzun
vadeli planlar yapmak, ikili ilişkileri geliştirmek
ve Serbest Ticaret Antlaşması’ndan azami
sonuçlar elde etmek amacıyla “Çalışma
Komitesi” kuruldu. Üsküp’teki bir otelde,
Makedonya Ekonomi Odası’nın kuruluşunun
93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
etkinliğe, Makedonya Başbakan Yardımcısı
Zoran Stavrevski ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da katıldı. Etkinlik öncesinde
ise Balkan Odalar Birliği (ABC) Genel Kurul

toplantısı gerçekleştirildi.
Makedonya Ekonomi Odası Başkanı
Branko Azeski, burada yaptığı konuşmada,
kendilerine sürekli destek olan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Balkan Odalar
Birliği Genel Kurul toplantısında alman
kararları açıklayan Azeski, mayıs ayında en
büyük 200 Balkan şirketinin katılımıyla Ohri
şehrinde konferans düzenlemesine karar
verdiklerini aktardı. Başbakan Yardımcısı
Stavrevski de Avrupa’da ekonomik istikrarın
sağlanması durumunda, bu yıl Makedonya’da
yüzde 4 ile 4.5 arasmda ekonomik büyüme
beklediklerini söyledi. Rekabete önem
verdiklerini ve bu kapsamda gerekli reformları
yaptıklarını ifade eden Stavrevski, “Rekabet
için altyapıyı öncelik olarak gördük” dedi
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BABACAN B20’NİN CİDDE’DEKİ TOPLANTISINDA KONUŞTU

PROBLEM DEĞİL GÜVEN
G20 ülkelerindeki iş dünyası örgütler
tarafından oluşturulan B-20’nin ilk bölgesel
istişare toplantısına katılan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan dünyadaki en büyük
problemin bütçe değil güven açığı olduğunu
vurguladı.
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan,
bugün
itibarıyla
dünya
ekonomisinin
önündeki en büyük problemin bütçe açıkları
değil, kredibilite açığı olduğunu belirterek,
“Bu kredibilite açığını biz ne kadar çabuk
kapatırsak, o kadar hızlı güven oluşacaktır ve
bu oluşan güven de zaten güçlü bir büyümeyi,
sürdürebilir bir büyümeyi arkasından
getirecektir” dedi. B20 Bölgesel İstişare
Forumu, B20 Türkiye Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ali
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Babacan’ın başkanlığında Cidde de toplandı.
B20 Türkiye’nin, yurtdışında düzenlediği
ilk bölgesel istişare toplantısında konuşan
Babacan, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki
ilişkilerin çok köklü bir geçmişi olduğunu
söyledi.
KOBİ’LER GÜNDEMDE
Çoğu ülkede istihdamın en az yansını,
dolayısıyla da ekonominin belkemiğini
KOBİ'lerin oluşturduğuna işaret eden
Babacan, KOBİ'lerin sorunlarına, özellikle de
finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntılara
ve küresel değer zincirlerine katılımlarının
kolaylaştırılmasına önem verdiklerini, bunlara
ilaveten her bir gündem maddesinin altında
KOBİ’lere ilişkin hususları ele almaya gayret
ettiklerini kaydetti. KOBİ’lerin sesinin küresel
bir yansıması olacak Dünya KOBI Forumu’nu
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Uluslararası Ticaret Odası ile işbirliği içinde
kurmaya çalıştıklarını söyleyen Babacan,
“Bu denli yoğun KOBİ ilgisi G20 gündemine
ilk defa yer alıyor. Çalışmalarımız sayesinde
G20’de artık büyük şirketlerin ve sendikaların
yanı sıra KOBİ’lerin de sesi duyulacak” diye
konuştu.
SÖZLER TUTULMALI
Ulusal boyuttaki kapsayıcılık yaklaşımının
bir diğer ayağını ise kadınların ve gençlerin
istihdama katılım oranlarının artırılması
oluşturduğunu anlatan Babacan, işgücünün
eğitim
seviyesinin
ve
verimliliğinin
artırılmasının da istihdam alanında bu yıl
izleyecekleri öncelikli hedefler arasında
yer aldığım ifade etti. Babacan, KOBİ’lerde
olduğu gibi, istihdam alanında da B20
oluşum ile işbirliğine büyük önem verdiklerini
belirtti.
İkinci
öncelikleri
uygulama
kavramının 2015 yılı dönem başkanlığının
en önemli unsurlarından birisi olduğuna
değinen Babacan, şunları kaydetti: “Bugüne
kadar fazlasıyla taahhüt verdik ve eylem
planları açıkladık. Taahhütlerin uygulanması
aşamasında yavaş kalındığını düşünüyoruz.
Dönem başkanı olarak artık uygulama

zamanının geldiğini ve herkesin verdiği
sözleri tutması gerektiğini düşünüyoruz.”
Tek başına ayakta kalınmaz
B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
gelişen konjonktürde eskiden olduğu
gibi “kendi kendine yeten ülke” olmakla
övünmenin yetmediğini belirterek, “Artık
tek başına ayakta kalmak mümkün değil.
Ekonomilerimizin geleceği küresel piyasalara
ne kadar entegre olduğu ile yakından ilgili”
dedi. Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin
sorunlarına çözüm ararken, hükümetler ile
iş dünyaları işbirliğinin artırılmasının önemli
olduğunu vurgulayarak “Çünkü küresel
ekonomideki sorunlarla günlük hayatta, ilk
elden yüzleşenler işadamları, yani bizler.
Bizler iş yaparken karşılaştığımız sıkıntıları,
sorunları hükümetlere anlatacağız ki G20
çatısı altında bunlara çözüm getirilsin. İşte
G20’nin iş dünyası kolu olan B20 bizlere bu
imkanı sunuyor. Bizler iş adamları olarak,
B20 sürecinde daha aktif rol alıp, G20 ile
daha fazla mesai harcamalı ve müşterek
refah için çalışmalıyız” dedi
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GÜVEN AÇIĞI BÜTÇE AÇIĞINDAN DAHA KÖTÜ
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünya
ekonomisinin önündeki en büyük problemin
bütçe açıkları değil, kredibilite açığı olduğunu
belirterek, "Bu kredibilite açığını biz ne
kadar çabuk kapatırsak, o kadar hızlı güven
oluşacaktır ve bu oluşan güven de zaten
güçlü bir büyümeyi, sürdürebilir bir büyümeyi
arkasından getirecektir" dedi.
G20’nin iş dünyası kolu B20’nin Bölgesel
İstişare Forumu Ali Babacan’ın başkanlığında
Cidde’de toplandı. B20 Türkiye’nin, yurt
dışında düzenlediği ilk bölgesel istişare
toplantısında konuşan Babacan, çoğu
ülkede istihdamın en az yansını KOBİ’lerin
oluşturduğuna işaret ederek, KOBİ’lere özel
önem verdiklerini kaydetti.

olduğuna değinen Babacan, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar fazlasıyla taahhüt verdik
ve eylem planları açıkladık Ancak verilen
taahhütlerin uygulanması aşamasında yavaş
kalındığını düşünüyoruz. Dönem başkanı
olarak artık uygulama zamanının geldiğini
düşünüyoruz. Dünya ekonomisinin önündeki
en büyük problem bütçe açıklan değil,
kredibilite açığıdır. Bu kredibilite açığını ne
kadar çabuk kapatırsak, o kadar hızlı güven
oluşacaktır ve bu oluşan güven de zaten
güçlü bir büyümeyi, sürdürebilir bir büyümeyi
arkasından getirecektir."
'Kendi kendine yetmek’ yetmez

B20 Türkiye Başkanı ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Uygulama öne çıkıyor...
Hisarcıklıoğlu eskiden olduğu gibi “kendi
Uygulama kavramının Türkiye’nin G20 kendine yeten ülke” olmakla övünmenin
dönem başkanlığının en önemli unsurlarından yetmediğini belirterek, “Artık tek başına ayakta
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kalmak mümkün değil. Ekonomilerimizin küresel ekonominin sorunlarına çözüm
geleceği küresel piyasalara ne kadar entegre ararken, hükümetler ile iş dünyası arasında
olduğu ile yakından ilgili” dedi. Hisarcıklıoğlu, işbirliğinin artırılmasının önemine de değindi.
forumun açılışında yaptığı konuşmada,
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'Kadın girişimciye ihalelerde fiyat avantajı gelmeli'
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile
TOBB Genç Girişimciler Kurulu seçimleri
tamamlandı. Aras Kargo Başkanı Evrim Aras,
Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni başkanı
oldu. TOBB Kadın ve Genç Girişimciler
Kurulları’na seçilenler için dün bir tanıtım
toplantısı düzenlendi.
ABD’DE UYGULANIYOR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her
yıl 900 bin gencin istihdam piyasasına dahil
olduğunu ve bu gençlere iş bulabilmenin,
girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu her yıl en az 90 bin
yeni girişimci çıkarmak zorunda olduklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu kamu alımlarında
yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı sağlayan
düzenlemeye dikkat çekerek, “Şimdi
bunu, kadın girişimcilerin desteklenmesi
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noktasında bir adım ileri taşımamız gerekiyor”
dedi. Kadın girişimciler için sağlanacak fiyat
avantajının başka ülkelerde de uygulandığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu sistem ABD'de
bazı eyaletlerde uygulanıyor. Bu eyaletlerde
kamu alımlarında, kadın girişimcilerin
şirketlerine fiyat avantajı sağlanıyor" diye
konuştu.
FONLARIN FONU KURULACAK
Rifat Hisarcıklıoğlu, zaman zaman
Türkiye Fonu gündeme gelirken, genç
şirketlere destek olmak için Fonların Fonu’nu
kurmak istediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu,
“Kamu ile beraber Fonların Fonu’nu kurma
çalışmalarını yürütüyoruz. Fonların Fonu,
‘erken aşama’ şirketlere yatırım yapacak
diğer fonları destekleyecek, bu fonları
fonlayan bir yapı olacak” dedi.
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KADIN GİRİŞİMCİYE FİYAT AVANTAJI SAĞLAYIN
TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU’NDAN HÜKÜMETE
DÜZENLEME TALEBİ
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB
Genç Girişimciler Kurulunun yeni başkan
ve icra komitesi üyeleri, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde
düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.
Üyeler selfi çekti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
kamuda yerli ürüne yüzde 15 avantajı
uygulaması
gibi,
kadın
girişimcilerin
şirketlerine ayrıca fiyat avantajı sağlanmasını
önerdi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu
ihalelerinde yerli malına yüzde 15 fiyat
avantajı sağlayan düzenlemeden sonra
hükümetten kadın girişimcilerin kurduğu
şirketlere fiyat avantajı sağlanmasını

talep etti. ABD’nin daha pahalıya satsa
bile alacağı üründe kadın girişimcileri
tercih ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Kamu alımlarında kadın girişimcilerin
şirketleri için kota konuluyor. Kamudan bu
tür desteklerin hayata geçirilmesini talep
ediyoruz” dedi. TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu
seçimleri tamamlandı. Aras Kargo Yönetim
Kurulu Başkam ve CEO’su Evrim Aras,
Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni başkam
olurken, Pegasus Havayolları Yönetim
Kurulu Başkam Ali Sabana Genç Girişimciler
Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. TOBB
Başkam Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en önemli
meselesinin girişimcilik olduğunu savunarak,
"Türkiye'de her yıl 900 bin genç, iş aramaya
başlıyor, işsizlik oranın aynı düzeyde tutmak
için bile her yıl en az 900 bin insanımıza yeni
istihdam alam açmak zorundayız. Bizim her
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yıl ez az 90 bin yeni girişimci çıkarmamız Birlikte çalışalım TOBB Genç Girişimciler
gerekiyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, sözlerini Kurulu Başkanı Ali Sabancı da girişimcilerin
değer yaratacak şirketler kurmalarının ve
şöyle sürdürdü:
büyümelerinin yolunun sağlıklı bir “girişimcilik
KADINI ATIL BIRAKTIK
ekosistemi” oluşturulmasından geçtiğini
“Bugün Japonya’da yaşayan her 100 söyledi. Sabancı, sivil toplum, özel sektör
kişiden 5’i kendi işini yapıyor. Bizde ise ve kamuoyunu, bu konuda birlikte hareket
oran sadece yüzde 2’de kalıyor. 77 milyon etmeye çağırdı. Sabancı, Global Girişimcilik
nüfusumuz, 1.5 milyon girişimcimiz var. Bizim Haftası, BİST Özel Pazar, G3 Forum, Fonların
Japonya’nın seviyesine çıkabilmemiz için Fonu gibi projelerin desteklenmesini de
ilave 2 milyon girişimci çıkarmamız gerekiyor. isteyerek, "Sağlıklı bir Girişimcilik Ekosistemi
Nüfusumuzda atıl bıraktığımız iki unsur var. oluşturamazsak çok kıymetli projeleri, fikirleri
Bunlardan birisi kadınlarımız. Nüfusumuzun ve girişimcileri fark edemeyiz" dedi.
yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Ama
ACUN ILICALI DA GENÇ GİRİŞİMCİ
girişimciler içinde sadece yüzde 8 kadın
TOBB Genç Girişimciler Kurulu’na yeni
bulunuyor. Biz yıllarca kadınlarımıza ‘sen bu
işi yapamazsın’, ‘sen bu işi yapma’ demişiz. giren 14 isim arasında Acun Ilıcalı da
Bu anlayışı değiştirmezsek girişimci sayışım yer aldı. 31 kişiden oluşan TOBB Kadın
arttırmak hayal olur. Nüfusumuzda gençleri Girişimciler Kurulu'na da 17 yeni isim girdi.
de atıl durumda bırakıyoruz. Ne yazık ki bu Kadın Girişimciler Kurulu yönetiminde Evrim
ülkede gençlerimize de yıllarca girişimcilik Aras'ın yanısıra Akademisyen Ayfer Yılmaz,
hevesi aşılamadık. Yol göstermedik. ‘Sigortalı Ceceli Okulları’ndan Nurten Ceceli Alkan,
işin olsun yeter’ dedik. Bu yüzden gençlerimizi Karon Mühendislik’ten Ruhsar Pekcan, Kale
girişimci olmaya heves etmediler, cesaret Grubu’ndan Zeynep Bodur Okyay yer aldı. 43
kişilik TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nda ise
bulamadılar.
Ali Sabancı’nın yanısıra TÜYAP Fuarcılık’tan
KADINA KOTA VERİLSİN
Cihat Alagöz,
Turkven’den
Göktekin
Şimdi kamuyla beraber Fonların Fonu'nu Dinçerler, Koton Mağazacılık’tan Gülden
kurma çalışmalarını yürütüyoruz. Fonların Yılmaz ve Habitat İçin Gençlik Derneği’nden
Fonu, ‹erken aşama' şirketlere yatırım Sezai Hazır görev aldı. Genç Girişimciler
yapacak diğer fonlan destekleyecek, bu Kurulu’na giren 20 yeni isim arasında en
fonları fonlayan bir yapı olacak. Burada dikkat çekenleri ise TV yapımcısı Acun Ilıcalı,
kamunun atacağı çok önemli adımlar var. TÜGİAD Başkam Ali Yücelen, TAV’dan Pelin
Kamu alımlarında yerli malına yüzde 15 Akın, Twigy’den Sinan Öncel ve Kalkavan
fiyat avantajı sağlayan düzenleme hayata Holding’den Ziya Kalkavan oldu.
geçti. Şimdi bunu kadın girişimcilerin
Kadın girişimci sayısını arttıracağız
desteklenmesi noktasında bir adım ileri
KADIN Girişimciler Kurulu Başkanı
taşımamız gerekiyor. Bu sistem ABD'deki
bazı eyaletlerde uygulanıyor. Bu eyaletlerde Evrim Aras, “Amacımız kadın girişimci
kamu alımlarında kadın girişimcilerin sayışım arttırmak ve onlara iş planlarında
kurduğu şirketlere fiyat avantajı sağlamıyor. yol göstermek olacak. Kurulumuzun tüm
Yani kadın girişimci daha pahalıya satsa güçlü, güzel kadınları, genç kızlarımızı
bile devlet bu malı bu şirketten alıyor. Hatta cesaretlendirerek kendi hikâyeleriyle ilham
bununla yetinmeyip kamu alımlarında kadın oluyor. Rol modellerimizin sayısı arttıkça,
girişimcilerin kurduğu şirketler için kota kendine daha fazla güvenen nesiller
konuluyor. Devlet mal alırken bu kotayı kuruluyor” dedi.
doldurmak zorunda kalıyor.” Sabancı:
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'Kamu kadına destek versin'
Kamuya çağrı

artacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Her yıl
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 900 bin genç işgücüne katılıyor. Her yıl 90
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu alımlarında bin girişimci çıkarmalıyız” diye konuştu.
Yeni isimler katıldı
yerli malına yüzde 15 fiyat avantajının hayata
geçtiğini hatırlatarak bunun kadın girişimcileri
Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni başkanı
destekleme noktasında ileri taşınması Evrim Aras olurken, başkan yardımcılıklarına
gerektiğini söyledi. ABD’de bazı eyaletlerde Ayfer Yılmaz, Nurten Ceceli Alkan, Ruhsar
kamu alımlarında, kadınların kurduğu Pekcan ve Zeynep Bodur Okyay seçildi. TOBB
şirketlere fiyat avantajı sağlandığını belirten Genç Girişimciler Kurulu Başkanı yeniden Ali
Hisarcıklıoğlu. “Kadın girişimci pahalı satsa Sabancı olurken başkan yardımcıları Cihat
da devlet, malı bu şirketten alıyor” dedi.
Alagöz, Göktekin Dinçerler, Gülden Yılmaz
Kota konuyor

TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları
seçimlerine ilişkin toplantıda konuşan
Hisarcıklıoğlu, “Kamu alımlarında kadınların
kurduğu şirketler için kota konuyor. Devlet mal
alırken kotayı doldurmak zorunda. Kamudan
bu tür destekler istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Girişimci sayısı arttıkça zenginliğin de

ve Sezai Hazır olarak belirlendi. Televizyoncu
Acun Ilıcalı, modacı Arzu Kaprol ve yapımcı
Ayşe Şule Bilgiç ise Genç Girişimciler
Kurulu’na yeni katılan isimler arasında yer
aldı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve
TOBB Genç Girişimciler Kurulu toplantının
ardından hatıra fotoğrafı çektirdi
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TOBB'dan kamu ihalelerinde kadınlara fiyat
avantajı talebi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni
başkanı Evrim Aras olurken, TOBB Genç
Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na ise Ali
Sabancı yeniden seçildi. Toplantıda konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu
ihalelerinde kadın girişimciler için fiyat
avantajı istedi. Hisarcıklıoğlu, her yıl 900 bin
gencin istihdam piyasasına dahil olduğunu
ve bu gençlere iş bulabilmenin tek yolunun
girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini belirtti.
Her yıl en az 90 bin yeni girişimci çıkarmak
zorunda olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu,
kamu alımlarında yerli malına yüzde 15
fiyat avantajı sağlayan düzenlemeye dikkat
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çekerek, “Yıllarca bunun mücadelesini
vermiştik, en sonunda oldu. Şimdi bunu, kadın
girişimcilerin desteklenmesi noktasında bir
adım ileri taşımamız gerekiyor” dedi.
ABD’de uygulanıyor
Kadın girişimciler için sağlanacak fiyat
avantajı örneklerinin başka ülkelerde de
uygulandığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu
sistem ABD’de bazı eyaletlerde uygulanıyor.
Hatta bununla yetinmeyip kamu alımlarında
kadın girişimcilerin kurduğu şirketler için kota
konuluyor. Biz de kamudan bu tür desteklerin
hayata geçirilmesini talep ediyoruz” diye
konuştu.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2015

26.02.2015

Kamu ihalelerinde kadına 'pozitif ayrımcılık' yapılsın
90 BİN GİRİŞİMCİ ŞART
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kadın
girişimcilerin önünü açacak öneri: "Kadın
Hisarcıklıoğlu, işsizlik oranını aynı
girişimci daha pahalıya satsa bile devlet malı düzeyde tutmak için bile her yıl en az 900 bin
bu şirketten alsın. Hatta bununla yetinmeyip insana yeni istihdam alanı açmak zorunda
kota konulsun. ABD'de örnekleri var."
olduklarını belirtti. Bugün Türkiye'de kurulan
TOBB'un Genç Girişimciler Kurulu her firmanın ortalama 10 kişiye istihdam
Başkanlığına Pegasus Hava Taşımacılığı sağladığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bizim
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, her yıl az 90 bin yeni girişimci çıkarmamız
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına da gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim
YERLİYE FİYAT AVANTAJI
Aras seçildi. Kurulların seçim sonuçlarının
Hisarcıklıoğlu, kamu alımlarında yerli
açıklandığı basın toplantısında konuşan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) malına yüzde 15 fiyat avantajı sağlayan
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu girişimciliğin düzenlemenin hayata geçtiğine dikkati
Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri çekerek, şöyle konuştu: "Şimdi bunu kadın
olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de her yıl girişimcilerin desteklenmesi noktasında
900 bin gencin işgücü piyasasına girdiğini bir adım ileri taşımamız gerekiyor. Bu
sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı
söyledi.
eyaletlerde uygulanıyor. Bu eyaletlerde kamu
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alımlarında, kadın girişimcilerin kurduğu Kurulu Başkanlığı'na Ali Sabancı seçilirken,
başkan yardımcıları Cihat Alagöz, Göktekin
şirketlere fiyat avantajı sağlanıyor.
Dinçerler, Gülden Yılmaz ve Sezai Hazır
KOTAYI DOLDURSUNLAR
oldu. Acun Ilıcalı’da yeni katılan isimlerden.
Yani kadın girişimci daha pahalıya satsa
Şiddete karşı kadınlara ekonomik
bile devlet malı bu şirketten alıyor. Hatta
bununla da yetinmeyip kamu alımlarında özgürlük şart
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
kadın girişimcilerin kurduğu şirketler için
kota konuluyor. Devlet mal alırken bu kotayı seçilen Evrim Aras da, yaptığı konuşmada,
doldurmak zorunda kalıyor. Bundan sonra "Çiçeği burnunda bir başkan olarak, kadının
kamudan da bu tür desteklerin hayata ekonomik özgürlüğünü eline almasının hele
ki bu yaşadığımız şiddet dolu günlerde
geçirilmesini talep ediyoruz."
daha büyük önem arz ettiğini düşünüyorum"
Acun Ilıcalı da kurula katıldı
değerlendirmesini yaptı. Aras, kadınların
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun güçlerine sahip çıkmaya ve topluma dalga
yeni başkanı Evrim Aras olurken, başkan dalga kadın duyarlılığının yayılmasına vesile
yardımcılıklarına ise Ayfer Yılmaz, Nurten olmayı istediklerini dile getirerek, amaçlarının
Ceceli Alkan, Ruhsar Pekcan ve Zeynep kadın girişimci sayısını olduğuna da dikkat
Bodur Okyay seçildi. TOBB Genç Girişimciler çekti.
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KREDİ FAİZLERİ ARTIK DÜŞMELİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Merkez Bankası’nın hem politika faizini hem
de fonlama faizini indirdiğini belirterek, “Artık
bankalarımızın bahanesi kalmadı” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Bankalardan, faizlerdeki

bu gerilemeyi muhakkak kredi faizlerine
özellikle de konut kredilerine yansıtmasını
istiyoruz. Bankacılık sektörü, reel sektörü ve
vatandaşlarımızı mağdur etmesin” dedi.
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Kamu ihalelerinde kadına 'pozitif ayrımcılık'
yapılsın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kadın
90 BİN GİRİŞİMCİ ŞART
girişimcilerin önünü açacak öneri: “Kadın
Hisarcıklıoğlu, işsizlik oranını aynı
girişimci daha pahalıya satsa bile devlet malı düzeyde tutmak için bile her yıl en az 900 bin
bu şirketten alsın. Hatta bununla yetinmeyip insana yeni istihdam alanı açmak zorunda
kota konulsun. ABD’de örnekleri var.”
olduklarını belirtti. Bugün Türkiye’de kurulan
TOBB’un Genç Girişimciler Kurulu her firmanın ortalama 10 kişiye istihdam
Başkanlığına Pegasus Hava Taşımacılığı sağladığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bizim
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, her yıl az 90 bin yeni girişimci çıkarmamız
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına da gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Araş Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim
YERLİYE FİYAT AVANTAJI
Aras seçildi. Kurulların seçim sonuçlarının
Hisarcıklıoğlu, kamu alımlarında yerli
açıklandığı basın toplantısında konuşan
malına
yüzde 15 fiyat avantajı sağlayan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu girişimciliğin düzenlemenin hayata geçtiğine dikkati
Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri çekerek, şöyle konuştu: “Şimdi bunu kadın
olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de her yıl girişimcilerin desteklenmesi noktasında
900 bin gencin işgücü piyasasına girdiğini bir adım ileri taşımamız gerekiyor. Bu
sistem Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı
söyledi.
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eyaletlerde uygulanıyor. Bu eyaletlerde kamu Kurulu Başkanlığı’na Ali Sabancı seçilirken,
alımlarında, kadın girişimcilerin kurduğu başkan yardımcıları Cihat Alagöz, Göktekin
Dinçerler, Gülden Yılmaz ve Sezai Hazır
şirketlere fiyat avantajı sağlanıyor.
oldu. ‘Acun llıcalı da yeni katılan isimlerden.’
KOTAYI DOLDURSUNLAR
Yani kadın girişimci daha pahalıya satsa
bile devlet malı bu şirketten alıyor. Hatta
bununla da yetinmeyip kamu alımlarında
kadın girişimcilerin kurduğu şirketler için
kota konuluyor. Devlet mal alırken bu kotayı
doldurmak zorunda kalıyor. Bundan sonra
kamudan da bu tür desteklerin hayata
geçirilmesini talep ediyoruz.”
Acun Ilıcalı din kurula katıldı
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun
yeni başkanı Evrim Aras olurken, başkan
yardımcılıklarına ise Ayfer Yılmaz, Nurten
Ceceli Alkan, Ruhsar Pekcan ve Zeynep
Bodur Okyay seçildi. TOBB Genç Girişimciler

Şiddete karşı
özgürlük şart

kadınlara

ekonomik

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
seçilen Evrim Araş da, yaptığı konuşmada,
“Çiçeği burnunda bir başkan olarak, kadının
ekonomik özgürlüğünü eline almasının hele
ki bu yaşadığımız şiddet dolu günlerde
daha büyük önem arz ettiğini düşünüyorum”
değerlendirmesini yaptı. Aras, kadınların
güçlerine sahip çıkmaya ve topluma dalga
dalga kadın duyarlılığının yayılmasına vesile
olmayı istediklerini dile getirerek, amaçlarının
kadın girişimci sayısını artırmak olduğuna da
dikkat çekti.
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Ermenek’te madenci ailelerine TAPULAR VERİLDİ

Ermenek’te maden ocağında hayatını
kaybeden 18 madenci ailesine TOBB
tarafından alınan evlerin tapuları dağıtıldı.
Bakan Elvan, ikinci tapuların da yakında
verileceğini söyledi.
KARAMANIN Ermenek ilçesinde maden
ocağında hayatını kaybeden 18 madencinin
ailesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından alman evlerin tapulan
düzenlenen törenle dağıtıldı. Ermenek
Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi salonundaki
törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, il ve ilçe protokolü ile
madenci aileleri katıldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada,
madenci ailelerinin millete emanet olduğunu
78
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söyledi. Hisarcıklıoğlu “Bu millet her zaman
emanetine sahip çıkmıştır. Sağolsun
bakanlarımız bu emanete sahip çıktı. İlk
günden bu yana Ermenek ve ailelerimiz yalnız
bırakılmadı. Bizde TOBB olarak üzerimize
düşen vazifeyi seve seve üstlendik. Hayatını
kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerine birer
ev hediye etme sözü vermiştik. Bugünde
bu sözü yerinde tutmaya geldik. Şunun da
farkındayız, elbette acıyı yaşayan bilir ve
hiçbir şey acıyı hafifletmez. Ama bizlerde
geride kalanların yalnız olmadıklarını
bilmelerini istiyoruz. İşçilerimizin emaneti
olan çocuklarının sahipsiz kalmadıklarını
bilmelerini istiyoruz. Bu milletin en zor
günlerde nasıl birbiri ile dayanışma içinde
olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu evleri
kendilerine verirken onların hayatının bir
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kömür madenlerinin yarısının is güvenliği
nedeniyle kapatıldığını kaydetti. Bakan
Yıldız, “Ermenek’teki bu acı Edirne’den
Kars’a kadar hissedildi. Katlanılabilir bir
acı değil. Ve buradaki her türlü feveranın
normal olduğunu ve bunun hep beraber
kardeş hane paylaşılması lazım geldiğini
vurgulamak isterim. Bir yandan istihdam
olsun, bir yandan burada is imkânı oluşsun
ve Türkiye’de bu kaynakların oluşması
acısından hep beraber gayret gösteriyoruz.
Ama bunlarında çalışma hayatına uygun
olması lazım. Türkiye’de şuanda hep beraber
oluşturmaya çalıştığımız bu gayretlerle
beraber bir rakam vermek isterim. O rakam
bizim Türkiye’deki madencilikle alakalı 559
tane yer altı madeni var. Bunun 217 tanesi
kömürle alakalı. Yaptığımız kontroller ile
her hangi bir sıkıntı ve benzer bir kaza
yaşanmaması adına bunun yarısı kapatılmış
durumda. Her ne kadar istemiyor olsak ta, bu
acıyı paylaşırken bu rakamları da vermemiz
gerekiyor. Bunların içerisinde Ermenek’te
olanlarda var. Ermenek’te son yaptığımız
YILDIZ: TÜRKİYE KÖMÜR MADENLERİNİN çalışmalarda 3 ocaktan 2’sinde bu şartlar
yerine getirildi ve açılıyor. Ve bütün ocaklar
YARISI KAPALI
Ermenek’te acık olarak faaliyetine devam
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı etmiş olacak” diye konuştu.
Taner Yıldız ise konuşmasında, Türkiye’de

nebze olsun kolaylaştıracak adımları atma
gayreti içindeyiz” dedi. İkinci evleri yakında
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan da yaptığı konuşmada,
madenci ailelerinin üzüntüsünü yakından
hissettiklerini vurguladı. Bakan Elvan
“Elbette bu 18 canımızı geri getiremeyiz ama
bu süre zarfında gereken çabayı gösterdik.
Bu kardeşlerimizin acısını dindirme yönünde
yoğun bir çaba sarf ettik. TOBB’a teşekkür
ediyorum 18 ailemize birer ev hediye ettiler”
dedi. Bakan Lütfi Elvan, hem İstanbul
hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla madenci ailelerine ikinci evlerinin
de kısa sürede teslim edileceğini, ailelerin
bu evlerden elde edecekleri kira gelirinin
bütçelerine katkı sağlayacağını sözlerine
ekledi. 16’sı Ermenek ilçesinde, l’i Karaman,
l’i de Zonguldak’ta alınan evlerin tapuları
verildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
tapuları madenci aileleri adına temsili olarak
aynı zamanda Karamanlı olan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan’a verdi.
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HELAL KAZANÇ İÇİN ÖLDÜLER
Ermenek’te hayatını kaybeden 18
madencinin ailelerine ev hediye edildi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geride kalanların
sahipsiz olmadıklarını bilmelerini istiyoruz”
dedi.
KARAMANIN Ermenek ilçesinde geçen yıl
28 Ekim günü, terk edilen ocağa dolan suyun
yanındaki ocağı basmasıyla yaşamını yitiren
18 madencinin ailesine verilecek evlerin
tapuları dağıtıldı. TOBB tarafından, 17’si
Ermenek’te, l’i Zonguldak’ta alınan evlerin
tapu dağıtım töreninde konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, madencilerin
helal kazançlarının peşinde koşarken
öldüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bizler
geride kalanların sahipsiz olmadıklarını
bilmelerini istiyoruz” dedi.
YENİ ACILAR OLMASIN
Törene
80
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Enerji

Bakanı
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Taner

Yıldız ise, Türkiye’de 559 yeraltı madeninin
bulunduğunu bunun 217’sinin kömürle alakalı
olduğunu ve bunların yarısının yapılan kontroller
sonucu kapatıldığını belirtti. Yıldız, madencilerin
kapalı olan ocakların açılmasını talep ettiklerini
hatırlatarak, “Biz bu ekmek kapısının yeni bir
acıya dönüşmesini istemeyiz” diye konuştu.
Konuşmalar sırasında bazı madenci yakınları
bakanlara tepki gösterdi.
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, sembolik olarak bir tapuyu
Ulaştırma Bakan Lütfi Elvan’a teslim etti.
YENİ KONUTLAR YOLDA
ULAŞTIRMA Bakanı Lütfi Elvan da yaptığı
konuşmada “Hem İstanbul hem de Ankara
Büyükşehir Belediye başkanımız ile görüştük.
Önümüzdeki günlerde bu kardeşlerimize
ikinci konutlarını teslim edeceğiz” dedi.
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26.02.2015

ERMENEK MADEN ŞEHİTLERİ AİLELERİ YENİ EVLERİNE KAVUŞTU

Bir daha böyle bir acıyı yaşamayalım
28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te özel
sektöre ait bir kömür ocağını su basmacı
sonucu hayatlarını kaybeden 18 madencinin
ailesi, kendileri için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan
evlerini teslim aldı. Tapu törenine Bakanlar
Yıldız, Elvan ve TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu
katıldı.
Millet emanetine sahip çıktı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, madencilerin
ailelerinin artık millete emanet olduğunu, bu
millet emanetine her zaman sahip çıktığını
söyledi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’ın da
katıldığı tapu teslim töreninde konuşan Rifat
Hisarcıklıoğlu, “TOBB Yönetim Kurulu, 365
oda ve borsamız olarak Türk iş dünyasının
çatı kuruluşu olarak seve seve üzerimize

düşeni üstlendik. Hayatını kaybeden işçi
kardeşlerimizin ailelerine birer ev sözü verdik.
Bugün de bu sözü yerinde tutmaya geldik.
Ailelerimiz için aldığımız evlerin tapularını
vereceğiz. Acıyı yaşayan bilir, elbette hiçbir
şey acıyı hafifletmez” dedi.
Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da, maden,
işçileri ailelerinin her zaman yanında
olacaklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de 559 yer
altı madeni olduğunu belirterek, “Bunun
217si kömürle alakalı. Yaptığımız kontroller
sonucu herhangi bir sıkıntının, benzer bir
kaza yaşanmaması adına yansı kapatılmış
durumda” dedi. Yıldız, Ermenek Ahmet
Keleşoğlu Kültür Merkezinde, ilçede hayatını
kaybeden maden işçilerinin ailelerine
verilecek evlerin tapu dağıtım töreninde,
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Ermenek’e gelirken bu acıyı hep beraber durumda. Her ne kadar istemiyor olsak da
paylaştıklarını ve acının herkesi derinden bu acıyı paylaşırken bu bilgileri de vermek
zorundayım. Bunların içerisinde Ermenek'te
yıktığım söyledi.
olanlar da var. Bu acıyı bir daha yaşamayalım.
DAYANMAK KOLAY DEĞİL
Hep beraber bunların önüne geçmek için
Edirne’den Kars’a kadar Ermenek’teki gayret gösterelim. Bazı kardeşlerimiz diyorlar
acının her yerde hissedildiğini dile getiren ki; ‹bu bizim iş kapımız, ekmek kapımız' ama
Yıldız, bütün bakanların Hükümet’i temsilen biz bu ekmek kapısının yeni bir acı noktasına
ilçede bulunduklarını ifade etti. “Tabii ki, bu dönüşmesini istemeyiz. Bunu, hiçbir zaman
acı kolay bir acı değil, katlanılabilir bir acı için olsun istemeyiz. O yüzden bu tedbirleri
değil. Buradaki her türlü feveranın normal alıyoruz."
olduğunu, bunun hep beraber kardeş hane
TOBB’A TEŞEKKÜR
paylaşılması lazım geldiğini, bir kez daha
Üzüntünün paylaşıldığı gibi buruk sevinci
vurgulamak isterim” diyen Yıldız, bir yandan
iş imkanı oluşması için bir yandan da paylaşmak için Ermenek’e geldiklerini
Türkiye’de kaynakların oluşması açısından aktaran Yıldız, bu acıların Türkiye’nin birçok
gayret gösterildiğini kaydetti. Bunların da yerinde tekrarlanmaması için kontrollere
çalışma hayatına uygun olması gerektiğine devam ettiklerini kaydetti. Bağışlan nedeniyle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, 18 acılı
dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:
ailenin ve 18 madencinin adına teşekkür
YARISINI KAPATTIK
eden Enerji Bakanı Taner Yıldız, bundan
“Türkiye’de 559 yer altı madeni var. Bunun sonraki süreçte de bu tür, buruk da olsa
217si kömürle alakalı. Yaptığımız kontroller yaşanacak sevinçli günlerde hep beraber
sonucu herhangi bir sıkıntı, benzer bir burada olacaklarını söyledi.
kaza yaşanmaması adına yansı kapatılmış
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Temel atma törenine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Sağlık Bakanı Müezzinoğlu
katıldı.

Kapıkule'de çağ dışı manzara sona erecek
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’nda
özellikle yaz aylarında yaşanan uzun TIR
kuyruklarının ortadan kalkması ve TIR
şoförlerinin
ihtiyaçlarının
karşılanması
için yapılması planlanan yaklaşık 300 TIR
kapasiteli dev ‘Kapıkule TIR Parkı’ projesinin
temel atma töreni gerçekleştirildi. TIR
Parkı’nın temeli, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu
ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle
atıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende
yaptığı konuşmada, TIR sürücülerinin yazın
sıcakta, kışın soğukta eziyet çektiklerini
hatırlatarak, “Mallarımızı Avrupa ülkelerine
taşıyan şoförlerimiz en insani ihtiyaçlarını

bile maalesef gideremiyordu. Çok açık
söylüyorum. Bu çağ dışı görüntü ne
ülkemize, ne Edirne’ye bir Türkiye’nin
batıya açılan kapısına yakışmıyor. Ama artık
temelini atacağımız bu tesisle birlikte bu
görüntüler inşallah sona erecek. Bu çağdışı
manzara sona erecek. TIR’larımız Avrupalı
muadilleriyle aynı standartlarda modern
bir parka kavuşacak. TIR parkı otomasyon
sistemi ile çalışacak. Parka giren her şoför
eline alacağı çağrı cihazı ile bu cihaza park
edeceği yeri görecek. Parkta yer aramayacak.
Ve çağrı cihazı ile ne zaman yola çıkacağını
görebilecek. Ve kendisine sıra yaklaştığı
zaman çağrı cihazı uyarı verecek” dedi.
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Kapıkule'ye süper otomasyon sistemi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TIR’larımız,
Avrupalı muadilleriyle aynı standartlarda
modern bir parka kavuşacak. TIR parkı
otomasyon sistemi ile çalışacak. Parka giren
her şoför eline alacağı çağrı cihazı ile park
edeceği yeri görecek. Parkta yer aramayacak
Ve çağrı cihazı ile ne zaman yola çıkacağını
görebilecek. Ve kendisine sıra yaklaştığı
zaman çağrı cihazı uyan verecek” dedi.
YILDA 480 BİN TIR Hisarcıklıoğlu, Kapıkule
Sınır Kapısının ön tarafında oluşturulan
Kapıkule TIR Parkı açılış töreninde yaptığı
konuşmada, Kapıkule Sınır Kapısının
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Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci
büyük sınır kapısı olduğunu hatırlatarak,
“2014’te Kapıkulede 480 bin TIR geçiş yaptı.
Zaman zaman hepiniz şahit oluyorsunuz.
Hafta sonu televizyonlarda haber olan
konu Kapıkulede kilometrelerce bekleyen
TIR kuyruklarıdır. Yine bu kuyruk sebebiyle
Avrupa ülkelerinde takograf cezası yiyorlardı.
Bu TIR parkının olmaması sürücülere hem
diğer araçları, hem de Edirnelileri sıkıntıya
sokuyordu. Mallarımızı Avrupa ülkelerine
taşıyan şoförlerimiz en insani ihtiyaçlarını bile
maalesef gideremiyordu” ifadesini kullandı.
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Kapıkule'ye TIR parkı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tırlarımız,
Avrupalı muadilleriyle aynı standartlarda
modern bir parka kavuşacak. Tır parkı
otomasyon sistemi ile çalışacak. Parka giren
her şoför eline alacağı çağrı cihazı ile park
edeceği yeri görecek. Parkta yer aramayacak.
Ve çağrı cihazı ile ne zaman yola çıkacağını
görebilecek. Ve kendisine sıra yaklaştığı
zaman çağrı cihazı uyarı verecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’nın ön
tarafında oluşturulan Kapıkule Tır Parkı açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Kapıkule Sınır
Kapısı’nın Türkiye’nin en büyük, dünyanın
ise ikinci büyük sınır kapısı olduğunu
hatırlatarak, “2014 yılında Kapıkule’de

toplam 480 bin tır geçiş yaptı. Yani Kapıkule
Türkiye’nin ihracatının ve dış ticaretinin
yükünü çekmiş. Zaman zaman hepiniz şahit
oluyorsunuz. Hafta sonu televizyonlarda
haber olan konu Kapıkule’de kilometrelerce
bekleyen tır kuyruklarıdır. Yine bu kuyruk
sebebiyle Avrupa ülkelerinde takograf
cezası yiyorlardı. Bu tır parkı olmaması
hem TIR sürücülerine hem diğer araçların
hem de Edirnelileri sıkıntıya sokuyordu. Tır
sürücülerimiz yazın sıcakta, kışın soğukta
eziyet çekiyorlardı. Mallarımızı Avrupa
ülkelerine taşıyan şoförlerimiz en insani
ihtiyaçlarını bile maalesef gideremiyordu”
diye konuştu.
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Yeni TIR parkı ile kuyruklara son
Kapıkule Sınır Kapısı’nın ön tarafında
oluşturulan Kapıkule TIR Parkı gümrüklerdeki
yığılma ve kuyrukları da önleyecek.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ)
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız,
“Değerli tır sürücülerimiz bu tesislerde
konaklayabilecek. En önemlisi bekleme
sürecini cihazlarla takip edebilecek. Yeni TIR
parkımız 95 bin metrekare alan üzerine inşa
edilebilecek” dedi. Parmaksız, “Kapıkule
hala birçok uluslararası platformda örnek
gösterilmektedir” şeklinde konuştu.
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MODERN BİR TESİS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TIR parkı
otomasyon sistemi ile çalışacak. Parka
giren her şoför eline alacağı çağrı cihazı
ile park edeceği yeri görecek. Parkta yer
aramayacak. Ve çağrı cihazı ile ne zaman
yola çıkacağını görebilecek. Ve kendisine
sıra yaklaştığı zaman çağrı cihazı uyarı
verecek” ifadelerini kullandı.
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İş dünyası gelecek 2 yılı yeniden tahmin edecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Yolsuzlukla hepimiz kaybederiz” mesajı
verdiği iş dünyasına, “Belirsizlik sürüyor,
gelecek 2 yılı yeniden tahmin edin” çağrısı
yaptı.

‘Yolsuzlukla Mücadele’ başlıklı konferansta
konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide
belirsizliklerin
sürdüğünü
anlattı.
Konuşmasında, “Tüm şirketlerin 2015-2016
tahminlerini yeniden düzenlemesi gerekiyor.
Bu doğal olarak benim gibi iş insanlarının
karar alma süreçlerini oldukça karmaşık hale
getiriyor” ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu,
bu noktada G20’nin iş dünyasındaki bu
belirsiz ortamı giderebilmek için koordinasyon
mekanizması olarak çalışması gerektiğini
anlattı.

FED’in yılın ikinci yarısı için verdiği
faiz sinyalleri ve iç piyasadaki sert döviz
hareketlerinin ardından iş dünyası yıla sil
baştan başlama sinyali verdi. İş dünyasının
çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “İşadamları olarak kısa
YOLSUZLUĞUN KAZANANI OLMAZ
vadede daha ciddi bir sorunla yüzleşeceğiz.
Küresel ekonomi yeni bir düzene geçiyor”
Tüm bu şartlar altında eşitsizlik ve
açıklaması ile işadamlarına tahminlerinizi yolsuzluğun da yaygın hale geldiğine dikkat
gözden geçirin çağrısı yaptı.
çeken Hisarcıklıoğlu, şirketlere bu oyunda
kazanan olmaz mesajı verdi. Yolsuzluğun
KARAR ALAMIYORUZ
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı eşit rekabet şartlarını engellediğinin altını
kapsamında dün İstanbul’da düzenlenen çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
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"Amacımız tüm şirketlerin aynı şartlarda
rekabet etmesini sağlamak. Uzun vadede
hiçbir şirket yolsuzluktan ve rüşvetten
kazanamamıştır. Rüşvet ve yolsuzlukla gelen
kısa vadedeki avantajlar verimlilik sıçraması
yapamayınca uzun vadede dezavantaja
dönüşür. Kurallı bir ekonomik sistem kurmak
hepimizin önceliği olmalıdır."
BORÇ GELİRİN 3 KATI
Hisarcıklıoğlu, açıklamalarında, global
borç seviyelerinin de artık korkutucu bir tablo
ortaya koyduğuna işaret etti. 2007 yılında
142 trilyon dolar olan küresel borç rakamının
geçen yıl 199 trilyon dolara yükseldiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, dünyanın gelirinin
3 katı kadar borçlu bir yer haline geldiğini
açıkladı. Küresel büyüme oranlarındaki
düşüşün de korumacılık önlemelerini
artmasına neden olduğunu söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl 4436 korumacı
önlem tespit edildi ve bunların 2999 tanesi
G20 ülkeleri tarafından yapıldı. Eşitsizlik
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sorunu ekonomik olmaktan çıkıp toplumsal
bir sorun hale gelmeye başladı ve iş dünyası
için rekabet şartlarını ciddi oranda etkiliyor”
dedi.
Yolsuzluk evrim
mücadele şart

geçirdi

3

ayaklı

OECD Direktörü Nicolas Bonucci, önemli
bir politik lider olan Kemal Atatürk’ün
“Devrimsel liderlik yolsuzluğa karşı direnç
gerektirir” dediğini hatırlatarak, “Biz de bu
direncin oyuncuları olabiliriz” ifadeleri ile
dikkat çekici çıkış yaptı. Global ekonomik
kriz sonrası yolsuzluğun evrim geçirdiğini
söyleyen Bonucci, burada 3 ayaklı bir
mücadele edilmesi gerektiğine işaret
ederek şöyle devam etti: “Aynı şekilde hem
şirketler hem de kamu da evrilmeli ki bunlar
saptanabilsin. Burada hükümetlerin de
elini taşın altına koymasının sivil toplum, iş
dünyası ile birlikte hareket etmesi gerekir.
Zorluk yolsuzluğu bulmakta değil, bunun
içselleştirilmesinde.”
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‘Dedem Korkut’u okuyanla mezhep temelinde
ayrılamaz’
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB'da
Dede Korkut kitabı "Han'ım Hey"in tanıtım
toplantısına katıldı. Konuşmasında siyasi
mesajlar vermekten kaçınan Davutoğlu şu
değerlendirmeleri yaptı:
• Biz, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye
Cumhuriyeti çizgisini dile getirdiğimizde birileri
rahatsız oluyor. Birileri Türkiye Cumhuriyeti
devletini, tarihin belli bir şartında, o toplu
durum içinde çıkmış rastgele bir devlet diye
görmek istiyor. Biz 'Osmanlı' dediğimizde
neredeyse rahatsız olan bir milletin evlatları
varsa bir sıkıntı var demektir.

Hüseyin'i, Hz. Osman'ı aynı anda güzelce
ifade eden bir kültür parçalanabilir mi,
ayrılabilir mi? Dedem Korkut okuyanları şu
veya bu mezhep temelinde bölmek mümkün
olabilir mi?
KEFİYE KUŞANDI

Başbakan Davutoğlu dün, Yörük ve
Türkmenlerin sivil toplum kuruluşları ve Türk
dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.
Davutoğlu'na bir kip türbe toprağı, Kurana»
'Kerim, Türk bayrağı, Yörük heybesi, kalpak,
kefiye, Hançer, kuşak ve Osmanlı Tuğrası
hediye edildi. Türk kıyafeti "kefiye" giyip
• Sünni-Alevi diye ayrım yapıldığı hançer kuşanan Davutoğlu, "Bir lazım şimdi"
bir dönemde, Hz. Ali'yi, Hz. Hasan'ı, Hz. esprisi yaptı.
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Türbelerden
DESTUR ALDIM
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, ‘Dede
Korkut Han’ım Hey’ kitabının tanıtımında,
“Başbakanlık’ın
ağır
sorumluluğunu
aldığımda eski usul türbelere giderek destur
aldım. Bazılarına bu efsanevi gelebilir ama
bana gelmiyor” açıklamasını yaptı. TOBB
tarafından derlenen 2 ciltlik kitabının tanıtım
toplantısında konuşan Davutoğlu şunları
söyledi:
BÖLMEK MÜMKÜN MÜ?
“Bana verildiği gün akşam eve gidip
okudum. Beni büyüledi. Dede Korkut yeniden
zihnimde canlandı. Doğduğum yeri, her bir
değişimde çocukluğumda mekân ve tarih
bilinci veren o çevremi hatırladım. Babam
bana dedemin adını koyduğunda bana
Ahmet’i Sani derdi. Yıllar sonra Hoca Ahmet
Yesevi’yi okuduğumda onun da isminin
90
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Ahmet’i Sani olduğunu gördüm. Babamın
Ahmet Yesevi’nin adını koymaya çalıştığını
anladım. Bu eserin bende uyandırdığı etki,
şahsi serüvenimle ilgilidir. Bu aralar ‘Alevi
Sünni ayrışması var’ diyorlar. Şimdi ‘SünniAlevi’ diye ayrım yapıldığı bir dönemde
Hz. Ali’ye, Hz. Hasan’a, Hz. Hüseyine, Hz.
Osman’a aynı anda böyle güzelce ifade
eden bir kültür parçalanabilir mi? Ayrılabilir
mi? Dedem Korkut okuyanları, şu veya bu
mezhep temelinde bölmek mümkün olabilir
mi? Türkiye’de maalesef tarihten kopuk
aydınlar, bizim milletimizi tarihten koparmak
için tarih yazıyorlar. Onlar ne yaparsa
yapsınlar Dedem Korkut’un o ali sesi, o
derin irfanı yaşadıkça bu tarih süreklilikle
yaşayacaktır, bu tarih bilinci gelecek nesillere
hiç aksamadan aktarılacaktır. Bu tarih bilincini
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yaşatmak bizim görevimiz. Tarih bilincini
şu veya bu grubu dışlayarak başka bir
grubu tarihin merkezine yerleştirerek değil,
tarihimizi tam bir bütünlük içinde, inşa, ihya
ve idrak ederek yapabiliriz. Bu anlamda Dede
Korkut bizim için bulunmaz bir nimet ve bütün
o derin kültürümüzü anlamak bakımından da
büyük bir irfan kaynağıdır. Başbakanlık’ın
ağır sorumluluğunu aldığımda eski usul
türbelere giderek destur aldım. Bazılarına bu
efsanevi gelebilir ama bana gelmiyor.

kalmalarla şunu fark ederdim; gittikleri her
yerde 1 sene önce doğal bir değişiklik olduysa
ona bakılırdı. Ağaçların adları vardı, kayaların
adları vardı. O yüzlerce sürünün içinde her
bir oğlağın, her bir keçinin adı vardı. Bir
milletin doğa bilinci böyle oluşur. Çevrecilik
modern bir kültürün eseri değildir. Çevreci
olmak doğaya baktığımda Rab’dan oraya
yansıyanı görmektir, doğaya baktığımda
veya başka varlıklara baktığımda kendinden
ona bir şey katabilmektir.”

MİLLETİN DOĞA BİLİNCİ
Küçükken yaz tatilinde Yörük obalarının
birkaç göçüne katıldım. Bir gün süren durup-
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BAŞBAKAN DAVUTOĞLITNDAN BİRLİK MESAJLARI:

Dedem Korkut'un izinden gitmeli
Davutoğlu, Yörük ve Türkmenlerin sivil
toplum kuruluşları ile Türk dünyasından
temsilcilerle bir araya geldi. Görüşmede,
Türk tarihinde önderlik yapmış isimlerin
türbelerinden getirilen topraklar bir küpe
konularak Davutoğlu'na armağan edildi.
Davutoğlu hediye edilen kalpağı, Türkmen
kıyafeti keyfiye ile hançeri takarken, "bir de at
lazım şimdi" esprisini yaptı.

Tanıtım’ında adeta üniversitede ders verir
gibi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Dedem
Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep
temelinde bölmek mümkün olabilir mi?"
dedi. Davutoğlu, TOBB Genel Merkezi'nde
düzenlenen Dede Korkut Kitabı Baskısı

Hüseyin'i, Hazreti Osman'ı aynı anda böyle
güzelce ifade eden bir kültür parçalanabilir
mi, ayrılabilir mi? Dedem Korkut okuyanları,
şu veya bu mezhep temelinde bölmek
mümkün olabilir mi?

GÜZEL
İZLER:
Bizim
tarihimiz,
Dedem Korkut ve onun benzeri Hoca
Ahmet Yesevi'nin kültürünün Anadolu'ya
gelişi esnasında yaşanan serüven ve 1113'ncü yüzyıl arasında yaşanan Turan,
Iran, Mezopotamya, Anadolu kültürleri
anlaşılmadan, anlaşılamaz. Dedem Korkut
Davutoğlu, "Bizim tarihimiz, Dedem Korkut burada çok güzel izler verir bize, bu kültürel
ve onun benzeri Hoca Ahmet Yesevi'nin mirasın nasıl harmanlandığı konusunda.
kültürünün Anadolu'ya gelişi esnasında
BÖLMEK MÜMKÜN MÜ: Şimdi Sünni,
yaşanan serüven anlaşılmadan, anlaşılmaz" Alevi diye ayrım yapıldığı bir dönemde,
diye konuştu.
Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan'ı, Hazreti
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İPADLERİ YOKTU: Orhun anıtlarına
gittiğimizde yol yoktu. Orada ferman edildi,
'bu yol yapıla'. O yol, Bilge Kağan yolu asırlar
sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından
yapıldı. Hoca Ahmet Yesevi'nin Dergâhına
vardığımda, onun tefekkür için 63 yaşında
girdiği ve bir daha çıkmadığı çilehaneye
girip bir gece yarısı, neredeyse sabaha
kadar kaldığımızda, Yesevi'nin elinden el
alıp, Anadolu'ya doğru yürüyen Horasan
erenlerini tek tek hissediyorsunuz. O
erenlerin ellerinde İPad veya cep telefonları
yoktu. Ama gönüllerinde bütün insanlığı
kuşatan bir iman deryası vardı.
AHMEDİ SANİ: Babam, bana dedemin
adını koyduğunda kulağıma ezandan sonra
Ahmedi Sani dediğini söylerdi. Ben de Ahmedi
Hani'nin büyük dedemden yansıdığı ya da
vefat eden amcamdan geldiğini sanırdım,
seneler sonra Hoca Ahmed Yeseviyi
okuduğumda Hoca Ahmedi Yesevi'nin
de Ahmedi Hani olarak adlandırıldığını
bildiğimde aslında bana ismini verirken Hoca
Ahmed Yesevi'nin ismini vermek istediğini o
zaman idrak ettim.

DEDEM KORKUT NE YAPARDI?:Yaklaşık
6 yıl başmüvaşir olarak çalıştığımda
Başbakanlıkta, hep şöyle düşünürdüm,
herhangi bir şekilde bir konu istişare
edildiğinde, acaba Dedem Korkut ki bir
başmüşavir gibi de aynı zaman bir nasihat
ehlidir, bir irfan ehlidir Oğuz beylerine, bu
anlamda bir müşavirlik yapmıştır, acaba
Dedem Korkut olsa ne derdi? Bu durumda
acaba Nizamülmülk nasıl bir tavır takınırdı?
Öfkelendiğim anda ne derdi? Fevri karar
almak durumunda kaldığımda hangi ahlaki
nasihati yapardı? Bunları kendi kendime
sormayı hiç ihmal etmemeye çalışıyorum.
'DEDEM KORKUT NE DERDİ?'
Dede Korkut Kitabı Baskısı Tanıtım’ında
konuşan
Başbakan
Davutoğlu:
"Cumhurbaşkanımıza, 6 yıl başmüvaşir
olarak çalıştığımda hep şöyle düşünürdüm:
Bir konu istişaresinde, acaba Dedem Korkut
ki bir başmüşavir gibi de aynı zaman bir
nasihat ehlidir, acaba Dedem Korkut olsa ne
derdi?"
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Davutoğlu:Dede Korkut kültürümüzün ışığıdır

MEZHEP
TEMELİNDE
BÖLMEK
Dede Korkut’u ‘büyük bir irfan kaynağı’
olarak tanımlayan Davutoğlu: Dedem Korkut MÜMKÜN MÜ?
okuyanları, şu veya bu mezhep temelinde
Helal eş, ana anlatımını Kadınlar
bölmek mümkün olabilir mi?
Günü’nde, bizim kültürümüzden böyle
TOBB Genel Merkezi’nde düzenlenen damıtılmış şekilde, daha güzel anlatmak
Dede Korkut Kitabı Baskısı Tanıtım’ına mümkün mü? Şimdi Sünni, Alevi diye ayrım
katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dedem yapıldığı bir dönemde, Hazreti Ali’yi, Hazreti
Korkut’un ‘birleştirici’ yönüne vurgu yaptı. Hasan’ı, Hazreti Hüseyin’i, Hazreti Osman’ı
Davutoğlu, “Sünni, Alevi diye ayrım yapıldığı aynı anda böyle güzelce ifade eden bir kültür
bir dönemde, Hazreti Ali’yi, Hazreti Hasan’ı, parçalanabilir mi, ayrılabilir mi? Dedem
Hazreti Hüseyin’i, Hazreti Osman’ı aynı Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep
anda böyle güzelce ifade eden bir kültür temelinde bölmek mümkün olabilir mi?
parçalanabilir mi, ayrılabilir mi? Dedem
KINALIZADE’Yİ TÜRKİYE ‘DEKİLER
Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep DE BİLMİYOR: Yurt dışında Malezya’da
temelinde bölmek mümkün olabilir mi” dedi. ders
vermeye
başladığımda
baktım
Davutoğlu şu mesajları verdi.
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ki sınıf Birleşmiş Milletler gibi, 25 ayrı
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milletten öğrenci var ama benim kitap
Yunan’dan başlıyor, Roma’dan devam
ediyor, Hristiyanlık ve çizgide hiç Asyalı,
Müslüman yok, Türk zaten yok da Asyalı da
yok. Bütün programı değiştirdim ve yeni bir
çizgide siyasi düşünce tarihi anlattım. İçine
de bizim klasikleri de koydum, Farabi’yi,
Kınalızade’yi... Seneler sonra, yetiştirdiğim
öğrencilerden birisi, doktorayı tamamlayıp
hoca olarak döndüğünde üniversiteye,
mektup yazdı bana, dedi ki ‘Hocam yeni gelen
nesil, maalesef çok iyi yetişmiş Davutoğlu,
Yörük ve Türkmen sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri | ile de bir araya geldi. Kabulde
Davutoğlu’na, Türk tarihinde i önderlik
yapmış çok sayıda ismin [ türbelerinden
alınan toprağın bulunduğu küp hediye
edildi. değil Kınalızade’yi dahi bilmiyorlar.’
Malezya’da ne okutursanız onu görüyor. Ben
de cevap yazdım ‘Üzülme, Türkiye’dekiler de
bilmiyor’ diye.

değil, sarıçiçekle konuşan mecnun değil,
sarıçiçekle konuşan bir çevreci, bir hikmet
sahibi. Çevrecilik, modern kültürün eseri
değildir. Gerçek çevreci olmak doğaya
baktığında Rab’dan oraya yansıyanı
görmektir.
DERİN
KÜLTÜRÜMÜZÜN
İRFAN
KAYNAĞI: Dede Korkut bizim için bulunmaz
bir nimet ve bütün o derin kültürümüzü
anlamak bakımından da büyük bir irfan
kaynağıdır.”
Yeniden basıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise
Oğuz Türkleri’nin büyük destanı olan ‹Dede
Korkut' hikâyelerinin iki orijinal nüshasından
birinin Vatikan’da, birinin de Almanya’da
olduğunu ifade etti. Vatikan nüshasının ilk
defa Türkiye’de ‘tıpkıbasım’ının yapıldığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, 13 aylık bir çalışma
sonucu Vatikan ve Almanya nüshalarının
GERÇEK
ÇEVRECİLİK
RAB’DAN tıpkıbasımının yanı sıra günümüz Türkçesiyle
YANSIYANI GÖRMEKTİR: Yunus Emre, de basılarak araştırmacıların hizmetine
‘sordum sarıçiçeğe derken’ bir mecnun sunulduğunu söyledi.
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Hz. Ali ve Hz. Osman'ı birlikte öğrenen toplum
bölünemez
İslam dünyasında mezhebi ayrılıkların analizi olduğunu söyledi.
derinleştirildiği bir donemde güçlü kültürlerin
Devletleşmenin izleri var
önemine işaret eden Başbakan Davutoğlu,
Türk tarihinde sözlü edebiyattan yazılı
“Dede Korkut okuyanları, su veya bu mezhep
temelinde bölmek mümkün olabilir mi” dedi. edebiyata, metafizik düşünceden tarihi
alana geçişte ara metinlerin olduğunu
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, “Şimdi belirten Kutadgu Bilig, Divan-ü LügatSünni, Alevi diye ayrım yapıldığı bir dönemde, it-Türk,
Menakıbname,
Saltukname,
Hazreti Ali’yi, Hazreti Hasan’ı, Hazreti Danışmentnamelerin
hepsinin
göçebe
Hüseyin’i, Hazreti Osman’ı aynı anda böyle kültüründen, yerleşik kültüre geçişin ve
güzelce ifade eden bir kültür parçalanabilir devletleşme sürecinin izlerini yansıttığını
mi, ayrılabilir mi?” dedi. Davutoğlu, Türkiye söyledi.
Odalar ve Borsalar Birliği Genel Merkezi’nde
Büyük geçisin öncüsü
düzenlenen Dede Korkut Kitabı Baskısı
Tanıtım’ında yaptığı konuşmada, akademik
Dede Korkut’un büyük geçiş döneminin
olarak bakıldığında, bu eserlerde en fazla öncü kişiliği olduğunu, İslami tasavvuru
üstünde durduğu hususlardan birisinin, anlattığında, sentezin, yeni iman halinin
kültürel dönüşümler esnasında, siyasi bütün unsurlarının görüleceğini dile getiren
zihniyeti etkileyen büyük geçiş dönemlerinin Davutoğlu, “Şimdi Sünni, Alevi diye ayrım
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yapıldığı bir dönemde, Hazreti Ali’yi, Hazreti
Hasan’ı, Hazreti Hüseyin’i, Hazreti Osman’ı
aynı anda böyle güzelce ifade eden bir kültür
parçalanabilir mi, ayrılabilir mi? Dedem
Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep
temelinde bölmek mümkün olabilir mi”
ifadesini kullandı.
Tarihten kopuk aydınlar

bizim milletimizi tarihten koparmak için tarih
yazıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar,
Dedem Korkut’un o ali sesi, o derin irfanı
yaşadıkça, bu tarih süreklilikle yaşayacaktır”
dedi.
Konuşmasını Dede Korkut’un bir duasıyla
bitiren Davutoğlu, toplantı sonunda kitabı
hazırlayan ekibe plaket verdi.

Davutoğlu, “Şimdi Türkiye’de bazı
maalesef tarihten kopuk aydınlar ise bizi,

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

97

72. GENEL KURUL

12.03.2015

TOBB’da düzenlenen Dede Korkut Kitabı’nın tanıtımına katılan Başbakan
Davutoğlu’na kaftan ve yöresel kıyafetler hediye edildi.

Kültürünü bilmeyen geçmişini anlayamaz
Korkut kitabının tanıtım toplantısında, “Ben
Anadolu’nun Türkmen lehçesine yerleşen
Dedem Korkutun dilini o kadar doğal şekilde
hissettim ki, anneannem ile karşılıklı oturur,
“Horasandır bizim ilimiz” der ve konusurduk.
Isfahan ve tarihimiz bir yolculuktur, bir
kapıdan girer diğer kapıdan çıkarsınız. Asırlar
DAVUTOĞLU, İslamiyet ve İran’dan geçmiş mert ve namert birbirine karışmış”
geçip,
Anadolu’ya
gelen
tarihimizin açıklamasında bulundu.
BU KÜLTÜRLERİ ANLAMAYAN, KENDİ
süzgecinde Dede Korkut ve Hoca Ahmet
Yesevi; kültürlerinin anlaşılması gerektiğini GEÇMİŞİNİ ANLAYAMAZ
söyleyerek, “Bu kültürleri anlamayan, kendi
Kitapların tarihin serüveni ve damıtılmış
geçmişini anlayamaz” dedi.
ürünleri olduğuna da vurgu yapan Davutoğlu,
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, dün
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel
Merkezi’nde düzenlenen ‘Dede Korkut Kitabı
Baskısı’ tanıtımında konuştu. Davutoğlu,
tanıtım
toplantısında
tarihten
gelen
zenginliğimize ve kültürümüzün çeşitliliğine
dikkat çekti.

‘Kültürünü bilmeyen geçmişini anlayamaz’ “Paganizmden dinler arası geçişlere bakıldığı
Başbakan Ahmet Davutoğlu Dede zaman ince bir ayrıntı dikkat çeker. Bizim
tarihimize baktığınızda da tarihin dokusunu
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İran’dan geçip,. Anadolu’ya gelen tarihimizin
süzgecinde Dedem Korkut ve Hoca Ahmet
Yesevi kültürlerinin anlaşılması gerektiğini
söyleyerek, “Bu kültürleri anlamayan, kendi
geçmişini anlayamaz” dedi. nı bir hizmet
aşkının da bizlere nakşedildiğine şahit
oluruz” sözlerine “Dedem Korkutun söylediği
gibi bir dua ile bitireyim, “Yerli kara dağların
yıkılmasın. Gölgeli büyük ağacın kesilmesin.
Taşkın akan güzel suyun kurumasın.
Kanatlanın uçları kırılmasın. Koşar iken ak
boz atın sendelemesin. Vuruşunca kara çelik
öz kılıcın çentilmesin. Dürtüşürken alaca
mızrağın utanmasın. Ak bürçekli ananın
DEDE KORKUT ANLAYIŞINDA ZİLLET yeri cennet olsun. Ak sakallı babanın yeri
cennet olsun Han’ım eyyyy...” ifadeleri ile
OLMAZ
konuşmasına son verdi.
Dede Korkut, Hoca Ahmet Yesevi ve diğer
ÇÖZÜM SÜRECİ MASAYA YATIRILDI
bütün değerlerimizin öğretileri ile beslenen
Öte yandan, Başbakan Ahmet Davutoğlu
siyaset ahlakında, zillet olmaz ifadeleri
ile gece gündüz koşturarak ve büyük bir başkanlığında Çözüm Süreci Toplantısı
Başbakanlık
Merkez
Binada
hizmet aşkı ile yol aldıklarını ifade eden yapıldı.
Davutoğlu, “Ata biner yol alırız, yürürüz. düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen
Yola çıkmayan ilerleyemez, Anadolu’da toplantıya, AK Partiden milletvekili aday
yörük diline sirayet eden “biz bu yola çıktık, adaylığını geri çeken ve MİT Müsteşarlığına
yola düzüldük” ifadesi vardır, bu sözler yeniden atanan Hakan Fidan da katıldı.
ile yolun meşakkatli ve zorluğuna dikkat Toplantıda çözüm sürecinde gelinen nokta
çekilirken aynı zamanda da inıaBaşbakan ve bundan sonra atılacak adımların ele
Ahmet Davutoğlu, dün Türkiye Odalar ve alındığı öğrenildi.
Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezi’nde
düzenlenen ‘Dede Korkut Kitabı Baskısı’
tanıtımında konuştu. Davutoğlu, islamiyet ve
ve milli kültürümüzü anlamak isteyenlere
bu eserler ışık tutar. Bu izlere gözünüzü
kapattığınız zaman anlayışınız eksik kalır.
İslamiyet ve İrandan geçip Anadolu’ya gelen
tarihimizin süzgecinde Dedem Korkut ve
Hoca Ahmet Yesevi kültürlerinin anlaşılması
gerekiyor. Bu kültürleri anlamayan, kendi
geçmişini anlayamaz. Bunlar tarihimizin ana
unsurlarını oluşturur. Dile baktığınızda da
Dedem Korkut’ta bütün dillerin Türkçesini
anlamış olursunuz. Kutadgu Bilig ve
Nağmeler eserleri kendi kültürümüzün izlerini
yansıtır. İslam’da Dedem Korkut eserlerine
dair pek Çok ipucu taşır” dedi.
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DEDE KORKUT "aslına" döndü
TOBB, Dede Korkut Hikâyeleri’ni uzun bir
çalışmanın sonunda yeniden kitaplaştırarak,
kültürümüze armağan etti. Kitabın tanıtım
törenine katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Türk-İslâm kültürünün harmanlanmasında Dede
Korkut'un büyük bir önemi olduğunu söyledi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
kültür hayatına katkılarını sürdürüyor. Dede
Korkut Kitabı, TOBB tarafından prestij eser
olarak yayınlandı. Kitap, Ankara’da düzenlenen
bir toplantıyla tanıtıldı. Kitabın tanıtım töreninde
konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dede
Korkut’un hayat hikayesi konusunda çok
rivayetin olduğunu belirterek, birçok tarihçinin,
Dede Korkut’un “Hazreti Peygamber döneminde
yaşadığını, Müslüman olduğunu ve diğer boylan
İslam’a davet ettiğini” söylediğini aktardı.
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TARİHİMİZ,
DEDE
ANLAŞILMADAN ANLAŞILAMAZ

KORKUT

Dede Korkut’un büyük geçiş döneminin öncü
kişiliği olduğunu, İslami tasavvuru anlattığında,
sentezin, yeni iman halinin bütün unsurlarının
görüleceğini dile getiren Davutoğlu, şöyle
konuştu; “ORTA Asya’dan yola çıkan, o büyük
yolculuktaki Dede Korkut’un bütün izlerinde bu
yolculukları görürsünüz. O yolculukta o değişimi
İslamiyet’le sentezlenen o yolda, birçok İranTuran ilişkisiyle İran kültürüyle etkilenip, onunla
bir temasa geçen sonra Anadolu’ya gelip yerleşen
o kültürün ana çizgilerini takip ettiğinizde işte bu
tarihe hitap noktasında bize kadar sirayet eden
ana unsurları görürsünüz. Bizim tarihimiz, Dede
Korkut ve onun benzeri Hoca Ahmet Yesevi’nin
kültürünün Anadolu’ya gelişi esnasında yaşanan

BASINDA TOBB - MART 2015

serüven ve 11’inci-13’üncü yüzyıl arasında
yaşanan Turan, İran, Mezopotamya, Anadolu
kültürleri anlaşılmadan, anlaşılmaz. Onun için
Selçuklu dönemleri, Artuklu, Karakoyunlu,
Akkoyunlu dönemleri daha sonra Osmanlı’da
rafine hale gelecek kültürün ana unsurlarını
oluşturur. Dede Korkut burada çok güzel izler
verir bize, bu kültürel mirasın nasıl harmanlandığı
konusunda. Dile baktığınızda Dede Korkut’ta
birçok dilin, Türk lehçesinin izlerine rastlarsınız.”
TIPKIBASIMI DA YAPILDI
TÜRKLERİN bilinen en eski destanlarından
biri olan ve 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilen

Dede Korkut hikâyelerinin ne yazık ki ülkemizde
orijinal nüshası bulunmuyor. Dede Korkut
Kitabının varolan ve biri Dresden’de, öbürü
Vatikan’da olmak üzere iki orijinal yazmasının
Dresden’deki nüshasında 12, Vatikan’daki
nüshasında ise 6 hikâye yer alıyor. TOBB, bu
iki nüshadaki 18 hikâyeyi bir araya topladı.
Kitap,18 ayrı sanatçının aylar süren çalışmaları
neticesinde günümüz Türkçesi’yle hazırlandı.
Görsel olarak geleneksel sanatların en güzel
örnekleriyle bezenen iki cilt, bin 492 sayfadan
meydana gelen kitabın girişinde kapsamlı bir
Dede Korkut Kitabı incelemesi de bulunuyor.
Eser, tıpkıbasım olarak da yayımlandı.
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TOBB’DAN KÜLTÜRÜMÜZE ÇOK BİR DEĞERLİ ARMAĞAN

DEDE KORKUT KİTABI
Kitapta, Dedem Korkutun o hikmet dolu
hikayelerinin yanı sıra, bugün Vatikan ve
Dresden kütüphanelerinde bulunan el
yazması nüshaların tıpkı basımları da var. Bu
da TOBB’un DEDE KORKUT KİTABI HAN’IM
HEY’e ayrı bir anlam ve değer kazandırıyor.
Bilindiği gibi, Dede Korkut Kitabı’nın
iki orijinal elyazması var; biri Almanya
Dresden Kütüphanesinde, diğeri Vatikan’da.
TOBB, benzersiz bir DEDE KORKUT
kitabı yapabilmek için, Vatikan ve Dresden
kütüphanelerinde elyazması ulaşabilme
konusunda büyük çabalar harcamış, ama
sonunda başarmış: DEDE KORKUT’un
Vatikan’daki
kopyasının
tıpkıbasımı
Türkiye’de ilk kez basılıyor.

armağan edildi. DEDE KORKUT’un tanıtım
törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bilim adamları,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve seçkin
davetliler katıldı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen
DEDE KORKUT kitabını tanıtım töreninde
yaptığı konuşmada, her toplumun, geçmişin
meydana getirdiği bir organizma olduğunu
belirterek, kavimlerin gerçek kılavuzlarının
gelenekleri, kültürel ve tarihsel mirasları
olduğunu söyledi: “Geleneksiz yani milli
ruhsuz hiçbir uygarlık geleceğe sağlam
adımlarla ilerleyemez.

Elbette değişim önemlidir. Zamanın ruhunu
TOBB’un DEDE KORKUT’un TOBB algılamak, çağı yakalamak zorunludur. Ancak
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini bir millet, kendi medeniyetinin üzerine yeniyi
yaptığı bir tanıtım töreni ile kültürümüze inşa etmelidir. Fikirler geçmişin evlatları,
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geleceğin anaları ve her vakit zamanın
tutsağıdır. Geçmişini bilmeyen toplumlar,
Dede Korkut kitabı; Türklerin doğaya,
geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez.”
insana, anaya, babaya, yoldaşa, dosta,
“... İşte bu vizyonla ve Ahilik geleneğinin düşmana ve Allah’a bakışının özetidir. Bu
günümüzdeki temsilcisi ve mirasçısı olarak, kitabı okuyan, Türk örf ve âdetinin, Türk
kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Türk tarihinin özünü öğrenmiş olur. Kitabın orijinali,
özel sektörünün çatı kuruluşu olmanın Oğuz Türkçesi anlatımıyla Osmanlıca kaleme
sorumluluğuyla, kadim Dede Korkut kitabının, alınmıştır. Dede Korkut kitabı, hakkında
yalnızca çocuk hikâyeleri olmadığını, pek az çalışma yapılmış tarihi eserlerden
büyükler için de rehber kültürel değerlerimizi birisidir.”
muhafaza ediyor ve gelecek nesillerimize
“... Ne yazık ki, ecdadın bu emanetine de
aktarıyoruz.”
zamanında yeterince sahip çıkamamışız.
Her yıl, önemli bir eseri, daha önce
benzeri görülmemiş içerikte ve kalitede
hazırlayıp bastıklarını belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, bunları hem yurtiçinde, hem
de yurtdışında dağıtarak, kültürümüzün
tanınmasını ve yayılmasını sağladıklarını
açıkladı: “Bugüne kadar milli şairimiz Mehmet
Akif, Türk ve İslam mutasavvıfı Yunus Emre
ve büyük üstat Necip Fazıl’ın eserlerini
hazırladık. Bu yıl da, Türk edebiyatının en
muazzam örneklerinden birinin basımını
gerçekleştirdik. Türklerin bilinen en eski
kadim destanlarından, Oğuz Türklerinin
büyük destanı; Dede Korkut hikâyelerini
kitaplaştırdık.”

Orijinal metinleri elimizde tutamamışız.
Günümüzde Dede Korkut Kitabı’nın iki orijinal
yazması bulunuyor. Bunlardan biri, Almanya
Dresden’de, öbürü Vatikan’dadır. Vatikan ve
Dresden kütüphanelerinde^ Dede Korkut’un
orijinal tasvirlerine ulaşabilmek için büyük
uğraşlar verdik.

Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler,
Türklerin Müslüman olması sonrasında, tarih
boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya
aktarılan, bir sözlü gelenek ürünüdür. Bunlar
ancak 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
Oğuz Türkleri’nin bu büyük destanını, tarih
boyunca dilden dile anlatan atalarımıza, ve
kaleme sarılıp kağıda geçirenlere sonsuz
şükran borçluyuz.

benimsenen üslup, her yaşta insanımızın
anlayacağı bir seviyede kaleme alındı. Yani
bu kitap, Dede Korkut’un, Türk milletinin her
kesimi tarafından keşfedilmesini sağlayacak
bir çalışma oldu. Bu bakımdan her yaştan ve
kültürden insanımızın bu çalışmayı büyük bir
zevkle okuyacağından eminim” dedi.

(...) Hem Vatikan nüshası, hem de Dresden
nüshası tıpkıbasımları ise, bir arada, dünyada
ilk kez bu kitapta bulunuyor. Türkçe metne
ilaveten ikinci bir cilt ekleyerek, Vatikan ve
Dresden’deki iki nüshanın da orijinal halinin
tıpkı basımlarını gerçekleştirdik. Amacımız,
Türk araştırmacılara metnin orijinalinden
çalışma imkânını yaygın bir şekilde
Dede Korkut kitabının, yalnızca çocuk sunmaktır.”
hikayeleri olmadığını, büyükler için de
1.492 sayfadan oluşan Dede Korkut
rehber olduğunu belirten TOBB Başkanı kitabının, 13 aylık bir çalışmanın ürünü
Hisarcıklıoğlu şöyle dedi: “Elbette çocuk olduğunu
ifade
eden
Hisarcıklıoğlu,
hikâyeleri de kıymetli ve anlamlıdır, ama “Tarihimizde; 18 ayrı sanatçının 20 ayrı
Dede Korkut’a bu şekilde bakmak, zihnimizi minyatür yaptığı ilk orijinal eser de bu kitaptır.
ve fikrimizi küçük bir alana sıkıştırıp bırakır. Bu bakımdan da bu çalışma ayrı bir özelliğe
Bilakis, Dede Korkut, büyükler için, hatta sahiptir. Çok uzun ve yoğun bir çalışmadan
yöneticiler için, millet ve ülkesi için mücadele sonra ortaya çıkan bu eserin, kıymetli bir değer
etmeyi hayat tarzı olarak benimseyenler için, taşıdığına inanıyorum. Gerek içerisindeki
son derece faydalı ve değerli bir başvuru orijinal
minyatürler,
gerek
açıklamalı
kitabıdır.
anlatımlar,
gerekse
sadeleştirilirken

Hisarcıklıoğlu,
hazırlanmasında

Dede Korkut
emeği
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akademisyenler Prof. Dr. İlhan Genç, Prof.
Dr. Atabey Kılıç ve Prof. Dr. Hakkı Aksoyak,
Habibe Şimşek önderliğindeki minyatür
sanatçıları ile TOBB personeli Hasan
Erbay, Yasin Ekmen ve Werner Gruber’e de
teşekkür etti.
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU:
“DEDEM KORKUT OKUYANLARI
BÖLMEK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?”
Başbakan
Ahmet
Davutoğlu
da
konuşmasında, “Şimdi Sünni, Alevi diye
ayrım yapıldığı bir dönemde, Hazreti Ali’yi,
Hazreti Hasan’ı, Hazreti Hüseyin’i, Hazreti
Osman’ı aynı anda böyle güzelce ifade
eden bir kültür parçalanabilir mi, ayrılabilir
mi? Dedem Korkut okuyanları, şu veya bu
mezhep temelinde bölmek mümkün olabilir
mi” ifadesini kullandı.
Davutoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği
(TOBB)
Genel
Merkezi’nde
düzenlenen Dede Korkut Kitabı Baskısı
Tanıtım’ında yaptığı konuşmada, akademik
olarak bakıldığında, bu eserlerde en fazla
üstünde durduğu hususlardan birisinin,
kültürel dönüşümler esnasında, siyasi
zihniyeti etkileyen büyük geçiş dönemlerinin
analizi olduğunu söyledi.

“Orta Asya’dan yola çıkan, İslamiyet’le
sentezlenen yolda, birçok Iran-Turan
ilişkisiyle, İran kültürüyle etkilenip, onunla
bir temasa geçen, sonra Anadolu’ya gelip
yerleşen o kültürün ana çizgilerini takip
ettiğinizde, işte bu tarihe hitap noktasında,
belki de bugüne kadar bize sirayet eden
ana unsurları görürsünüz” diyen Davutoğlu
konuşmasına şöyle devam etti:
“Bizim tarihimiz, Dedem Korkut ve onun
benzeri Hoca Ahmet Yesevi’nin kültürünün
Anadolu’ya gelişi esnasında yaşanan
serüven ve 11 -13’ncü yüzyıl arasında
yaşanan Turan, İran, Mezopotamya, Anadolu
kültürleri
anlaşılmadan,
anlaşılamaz.
Onun için Selçuklu dönemleri, Artuklu,
Karakoyunlu, Akkoyunlu dönemleri, daha
sonra Osmanlı’da rafine hale gelecek kültürün
ana unsurlarını oluşturur. Dedem Korkut
burada çok güzel izler verir bize, bu kültürel
mirasın nasıl harmanlandığı konusunda. Dile
baktığınızda Dedem Korkut’ta, birçok dilin,
Türk lehçesinin izlerine rastlarsınız.”

Dede Korkut hikâyelerini okumadan
Türk Dil ve Edebiyatı üzerine bir çalışma
yapmanın imkansız hale geleceğini ifade
eden Davutoğlu, Kutadgu Bilig, Divanü
Lügat-it-Türk, Menakıbname, Saltukname,
Danışmentnamelerin
hepsinin
göçebe
Yunan medeniyet tarihinde, mitolojiden
kültüründen, yerleşik kültüre geçişin ve
felsefeye
geçişin
en
kritik
aşama
devletleşme sürecinin izlerini yansıttığını
olduğunu belirten Davutoğlu, Avrupa’da
söyledi.
da Paganizm’den Hristiyanlığa geçişe
Dede Korkut’un büyük geçiş döneminin
bakıldığında, birçok Pagan tanrısının,
zamanla nasıl azizleştiğini anlatan çok önemli öncü kişiliği olduğunu, İslami tasavvuru
anlattığında, sentezin, yeni iman halinin
bir geçişkenlik süreci olduğunu belirtti.
bütün unsurlarının görüleceğini dile getiren
Türk tarihinde de sözlü edebiyattan yazılı
Davutoğlu, “Şimdi Sünni, Alevi diye ayrım
edebiyata, metafizik düşünceden tarihi alana
yapıldığı bir dönemde, Hazreti Ali’yi, Hazreti
geçişte ara metinlerin olduğunu belirten
Hasan’ı, Hazreti Hüseyin’i, Hazreti Osman’ı
Davutoğlu, bunların bir yönüyle tarih ötesine
aynı anda böyle güzelce ifade eden bir kültür
seslenir gibi durduğunu, diğer yönüyle tarihin
parçalanabilir mi, ayrılabilir mi? Dedem
dokusunu anlattığını söyledi.
Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep
Milli kültürün oluşumunda, Anadolu’daki temelinde bölmek mümkün olabilir mi” dedi.
engin kültürün izlerini görmek isteyenlerin
atıfta bulunması gereken, o döneme ait
eserler olduğunu belirten Davutoğlu, “Bu
sentez döneminin derin irfanının etkisi
görülmediğinde tarihin anlaşılması mümkün
olmaz” dedi.
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Aslı gibi Dede Korkut masalı
Dede Korkut Kitabının Vatikan ve
Dresden’de olan iki orijinal nüshası TOBB
tarafından ilk kez birlikte basıldı. Kitabın
editörü Hasan Erbay, “Vatikan nüshasının
tıpkıbasımı bizde ilk kez yapılıyor. İki nüsha
bir arada ise sanırım hiç yok, ilk kez burada
yaptık” dedi.
Dede Korkut Kitabı ilk kez orijinal
nüshalarına sadık kalınarak yeniden basıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
tarafından yayına hazırlanan kitap sadece
iki orijinal nüshasının bulunduğu Vatikan ve
Dresden’deki yazma örneklerindekinden yola
çıkılarak hazırlandı. Dede Korkut Kitabı’nın
editörü Hasan Erbay bin 492 sayfadan
oluşan eserin on üç aylık bir çalışmanın
ürünü olduğunu söyledi. Vatikan ve
Dresden’deki yazma örneklerinin tıpkıbasımı

olan kitapta yer alan 20 minyatür 18 sanatçı
çizildi. İlk özgün baskı TOBB tarafından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hediye edildi.
ANLAŞILIR BİR DİLLE YAZILDI
Erbay eserin hazırlanma süreciyle ilgili
şunları anlattı: “Türkçe metinler için önceden
yapılmış çalışmaları gözden geçirdik ve
ardından üç eski Türk edebiyatı hocası Prof.
Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Atabey Kılıç ve
Prof. Dr. Hakkı Aksoyak’ta çalışma yaptık.
Amacımız akademik tabanlı ama ortalama
eğitim almış herkesin anlayabileceği bir
kitap yapmaktı. Sonunda ortaya hem
hikâyelerin tercümesi hem de Dede Korkut’u
anlama kılavuzu olacak bir çalışma çıktı.
Bu arada eserin içine yerleştirmek üzere 20
minyatür siparişi verdik. Hikâyeleri dağıttık
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Korkut’un 12 hikâyesinin Vatikan nüshasında
ise 6 hikâyesinin i olduğunu dile getiren
Erbay. “Ancak Vatikan’daki hikâyeler diğer
nüsha ile aynı. Sadece Vatikan nüshasında
yazılar hareketlenmiş. Dresden nüshasında
ise işaretler yok. düz yazılmış. Bir de Vatikan
nüs1 hasında hikâyelerin başında ayrı bir
İlk kez yayınlandı
hikâye var. Ama biz de ayırmadık sadece basit
Kitabın içeriğiyle ilgili Hasan Erbay şu bir şekilde belirttik. Çünkü araştırmacıların
bilgileri verdi: “Kitabın birinci cildi 4 bölümden buradan da bir şeyler çıkartabileceğini
oluşuyor. Dede Korkut’un tarihi kimliği ve umuyoruz” diye konuştu.
kişiliği. Dede Korkut hikâyelerinin biçim
İleriyi anlamak için oku
incelemesi. Dede Korkut hikâyelerinin içerik
incelemesi ve Dede Korkut hikâyelerinin
“Dede Korkut’u okumadan Türk’ü anlamak
mat. sadeleştirilmiş metni. İkinci ciltte ise mümkün değildir. Pembe incili Kaftan’dan
hem Dresden hem de Vatikan nüshalarının haberi olmayan bir Dış işleri mensubu, bu
orijinal metinlerinin tıpkıbasımları var. Vatikan aziz milletin karakterini ne kadar temsil
nüshasının tıpkıbasımı bizde ilk kez yapılıyor. ediyorsa. Dede Korkut’u okumadan üzerine
İki nüsha bir arada ise sanırım hiç yok. İlk düşünmeyen
tartışmayanlarında
Türk
kez burada yaptık. Kitabın bütün muhtevası karakterinin ne olduğunu anlaması mümkün
ve görsel sunumu - ‘okuma zevkini artıracak değildir” diyen Dede Korkut Kitabı’nın editörü
şekilde tasarlandı.”
Hasan Erbay, “Geriye dönmek için değil ama
ileriye akmak için tarihe bakmak ve yeniden
İKİ NÜSHA ARASINDA FARK
yenilenmek zorundayız. Dede Korkut bunun
Almanya Dresden nüshasında Dede için iyi bir başlangıç” dedi.

ve sanatçılarımızı özgür bıraktık. Onlar
da kendi algılarına göre bu minyatürleri
yaptı. Araştırmacılar içinde hem Vatikan
hem de Dresden nüshalarının bir arada
bulunduğu tıpkıbasımı da ayrı bir cilt olarak
gerçekleştirdik. Güzel bir eser çıktı.”
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Faiz artışı beklentisi yatırımları etkiliyor
ICC Genel Konseyi B20 özel oturumunda
katılımcılara, görev güçlerinin çalışma
alanlarına yönelik anketler de uygulandı.
Oturumda iş adamlarına yöneltilen küresel
ticarette en önemli gündem maddesinin ne
olduğuna ilişkin soruya yüzde 65 oranında
“Bali Anlaşmasının bir an önce imzalanması
ve uygulamaya geçirilmesi” cevabı verildi.
Bu sonuç toplantıda, iş adamları için
ticarette öncelikli konunun ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması olarak yorumlandı.
Bilindiği gibi Bali Anlaşması her ne kadar
BALİ ISRARI!
küresel ticaret için fırsat sunsa da ulusal
Oturumda, küresel iş dünyası temsilcilerine devletleri çok uluslu şirketler önünde
özellikle B20 Türkiye’nin üzerine çalıştığı savunmasız bırakıyor.
6 Görev Gücü olan “Ticaret”, “Altyapı ve
YATIRIMA ENGEL
Yatırımlar”,
“Büyümenin
Finansmanı”,
Altyapı ve Yatırımlar Görev Gücünün
“İstihdam”, “Yolsuzlukla Mücadele” ve
“KOBİ’ler ve Girişimcilik” üzerine bilgi verildi. gündem maddeleri kapsamında yapılan
MİLLETLERARASI Ticaret Odası’nın
Singapur’da düzenlediği toplantıda, B20
Türkiye Dönem Başkanlığına özel bir oturum
gerçekleştirildi.
Oturuma,
Milletlerarası
Ticaret Odası Genel Konseyi için Singapur’da
buluşan 60 ülkeden 100’ün üzerinde iş adamı
katıldı. B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği oturumda, dünyanın dört bir
yanından gelen işadamlarına B20 Türkiye’nin
gündemi ve öncelikleri anlatıldı.
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ankette ise, iş adamlarının yatırıma ağırlık
verdikleri ve özellikle doğrudan yabancı
yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasını
istedikleri gözlendi. Doğrudan yabancı
yatırımların korunmasının bu derece
önemsenmesi ise, FED’in faiz artırımının
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beklendiği şu dönemlerde, iş dünyasının
finansman imkânlarının daralmasından
dolayı doğrudan yatırımları öncelikli alan
olarak belirlediklerinin bir göstergesi olarak
yorumlandı
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İş dünyası, sınırlar kalksın istiyor
B20 Türkiye ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel iş dünyası temsilcileri
ile yaptıkları anket sonuçlarını değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasındaki öncelikli
gündemin ‘Bali Anlaşmasının imzalanması
ve ticari sınırların kaldırılması’ olduğunu
duyurdu. Anket sonuçlarına göre, küresel
iş dünyası; KOBİ’lerin finans sorununun
çözülerek,
küresel
tedarik
zincirine
katılmasını istiyor. Bankacılıktaki tıkanıklığın
aşılması içinse İslami finans seçeneğinin

değerlendirilebileceği düşünülüyor. 100
işadamı katıldı Milletlerarası Ticaret Odası’nın
(International Chamber of Commerce- ICC)
Singapur’da düzenlediği toplantıda, B20
Türkiye Dönem Başkanlığı’na özel bir oturum
yapıldı. Oturuma, Singapur’da buluşan 60
ülkeden 100’ün üzerinde iş adamı katıldı.
Hisarcıklıoğlu, nisan ortasında IMF/Dünya
Bankası toplantıları için ABD’ye gideceklerini
de söyledi.
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KOBİ'ler mutlaka küresel tedarik zincirine katılmalı
Singapur’da
60
ülkeden
100’den
fazla işadamı ile buluşan B20 Türkiye ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel iş dünyası
temsilcileriyle yaptıkları anket sonuçlarını
değerlendirdi. Söz konusu anket sonuçlarına
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göre, küresel iş dünyası; KOBİ’lerin finans
sorununun çözülerek küresel tedarik zincirine
katılmasını istiyor. Bankacılıktaki tıkanıklığın
aşılması içinse İslami finans seçeneğinin
değerlendirilebileceği düşünülüyor.
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Ticari sınırlar KALDIRILSIN
ABD’YE ÇIKARMA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nisanda 250
iş dünyası temsilcisiyle ABD’ye gideceklerini
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International
söyledi.
Chamber of Commerce- ICC) Singapur’da
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği ve B-20 düzenlediği toplantıda, B20 Türkiye Dönem
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Singapur’da Başkanlığına özel bir oturum gerçekleştirildi
60 ülkeden 100’den fazla işadamı ile bir Oturuma, Milletlerarası Ticaret Odası Genel
araya geldi. Küresel iş dünyası temsilcileriyle Konseyi için Singapur’da buluşan 60 ülkeden
yaptıkları anketin sonuçlarını açıklayan 100’ün üzerinde iş adamı katıldı. Başbakan
Hisarcıklıoğlu iş dünyasındaki öncelikli gündem Ahmet Davutoğlu’nun yönlendirmesi ile
maddesinin ‘Bali Anlaşmasının imzalanması ve çok daha etkin ve kapsamlı programlar
ticari sınırların kaldırılması’ olduğunu duyurdu. hazırladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Nisan
Anket sonuçlarına göre, küresel iş dünyası; ortasında IMF/Dünya Bankası toplantıları
KOBİ’lerin finans sorununun çözülerek, için ABD’ye gideceğiz. Küresel politika
küresel tedarik zincirine katılmasını istiyor. gündemini ve G20 bakanlarını etkileyebilmek
Bankacılıktaki tıkanıklığın aşılması içinse için Washington’a 250 iş dünyası liderinden
İslami finans seçeneğinin değerlendirilebileceği oluşan bir çıkarmaya hazırlanıyoruz. Tüm
bu çalışmalarımızda Davutoğlu ve Babacan
düşünülüyor.
başta olmak üzere hükümetimiz büyük bir
destek veriyor” dedi.
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TİCARİ SINIRLAR KALSIN
Singapur’da 60 ülkeden 100’den fazla
işadamı ile buluşan B20 Türkiye ve TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, küresel iş
dünyası temsilcileriyle yapılan ankete göre,
öncelikli gündemin ‘Bali Anlaşması’nın
imzalanması ve ticari sınırların kaldırılması’
olduğunu açıkladı.
Sonuçlara göre iş dünyası, KOBİ’lerin finans
sorununun çözülerek, küresel tedarik zincirine
katılmasını istiyor. Bankacılıktaki tıkanıklığın
aşılması içinse İslami finans seçeneğinin
değerlendirilebileceği düşünülüyor.
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Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, “60
ülkenin iş dünyası liderlerine B20 Türkiye’yi
anlattık. Sırada Hindistan, Güneydoğu Asya,
Çin, Brezilya, Meksika, Azerbaycan, Güney
Afrika, Rusya var. Küresel iş dünyasını
yönlendiren ülke olmak çok önemli. Bu fırsatı
iyi kullanmalıyız” dedi. Bu arada katılımcıların
bir mesajı finansman yöntemlerine ilişkin oldu.
Klasik bankacılık ya da yatırım bankacılığı
gibi yöntemlerin tıkandığını belirten iş
dünyası, İslami finans başta olmak üzere,
varlığa dayalı menkul kıymet finansmanın
öncelikli olarak değerlendirilmesini istedi.
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SİNGAPUR’DAKİ KÜRESEL İŞ DÜNYASI ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Rutin bankacılık tıkandı rağbet islami finansa
B20 ve TOBB 60 ülkeden 100’den fazla
işadamıyla anket yaptı. Buna göre; mevcut
bankacılık sisteminin yetersiz kaldığı, İslami
finans ve varlığa dayalı menkul kıymet
finansmanına ihtiyaç olduğu belirtildi.
B20 ve TOBB öncülüğünde 60 ülkeden
100’den fazla işadamıyla gerçekleştirilen
anket sonuçlarında; KOBİ’lerin desteklenmesi
öne çıkarken finans konusunda mevcut
bankacılık sisteminin küresel ekonomide
yetersiz kaldığı, İslami finans ve varlığa
dayalı menkul kıymet finansmanına ihtiyaç
olduğu belirtildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel
iş dünyası temsilcileri ile yaptıkları anket
sonuçlarını değerlendirirken öncelikli gündem
maddesinin ‘Bali Anlaşmasının imzalanması
ve ticari sınırların kaldırılması’ olduğunu

söyledi. Milletlerarası Ticaret Odasının
(International Chamber of Commerce- ICC)
Singapur’da düzenlediği toplantıda, B20
Türkiye Dönem Başkanlığına özel bir oturum
gerçekleştirildi.
Oturuma,
Milletlerarası
Ticaret Odası Genel Konseyi için Singapur’da
buluşan 60 ülkeden 100 un üzerinde işadamı
katıldı. B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği oturumda, dünyanın dört bir
yanından gelen işadamlarına B20 Türkiye’nin
gündemi ve öncelikleri anlatıldı.
DÜNYAYA TÜRKİYE’Yİ ANLATTI
Konuşmasında ICC’nin 100e yakın ülkede
örgütlü, dünyanın en büyük iş dünyası
teşkilatı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Üç hafta önce Suudi Arabistan’da Körfez
ülkeleri ile bir araya gelmiştik. Bugün 60
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ülkenin iş dünyası liderlerine B20 Türkiye'yi
anlattık. Sırada Hindistan, Güneydoğu
Asya, Çin, Brezilya, Meksika, Azerbaycan,
Güney Afrika, Rusya’da düzenleyeceğimiz
toplantılar var. Yıl boyunca tüm dünyayı
dolaşıp iş dünyasının sesi olacağız. Küresel
iş dünyasını yönlendiren ülke olmak çok
önemli. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız” dedi. ICC
Genel Konseyi B20’de katılımcılara, görev
güçlerinin çalışma alanlarına yönelik anketler
de uygulandı.
BALİ ANLAŞMASI İMZALANMASI
Oturumda iş adamlarına yöneltilen küresel
ticarette en önemli gündem maddesinin ne
olduğuna ilişkin soruya yüzde 65 oranında
ticaretin kolaylaştırılmasını ihtiva eden “Bali
Anlaşmasının bir an önce imzalanması ve
uygulamaya geçirilmesi” cevabı verildi Bu
sonuç toplantıda, iş adamları için ticarette
öncelikli
konunun
ticaretin
önündeki
engellerin kaldırılması olarak yorumlandı.
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VARLIĞA DAYALI MENKUL SİSTEMİ
Anket sonuçlarına göre, küresel iş
dünyası; KOBİ’lerin finans sorununun
çözülerek,
küresel
tedarik
zincirine
katılmasını istiyor. Bankacılıktaki tıkanıklığın
aşılması içinse İslami finans seçeneğinin
değerlendirilebileceği düşünülüyor. Klasik
bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi
yöntemlerin tıkandığını belirten iş dünyası,
İslami finans başta olmak üzere, varlığa
dayalı menkul kıymet finansmanın öncelikli
olarak değerlendirilmesini istedi. İstihdam
Görev Gücünün gündemi kapsamında
yapılan anket de, işadamlarının ‘işgücünün
esnekliğine ihtiyaç duyduğunu gözler önüne
serdi. Ayrıca işadamları işgücüne katılım
oranım artırabilmek için istihdam olanaklarına
açık erişimden yana olduklarını ifade ettiler.
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İSLAM ÜLKELERİ KÜRESEL DÖNÜŞÜME
HAZIRLANIYOR
Başkan Yardımcılığı görevi TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülen
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA)
20. Yönetim Kurulu toplantıları, TOBB’un ev
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Mısır, İran, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap
Emirlikleri, Türkiye, Suudi Arabistan ve
Pakistan’ın katılımı ile 53. Finansal Komite
Toplantısı’yla başlayan programın sonunda
ICCIA Yönetim Kurulu üyeleri ile İslam
İşbirliği Teşkilatı (ÜT) Genel Kurul üyeleri
Yuvarlak Masa Toplantısında bir araya geldi.
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan
Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vize
konusunun İslam ülkelerinin birbiriyle
ticaretinin önünde önemli bir engel haline
geldiğini belirterek, “Türkiye olarak, bu
anlamda olumlu yaklaşım sergileyen tüm

İslam ülkelerine vizeleri kaldırmaya hazırız”
diyerek, Kudüs’te İslam dünyasının kutsal
mekânlarına yönelik saldırıları şiddetle
kınadıklarını belirterek, “Bu zor zamanlarda
birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kudüs’te
İslam dünyasının kutsal mekânlarına yönelik
saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek,
“Bu zor zamanlarda birbirimize daha fazla
kenetlenmeliyiz” dedi.
Filistinlilere destek vermek için İslam
Kalkınma Bankası işbirliğiyle 30. İslam
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği
Daimi Komitesi (İSEDAK) ile eş zamanlı
Filistin Ürünleri Sergisi düzenleyeceklerini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “22 Filistinli
işletme sahibi ve tüccar, ürün ve hizmetlerini
sergileme fırsatı bulacak. Üye ülkelerden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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çok sayıda girişimci, tüccar ve sanayici bu
sergide bir araya gelerek, bölge içi ticaretin
artırılmasına önemli katkı sağlayacak. TOBB
olarak Filistin’e her zaman destek vermeye
hazırız” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu,
küresel
siyaset
ve
ekonominin yeniden şekillendiği bir süreç
yaşandığını, yeni dengeler ve ittifakların ortaya
çıkacağını, bu süreci iyi okuyarak hazırlığını
yapan ülkelerin bu yeniçağın kazananı
olacağını söyledi. Batılı ülkelerin hazırlığa
başladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Küresel gelişmeleri en hızlı okuyan ülke
ABD oldu. Biz başka işlerle uğraşırken ABD,
yanına aldığı ülkelerle kapsamlı işbirliğine
gidiyor. Bir taraftan Avrupa Birliği (AB) ile
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
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(TTIP) çalışmalarını yürüterek tek bir
ekonomik blok haline geliyor, diğer taraftan
da yükselen Asya-Pasifik ülkeleriyle Trans
Pasifik Ekonomik ortaklığını geliştiriyor. İki
yıl içinde bu yapılar kurulmuş olacak. İşte o
zaman ABD, AB ve Pasifik ülkeleri, yani dünya
ekonomisinin üçte ikisini oluşturan ülkeler
birlikte hareket edecek. Üretimin kurallarını
onlar belirleyecek. Dünya ticaretini onlar
şekillendirecek. Yani kurulacak yeni küresel
sistemin tüm ekmeğini onlar yiyecek. Onların
ülkesi zenginleşecek, onların vatandaşları
zenginleşecek” diye uyardı. ICCIA Yönetim
Kurulu üyeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı
(ÜT) Genel Kurul üyeleri Yuvarlak Masa
Toplantısı’nda bir araya geldi.
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Mesajların ortak dileği 'barış'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Twitter
hesabından
Türkçe,
Kürtçe,
İngilizce, Arapça ve Farsça Nevruz mesajını
paylaştı. Erdoğan mesajında, “Baharla
birlikte gönüllerimizdeki kardeşlik ve huzur
ümitlerinin de dirilmesini diliyorum. 21 Mart
Nevruz Bayramı Kutlu Olsun! RTE” ifadesine
yer verdi. Diğer mesajlar ise şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Birlik,
beraberlik ve kardeşliğin sembollerinden
olan ve toplumlar tarafından büyük coşkuyla
kutlanan Nevruz, arınmayı, yenilenmeyi,
olumsuzluklardan kurtulmayı ifade eden bir
müjde ve sevinç günüdür. Bizlere yakışan
böyle güzel bir geleneği, bu kadar derin
anlamı olan günü kardeşçe yaşamaktır.”
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Dede Korkut’un Vatikan’da ne işi var?
döndüğünde üniversiteye, mektup yazdı
Türkiye’de ve Malezya’da eğitim verdiği bana, dedi ki ‘Hocam yeni gelen nesil,
dönemde, 16’ncı yüzyıl siyaset felsefesini maalesef çok iyi yetişmiş değil Kınalızade’yi
anlatırken, Machiavelli ile Kınalızade’yi dahi bilmiyorlar.’
Ben de cevap yazdım; ‘Üzülme.
karşılaştırdığını
belirten
Başbakan
Türkiye’dekiler de bilmiyor”. Tarihimizle
Davutoğlu’nun anısı çok çarpıcıydı:
Yurtdışında Malezya’da ders vermeye alakamızın seviyesi bu!
YASAR SÜNGÜ

Bu anıyı neden anlattığımıza gelirsek;
başladığımda baktım ki sınıf Birleşmiş
Milletler gibi, 25 ayrı milletten öğrenci var ama
İş dünyasının en büyük sivil örgütü TOBB
benim kitap Yunan’dan başlıyor, Roma’dan 2015 yılında yani Dede Korkut destanlarının
devam ediyor, Hristiyanlık ve çizgide hiç yazılı halini bulup kitaplaştırmış.
Asyalı, Müslüman yok, Türk zaten yok da
Bunun hikayesi de ilginç;
Asyalı da yok.
Kitabın orijinali, Oğuz Türkçesi anlatımıyla
Bütün programı değiştirdim ve yeni bir
Osmanlıca
kaleme alınmış.
çizgide siyasi düşünce tarihi anlattım, içine
de bizim klasikleri de koydum, Farabi’yi.
Günümüzde Dede Korkut Kitabı’nın iki
Kınalızade’yi...
orijinal yazması bulunuyor. Bunlardan biri,
Seneler sonra, yetiştirdiğim öğrencilerden Almanya Dresden’de, öbürü Vatikan’da.
birisi, doktorayı tamamlayıp hoca olarak
Ayıbın büyüğünü görüyor musunuz.
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Bunlar ancak 15. ve 16. yüzyılda yazıya
Türk milletinin en önemli eseri Vatikan ve
geçirilmiş.
Dresden kütüphanelerinde bulunuyor.
Dede Korkut kitabi; Türklerin doğaya,
TOBB, Dede Korkut’un orijinal tasvirlerine
ulaşabilmek için büyük uğraşlar vermiş. Hem insana, anaya, babaya, yoldaşa, dosta,
Vatikan nüshası, hem de Dresden nüshası düşmana ve Allah’a bakışının özeti gibi.
tıpkı basımlarına, Türkçe metin ekleyerek, iki
Bu kitabı okuyan, Türk örf ve âdetinin,
nüshanın da orijinal halinin tıpkı basımlarını Türk tarihinin özünü öğrenir.
gerçekleştirmiş.
Dede Korkut kitabını birçok insan çocuk
1.492 sayfadan oluşan Dede Korkut kitabı, kitabı gibi düşünür.
13 aylık bir çalışmanın ürünü.
Yanlıştır.
18 ayrı sanatçının 20 ayrı minyatür yaptığı
Dede Korkut, büyükler için, hatta
ilk orijinal eser böylelikle ortaya çıkmış.
yöneticiler için, millet ve ülkesi için mücadele
Kitap için TOBB’a teşekkür etmek lazım.
etmeyi hayat tarzı olarak benimseyenler için,
Bu olayı da geçmiş tarihimize ne kadar son derece faydalı ve değerli bir başvuru
önem vermediğimizin fotoğrafı olarak kitabıdır.
hatırlayalım.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB,
Dede Korkut’un hayat hikayesi konusunda Dede Korkut hikâyelerini kitaplaştırmasa
Türk tarihinin en önemli eserinin iki orijinal
çok rivayetler var.
olduğunu
bunlardan
birinin
Birçok tarihçi, Dede Korkut’un “Hazreti nüshası
Peygamber (sav) döneminde yaşadığını. Almanya’da diğerinin Vatikan’da olduğunu
Müslüman olduğunu ve diğer boyları İslam’a bilmeyecektik.

Tarih boyunca dilden dile anlatılan bu
destanlar
15 ve 16. yüzyılda toplanarak
Dede Korkut’un büyük geçiş döneminin
kaleme alınmış.
öncü kişiliği olduğu söyleniyor.
Yüzyıllarca Avrupalı Hristiyanlar bu
Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler.
kitaplardan
faydalanırken biz çocuk kitabı
Türklerin Müslüman olması sonrasında, tarih
boyunca dilden dile. anlatıcıdan anlatıcıya muamelesi yapmışız.
davet ettiğini” belirtiyor.

aktarılan, bir sözlü gelenek ürünü.

Bir türlü büyüyemememizde ondandır
belki de!
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Ticarette en sıkıntılı konulardan birinin karşılıksız çekin yarattığı olumsuzluğa dikkat çekildi.

Kare kodlu çek dönemi
Kare kodlu çek dönemi

Karşılıksız çeke 220 bin dosya

HİSARCIKLIOĞLU, “Dünyanın hiçbir
ülkesinde vadeli çek yok. Türkiye’de vadeli
çekte hapis cezası ile ödemeyi sıkıştırıyorduk.
Hapis cezası kalktı. Şimdi cezaevi kapasitesi
140 bin, Bekleyen dosya sayısı karşılıksız
çekten 220 bin. Yargıtay hapis cezalarını
Ekonomiye katkımız vadeli çek
onaylasa hapse girmek için randevu almak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hepiniz gerek” diye konuştu.
tahsilat riskleri ve karşılıksız çeklerden
Ticarette en sıkıntılı konulardan birinin
şikayetçisiniz. Özellikle bu çekte hapis
cezasının kaldırılmasını hiçbirimiz istemedik karşılıksız çekin yarattığı olumsuzluğa dikkat
ama şartlar hapis cezasının kaldırılmasını çekildi.
Kara kodlu çek dönemi
mecbur kıldı. Dünyada tek bizim icraatımızdır
vadeli çek. Türkler olarak ekonomiye tek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bundan
katkımız bu vadeli çektir” dedi.
böyle piyasada iki tip çek olacak; biri normal
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bundan
böyle piyasada iki tip çek olacak; biri normal
çek, diğeri de kare kodlu çek. Kare kodlu çek
aldığınız zaman artık tahmini nişan alıp ateş
etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
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çek, diğeri de kare kodlu çek. Kare kodlu çek bekleyen dosya sayısı karşılıksız çekten 220
aldığınız zaman artık tahmini nişan alıp ateş bin/Yargıtay 220 bin hapis cezasını onaylasa
etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
hapishaneye girmek için karşılıksız çek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yüzden randevu almak zorunda kalacaktık.
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bundan böyle Bu kalktı şimdi.” Hisarcıklıoğlu, kare
piyasada İki tip çek olacak; biri normal çek, kodlu çek uygulamasına değindi. Çekin,
diğeri de kare kodlu çek. Kare kodlu çek Türkiye’de ödemelerde kullanılan ve en çok
aldığınız zaman da banka müdürü nasıl alışılan araçlardan biri olduğunu dile getiren
bizim öz geçmişimizi görüyorsa, kare kodlu Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bununla ilgili
çek aldığınız zaman artık tahmini nişan geçen gece Başbakan Yardımcısı M Babacan
alıp ateş etmeyeceksiniz” dedi. Yalova ve Bankalar Birliği Başkanı ile bir toplantı
Ticaret ve Sanayi Odasınca Altan Kültür yaptık, bir şeyde mutabık kaldık. Çok yakın
Merkezinde düzenlenen “İş Dünyasına Yön zamanda piyasaya çıkacak. Bu da şu anda
Verenler” başlıklı ödül töreninde konuşan mevcut kullanılan çeklerin yanma ilave olacak
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’deki
girişimci kare kodlu çek. Bundan böyle piyasada İM
sayışırım Japonya’dakinin 3’te biri kadar tip çek olacak; biri normal çek, diğeri de kare
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, girişimci kodlu çek. Kare kodlu çek aldığınız zaman
sayısı artırılarak istihdam sorununun da banka müdürü nasıl bizim öz geçmişimizi
çözülebileceğini anlattı. Ticarette en sıkıntılı görüyorsa, kare kodlu çek aldığınız zaman
konulardan birinin karşılıksız çek olduğunu artık tahmini nişan alıp ateş etmeyeceksiniz.
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam Bundan sonra bilerek ateş edeceksiniz. Ne
etti: “Hepiniz tahsilat riskleri ve karşılıksız risk üstlendiğini de bileceksiniz. Kare kodu
çeklerden şikayetçisiniz. Özellikle bu çekte okuttuğunuz zaman protestolu senetlerim ne
hapis cezasının kaldırılmasını hiçbirimiz kadar, ne kadarını ödemişim, ödememişim,
istemedik ama şartlar hapis cezasının karşılıksız çekim ne kadar çıkmış, ödemiş
kaldırılmasını mecbur Midi. Zaten dünyada miyim, ödememiş miyim, bankalar ne kadar
tek bizim icraatımızdır vadeli çek. Türkler kredi açmışlar, bunlarda gecikmiş ödemem
olarak ekonomiye tek katkımız bu vadeli var mı, kedimin tamamım kullanıyor muyum,
çektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde vadeli çek doğalgaz borcumu, kredi kartı borcumu
yok. Daha sonrasında bu vadeli çekte hapis ödüyor muyum, hepsini göreceğiz. Hangi
cezası ile ödemeyi sıkıştırıyorduk. Çekte çek tercih edeceğinizin kararını sizler
hapis cezası kalkarken Adalet Bakanı’nın vereceksiniz.” Rifat Hisarcıklıoğlu, bir önemli
ifade ettiği şeyi söylüyorum size, ‘Hapishane mekanizmanın daha devreye alındığım
kapasitesi 140 bin, Yargıtay’da onay bildirdi.
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UMEM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLACAK
Projeye başvuranlar seçtikleri meslek sekretere ihtiyacı vardı. Diyoruz ki Mahmut
üzerine eğitim alacaklar. 3 ay boyunca al bunu fabrikada yanında çalıştır.
günlük 25 lira cep harçlığı verilecek, sigorta
VERGİ YÜKÜ ŞİKÂYETİ
yapılacak. İş imkânı sağlanacak.
3 ay orada çalışıyor. Yine Mahmut’a bir
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği yükü yok. Çalışırken de günlük 25 lira cep
(TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu harçlığı artı sigorta. İstihdamın üzerindeki
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri vergi yükünün yüzde 18’ini ödemiyorsun.
(UMEM) projesi kapsamında istihdam Bundan faydalanın ne olur. Rakibine göre
yaratmak için Türkiye’nin her bölgesinde bu yüzde 18 daha fazla para kazanacaksın.”
merkezlerin kurulacağını açıkladı.
KAREKODLU CEK ÜRETİLDİ
Projeye başvuranların 3 ay boyunca
HİSARCIKLI0ĞLU karşılıksız çek sorunun
seçtikleri meslek üzerine eğitim alacaklarını
kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ne olursa çözmek için karekodlu çek çıkardıklarını
olsun.
Sekreter olsun, tornacı olsun açıkladı. Yeni piyasaya sürülecek olan bu
tarlada çalışsın, fabrikada çaycı olsun. çeklerin gerçek olup olmadığını elektronik
Hangi nitelikte eleman ihtiyacınız varsa ortamda sorgulana bileceğini belirten Başkan
bu kapsamda istihdam edersiniz. Bu Hisarcıklıoğlu “Bu karekodlu çekle değerli
kapsamdaki kardeşi alıyoruz, 3 ay boyunca çeki sorgulayabileceksiniz. Bunu aldığın
günlük 25 lira cep harçlığı artı sigorta. 3 ay zaman her şeyi görebileceksiniz” dedi.
sonra okulu bitirdikten sonra Mahmut’un
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KARŞILIKSIZ ÇEK KABUSUNA
karşı karekodlu çek devrimi
Hisarcıklıoğlu
müjdeyi
verdi:
Çek da görülebilecek. Bu, ticaretin sağlıklı
üzerindeki karekod, cep telefonundan yapılabilmesi için iç piyasa açısından devrim
okutulacak. Müşterilerin çek puanı çıkacak. niteliğinde” dedi.
İstenirse detaylı rapor da görülebilecek.
KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA AZALMA
Ticaret erbabı, böylece çekin güvenliğini
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl protesto edilen
anında test edecek.
karşılıksız çek tutarlarında enflasyon kadar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği artış olduğunu belirterek, “Her ne kadar
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasada ters bir algı olsa da karşılıksız
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) çıkan çeklerin oranında 2014’te 2013’e göre
bu yıl 11’incisini düzenlediği Kartepe bir düzelme var. 2013’te 100 liralık çekin 3,7
Ekonomi Zirvesi’nde bir sunum yaptı. liralık kısmı karşılıksız çıkarken, 2014’te 3,3
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında en dikkat olmuş” dedi.
çeken bölüm ise ‘karekodlu çek’ müjdesi
TÜRKİYE BUYUYOR
oldu... Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte
geliştirdikleri çeklerin yakında piyasaya
2015’in ilk üç ayında dövizdeki
gireceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Çek dalgalanma, ihracattaki sıkıntılar ve çevre
üzerindeki karekod cep telefonundan coğrafyadaki karışıklıkların bir an moral
okutulduğu zaman müşterinin çek endeks bozduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları
puanı çıkacak. İstenirse detaylı rapor
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123

72. GENEL KURUL

Kötü niyetli işletmeler istismar için
söyledi: “Enseyi karartmaya gerek yok. İlk
çeyrekteki öncü rakamlarda büyüme için etmek için iflas erteleme istiyor
zayıf sinyaller var. Zaman zaman aksama
İflas ertelemenin, son dönemin en büyük
olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye tehlikesi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu,
devam ediyor.”
“Kötü niyetli bazı işletmeler alacaklılarını
istismar için iflas erteleme alıyor. Paranı
PATRON DESTEĞİ % 55.6
AVRUPA’DA beklenen parasal genişleme, alamıyorsun; bekle ki iflas ertelemeyi
petroldeki gerileme ve yapısal dönüşüm kaldırtabilirsen... Böyle mantıksız bir şey
programlarının Türkiye için fırsat olduğunu olmaz” dedi. Bunun yanında art niyetli kişiler
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası tarafından hazırlanan, firmaların isimlerinin
temsilcileri arasında yaptıkları bir ankette, yer aldığı asılsız kara listelerini internette
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dolaştığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu listeyi
açıklanan yapısal dönüşüm programlarını gören bankalar kredileri kapatmaya girişti.
destekleme oranının yüzde 55,6 çıktığı Listede adı olan firmalar, ‘Bizim böyle bir
sıkıntımız yok’ diye ilan vermeye başladı.
bilgisini paylaştı.
Bunu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
YENİ MARMARA’LARA İHTİYACIMIZ Kurumu (BDDK) Başkanı'na aktardım” diye
VAR...
konuştu.
RİFAT Hisarcıklıoğlu “Zenginliği 81
Orta gelir, tuzağına düştük
ile yaymak için mekânsal strateji planı
TÜRKİYE’nin orta gelir tuzağının içine
hazırlıyoruz. Bölgeler arası farklılığı
düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Artık yeni
gidermek ancak mekânsal stratejiden
reform yapma zamanı geldi. Bu coğrafyada
geçiyor. 2023 hedefine ulaşmak istiyorsak
farklılaşmak zorundayız. Zor bir coğrafyada
yeni Marmara bölgelerine ihtiyacımız var” iş yapıyoruz, inşallah Yemen’deki son
diye konuştu.
gelişmeler mezhep savaşlarına neden
olmaz. ‘Yemen bizden uzak, bize göre ne
var ‘diye bakmamak lazım. Bu hepimizi
etkiler” diye konuştu.
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CARİ AÇIKLA BÜYÜME DÖNEMİ SONA ERDİ
vurgu yaptığımız cari açık büyüme
korelasyonu oldu. Buna göre Türkiye; 20032007 yıllarında milli gelirde 1 puan büyümeye
karşılık 0.65 puan cari açık verirken, 20102014 döneminde 1.3 puan cari açık verir
EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) hale geldi.
AÇIK ARTIK İLAÇ DEĞİL
düzenlediği geleneksel Kartepe Ekonomi
Zirvesi’nin
11’incisini
gerçekleştirildi.
Bu veriden hareketle Türkiye’nin teknolojik
Ekonomi basının sorunlarının masaya dönüşüm, kadınların işgücüne katılımı ve
yatırıldığı Zirve’de, Türkiye Odalar ve Borsalar girişimciliğe odaklanan yeni bir ekonomi
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu modeline ihtiyacı olduğunu kaydeden
“Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm” Hisarcıklıoğlu, “Ne kadar yüksek cari açık,
başlıklı bir sunum yaptı.
o kadar fazla büyüme” varsayımının yanlış
Türkiye ekonomisinin bu yıl düşe kalka
yol alacağını anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, ‘Yeni bir ekonomi modeline
ihtiyaç var. Ne kadar yüksek cari açık, o
kadar fazla büyüme varsayımı yanlış’ dedi.

Hisarcıklıoğlu, sunumunun 15. sayfasında
da yer aldığı üzere 2015’in “Düşe kalka
yol alacağımız bir yıl olacağını” kaydetti.
Hisarcıklıoğlu’nun sunumunda en çok
dikkatimizi çeken bizim de zaman zaman

olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, eskiden
büyümenin motoru görülen cari açığın, artık
ilaç olamadığını söyledi.
Türkiye’nin orta gelir tuzağının içine
düştüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, OECD
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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ülkeleri ortalamasında yüksek teknoloji
ihracatı yüzde 18 iken Türkiye’de bu oranın
yüzde 4 olduğuna dikkati çekerek, yeni
ekonomik modelde yüksek teknolojinin
önemine vurgu yaptı.
İHRACATTA ARTAN TEHLİKE
Türkiye’de 2015’in ilk üç ayında gerek
dövizdeki dalgalanma, gerek ihracat
pazarlarındaki sıkıntılar ve gerek çevre
coğrafyadaki karışıklıkların bir an için moral
bozduğunu ifade eden TOBB Başkam
Hisarcıklıoğlu, “2015 genel olarak düşe kalka
yol alacağımız bir yıl olacak. Ama biz iyimser
yaklaşıyoruz. Enseyi karartmaya gerek yok”
dedi.

ekonomi basınının ağır toplarının yer aldığı
oturumlara, hemen hemen ulusal ve yerel
tüm ekonomi medyasının temsilcileri katılım
gösterdi.
Munyar’ın yönettiği panelde söz alan
Sözcü Gazetesi Ekonomi Muhabiri Bora
Erdin, muhabirlerin çok düşük ücretlerle
çalıştığına dikkat çekerek, “Patronların
toplantılarına akbille gidiyoruz. Birçoğunuz
ikinci emekliliğine dönüyor. Zamanında çok
iyi günler geçirdiniz. Şimdi bizler için bir
şey yapın ve sektörü bize temiz devredin”
dedi. Ekonomi basınında ucuz istihdam
politikalarına muhabir ve editörlerin kurban
edildiğini söyleyen Dünya Gazetesi Dış
Ticaret Editörü Taylan Büyükşahin de,
ekonomi gazetecilerinin huzursuz olduğunu
ve bu huzursuzluğun sürdürülebilir bir
huzursuzluk olmadığını vurguladı.

Her yıl artan bir eğilimde ihracatın
riskli bir şekilde yapıldığına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Açık hesap veriyoruz.
Geçen yıl ihracatımızın yüzde 65’ini mal
Munyar, bu sözlere karşılık “Biz sektörü
mukabili yapmışız. Bu aslında büyük risk.
Çevremizdeki sıkıntılar otomatikman Türkiye temiz devralmadık, herkes biraz kirlenecek”
ekonomisini ve Türk şirketlerini etkiler" diye yanıtı verirken, Güldağ ise “Ben gereken
mesajı aldım” dedi. Oturumlarda; şirket
konuştu.
ve reklam haberciliği, basındaki siyasi
Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte çalışarak ayrışmanın ekonomiye sıçraması, PR
geliştirdikleri karekodlu çeklerin yakında şirketlerinin
haberciliğe
etkisi,
genç
piyasaya gireceğini anlatan Hisarcıklıoğlu arkadaşların maddi sıkıntılar nedeniyle PR
ayrıca, petrol fiyatlarının ekonomiye olumlu şirketlerine kayması, sektördeki örgütsüzlük
ve olumsuz etkisinin yanı sıra, Türkiye vb. konular masaya yatırıldı.
başkanlığındaki G20 kapsamında yapılan
Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent
B20 toplantılarına da değindi.
ise, EGD olarak bir etik kurallar bildirgesi
Genç muhabirler rahatsız!
yazılmasını ve bunun imzaya açılmasını
BENİM de Yüksek istişare Kurulu istedi. EGD Başkanı Toprak, ise böyle
üyesi olarak yer aldığım EGD’nin, her yıl bir bildirgenin olduğunu ama yayılmasını
düzenlediği zirvede ekonomi basınının sağlayacaklarını kaydetti. Buna göre
sorunları masaya yatırıldı. EGD Başkanı ekonomi basınının temsilcileri çok yakında
Celal Toprak, Hürriyet yazarı Vahap Munyar, kamuoyunun karşısına bir etik deklarasyonla
Dünya Gazetesi GYY Hakan Güldağ gibi çıkacak.
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2015 düşe kalka yol alınacak bir yıl
Zayıf sinyal
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisi için
2015 yılındaki riskleri, FED’in alacağı faiz
Avrupa’da beklenen parasal genişleme,
kararı, çevre coğrafyalardaki karışıklıklar ve petrol fiyatlarındaki gerileme ve açıklanan
genel seçime kadar yaşanacak süreç olarak yapısal
dönüşüm
programlarının
ise
sıraladı.
Türkiye için fırsat oluşturduğunu dile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) getiren Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcileri
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 2015’in, arasında yaptıkları bir ankette, yapısal
Türkiye’nin son yıllarda üst üste düşen dönüşüm programlarını destekleme oranının
büyüme oranları, yaşanacak seçim ve çevre yüzde 55.6 çıktığını aktardı.
bölgelerdeki karışıklar nedeniyle düşe kalka
“2015 genel olarak düşe kalka yol
yoluna devam edeceği bir yıl olacağını dile alacağımız bir yıl olacak” diyen Hisarcıklıoğlu,
getirdi.
“Ama biz iyimser yaklaşıyoruz.
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri
Derneği’nin (EGD) bu yıl 11’incisini
düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde,
“Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”
başlıklı bir sunum yaptı.

Türkiye ekonomisi 2014’te büyümede
yüzde 3’ü yakalar inşallah. 2015 için, ilk
çeyrekteki öncü rakamlarda büyüme için
zayıf sinyaller var. Net ihracat bu dönemde
büyümeye katkı vermiyor.
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Büyümenin iç talebe dayalı olarak
olacağını görüyoruz. Zaman zaman aksama
olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam
ediyor. İşsizlik hâlâ Türkiye için önemli bir
sorun.

ve girişimciliğe odaklanan yeni ekonomi
modeline ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

• Yeni hikâyede en önemli bileşen
yüksek teknoloji olmalı. En hızlı büyüyen 100
Ekonominin lokomotifi inşaat sektöründe şirket içinde yazılım ve bilişim teknolojileri
de 2014’te yapı ruhsatı sayısında, konut şirketlerinin sayısı ABD’de 60, Türkiye’de 21.
satışında ve yabancılara konut satışında
• Türkiye orta gelir tuzağının içine
artış var. Sanayi sektörü de 2014’te yüzde düştü. Artık yeni reform yapma zamanı.
3.6 büyüdü” açıklamasını yaptı.
• Kötü niyetli bazı işletmeler iflas
Hisarcıklıoğlu karekodlu çeklerin yakında erteleme alıyor. Paranı alamıyorsun; bekle ki
piyasaya gireceğini belirterek “Çek üzerindeki ne zaman iflas ertelemeyi kaldırtabilirsen...
karekod cep telefonundan okutulduğu zaman
• En zengin bölge ile en fakir bölge
müşterinin çek endeks puanı çıkacak” dedi.
arasında tam 4 kat fark var.
Yeni bir model şart
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
teknolojik
dönüşüm, kadınların işgücüne katılımı
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Moral bozuldu ama enseyi karartmayın
‘Moral
bozuldu
oma
enseyi
Hisarcıklıoğlu, “Dövizdeki dalgalanma,
ihracat pazarlarındaki sıkıntılar ve çevre karartmayın!’
coğrafyadaki karışıklıklar moral bozdu. Ama
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
enseyi karartmaya gerek yok” dedi.
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
teknolojik dönüşüm, kadınların işgücüne
Yeni bir ekonomi modeli.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katilimi ve girişimciliğe odaklanan yeni
Türkiye’nin teknolojik dönüşüm, kadınların bir ekonomi modeline ihtiyacı olduğunu
işgücüne katılımı ve girişimciliğe odaklanan söyledi. Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri
yeni bir ekonomi modeline ihtiyacı olduğunu Derneği’nin (EGD) bu yıl 11’incisini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, dünya ticaretinde düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde,
hala istenen bir büyüme beklentisi olmadığını “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”
başlıklı bir sunum yaptı. Dünya ekonomisi
ifade etti.
için 2014’te yüzde 3,3, 2015’te yüzde 3,5,
Petroldeki düşüş olumlu
2016’da yüzde 3,7 büyüme beklendiğini
HİSARCIKLIOĞLU, “Petroldeki her 10 aktaran Hisarcıklıoğlu, dünya ticaretinde
dolarlık düşüş cari açığa 4,4 milyar dolarlık hala istenen bir büyüme beklentisi olmadığım
iyileşme sağlıyor. Olumsuz tarafı ise petrol ifade etti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün
ürünleri ihraç eden ülkelerin bizim ihracatımız Türkiye’yi hem olumlu hem de olumsuz
içindeki payı yüzde 65. Turistlerin yüzde 30’u etkilediğine değinen Hisarcıklıoğlu, “Olumlu
tarafı, petroldeki her 10 dolarlık düşüş cari
petrol ihracatçısı ülkelerden geliyor” dedi.
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açığa 4,4 milyar dolarlık iyileşme sağlıyor.
Olumsuz tarafı ise petrol ürünleri ihraç eden
ülkelerin bizim ihracatımız içindeki payı
yüzde 65. Türkiye’deki turistlerin yüzde 30’u
petrol ihracatçısı ülkelerden geçiyor. Ayrıca,
müteahhitlik sektörünün yurt dışında yaptığı
işlerin yüzde 8 5’i de petrol ihraç eden
ülkelerde. Bu pazarlardaki gelirde düşme
var” dedi. Türkiye’nin 2015’teki G20 dönem
başkanlığında, B20 kapsamında ilk defa
5 kıtada 12 toplantı gerçekleştireceklerini
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar
Türkiye’den B20 sürecine katilim sayısı bir
elin parmaklarını geçmiyordu. Maalesef
Türk şirketleri olarak global düşünce içinde
değiliz. Sadece Ankara'yı etkileyerek
işlerimizin halledilebileceğini düşünüyoruz.
Ama ekonomideki kurallara uluslararası
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toplantılarda ve merkezlerde karar veriliyor"
diye konuştu. B20'de küresel ölçekteki
korumacılık tedbirlerine odaklanacaklarım
anlatan
Hisarcıklıoğlu,
ekonomik
kriz korkusuyla ülkelerin korumacılık
tedbirlerini
artırmasının
dünyadaki
büyümenin yavaşlamasının ana nedeni
olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, altyapı
yatırımlarındaki açığın dünyanın geleceğini
tehdit ettiğini belirterek, “Burada hem projeye
hem de finansmana ihtiyaç var. Kurumsal özel
sektör yatırımcılarının bu alana çekilmesi için
dünya ölçeğinde projeler gerçekleştiriyoruz”
ifadelerini kullandı. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında
İstanbul merkezi olarak kurulacak Küresel
KOBİ Forumu’nun bütün dünya KOBİ’lerinin
sesi olacağını dile getirdi.
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Çevremizdeki olaylar moralimizi bozdu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dövizdeki
dalgalanma, çevredeki karışıklıklar bir an
için moralimizi bozdu ama Türkiye büyümeye
devam ediyor.
EGD Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde
konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
dövizde süre gelen dalgalanmalar ve
çevredeki karışıklıklara rağmen Türkiye
ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çekerek
“Ense karartmaya gerek yok biz iyimser
yaklaşıyoruz. Türkiye ekonomisi 2014’te
büyümede yüzde 3’ü yakalar inşallah.
2015 için, ilk çeyrekteki öncü rakamlarda
büyüme için zayıf sinyaller var. Net ihracat
bu dönemde büyümeye katkı vermiyor.
Büyümenin iç talebe dayalı olarak olacağını
görüyoruz. Zaman zaman aksama olsa da
Türkiye ekonomisi her geçen gün büyümeye
devam ediyor” dedi. Petrol fiyatlarındaki
düşüşün Türkiye’yi hem olumlu hem de

olumsuz etkilediğine değinen Hisarcıklıoğlu,
“Olumlu tarafı, petroldeki her 10 dolarlık
düşüş cari açığa 4,4 milyar dolarlık iyileşme
sağlıyor. Olumsuz tarafı ise petrol ürünleri
ihraç eden ülkelerin bizim ihracatımız içindeki
payı yüzde 65. Türkiye’deki turistlerin yüzde
30’u petrol ihracatçısı ülkelerden geliyor.
Ayrıca, müteahhitlik sektörünün yurt dışında
yaptığı işlerin yüzde 85'i de petrol ihraç eden
ülkelerde" dedi.
KAREKODLU ÇEK DÖNEMİ
Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çıkan çek ve
senet sorununa karşı, Kredi Kayıt Bürosu
ile birlikte çalışarak geliştirdikleri yeni
sistem karekodlu çeklerin yakında piyasaya
gireceğini
belirterek
“Çek
üzerindeki
karekod cep telefonundan okutulduğu
zaman müşterinin çek endeks puanı çıkacak
İstenirse rapor da görülebilecek Bu, ticaretin
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sağlıklı yapılabilmesi için piyasa açısından “Bizim yeni bir Marmara’ya ihtiyacımız var.
devrim niteliğinde bir karar” şeklinde konuştu. Çünkü artık Marmara Bölgesi tıkandı. Şehirler
nüfus, yapılaşma ve sektörel anlamda doldu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
İstediğimiz ve arzuladığımız Yeni Marmara
Bir Marmara’ya daha ihtiyaç var
için diyoruz ki, İç Anadolu’yu da kapsayacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kurulacak şekilde kuzey-güney eksenini iki büyük
yüksek
teknoloji
üssünün
Marmara limanda buluşturacak şehirler arasında
Bölgesi’nin dışında yeni tasarlanacak bir olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
bölgede olmasının önemini vurgulayarak,
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Tek çıkış yolu yeni yol haritası
Dün açıklanan mart ayı Ekonomik Güven
Endeksi yüzde 15 düştü ve 75 düzeyine indi.
Nötr düzeyi 100 kabul edilen ve ekonomik
gidişi üretim ve tüketim yönüyle ölçen endeks,
Reel Kesim Güven Endeksi yanında tüketici,
hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven
endekslerinin bir karmasından oluşuyor. 75
ile Ekonomik Güven Endeksi son üç yılın en
düşüğüne indi. Bu endeks son olarak Kasım
2013’te 118.6 ile en yüksek düzeyindeydi.
O tarihten itibaren başlayan düşüşte 17-25
Aralık süreci, ve yerel seçim baskısı etkili
oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra
kısmen bir toparlanma yaşandı ama yılın son
çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğinde yeniden
zayıflama sürecine girdi.

göstergelerden izliyoruz ve haziran sonunda
açıklanacak büyüme verilerinden izleyeceğiz.
Ekonominin üretim ve tüketim yönüyle
reel boyutunda işler iyi değil. Bunun finansal
piyasalardaki yansıdığı verilerden birine ülke
iflas sigortası CDS primlerine dün yer verdik.
Orada aralık başından bu yana yaklaşık
yüzde 40’lık artış oldu. Yılın ikinci çeyreği
seçimin gölgesinde yine zayıf büyümeyle
geçmeye aday. Çünkü beklentilerde iyi değil.
Yılın ikinci yarısının nasıl geçeceği biraz
da seçim sonucuna ve yeni hükümete bağlı.
Kısmen de Avrupa’da canlanmanın başlayıp
başlamayacağına.

Yeni hükümete bağlı, çünkü ekonomi
Bu zayıflamanın ilk kısmım bugün yönelimi değişecek, yapısal reformlar sırada
açıklanacak 2014 son çeyrek büyümesinde bekliyor. Ekonomik yapıda belli tıkanıklıklar
göreceğiz.
İkinci
kısmını
ise
öncü mevcut. Bu nedenle büyüme düşük. Yeni bir
atak için ortaya yeni bir yol haritası konulması
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Reel sektör için faizi bırak dövize bak

gerekiyor.
Hisarcıklıoğlu’ndan
model

üçayaklı

yeni

Bu konuda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
da umutlu konuşuyor. Hafta sonu, EGD’nin
düzenlediği Kartepe Zirvesi’nde konuşan
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enseyi karartmaya
gerek yok, kısa süreli kesintilerle olsa da
Türkiye ekonomisi belli bir mesafe aldı” dedi.
2015 yılı için FED faiz kararını,
çevremizdeki karışıklıkları ve genel seçime
kadar yaşanacak süreci ekonominin riskleri
grubunda sayan Hisarcıklıoğlu, AB’nin
parasal genişlemesini, petrol fiyatlarındaki
gerilemeyi ve yapısal dönüşüm programlarını
da yılın fırsatları olarak sıraladı. Hisarcıklıoğlu
son dört ayda yurtiçi KDV tahsilatlarında bir
önceki yılın aynı ayına göre artış kaydedildiğini
ama piyasada tahsilat sıkıntısında da artış
görüldüğünü belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
reel sektörün durumunu 2013 bilançoları
üzerinden aktarırken de net satışların
yüzde 15 ile 473 milyar lira arttığını, faaliyet
kârının yüzde 28 yükselmeyle 31 milyar lira
büyüdüğünü belirtti. Buna karşılık finansman
giderlerinin yani faiz giderlerinin yüzde 61 ile
31 milyar lira arttığını, döviz kuru zararının
ise yüzde 163 ile 74 milyar lira büyüdüğünü,
sonuçta net kârın yüzde 30 eksilerek 29
milyar lira azaldığını söyledi.
Reel sektörün 2013’teki durumu bu ise
2014’te ne olabilir

2014’te faizler düşmedi, hatta biraz arttı
da. Döviz kurlarındaki artışın da farklılaştığını
belirtelim. Dolar yüzde 9.2 ile bir önceki
yılın artışının yaklaşık yarısı düzeyindeydi.
Euro ise yüzde 3.6 geriledi. Dolasıyla reel
sektör 2014 kârı 2013’ten daha iyi çıkabilir.
Büyüme oranının düştüğünü ama cari Şirketlerin kur zararının 74 milyar liradan
açığın aynı hızda düşmediğini kaydeden daha düşük çıkması ve buna göre de net
Hisarcıklıoğlu “1 puanlık büyüme karşılığında kârlarının artması beklenebilir.
Ancak 2015 yılının ilk çeyreğindeki
verilen cari açığın 2003-2007 arasında 0.65
olduğunu, 2010-2014 arasında ise bunun gelişmeler tıpkı 2013 yılını andırıyor. Kur
artışı ile şirketler 2015 yılını kaybedebilir.
yüzde 1.3’e çıktığını" söyledi.
Kişi başına gelirin reform dönemi olan
2003-2008 arasında 4 bin dolardan 10 bin
dolara çıktığını, 2008 sonrasında ise 10 bin
dolarla orta gelir tuzağına girdiğini ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Ekonomide
model değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ve
yeni bir büyüme hikâyesi yazmanın zamanı
geldiğini” vurguladı. Hisarcıklıoğlu yeni
modeli oluşturacak üç önemli adımı da şöyle
sıraladı:
• Teknolojik
dönüşüm,
yüksek
teknolojiye geçiş ve kamu alımlarında
Türkiye’de üretilen malların tercih edilmesi,
• Kadınların
artırılması,
•
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işgücüne

katılımının

Girişimciliğin özendirilmesi.
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Daha da önemlisi reel sektörün faiz
yükünün 31 milyar lira olmasına karşılık döviz
kuru zararının 74 milyar lira gibi, bunun 2.5
katı düzeyinde çıkması. Demek ki şirketler
için TL tonlama değil, döviz tonlaması
daha önemli, daha büyük zarar veya kâr
sağlayabiliyor.
SONUÇ: “Yeni olan hiçbir şey yoktur,
yalnız tarih okumamışsınızdır.” Larry
Swede.
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Ben huzursuzluk unsuru olamam
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “2015’i gelir farkının iyice açıldığım kaydetti:
düşe kalka yol alacağımız yıl” diye nitelerken
-En zengin bölge ile en fakir bölge
“İşadamı kavga etmez. Kavga ile sonuç arasında 4 kat gelir farkı var. AB’de bu fark 2
alamaz. Ben, huzursuzluk unsuru olamam” kat düzeyinde.
dedi.
Soru-yanıt bölümünde Koç Holding
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’un sözleri ve
(TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yöneltilen eleştiriler anımsatılınca şu yanıtı
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin EGD) verdi:
Kartepe’de gerçekleştirdiği buluşmanın
-Ali Koç, “Çocuklarımın geleceğinden
11’incisindeki sunumunda 2015’e dönük şu
endişe ediyorum” cümlesini B-20 Çalışma
saptamayı yaptı:
Grubu toplantısında kullandı. O cümleyi
-2015, düşe kalka yol alacağımız bir yıl dünyadaki sıkıntı çeken çocukları kastederek
olacak. Bu yıl yüzde 3.5 büyüme bekliyoruz. söyledi. Aslında haberlerin içini okuyunca
ne söylediği ortada. Ben de onun sözlerine
Ardından çağrışım yaptı:
-Şu anda "orta gelir tuzağı”nın içindeyiz. katılıyorum. Doğru şeyleri gündeme getirdi.
Bu yanıt üzerine şu soruyu yönelttik:
Bu durumu aşmak için ekonomide yeni
bir hikâye yazmamız lazım. Unuttuğumuz
-Siz açıklama yaparken “gerçeklerin” ne
yapısal reformları seçimden sonra yeniden kadarım dile getirebiliyorsunuz?
gündeme almalıyız. Türkiye’de bölgeler arası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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- Zenginliği 81 ilimize yayacak yeni bir
plan hazırlamalıyız. Biz bununla ilgili bir
çalışma başlattık. Türkiye, sadece Marmara
Bölgesi’nden kazandığıyla zenginleşemez.
Ülkemizin bir başka noktasında ekonomik
“İyimser” olmak durumunda bulunduğunu açıdan yeni bir Marmara Bölgesi yaratmak
zorundayız.
savundu:
Hisarcıklıoğlu, bu sözleriyle mevcut
-Her
sabah
dükkanı
açarken,
teşvik
sisteminin refahı 81 ile yayacak etki
"Kazanacağım"
demek
durumundayız.
"Öldük, bittik" dersem, benim üyelerim işinin yapamayacağını ortaya koydu.
-Benim görevim 1.5 milyon üyemin
sorunlarını siyasetçi ile paylaşmak. Siyasetçi,
sorunları
medya
önünde
tartışmamı
istemiyorsa, ona uyarım. Yeter ki üyelerimin
sorunlarını dinlesinler, çözüm üretsinler.

Dışarıya veresiye satıp peşin alıyoruz
kapışma kilit vurmaya başlar. Ekonominin
durumunu ortaya koyarken hep resmi verilere
RİFAT Hisarcıklıoğlu, “Dış ticarette
dayandığını vurguladı:
veresiye satıp peşin alıyoruz” başlıklı slaytı
-İşadamı kavga etmez. Kavga ile sonuç ekrana yansıttı:
alamaz. Ben, huzursuzluk unsuru olamam.
-İhracatımızın sadece yüzde 9’u peşin
TOBB’un 1.5 milyon üyesinin 15 milyon ödemeli, ithalatımızda bu oran yüzde 49
düzeyinde. İhracatçının bu duruma dikkat
kişiyi istihdam ettiğini anımsattı:
-Ben
genelde
moral
vermek etmesi gerektiğini vurguladı:
-Başta Türk Eximbank bünyesindeki
olmak
üzere ihracatta sigorta sistemini
Hisarcıklıoğlu, kavga etmek, huzursuzluk
çıkarmak istemese de şu sözleri birlerini kullanmakta yarar var.
KOBİ’lerde dış ticaret açığı yüzde 10’a
rahatsız eder mi:
-"Orta gelir tuzağı"nı yaşıyoruz. Yeni bir indi
RİFAT Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin toplam
hikâye yazmak lazım...
ihracat
içindeki payının yüzde 59 (90 milyar
7 Haziran’da sandıktan çıkacak siyasi
tablo, Türkiye’yi “orta gelir tuzağı”ndan dolar) olduğunu belirtti:
durumundayım...

-KOBİ’lerin toplam ithalattaki payı da
yüzde 40 (100 milyar dolar). Türkiye’de
ZENGİNLİĞİ YAYMA PLANI İSTİYOR
ihracatın ithalatı karşılama oram genelde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekrana yüzde 60 düzeyindeyken, KOBİ’lerde bu
şu tabloyu yansıttı:
oran yüzde 90’a ulaşıyor. Yani, dış ticaret
*Vasat Büyüme (yılda yüzde 3): 2020’de açığının çözümü KOBİ’lerde.
kişi başı gelir 13 bin, 2025’te 15 bin dolar
Büyümede ibre içe doğru döndü
olur.
RİFAT Hisarcıklıoğlu, son 3 ayda KDV
*Hızlı Büyüme (yılda yüzde 7): 2020’de tahsilatındaki artışın yüzde 19 olduğunu
kişi başı gelir 17 bin, 2025’te 24 bin dolar vurguladı:
olur.
-Bu veri, ilk çeyrek büyümesinin temelini
Bu tabloyla hükümetin 2023’te kişi başına iç piyasanın oluşturacağını gösteriyor.
geliri 25 bin dolara çıkarma hedefinin
tutmayacağını ortaya koymakla birlikte bu
konu üzerinde durmadı. Ekrana üzerinde
yeni “koridorlar”ın yer aldığı Türkiye haritasını
getirdi:
çıkaracak yeni hikaye yazılmasını sağlar mı?
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Yeni bir ekonomi modeli gerekiyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
teknolojik dönüşüm, kadınların işgücüne
katılımı ve girişimciliğe odaklanan yeni bir
ekonomi modeline ihtiyacı olduğunu söyledi.

kurtulmak istiyorsak en azından bu ortalamayı
yakalamalıyız. Biz bunu rakiplerimiz kadar
yapamıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler bizden
daha önde.”

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD)
bu yıl 11’incisini düzenlediği Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde ‘Dünyada ve Türkiye’de
Ekonomik Görünüm’ başlıklı bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, ‘Ne kadar yüksek cari
açık o kadar fazla büyüme’ varsayımının
yanlış
olduğunu
belirterek,
eskiden
büyümenin motoru görülen cari açığın artık
ilaç olamadığını kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 2015’in
ilk üç ayında gerek dövizdeki dalgalanma,
gerek ihracat pazarlarındaki sıkıntılar ve
gerek çevre coğrafyadaki karışıklıkların bir
an için moral bozduğuna da işaret ederek,
“Ama enseyi karartmaya gerek yok” dedi.

OECD ülkeleri ortalamasında yüksek
teknoloji ihracatı yüzde 18 iken Türkiye’de
bu oranın yüzde 4 olduğuna dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu,
şunları
söyledi:
“Yeni
hikayede en önemli bileşen yüksek teknoloji
olmalı. Gereksiz günlük tartışmaları bırakıp
hepimizin esas konuya odaklanması lazım.
Gelirimizi artırmak, işin hamallığından

‘Bu yıl yüzde 3 büyürüz'

“2015 genel olarak düşe kalka yol alacağımız
bir yıl olacak” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “Ama biz iyimser yaklaşıyoruz.
Türkiye ekonomisi 2014’te büyümede yüzde
3’ü yakalar inşallah. 2015 için, ilk çeyrekteki
öncü rakamlarda büyüme için zayıf sinyaller
var. Net ihracat bu dönemde büyümeye
katkı sağlamıyor. Büyümenin iç talebe dayalı
olacağını görüyoruz. Zaman zaman aksama
olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam
ediyor.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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İşadamı siyaset yapmaz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kavga etmez, kavga ederek bir sonuca
işadamının
işinin
siyaset
olmadığını varamazsınız."
belirterek, “Siyaset halktan yetkiyi alan
BU MANİPÜLASYONU KİM YAPTI?
kişinin işidir. İşadamı kavga etmez, kavgayla
Türkiye’de son dönemde dolardaki
sonuç alınmaz” dedi.
artışın altında manipülasyon olup olmadığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tartışılırken, Hisarcıklıoğlu, 2001 kriziyle
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi ilgili bir anısını anlattı. 2001’de KOBİ’lere
Gazetecileri Derneği'nin (EGD) düzenlediği düşük faizli kredi verilmesi, bu yolla ihracatın
Kartepe Ekonomi Zirvesi'nde işadamlarına artırılması için TOBB’un Eximbank’a 100
seslenerek, "Türkiye'nin zenginleşmesi için milyon dolar aktaracağını duyurduğunu
herhangi bir kavganın tarafı olamayız" dedi. hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu haber TOBB
"Bizler her sabah dükkânımızı kâr etmek 100 milyon dolar alacak’ diye yansıtıldı. Dolar
için açarız, zarar etmek için değil. Onun için kuru bir anda hızla yükseldi. Kanalı aradık
ben iyimser olmak mecburiyetindeyim" diyen ‘Dolar almayacağız, TL olarak vereceğiz’
Hisarcıklıoğlu, işadamının işinin siyaset dedik. Ama bu haberi vermedi. Bunu fırsat
yapmak olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, bilip işlem yapanlar kazandı. Sonradan, ‘off
şöyle konuştu: "Benim işim siyaset değil, the record’ öğrendim. O gün itibarıyla işlem
siyaset yapamam. Benim görevim üyelerimin yapan 30 kişi/kurum bu işten para kazanmış”
menfaatini
iletmek.
Siyaset
halktan ifadelerini kullandı.
yetkiyi almış olan kişilerin işidir. İşadamı
138
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endeks puanına göre karar verileceğini ifade
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
teknolojik eden Hisarcıklıoğlu, yeni sistemin iç piyasa
dönüşüm, kadınların işgücüne katılımı ve açısından devrim niteliğinde olduğunu
girişimciliğe odaklanan yeni bir ekonomi kaydetti.
İstismar için iflas erteliyorlar
modeline ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Yüksek teknoloji ihracatının OECD’de yüzde
İFLAS ertelemenin, son dönemin en büyük
18, Türkiye’de 4 olduğunu söyleyen TOBB tehlikesi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu,
Başkanı, “Yeni hikâyede en önemli bileşen "Kötü niyetli bazı işletmeler alacaklılarını
yüksek teknoloji olmalı” dedi.
istismar etmek için iflas erteleme alıyor.
Çekte karekod dönemi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çekte
karekod sistemini de anlattı. Kredi Kayıt Bürosu
ile birlikte çalışarak geliştirdikleri karekodlu
çeklerin yakında piyasaya gireceğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Çek üzerindeki karekod cep
telefonundan okutulduğu zaman müşterinin
çek endeks puanı çıkacak. İstenirse detaylı
raporda görülebilecek” dedi. Ortaya çıkan

Böyle mantıksız bir şey olmaz" dedi. Art
niyetli kişiler tarafından hazırlanan, firmaların
isimlerinin yer aldığı "asılsız kara listelerin"
internette dolaştığını aktaran Hisarcıklıoğlu,
“Batacaklar iddiasıyla kara liste yayınlanınca
bazı bankalar baykuş gibi onların üzerine
atlamaya başladı. Listeyi gören bankalar
kredileri kapatmaya girişti. Bunu BDDK
başkanına aktardım” dedi.
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Moraller bozuk, bu yılı düşe kalka geçireceğiz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dövizde bir yıl olacak. Ama biz iyimser yaklaşıyoruz.
yaşanan dalgalanma, ihracat pazarlarındaki Enseyi karartmaya gerek yok” dedi.
sıkıntılar ve çevre ülkelerde yaşananlar
BİR DÖNEM SONA ERDİ
nedeniyle
işadamlarının
morallerinin
Ekonominin en büyük problemlerinden
bozulduğuna dikkat çekti.
biri olan cari açıkla ilgili ise “2003-2007
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) yıllarında milli gelirde 1 puan büyümeye
düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin karşılık 0.65 puan cari açık verirken, 201011’incisi gerçekleştirildi. Zirvede, Türkiye 2014 döneminde 1.3 puan cari açık verir
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam hale geldi” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ne kadar
Rifat Hisarcıklıoğlu “Dünyada ve Türkiye’de yüksek cari açık, o kadar fazla büyüme”
Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı. varsayımının yanlış olduğunu dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası açısından 2015’in Eskiden büyümenin motoru görülen cari
düşe kalka yol alınacak bir yıl olacağım söyledi. açığın, artık ilaç olamadığım vurgulayan
Türkiye’de 2015’in ilk üç ayında dövizdeki Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye orta
dalgalanma, ihracat pazarlarındaki sıkıntılar gelir tuzağının içine düştü. OECD ülkeleri
ve çevre coğrafyadaki karışıklıkların bir an için ortalamasında yüksek teknoloji ihracatı
moral bozduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yüzde 18 iken Türkiye’de bu oran yüzde 4
“2015 genel olarak düşe kalka yol alacağımız oldu.”
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mukabili yapmışız. Bu aslında büyük risk.
OECD ülkeleri ortalamasında yüksek Çevremizdeki sıkıntılar otomatikman Türkiye
teknoloji ihracatı yüzde 18 iken Türkiye’de ekonomisini ve Türk şirketlerini etkiler” diye
bu oranın yüzde 4 olduğuna dikkat çeken konuştu.
2015 büyümesi vasat olacak
Hisarcıklıoğlu
şunları
kaydetti:
“Yeni
hikayede en önemli bileşen yüksek teknoloji
Hızlı büyürsek 24 bin doları 2025’te
olmalı. Gereksiz günlük tartışmaları bırakıp yakalarız.
hepimizin esas konuya odaklanması lazım.
Kavgalarla boğuşursak kendimize
Gelirimizi artırmak, işin hamallığından
kurtulmak istiyorsak en azından bu ortalamayı yazık ederiz
yakalamalıyız. Biz bunu rakiplerimiz kadar
RİFAT Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2023
yapamıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler bizden hedefine ulaşabilmesi için yüzde 7 büyüme
daha önde.” Hisarcıklıoğlu, şirketler açısından kaydetmesi gerektiğini aktardı. Hisarcıklıoğlu,
yeni bir çıta koymak gerektiğini ifade ederek, ortalama yüzde 3 büyümeyle 2020’de
en hızlı büyüyen 100 şirket içinde yazılım Türkiye’de kişi basma gelirin 13 bin dolara
ve bilişim teknolojileri şirketlerinin sayısının geleceğini söyledi. Yeni bir hikâye yazılabilse
ABD’de 60 iken Türkiye’de 21 olduğuna bu rakamın yüzde 7 büyümeyle 17 bin
dikkati çekti.
dolara ulaşacağım belirten Hisarcıklıoğlu,
“Buna odaklanmalıyız. Kavgaların içinde
İHRACATTA ARTAN TEHLİKE
boğulursak kendimize yazık ederiz. Türk
Her yıl artan bir eğilimde ihracatın özel
sektörünün,
girişimcisinin
bunu
riskli bir şekilde yapıldığına işaret eden başarabileceğine inanıyorum” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Açık hesap veriyoruz.
Geçen yıl ihracatımızın yüzde 65’ini mal
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Kadınlara iş imkânı açalım
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu,
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bu
yıl 11 ‘incisini düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesi’nde, Türkiye’nin teknolojik dönüşüm,
kadınların işgücüne katılımı ve girişimciliğe
odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacı
olduğunu söyledi.
OECD ülkeleri ortalamasında yüksek
teknoloji ihracatı yüzde 18 iken, Türkiye’de
bu oranın yüzde 4 olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Yeni
hikayede en önemli bileşen yüksek teknoloji
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olmalı. Gelirimizi artırmak, işin hamallığından
kurtulmak istiyorsak en azından bu ortalamayı
yakalamalıyız.”
ÇEKTE KAREKOD
Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte çalışarak
geliştirdikleri karekodlu çeklerin yalanda
piyasaya gireceğini anlatan Hisarcıklıoğlu.
“Çek üzerindeki karekod cep telefonundan
okutulduğu zaman müşterinin çek endeks
puanı çıkacak, istenirse detaylı rapor da
görülebilecek. Buna göre karar verilebilecek.
Bu, sağlıklı ticaret için devrim niteliğinde bir
karar” dedi.
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TOBB BAŞKANI EGD KARTEPE EKONOMİ ZİRVESİNDE KONUŞTU:

Karekodlu yeni çekler karşılıksız’ı bitirecek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yakında
piyasaya girecek olan karekodlu çeklerle,
kişilerin kredi notunun ortaya çıkacağını,
karşılıksız çek sorununun azalacağını
söyledi.
Ekonomide dengeleri bozan karşılıksız
çek sorunu, yeni teknoloji ile en aza
indirilecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni
sistemi, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin
(EGD)
Kartepe
Zirvesi’nde
açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, “Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte
çalışarak geliştirdiğimiz karekodlu çekler
yakında piyasaya girecek. Çek üzerindeki
karekod, cep telefonundan okutulduğu
zaman müşterinin çek endeks puanı çıkacak.
İstenirse detaylı rapor da görülerek buna
göre karar verilebilecek. Bu, ticaretin sağlıklı

yapılabilmesi için devrim niteliğinde bir karar”
diye konuştu. Geçen yıl iç piyasada protesto
edilen senet ve karşılıksız çek tutarlarında
enflasyon kadar artış olduğunu da belirten
Hisarcıklıoğlu, “Her ne kadar piyasada ters
bir algı olsa da karşılıksız çıkan çeklerde
2014’te bir önceki yıla göre gerileme var.
2013’te 100 liralık bir çekin 3.7 liralık kısmı
karşılıksız çıkarken, 2014’te bu rakam 3.3 TL
olmuş” değerlendirmesini yaptı.
ENSEYİ KARARTMAYALIM
TOBB Başkanı, Türkiye’nin yeni ekonomik
modelinin teknolojik dönüşüm, kadınların
işgücüne katılımı ve girişimcilik merkezli
olması gerektiğini söyledi. Bu yılın ilk üç
ayında gerek dövizdeki dalgalanma gerek
ihracat pazarlarındaki sıkıntı ve gerek çevre
coğrafyadaki karışıklıkların bir an için moral
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

143

72. GENEL KURUL

bozduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
“Ama enseyi karartmayalım. Türkiye
ekonomisi 2014’te yüzde 3 büyümeyi
yakalar inşallah. 2015 için ilk çeyrekteki
rakamlarda büyümeye ilişkin zayıf sinyaller
var. Net ihracat bu dönemde büyümeye katkı
vermiyor. Büyüme iç talebe dayalı olacak.
Zaman zaman aksama olsa da Türkiye
ekonomisi büyümeye devam ediyor” diye
konuştu.
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KIRMADAN, DÖKMEDEN SÖYLEMELİ
EGD’nin düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının geleceğe
umutla bakmak durumunda olduğunu söyledi.
“Biz her sabah dükkânımızı kâr etmek için
açarız, zarar için değil” diyen Hisarcıklıoğlu,
eksilerin kırmadan, dökmeden söylenmesi
gerektiğini, siyaset yapmadan üyelerinin
menfaatlerini yönetime iletmekle yükümlü
olduğunu söyledi.

BASINDA TOBB - NİSAN 2015

01.04.2015

METİN SEZER
EKOPOLİTİK

Gelin, yeni bir hikâye yazalım
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 11.
Kartepe Zirvesi’ni gerçekleştirdi ve gelenek
haline dönüşün bu zirvede yine TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu dinleme
fırsatımız oldu.
Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin yeni bir hikâye
yazması gerektiğine vurgu yaparak; teknoloji,
kadın istihdamı ve girişimciliği içine alan üç
odaklı bir dönüşümün şart olduğunun altını
çizdi.
1980’li yıllarda aynı seviyede olduğumuz
Güney Kore’nin bizden çok daha ileri,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın daha geri
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu “Enseyi
karartmaya gerek yok. Güney Kore’yi
yakalarız. Yeter ki ihtiyaç duyduğumuz
reformlar yapılsın” dedi.
Hisarcıklıoğlu,

KOBİ’lerin

iyileştirilmesi

gerektiğini söyledi. Türkiye ihracatının
yüzde 59’unu, ithalatın yüzde 40’ını
KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Başka bir deyişle;
KOBİ’ler 90 milyar dolar tutarında ihracat,
100 milyar dolar ithalat yapıyor. İhracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde 90 yani. Bu
oran Türkiye genelinde yüzde 60. Bu da
gösteriyor ki, KOBİ’lerin desteklenmesi
hâlinde hem istihdam, hem de cari açık
probleminin aşılması imkân dahiline girdiği
gibi sürdürülebilir büyüme de yakalanır.
Türkiye ihraç ettiği her bir kilo ürün
karşılığında 1.6 dolar elde ediyor. Almanya
ise 4.1, Japonya 3.8, İtalya 2 dolar elde ediyor.
Hadi o ülkeleri yakalamak şu an için oldukça
zor diyelim ama Türkiye’nin hiç olmazsa kilo
başına 2.7 dolar elde eden Güney Kore’yi
yakalaması gerekiyor. Ki, bu da teknolojiye
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yatırım yapmakla mümkün. Türkiye’nin ihraç
ettiği teknolojik ürünün genel ihracat içindeki
oranı yüzde 4. Hâlbuki Malezya’nın yüzde
44, Çin’in yüzde 27, Meksika’nın yüzde
17, Rusya’nın yüzde 7. Güney Kore’nin ise
yüzde 28...
Türkiye ileri teknolojiye geçemediği için
milli geliri de artmadı ve kişi başına düşen
milli gelir 10 bin dolarlarda kaldı. Orta Gelir
Tuzağından çıkamıyor bir türlü.
TOBB Başkanı “Reel sektörün güveni
yüksekse, ekonomi büyüyor” dedi ve eğitim,
hukuk, iş gücü piyasası ve idari konularda
reform ile yeni sanayi politikaları istedi. Reel
sektörün üzerindeki yükün hafifletilmesini
talep etti. “Türkiye sadece Marmara
Bölgesi’nden mi ibaret” diye sordu ve yeni
bölgelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

fiyat farkı olsa dahi öncelik verilmesinin
kanunlaştığına dikkat çekti ve ihalelerde
kadın girişimciye pozitif ayırımcılık istedi.
Türkiye malum bu sene G-20 Dönem
Başkanı. Hisarcıklıoğlu birçok yerde G-20
toplantısı yapıldığına dikkat çekti ve “Bu
toplantılarda önemli uluslararası kararlar
alınıyor. Dünya ekonomisine şekil veriyor.
Bizim iş adamlarımız hâlâ Ankara’yı etkileyip
işlerin düzeleceğini sanıyor olmalı ki, bu
toplantılara katılmıyor” diyerek; çuvaldızı
kendine, daha doğrusu temsil ettiği iş
dünyasına batırdı.

Türkiye bu sene G-20 nedeniyle
uluslararası siyaset ve iş dünyası liderlerine
ev sahipliği yapacak. İş adamlarının bu CEO
ve liderlerle mutlaka bir araya gelmesi ve
kendi pozisyonlarını global vizyon içinde
Hisarcıklıoğlu uzun mücadeleler sonunda görmeleri gerekiyor.
kamu ihalelerinde yerli üretimin yüzde 15

146

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

BASINDA TOBB - NİSAN 2015

01.04.2015

Yeni hikâye
YAŞAR SÜNGÜ

Yani yeni bir hikaye ile kişi başına gelir 4
2014 büyüme hızı rakamları dün açıklandı.
Geçen yıl 2.9 büyümüşüz. Ancak büyüme bin dolar artacak.
beklentilerin az üstünde gerçekleşirken, kişi
Yatırımlar tüm ülkeye dağılacak ve
başı gelir 418 dolar azalarak 10 bin 404 bölgeler arası uçurum doldurulacak.
dolara gerilemiş.
Gençler iş+aş ve eş sahibi olacaklar.
Bu
yetersiz
büyümeden,
orta
Ve toptan zenginleşeceğiz.
veazgelirlilikten kurtulmak için bize yeni
bir yol haritası. TOBB’un deyişiyle yeni bir
TOBB’un yeni hikayesinin anafikri bu.
hikaye lazım.
Peki ekonomide yeni bir hikaye nasıl
Her yıl ortalama yüzde 3 büyürsek yazılacak?
2020’de Türkiye’de kişi başına gelir 13 bin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
dolara çıkacak.
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun formülü
Eğer ekonomide yeni bir hikaye şöyle:
yazılabilirse büyüme yüzde 7, kişi başı gelir
En zengin bölge ile en fakir bölge arasında
17 bin dolar olacak.
tam 4 kat fark var.
Yüzde 7 büyüme demek işsizliğin bitmesi,
Türkiye’yi coğrafi olarak yeni bir boyutta
gençlerin ekonomiye tam kadro girmesi demek.
düşünmek gerekiyor.
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Zenginliği 81 il’e yaymak için mekansal Artık yeni reform yapma zamanı geldi. Bu
coğrafyada farklılaşmak zorundayız.
strateji planı şart.
Türkiye’nin eğitim reformuna, hukuk
reformuna
ve idari reforma ihtiyacı var.
Yeni bir Marmara’ya ihtiyaç var çünkü
TOBB’un yeni hikayesi siyasi içerikli değil,
Marmara Bölgesi tıkandı, doldu.
tamamen ekonomi. Yanlış anlaşılmasın.
Yeni Marmara için de İç Anadolu’yu da
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD)
içine alan kuzeygüney eksenini iki limanda
bu yıl 11’incisini düzenlediği Kartepe
buluşturan şehirler düşünülüyor.
Ekonomi Zirvesi’nde, TOBB Başkanı Rifat
Bir de bölgesel koridorlar öneriliyor.
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de
Bu şu demek: Akdeniz’de bir turizm Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı.
koridoru, Karadeniz’de lojistik koridoru,
Sunumun özeti şu: Düşe kalka büyüyoruz
Ege’de ileri teknoloji, Doğu’da Kafkaslar ancak Türkiye’nin yeni bir ekonomi modeline
ve İran koridoru, Güneydoğu’da körfez ve ihtiyacı var.
ihracat koridoru, Trakya’dan Gaziantep’e
2015’te riskler ve fırsatlar
kadar AB koridoru oluşturarak ekonomiyi
TOBB’a göre 2015 yılındaki riskler ve
bütün bölgelere yaymak.
Türkiye’nin girişimciliğe odaklanan yeni fırsatlar şunlar:
Neden?

Riskler: ABD Merkez Bankası’nın (Fed)
bir ekonomi modeline bu genç potansiyel
nüfusla her zamankinden daha fazla ihtiyacı alacağı faiz kararı, çevre coğrafyalardaki
karışıklıklar ve genel seçime kadar
var.
Üniversite mezunu milyonlarca gence yaşanacak süreç.
Fırsatlar: Avrupa’da beklenen parasal
genişleme,
petrol fiyatlarındaki gerileme ve
TOBB’un anlattığı yeni hikayede en önemli
açıklanan yapısal dönüşüm programlan.
bileşen yüksek teknoloji.
Riskler de ortada fırsatlarda.
Rakamlar bu konuda çok yol almamız
Petrolün düşüşü hem iyi hem kötü
gerektiğini söylüyor.
sahip bir ülkeyiz.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’yi hem
OECD ülkeleri ortalamasında yüksek
teknoloji ihracatı yüzde 18 iken Türkiye’de olumlu hem de olumsuz etkiliyor. Olumlu
tarafı: Petroldeki her 10 dolarlık düşüş cari
bu oran yüzde 4. Malezya’da yüzde 44.
açığa 4,4 milyar dolarlık iyileşme sağlıyor.
En hızlı büyüyen 100 şirket içinde yazılım Olumsuz tarafı: Petrol ihraç eden ülkelerin
ve bilişim teknolojileri şirketlerinin sayısı ihracatımızdaki payı yüzde 65.
ABD’de 60, Türkiye’de 21.
Turistlerin yüzde 30’u bu ülkelerden
Peki neden yeni bir hikaye?
geliyor.
Cevabı Hisarcıklıoğlu veriyor:
Türk müteahhitlerin yaptığı işlerin yüzde
85’i
de petrol ihraç eden ülkelerde.
Türkiye orta gelir tuzağının içine düştü.
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HİSARCIKLIOĞLU: Her kur ve faiz artışı
sanayicinin cebinden gidiyor
Her kur ve faiz artışının sanayiciye büyük
risk doğurduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Açık söyleyeyim, her kur ve faiz artışında
hepimizin cebinden gitti, haberiniz olsun.
Onun için de her ikisinde de minimum
seviyesinde olması, olmazsa olmazımız”
dedi.
Bu yılın ekonomik anlamda Türkiye’nin
“düşe kalka yol alacağı” bir yıl olacağını
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Birinci çeyrekte hızlı bir toparlanma
beklenmiyor. Bunun de en önemli noktası
ihracat pazarlarımızda zayıflama var.
Faiz ve kurdaki dalgalanmalar da iç
piyasamızı olumsuz etkiledi” şeklinde
konuştu. Sanayicilerin kullandığı kredilerin
faiz oranlarına da değinen Hisarcıklıoğlu,
20122013’te tüm şirketlerin faaliyet karlarının
31 milyar lira arttığını söyledi.

SANAYİNİN DURUMU VAHİM
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm
şirketlerimizin finansman gideri bankalara
ödedikleri para ne kadar? diye baktık,
finansman giderlerinin bir önceki seneye
göre artışı 31 milyar lira. Yani şirketlerimiz
2013’teki tüm ilave kazançlarının hepsini
faize vermişler. Almışlar, para kazanmışlar.
Kime çalışmışlar? Bankaya çalışmışlar
ama sanayinin bu noktadaki durumuna
baktığımızda sanayinin durumu daha vahim.
Kur hareketlerinin tüm şirketlere maliyeti
aynı dönemde 74 milyar lira olmuş. Faizini
2 misli üstünde neredeyse sanayide bunun
getirdiği yük ise 19 milyar lira olmuş. Yani
kazancımızdan daha fazlasını nereye
ödemişiz? Kime ödendiği belli olmayan
döviz artışına ve artı bankalara çalışmış gibi
görünüyoruz. İş adamı olarak sanayici olarak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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kur hareketleri bize büyük risk doğruyor çünkü
şu andaki borçların büyük bir çoğunluğu
Türk özel sektörün borcu. Açık söyleyeyim
her kur artışında ve faiz artışında hepimizin
cebinden gitti haberiniz olsun. Onun içinde
her ikisinde de minimum seviyesinde olması
olmazsa olmazımız” şeklinde ifade etti.
Akıllı şehir endüstrisi 400 milyar dolara
ulaşacak.
Akıllı şehir endüstrisinin 2020 yılına kadar
400 milyar dolarlık hacme ulaşmasının
beklendiği bildirildi. Uzmanlar, nüfus artışı,
hızlı şehirleşme, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği,
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su ve elektrik kesintileri gibi problemlerle
başa çıkabilmenin başlıca yolunun akıllı
şehirler kurmak olduğunu belirtti. 2050 yılı
itibariyle küresel nüfusun yüzde 70’inin
şehirde yaşayacağı ve bunun da kaynakların
yönetimi ve çevrenin korunması adına büyük
zorluklar getireceği ifade ediliyor. Dijital akıllı
hizmet sunan Smartvvorld firması pazarlama
müdürü Hamza Aşur, küresel manada
nüfusun şehirlere doğru kaymasıyla hava
kirliliği, su ve elektrik kesintilerinin artacağını
ve trafik sıkışıklığının yanısıra evsel ve
endüstriyel atık problemlerinin büyüyeceğini
söyledi.
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Şirketler kazançlarını banka faizlerine verdi
Hisarcıklıoğlu: Şirketlerimiz 2013’teki tüm
ilave kazançlarının hepsini faize vermişler.
Almışlar, para kazanmışlar, kime çalışmışlar,
bankaya çalışmışlar.

bulunan Hisarcıklıoğlu, 2012-2013’te tüm
şirketlerin faaliyet karlarının 31 milyar
lira arttığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Tüm
şirketlerin bankalara ödedikleri para ne
kadar” diye baktık. Finansman giderlerinin
bir önceki seneye göre artışı 31 milyar lira.
Yani bizim şirketlerimiz 2013 yılındaki tüm
ilave kazançlarının hepsini faiz ile bankalara
vermişler. Almışlar, emek vermişler, para
kazanmışlar, kime çalışmışlar, sonuç olarak
bankaya çalışmışlar” dedi. Ticaret anlaşması
yapmalıyız?

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye,
2015 Haziran ayı sonrasında kim iktidar
olursa olsun, kesinlikle ekonomideki yapısal
reformlara odaklanmak mecburiyetinde”
dedi. Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası
(ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
tarafından düzenlenen istişare toplantısında
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve
yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin
geçen yıl yüzde 2.9, sanayinin ise yüzde 3.1 Arap ülkelerinin ticaretinin yetersiz olduğunu
söyledi.
büyüme gösterdiğinin altını çizdi.
KUR HAREKTELERİ RİSK

Arap ülkeleriyle daha fazla ticaret

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
Sanayicilerin kullandığı kredilerin faiz
oranlarına ilişkin değerlendirmelerde de (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap
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151

72. GENEL KURUL

coğrafyasıyla yapılan ticaretin artırılması
gerektiğini belirterek, “Arap ülkeleri 870
milyar dolar ithalat yapıyor. Ama bunun
ancak 34 milyar dolarını biz satıyoruz. Biz
242 milyar dolar ithalat yapıyoruz ama Arap
ülkelerinden aldığımız mallar 10 milyar doları
ancak buluyor” dedi. 10.Türk-Arap Ekonomi
Forumu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu şöyle
dedi: Ticaretimizi süratle artırmalıyız.
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Türk iş dünyası olarak temennimiz Arap
kardeşlerimizle
ilişkilerimizi
daha
da
derinleştirmek, çok boyutlu hale getirmektir.
Biz
kardeşlerimizle
deneyimlerimizi
paylaşmaya hazırız. Arap coğrafyasını ve
ülkemizi rakip olarak değil, bir bütünün
tamamlayıcı unsurları olarak görüyoruz.
Birlikte çalışmalı, birlikte yükselmeliyiz.
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Kur artışı sanayicinin cebinden gidiyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her
kur ve faiz artışlarının sanayiciye büyük risk
doğurduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Açık
söyleyeyim, her kur ve faiz artışında hepimizin
cebinden gitti, haberiniz olsun. Onun için de
her ikisinde de minimum seviyesinde olması,
olmazsa olmazımız” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara
Sanayi Odası (ASO) 1.Organize Sanayi
Bölgesi Başkanlığı tarafından düzenlenen
istişare toplantısına katıldı.
“BANKAYA ÇALIŞMIŞLAR”
Bu yılın ekonomik anlamda Türkiye’nin
“düşe kalka yol alacağı” bir yıl olacağını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Birinci çeyrekte
hızlı bir toparlanma beklenmiyor. Bunun de
en önemli noktası ihracat pazarlarımızda

zayıflama var. Faiz ve kurdaki dalgalanmalar
da iç piyasamızı olumsuz etkiledi.” şeklinde
konuştu. Sanayicilerin kullandığı kredilerin
faiz oranlarına da değinen Hisarcıklıoğlu,
2012-2013’te
tüm
şirketlerin
faaliyet
karlarının 31 milyar lira arttığını söyledi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Tüm
şirketlerimizin finansman gideri bankalara
ödedikleri para ne kadar? diye baktık,
finansman giderlerinin bir önceki seneye
göre artışı 31 milyar lira. Yani şirketlerimiz
2013’teki tüm ilave kazançlarının hepsini
faize vermişler. Almışlar, para kazanmışlar.
Kime çalışmışlar? Bankaya çalışmışlar
ama sanayinin bu noktadaki durumuna
baktığımızda sanayinin durumu daha vahim.
Kur hareketlerinin tüm şirketlere maliyeti aynı
dönemde 74 milyar lira olmuş. Faizini 2 misli
üstünde neredeyse sanayide bunun getirdiği
yük ise 19 milyar lira olmuş.
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Yani kazancımızdan daha fazlasını nereye
ödemişiz? Kime ödendiği belli olmayan
döviz artışına ve artı bankalara çalışmış gibi
görünüyoruz. İş adamı olarak sanayici olarak
kur hareketleri bize büyük risk doğruyor çünkü
şu andaki borçların büyük bir çoğunluğu
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Türk özel sektörün borcu. Açık söyleyeyim
her kur artışında ve faiz artışında hepimizin
cebinden gitti haberiniz olsun. Onun içinde
her ikisinde de minimum seviyesinde olması
olmazsa olmazımız.”
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06.04.2015

Başbakan TOBB’u dinleyecek
TİCARET ve sanayinin aktörlerini bir araya
getiren Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’nın
8’incisi, 8 Nisan’da Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde
(TOBB)
gerçekleştirilecek.
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde düzenlenecek Şûra’da, 81 ilden
oda-borsa başkanı, illerindeki en önemli 5
sorunu ve çözüm önerisini birinci ağızdan
hükümete aktarabilecek. Şûra’ya Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile bakan ve üst düzey
bürokratlar, Türkiye genelindeki 365 OdaBorsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis
Başkanları, TOBB Oda-Borsa Akademik
danışmanları ve 900 civarında işadamının
katılması bekleniyor. TOBB Başkanı Rıfat

Hisarcıklıoğlu, Şûra öncesinde oda ve
borsaların kapsamlı bir çalışma yaptığına
dikkat çekti.
Oda ve borsaların, özel sektörün mikro
ve makro sorunlarım ve çözüm önerilerini
belirlediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “8
Nisan’da tüm konular detaylı bir şekilde
değerlendirilecek.
Başbakanımız
sayın
Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı ilk Türkiye
Ticaret ve Sanayi Şurası olacak. Oda ve
borsalarımızdan gelen tüm sorunlar kitap
haline getirilecek ve ilgili bakanlıklara
gönderilerek, takibi yapılacak” diye konuştu.
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Yeni teknoloji getirene ne istiyorsa vereceğiz
Başbakan Davutoğlu: Artık biz teknoloji
tüketen bir ülke olmak istemiyoruz. Kim
Türkiye’de yeni bir ürünü devreye sokarsa ne
istiyorsa yapacağız, yeni teknolojiyi getirenin
başımızın üstünde yeri var.
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, TOBB
8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda
yatırımcılara seslendi: Kim Türkiye’de
yeni bir anlayışı, yeni bir ürünü, yeni bir
teknolojiyi devreye sokarsa onun bizim
başımızın üzerinde yeri vardır. Ne teşvik
istiyorsa vereceğiz, ne istiyorsa yapacağız.
Ama artık biz teknoloji tüketen bir ülke olmak
istemiyoruz, teknoloji üreten bir ülke olmak
istiyoruz.
TEMİNAT ENGELİ KALKACAK
Davutoğlu, kredilerde teminat engelini
kaldıracaklarını da belirterek şöyle devam etti:
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Taşınırların teminat olarak kullanılmasının
önündeki engelleri kaldıracağız. Herhangi
bir kredide teminat gösterilmesi icap
ettiğinde sadece nakdi değil, ayni
değerlerde teminat gösterilebilecek ve
taşınırların teminat göstermesi üzerinden
de özellikle teminat konusunda sıkıntı
çekebilecek girişimcilerin önündeki sıkıntıları
kaldıracağız. Başbakan Davutoğlu seçim
ekonomisi uygulamadıklarım belirterek şöyle
dedi: İki tehlike vardır seçim öncesinde.
İktidar partisini bekleyen tehlike veya tuzak
diyeyim, seçim ekonomisi uygulamasıdır.
Son 12 yıl içinde 3 genel seçim, 3 yerel
seçim, referandumlar geçirdik. Tarih de millet
de kayıtlar da şahittir ki hiçbirisinde seçim
ekonomisi uygulamadık.
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SOSYAL GÜVENLİK AÇIĞI YOK
Davutoğlu, geçici iktidar hevesi içinde
olmadıklarını ifade ettiği konuşmasını şöyle
sürdürdü: Bizden sonraki neslin bedel
ödeyeceği hiçbir kararı almayacağız. Bizden

sonraki yöneticilerin bir şekilde ödemek
zorunda oldukları mali açıklar, sosyal
güvenlik açıklarına yol açmayacağız. Çünkü
biz sorumluluk sahibiyiz. Bizim meselemiz
geçici bir iktidar hevesi değildir.
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Davutoğlu, Türkiye’nin geleceğini ancak teknoloji üretimi kurtarır’ dedi.

Ne isterseniz VERECEĞİZ
Başbakan
Davutoğlu,
Türkiye’nin
geleceğini teknoloji üretmenin kurtaracağını
belirterek, “Kim Türkiye’de yeni bir anlayışı,
yeni bir ürünü, yeni bir teknolojiyi devreye
sokarsa onun bizim başımızın üzerinde
yeri vardır. Ne teşvik istiyorsa vereceğiz, ne
istiyorsa yapacağız” dedi.
BAŞBAKAN
Ahmet
Davutoğlu,
Türkiye’nin geçen yıl gerçekleştirdiği yüzde
2.9lik büyümenin hedefledikleri rakamların
gerisinde
olduğunu
belirterek,
“Ama
Avrupa’da, Euro Bölgesi’nde kalkınmanın
yüzde 1.3 olduğunu düşünürseniz Türkiye
bunun neredeyse 2.5 misli fazla kalkınmış
durumda ama yeterli değil, biz en kıza
zamanda bu kalkınmayı bu yıl içinde yüzde
4’e, gelecek yıllarda da en az yüzde 5’e
ve daha yukarıya çekmeye kararlıyız”
ifadesini kullandı. TOBB Genel Merkezi’nde
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düzenlenen 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası’nda konuşan Davutoğlu, balon gibi
büyüyen ve ilk iğnede sönen bir ekonomi
istemediklerini belirtti.
GELECEĞİMİZİ KURTARACAK
Dönüşüm programlarıyla Ar-Ge ve
teknolojinin gelişmesi, milli katkının artması,
istihdamın
yaygınlaştırılması,
rekabet
gücünün artması ve sağlam finansal
sistem üzerinde ekonominin en iyi şekilde
destek görmesinin hedeflediklerini belirten
Davutoğlu şöyle konuştu: “”Kim Türkiye’de
yeni bir anlayışı, yeni bir ürünü, yeni bir
teknolojiyi devreye sokarsa onun bizim
başımızın üzerinde yeri vardır. Ne teşvik
istiyorsa vereceğiz, ne istiyorsa yapacağız
ama artık biz teknoloji tüketen bir ülke
olmak istemiyoruz, teknoloji üreten bir ülke
olmak istiyoruz. Bunları yakından takip
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edeceğiz. Ne teşvik istiyorsanız, ‘5. bölge
yetmez daha teşvik istiyoruz Ar-Ge için’
diyorsanız, o teşvikleri de vereceğiz. Bunu
bir taahhüt olarak söylüyorum. Çünkü
geleceğimizi kurtaracak olan budur” dedi.
Türk ekonomisinin markalara sahip olmasını
bunun sağlayacağını belirten Davutoğlu,
dünya ile rekabet eden bir teknolojik altyapıya
sahip olunmasının önemini vurguladı.
HER ODAYA AR-GE

‘Asya’nın, Afrika’nın, Avrupa’nın ekonomik
merkezi üretim üssü olacak’ diyorsak,
bunu dediğimiz andan itibaren Trakya’yı
Balkanlar’a ve Avrupa’ya, bütün Ege’yi
Akdeniz’e, Güneydoğu’yu Ortadoğu’ya,
Doğu Anadolu ve Karadeniz’i Kafkaslar’a ve
Asya’ya açılacak büyük bölge ekonomileri
halinde düşünmemiz lazım. GAP, KOP,
DOKAP, DAP, bölge ölçekli projeler. Tek tek
bu ülkenin her bir şehrinin can damarlarına
girerek, o can damarlarından bir hayat, yeni
bir yükselişin izlerini bulmaya çalışacağız.
İlmek ilmek döşeyeceğiz. Onun için, bu
yöntem olarak ticaret ve sanayi şurası da
doğru bir yöntemle çalışıyor. 81 il, 160
ilçeden gelen temsilcilerimiz ki birçoğunuzla
zaten alanda tanışıyoruz, 365 oda ve borsa
temsilcisi, bin 825 sorunu bugün gündeme
getirecek. Bunun çözüm yollarım da Bakan
arkadaşlarımızla bunları tek tek not alacağız.
Emin olunuz ki hiçbir değerlendirme
karşılıksız kalmayacak.”

AR-GE çalışmalarının desteklenmesi için
yapılması gerekenlere de değinen Davutoğlu,
"Her birinizin, her bir odamızın bu anlamda
bir Ar-Ge birimi olması, bulunduğu illerde,
ilçelerde Ar-Ge çalışmalarını desteklemeniz,
gözetlemeniz, yönetmeniz bizim sizden
en büyük ricamız. Çok toplantı yapmak
yerine daha çok ürün üretin, bu toplantıları
kastetmiyorum bunlar istişare anlamında
önemlidir ama salonlarımızın dışında da
Ar-Ge laboratuvarlarında da sizlerle birlikte
olmak istiyoruz. İşte o zaman Türk ekonomisi
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali
olağanüstü bir sıçrama gerçekleştirecektir"
Babacan,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve
Her bir şehri dönüştüreceğiz
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Bilim Sanayi
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, “Eğer biz, ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve
‘Türkiye ilk 10 büyük küresel ekonomi arasına Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda
girecek’ diyorsak, bunu söylem, bunu bir Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,
şiar, bunu slogan gibi söylemek değil, onun Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB
altyapısını kuracak şekilde her bir şehrimizin Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve oda ve borsa
dönüşümünü sağlamak durumundayız” başkanları katıldı.
dedi. Davutoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye,
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Hedef tekno Türkiye
Seçim ekonomisi...
Bu yıl yüzde 4 büyüme hedeflendiğini
söyleyen Davutoğlu, “Artık teknoloji tüketen
Seçim sonrası özellikle meslek liselerini
değil, teknoloji üreten bir ülke olmak istiyoruz. yeniden tanzim etmek üzere çalışmalar
Ne teşvik istiyorsanız vereceğiz” dedi.
yapacaklarını belirten Davutoğlu, açıklanan
Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu yıl ekonomik paketlerle birlikte teknoloji
büyümeyi yüzde 4’e, gelecek yıllarda yüzde üretimine öncelik vereceklerini söyleyerek,
5 ve üzerine çekmeye kararlı olduklarını “Artık teknoloji tüketen bir ülke değil, teknoloji
üreten bir ülke olmak istiyoruz. Ne teşvik
söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istiyorsanız vereceğiz” dedi.

Toplantıya, ekonomi kurmaylarının yanı
8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda
konuşan Davutoğlu 7 Haziran seçimleri sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve
öncesinde de daha önceki seçimlerde olduğu oda - borsa başkanları da katıldı. Davutoğlu
gibi seçim ekonomisi uygulamadıklarını toplantıda şu mesajları verdi:
söyledi.
 “iki tehlike vardır seçim öncesi. İktidar
Davutoğlu geçen yıl büyümenin yüzde partisini bekleyen tehlike veya tuzak diyeyim,
2.9 olduğunu ve bunun kendilerinin istediği seçim ekonomisi uygulamasıdır. Son 12
yıl içinde 3 genel seçim, 3 yerel seçim,
rakamların gerisinde olduğunu dile getirdi.
referandumlar geçirdik. Tarih de, millet
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de, kayıtlar da şahittir ki hiçbirisinde seçim onun bizim başımızın üzerinde yeri vardır.
Ne teşvik istiyorsa vereceğiz, ne istiyorsa
ekonomisi uygulamadık.”
yapacağız. Ama artık biz teknoloji tüketen bir
‘Dönüşüm olacak’
ülke olmak istemiyoruz, teknoloji üreten bir
 Türkiye’nin
ekonomik
yapısının ülke olmak istiyoruz.
niteliksel dönüşümünü gerçekleştirmeyi
Teminat kolaylığı
hedef ediniyoruz. Sadece niceliksel büyüme
 Taşınırların
teminat
olarak
değil, sadece rakamlardaki büyüme değil,
önündeki
engelleri
niteliksel dönüşümü gerçekleştirmek için kullanılmasının
bu programları yapıyoruz. Nedir niteliksel kaldıracağız. Herhangi bir kredide teminat
dönüşüm;
insan
dönüşümü,
insan gösterilmesi icap ettiğinde sadece nakdi değil,
kaynağındaki dönüşüm. Ar-Ge ve teknolojik ayni değerlerde teminat gösterilebilecek ve
katkıdaki artıştır. Milli katkının, yerel katkının taşınırların teminat göstermesi üzerinden
artmasıdır. Biz balon gibi büyüyen ve ilk de özellikle teminat konusunda sıkıntı
krizde bir iğne oraya battığında çöken bir çekebilecek girişimcilerin önündeki sıkıntıları
kaldıracağız.”
ekonomi istemiyoruz.
 Kim Türkiye’de yeni bir anlayışı, yeni
bir ürünü, yeni bir teknolojiyi devreye sokarsa
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İŞ DÜNYASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
bir konuşma yapan Davutoğlu, tüm gününü
iş dünyasına ayırarak sorunlarını dinledi.
Toplantının açılışında “TOBB'da bize de bir
oda tahsis edilsin ki daimi olarak iş dünyasıyla
temas halinde olalım” diyen Davutoğlu,
toplantının basma kapalı bölümünde 81 ilin
oda temsilcisi tek tek bölgesel sorunlarını
anlattı. Alınan bilgiye göre sohbet uzayınca
Başbakan Davutoğlu 81 ilin oda da Davutoğlu gün içindeki tüm randevularını
temsilcilerini tek tek dinledi. Davutoğlu, secim iptal etti. Oda temsilcileri görüşmede
sonrası da is dünyası ile birlikte çalışmaya Davutoğlu’nun tek tek not aldığını belirterek
“Konulara çok hakimdi” dediler.
devam edeceklerini söyledi.
Toplantıya 8 bakanla katılan Davutoğlu
açılış konuşmasında “Bakanlar Kurulu’nun
yarısı burada. Ekonomik anlamda Bakanlar
Kurulu’nu burada yapıyoruz” dedi. Davutoğlu
tüm gün oda başkanlarının sorunlarını
dinledi. Görüşmeler uzayınca saat 14.00'teki
bakanlar kurulu toplantısı da 19.00'a
ertelendi.

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu,
aday
listelerinin
oluşturulmasının
ardından
katıldığı ilk toplantıda iş dünyasına seçimden
sonra ‘birlikte çalışmaya devam’ sözü verdi.
TOBB Genel Merkezi’nde düzenlenen 8.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’na katılarak
162
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Ayağına diken batmasın

Toplantıda Davutoğlu’ndan seçimden
sonra da iş dünyası ile birlikte sürekli dirsek
temasında olacağı mesajını aldıklarını
anlatan oda temsilcileri, görüşmenin neşeli
bir ortamda geçtiğini söylediler. Alınan bilgiye
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göre bir oda temsilcisi söz alıp ‘Yaşlı bir
annem var. Selam söyledi. Başbakanımızın
ayağına diken dahi batmasın ama bizim de
sorunumuzu çözsün’ şeklindeki mesajını
iletince salonda kahkaha koptu. Toplantıya,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin Canikli, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu ve oda ve borsa başkanları
katıldı.
BAŞBAKAN’DAN
MÜJDE

SANAYİCİYE

Taşınır mallar
gösterilebilecek

da

artık

teminat

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik
destek ve katkıları artırdıklarını, Hazine
destekli kefalet kapsamını genişlettiklerini
belirten Davutoğlu
“Yine önümüzdeki
dönemde
taşınırların
teminat
olarak
kullanılmasının
önündeki
engelleri
kaldıracağız. Teminat gösterilmesi icap
ettiğinde sadece nakdi değil ayni değerler
de teminat gösterebilecek” dedi. Davutoğlu
bugüne kadar yerli malı belgesi alan bin 340
ürünün, kamu ihalelerine yüzde 15’lik fiyat
avantajıyla katılabilir hale geldiğini de anlattı.

Hisarcıklıoğlu: Yeni paket is dünyasına
2 moral getirdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Yeni bir teknoloji üretene ne istiyorsa açıklanan
25
Öncelikli
Dönüşüm
vereceğiz
Programının, daha sağlam bir zemin
Konuşmasında gecen hafta istihdam inşasını sağlayacağını, böylece hem
ve yatırımı teşvik paketini açıkladıklarını büyüme temposunun artacağını hem de
anımsatan Başbakan Davutoğlu
“Kim ekonomideki kırılganlıkların azalacağını
Türkiye’de yeni bir anlayışı, yeni bir ürünü, söyledi. Hisarcıklıoğlu, İstihdam ve Yatırımı
yeni bir teknolojiyi devreye sokarsa onun Destekleme Paketi’nin de is dünyasına yeni
bizim basımızın üzerinde yeri vardır. Ne bir moral ve sevk getirdiğini vurgulayarak
teşvik istiyorsa vereceğiz, ne istiyorsa “Dile getirdiğimiz sıkıntı ve önerilerin, bu
yapacağız ama artık biz teknoloji tüketen bir pakette karşılığını görmekten memnunuz”
ülke olmak istemiyoruz, teknoloji üreten bir dedi.
ülke olmak istiyoruz. Bunları yakından takip
edeceğiz” diye konuştu.
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BAŞBAKAN YENİ TÜRKİYE’NİN İPUÇLARINI VERDİ

Kentsel kalkınma
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran
seçimleri sonrası ekonomik yönetimi ve
hedeflerine ilişkin ipuçlarını vermeye başladı.
Küresel ekonomide ilk 10 ülkeden biri olmanın
yolunun sloganlardan geçmediğini belirten
Başbakan, “Onun altyapısını kuracak şekilde
her bir şehrimizin dönüşümünü sağlamak
durumundayız” dedi

bir istişare olduğunu vurguladı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran
seçimleri sonrası ekonomik yönetimi ve
‘ hedeflerine ilişkin ipuçlarını vermeye
başladı. “Eğer biz, ‘Türkiye ilk 10 büyük
küresel ekonomi arasına girecek’ diyorsak,
bunu söylem, bunu bir şiar, bunu slogan gibi
söylemek değil, onun altyapısını kuracak
şekilde her bir şehrimizin dönüşümünü
sağlamak durumundayız” diyen Başbakan,
topyekûn kalkınma için yerelin önemine
dikkat çekti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB genel
merkezinde düzenlenen 8. Türkiye Ticaret
ve Sanayi Şurası kapanış toplantısına
katıldı. 81 ilden oda başkanlarının katıldığı
toplantı
sonrasında
açıklama
yapan
İSTİKRARIN ESASI VİZYON
Başbakan Davutoğlu, 6,5 saat süren
TOBB Sanayi Şurası’nda konuşan
toplantıda Hakkâri’den Edirne’ye, Muğla’dan
Artvin’e kadar Türkiye’nin her yerinden gelen Davutoğlu, “Bugün, dünyada birçok ülke
temsilcilerden bütün Türkiye’yi dinlemiş ekonomik krizler üzerinden siyasi kriz
olduklarını, toplantının kendisi için çok faydalı yaşarken, Türkiye bir ateş çemberinin
ortasında parçalanmış, ülkelerin arasında
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bir istikrar adasıysa, bunda ekonomimizin
sağladığı geniş imkanlar ve bu imkanları
en iyi şekilde kullanan, en iyi şekilde
değerlendiren siyasi vizyon vardır. 2001
yılında yazar kasaların Başbakanlık önünde
fırlatıldığı, esnafların dükkanlarını kapattığı
bir Türkiye, ki o zaman dünyada bir ekonomik
kriz yoktu, Türkiye’de bir ekonomik kriz
vardı, o tablolar siyasi istikrarsızlıklara yol
açtı. Siyasi istikrarın esası siyasi vizyondur,
siyasi vizyonun hayata geçirilmesinin esası
da TOBB gibi iş dünyasını bünyesinde
barındıran kurumlarımızla hükümetimiz
arasındaki yakın ilişkidir” diye konuştu.
12 YILLIK BİR BASARI ÖYKÜMÜZ VAR
Siyasetin, ekonomiden bağımsız, soyut
ve izole edilmiş bir alan olmadığını ifade
eden Davutoğlu, siyasetin esasının, halkın
mutluluğu ve refahını temin etmek olduğuna
vurgu yaptı. TOBB’da yapılan şuralarla ilgili
kayıtların, Türkiye ekonomisinin geldiği
noktanın anlaşılması açısından önemli
olduğuna işaret eden Davutoğlu, “Son 12 yıl
bir başarı öyküsüdür. Kim ne derse desin,
hangi gerekçelerle hangi siyasi mülahazaları
yaparsa yapsın, 12 yıl gerçek bir başarı
öyküsüdür” dedi.
Sanayiciye 2 yıllık OSB müjdesi
Başbakan
Davutoğlu,
“Bugünden
(dünden) itibaren, bu toplantıyla birlikte
Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’nun geçici
9. maddesi, yani bedelsiz parsel tahsisinin 12

Nisan 2015’ten itibaren 2 yıl daha uzatılması
talebi kararı alınmıştır” dedi. Başbakan
Davutoğlu: “Turizm bölgelerinde sigorta prim
oranlarının farklılaştırılması talebi vardı.
Hani sezon döneminde, yaz, kış. Bu talep
karşılanacak. Gün veya oran olarak çalışma
takvimine göre ayarlanmış bir teşvik, mutlaka
bu anlamda turizm sektörüne yansıtılacak.”
Dönüşüm programı uçuracak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 25 Öncelikli
Dönüşüm Programının, daha sağlam bir
zemin inşasını sağlayacağını, böylece hem
büyüme temposunun artacağını hem de
ekonomideki kırılganlıkların azalacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, İstihdam, Sanayi
Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’nin
de iş dünyasına yeni bir moral ve şevk
getirdiğini vurguladı. Dile getirdikleri pek çok
sıkıntı ve önerinin, bu yeni destek paketinde
karşılığını görmekten memnun olduklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Tüm bu programların
ve desteklerin, ekonomiye ve yatırımlara
yeniden ivme kazandıracağına inanıyorum.
Biz de Türk özel sektörü olarak, dün olduğu
gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, milletimizi
daha zengin yapmak için koşacağız. Ülkemiz,
milletimiz, camiamız için çalışmaya devam
edeceğiz ve inşallah el birliğiyle ülkemizi
dünyanın en büyük ekonomileri arasına
sokacağız” diye konuştu.
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Karşılıksız çekten yatacağa hapishane yapacak
değiliz
TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu
(TPF) tarafından bu yıl “Dönüşümü Başlat,
Geleceği Kazan” temasıyla düzenlenen Yerel
Zincirler Buluşuyor (YZB) 2015’in açılışında
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’den başka vadeli çek kullanan ülke
bulunmadığını anımsatarak, tüccarların
hapis cezasının kalkmasından yana dertli
olduğunu aktardı.
210 bin dosya Yargıtay’da
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Karşılıksız çeklerdeki
artış oranı yüzde 10... Yani ne kadar artmış?
Enflasyon kadar... Onun için bir önceki yıla
göre artışta bir problem yok. Ödemede
bir sıkıntı yok ama algı şu, ‘Çekteki hapis
cezası kalktı, karşılıksız çeklerdeki oran arttı’
yönünde” diye konuştu.
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Türkiye’deki hapishane kapasitesinin 140
bin olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şu anda
Yargıtay’da bekleyen hapis cezası dosya
sayısının 210 bin olduğunu belirterek, şöyle
devam etti: “Yalvarıyoruz durdurun diye.
210 bin kişi de hapis cezası alırsa dünyada
herhalde bir ilki gerçekleştireceğiz, randevu
ile hapishaneye gün veren bir ülke konumuna
düşeceğiz. O zaman bana formül bul dediler.
Ben de haklısınız dedim, karşılıksız çekten
dolayı yatacak adamlara bir de hapishane
yapacak halimiz yok.”
İstihdamda üçüncü sektör oldu
PERAKENDE sektörünün, geçen yıl
yüzde 14 büyüdüğünü söyleyen Türkiye
Perakendeciler
Federasyonu
Başkanı
Mustafa Altunbilek, şöyle devam etti:
“Perakende, Türkiye’nin istihdam sağlayan
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en büyük üçüncü sektörü. Geleceğe güvenle
bakmak istiyoruz. Güven ve istikrar ortamı
gerçekleşirse, yasal düzenlemeler yapılırsa,
sektörümüz her yıl yüzde 10 ve üzerinde
büyür, istihdama da katkımız artar. 2023
yılına kadar 70 milyar TL cirosal büyüklüğe

ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel perakende
zincirleri, yılda 10 milyar dolarlık ciroya imza
atıyoruz. 70 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.
Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan üçüncü
sektörüyüz.”
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu en önemli meselenin işsizlik ve istihdam olduğuna dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Sistem bize ‘adam çalıştırma’ diyor.” şeklinde konuştu,

Dünyada istihdamı cezalandıran bizden başka ülke
yok
Perakende sektöründe perakendeci,
üretici ve tedarikçi bir milyon insanı bir
araya getirmeyi amaçlayan Yerel Zincirler
Buluşuyor Fuarı, Haliç Kongre Merkezinde
başladı. Organizasyonun açılışında konuşan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin
en önemli sorununun işsizlik ve istihdam
olduğuna dikkat çekti.

lira geçerken, bunun Türk işverene maliyeti
159 lira oluyor. Yani sistem bize ‘adam
çalıştırma’ diyor.” değerlendirmesini yaptı.
Kıdem tazminatında da Türkiye’nin her yıla
bir maaşla dünya şampiyonu olduğunu
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Dünyada istihdamı
cezalandıran bizim gibi başka bir ülke
yok. Buna rağmen geçen yıl 1,3 milyonluk
istihdamın 1 milyon 100 binini Türk özel
Türkiye’de her yıl 1 milyon kişiye yeni sektörü sağladı.” dedi.
iş bulmak zonanda olduklarını söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kişi başına
Hisarcıklıoğlu, “Ama istihdamın üzerindeki düşen milli gelirin 2008’den bu yana 10
yüklerde ve vergilerde dünyanın önde gelen bin dolar seviyesinde takılıp kaldığını ve
ülkelerinin başındayız. İstihdam üzerindeki artmadığını belirterek “Yani yerimizde
vergi yükü OECD ülkelerinde yüzde 35, sayıyoruz. Bunun adı ne? Orta gelir tuzağı.
Türkiye’de ise yüzde 59. İşçinin eline 100 Zenginleşmek istiyorsak, rakiplerimizle aynı
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refah seviyesine ulaşmak istiyorsak, 2015
Haziran sonrasında, yeniden ekonomideki
yapısal reformlara odaklanmamız lazım.
Ancak bu şekilde, kişi başına düşen milli
gelirde hedeflenen 25 bin dolar seviyesini
yakalarız.” dedi. Perakende sektörünün
Türkiye ekonomisinin sinir ucu olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Perakende
demek, iç tüketim demektir. 2008 krizinden
perakende sektörü sayesinde çıkak. Siz işler
iyi diyorsanız, ekonomi iyidir, kötü diyorsanız
ekonomi kötüdür.” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
Perakendeciler
Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek
de, 370 üye ve 4 bine yakın satış noktasına
ulaştıklarını belirterek, “Güven ve istikrar
ortamı
gerçekleşir,
gereken
yasal
düzenlemeler yapılırsa, sektörümüz her yıl
yüzde 10 ve üzerinde büyür, istihdama da
katkımız artar.” dedi.
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AMERİKALI İŞ ADAMLARI

Türkiye’siz bir ‘transatlantik’ istemiyor
3 BÜYÜK SORUN:
FİYATI, YATIRIM VE KUR

PETROL azaltılması için “standartların” belirlenmesine

Babacan, G-20 kapsamında düzenlenen
T-20 toplantısının açış konuşmasında; altyapı
yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerin
büyümesine yapacağı katkıyı vurgularken;
Türkiye’de sürmekte olan 3’üncü köprü,
İzmir Otoyolu ve Marmaray’dan örnek
verdi. Babacan, Türkiye’nin aynı zamanda
küçük ve orta ölçekli şirketleri ve G-20 üyesi
olmayan düşük gelirli ülkeleri de kapsayacak
bir gündem geliştirdiğine de işaret etti. Son
dönemde ortaya çıkan 3 küresel sorunu
ise Babacan, “Petrol fiyatlarının düşmesi,
yeni dolar kuru, düşen yatırımlar” olarak
özetledi. Kaynakların nasıl kullanılacağının
öneminin arttığını belirten Babacan, risklerin
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yönelik bir çalışma yaptıklarını da ekledi.

G-20 Bakanlar Merkez Bankası Başkanları
Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, yapısal reformların kritik
önemde olduğunun altını çizdi.
Başbakan
Yardımcısı
ve
G-20
Yönlendirme Komitesi Başkanı Ali Babacan
ve G-20 çatısı altında; iş dünyasını temsilen
oluşturulan B-20’nin başkanlığını yürüten
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den
42 işadamı ile Washington’a çıkarma yaptı.
B-20 “Görev Güçleri”nin ana konuları olan;
istihdam, KOBİ’ler, yolsuzluk, yatırımlar,
ticaret ve düşünce kuruluşlarının gündemi
350 iş insanı ile masaya yatırıldı.
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15-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen
Washington’daki
etkinlikte;
B-20’de
oluşturulan “Uluslararası İş Dünyası Danışma
Konseyi’ (IBAC) Başkanı Coca-Cola Şirketi
CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar
Kent ile birlikte IMF ve Dünya Bankası
başkanlarının katılacağı bir oturum da yer
alacak. 20 ülkeden 50 üyenin katılımı ile
ilk kez küresel iş dünyasını bir çatı altında
birleştiren IBAC, “en zenginlerin” dış sesi
olacak... Washington’da bir araya geldiğimiz
Hisarcıklıoğlu, ABD’deki temaslarında ele
alacakları ana konuların; Türkiye ABD
ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve
kapının önüne gelen 1915 Ermeni soykırımı
iddialarının 100. yıl yansımaları olacağını
vurguluyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın
24 Nisan Ermeni olayları anma konuşmasında,
“soykırım” ifadesini kullanmasının sürpriz
olmayacağı bir atmosferde, ticaret kartı
öne çıkartılıyor. ABD’nin AB ile sürdürdüğü
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
(TTIP) müzakerelerinde Türkiye’nin dışarıda
bırakılmaması konusunu, US Chamber of
Commers ile birlikte çalıştıklarını söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Bir de müjdemiz var; bizim
de mutabakatımızla hazırlanan TTIP raporu,
US Chamber tarafından bu ay Amerikan
Senatosu’na sunulacak” diyor. Dünya
nüfusunun 3’te Tini oluşturan 20 ülkeden
meydana gelen G-20; dünya ticaretinin
yüzde 80’ini yapıyor.
Hisarcıklıoğlu, G-20’nin gücü ile orantılı
bir iddiayı ortaya koyuyor: “Siyasete kurban
etmezsek, dünya gündemini oluşturan
yapıda olma şansımız var. Gelişmekte
olan ülkelerin sesi olacağız. Bugüne kadar
sesleri çıkamayan KOBİ’lerin avukatlığını
yapıyoruz.”

YOLSUZLUKLA
MÜCADELE
KOLTUĞUNA AYHAN ZEYTİNOĞLU
OTURDU
G-20 çatısı altında oluşturulan ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
Başkanlığı’nda yürütülen B-20 (Businees
20) “Görev Gücü”nde; istihdam’da Ali
Koç, Ticaret’te Güler Sabancı, Büyümenin
Finansmanı’nda Hüsnü Özyeğin, KOBİ’ler
ve Girişimcilik’te Melih Yurter, Altyapı
ve Yatırımlar’da Ferit Şahenk’in Grup
Başkanlığı’nda süren ekip çalışmalarında boş
kalan “tek koltuk da” 15-17 Nisan tarihlerinde
yapılan Washington toplantısında dolduruldu.
15-16 Kasım’da Antalya’da yapılacak G-20
Liderler Zirvesi’ne 8 ay kala Yolsuzlukla
Mücadele Görev Gücü Başkanlığı’na, Ticaret
Görev Gücü’nde yer alan Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu seçildi.
Zeytinoğlu, “KOBİ’lere yolsuzlukla mücadele
yol haritasını çizen bir dosya oluşturuyoruz”
diyor. Zeytinoğlu’na geçtiğimiz günlerde kötü
haber Danıştay’dan geldi. Arkas ile ortak
yatırımı olan Yeniköy’deki Autoport Limanı
ile ilgili olarak 5 Şubat 2015 tarihinde alınan
yıkım kararı açıklandı.

HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYA KOBİ
FORMUNU KURUYORUZ
Rifat Hisarcıklıoğlu KOBİ’lerle ilgili
olarak da söylediği, “Vakıf olarak faaliyet
gösterecek ICC (Milletlerarası Ticaret Odası)
ve TOBB olarak Dünya KOBİ Formu’nu
(WSF) kuruyoruz. Dünya Bankası da bu
formun onursal başkanı olacak” işadamları
heyecanlanıyor. Zira “KOBİ Görev Gücü”
Başkanı Melih Yurter’in ABD’li Eşbaşkanı
700 kişiyi istihdam eden ve bu toplantıya
özel uçağı ile gelen bir girişimci.
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HANİ TÜRKİYE YAPAMAZDI

WASHİNGTON’DA 350 ‘KÜRESEL’ İŞ ADAMINI TOPLADI
G-20 Dönem Başkanlığı Türkiye’ye
geçtiğinde, “Türkiye bu işi yapamaz, yüzüne
gözüne bulaştırır” diyenlerin çoğunlukta
olduğunu
söyleyen
TOBB
Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sadece 3.5 ayda
yaptıklarımız bile onları şaşırttı. B20’de
devrimler yapıyoruz” dedi.
DÜNYA
ticaretinin
yüzde
80’ine
hâkim 20 ülkenin oluşturduğu G-20’nin
dönem başkanlığını yürüten Türkiye’nin
özellikle Business 20 (B-20) kapsamında
ortaya koyduğu performans, küresel iş
dünyasında takdirle izleniyor. Türkiye
Oralar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında
çalışmalarım yürüten B20’nin Washington’da
düzenlediği toplantılara da küresel çapta
350 kişilik katılım oldu. Önceden 200 kişi
olan B-20 Komitesi, 600 kişiye yükselirken,
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B-20 tarihinde ilk kez daimi nitelikte kurulan
Uluslararası İş Dünyası Danışma Konseyi de
(IBAC) 50 kişilik üst temsil sayısına yükseldi.
Muhtar Kent’in başkanlığım yaptığı IBAC,
Washington’daki toplantıda dünyaca ünlü
işadamları ve CEO’ları buluşturdu. Yakın
zamanda Dünya Bankası’nın da desteği ile
TOBB ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
Küçük ve Orta Boy İşletmeler için daimi bir
forum niteliğinde ‘vakıf kuracak. Bu vakıf da
küresel çapta kalıcı çözümler üretecek.
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’den 42, ABD’den
85, Çin’den 31 ve İngiltere'den de 30 önemli
işadamı ve CEO geldi. Son 2-3 senedir
Türkiye hakkında maalesef bu mahfillerde
olumlu konuşulmuyor. Biz G-20 başkanlığım
alınca da büyük çoğunluk tarafından, ‹Türkiye
bunu başaramayacak' denmişti. Ancak, şu
ana kadar çok iyi gidiyoruz ve genellikle bizim
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dönemimiz B20 en iyi etkinliklerin yapıldığı
dönem olarak niteleniyor" dedi. Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan'ın bu başarıda büyük
katkısı olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti: "Türkiye ile ABD arasındaki
ekonomik ilişkiler çok önemli ve bu ilişkileri
etkileyen iki önemli konu var. Bir tanesi
Ermeni meselesi ki hemen kapıda duruyor.
Senatodan ve Temsilciler Meclisinden geçer
mi? İkinci konumuz da TTIP anlaşması ki
bu anlaşmaya Türkiye''nin dâhil olması çok
önemli. Ermeni yasa tasarısı konusunda
Kuzey Carolina temsilcisi Cumhuriyetçi
Virginia Fox ile görüştük. Temsilciler Meclisi
Başkanı John Boehner ona; ‘Ben başkan
olduğum sürece bu yasa geçmeyecek, emin
olun’ demiş. TTIP anlaşmasından Türkiye’nin
dışlanmaması için de Türk iş dünyası olarak
ABD Ticaret Odası ile ortaklaşa, ABD
yönetimine sunmak için rapor hazırladık.”
Yolsuzluk başkanı Zeytinoğlu oldu
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, B-20
çalışmaları için 6 başlık altında ‘Görev Gücü’
oluşturduklarım hatırlatarak şu bilgileri
aktardı: “Bunlardan İstihdam konusuna
Ali Koç, Ticaret konusuna Güler Sabancı,
Büyümenin Finansmanı konusuna Hüsnü
Özyeğin, Altyapı ve Yatırımlar konusuna
Ferit Şahenk başkanlık ediyor. Yolsuzlukla
Mücadele Gücünün başında da Murat
Ülker vardı. Ancak kendisi son küresel

satın alma işleminden sonra işlerinin çok
yoğunlaşacağını söyleyip affını istedi.
Bu konunun başına da Ayhan Zeytinoğlu
kardeşim geldi. Buradaki iş küresel çapta
yolsuzlukla mücadele için neler yapılması
gerektiğinin ortaya konulmasıdır” nedeniyle
affını istemişti.
4 BÜYÜK BÜYÜK SORUN İÇİN ÇÖZÜM
PEŞİNDEYİZ
TOBB
Başkanlığında
çalışmalarını
derinleştiren B-20’nin, dünyanın başa
çıkmaya çalıştığı 4 büyük ekonomik soruna
odaklandığım söyleyen Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İstihdam
Sorunu çok önemli. Bu konuda küresel
çapta, ‘beceri finansmanı mekanizması’
kurulması için çalışıyoruz. Bizim önerimizle
başlanan KOBİ’ler ve Girişimcilik çalışmaları
kapsamında da World SME Forum (Dünya
Kobi Forumu) kurulmasını sağlayacağız.
Bunu ICC ve TOBB bir vakıf kurarak
kalıcı hale getirecek. Altyapı Yatırımları
Konusundaki küresel sorunları aşmak için de
proje finansmanına küresel bir kurumsal yapı
kazandırmaya çalışıyoruz. Gelişen ülkelerde
bu yatırımlar kaynaksızlıktan tıkanma
tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer üzerinde
çalıştığımız önemli küresel sorun ise ticaretin
daralması ki bu konuda korumacı önlemlerin
artmasına karşı mücadele edeceğiz."
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Türkler başaramaz diyenler 3.5 ayda yaptıklarımıza
şaştı
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G20’nin donem başkanlığı Türkiye’ye
geçtiğinde ‘Türkiye bu isi yapamaz’ diyenlerin
çok olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu
“Sadece 3.5 ayda yaptıklarımız bile onları
şaşırttı. B20’de devrimler yapıyoruz” dedi.

Uluslararası İş Dünyası Danışma Konseyi de
(IBAC) 50 kişilik üst temsil sayısına yükseldi.
Muhtar Kent’in baş kanlığını yaptığı IBAC,
Washington’daki toplantıda dünyaca ünlü
işadamları ve CEO’ları buluşturdu.

DÜNYA ticaretinin yüzde 80’ine hakim
20 ülkenin üye olduğu C20’nin dönem
başkanlığını yürüten Türkiye’nin özellikle
Business 20 (B20) kapsamında ortaya
koyduğu performans, dünya iş çevrelerince
büyük takdir topluyor. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında
çalışmalarını yürüten B20’nin Washington’da
düzenlediği toplantılara da küresel çapta
350 kişilik katılım oldu. Önceden 200 kişi
olan B20 Komitesi, 600 kişiye yükselirken,
B20 tarihinde ilk kez daimi nitelikte kurulan

Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin Washington’da
düzenlediği en büyük toplantılardan birini
hayata geçirdik. 350 iş dünyası liderini
burada topladık. Türkiye’den 42, ABD’den
85, Çin’den 31 ve İngiltere’den de 30 önemli
işadamı ve CEO geldi. Son 2-3 senedir
Türkiye hakkında maalesef bu mahfillerde
olumlu konuşulmuyor. Biz C20 başkanlığını
alınca da büyük çoğunluk tarafından,
‘Türkiye bunu başaramayacak, yüzüne
gözüne bulaştırır’ denmişti. Ancak, şu ana
kadar çok iyi gidiyoruz ve genellikle bizim
dönemimiz B20 en iyi etkinliklerin yapıldığı
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dönem olarak niteleniyor. Sadece 3.5 ayda
yaptıklarımız bile onları şaşırttı. B20’de
devrimler yapıyoruz” dedi. Ali Babacan’ın
bu başarıda büyük katkısı olduğuna vurgu
yapan Hisarcıklıoğlu “Kendisi şu anda, G20
konusundaki en tecrübeli siyasetçidir” dedi.
4 büyük sorun için çözüm peşindeyiz
TOBB
Başkanlığı’nda
çalışmalarını
derinleştiren B20’nin, dünyanın basa
çıkmaya çalıştığı 4 büyük ekonomik soruna
odaklandığını söyleyen Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, söyle devam etti: “istihdam
sorunu çok önemli. Bu konuda küresel
çapta, ‘beceri finansmanı mekanizması’
kurulması için çalışıyoruz. Bizim önerimizle
başlanan KOBİ’ler ve Girişimcilik çalışmaları
kapsamında da World SME Forum (Dünya
Kobi Forumu) kurulmasını sağlayacağız.
Bunu ICC ve TOBB bir vakıf kurarak
kalıcı hale getirecek. Altyapı yatırımları
konusundaki küresel sorunları asmak için de

proje finansmanına küresel bir kurumsal yapı
kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü gelişen
ülkelerde bu yatırımlar kaynaksızlıktan
tıkanma tehlikesiyle karşı karşıya."
Murat Ülker’in yerine Ayhan Zeytinoğlu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, B20
çalışmaları için 6 baslık altında ‘Görev
Gücü’ oluşturduklarını hatırlatarak, şunları
söyledi: “Bunlardan istihdam konusuna
Ali Koç, Ticaret konusuna Güler Sabancı,
Büyümenin Finansmanı konusuna Hüsnü
Özyeğin, Altyapı ve Yatırımlar konusuna
Ferit Şahenk başkanlık ediyor. Yolsuzlukla
Mücadele Gücünün basında da Murat
Ülker vardı. Ancak kendisi son küresel
satın alma işleminden sonra islerinin çok
yoğunlaşacağını söyleyip affını istedi.
Bu konunun basına da Ayhan Zeytinoğlu
kardeşim geldi. Buradaki is küresel çapta
yolsuzlukla mücadele için neler yapılması
gerektiğinin ortaya konulmasıdır.”
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TÜRKİYE’NİN G20 BAŞKANLIĞI GÜÇLÜ

IMF Başkanı Christine Lagarde, Türkiye’nin zirvesi düzenlenmesine yardımcı olabiliriz”
G20 önceliklerini; kapsayıcılık, uygulama ve diye konuştu.
yatırım olmak üzere genel başlıklar altında
‘Desteğe minnettarız’
toplamasını ‘zekice’ bulduğunu belirterek,
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de
“Türkiye’nin başkanlığı, güçlü ve dürüst”
G20 dönem başkanı Türkiye’ye gösterdiği
dedi.
çabalardan ötürü teşekkür ederken, “G20,
Washington’daki
G20
Oturumları Türkiye’nin başkanlığında Dünya Bankası’nın
kapsamında Business 20 tarafından Küresel Altyapı Fonu’nu (GIF) öncelikleri
düzenlenen konferansta konuşan Lagarde, arasına aldı. Desteğiniz ve rehberliğiniz için
“Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında minnettarız” ifadelerini kullandı. Kim, ayrıca
işe koyulduk. Ölçülebilir hedeflerimiz var. Türkiye’nin yönettiği “B20’nin KOBİ’lerin
Türkiye’nin başkanlığı, güçlü ve dürüst. Bize sermaye piyasaları ve finansman erişimine
hedeflere ulaşıp, ulaşmadığımızı söyleyecek. yönelik çalışmalarını da memnuniyetle
Atatürk, ‘Doğrulan söylemekten korkmayın’ karşıladıklarını” dile getirirken, “Dünya KOBİ
dedi. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım” Forumu, çok heyecan verici bir gelişme. Bu
dedi. Lagarde, “Hepimiz değerli ve samimi forumda tam anlamıyla yer alacağımıza söz
önerilerimizle, çok merak ettiğim ve gerçekten veriyoruz” dedi.
gitmek isteğim Antalya’da, başarılı bir G20
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‘Büyümede kilit rol’

genişlemeye ne kadar devam ederse etsin,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eğer özel sektör sürece dahil değilse,
özel sektörün büyüme ve istihdamda kilit sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı
rol oynadığını, hükümetler ve merkez beklemek gerçekçi olmaz.”
B20’nin bu nedenle çok önemli olduğunu
bankalarının tek başlarına ekonomik
vurgulayan Babacan, şirketlerin G20’nin
büyümeyi sağlayamayacaklarını söyledi.
Babacan, konferanstaki konuşmasında, gündemine dahil edilmesinin Türkiye’nin
öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.
şöyle konuştu:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
“Hükümetler
ve
merkez
bankaları
tek başlarına ekonominin büyümesini Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya’daki G20
sağlayamaz. Kamu harcamalarını ne kadar zirvesinde Dünya KOBİ Forumu’nu kurmak
artırırsanız artırın, merkez bankaları parasal istediklerini söyledi.
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Merkez bankaları ile büyüme sağlanamaz
IMF
ve
Dünya
Bankası
Bahar
Toplantıları ile G20 Oturumları kapsamında
Washington’daki
temaslarını
sürdüren
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, B20
tarafından düzenlenen “Küresel bir Yönetim
Mekanizmasına Doğru” konulu konferansa
katıldı. Babacan, özel sektörün büyüme
ve istihdam açısından kilit rol oynadığını
belirterek, “Hükümetler ve merkez bankaları
tek başlarına ekonominin büyümesini
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sağlayamazlar. Kamu harcamalarını ne
kadar artırırsanız artırın, merkez bankaları
parasal genişlemeye ne kadar devam ederse
etsin, eğer özel sektör sürece dâhil değilse,
sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı
beklemek gerçekçi olmaz” dedi.
Washington’daki toplantıya Ali Babacan’ın
yanı sıra IMF Başkanı Christine Lagarde ve
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de
katıldı.
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TÜRKİYE’YE BÜYÜK ÖVGÜ
Türkiye’nin
G20
başkanlığındaki
performansı, IMF ve Dünya Bankası
başkanlarını etkiledi: Güçlü ve dürüst
rehberliğinize minnettarız.
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF)
Başkam Christine Lagarde ve Dünya Bankası
Başkam Jim Yong Kim, Türkiye’nin G20
başkanlığında gösterdiği başarılı performansı
övdü. Lagarde ve Kim, “Washington’da G20
kapsamında B20 (Business 20) tarafından
düzenlenen konferansa katıldı. Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın özel konuşmacı
olduğu konferansın, açı 1 ısında TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu.
JMF Başkam Lagarde, Türkiye’nin G20
önceliklerini kapsayıcılık, uygulama ve
yatırım olmak üzere 3 genel başlık altında
toplamasını ‘zekice’ bulduğunu belirterek,
“Türkiye’nin başkanlığı, güçlü ve dürüst. Bize

hedeflere ulaşıp, ulaşmadığımızı söyleyecek.
Atatürk, ‘Doğruları söylemekten korkmayın
dedi. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım”
diye konuştu. Dünya Bankası Başkam
Kim de, “G20, Türkiye’nin başkanlığında
Dünya Bankası’nın Küresel Altyapı Fonu’nu
öncelikleri arasına aldı. Desteğiniz ve
rehberliğiniz için minnettarız” dedi.
KOBİLER ÖNEMLİ
Babacan ise konuşmasında B20’nin 5
adet alt çalışma grubuna sahip olduğunu
anımsatırken, bunlara KOBİ’lere yönelik yeni
bir grup daha eklediklerini bildirdi. Babacan,
“KOBİ’ler, girişimcilik, İnovasyon, araştırmageliştirme ve istihdam demek. KOBİ’lere
özel önem verilmesi, hem B20 hem de G20
gündeminin bir parçası” dedi.
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Güçlü, dürüst, zekice
IMF
Başkanı,
Türkiye’nin
G20
Babacan kontrol edecek
başkanlığını bu kelimelerle tarif etti. Dünya
Hisarcıklıoğlu, Kasım ayında Antalya’da
Bankası Başkanı Kim de “Minnettarız” dedir düzenlenecek G20 Zirvesi’ne sadece uzun
Rehberliğiniz için minnettarız.
bir dilek listesiyle gitmek istemediklerini,
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dünya Kobi Forumu’nun kurulumu, küresel
Christine Lagarde ve Dünya Bankası Başkanı büyümenin uzun vadeli altyapı yatırımlarıyla
Jim Yong Kim, Türkiye’nin G20 başkanlığında canlandırılması ve ticaret engellerinin
gösterdiği başarılı performansa övgüde kaldırmasının ana eylem planları arasında
bulundu. Lagarde ve Kim, Washington’da yer aldığım belirtti. Hisarcıklıoğlu’nun
devam eden G20 Oturumları kapsamında ardından kürsüye gelen Uluslararası İş
B20 (Business 20) tarafından düzenlenen Dünyası Danışma Konseyi Başkam ve Coca
“Küresel bir Yönetim Mekanizmasına Cola’nın Üst Yöneticisi Muhtar Kent, özel ve
Doğru” konulu konferansa katıldı. Başbakan kamu sektörleri arasındaki işbirliğinin önemi
Yardımcısı Ali Babacan’ın özel konuşmacı vurgulayan kısa konuşmasının ardından
sıfatıyla iştirak ettiği konferansın, açılış mikrofonu IMF Başkam Lagarde’a bıraktı.
konuşmasını B20 Türkiye Yürütme Kurulu Lagarde, G20’nin Türkiye liderliğinde yoğun
Başkanlığı’nı yürüten Türkiye Odalar ve bir çalışma programına girdiğini belirtirken,
Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat “Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında işe
koyulduk. Ölçülebilir hedeflerimiz var ve
Hisarcıklıoğlu yaptı.
Başbakan Yardımcısı Babacan, hepimizin
sorumluluklarım yerine getirdiğinden emin
olmak için gerekeni yapacak” dedi.
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Lagarde’dan Atatürk sözleri
Türkiye’nin G20 önceliklerini kapsayıcılık,
uygulama ve yatırım olmak üzere 3
genel başlık altında toplamasını “zekice”
bulduğunu dile getiren Lagarde, “Türkiye’nin
başkanlığı, güçlü ve dürüst. Bize hedeflere
ulaşıp, ulaşmadığımızı söyleyecek. Atatürk,
‘Doğruları söylemekten korkmayın’ dedi.
Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım” diye
konuştu.
Lagarde, Türkiye’nin kaliteli altyapı
yatırımlarına yönelik iddialı hedeflerini
kuvvetle
desteklediklerini
kaydederken
sözlerini, “Hepimiz değerli ve samimi
önerilerimizle, çok merak ettiğim ve
gerçekten gitmek isteğim Antalya’da, başarılı
bir zirve düzenlenmesine yardımcı olabiliriz”
diye tamamladı.

Rehberliğiniz için minnettarız
DÜNYA Bankası Başkanı Kim de G20
dönem başkanı Türkiye’ye gösterdiği
çabalardan
ötürü
teşekkür
ederken,
“G20, Türkiye’nin başkanlığında Dünya
Bankası’nın Küresel Altyapı Fonu’nu (GIF)
öncelikleri arasına aldı. Desteğiniz ve
rehberliğiniz için minnettarız” ifadelerini
kullandı. Kim, ayrıca Türkiye’nin yönettiği
“B20’nin KOBİ’lerin sermaye piyasaları ve
finansman erişimi yönelik çalışmalarını da
memnuniyetle karşıladıklarını” dile getirirken,
“Dünya KOBİ Forumu, çok heyecan verici
bir gelişme. Bu forumda tam anlamıyla
yer alacağımıza söz veriyoruz” dedi. Son
olarak, geçen hafta Ankara’da yapılan ilk
G20 - B20 ortak çalıştayım düzenlemekten
mutluluk duyduklarını belirten Kim, B20’nin
G20 gündemini şekillendirmekte büyük rol
oynayacağını sözlerine ekledi
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TOBB: Elektrikte TRT payı kaldırılsın
TOBB’un sektör temsilcileri sorunlarını
Başbakan Davutoğlu’na iletti.
Döviz kurundan dolayı oluşan zararların
karşılanması istenen raporda elektrik
faturalarından kesilen TRT payının
kaldırılması talep edildi
Turkıye Odalar ve Birliği (TOBB)
bünyesindeki 60 sektör meclisi, kendi
alanları ile ilgili sorunları ve çözüm
önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu ile
ekonomi yönetimine iletti.
Gece tarifesi genişletilsin
İşte bazı sektörlerin çözüm önerileri ve
talepleri şöyle:
Başta TRT payı olmak üzere, elektrik
enerjisi üzerinde üreticiye yönelik her
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türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı. Hafta
sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi
uygulanmalı.
Bankaların aracılık işlemlerinden
alınan vergiler ve dolaylı yüklerin ağırlığı
azaltılmalı.
İstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve
Eylem Plam'nda yer alan faaliyetler hızla
gerçekleştirilmeli.
Kredi kartlarıyla yapılan alışverişlere
getirilen taksit sınırlandırması,
perakendecilerin durumunu düzeltecek
şekilde revize edilmeli.
Döviz kurundan dolayı oluşan zararlar
karşılanmalı.
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BOTAŞ rekabeti bozmasın
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışı
teşvik edilmeli, enerji verimli camlarda KDV
yüzde 1’e indirilmeli.
Piyasa, gümrük ve işyeri denetimleri

hızlandırılmalı ve etkinleştirilerek kaçakçılık
önlenmeli.
BOTAŞ’ın piyasa payı, rekabetin
oluşmasına yeterli olacak düzeyde
azaltılmalı.
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TOBB’DA 60 SEKTÖRÜN TALEPLERİNİ DİNLEYEN BAŞBAKAN AHMET
DAVUTOĞLU:

Sürümden kazanmayın taklit mantığı bitmeli
8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası’nda olsun” dedi.
sektörlerin taleplerini dinleyen Davutoğlu “Şimdi
‘EKONOMİYE İVME KAZANDIRACAK’
sürümden değil nitelikten kazanmak istiyoruz.
Şûrada 60 sektör, hükümete sorunlarını ve
Başkalarının tasarımını yaptığı markayı taklit
taleplerini
iletti. Tekstil sektörü; asker, polis ve
mantığı ile üretme devri bitsin. Tasarımı biz
imamlar için yapılacak alımlarda yerli malına
yapalım” dedi
öncelik verilmesini isterken, otomotiv sektörü
TOBB’da gerçekleştirilen ‘8. Türkiye Sektörel Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yerine ‹Yol
Ekonomi Şûrası’nda, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kullanım ve Çevreyi Kirletme Vergisi' önerdi.
her sektörde Ar-Ge ve tasarımı teşvik edeceklerini
TOBB’da dün yapılan toplantıya, Başbakan
belirterek, “Taklit üretim yapmak yerine kendi
Davutoğlu
ve 9 bakan katıldı. TOBB Başkanı Rifat
tasarımlarımızla alana çıkmalıyız. ‘Sürümden
kazanmak’ tabiri, babamın 1970’lerde tekstildeki Hisarcıklıoğlu ise sözlerine sözde Ermeni soykırımı
tabiriydi. Şimdi sürümden değil nitelikten konusunda Avrupa Parlamentosu’nda alınan
kazanmak istiyoruz. Başkalarının tasarımını, kararı kınayarak başladı. Hisarcıklıoğlu, “Tarihi
yaptığı markayı taklit mantığı ile Türkiye’de gerçeklerle bağdaşmayan bu karar Avrupa tarihi
üretme devri bitsin. Aksine tasarımı biz yapalım, ve siyaseti için de utanç duyulması gereken yanlış
Ar-Ge’yi biz yapalım, üzerine de ‘Türk Malı’ diye bir adım olmuştur. Tarih masa başında yazılmaz”
damga vurduk mu gerçek anlamda Türk malı dedi. Hisarcıklıoğlu, hükümetin attığı adımların
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reel sektörün büyümesini sağladığını belirterek,
“Sıkıntıların hepsini aştık mı, hayır. Sorunlar var.
Dile getirdiğimiz sıkıntıların karşılığını görüyoruz.
Bunlar ekonomiye yeniden ivme kazandıracaktır”
diye konuştu.
İlk milli uçak testi 2019 da

kurulmalı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yerine
AB’deki gibi “Yol Kullanım ve Çevreyi Kirletme
Vergisi” alınmalı.
ENERJİ: Enerji Fonu kaldırılıp, paylar ilgili
kurumlara geri ödensin.
ÖRTÜLÜ REKLAM HABERE ENGEL

Davutoğlu, “ilk milli bölgesel uçakla ilgili
TAŞIMACILIK: Lüks limuzin taşımacılığı ile ilgili
brifing aldım. Test uçuşu 2019’da, uygulaması ise düzenleme yok. Kayıtışı taşınıyor.
2021’de hayata geçecek dedi.
TEKSTİL: Askeriye, emniyet, diyanet gibi
MTV’NİN YERİNE KİRLETME VERGİSİ
kamu kurumlarının alımları stratejik kapsamda
Her sektöre, kürsüde 3 dakikalık konuşma değerlendirilmeli, bu kurumlarda yerli malı
süresi tanındı. Sektörlerin gündeme getirdiği kullanımı zorunlu olmalı.
temel sorunları ve talepleri şöyle:
EĞİTİM: Direksiyon sınavlarının uzman

BANKACILIK: Borçlular, ‘iflasın ertelenmesi’ olmayan kişiler tarafından yapılması ve başarı
uygulamasını istismar ediyor ve finansal için 100 puan şartı önemli sorun alanları.
kuruluşlar alacak tahsil edemiyor.
KOZMETİK: Sahte ve taklit ürünler önlensin.
BİLGİSAYAR: Cep telefonunda taksit sınırlaması
KUYUMCULUK: Sektördeki 4 taksit, 9’a
sektörde ciddi ciro kaybı yarattı.
çıkarılsın, imalathaneler zorda.

DAYANIKLI TÜKETİM: Enerji verimli ürünlere
MEDYA: Örtülü reklam düzenlemesi, pek çok
vergi indirimi yapılsın.
alanda haber yapılmasını engelliyor.
DEMİR: Elektrikte hafta sonu ve bayramlarda
ÖZEL GÜVENLİK: Silahlı ve silahsız çalışan
da gece tarifesi uygulansın.
güvenlik görevlileri, işin konusu gereği tehlikeli
DOGALGAZ: Doğalgaz borsası kurulması için işler statüsü kapsamına alınmalı, yıpranma
süreleri tanımlanmalı ve özlük haklan ile diğer
gereken düzenleme yapılsın.
OTOMOTİV: Pazardaki arz-talep dengesini hususlar ayrıca belirlenmeli.
yönetecek “Satış ve Kullanma Vergi Sistemi”
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TOBB bünyesindeki 62 sektör Başbakan Davutoğlu’na rapor sundu

SORUNLARI DİNLEDİ
TOBB bünyesindeki reel sektör meclisleri, Davutoğlu’na aktarılan raporda dikkat
Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılan çekenler şöyle oldu:
şûrada pembe tablo çizmedi. Sorunlar
ABD’YLE SORUN
arasında Rusya’daki kriz, elektrik kesintileri,
ABD tarafından çıkarılan Yabancı
madencilik
ruhsatlarının
Başbakanlığa
Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ile
bağlanması var.
ABD dışı finansal kuruluşlarda hesabı olan
BAŞBAKAN
Ahmet
Davutoğlu ABD vergi yükümlülerinin hesap bilgilerinin
başkanlığında
dün
yapılan
ekonomi ABD Gelir İdaresi’ne bildirilmesi gerekiyor.
şurasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği FATCA’ya uyumsuz olmanın yaptırımı,
(TOBB) bünyesindeki 62 sektör meclisi ilgili finansal kuruluşun ABD kaynaklı
sorunlarını bir rapor halinde sundu. TOBB bütün gelirlerinden yüzde 30 stopaj cezası
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şûranın tüm kesilmesi. FATCA’ya uyum sağlanması
sektörleri bir araya getiren, Türkiye’nin bu amacıyla, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
alandaki en büyük ve en kapsamlı buluşması Başkanlığı
ile
koordinasyon
içinde
olduğunu belirterek, sektör meclislerinin her hazırlık çalışmaları yürütüyor. Anlaşmanın
sektördeki en büyük 40 firmayı içerdiğini dile imzalanmaması durumunda ise, dış finansal
getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu sayede sektörleri ilişkiler ve muhabir ilişkilerinde önemli
yakından takip edebildiklerini söyledi. sorunlar doğabilir.
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ÇİMENTO KAPASİTESİ
Çimento sektöründe devam eden
yatırımlar
devreye
girerken,
yakın
coğrafyada da yeni üretim kapasiteleri
kapasite fazlasının sıkıntıya yol açması
kaçınılmaz gözüküyor. Enerji kesintileri de
ciddi bir yük getiriyor.
KUYUMDA TAKSİT
Kuyum harcamalarında taksit sayısı 4’e
indirildi. Kredi kartlarının kuyumculuktaki
oranı yüzde 75 ve satışlar taksitli. Tüketiciye
yapılan satışların düşmesi sektördeki
herkesi etkiliyor. Bu nedenle diğer sektörler
için uygulanan 9 taksit hakkı kuyumculuk
için de uygulanmalı.
GIDA OTORİTESİ
Uzman olmayan kişilerin medyada
tüketiciyi olumsuz yönde etkileyecek yanlış
ve/ veya taraflı konuşmaları nedeniyle gıda
mevzuatına uygun üretim yapan sanayiciler
zor duruma düşüyor, tüketiciler ise yanıltılıyor.
Tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız
ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulmalı.
Türkiye’de başta et ve süt piyasası olmak
üzere fiyat istikrarsızlığı söz konusu. Bu
olumsuzlukları gidermek amacıyla kurulan
Et ve Süt Kurumu sektörün ihtiyacına cevap
veremiyor. Bu nedenle herkesin eşit söz
sahibi olduğu bir kurum oluşturulmalı.
OTOMOTİVDE VERGİ

Feridun Bilgin, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı.
İLAÇ FİYATLARINDA GÜNCELLEME
YOK
KAMUNUN ilaç alımlarında 2009 yılında
1.9595 seviyesinde sabitlenen dönemsel
Euro kurunda bir güncelleme yapılmadı. Bu
durum endüstriyi sürdürülemez bir duruma
getirdi İlaç fiyatları revizyongerekiyor.
Cumhuriyet tarihinden bugüne kalitesiz
büyük bir yapı stoku ile denetimsiz ve
kontrolsüz müteahhitlik hizmeti oluştu.
Tespit edilen 21 milyon yapı stokunun üçte
biri depreme dayanıksız yapılar. Kentsel
dönüşüm ve imar uygulamalarının aynı
anlayışla devam ettirilmesi son derece
yanlış.
GENELGE 2023 HEDEFİNE ENGEL
2012 yılında çıkarılan Başbakanlık
genelgesi ile madencilik yatırımları ve maden
ruhsatlarının
alınması;
Başbakanlığın
onayına tabi tutuldu. İzinlerin alınmasındaki
gecikmeler nedeniyle planlanmış aramalar
gerçekleştirildi, yeni işletmeler açılamadı
ve üretim hedeflerine erişilemedi. Bu
devam ettiği sürece 2023 yılı hedefleri
tutturulamayacak, ayrıca maden ürünlerinin
yerli maden kaynaklarından tedarikinde
darboğaza girilecek.

Binek otomobillerde AB’deki vergi
ortalaması yüzde 18 iken, Türkiye’de
1600 cc’den küçük silindir hacmindeki
otomobillerde vergi yüzde 65 ve daha büyük
silindir hacimli araçlarda bu oran yüzde 171
TEKSTİLDE EK VERGİ GENİŞLESİN
‹e çıkıyor. Pazardaki arz-talep dengesini
SÜREKLİ artan ithalatın önüne geçilmesi
yönetecek "satış ve kullanma vergi sistemi"
için
bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde
kurulmalı. AB ülkelerindeki gibi, her araç için
"Yol Kullanım ve Çevreyi Kirletme Vergisi" 2011 ‘den bu yana uygulanmakta olan ek
vergilerin kapsamı genişletilmeli. Ek vergi
gündeme gelmeli.
uygulaması Türkiye’de üretilen pamuk, yün
Şûraya Başbakan Davutoğlu ve TOBB ve suni sentetik iplik ve kumaş üretimini
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
dışında de içerecek şekilde genişletilmeli, ek vergi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı minimum tutarları artırılmalı.
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TAKLİTTE TÜRKİYE DÜNYA
ÜÇÜNCÜSÜ

2012’de 30 milyon Euro iken bu rakam 2013
yılında 51 milyon Avro’ya yaklaştı. Türkiye,
AVRUPA Komisyonu’nun yayınladığı Çin ve Hong Kong’dan sonra üçüncü sırada
Taklit ve Korsan Ürün Raporu’na göre; yer aldı. Bu nedenle taklit ve korsan ürünle
Türkiye’den gelip AB gümrüklerinde ele mücadele için denetimler artırılmalı.
geçirilen taklit ürünlerin toplam değeri
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VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

Gıdacı diyetisyene karşı telefoncu taksit peşinde
Başbakan Davutoğlu’na taleplerini ileten
işadamları,
yerli
malını
destekleyecek
kanun istedi. Cep telefonu ve altında taksit
kısıtlamasının kaldırılmasını isteyen patronlar,
TV’deki gıda yorumlarından da şikâyet etti.

Altın ve cep telefonunda kredi kartına
taksitin geri gelmesini isteyen sanayici ve
tüccarlar, medyada yorum yapan beslenme
uzmanları nedeniyle de zor duruma
düştüklerini ifade etti.

Seçim beyannamesinde “milli ekonomi”
vurgusu yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
(TOBB) patronların “yerli malı zorunlu olsun”
talebiyle karşılaştı.

60 farklı sektörün temsilcisi Davutoğlu
ve bakanlarla 8. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası’nda bir araya geldi. Burada
Davutoğlu’na sektör raporu sunuldu.
Televizyonda yorum yapan diyetisyenlerden
de şikâyet eden raporda, “Uzman olmayan
kişilerin medyada tüketiciyi olumsuz yönde
etkileyecek yanlış veya taraflı konuşmaları
nedeniyle gıda mevzuatına uygun üretim
yapan sanayiciler zor duruma düşmekte,
tüketiciler ise yanıltılmaktadır.

İşadamları Davutoğlu'ndan Türk Silahlı
Kuvvetleri, Emniyet, Diyanet gibi kurumlara,
istenen ürün olması halinde yerli malı
zorunluluğu getirilmesini, ABD'nin "Buy
American Act" (Amerikan malı kullan) yasası
benzeri yasanın Türkiye'de de çıkmasını istedi.
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MİLLİ UÇAK 2019’DA HAVADA
Tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız
ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulmalıdır.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB’da bir
İlköğretimde beslenme ve gıda güvenilirliği araya geldiği işadamlarına “yerli ekonomi”
eğitimi verilmeli” önerisinde bulunuldu.
ve “gerçekçi ekonomik politika” vurgusu
yaptı. Davutoğlu, milli bölgesel sivil ve
9 taksit istiyorlar
Raporda, kredi kartıyla yapılan kuyumcu askeri uçağının da ilk test uçuşunu 2019’da,
harcamalarında
taksit
sayısının
4’ü uygulamayı da 2021’de hayata geçireceklerini
geçemediği, cep telefonunda ise taksitin kaydetti. Davutoğlu, seçimler yaklaşırken
iktidar ve muhalefeti bekleyen iki tehlikenin
kaldırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
bulunduğuna işaret ederek, “iktidarı bekleyen
“Kuyumculuk sektörünün en önemli satış tehlike seçim ekonomisidir, popülizmdir. Nasıl
kanalı kredi kartı ile gerçekleşmekte. Bu oran olsa iktidarın, suyun başındayım, şu vanaları
yüzde 75 civarında ve taksitli. Son tüketiciye öyle bir açayım ki herkes biraz su içsin, sonra
yapılan satışların düşmesi, sektördeki küçük oyunu bize versin, sonrası Allah kerim... 90’lı
atölyelerden, perakende zincirlerine kadar yıllarda böyle yapıldığı için iktidarda olan
herkesi etkilemekte.
partiler suyun başındayım düşüncesiyle suyu
Satışlardaki düşüş istihdamın azalmasına, tükettikleri için daha sonraki dönemde ya
iktidarı kaybettiler ya da iktidara geldiklerinde
firmaların kapanmasına neden olmakta.
verdikleri sözü yapamaz hali geldiler. 8 Haziran
Diğer sektörler içinde uygulanan mal ve
günü o suyu da o kaynağı da kullanacak olan
hizmet alımlarındaki 9 taksit hakkı kuyum ve
yine biziz. En ciddi ahlaki yozlaşma, ekonomide
mücevherat sektörü içinde uygulanmalı.
yapamayacağı sözü verip ya da iktidardaysa
Kredi kartlarıyla yapılan cep telefonu kısa dönemli hesap yapıp milletin uzun dönemli
alımlarında taksit kaldırılırken, birçok geleceğini riske etmektir” diye konuştu.
sektörde 9 takside kadar izin verilmiştir.
Davutoğlu, dün TOBB Sektörel Ekonomi
Bu durum sektörde büyük ciro kaybına yol Şurası’nda yaptığı konuşmada, “Niye biz 12 yılda
açmıştır. Diğer taraftan telefon operatörlerinin her seçimi kazandık biliyor musunuz? Çünkü
tarifeleri marifetiyle fatura üzerinden, telefon yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmedik,
satışlarını
taksitlendirebilmesi,
küçük vadettiğimiz her şeyi de yaptık. Ekonomide
mağazalar karşısında haksız rekabete neden en büyük tehlike irrasyonelitedir, akıl dişiliktir,
olmaya devam etmekte.”
mantık dişiliktir, hesaba gelmemezliktir” dedi.
‘SİM kart yapalım’

‘Yerli çarpma testi pisti ve rüzgâr tüneli’

Raporda, cep telefonlarından bir defaya
Rapora yansıyan diğer bazı talepler şöyle:
mahsus alınan 16.3 TL’lik telsiz ruhsat
Müteahhitlere
akreditasyon
sistemi
ücretlerinin kaldırılması ile de makine
getirilmeli.
sayısının 1.3 milyon artışla 5.5 milyona, vergi
Otomotivde Ar-Ge altyapısı yetersiz. Test
tahsilatının ise yaklaşık 800 milyon TL’ye
ulaşacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: pistleri, çarpma testi pisti ve rüzgâr tüneli
kurulmalı.
“Makine ithalatının azaltılması, yurt içinde
Motorlu Taşıt Vergisi çevreyi az kirleten
akıllı makina ve SİM kart üretiminin teşvik
edilmesi, daha fazla vergi toplanabilmesi ve araçlara düşük uygulanmalı.
internetin yaygınlaştırılmasının sağlanması
Şeker fabrikaları özelleştirilmeli, nişasta
amacıyla, haberleşebilen makineler ile geniş bazlı şekerde ithalat kotası kaldırılmalı.
bant internet erişiminde kullanılan KA Bant
Askeriye, emniyet, diyanet gibi belirli kamu
uydu terminal cihazlarından alman telsiz
kurumlarının alımları stratejik kapsamda
ruhsat ücretleri kaldırılmalı.”
değerlendirilmeli, istenen nitelikte yerli üretim
190
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Madencilik
faaliyetleri
Başbakanlık
kapasitesi bulunması durumunda yerli malı
Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan
kullanımı zorunluluğu getirilmeli.
ABD ‘Buy American Act’(Amerikan malı muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik
kullan) yasası uygulamaları benzeri yasal kazandırılmalı.
düzenlemeler ülkemizde de hayata geçirilmeli.

Madencilik Bakanlığı kurulmalı.

24 saat yayın yapacak tarım kanalı
kurulmalı.
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İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DAVUTOĞLUNA TALEP LİSTESİ SUNDU

Beyaz eşyada ÖTV müjdesi
Başbakan Davutoğlu TOBB’un Ekonomi
Şûrası’na katılarak iş dünyasını dinledi.
Kuyumcular kredi kartında 9 taksitin yeniden
getirilmesini, dayanıklı tüketim sektörü
temsilcileri de enerji verimliliği yüksek
ürünlerin teşvik edilmesini istediler.

bunlara hep olumlu bakmaya hazırız. Ama bu
taleplerin karşılanması sonrasında da sizlerin
performansınızın yükselmesini bekliyoruz”
dedi. Davutoğlu şu mesajları verdi:
Bursta KTV kabul edilemez

• Öğrenci burslarından KDV alınması dile
BAŞBAKAN
Ahmet
Davutoğlu,
getirildi. Bir akademisyen olarak bunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
kabul edemeyiz. Varsa böyle bir şey,
bünyesinde çalışmalarını sürdüren 60
kesinlikle bunun önüne geçeriz.
sektör meclisi temsilcilerinin sorunlarını ve
taleplerini yerinde dinledi. Kuyumcular kredi • OSB’lerde emlak vergisine üst sınır
getirilecek. Yerel yönetimlerin kafasına
kartına taksit sınırlamasının kaldırılmasını,
göre uygulamalarla izin veremeyiz.
dayanıklı tüketim sektörü temsilcileri ise
enerji verimliliği yüksek ürünlere teşvik • Serbest bölgelerin, organize sanayi
istedi. Katılımcıların taleplerini dinleyen
bölgelerine
tanınan
emlak
vergisi
Davutoğlu, “Eğer bir ülkede, 81 vilayetten
istisnasından yararlandırılmasına olumlu
gelen her temsilci, daha fazla OSB istiyorsa
bakıyoruz. Yasal düzenleme yapacağız.
orada üretim aşkı, heyecanı, var demektir.
• Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV
Üretimi, istihdamı artıracak ne talep varsa,
192
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etkin mekanizmalar oluşturulmalı.
düşürülecek. Bunun hangi oranda nasıl
olacağı konusunda enerji verimliliğine • Fikri hakların korunması kapsamında ürün
göre bir değerlendirme yapacağız. .
kopyalama ve taklitçilik engellenmeli.
• Turizmdeki daralmaya karşı Rusya • Tüketici
mahkemelerinde
İhtilaflı
ve İran pazarına dönük adımlar attık.
durumlarda uzman olmayan bilirkişiler
Kruvaziyer gemilerin römorkör kullanma
tarafından hazırlanan raporlar firma
zorunluluğunu kaldıracağız. Cemi trafik
rekabetini etkilediğinden bilirkişi olarak
hizmetleri tarifesini düşüreceğiz.
İhtisas sahibi uzmanlar seçilmeli.
Limanlara demiryolu

• Filyos Endüstri Bölgesinin önündeki
engellerin hepsini, ne yapmak gerekiyorsa
yapacağız, kaldıracağız.

• Sektör envanteri çıkartılmalı.
BANKACILIK-SİCORTA
BSMV KALDIRILMALI

• Üniversitelerin tıbbi cihaz ödemelerindeki • BSMV, KKDF gibi vergiler düşürülmeli.
gecikmeler
SGK’nın
doğrudan • Katılım payı ödemeleriyle oluşturulan
ödemeleriyle giderilecek.
BDDK
gelirlerinin
kullanılmayan
bölümünün
bütçeye
devrine
Miskin
• Yazılım sektöründe özel sektöre kamu
düzenleme kaldırılmalı.
alanlarında ayrıcalık tanınacak.
kuruluşların
yurt
dışın
• Taşımacılıkta koster filomuzun yenilenmesi • Finansal
borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi
için hurda teşviki vereceğiz.
tutulmamalı, bunlara tanınmış damga
• Büyük üretim merkezlerinin limanlara
vergisi ve hare istisnası sektörlere eşit
demiryoluyla bağlanması çalışmalarına
olarak uygulanmalı.
hız ve öncelik vereceğiz.
• Banka dışı finansal kuruluşların yurt
Enerji harcı kaldırılabilir
dışından
yabancı
para
cinsinden
sağladıkları kredilerden ve finansal
• Her firmanın tasarımcı istihdamının yanı
kiralama işlemleri için yapılan vadeli
sıra yerli tasarım şirketlerinden aldıkları
ithalattan alınan KKDF kaldırılmalı.
tasarımı destekleyeceğiz. Fuar destek
tutarını da yükselteceğiz.
• Finansal kiralama ve faktöring şirketlerinde
ayrılan özel karşılıklar, kurumlar vergisi
• Maden arama izinlerinde yüzde 50,
matrahı tespitinde gider kabul edilmeli.
işletme izinlerinde yüzde 75, maden
tesis ve alt yapı tesislerinde yüzde 100 • Sigorta şirketlerinin Doğu ve Güneydoğu
oranında indirime gidildi. Madenlerde
Anadolu
Bölgelerinde
düzenledikleri
orman izinleriyle alakalı süreler kısaltıldı.
poliçeler izlenerek, “Zorunlu Sigorta
Sektörlerin diğer talepleriyle ilgili gerekli
Takibine” ilişkin Yönetmelik hükümleri
çalışmalar da yapılıyor.
etkin bir şekilde uygulanmalı.
• Enerji Meclisi yüzde 1.5 harcın
TEKNOLOJİ YAZILIM
kaldırılması konusunda bir talep getirdi.
ULUSAL STRATEJİ ŞART
Değerlendireceğiz.
• Kredi kartlarıyla yapılan alışverişlere
MOBİLYA
getirilen
taksit
sınırlandırması,
ENVANTER ÇIKARILMALI
perakendecilerin durumunu düzeltecek
seklide yeniden revize edilmeli.
• Mobilya sektöründe kamu denetimi
artırılmalı ve etkinleştirilmeli.
• Evrensel Hizmet Fonu ve diğer fonlar,
• Satış anında fatura alımı etkin bir biçimde
denetlenmen.

sektörde Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edecek
yöntemlerle kullandırılmak

• Kayıt dişiliğin engellenmesine yönelik • Döviz kurundan dolayı oluşan zararlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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• Gıda denetiminde yalnızca nihai ürüne
odaklanmamalı, tesisler de denetlenmen.
• Ulusal Yazılım Stratejisi bir an önce
OTOMOTİV
uygulamaya konulmalı.
karşılanmalı.

• Yazılım ürün ve hizmetlerinin ihalelerine • Arz-talep dengesini yönetecek ‘Satış ve
Kullanma Vergi Sistemi’ kurulmalı.
İlişkin düzenlemeler özel sektörün
katılımıyla acilen yeniden yapılandırılmalı. • Vergi hadleri dengeli hale getirilmeli.
• Yazılım sektörü için off-set mekanizması • MTV çevreyi daha az kirleten tüm araçlara
geliştirilmeli.
daha düşük oranda uygulanmalı.
DAYANIKLI TÜKETİM

DOĞALGAZ

• Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışı ve • BOTAŞ borsaya kayıtlı olarak işlem gören
kullanımı teşvik edilmeli.
bir yapıya kavuşturulmalı.
• Piyasada, gümrük ve işyeri denetimleri • BOTAŞ’ın
piyasa
payı,
rekabetin
hızlandırılmalı
ve
etkinleştirilerek
oluşmasına yeterli olacak düzeyde
kaçakçılık önlenmeli.
azaltılmalı.
GIDA

• Bilinçli tüketici yetiştirmek için beslenme
ve gıda güvenirliği eğitimi ilköğretim
müfredatına eklenmeli
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İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DAVUTOĞLUNA TALEP LİSTESİ SUNDU

Kuyumcuya yeniden 9 taksit
TASARRUFLU ÜRÜNLERE TEŞVİK
Başbakan Davutoğlu TOBB’un Ekonomi
Şurasına katılarak is dünyasını dinledi.
Kuyumcular kredi kartında 9 taksitin yeniden
getirilmesini, dayanıklı tüketim sektörü
temsilcileri de enerji verimliliği yüksek
ürünlerin teşvik edilmesini istediler.
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde
çalışmalarını sürdüren 60 sektör meclisi
temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde
dinledi. Kuyumculuk Sanayi Meclisi’nin
talebi kredi kartına taksit sınırlamasının
kaldırılması oldu. Kredi kartına taksitin 4
ile sınırlandırıldığına dikkat çeken sektör
temsilcileri diğer sektörler içinde uygulanan
mal ve hizmet alımlarındaki 9 taksit hakkını
talep etti. Toplantıda dayanıklı tüketim sektörü

temsilcileri ise enerji verimliliği yüksek
ürünlere teşvik istedi. Hazır giyim sektörünün
talebi kumaş ithalatına yönelik oldu. Sektörün
temel girdilerinden kumaşın ithalatında
uygulanan korunma önlemlerinin maliyetleri
artırdığına dikkat çeken temsilciler, koruma
önlemlerinde yumuşama istedi. Toplantıda
söz alan sanayicilerin önemli bölümü ise
yerli malı kullanımının yaygınlaştırılması ve
kapsamının genişletilmesi konusuna vurgu
yaptı. Sektör temsilcileri “Askeriye, Emniyet,
Diyanet gibi belirli kamu kurumlarının alımları
stratejik kapsamda değerlendirilmeli, istenen
nitelikte yerli üretim kapasitesi bulunması
durumunda yerli malı kullanımı zorunluluğu
getirilmeli” dediler.
Toplantıda dericiler KDV’nin yüzde 8’den
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l’e indirilmesini isterken denizciler de Türk sektörde Ar-Ce’yi, tasarımı ve markalaşmayı
tersanelerinde gemi inşasını teşvik edecek teşvik edeceğiz. Ar-Ce önemlidir. Çünkü
bugün rekabetçi bir dünyada teknolojiyi
finansman modeli geliştirilmesini talep etti.
üretmedikçe, bunu en iyi şekilde ve en
Ar-Ge ve tasarıma destek
ucuz şekilde kullanmadıkça bir taraftan da
Toplantıda konuşan Davutoğlu ise siyasi demokrasiyi güçlendirmiş ve o anlamda
karar mekanizmalarıyla ekonomik alanda bir Çin değilseniz, yani sendikal hayat ve
çalışan özel sektör temsilcileri ve girişimcileri demokratik alt yapı bağlamında da emeği
arasında sağlıklı istişare olmazsa, karşılıklı ucuzlatma gibi bir şansın yok, aksine emeğin
görüş alışverişi olmazsa Ankara’da aldıkları de hakkını daha fazla verme iddiasındaysanız
tek yolu var Ar-Ge'yi, teknolojik alt yapıyı
kararların kağıt üzerinde kalacağını belirtti.
genişletip her türlü katkıyı sağlayacaksınız"
Davutoğlu “Her sektörde yeni, ulaşılabilir dedi.
ve iddialı hedefler ortaya koyacağız. Her
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Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şûrası’nda konuştu.

Kamu ve özel sektör ortak akılda birleşti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kamu ile
özel sektör arasında kurduğumuz kapsamlı
diyalog mekanizmaları sayesinde, özel
sektörle kamu idaresi arasında, ortak akıl ve
empati sağlandı” dedi. 8. Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurasının tüm sektörleri bir araya
getiren, Türkiye’nin bu alandaki en büyük
ve en kapsamlı buluşması olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, sektör meclislerinin her
sektördeki en büyük 40 firmayı içerdiğini dile
getirdi.

ATILAN ADIMLAR REEL SEKTÖRÜ
BÜYÜTTÜ
Önceki şuralarda gündeme getirdikleri
çeşitli konularda, hükümetin attığı adımlar
ve sağladığı ilerlemelerin, reel sektörün
büyümesini
sağladığını
kaydeden
Hisarcıklıoğlu, tekstil, ilaç ve turizm alanındaki
KDV indirimleri, denizcilik ve turizme yönelik
destekler, Kaynak Kullanımını Destekleme
Fonunun kaldırılması, KOBİ'lere tanınan
yeni imkânlar ve istihdam desteklerini örnek
olarak gösterdi.
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ÖTV İNDİRİMİ İÇİN GERİ SAYIM

5 saat sonra sorunları dinledi müjdeleri sıraladı
Başbakan
ekonomi
temsilcilerinin
ÖĞRENCİYE DAHA ÇOK BURS
sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Önceki  Bir
akademisyen
olarak
burstan,
gün TOBB Sektörel Ekonomi Şurası’na
burslu öğrencinin okul ücretinden KDV
katılan Davutoğlu, otomotivden gemiciliğe,
alınmasını kabul etmem mümkün değil.
turizmden eğitime kadar birçok konuda
Daha çok bursla daha fazla kaliteli öğrenci
yapılacak önemli düzenlemelerin müjdesini
çekilmesini destekleriz. Planladığımız
verdi.
yükseköğrenim reformunun içinde özel
üniversitelere geçiş de yer alıyor.
GEÇTİĞİMİZ günlerde 81 oda başkanının
sorunlarını 6 saat boyunca dinleyen Başbakan
ÖTV’DE İNDİRİM YOLDA
Ahmet Davutoğlu önceki gün de Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘8.  Dayanıklı tüketim mallarında özel tüketim
vergisinin (ÖTV) düşürülmesine sıcak
Sektörel Ekonomi Şurası’ndaydı. Davutoğlu
bakıyoruz. İndirimin hangi oranlarda
dinlerken, 61 temsilci de sektörleriyle ilgili
olacağına bakacağız. Ayrıca, enerji
sorunları 3’er dakika içinde anlatmaya
tasarruflu ürünlerde ne kadar avantaj
çalıştı. Davutoğlu sorunları tek tek dinledi.
sağlanabilir, bunun da üzerinde duracağız.
Toplantının bitiminde ise sorunlarını dinlediği
Kısacası kesinlikle bu alanda ÖTV’de bir
sektörlere yönelik şu düzenlemelerin
düzenlemeye gideceğiz
mesajını verdi:
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OSB’lerde emlak vergisine üst sınır

hizmetleri tarifesini düşüreceğiz. Diğer
ücretlerle ilgili de kesinlikle ekstra bir artış
olmayacak.

 OSB’lerde emlak vergisine kesinlikle üst
sınır gelecek. Yerel yönetimler OSB’lerde
Gemilere hurda teşviki yeni yapanlara
öyle kafalarına göre emlak vergisi
belirleyemeyecek. OSB’lerde maliyet destek
artırıcı uygulamalara izin vermeyeceğiz.  Dış ticaret taşımacılığında Türk bayraklı
Serbest bölgeler de bu uygulamadan
gemilerinin payının artması için iki
yararlanacak.
program başlatıyoruz. Birincisi, koster
filosunun yenilenebilmesi için hurda
Ödemeler en geç 3 ayda yapılacak
teşviki gündeme gelecek. Geminin hurda
 Yurtiçindeki uluslararası nitelikli fuarlara
değeri kadar hibe de söz konusu olacak.
katılım, aynı yurtdışındaki fuar desteği gibi
Ayrıca, yeni gemi inşasında Kredi Garanti
bir imkândan yararlandırılacak.
Fonu desteği devreye girecek.
 Üniversitelerin tıbbi cihazlarıyla ilgili
EKONOMİ YÖNETİMİ TAM KADRO
ödemeler SGK’ca yapılacak. Gecikme
Şura'ya Başbakan Ahmet Davutoğlu,
engellenecek. Ödemeler 3 ay içinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
yapılacak.
Kurvaziyerde römorkör zorunluluğu Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
sona eriyor
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım
 Turizm sektörünün Rusya konusunda ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker,
sıkıntısı vardı. Bize talepler iletildi, anında Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli,
noktasal atışla işi çözdük. Şimdi de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman,
kruvaziyer gemilerinin römorkör kullanma Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve TOBB
zorunluluğunu kaldıracağız. Gemi trafik Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.
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Bursun KDV’si olmaz ‘dayanıklı tüketim malında
ÖTV inecek
VAHAP MUNYAR
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Hisarcıklıoğlu var.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) önceki gün gerçekleşen “8. Sektörel
Ekonomi Şurası”ndayız... 59 sektörel
meclis, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç
Girişimciler Kurulu ile birlikte toplam 61
“başkan veya sözcü” tek tek 3’er dakikalık
sürede sorunlarını anlatmaya çalışıyor.

Başbakan Davutoğlu, 5 saatlik “sorun
dinleme” maratonunun ortalarında salondan
izin istedi;

Sahnedeki masada Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Feridun Bilgin ile TOBB Başkanı Rifat

Davutoğlu, söz verdiği gibi 2 saatlik arayla
salona döndü. Sektör meclislerinin sorunları
sıraladığı bölüm tamamlanınca TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Davutoğlu’na sordu:
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Önemli
bazı
uluslararası
telefon
görüşmelerim olacak. Onları takiben yeniden
aranıza katılacağım. Bakan arkadaşlarım
burada. Onlar sizleri dinlemeyi sürdürecek.

-Bu aşamada nasıl bir yol izlememizi
istersiniz?
-Bakan arkadaşlarım da aldıkları notlar
çerçevesinde 3’er dakika konuşsun. Sonra,
benim verebileceğim bazı çözüm mesajları
olacak.
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir
kaybı içeren talepleri zamanla mali olanaklar
çerçevesinde
değerlendirebileceklerini
belirtip, Yüksek Öğrenim Meclisi Başkanı
Bekir Okan’ın dile getirdiği konu üzerinde
durdu:

enerji tasarruflu ürünlerde ne kadar avantaj
sağlanabilir, bunun da üzerinde duracağız.
Kısacası kesinlikle bu alanda ÖTV’de bir
düzenlemeye
gideceğiz.
Hisarcıklıoğlu
ve sektör temsilcileri, izlenen yöntemden
memnun kaldı:

-Bekir Bey, burslu öğrencilerin ücretinden
KDV alındığını gündeme getirdi. Bizim ekibe
burada bir kez daha sordum. Öğrenciye
verilen burstan KDV alınması söz konusu
değil. Hatta üniversite kapasitesinin yüzde
50’sine kadar burslu okutulması halinde
hiçbir şekilde KDV alınmıyor.

-Ortaya koyduğumuz sorunlarla ilgili
bakanlardan anında yanıt ve çözüm işaretleri
aldık. Sayın Başbakan’ın çözüm mesajları 5
saatlik toplantıyı daha da verimli hale getirdi...
Kruvaziyer
kullanmayacak

gemileri

römorkör

BAŞBAKAN
Ahmet
Davutoğlu,
Bekir Okan, kürsüde konuyu gündeme sektörlerden
yönelen
taleplerden
bir
getirdiğinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bölümüne anında olumlu yanıt verirken,
araya girdi:
bundan seyahat acentaları ve rehberler de
-Sayın Başbakanım, aynı sorun TOBB payını aldı. Sektör Meclisi Başkanı Başaran
Ulusoy adını zikrederek söze girdi. Ulusoy’un
ETÜ’de bizim de başımızda.
Davutoğlu, Bakan Şimşek’in, “Burstan ve salondan ayrıldığını fark edince şaka yollu
burslu öğrencinin ücretinden KDV alınması eleştirdi:
- Başaran Bey aslında “müjde”yi hak
söz konusu değil” açıklamasına rağmen, bu
etmiyor ama sektörü hak ediyor. Kruvaziyer
konuda şu mesajı verdi:
-Bir akademisyen olarak burstan, burslu gemilerinin römorkör kullanma zorunluluğunu
öğrencinin okul ücretinden KDV alınmasını kaldıracağız. Gemi trafik hizmetleri tarifesini
kabul etmem mümkün değil. Daha çok düşüreceğiz.
bursla daha fazla kaliteli öğrenci çekilmesini
destekleriz.
Yükseköğrenimle
değindi:

ilgili

OSB’lerde emlak vergisi sınırlanacak

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, otomotiv
düzenlemeye yan sanayi meclisinin talebi üzerine şu
mesajı verdi:

- OSB’lerde emlak vergisiyle ilgili bir talep
-Planladığımı yükseköğrenim reformunun
içinde özel üniversitelere geçiş de yer alıyor. oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla
Sonra Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi’nin hemen konuştuk. OSB’lerde emlak vergisine
kesinlikle üst sınır gelecek. Yerel yönetimler
taleplerine işaret etti:
-Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV’nin OSB’lerde öyle kafalarına göre emlak vergisi
düşürülmesine sıcak bakıyoruz. İndirimin belirleyemeyecek. Serbest bölgeler de
hangi oranlarda olacağına bakacağız. Ayrıca, yapılacak uygulamadan yararlanacak.
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‘GÖREV GÜCÜ’NÜN WASHİNGTON ÇIKARMASI
G20’nin iş dünyası ayağını temsil eden B20
grubunun üyeleri, Washington’da bir araya
geldi. Tüm görev güçlerinin ortak olarak yer
aldığı konferansa Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, IMF Başkanı Christine Lagarde,
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı, Coca Cola CEO’su Muhtar Kent
gibi üst düzey isimler katıldı.
Toplantıda, DTÖ Ticareti Kolaylaştırması
Anlaşması’nın
devletler
tarafından
onaylanmasının ardından uygulanması
oldu. Toplantıda 2008 küresel krizinden bu
yana alman, ticarete zarar verici korumacı
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önlemlerin durdurulması ve geri çekilmesi
konuları da tartışıldı.
Ticaretin Kolaylaştırması Anlaşması’nın
yürürlüğe girebilmesi için, DTÖ üyelerinin
3'te 2'since onaylanması gerekiyor. Şu ana
kadar anlaşmayı sadece 4 ülke onayladı.
Ticaret Görev Gücü Eş Başkanları
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı ile ICC ve McGraw Hill
Financial Yönetim Kurulu Başkanı Harold
McGraw, G20 liderlerine, aralık ayında
Nairobi’de yapılacak DTÖ Bakanlar Toplantısı
öncesinde
anlaşmanın
onaylanması
çağrısında bulundu.
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Davutoğlu’ndan sektörlere müjde
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) önceki gün gerçekleşen “8.
Sektörel Ekonomi Şurası”nda 61 sektörün
temsilcisinin sorunlarını dinleyen Başbakan
Ahmet Davutoğlu, tüm sektörlere müjde
verdi. Dokuz bakan ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun da yer aldığı toplantıda,
her sektör temsilcisi üçer dakikalık
sürelerde sorunlarını tek tek anlattı. Daha
sonra bakanların konuşmasının ardından
Başbakan Davutoğlu, çözüm mesajlarını
sıraladı. Davutoğlu, “Sizin önünüzü kim
ve hangi kurum kapatmak istiyorsa da onu
devre dışı bırakacağız. Bürokrasiden ve
bazı engellerden bahsedildi. Nihayetinde
hesabı millete bürokrasi vermiyor. Bürokrasi
siyasi otoritenin aldığı kararları uygulamakla
yükümlü” dedi. Davutoğlu’nun sektörlere
verdiği mesajlar şöyle:

TOBB’un
Ekonomi
Şûrası’nda
iş
dünyasının sorunlarını tek tek dinleyen
Başbakan
Davutoğlu,
otomotivden
gemiciliğe, turizmden eğitime kadar birçok
konuda önemli düzenlemelerin müjdesini
verdi. Yeni düzenlemeler arasında ÖTV
indirimi de var.
ÖĞRENCİYE DAHA ÇOK BURS
Bir akademisyen olarak burstan, burslu
öğrencinin okul ücretinden KDV alınmasını
kabul etmem mümkün değil. Daha çok
bursla daha fazla kaliteli öğrenci çekilmesini
destekleriz. Planladığımız yükseköğrenim
reformunun içinde özel üniversitelere geçiş
de yer alıyor.
ÖTVDE İNDİRİM YOLDA
Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV’nin
düşürülmesine sıcak bakıyoruz, indirimin
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hangi oranlarda olacağına bakacağız. Ayrıca,
enerji tasarruflu ürünlerde ne kadar avantaj
sağlanabilir, bunun da üzerinde duracağız.
Kısacası kesinlikle bu alanda ÖTV’de bir
düzenlemeye gideceğiz.
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ
OSB’lerde emlak vergisiyle ilgili bir talep
oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla
hemen konuştuk. OSB’lerde emlak vergisine
kesinlikle üst sınır gelecek. Yerel yönetimler
OSB’lerde öyle kafalarına göre emlak vergisi
belirleyemeyecek. OSB’lerde maliyet artırıcı
uygulamalara izin vermeyeceğiz. Serbest
bölgeler de bu uygulamadan yararlanacak.

gelecek. Geminin hurda değeri kadar hibe
de söz konusu olacak. Ayrıca, yeni gemi
inşasında Kredi Garanti Fonu desteği
devreye girecek.
YERLİ TASARIMA DESTEK
Yerli tasarım şirketlerinden alınacak
hizmete destek verilecek. Yurtiçindeki
uluslararası nitelikli fuarlara katılım, aynı
yurtdışındaki fuar desteği gibi bir imkândan
yararlandırılacak.
ÖDEMELER 3 AYDA YAPILACAK

Üniversitelerin tıbbi cihazlarıyla ilgili
ödemelerin 2-3 yıl geciktiği dile getirildi.
Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca
KRUVAZİYERLERE DESTEK
(SGK) doğrudan yapılacak. Böylece gecikme
Turizm sektörünün Rusya konusunda engellenecek. Ödemeler en geç 3 ay içinde
sıkıntısı vardı. Bize talepler iletildi, anında yapılacak.
noktasal atışla isi çözdük. Simdi de
9 BAKANLI TOPLANTI
kruvaziyer gemilerinin römorkör kullanma
8. Sektörel Ekonomi Şûrası’na Başbakan
zorunluluğunu kaldıracağız. Gemi trafik
hizmetleri tarifesini düşüreceğiz. Diğer Davutoğlu ile birlikte Ekonomi Bakanı Nihat
ücretlerle ilgili artışta da vergi ve harçlarda Zeybekti, Maliye Bakanı Mehmet Simsek,
uygulanan yeniden değerleme oranını Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli,
asmamaya özen göstereceğiz. Kesinlikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
ekstra bir artış olmayacak.
Çelik, Orman ve Su isleri Bakanı Veysel
GEMİLERE HURDA TEŞVİĞİ
Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Dış ticaret taşımacılığında Türk bayraklı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar
gemilerinin payının artması için iki program Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve
başlatıyoruz. Birincisi, koster filosunun Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ve TOBB
yenilenebilmesi için hurda teşviki gündeme Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
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İş dünyasına vergi müjdesi
TOBB’un Ekonomi Şûrası’nda sektör
temsilcilerini dinleyen Başbakan Davutoğlu,
dayanıklı tüketim mallarındaki ÖTV’nin
düşürülmesinden OSB’lere emlak vergisi
kolaylığına kadar birçok alanda düzenleme
yapılacağını söyledi

Şûra’da, Başbakan Davutoğlu, dayanıklı
tüketim mallarında ÖTV’nin düşürülmesine
sıcak baktıklarını belirterek, “İndirimin hangi
oranlarda olacağına bakacağız. Ayrıca,
enerji tasarruflu ürünlerde ne kadar avantaj
sağlanabilir, bunun da üzerinde duracağız.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomi Kısacası kesinlikle bu alanda ÖTV’de bir
kurmaylarıyla TOBB’un ‘8. Sektörel Ekonomi düzenlemeye gideceğiz” dedi.
Şûrası’nda
iş
dünyası
temsilcilerinin
OSB’YE VERGİ KOLAYLIĞI
problemlerini dinleyip, çözümler sundu.
Davutoğlu, otomotiv yan sanayi meclisinin
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Odalar talebi üzerine ise şu mesajı verdi: “OSB’lerde
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz gün emlak vergisiyle ilgili bir talep oldu. Bilim,
gerçekleşen ‘8. Sektörel Ekonomi Şûrası’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla hemen
iş dünyasına önemli müjdeler verdi. 59 konuştuk OSB’lerde emlak vergisine
sektörel meclis, Kadın Girişimciler Kurulu ve kesinlikle üst sınır gelecek Yerel yönetimler
Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte toplam 61 OSB’lerde öyle kafalarına göre emlak vergisi
başkan veya sözcünün 3’er dakikalık sürede belirleyemeyecek. OSB’lerde maliyet artma
sorunlarını anlattığı Başbakan Davutoğlu, uygulamalara izin vermeyeceğiz. Serbest
konuşmaların ardından çözüm mesajları bölgeler de bundan yararlanacak.”
verdi. Dokuz bakanın hazır bulunduğu
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GEMİ HİZMET TARİFESİ DÜŞECEK

Okan’ın burslu öğrencilerin ücretinden KDV
alındığı yönündeki sözleri üzerinde Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, gelir kaybı içeren
talepleri zamanla mali olanaklar çerçevesinde
değerlendirebileceklerini belirtip, “Bizim
ekibe burada bir kez daha sordum. Öğrenciye
verilen burstan KDV alınması söz konusu
değil. Hatta üniversite kapasitesinin yüzde
50’sine kadar burslu okutulması halinde
hiçbir şekilde KDV alınmıyor” dedi. Başbakan
Davutoğlu, Bakan Şimşek’in, “Burstan ve
burslu öğrencinin ücretinden KDV alınması
söz konusu değil” açıklamasına rağmen, bu
konuda şu mesajı verdi: “Bir akademisyen
olarak burstan, burslu öğrencinin okul
ücretinden KDV alınmasını kabul etmem
mümkün değil. Daha çok bursla daha fazla
kaliteli öğrenci çekilmesini destekleriz.
Planladığımız yükseköğrenim reformunun
içinde özel üniversitelere geçiş de yer alıyor.”

Sektörlerin taleplerinin bir bölümüne
anında olumlu yanıt veren Başbakan
Davutoğlu, turizm sektörü ile ilgili şu
değerlendirmeyi yaptı: “Turizm sektörünün
Rusya konusunda sıkıntısı vardı. Bize talepler
iletildi, anında noktasal atışla işi çözdük.
Şimdi de kruvaziyer gemilerinin römorkör
kullanma zorunluluğunu kaldıracağız. Gemi
trafik hizmetleri tarifesini düşüreceğiz. Diğer
ücretlerle ilgili artışta da vergi ve harçlarda
uygulanan yeniden değerleme oranını
aşmamaya özen göstereceğiz. Kesinlikle
ekstra bir artış olmayacak.” Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Denizcilik Meclisinin taleplerine
de şu olumlu yanıtları verdi: “Dış ticaret
taşımacılığında Türk bayraklı gemilerinin
payının artması için iki program başlatıyoruz.
Birincisi, koster filosunun yenilenebilmesi
için hurda teşviki gündeme gelecek. Geminin
‘O vaatler halka dokunur’
hurda değeri kadar hibe de söz konusu
olacak. Ayrıca, yeni gemi inşasında Kredi
Seçim
yaklaştıkça
ekonominin
Garanti Fonu desteği devreye girecek.”
krize girebileceğine dönük söylemlerin
artabileceğini belirten Başbakan Ahmet
FUAR YARDIMI GENİŞLİYOR
Yerli tasarım şirketlerinden alınacak Davutoğlu, şunları dile getirdi: “Biz emekliye
hizmete
destek
verileceğini
belirten 100 lira seyyanen yardımı gündeme getirince,
Davutoğlu, “Yurtiçindeki uluslararası nitelikli ‘bütçe disiplini bozuluyor’ eleştirisine maruz
fuarlara katılım, aynı yurtdışındaki fuar kaldık. Oysa bütçe disiplininin bozulması
desteği gibi bir imkândan yararlandırılacak” da söz konusu değil. Bu eleştirileri yapanlar
vaatleri
için,
‘halka
dedi. Ahmet Davutoğlu, Medikal Meclisi’nin Kılıçdaroğlu’nun
dokunan
vaatler’
yorumunu
ortaya
koydu.
talebine de şu yanıtı verdi: “Üniversitelerin
tıbbi cihazlarıyla ilgili ödemelerin 2-3 yıl O vaatler halka dokunur ama öyle dokunur
geciktiği dile getirildi. Ödemeler Sosyal ki, kimse ayakta duramaz, olduğu yerden
Güvenlik Kurumu’nca (SGK) doğrudan ayağa kalkamaz. Topluma karamsar hava
yapılacak. Böylece gecikme engellenecek. vermek isteyenlerin karşısında dururuz.
Bizim toplumumuz, özgüven kazandığında
Ödemeler en geç 3 ay içinde yapılacak.”
başarılara imza atar. Karamsarlık havası
yayılırsa, o psikolojiyi dağıtmak zorlaşır.
ÖĞRENCİYE DAHA ÇOK BURS
Yüksek Öğrenim Meclisi Başkanı Bekir
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62 sektör diken üstünde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesindeki 62 farklı sektörün çözüm
bekleyen toplam 282 sorunu, AKP hükümetine
birinci ağızdan iletildi. İnşaattan eğitime,
bankacılıktan tarıma kadar, farklı kesimlerin
dertlerini hükümete anlatmalarına fırsat
veren 8. Sektörel Ekonomi Şurası, Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da
iştiraki ile TOBB İkiz Kulelerde toplandı,
önemli kararlar alındı. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğindeki şurada
hazır bulunan 62 farklı sektörün temsilcileri,
kendileri için aciliyet arz eden 282 sorunu,
toplantı vesilesi ile bir araya geldikleri
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer hükümet
yetkililerine bizzat ilk ağızdan sözlü olarak
aktardı. Sektör temsilcileri, sıkıntıları ile ilgili
dosyaları da hükümet üyelerine elden teslim
etti. Türkiye piyasalarının bel kemiğini teşkil

eden 62 sektörün çözüm bekleyen toplam
282 sorunundan bazıları şöyle sıralandı:
1. A + sınıfı ürünlerin satışı
desteklenmeli
Dayanıklı Tüketim Mallan Meclisi’nin
raporu: Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların
(AEEE) Kontrolü Yönetmeliği uyumunda
yaşanacak sorunlar, Enerji verimliliği yüksek
ürünlerin satışının teşvik edilmemesi,
Dayanıklı
tüketim
mallarının
piyasa
denetimlerinin etkin olmayışı.
2. Hazır giyim sektörü teşvik bekliyor
Hazır Giyim Sanayii Meclisi’nin raporu:
Yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle mevcut
firmaların rekabet gücünün azalması,
Yatırım teşviklerinin sektörün üretim yapısı
nedeniyle yetersiz kalması, Sektörün temel
girdilerinden kumaşın ithalatında uygulanan
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korunma önlemlerinin maliyetleri arttırması,
kârlılığı ve rekabet gücünü azaltması, Dahilde
İşleme Rejimi (DIR) uygulamasının tedarikçi
ihracatçılar üzerinde uyandırdığı sıkıntılar
ve hazır giyim perakende şirketlerinin DIR
uygulamalarından yararlanamaması.

piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı, Hayvan
ıslahı ve sağlığı politikalarının etkin olmaması,
Ülkemizde var olan hayvan sayısındaki
belirsizlik,
Kanatlı
sektöründe
ihracat
desteğinin az olması ve tek pazara bağımlılık.

7. Doğal gazalar: Rekabet için önümüz
3. Özel eğitim kurumları açmazda açılmalı
kıvranıyor
Türkiye Doğal Gaz Meclisi’nin raporu:
Doğal gaz piyasasında rekabet ortamının
oluşturulamaması,
BOTAŞ’ın
piyasa
payının, rekabetin oluşmasına yeterli
olacak düzeyde azaltılamaması, BOTAŞ’ın
tüm faaliyetlerinin halen tek bir tüzel kişilik
tarafından sürdürülmesi, Büyük sermaye
yatırımı gerektiren tesislerin yapılabilmesini
sağlayacak yatırım ikliminin bulunmaması,
Türkiye Doğal Gaz Borsası’nın oluşturulması
için gerekli düzenlemelerin henüz yapılmamış
4. İlâç fabrikalarında Euro sıkıntısı olması.
8. Demir-çelikte elektrik enerjisi
yaşanıyor
maliyeti
yüksek
Türkiye İlâç Sanayii Meclisi’nin raporu:
Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyeti
İlaç harcama bütçesinin yetersizliği, Fiyat
kararnamesindeki hükme rağmen, 6 yıldır ve maliyet üzerindeki ilave fon ve kesintilerin
Euro değerinin güncellenmemesi, Referans rekabet gücünü sınırlandırması, Türkiyefiyat sisteminden kaynaklanan sorunlar, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Serbest
Türkiye’de üretilen ilaçların kamu alımlarında Ticaret Anlaşması nın sektöre devlet
öncelikli olarak tercih edilmemesi, Türkiye’de yardımını yasaklayan hükümlerinin revize
değer katılmış eşdeğer ürünlere ilişkin edilmesi, çevre katkı payının yüklediği
Demir ve Demirdışı Metaller
SGK’nın geri ödeme süreçlerinde karşılaşılan ‘ maliyet,
Strateji Belgesi ile Girdi Tedarik Stratejisi
sıkıntılar.
içerisindeki eylemlerin hayata yansımaması,
5. Enerji bedelinde harç şikâyeti
1 sertifikasız ve kalitesiz ürün girişinin devam
Türkiye
Enerji
Meclisi’nin
raporu: etmesi.
Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmaların satış
9. Otomotiv sanayii sektörü vergilerden
üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle
maliyetlerinin yükselmesi, Yenilenebilir enerji dertli
Türkiye Otomotiv Yan Sanayii Meclisi’nin
yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı
uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları, raporu: Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı
Hidroelektrik enerji santrallerinde üretilerek yatırımlarından kaynaklı KDV yükünün yol
satılan enerji bedeli üzerinden sonradan açtığı sorunlar, emlak vergisinin yüksekliği,
alınmasına karar verilen harcın maliyetlere Sanayinin rekabet gücünün azalması, Yan
sanayinin yeterince gelişememesi. Türkiye
ve ödeme planlarına olumsuz etkisi.
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem
6. Et piyasasına çekidüzen verilmeli
Planı’nın yenilenmemiş olması, Yaşlı araç
Türkiye Hayvancılık Meclisi’nin raporu: parkının gençleştirilmesi için başlatılan
Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler çalışmaların henüz tamamlanmamış olması.
Türkiye Eğitim Meclisi’nin raporu: Özel
öğretimin çalışma ortamını geliştirecek
mevzuat adımlarına ihtiyaç vardır. Motorlu
Taşıt Sürücü Kursları (MTSK)’nın yatırım
ve rekabet gücünü koruyacak sürdürülebilir
mali politikaların olmaması, Mesleki eğitim
veren kurslara ilişkin sorunlar, Özel eğitim
ve rehabilitasyon eğitiminin program
içeriği, süresi, maliyetler ve insan kaynağı
yetersizliği.
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10. Taklit,
alınmalı

korsan

ürünlere

tedbir gerekli kalitenin sağlanamamış olması ve
program kontenjanları ile sektör ihtiyaçlarının
Türkiye Perakendecilik Meclisi’nin raporu: uyumlu olmaması, Uçak yedek parça ve
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC) işletme malzemelerinin sivil havacılığın
düzenlemesinde organize perakende sektörü ihtiyaçlarını karşılayacak süratte devreye
koşullarının göz ardı edilmesi, Perakende alınmaması.
sektöründeki eğitim, istihdam ve çalışma
koşullarının yeterli düzeyde olmaması,
Taklit, korsan ve sahte ürün pazarının
yaygınlaşması,
Sektör
temsilcilerinin
taleplerine
mevzuat
düzenlemelerinde
yeterince yer verilmemesi.

11. Ulaşımda yüzde 18 KDV çok fazla,
düşürülmeli
Türkiye Sivil Havacılık Meclisi’nin raporu: iç
hat uçak bilet ücretlerinde % 18 KDV alınması,
Hava yolu taşımacılığındaki maliyet artışların,
Sivil havacılık yükseköğretim programlarında

12. Tekstilci, işleyeceği yeterli pamuğu
bulamıyor
Türkiye’de 2013-2014 sezonunda 843 bin
ton kütlü pamuk üretildi, buna karşılık tekstil
sektörümüzün ihtiyacı olan kütlü pamuk
miktarı 1,5 milyon tonun üzerinde. Türkiye’de
pamuk üretiminin yeterli düzeyde olmaması,
Sektörde ithalatın giderek artması, Kamu
alımlarında yerli malı alım kapsamının
genişletilmesi, AB’nin imzaladığı STA’lara
Türkiye’nin eş zamanlı taraf olamaması,
Yatırımı engelleyen yüksek vergi ve mali
yükler.
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Taleplerin %50’si masada çözüldü
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB sektör
meclisi temsilcileri ile bir araya geldi. Programın
basına kapalı bölümünde Başbakan ve
kabinenin 9 bakanı sektör temsilcileri ile
yuvarlak masada buluştu. Talepler yüz yüze
iletildi Daha masadan kalkılmadan taleplerin
yarısı çözüme kavuştu.

Üniversiteye KDV kolaylığı

Programda Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'e iletilen üniversitelerden burslu
öğrenci için alınan KDV’nin kaldırılması
talebine olumlu cevap verildi. Başbakan
Davutoğlu “Bir akademisyen olarak burstan,
burslu öğrencinin okul ücretinden KDV
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin alınmasını kabul etmem mümkün değil.
(TOBB) önceki gün gerçekleşen ‘8. Daha çok bursla daha fazla kaliteli öğrenci
Sektörel
Ekonomi
Şurası’ Başbakan çekilmesini destekleriz” dedi.
Ahmet Davutoğlu ve kabinen 9 bakanının
Beyaz eşyada vergi indirimi
katılımı ile yapıldı. Programın basına kapalı
Programda dayanıklı tüketim mallarında
bölümünde 60 sektörel meclis temsilcisi
ÖTV’nin
düşürülmesini istendi, isteğe cevap
düzenlenen yuvarlak masa toplantısı ile
istek ve taleplerini yüz yüze hükümete iletme gecikmedi. Hükümet “sıcak bakıyoruz. Bu
şansı buldu. Vergilerden girdi maliyetlerine, alanda ÖTV’de bir düzenlemeye gideceğiz”
eğitimden ithalata kadar birçok soruna ilişkin denildi.
taleplerini iletti. Taleplerin yarısı anında
karara bağlandı.
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OSB’lerde vergiye üst sınır

ücretlerle ilgili artışta da vergi ve harçlarda
Başbakan Ahmet Davutoğlu, otomotiv uygulanan yeniden değerleme oranını
yan sanayi meclisinin OSB’lerdeki emlak aşmamaya özen gösterecek.
TÜRK
BAYRAKLI
GEMİLERE
vergisine ilişkin istekler üzerine “OSB’lerde
emlak vergisine kesinlikle üst sınır gelecek. AYRICALIK
Mahalli idareler OSB’lerde öyle kafalarına
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Denizcilik
göre emlak vergisi belirleyemeyecek. Meclisi’nin taleplerine de şu olumlu cevapları
OSB’lerde maliyet artırıcı uygulamalara verdi: “Dış ticaret taşımacılığında Türk
izin vermeyeceğiz. Serbest bölgeler de bu bayraklı gemilerinin payının artması için
uygulamadan yararlanacak” dedi.
iki program başlatıyoruz. Koster filosunun
Turizme teşvik büyüyor

Turizm sektöre temsilcileri tarafından dile
getirilen sorunlara da hükümetten olumlu
cevap geldi. Kruvaziyer gemilerinin römorkör
kullanma zorunluluğu kaldırılacak. Gemi
trafik hizmetleri tarifesini düşürecek. Diğer

yenilenebilmesi için hurda teşviki gündeme
gelecek. Geminin hurda değeri kadar hibe
de söz konusu olacak. Ayrıca, yeni gemi
inşasında Kredi Garanti Fonu desteği
devreye girecek.”
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TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Rifat Hisarcıklığolu bankalara sert çıktı

Vicdansızlığı bırakın artık
OSB’LERE DEMİRYOLU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
bankalara hitaben ‘KOBİ’ler varsa siz
Hisarcıklıoğlu, yüksek katma değerli
varsınız. O yüzden bu vicdansızlığı bırakın sanayi faaliyetlerinin özel programlarla
artık” dedi.
desteklenmesi gerektiğini ifade ederek,
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği ihracat taşımalarına navlun ve akaryakıt
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan desteği sağlanması, OSB’lerin demiryolu
artırılması
gerektiğini
Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı bağlantılarının
Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal vurguladı. Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya
Kılıçdaroğlu ve MHP Grup Başkanvekili Oktay ihracatta, ulaşım hatlarında sıkıntılar
Vural’ın katılımıyla gerçekleşen TOBB’un 71. yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, alternatif
Genel Kurulu’nda konuştu. Konuşmasında güzergâhların açılması gerektiğini bildirdi.
bankaların ücretlerine değinen Hisarcıklıoğlu
Vergisini zamanında ödeyene ödül
bankalara sert sözlerle yüklendi. Bankalara,
HİSARCIKLIOĞLU yaptığı konuşmada
“Ey bankalar” diye seslenen Hisarcıklıoğlu,
“KOBİ’ler varsa siz varsınız. O yüzden bu vergiyi zamanında ödeyenlere dikkat çekti.
vicdansızlığı bırakın artık” açıklamasında TOBB Başkanı “İstihdam üzerinde yüklerin
de rakiplerimiz seviyesine indirilmesini
bulundu.
bekliyoruz. Vergi sistemi mevzuatı basit ve
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net olmalı ki, bürokratların keyfi yorumuna
muhtaç kalmayalım. Gelin vergisini
aksatmadan ödemiş olanları ödüllendirelim”
diyerek çağrıda bulundu.
Bu sene
oynanıyor

maç

bizim

sahamızda

TÜRKİYE’NİN bu sene G20’nin dönem
başkanlığını, kendisinin de B20 dönem
başkanlığını üstlendiğine işaret eden
Hisarcıklıoğlu,
“Küresel
sorunlarımıza,
küresel çözümleri, ancak G20’de bulabiliriz

ve G20 liderlerini etkileyebilecek, küresel
gündemi yönlendirebilecek çok önemli
bir fırsat önümüzde. Maç bu sene bizim
sahamızda oynanıyor. Küresel ekonominin
kuralları, Türkiye’nin liderliğinde kurgulanıyor.
Bu zamana kadar B20’de çok uluslu dev
şirketlerin patronları ya da patron kulüpleri
başkan olmuştu. Ama bu sene ilk defa iş
dünyasının tüm kesimlerini temsil eden bir
Oda camiası, yani bizler B20’ye başkanlık
ediyoruz” diye konuştu.
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DAVUTOĞLU: Artarsa işyerleri batar
KILIÇDAROĞLU: İşverene bir yükü olmaz
Başbakan Davutoğlu ile CHP Lideri
Kılıçdaroğlu, TOBB’un Genel Kurulu’nda ilk
kez yüz yüze gelerek, ekonomik vaatler ve
asgari ücret üzerinden atıştı. Davutoğlu “İşçi
ve işverenle müzakere etmezsen, işyerleri
kapanır”, Kılıçdaroğlu ise “İşveren yükü
olmaması için de her türlü önlemi alacağım”
dedi.
TOBB’un dün yapılan 71. Genel
Kurulu’nda konuşan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, “Siyasi polemiğe girme kastıyla
değil ama asgari ücret konusu var. Maliyeti
konusunda yanıltıcı yaklaşım sergileniyor.
Ana muhalefet partisi bin 500 TL, başkası
2 bin 500 TL dedi. Asgari ücret fermanla,
genelgeyle, kanunla verilen bir şey değil, işçi
ve işverenle müzakere etmezsen, işyerleri
kapanır” dedi. Davutoğlu şunları söyledi:
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İRRASYONEL POLİTİKALAR:
Sayın Başkan’dan (Hisarcıklıoğlu) da
bu tür konularda siyasi parti temsilcileri
yanında burada istişareyi ele almasını rica
ediyorum. Bu tür irrasyonel politikaların
iş dünyası üzerindeki etkisini anlatın.
Tezgâhların nasıl kapanacağım anlatın ki
Türkiye’de herkes söz verirken bir kere değil
5 kere değil, 40 kere düşünsün. GÜMRÜK
BİRLİĞİ GÜNCELLENECEK: Türkiye, AB
ile yürüttüğü müzakereler sonucunda 11
Mayıs’ta Brüksel’de Türkiye ile AB arasında
Gümrük Birliği’ni güncelleme mutabakat
zaptı imzalayacak. Ekonomi Bakanımız,
AB’nin ilgili komiseri ile birlikte önemli bir
mutabakat zaptına imza atacak. Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP)
konusunda AB ile birlikte nasıl istişare

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

yürüteceğimizi müzakere edeceğiz. Türkiye, fazla İstanbul’da AVM var. Çip üretecek
serbest ticaret anlaşmaları üzerinden mağdur işadamına teşvik vermek yerine AVM’lere
verdik. Sanayici risk almak yerine bina yaptı.
edilmeyecek.
Tasarruflar binaya gitti.
HERKES HESAP VERECEK:
iş dünyamızın kaygılarını giderecek
şekilde tüm kesimlerle istişare ederek, yargı
dahil tüm bürokrasinin hesap verebilir olduğu
yeni dönemin önünü açacağız. Herkes
yaptığı eylemden dolayı hesap verebilir
konumda.

BÜYÜK
ARADILAR:

ŞİRKETLERİ

SOPAYLA

Üzerinden gelir vergisini kaldıracağım.
İşveren yükü olmaması için de her türlü
önlemi alacağım. Bunu o da duysun siz de
duyun. Her şeyi düşündük, kuruşu kuruşuna
düşündük” dedi. Kılıçdaroğlu şu noktalara
dikkat çekti:

‘Ey bankalar, artık bu vicdansızlığı
bırakın’

‘Medyanın
önünde
konuşmayalım.
Hükümeti
eleştirirsek
cezalandırılırız’
dedi. Hisarcıkoğlu’nun bir şey daha
hatırlatmak istiyorum. Türkiye’nin en
‘Nerede girişimci varsa THY oraya büyük şirketinde aramalı inceleme yaptılar,
insanları cezalandırmak için elinde sopayla
uçacak”
gidemezsin. Gelir İdaresi’nin elinde iktidar
Konuşmasında İstanbul Erkek Lisesi’nde sopası olmayacak.
okuduğunu anımsatan Davutoğlu, “Bizim lise
‘İşadamı makul şüphe ile gözaltına
aynı zamanda Düyun-u Umumiye binasıydı.
alınabilir’
Osmanlı devletinin çöküşünün arka planındaki
Ceza Muhakeme Yasası’nın değiştirildiğini
ekonomik gerekçeleri idrak ederek büyüdük.
Dünyanın neresinde bir Türk girişimcisi dile getiren ve somut delil ifadesinin kaldırılıp,
varsa, orada bir konsolosumuz olacak, oraya makul şüphenin getirildiğini vurgulayan
Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir işadamını, makul
THY sefer yapacak” diye konuştu.
Başbakan Davutoğlu’ndan sonra söz şüpheyle gözaltına alabilirler, tutuklayıp
alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari mal varlığına el koyabilirler. Can ve mal
ücretle ilgili, “Başbakan, asgari ücret bin 500 güvenliğiniz yoksa yabancı sermaye gelir mi”
TL olacak diye sitem ediyor. Evet olacak. dedi.

FİYATI UCUZ
EDİLİYOR:

DİYE

İHALE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bankalar her
fırsatını bulduklarında, üzerimize maliyet
yüklüyorlar. Artık bu vicdansızlığı, bu ‘Hep
İPTAL bana, hep bana’ anlayışını bırakın” dedi.

Kamu ihale Kurumu’na ‘Şu ihaleyi
yandaşıma ver’ diye müdahale ederse
demokrasi olmaz. Fiyat ucuz diye ihale iptal
ediliyor ama yeniden yapılan ihale daha
ucuz fiyata başkasına veriliyor. Ben isterim ki
TOBB yönetimi müdahale etsin. ‘Başbakan
niye iptal ediyorsun?’ diye sorsun isterim.
Yandaşa vermek için iptal ediyorsun, doğru
değil.
ORTA TEKNOLOJİ TUZAĞI:
Orta teknoloji tuzağına yakalandık. 500
büyük firmanın yarattığı katma değerde
ileri teknoloji oranı yüzde 2.6. Sadece
İstanbul’daki AVM sayısı, Londra, Berlin ve
Paris’tekinden fazla. 3 büyük metropolden

Hisarcıklıoğlu, TOBB 71. Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Eskiden sadece kredi faizleri ile
oynarlardı. Şimdi bir de işlem ücreti belası
çıktı. Kamu otoritesi ne kadar sınırlandırmaya
çalışsa da bir yolunu buluyorlar. Bankalar,
unutmayın. KOBİ’ler varsa, siz varsınız. Artık
bu vicdansızlığı, bu ‘Hep bana, hep bana’
anlayışını bırakın. Bu noktada çuvaldızı
biraz da kendimize batıralım. KOBİ’lere de
buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kısa
vadeli günlük rutine sıkışıp kalınca insanlar
gibi, şirketler de büyük resmi kaçırıyor.
Yeni dönemin risklerini yönetip fırsatlarını
değerlendirebilmek
için
KOBİ’lerimizin
ölçeklerini sürekli büyütmeleri gerekiyor.
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Bunun için tek yol birleşmek ve ortaklık
kültürünü öğrenmek.”
GENEL KURUL NOTLARI

ayrılırken, Kılıçdaroğlu buna tepki
gösterdi. Her yıl 10 dolayında bakanın
geldiği genel kurula, kabine üyelerinden
sadece Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
katıldı.

 Kılıçdaroğlu, Genel Kurul’a Davutoğlu’ndan
10 dakika erken geldi ve işadamları ile
 TOBB’un Ermenek’teki madenciler için
sohbet etti.
yaptığı bağış nedeniyle, bu yıl delegeler
 Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun elini uzun
için pahalı bir hediye tercih etmeyeceği ya
uzun sıkarken, kulağına eğilerek bir süre
da hiç hediye göndermeyeceği belirtildi.
sohbet de etti. Kılıçdaroğlu da onay verir
 Kurula bazı basın mensupları alınmadı.
şekilde başını sağladı.
Kılıçdaroğlu bu tavrı sert bir şekilde
 Davutoğlu,
mitingleri
nedeniyle
eleştirdi.
Kılıçdaroğlu’nu dinlemeden salondan
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TOBB turnusolü
arka taraflar sanki AK Parti Kongresi’nde gibi
ANADOLU’nun her yanından ticaret ve davranıyordu.
Muhalefet temsilcileri kürsüye çıktıklarında
sanayiciyi bünyesinde topladığından TOBB
Genel Kurulları siyaset için turnusol kâğıdı da zaten salonun neredeyse üçte ikisi
boşalmıştı.
gibidir.
Muharrem SARIKAYA

2011 seçimi de yansımasını gösterdi,
Ağırlıklı bölümü küçük burjuva olan
üyeleri de geleceği iyi okuyup Anadolu’daki AK Parti % 49 oy aldı. Benzer durum 2 yıl
eğilimleri yerinde izlediğinden, pozisyonunu önceki kongrede de geçerliydi. Ancak salon
bu kez AK Parti açısından 2011 ‘deki tadında
siyasete olduğu gibi yansıtır.
Üyelerinin büyük bölümü sağ görüşü değildi, sonucu da görüldü, yerel seçimde
benimseyen TOBB Genel Kurullarında oylar % 43 çıktı.
delegenin davranışı ve sonrasında sandıktan
çıkan oy arasında da yanılma payı "Yok'
denecek kadar azdır.

Örnek vermek gerekirse, iki önceki TOBB
Genel Kurulu'nu anımsatmak yeterli.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

Bu örneklemeyi gerilere uzatmak da olası.
Örneğin, 1980'li yıllar...

Süleyman
Demirel
hakimiyetindeki
TOBB’da var olan tüm olumsuzluklara
Dönemin Başbakan’ı Erdoğan kürsüye karşın Akün Sineması’nda gerçekleşen
çıktığında salon yerinde duramıyor, özellikle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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-Ekonomideki sıkıntının Anadolu’da
kongresinde delegenin Özal’a olan ilgisi
bizlere yansıması daha ağır oldu. Hükümetin
geleceği göstermeye yetti.
Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde ANAP’a bu konuda adım atmak yerine, çatışmacı bir
olan ilgisi de azaldı, Çiller’e teveccüh tavır takınmasını benimsemiyoruz.

-Zaten kâr edemezken bir de denetim
memurlarının
son
dönem
yaptıkları
Farklı bir durum 2000 başında yaşandı.
incelemeler bize hakaret eder gibi geliyor.
O tarihlerde çekingen tavır içinde olduğu Nitekim başkanımız da (Rifat Hisarcıklıoğlu)
AK Parti ile ilişkisini Abdullah Gül’ün diyaloga bunu açıkça dile getirdi.
açık kişiliği sayesinde geliştirdi.
-Eskiden bakanlar bizi dinler, gönlümüzü
Sonrasında da Anadolu’dan gelen havayı alırdı. Şimdi ise ilçedeki bürokratta bile “Her
görüp sevgisini sergiledi.
şeyi ben bilirim” tavrı hâkim; bizi dinlemiyor,
Ardından Erdoğan’a büyük desteğini bildiği de hiçbir şey yok.
gösterdi ve Cumhurbaşkanı seçilene kadar
-Delege de kongrede alkışıyla tavrını
da bu desteğini bir nebze olsun esirgemedi. ortaya koydu. Davutoğlu’nun söylediklerinde
doğrular varsa onu da alkışladı. Geçmişteki
ŞİMDİ NE DİYOR?
gibi yapmadı; sonuna kadar salonda kalıp
Salondaki hava ekranlara bir şekilde
Kılıçdaroğlu’nu dinledi, doğru söyledikleri ne
yansıdığı için, siyasi temsilciler gittikten
varsa hepsini de alkışladı.
sonra delegelerle yaptığım sohbeti aktarmak
-Bu kez Kılıçdaroğlu’na alkışta daha
isterim.
bonkör olduğumuzu söyleyebilirim.
Birçoğu, TOBB Kongrelerine en az 30
Bu kongrenin sandığa siyasi yansımasının
yıldır katılan ve geçmişte merkez sağ bir
nasıl
olacağını 7 Haziran’da öğreneceğiz.
partiye, bu dönem de AK Parti’ye oy vermiş
isimler.
Kongre turnusolünün bu kez nasıl sonuç
göstereceğini bekleyip göreceğiz...
Tespitleri aynen şöyle oldu:
gösterdi, sonucu da sandıkta görüldü.
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TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu KOBİ’lere maliyet yükleyen bankalara seslendi:

VİCDANSIZLIĞI BIRAKIN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
bankaların, kamu ne kadar kısıtlamaya
çalışsa da bir yolunu bulduğunu belirterek,
“Eskiden kredi faizleriyle oynarlardı, şimdi
işlem ücreti belası çıktı. KOBİ’ler varsa
varsınız, bırakın bu vicdansızlığı” diye
konuştu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 71. olağan genel
kurulunda bankalardan ekonomi yönetimine,
bürokrasiden siyasilere kadar herkese bir
dizi mesaj verdi. Bankalara, “Vicdansızlığı
bırakın” diyen Hisarcıklıoğlu, ekonomi
yönetimine de “Dünya 4. nesil sanayiyi
konuşuyor. Bunun dışında kalamayız”
uyarısında bulundu. Seçimden sonra yeni bir
büyüme hikâyesi ve sert tartışmalardan uzak
bir ortam isteyen Hisarcıkoğlu’nun verdiği
mesajlar şunlar oldu:

SÜRPRİZLERE HAZIR OLALIM
“Dünyada bir toparlanma var, ama
yetersiz.
Hepimiz
için
söylüyorum.
Sürprizlere hazır olup risklerden uzak
durmakta fayda var. Biz dünya genelinden,
2 kat daha tedbirli ve dikkatli olmalıyız.
Öncü göstergelerin çoğu, büyümede zayıf
bir görünüme işaret ediyor. İç piyasada hem
işler durgun hem de tahsilatta, özellikle
de çeklerde giderek artan ölçüde sıkıntılar
yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmak için büyüme
temposunu mutlaka artırmalıyız. Yılın ikinci
yarısında, hem seçim döneminin geride
kalması hem de Avrupa’nın canlanmasıyla,
büyümenin hızlanmasını umuyoruz. Özetle
2015, düşe kalka yol alacağımız bir yıl
olacak.
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HEP BANA’YI BIRAKSIN
Döviz
kurlarındaki
aşırı
oynaklık,
şirketlerimizin yatırım ve üretim kararlarını
olumsuz etkiliyor. Buna karşı mutlaka
önlemler geliştirilmeli. Bankalar her fırsatını
bulduklarında, üzerimize maliyet yüklüyorlar.
Eskiden sadece kredi faizleri ile oynarlardı.
Şimdi bir de işlem ücreti belası çıktı. Kamu
otoritesi ne kadar sınırlandırmaya çalışsa da
bir yolunu buluyorlar. Bankalar! Unutmayın!
KOBİ’ler varsa, siz varsınız! Artık bu
vicdansızlığı, bu ‘hep bana hep bana’
anlayışını bırakın. Bu noktada çuvaldızı
biraz da kendimize batıralım. KOBİ’lere de
buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Yeni dönemin risklerini yönetip, fırsatlarını
değerlendirebilmek
için
KOBİ’lerimizin
ölçeklerini, sürekli büyütmeleri gerekiyor.
Bunun için tek yol birleşmek ve ortaklık
kültürünü öğrenmektir. Yoksa çok şey
kaybedeceğiz.

‘Sermaye devletin tehdidi altındadır’
MHP Grup Başkanvekili “~ Oktay Vural,
TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu
belirterek şunları söyledi: “Geldiğimiz bu
noktada maalesef sosyal sermaye, bir parti
devleti anlayışının tehdidi altındadır. Eğitim,
hayır hizmeti yapanlar devletin tehdidi
altındadır. ‘Niye burs veriyorsun?’ diyerek
işadamlarının dernekleri basılır hale gelmiştir.
Sivil toplum örgütleri devlet mekanizmasının
baskısı altındadır. Maalesef Türkiye’de hiçbir
savcı ve hakim kendini güvende hissetmiyor.
REJİMİMİZ TARTIŞMALI

Bir millet kimliğini tartışıyorsa, bir devlet
kuruluş felsefesini tartışıyorsa, ekonomide
belirsizlikler varsa, 7 Haziran seçimlerinde
de devam edeceğini gördüğünüz zaman
bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması
gerekmiyor mu? Rejimimiz tartışmalı.
Başkanlık sistemi mi olacak, parlamenter
TARTIŞMALAR GERİDE KALMALI
sistem mi? Bilmiyoruz. Adımız ne olacak?
2015 seçimleri Türkiye’nin yeniden ayağa Bilmiyoruz. Cumhuriyetimiz milli devlet mi
kalkması için milat olmalı. Haziran’dan sonra olacak, üniter devlet mi olacak? Bilmiyoruz.
önümüzde seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı
4. NESİL SANAYİ KONUŞULUYOR
mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu dönem sert
SANAYİMİZDE
yapısal
dönüşüm
tartışmaların geride kaldığı, güçlü reformların
dönemi olmalı.” Hisarcıklıoğlu, konuşmasının ihtiyacı var. Zira ürettiklerimiz çoğunlukla
bir bölümünde metnin dışına çıktı. Yaptıkları orta teknolojili ürünlerden oluşuyor. Şimdi
çalışmalarla uluslararası arenada etkin Almanya başta olmak üzere dünya, ‘sanayi
hale gelen bir iş örgütü olduklarını belirten 4.0’a geçişi, yani 4. nesil sanayiyi konuşuyor.
Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası arenada bu Yeni bir dönemin ayak sesleri duyuluyor.
kadar etkin hale gelmişken birileri buna Makineler arası iletişim ve karar alma İl
göz koydu. Ama bilmiyorlar ki, biz bütün bu dönemi başlıyor. Öyle ki, bu sürece, geçmeyi
çalışmaları memleket sevdasıyla yaptık, başaran ülkeler, her yıl, diğer ülkelere 5 yıl
fark atar hale gelecek. Türkiye’nin bu büyük
yapmaya da devam ediyoruz” dedi.
değişimin dışında kalmaması gerekiyor.
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“2015’te düşe kalka
YOL ALACAĞIZ”
Bölgesel ve küresel risklerin yanında iç
piyasada da hem işlerin durgun, hem de
tahsilatta sıkıntılar olduğunu söyleyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2015, düşe
kalka yol alacağımız bir yıl olacak” dedi.

İç piyasada hem işler durgun, hem de
tahsilatta, özellikle de çeklerde giderek artan
ölçüde sıkıntılar yaşıyoruz” diye konuştu.
Bu sıkıntıları aşmanın yolunun büyüme
temposunu mutlaka artırmak gerektiğini
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar VA Birliği belirten Hisarcıklıoğlu, “Özetle 2015, düşe
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un kalka yol alacağımız bir yıl olacak” dedi.
71. Genel Kurulu’nda konuştu. “Ülkemize
“BANKALAR HER FIRSATTA MALİYET
baktığımızda bizim dünya genelinden, YÜKLÜYORLAR”
2 kat daha tedbirli ve dikkatli olmamız
“Bankalar her fırsatını bulduklarında,
gerektiğini görüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, üzerimize maliyet yüklüyorlar” ifadesini
“Zira dünyadaki belli başlı jeopolitik risklerin kullanan Hisarcıklıoğlu, “Eskiden sadece
tamamı, bizim çevremizdeki coğrafyada kredi faizleri ile oynarlardı. Şimdi bir de işlem
yaşanıyor. Düşen petrol fiyatları dış ticaret ücreti belası çıktı. Bankalar, unutmayın;
açığımızı
olumlu
etkilerken,
ihracat, KOBİ’ler varsa, siz varsınız. Artık bu
turizm, yatırım ve uluslararası müteahhitlik vicdansızlığı, bu ‘hep bana’, ‘hep bana’
işlerimizi kısıtlıyor. Öncü göstergelerin çoğu, anlayışını bırakın.” değerlendirmesinde
büyümede zayıf bir görünüme işaret ediyor. bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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‘Seçim, yıldızımızı yeniden parlatsın’
Sektöre heyecan vermeli

Destekleme Fonu'nun (KKDF) kaldırılması,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin cesur bir adımdı. Aynı adımları damga
(TOBB) genel kurulu Başbakan Ahmet vergisi, peşin vergi ve elektrikteki TRT payı
Davutoğlu,
Başbakan
Yardımcısı Ali için de bekliyoruz" dedi.
Ödeyenleri ödüllendirin
Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Ankara'da
İstihdam üzerinde yüklerin rakipleri
yapıldı. Kurulda konuşan TOBB Başkanı seviyesine
indirilmesini
beklediklerini
Rifat Hisarcıklıoğlu. "Seçimler ülkemizde söyleyen Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Vergi
parlak bir gelecek inşasına başlangıç olmalı. sistemi basit ve net olmalı ki, bürokratların
Ülkemizin yıldızını yeniden parlatmalı. Reel yorumuna muhtaç kalmayalım. Gelin,
sektörümüze yeniden heyecan vermeliyiz” vergisini ödeyenleri ödüllendirelim. Yargı
diye konuştu.
süreçleri mutlaka hızlandırılmalı. Belirli bir
Vergiler kaldırılsın

tutarın altındaki ticari davalarda tahkim artık
Genel kurulun ana temasının ‹Çanakkale zorunlu olmalı. Bürokrat da hatasının bedelini
Zaferi' olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ödemeli.”
Alternatif yollar gerek
bu zaferin Türk milletinin dirilişi, Türkiye
Cumhuriyeti'nin önsözü olduğunu kaydetti.
Yüksek katma değerli sanayi faaliyetlerinin
Hisarcıklıoğlu, yeni hükümetten beklentileri özel desteklenmesi gerektiğini belirten
olduğunu belirterek, "Kaynak Kullanımı Hisarcıklıoğlu, ihracat taşımalarına navlun
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ve akaryakıt desteği sağlanması, organize
bölge demiryolu bağlantılarının artırılması
gerektiğini vurguladı. Ortadoğu’ya ve Kuzey
Afrika’ya ihracatta, ulaşım hatlarında sıkıntılar
yaşadıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
alternatif güzergâhların açılması gerektiğini
söyledi.
‘2015 düşe kalka yol alacağımız bir yıl’
Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Biz dünyadan 2 kat tedbirli
olmalıyız. Zira dünyadaki belli başlı
jeopolitik risklerin tamamı çevremizde. Öncü
göstergeler, büyümede zayıf bir görünümü
gösteriyor. İç piyasada hem işler durgun,
hem de tahsilatta, özellikle de çeklerde sıkıntı

yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmak için büyüme
temposunu artırmalıyız. Özetle 2015, düşe
kalka yol alacağımız bir yıl olacak."
Bankalar üzerimize maliyet yüklüyor
Bankaların
fırsatını
bulduklarında,
kendilerine maliyet yüklediğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Eskiden kredi faizleri ile
oynarlardı. Şimdi işlem ücreti belası çıktı.
Kamu ne kadar sınırlandırmaya çalışsa
da yolunu buluyorlar. Bankalar unutmayın!
KOBİ’ler varsa, siz varsınız. Artık bu
vicdansızlığı, bu ‘hep bana hep bana’
anlayışını bırakın. Bu noktada çuvaldızı biraz
da kendimize batıralım” dedi.
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Bürokratlar da hesap versin
bu ‘hep bana’, ‘hep bana’ anlayışını bırakın.
Bu noktada çuvaldızı biraz da kendimize
batıralım. KOBİ’lere de buradan bir çağrıda
bulunmak istiyorum. Kısa vadeli günlük
rutine sıkışıp kalınca insanlar gibi, şirketler de
büyük resmi kaçırıyor. Yeni dönemin risklerini
yönetip, fırsatlarını değerlendirebilmek için
KOBİ’lerimizin ölçeklerini, sürekli büyütmeleri
Bankalar bu vicdansızlığı bıraksın hata gerekiyor. Bunun için tek yol birleşmek ve
ortaklık kültürünü öğrenmektir. Yoksa çok
yapan bürokrat hesap versin
şey kaybedeceğiz” dedi.
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, genel
Niye dokunulmaz olsunlar?
kurulda yaptığı konuşmada bankalara ve
Hisarcıklıoğlu “Keyfi kararla haksız yere
bürokrasiye yüklenen. “Bankalar her fırsatım
bulduklarında, üzerimize ^maliyet yüklüyorlar” bir müteşebbisin hayatını karartan bürokrat
ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu “Eskiden niye dokunulmaz olsun. Nasıl özel sektör
sadece kredi faizleri ile oynarlardı. Şimdi bir yaptığı hatanın bedelini ödüyorsa, bürokrat
de işlem ücreti belası çıktı. Kamu otoritesi ne da yaptığı hatanın bedelini ödemeli” diye
kadar sınırlandırmaya çalışsa da bir yolunu konuştu. Genel kurulun yapıldığı yerin
buluyorlar. Bankalar unutmayın KOBİ’ler bahçesine stand açan oda ve borsalar çeşitli
varsa, siz varsınız. Artık bu vicdansızlığı, İkramlarda bulundu.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
bürokrasiden dert yandı: is adamı isini
kanuna uygun yapacak. Yapmadığında
da hesabını verecek. Peki, haksız yere bir
müteşebbisin hayatını karartan bürokrat
niye dokunulmaz olsun, özel sektör yaptığı
hatanın bedelini ödüyorsa, bürokrat da
yaptığı hatanın bedelini ödemeli."
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TOBB’da siyasi tavır değişiyor ama yavaş
Erdal SAĞLAM

TOBB delegeleri hamasi konuşmalara,
ucu kendine değen nokta ve eleştirileri
duyunca tepki verirler. İşte bu nedenle
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasında en çok alkış alan bölümler
bürokratlara çatıp, bürokratların da kendileri
gibi hata yaptıklarında yargılanmaları
gerektiğini söylediği bölümler ile bankalara
çattığı bölümlerdi. Bu bölüm her yıl alkış alır...

10 yıllardır olduğu gibi, geçtiğimiz
cumartesi günkü Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’nu da
izleme fırsatı buldum. Her Genel Kurul’da
konuşmalara verilen tepkilere, .alkışlara
bakıp işadamlarının nabzını tutmaya
çalışırız. Son Genel Kurul’daki tavırları daha
öncekilerle kıyasladığımda genel olarak
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında yer
şunu söyleyebilir im ki; işadamlarının siyasi
görüşleri değişiyor ama bu değişim biraz alan örneğin yeni sanayi devrimi, sanayinin
yeniden yapılanması, küreselleşmeye uyum
yavaş oluyor.
Bunu iş âleminin tümünün tavrı olarak gibi önemli bölümler ise, gerektiği kadar alkış
görmemek lazım, çünkü TOBB delegeleri alamadı.
Anadolu'dan gelen, daha çok muhafazakâr
ve milliyetçi yapıya sahip kişilerdir. Yani
büyük sermayeyi temsil ettikleri söylenemez.
Ancak bu yapıları gereği bir seçim öncesi
siyasi nabız tutmak için de daha uygun bir
zemindir.

Siyasilere
gelince;
Başbakan
Davutoğlu’nun
konuşmasının,
özellikle
Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarına kıyasla
sönük kaldığını söylemeliyim. Aslında
Davutoğlu miting meydanlarındaki gibi ateşli
konuşmayarak, sesi yükseltmeden daha
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düzeyli bir konuşmayı seçerek doğrusunu
yaptı. En çok alkışı alan bölümlerden biri
asgari ücretin artması halinde işverenlerin
işçi çıkartmak zorunda kalacağını söylediği
bölümdü. Yakınlarına da söyledim; eğer
Erdoğan gibi yapmayıp Kılıçdaroğlu nu
dinleseydi, bence büyük haber olurdu...

temsil eden kesimlerde AKP’den bir soğuma
olduğunu, 2007’lerdeki kadar büyük bir
destek olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Sadece Davutoğlu döneminde değil, destek
azalması Erdoğan döneminde başlamıştı.
Erdoğan daha hamasi konuşmalar yaptığı
için daha çok alkış alırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında
daha çok seçim bildirgesinde yer alan
ekonomiye esagtamiîhurrfyet.com.tr ilişkin
bölümleri anlatma yolunu seçerken, asgari
ücreti artırırken birlikte alacakları önlemlerle,
nasıl işverene bunun yükünü azaltacaklarını
anlattı. Ancak bu bölüm o kadar alkış almadı
çünkü işadamlarının kafasındaki şablona
uymuyor ve bunu daha çok ve detay
anlatmak gerektiği ortada. Ayrıca iç talebin
artırılmasına dönük CHP tedbirlerinin özellikle
TOBB tabanına uygun bir ekonomik zemin
yaratacağı da bence daha iyi anlatılabilir.

Kılıçdaroğlu’nun,
“Türkiye’de
basın
özgürlüğü var diyen elini kaldırsın”
sözüne karşı ancak bir iki el kalkarken,
Kılıçdaroğlu’nun en çok alkışı hukuk ve
adalet sistemi üzerine yaptığı eleştirilerle
alması da dikkat çekici idi. CHP’nin TOBB
delegelerinden eskisine kıyasla çok daha
fazla destek aldığı açık. Ancak tepkilere
bakarak AKP’nin büyük kayıplar verip,
CHP’nin büyük kazançlar sağlayacağı da
söylenemez. Bu iki parti arasında değişim
var ama yavaş...

MHP
VE
OLMALIYDI...

HDP

LİDERLERİ

DE

Ancak TOBB delegelerinin kültürel yapısı
nedeniyle CHP’nin bu platformda hep, baştan
direnç gördüğünü hatırlatmalıyım. Bu iki
partiden yola çıkarak, Anadolu sermayesini
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Bence MHP Lideri Devlet Bahçeli gelseydi,
bu tabandan önemli alkış alabilirdi. Bunun
yanında TOBB’un HDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ı da artık bu platforma
davet etmesi gerekiyor. TOBB’un bile, artık
çok sesli demokrasiye uygun bir zemine kafa
olarak hazır olduğunu düşünüyorum.
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PİYASA DURDU, ESNAF TAHSİLAT YAPAMIYOR
TRT PAYINI KALDIRIN

çıkardıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, ‘Artık
Hisarcıklıoğlu,
yeni
hükümetten bu vicdansızlığı, bu hep bana hep bana
anlayışını bırakın” dedi.
işadamlarının beklentilerini şöyle sıraladı:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
 Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline
ekonomide
yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.
ihtiyacı var.
Hisarcıklıoğlu, “İç piyasada işler durgun,
 Damga vergisi, peşin vergi ve elektrikteki tahsilatta, özellikle de çeklerde giderek artan
TRT payının kaldırılmasını; istihdam sıkıntılar yaşıyoruz” uyarısında bulundu.
üzerinde
yüklerin
de
rakiplerimiz
İş dünyasını çatı örgütü Türkiye Odalar
seviyesine indirilmesini bekliyoruz.
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. Genel
 Vergi sistemi mevzuatı basit ve net olmalı Kurulunda iş dünyasının sorunları dile
ki, bürokratların keyfi yorumuna muhtaç getirildi. Dünyadaki belli başlı jeopolitik
kalmayalım. Üreten, alın teri döken risklerin tamamının, Türkiye’nin çevresindeki
müteşebbisleri, bürokrasinin-denetçinin coğrafyada yaşandığını anlatan TOBB
insafına bırakmayalım.”
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim 2 kat
daha tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor.
Vicdansızlığı bırakın
Düşe kalka bir yıl olacak
Bankaların her fırsatta üzerlerine maliyet
yüklediğini, eskiden sadece kredi faizleri ile
Düşen petrol fiyatları dış ticaret açığımızı
oynarken şimdi bir de işlem ücreti belası olumlu etkilerken; ihracat, turizm, yatırım ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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uluslararası müteahhitlik işlerimizi kısıtlıyor.
Öncü göstergelerin çoğu, büyümede zayıf
bir görünüme işaret ediyor. Hisarcıklıoğlu, “İç
piyasada hem işler durgun hem de tahsilatta,
özellikle de çeklerde giderek artan ölçüde
sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmak için
büyüme temposunu mutlaka artırmalıyız.
2015, düşe kalka yol alacağımız bir yıl
olacak” diye konuştu.
Risklerden uzak durun
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işadamlarını
sürprizlere karşı uyardı: “Ülke olarak kendi
içimize odaklandığımız bu günlerde, kafayı
kaldırıp, dünya geneline bakmanın önemli
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olduğunu düşünüyorum. ABD, Avrupa, Rusya
ve Çin ekonomileri dalgalı bir seyir izliyor.
Özellikle Avrupa ekonomilerinde canlanma
devam ederse, Türkiye olumlu etkilenecek.
Risklerden uzak durun
20 büyük ekonomi, 2014’te yüzde 3,4
büyümüştü. Bu yıl bu oranın gerilemesi
söz konusu. Gelişen ülkelerse geçen
sene ortalama yüzde 4,5 büyümüştü. Bu
seneki beklenti yüzde 4 civarında. Rusya
ekonomisindeki daralma sınırlandı. Dünyada
bir toparlanma var ama yetersiz. Hepimiz
için söylüyorum. Sürprizlere hazır olup,
risklerden uzak durmakta fayda var
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2014 yılında TOBB’dan 1.1 milyon vatandaşa iş
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli
programlar için geldiği Bayburt’ta Vali
Yusuf Odabaş’ı makamında ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada,
2008 yılında başlayan küresel krizin ardından
2014 sonuna kadar Avrupa Birliğinde işini
kaybeden kişi sayısının yaklaşık 6 milyon
olduğunu söyledi.

yılda işçi sayısı artışında tarihi bir rekor
kırdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “Tarihi bir rekor kırdık.

2014 yılı itibarıyla reel sektörde ve özel
sektörde yeni, sıfır işe başlattığımız kişi
sayısı 1 milyon 100 bin kişi. Türkiye’nin
istihdam nüfusu her yıl şu an itibarıyla 700
bin kişi artıyor, biz 1 milyon 100 bin kişiyi işe
almışız. Bu müthiş başarı hikâyesi. Bunu
Türkiye’nin, 2008 yılından bu yana üzerimizdeki yüklere rağmen yapmışız.”
yaşanan krize rağmen hızla geliştiğini, son
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‘İşler durgun, tahsilat sıkıntılı’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“İç piyasada hem işler durgun hem de
tahsilatta, özellikle de çeklerde giderek
artan ölçüde sıkıntılar yaşıyoruz” dedi. Bu
sıkıntıları aşmak için büyüme temposunun
mutiaka arttırılması gerektiğine değinen
Hisarcıklıoğlu,
“Ülkemize
baktığımızda
bizim dünya genelinden, 2 kat daha tedbirli
ve dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz.
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Zira dünyadaki belli başlı jeopolitik risklerin
tamamı, bizim çevremizdeki coğrafyada
yaşanıyor. Düşen petrol Ayadan dış ticaret
açığımızı olumlu etkilerken; ihracat, turizm,
yatırım ve uluslararası müteahhitlik işlerimizi
kısıtlıyor" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu
ayrıca
öncü
göstergelerin
çoğunun,
büyümede zayıf bir görünüme işaret ettiğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu
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1 MİLYON ÖZEL İŞÇİ
Türkiye dünyada yaşanan krizlere rağmen
istihdam açmaya devam etti. 2014’te rekor
kırıldı. Özel sektör 1 milyon 100 bin kişiyi işe
aldı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin, 2008’den bu yana yaşanan
küresel krize rağmen hızla geliştiğini, işçi
sayısı artışında tarihi bir rekor kırdığını
belirterek, “2014 yılı itibarıyla reel sektörde
ve özel sektörde yeni, sıfır işe başlattığımız
kişi sayısı ilave 1 milyon 100 bin kişi” dedi.
İŞSİZ 4.2 MİLYON KİŞİ ARTARDI

yaklaşık 6 milyon olduğunu söyledi.
Türkiye’de, Avrupa’da yaşanan krize rağmen,
özel sektörün müthiş bir başarı hikayesi
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türk
özel sektörü olarak bizim sıfırdan hiç sigorta
vergi numarası olmayıp işe başlattığımız
kişi sayısı 4 milyon 194 bin kişi. Özel sektör
olarak eğer biz de Avrupa gibi karamsar olup
hiçbir şey yapmasaydık Türkiye’deki işsiz
sayısı 4 milyon 200 bin kişi daha artacaktı”
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
istihdam nüfusunun her yıl 700 bin kişi
arttığım belirterek, “Biz 1 milyon 100 bin kişiyi
işe almışız. Bu müthiş basan hikayesi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2008’de başlayan küresel
krizin ardından 2014 sonuna kadar Avrupa
Birliği’nde işini kaybeden kişi sayısının
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İşçi 100 lira kazanırken bana maliyeti 159 lira
Rifat Hisarcıklıoğlu’na Bayburt Üniversitesi milyon kişinin işe alınmasını müthiş başarı
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından hikayesi olarak niteledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:
fahri doktora verildi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin, 2008 yılından bu yana yaşanan
krize rağmen hızla geliştiğini, son yılda
işçi sayısı artışında tarihi bir rekor kırdığını
belirterek, “2014 yılı itibarıyla reel sektörde
ve özel sektörde yeni, sıfır işe başlattığımız
kişi sayısı ilave 1 milyon 100 bin kişi” dedi.
Bayburt’ta Argon Kaynakçılığı Kursu’nun
sertifika törenine katılan Hisarcıklıoğlu, 1.1
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“Bunu
neye
rağmen
yapmışız?
Üzerimizdeki yüklere rağmen. Üzerimizdeki
yükler rakiplerimizle eşit mi, değil. Türkiye'deki
istihdam üzerindeki bütün yükler yani bir
işçimizin eline net 100 lira geçerken bana
maliyeti 159 lira. Peki rakiplerim ne ödüyor,
ortalamasına bakıyorum, yüzde 35 ödüyor.
Kıdem tazminatında da dünyada şampiyon
olmamıza rağmen rekor kırdık ve 1 milyon
100 bin kişiyi işe başlattık.”

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

06.05.2015

Seçim sonrası KOBİ’leri neler bekliyor
üretmelerini,
büyümelerini,
istihdamı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ne artırmalarını, rekabet etmelerini öğütlüyor.
diyor? Bankaların her fırsatta üzerlerine Peki, nasıl olacak? Onu söyleyen yok. Valla
maliyet yüklediklerini, eskiden sadece kredi bu KOBİ milletinin işi çok zor!
PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİ
faizleri ile oynarken şimdilerde işlem ücreti
belası çıkardıklarını söylüyor ve “Bankalar,
Bir araştırma yaptım; 2014’te bankaların
unutmayın, KOBİ’ler varsa siz varsınız” diyor. reel sektöre kullandırdığı kredi toplamı
Noyan DOĞAN

884 milyar TL ki, bunun 551 milyarı ticari
ve kurumsal kredilerden, 333 milyar lirası
da KOBİ kredilerinden oluşuyor. Banka
dışı finansal kuruluşların yani, faktoring ve
leasing şirketlerinin geçen yıl reel sektöre
sağladığı fon toplamı ise 140 milyar lirayı
bulmuş. Kabaca 2014’te reel sektör, finans
kurumlarından 855 milyar liralık kaynak
bulmuş. Düşünün, ekonomiyi çevirmesi
Oysa herkes KOBİ’lere, sürekli teknoloji beklenen reel sektörün bunları yapabilmesi
için bulabildiği kaynak işte bu kadar.

Niye diyor? Çünkü yıllardır reel sektör -ki,
yüzde 90’ı küçük ve orta boy işletmelerden
oluşuyorüretip, büyüyebilmek için ucuz ve
uzun vadeli kaynak bulmakta zorlanıyor.
Kaynak bulsa maliyeti yüksek oluyor. Maliyete
katlansa, ekonomideki ufak dalgalanmada,
banka krediyi çağırır mı?’ endişesi taşıyor.
Kendi yağı ile kavrulup, işi çevirmeye kalksa
bu sefer de ne uzuyor, ne kısalıyor.
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Birileri eminim, ‘KOBİ’ler için milyarlarca
lira dış kredi imkanı sağlandı, onu niye
atlıyorsun?’ diyecektir. Ben de diyeceğim
ki, hangi işletmeler, kaç işletme, ne için
kullanıldı?

daha çok üstlen demekle bu işler olmadığı
gibi; yeni teşvikler getireceğiz, vergide
indirimler yapacağız demekle hiç olmuyor.
Zaten yıllardır aynı söylemlerle oldurulmaya
çalışılıyor; olan da bu kadar.

Daha net ve somut taahhütler gerekiyor.
Sorun belli; ucuz ve sürdürülebilir finansman
kaynağına erişimi sağlamak. Bu kaynağın
nereden sağlanacağı da belli, finans
kurumlarından. KOBİ’lere bu kaynağı
sağlayan kurumların işleyişinde bazı
düzeltmeler yapılabilir. Örnek mi? Reel
sektörün finansman ihtiyacının neredeyse
yüzde 20’sini sağlayan banka dışı finans
kurumlarında, Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele
Vergisi (BSMV) gibi hem yükümlülükler var
hem de oranlar yüksek. Haliyle şirketlerin
kaynak maliyetleri artıyor, bu da KOBİ’lere
yansıyor. Buralarda yapılacak düzenlemeler
reel sektöre ucuz finansman yaratır. Bu
SORUNDA ÇÖZÜM DE BELLİ
sadece bir tanesi, örnekler çoğaltılabilir.
Şunu açıkça belirteyim reel sektöre Önemli olan, yıllardır süregelen söylemler
katmadeğeri olan ürünler üret, teknoloji üret, yerine yapılacakları somut biçimde ortaya
daha çok ihracat yap, ekonominin yükünü koymak.
Neyse,
bu
polemiğe
girdik
mi
çıkamayız; devam edelim. Partilerin seçim
beyannamelerine baktım, reel sektöre
sağlanacak finansman desteği hakkında
ne taahhütlerde bulunmuşlar diye. Tüm
partiler, beyannamelerinde, KOBİ’lere büyük
yer ayırmış. Özel destek programlarından
finansal destek sistemlerinin geliştirileceğine,
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini
kolaylaştırmaktan yeni teşvik programlan
uygulanacağına kadar taahhütler birbirinin
benzeri. Temel amaç, KOBİ’lerin ekonomik
büyümeye daha fazla katkı sağlamaları.
Peki, nasıl olacak; işte onun izahı ya da
somut bilgisi yok.
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Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz 4. Sanayi devrimi olmalı
Meral TAMER

hem ülkemizin dört bir yanındaki 365 odaborsaya kayıtlı toplam 1.5 milyon üyenin
görüşlerinden beslenir; hem de Prof. Dr.
Güven Sak’ın başında bulunduğu TEPAV
gibi uluslararası alanda saygınlık kazanmış
bir think tank’in değerlendirmeleri yansır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOBB’un hafta sonu Ankara’da yapılan
Genel
Kurulu
medyaya,
Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları ve Başkan
Ben sizlere Hisarcıklıoğlu’nun önerdiği
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Ey bankalar artık bu
Türkiye’nin yeni büyüme modeliyle ilgili
vicdansızlığı bırakın” sözleriyle yansıdı.
Oysa
Hisarcıklıoğlu
kapsamlı bölümünü, kendi ağzından aktarmak
konuşmasında,
küresel
ekonomiyle istiyorum:

Yeni hikâye
ilgili beklentilerden Türkiye’nin de içinde
bulunduğu Ortadoğu coğrafyasına, G20 • Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline
başkanlığımızla birlikte B20’yi çokuluslu dev
ihtiyacı var. Yeniden bir yapısal reform
şirketlerin patronlarının damga vurduğu ir
gündemi oluşturarak, yeni bir büyüme
konumdan KOBİ’lerin çıkarlarını koruyacak
hikâyesi yazmalı ve limanlarımızın
bir platforma dönüştürme çalışmalarına
yaşadığı çeşitli sıkıntılara hızlı çözümler
kadar pek çok konuya parmak bastı.
üretmeliyiz.
Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmaları
her • Eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldı.
zaman çok güncel ve geniş ufukludur; çünkü
Okul ve derslik sayısı arttı, ama eğitimin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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konuşuyor. Yeni bir dönemin ayak sesleri
kalitesinde
maalesef
beklediğimiz
duyuluyor. Makineler arası iletişim ve
ölçüde mesafe alamadık. Çocuklarımız,
karar alma dönemi başlıyor.
matematikte ve fende dünya sıralamasında
bize yakışmayan yerde. Ekonomide bir üst • Bu yeni dönemde daha az insan
lige çıkmak için mutlaka eğitim kalitemizi
müdahalesi, daha fazla otomasyon, daha
artırmalıyız.
hızlı karar alma, daha az stok tutma, daha
verimli ve hızlı üretim ile pazara ulaşma
• Sanayimizin de yapısal dönüşüme
süreçleri gelecek.
ihtiyacı var. Ürettiklerimiz çoğunlukla
orta teknolojili ürünlerden oluşuyor. İleri • 4. Sanayi Devrimi parçalar, makineler ve
teknoloji içeren ürünlerin payı bir türlü
insanlar arasındaki bağlantıyı artıracak,
artmıyor.
üretim
sistemlerini
hızlandıracak.
Yatay teknolojiler

Verimliliği yükseltecek. Gelir düzeyini,
istihdamı ve yatırımları hızla artıracak.
Öyle ki, bu sürece geçmeyi başaran
ülkeler her yıl, rakiplerine 5 yıl fark atar
hale gelecek. Türkiye, bu büyük değişimin
dışında kalmamalı.

• Türkiye’de yüksek teknolojiye geçişin
biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim
teknolojileri gibi yatay teknolojilerle
mümkün
olabileceğine
inanıyoruz.
Bu yatay teknolojiler; tekstil, otomotiv,
2015 seçimleri, Türkiye’nin yeniden ayağa
inşaat gibi geleneksel birçok sektörü
kalkması için milat olmalı. Hazirandan sonra
dönüştüreceği için son derece önemli.
önümüzde seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı
• Şimdi Almanya başta olmak üzere dünya,
mutlaka değerlendirmeliyiz.”
"SANAYİ 4.0"a geçişi, yani 4. nesil sanayiyi
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Alkış, alkış, alkış...
“O konuşmacı” kimdi?.. Ve “Ne dedi?”
Cumartesi günü Odalar Birliği’nin 71. Buyurun... Anlatacağız.
İşte o sözler
Genel Kurul Toplantısı vardı.
YAVUZ DONAT

Başbakan’ın, ana muhalefet liderinin,
bakanların,
milletvekillerinin,
bakan
yardımcılarının,
müsteşarların,
genel
Sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu
müdürlerin katıldığı TOBB Genel Kurul
konuştu... Alkışlandı.
Toplantısı nda. Hisarcıklıoğlu “20 sayfalık bir
Ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuştu...
konuşma” yaptı.
Alkışlandı.
Konuşması “Zaman zaman” alkışlandı.
Önce "Ev sahibi" konuştu...
Hisarcıklıoğlu... Alkışlandı.

MHP adına Oktay
Konuştu... Alkışlandı.

Vural

Rifat

gelmişti...

“Diğer konuşmacılar” gibi... Kısa süreli
alkışlar.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan... En
Hisarcıklıoğlu “16. sayfaya” gelince...
son o konuştu... Alkışlandı.
“Başbakan’ın...
Kılıçdaroğlu’nun...
“Alkışlara” dikkat ettik. Keşke “Kronometre” Protokoldeki siyasetçi ve bürokratların
tutsaydık. En çok alkışı “Bir konuşmacının” gözlerinin içine baka baka... Ve tane tane...”
dedi ki:
uzun konuşması içindeki “Birkaç söz” aldı.
Hem de ne alkış... Çılgınca... Uzun uzun. • İşadamı işini kanuna uygun yapacak.
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• Düzgün çalışacak.
• Yapmadığında da hesabını verecek.
• Zaten veriyoruz.

günü Hisarcıklıoğlu nun “O sözleri” üzerine
salonda “Alkış depremi” yaşanmazdı.
Rifat Bey’in söylemediği

Odalar Birliği Başkanı Rifat ‘Hisarcıklıoğlu
• Peki, keyfi kararla haksız yere bir
uzun
konuşmasında eğer “Vize konusuna
müteşebbisin hayatını karartan bürokrat
da” girseydi... Kimsenin şüphesi olmasın,
niye dokunulmaz olsun?
yine “Çılgınca alkışlanırdı.”
• Nasıl özel sektör yaptığı hatanın bedelini
Salonda Başbakan, bakan, milletvekilleri
ödüyorsa, bürokrat da yaptığı hatanın
vardı.
bedelini ödemeli.
Hepsi de “Kırmızı pasaport” sahibi... “Vize
Hisarcıklıoğlu, “Noktasına virgülüne”
sorunları” yok.
bunları söyledi ve... Salon alkıştan yıkıldı.
“Bürokratlar” vardı.
Oturduğu yerden alkışlayanlar... Ayağa
Hepsi de “Yeşil pasaport” sahibi... Onların
kalkıp alkışlayanlar... “Bravo!.. Çok yaşa”
da “Vize sorunları” yok.
diye bağıranlar...

Ve salonda “TOBB delegeleri” vardı...
Son zamanlarda hiç böyle bir “Alkış
işadamları... Bir kısmı bulunduğu ilin vergi
fırtınası” görmemiştik.
rekortmeni... Üretenler, ihraç edenler...
Dalga dalga
Yatırım yapanlar... İstihdam yaratanlar...
Toplantıda hiçbir siyasetçi çıkıp da TOBB
Onların pasaportları ise... “Ne kırmızı, ne
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “Ne demek
de yeşil.”
istiyorsun” demedi.
Hepsi de “Vize işkencesi” çekiyor.
Hiçbir bürokrat “Bunlar çok ağır sözler...
Oysa...
Avrupa ile aramızdaki sözleşmelere
Çok zorumuza gitti” diye tepki göstermedi.
göre... AB Adalet Divanı nm kararlarına
Rifat Bey’in sözlerini herkes “Sineye çekti.” göre “İşadamlarının... Serbest meslek
Toplantının üzerinden 4 gün geçti... mensuplarının... Gazetecilerin” Avrupa’ya
vizesiz girme hakları var.
Fakat...
Ama bu hak uygulanmıyor.
TOBB Başkanı’nın “Ayakta uzun uzun
alkışlanan cümlelerihâlâ toplantı salonunun
“Siyaset ve bürokrasi” bu hakkın
duvarlarında yankılanıyor. Dalga dalga yurda uygulanması için gereken mücadeleyi
yayılıyor. Toplantıya katılan yüzlerce delege, vermiyor.
gittiği her yerde “O sözleri” anlatıyor.
Zira... Vize sorununun “Ucu” kırmızı
Sorun
pasaportlu siyasetçi ile yeşil pasaportlu
bürokrata dokunmuyor.
Ortada bir sorun olduğu açık...
Onlara “Azıcık” dokunsa... Kıyameti
Büyük bir sorun.
koparırlar.
“Bürokratik” sorun.
Sahi... Rifat Hisarcıklıoğlu “Çok iyi bildiği”
Bürokratın “Dokunulmazlık” sorunu.
bu konuyu... Üyelerini “Canlarından bezdiren
Milletvekilinin dokunulmazlığını eleştirmek vize sorununu” cumartesi günü neden dile
serbest... Siyasetçiyi yerden yere vurmak da getirmedi?
serbest.
“Nezaketinden” olsa gerek.
Ama... Bürokrata dokun dokunabilirsen.
Sorun Ali Babacan ve Oktay Vural
Zira öyle bir “Dokunulmazlık zırhı” var
Odalar Birliği toplantısına katılan iki
ki... Siyasetçinin dokunulmazlığı “Solda sıfır
siyasetçiden özellikle söz etmeliyiz.
ri” kalır.” Eğer öyle olmasaydı... Cumartesi
238
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Biri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan.
“İşim var” diyebilirdi.
Toplantıdan “Erken ayrılabilirdi.”
Gitmedi... Herkesi dinledi... Not aldı.
Sonra da kürsüye çıktı... Eleştirilere yanıt
verdi... Düşüncelerini söyledi.

ilhan Kesici’ye VİTRİN
Tunceli yazılannda bir ‘Türküden söz
etmiştik... Dün...
“Bir gün olur erir karlar yaz olur, Munzur
yaylasında düğün saz olur”
Sevgili İlhan Kesici’den bir mesaj geldi:

- Bu türküyü YouTube dahil aramadığım
yer kalmadı... Lütfen bana bir CD yolla...
MHP
Grup
Başkanvekili.
“Seçim Acele.
çalışmasını” bahane edebilirdi, konuşmasını
Maalesef elimizde CD yok.
bitirdikten sonra toplantı salonundan
İlhan Kesici, sağ olsun, yurtdışına her
çıkabilirdi.
gidişte
bize kitap getirir.
Hayır... Yerinde oturmaya devam etti.
İkinci siyasetçi ise Oktay Vural...

Biz de ona Tunceli Halk Müziği” kitabını
Öyle sanıyoruz ki... Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan'ın konuşmasını sonuna kadar göndereceğiz.
Kitapta her şey (Semah, Deyiş, Nefes,
dinleyen tek milletvekiliydi.
Türkü,
Oyun Havası) var... Not alan ile.
Sezar’ın hakkı Sezar’a... İkisi de “Alkışı
hak etti “

“İstediği türkü” kitabın 74. sayfasında.

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

239

72. GENEL KURUL

09.05.2015

ANTALYA TOPLANTISI G-20 İÇİN MİLAT OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Antalya’da yapılacak olan G-20 Liderler
Zirvesi bugüne kadar yapılanlardan çok farklı
olacak” diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI
Recep
Tayyip
Erdoğan, G20’nin alt kolu olan B20 (Business
20) Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’na
katıldı.
Forumun
açılışında
konuşan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
“Antalya’da
yapılacak olan G-20 Liderler Zirvesi bugüne
kadar yapılanlardan çok farklı olacak. Kasım
ayındaki G20 zirvesi bir milat olacak. İş
dünyasını güçlü bir şekilde temsil eden
B-20 ekibine güveniyoruz. Çalışmaları
yakından takip ediyorum ve destekliyorum.
Sizlerin Antalya sürecine katkı sağlamanızı
arzu ediyorum” dedi. Toplantının ev
sahiplerinden Türkiye Odalar ve Borsalar
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Birliği (TOBB) Başkanı ve B20 Türkiye
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Erdoğan’ın
hem Başbakanlığı döneminde hem de
Cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman
Türk özel sektörünün yanında olduğunun
altını çizdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Ben, Sayın
Cumhurbaşkanımızın
yönlendirmeleriyle
belirlenen bu forumun hem önümüzdeki 6
aylık süreçte, hem de Antalya Zirvesi’nde
Türk iş dünyasını en iyi şekilde temsil
edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı
İŞ DÜNYASI TAM KADRO KATILDI
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı, Afyonkarahisar
Enerji ve Gübre Üretim AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Melih Yurter, Doğuş Holding Yönetim

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, FİBA Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç
ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan

Zeytinoğlu ve Türkmedya Yönetim Kurulu
Başkanı Ethem Sancak’ın da aralarında
bulunduğu iş dünyasının en etkili isimleri
katıldı.
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Küresel gündemi belirlemek için maç bizim
sahamızda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı ve B20 Türkiye Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Küresel
sorunlarımıza
küresel çözümleri ancak G20’de bulabiliriz.
G20 liderlerini etkileyebilecek, gündemi
yönlendirebilecek çok önemli bir fırsat
önümüzde. Maç, bu sene bizim sahamızda
oynanıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen B20
Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’nda,
Erdoğan’ın
hem
Başbakanlığı
hem
Cumhurbaşkanlığı döneminde özel sektörün
yanında olduğunu ifade etti.

Koç, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin ve Ali
Kibar’ın da bulunduğu 113 iş insanı ve CEO
da katıldı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
toplantıda
yaptığı konuşmada özel sektör yoluyla
büyümeden yana olduklarını belirterek,
“Bizler sizin yolunuzu açmak, önünüzdeki
engelleri
temizlemek
için
elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak daha
çok büyüme, istihdam ve refah düzeyini
artırmak için iş dünyamızın bizimle birlikte
hareket ettiğinden emin olmalıyız. Aldığımız
kararların ve uyguladığımız politikaların iş
dünyası tarafından sahiplenilmesi şarttır”
dedi.

İstanbul'daki B20 Liderler Forumu'na iş
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki
foruma, aralarında Güler Sabancı, Meltem dünyasından 113 seçkin isim katıldı.
Demirören, Cansen Başaran Symes, Ali
242
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KOBİLER İÇİN LOBİ YAPACAK KURUM teslim edeceğiz. Kasımda G20 liderlerine
beklentilerimizi aktarmayı amaçlıyoruz. 5
GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, kıtada 13 toplantı organize ettik.”

Devler kulübü olan B20’yi hükümetin
görevi devralır almaz B20 çalışmalarına
başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, şöyle sahiplenmesiyle KOBİ’lere açtıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, Dünya KOBİ Forumu’nu
konuştu:
“Sadece 250 - 300 dev şirketin yer aldığı kuracaklarını belirterek, KOBİ’ler için lobi
B20’yi yaklaşık 1000 küresel şirketlik büyük yapacak, KOBİ’lerin hamisi olacak bir kurum
bir ağa dönüştürdük. Eylülde küresel iş oluşturacaklarını kaydetti.
dünyasının beklentilerini içeren raporumuzu
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‘Hesapsız vaatlere girmeyin’uyarısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu vaat yarısına
2015 ve sonrasından umutlu musunuz?
giren muhalefeti uyardı. Hisarcıklıoğlu “Mali
Bir iş adamının umutsuz olması zaten
disiplinle çelişen ve bütçe dengesini bozacak düşünülemez. Hele benim gibi sorumlu
hesapsız vaatlerden uzak durulmasını bir pozisyondaki birinin umutsuz olması
bekliyoruz” dedi.
söz konusu olmaz. Şunu unutmayın; hiçbir
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tüccar-sanayici, iş yerinin kapısını ‘bugün
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan iş yapmam’ diyerek açmaz. Umut olmazsa
vaat yansına giren muhalefete uyan geldi. zaten iş de olmaz. O yüzden ben umutluyum.
Türkiye’nin uzun bir aradan sonra denk Buradaki en önemli şansımız da Türkiye’nin
bütçeye yaklaştığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu 4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyor olması.
STAR’a yaptığı açıklamada “Mali disiplinle 8 Haziran’dan sonra önümüzde 4 yıllık bir
çelişen ve bütçe dengesini bozacak hesapsız fırsat dönemi var. Bu dönemde ülke olarak
vaatlerden uzak durulmasını bekliyoruz” ekonomiyi ön planda tutarsak yeni bir başarı
dedi. Hisarcıklıoğlu, siyasi partileri, özel hikayesi yazarız.
sektör üzerindeki maliyetleri artıracak
Bu
süreçte
ekonomide
güveni
uygulamalar konusunda da hassas olmaya sağlayacak en önemli unsur ne olmalı?
çağırdı. Hisarcıklıoğlu’nun sorulanınıza
Türkiye ekonomisinin bugün geldiği
yanıtlan şöyle:
seviyeye nasıl ulaştığını unutmamamız
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gerekiyor. 2001 krizi bize ekonominin
kurumsal altyapısındaki zayıflıkların geniş
toplum kesimleri üzerindeki yıkıcı etkisini
gösterdi. Kriz sürecinde birçok işyeri
kapandı, milyonlarca kişi işsiz kaldı, faizler
dört haneli rakamlara çıktı. Büyük bir felaket
tablosuyla karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin
2001 krizinden çıkışını sağlayan en temel
unsur makroekonomik istikrarı sağlamış
olmasıdır. Ekonomideki istikrarın ve güvenin
artmasıysa, bütçe disiplini sayesinde
mümkün oldu. Hatırlarsanız her hafta hazine
borçlanma ihalesi nasıl geçecek diye endişe
ediyorduk. Kamu borcu nasıl çevrilecek
diye düşünüyorduk. Bugün artık böyle
sıkıntılar kalmadı. İşte bu yüzden Anadolu’da
yaptığım bütün konuşmalarda mali disiplin
vurgusu yaptım, yapıyorum. Mali disiplin
bozulursa, kamu bütçesi açık verirse bunun
bedelini 78 milyon ödüyor. Vergi de faiz de
artıyor. Çalışan, üreten kaybediyor, rantiye
kazanıyor. Demek ki önce bütçe sağlam
olacak ki, ekonomi de sağlam olsun. Türkiye
küresel krizden en hızlı çıkan ülkelerden biri
olduysa, küresel krizden bu tarafa Avrupa’da
5 milyon kişi işini kaybederken, aynı
dönemde biz 5 milyon insanımıza istihdam
sağlayabilmişsek bunun altında yatan temel
unsur bütçe disiplinini korumuş olmamızdır.
Şimdi Türkiye çok uzun yıllar sonra ilk defa
denk bütçeye yaklaştı. Mali disiplinle çelişen

ve bütçe dengesini bozacak hesapsız
vaatlerden uzak durulmasını bekliyoruz.
ÖZEL
SEKTÖRE
GETİRMEYİN

İLAVE

YÜK

Hangi konulara odaklanacaksınız?
Geçtiğimiz 10 yılda 10 bin dolar kişi
başına gelir düzeyini yakaladık. Önemli
bir başarıya imza attık. Bundan sonra
hedefimiz yüksek gelirli ülkeler arasına
girmek. Bunun yolu katma değeri yüksek
üretimden geçiyor. Önümüzdeki süreçte en
önemli konumuz yüksek teknoloji üretimine
geçiştir. Bütün politikaların bunun üzerine
oturması gerekiyor. Partilerimizin secim
beyannamelerinde üretimde katma değer
artışı vurgusunun olmasını da Türk iş alemi
olarak olumlu görüyorum. 2008 küresel krizi
sonrasında küresel rekabet iyice kızıştı.
Küresel ticaret hacmi eskisi gibi hızla
büyümüyor. Böyle bir ortamda özel sektör
üzerindeki maliyetleri artıracak uygulamalar
konusunda da siyasi partilerimizin daha
hassas olmasını bekliyoruz. Özel sektör
üzerindeki yükler ne kadar azaltılırsa bizler
de o kadar hızlı koşarız. Rekabet gücümüzü
azaltacak taahhütlerde bulunma konusunda
daha hassas ve sorumlu davranılmasını
bekliyoruz.
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G20’DE MAÇ SAHAMIZDA BU ÇOK ÖNEMLİ
FIRSAT
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen B20
Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’nda,
Erdoğan’ın hem Başbakanlığı, hem de
Cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman
B20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’na Türk özel sektörünün yanında olduğunu
aralarında Demirören Holding Yönetim ifade etti.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
ise,
her
Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay’ın da
zaman özel sektör yoluyla büyümeden ve
bulunduğu, 113 iş insanı ve CEO katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istihdam oluşturmadan yana olduklarını
Başkanı ve B20 Türkiye Başkanı Rifat belirterek, “Bizler, hükümetler ve devletler
Hisarcıklıoğlu,
“Küresel
sorunlarımıza olarak sizin yolunuzu açmak, önünüzdeki
küresel çözümleri ancak G20’de bulabiliriz. engelleri temizlemek için elimizden gelen
G20 liderlerini etkileyebilecek, küresel gayreti gösteriyoruz. Ancak daha çok
gündemi yönlendirebilecek çok önemli büyüme, istihdam, vatandaşlarımızın refah
bir fırsat önümüzde. Maç, bu sene bizim düzeyini artırmak için iş dünyamızın bizimle
birlikte hareket ettiğinden emin olmalıyız.
sahamızda oynanıyor” dedi.
G20’de dönem başkanlığını alan Türkiye
ekonomik alanda da B20 ile küresel ölçekte
etkinliğini artırıyor. TOBB Başkanı “Küresel
liderleri etkileyebilecek yönlendirebilecek
çok önemli bir fırsat var elimizde. Zira maç
sahamızda oynanıyor” dedi
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Siyasi irade olarak aldığımız kararların ve
uygulamaya koyduğumuz politikaların iş
dünyası tarafından sahiplenilmesi şarttır”
dedi.
KOBİ’ye lobi yapılacak

Çalışmalarımızı sadece Türkiye ile de
sınırlandırmadık. Hem Türkiye’yi, hem de
B20’yi anlatmak için 5 kıtada 13 büyük toplantı
organize ettik. Bunların 6’sını tamamladık.”
Devler kulübü olan B20’yi hükümetin
sahiplenmesiyle KOBİ’lere açtıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, Dünya KOBİ Forumunun
kuruluş
çalışmalarını
başlattıklarını
da
belirterek,
KOBİ’lerin
sorunlarını
sahiplenecek, bu sorunları çözecek, KOBİ’ler
için lobi yapacak, KOBİ’lerin hamisi olacak
uluslararası bir kurum kuracaklarını kaydetti.

B20 Türkiye İş Dünyası Liderleri
Forumu, aralarında Güler Sabancı, Meltem
Demirören, Cansen Başaran Symes, Ali
Koç, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin ve
Ali Kibar’ın da bulunduğu 113 iş insanı
ve CEO’nun katılımıyla dün Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk iş
Erdoğan’a bilgi verildi.
dünyası paydaşları olarak Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın talimatıyla, görevi Avustralya’dan
FORUM öncesi, B20 yönetim kurulu
devralır almaz çalışmalara başladıklarını ve B20 görev gücü temsilcileri Erdoğan
bildiren Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri aktardı:
başkanlığında bir araya gelerek, bugüne
“Sadece 250-300 dev şirketin yer aldığı kadar yaptıkları çalışmalar hakkında
B20’yi yaklaşık 1000 küresel şirketlik büyük Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi. Salona
bir ağa dönüştürdük. Eylül ayında küresel iş girdikten sonra katılımcılarla tek tek tokalaşan
dünyasının beklentilerini içeren raporumuzu Erdoğan, bazı katılımcılarla da kısa süre
size teslim edeceğiz. Kasım ayında da sizin sohbet etti. Hisarcıklıoğlu, toplantının
liderliğinizde G20 liderlerine beklentilerimizi sonunda Erdoğan’a günün anısına plaket
doğrudan
aktarmayı
amaçlıyoruz. takdim etti.
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Girişimcilikte vites BÜYÜTÜYORUZ
400 GİRİŞİMCİ ADAYI KATILDI
KAYSERİ’deki G3 Forumuna, 30’u
Kayseri’den 30 u başka illerden 60 mentor
geldi ve 500’e yakın girişimci adayı ile
yuvarlak’ masalarda buluştu. Girişimciler ve
girişimci adayları mentorlere yeni iş fikirlerini
anlatıp işlerini nasıl geliştirebileceklerine dair
tavsiyeler aldı. Masalarda, girişimciler için
sağlanan teşvikler, destekler, iyi uygulamalar,
temel ilkeler konuşuldu.
TOBB, Türkiye’nin zenginleşmesi için
girişimcilik kültürünü Türkiye geneline
yaymak ve genç girişimcilere yol göstermek
için ‘vitesi’ büyüttü. TOBB Genç Girişimciler
Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu çok
sayıda vilayette, girişimci adayları ile başarılı
girişimcileri buluşturacak. Kayseri’deki ilk
buluşmaya 500 girişimci adayı katıldı.

başlatılan projenin ilk toplantısı Kayseri’de
yapıldı. ‘Geleceğin Gücü Girişimciler Kayseri’
etkinliğinin sloganı ‘Yırtıcı Fikirler’ oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007’de
kurdukları kadın girişimci kurulu ve 2009’da
kurdukları genç girişimci kurulu ile 81 il ve
160 ilçede örgütlendiklerini belirterek, hem
toplam girişimci sayışım hem de kadın
girişimci sayışım artırmak istediklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
GİRİŞİMCİLİK ZENGİNLİKTİR

“Uzun süredir girişimciliğin ülkemizde
gündem olması için camia olarak büyük gayret
gösteriyoruz. 15 bin kadın ve genç girişimcimiz
ile bu kurullarda birlikte çalışıyoruz. Kadın ve
Genç Girişimci Kurullarımız bu işte de taşın
altına ellerini koydu. Gülden Hanım, G3
GİRİŞİMCİLİK kültürünü ülke geneline Forumu’nun mimar. Ah (Sabancı) kardeşim de,
yaymak ve genç girişimci adaylarına bu işe büyük emek veriyor. Zaman harcıyor.
rehberlik etmek için TOBB önderliğinde Evrim (Aras) hanım da işe hızlı başladı. Bugün
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burada yeni bir adım atıyoruz. Girişimciliğin
yayılması noktasında vites büyütüyoruz. 3
yıldır İstanbul’da düzenlediğimiz Girişimcilik
Forumunu Anadolu’da yapıyoruz. Anadolu’da
girişimcilik rüzgarını daha güçlü estireceğiz.
Girişimcilik demek iş demek, aş demek.
Girişimcilik
demek
zenginlik
demek
Girişimciliğin Anadolu’ya yayılması demek
Anadolu’nun zenginleşmesi demek. Marka
şehirlerin ortaya çıkması demek. Neden
Anadolu’da ilk durak için Kayseri? Ben
Kayseriliyim diye değil. Kayseri ülkemizde
girişimciliğin başkenti de o yüzden.”

olan birçok girişimci ile temas kuracağımıza
inanıyorum. Amacımız onların fikirlerini
doğru yönlendirip kendilerine, çevrelerine
ve ülkemize ekonomik güç olarak katkı
sağlamasına yardımcı olmak” dedi.
İCRAAT DAHA ÖNEMLİ

ALİ
Sabancı,
girişimci
adaylarına
düşünmeyi bir yerde sınırlamalarını önerdi.
Sabancı, “Girişimcilere bir tavsiyem;
Nevzat’tan öğrendiğim bir şey. Nevzat
Yemeksepeti’ni kurduktan sonra birkaç kişi
kendisine Bu benim fikrimdi’ demi;, bana
da böyle gelenler oldu, hatta yaşça daha
İYİ TÜCCAR, İYİ EĞİTİM
büyük kişiler, mesela sağlam insanlar Düşük
Eski Kayseri geleneğini de hatırlatan maliyetli havayolu fırsatını ben gördüm’
Başkan Hisarcıklıoğlu, “Biliyorsunuz eskiden dediler. E gördün de, görmek yetmiyor,
Kayseri’de aileler, becerikli çocukların icraata geçmek önemli “dedi.
okutmaz, tüccar olmaya yönlendirirdi Devir
TÜRK GENÇLERİ DAHA GİRİŞİMCİ
artık değişti. Şimdi iyi bir tüccar olmak
için eğitim almak gerekiyor. Yenilikçi nasıl  En zengin 20 ülke, aynı zamanda dünyanın
en girişimci nüfusuna sahip.
olunur bilmek gerekiyor. Finansmana nasıl
ulaşılır, öğrenmek gerekiyor. Yatırım ve  G7 ülkeleri içinde de ekonomik zenginlikle
danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi
girişimcilik arasında güçlü bir ilişki tespit
olmak gerekiyor" dedi. Kendi kuşağının
edildi.
girişimciliği deneme yanılma ile öğrendiğini
anlatan TOBB Başkanı, bu nedenle girişimci  Avrupa’nın en yaşlı nüfusa sahip ülkesi İtalya,
en genç nüfusa sahip ülkesi ise Türkiye.
adaylarına tecrübelerin aktarılmasının çok
önemli olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,  Amway Küresel Girişimcilik Raporuna göre
“Şimdi tecrübeleri aktarmalı ve girişimci
Türkiye, girişimciliği olumlu değerlendirme
adaylarını daha kısa sürede başarıya
açısından ülkeler arasında 25. sırada.
taşımalı. Onlara yol göstermeli ki daha kısa
 Türkiye’deki vatandaşların yüzde 68’i
sürede daha iyi sonuçlar alınabilsin. Biz
girişimciliğe pozitif bakıyor.
de o nedenle, girişimcilik ekosistemini bir
araya getiren bu forumu Anadolu’ya yayma  Vodafone Enstitüsünün 9 ülkede yaklaşık
10 bin gençle görüşerek yaptığı bir başka
kararı aldık. Startı da girişimciliğin başkenti
araştırmadaysa, Türk gençleri Avrupa’daki
Kayseri’den verdik” diye konuştu.
diğer gençlere göre daha girişimci.
3 bin 400 girişimciyle buluştuk
 Araştırmaya göre Türk gençlerinin, yüzde
G3’ün herkesin sesini duyurabilmesi
90’ı kendi işini kurmak istiyor.
için oluşturulmuş bir platform olduğunu dile
getiren G3 Platformu Başkanı Gülden Yılmaz,  Bu oran; Portekizli gençlerde yüzde 85,
İtalyanlarda yüzde 80, İspanyollarda yüzde
4 yılda 3 bin 400 girişimci ve girişimci adayı
78, Hollandalılarda yüzde 62, İngilizlerde
ile buluştuklarını söyledi. Anadolu’nun ücra
yüzde 58 ve Almanlarda yüzde 53.
köşesindeki fikirlerin doğru şekilde ortaya
çıkmasını istediklerini aktaran Gülden Yılmaz,
KADIN GİRİŞİMCİ SAYIMIZ DÜŞÜK
“Bu yüzden forumu Anadolu’ya taşıma kararı
aldık ve ilk durağımız Kayseri oldu. Bu forumun  Türkiye’de kadın girişimci sayısı 100 bin
civarında.
genlerinde girişimcilik olan Kayseri’den
başlaması bizleri heyecanlandırıyor. Her  77 milyonluk ülke için bu rakam çok düşük.
yıl G3 Forumu bu yıl 4 bölgede 4 şehirde
 Nüfusun yüzde 50’si kadın ama girişimcilerin
gelecek yıldan itibaren 7 bölgede 7 şehirde
sadece yüzde 8’i kadın.
gerçekleştireceğiz. Burada birçok Yırtıcı Fikri
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Zenginliğe giden yol girişimcilikten geçer
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmanın
yolu girişimciliktir. Onun için girişimciliği
Anadolu’ya yaymak istiyoruz. Dünyanın
en zengin 20 ülkesine baktığınızda, bunlar
dünyanın en girişimci 20 ülkesi. Yani zengin
olabilmenin, dünya liglerinde üst sıralarda
yer almanın yolu girişimcilikten geçiyor” dedi.
Kayseri’de gerçekleştirilen “Geleceğin
Gücü Girişimciler (G3) Forum Anadolu
Buluşmasında konuşan Hisarcıklıoğlu, 3
yıldır İstanbul’da gerçekleştirilen G3 Forum
toplantılarını ilk kez Anadolu’ya taşıdıklarını
ifade etti. Girişimciliğin Türkiye’de gündem
olabilmesi için TOBB olarak çok büyük
çaba gösterdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu,
2007’de Türkiye’de ilk kez kadın girişimciler,
2009’da da genç girişimci kurullarını
kurduklarını anımsattı.
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Hisarcıklıoğlu, kadın ve genç girişimci
kurullarının 81 ilde örgütlendiğini, 15 bin genç
ve kadın girişimcinin Türkiye’de faaliyetlerini
yürüttüğünü belirterek, “Övünülecek bir
şeyim varsa, kadın ve genç girişimciler
kuruludur. Türkiye’nin gündemine girişimciliği
soktuysak bunda büyük emeğimiz var” diye
konuştu.
‘Vites büyüteceğiz’
Bu toplantıyla girişimciliğin Türkiye’ye
yayılması noktasında vites büyütmüş
olacaklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Türkiye’de girişimciliğin
Anadolu’ya yayılması noktasında bu atılımı
yapmış olduk. Girişimcilik en basit tabiriyle
iş, aş demektir. Bugün her bir girişimci, en
az bir kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizi,
şehrimizi, kendimizi zengin edeceksek, tek
formül var, o da girişimcilik. Zengin olmanın
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yolu girişimciliktir. Bizim neslimizin en büyük
eksiği şu oldu: Biz her şeyi tecrübeyle
öğrendik. El yordamıyla, düşe kalka öğrendik.
Çünkü girişimciliği bilen yoktu, tecrübeyi
aktaracak kimse yoktu. Onun için girişimciliği
Anadolu’ya yaymak istiyoruz. Dünyanın
en zengin 20 ülkesine baktığınızda, bunlar
dünyanın en girişimci 20 ülkesi. Yani zengin
olabilmenin, dünya liglerinde üst sıralarda
yer almanın yolu girişimcilikten geçiyor.”
‘Daha hevesliyiz’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özellikle
kadın girişimcilere, kendilerini fark ettirmeleri
çağrısında bulunurken, “Özellikle kadınlar
arasında girişimciliğin gelişmesini çok
önemsiyorum. Kadın girişimcilerimizin sayısı

100 bin civarında. 77 milyonluk ülkeyiz.
Nüfusumuzun yüzde 50’si kadın ama
girişimcilerin sadece yüzde 8’i kadın” diye
konuştu.
9 ülkede yapılan araştırmanın sonucuna
göre Türk gençlerinin Avrupa’dakilere göre
daha girişimci olduğunun ortaya çıktığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu sonuçlardan
örnekler de verdi.
Araştırmaya göre Türk gençlerinin, yüzde
90’ı gelecekte kendi işini kurmak istiyor.
Bu oran Portekizli gençlerde yüzde 85,
İtalyanlarda yüzde 80, İspanyollarda yüzde
78, Hollandalılarda yüzde 62, İngilizlerde
yüzde 58 ve Almanlarda yüzde 53.
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16.05.2015

TOBB ‘Yırtıcı Fikirleri Anadolu’da arıyor
TOBB, girişimciler için düzenlenen G3
Forum’u Kayseri’de düzenledi. Forumda
girişimci adayları, is dünyasının önde gelen
isimlerinin deneyimlerinden yararlandı.
HER yıl girişimcilik haftasında İstanbul’da
düzenlenen ‘G3 Forum’ bu yıl 15 Mayıs’ta ilk
defa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde Kayseri’de yapıldı. ‘Yırtıcı Fikirler’
temasıyla gerçekleştirilen forumda girişimci ve
girişimci adayları Gülden Yılmaz, Ali Sabancı,
Evrim Aras gibi Türk iş dünyasının önde gelen
isimlerine sorular sorup deneyimlerinden
yararlanma imkânı buldular.
Dört yılda 3.400 girişimci

ise Rifat Hisarcıklıoğlu, Ali Sabancı ve Evrim
Aras, girişimcilerle sohbet edip başarının
sırrını anlatırken, kendi tecrübelerine
dayanarak uyarılarda da bulundular.
Yuvarlak masalarda gruplar halinde yapılan
toplantılarda çeşitli anketler de uygulandı.
Hisarcıklıoğlu “Bizim nesil her şeyi el
yordamıyla, düşe kalka öğrendi. Çünkü
girişimciliği bilen, tecrübe aktaracak kimse
yoktu. Bizim insanımız gördüğüne inanır.
Şimdi girişimci adaylarımız, basan öykülerini
bizzat sahiplerinden dinleme imkânı buldu”
dedi. C3’ün herkesin sesini duyurabilmesi
için oluşturulmuş bir platform olduğunu dile
getiren C3 Platformu Başkanı Gülden Yılmaz,
4 yılda 3 bin 400 girişimci ve girişimci adayı
ile buluştuklarını söyledi.

Forum’un açılışında konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, C3’ü Anadolu’ya
yayarak girişimciliğin artması için vites
Kayseri’deki foruma is dünyasının temsilcileri
büyüttüklerini söyledi. Düzenlenen panelde katılarak, girişimcilerin sorularını yanıtladı.
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TOBB girişimciliği Anadolu’ya yaymak için vites
büyüttü
Anadolu’da girişimcilik rüzgârını daha
İYİ BİR TÜCCAR EĞİTİMİNİ DE ALMALI
güçlü estireceklerine dikkat çeken TOBB
Anadolu’da girişimcilik rüzgârını daha güçlü
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Bugün burada
yeni bir adım atıyoruz. Girişimciliğin yayılması estireceklerini ifade eden TOBB Başkam Rifat
noktasında vites büyütüyoruz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, “Bugün burada yeni bir adım
atıyoruz. Girişimciliğin yayılması noktasında
HER yıl girişimcilik haftasında İstanbul’da vites büyütüyoruz” dedi. Girişimcilik kültürünü
düzenlenen ‘G3 Forum’ bu yıl 15 Mayıs’ta ilk Anadolu’ya yaymak istediklerini vurgulayan
defa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilik demek iş demek,
öncülüğünde Kayseri’de gerçekleştirildi. aş demek. Girişimcilik demek zenginlik
‘Yırtıcı Fikirler’ temasıyla gerçekleştirilen demek. Girişimciliğin Anadolu’ya yayılması
forumda girişimci ve girişimci adayları demek Anadolu’nun zenginleşme si demek.
Gülden Yılmaz, Ali Sabancı, Evrim Aras gibi Marka şehirlerin ortaya çıkması demek.
Türk iş dünyasının önde gelen isimlerine Neden Anadolu’da ilk durak için Kayseri’yi
sorular sorup deneyimlerinden yararlanma seçtik. Ben Kayseriliyim diye değil. Kayseri
imkânı buldular. Forumun açılışında konuşan ülkemizde girişimciliğin başkenti. Biliyorsunuz
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı eskiden Kayseri’de aileler, becerikli çocuklarım
konuşmada, G3’ü Anadolu’ya yayarak okutmaz, tüccar olmaya yönlendirirdi. Devir
girişimciliğin artması için vites büyüttüklerini artık değişti. Şimdi iyi bir tüccar olmak için
söyledi.
eğitim almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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4 yılda 3.400 kişiyle buluştu

gençle görüşerek yaptığı bir araştırmayla
Türk gençlerinin Avrupa'dakilere göre
daha girişimci olduğu ortaya çıktı. Türk
gençlerinin, yüzde 90’ı gelecekte kendi işini
kurmak istiyor. Bu oran; Portekiz’de yüzde
85, İtalya’da yüzde 80, İspanya’da yüzde 78,
Hollanda'da ise yüzde 62."

G3’ün herkesin sesini duyurabilmesi
için oluşturulmuş bir platform olduğunu
dile getiren G3 Platformu Başkanı Gülden
Yılmaz, 4 yılda 3 bin 400 girişimci ve
girişimci adayıyla buluştuklarını söyledi
Anadolu’nun ücra köşesindeki fikirlerin
Hedefimiz yüzde 10 artırmak
doğru şekilde ortaya çıkmasını istediklerini
aktaran Gülden Yılmaz, “Bu yüzden forumu
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Anadolu’ya taşıma kararı aldık ve ilk
Evrim
Aras da konuşmasında, 2016 yılında
durağımız Kayseri oldu. Forumun genlerinde
girişimcilik olan Kayseri’den başlaması bizi kurula kayıtlı kadın girişimci sayısını yüzde
10,2017 Şubat’ta ise yüzde 15 daha artırmayı
heyecanlandırıyor” dedi.
hedeflediklerini, TOBB İl Kadın Girişimciler
Kurulu üyelerinin yarattığı istihdamı da yüzde
% 90 kendi işini KURMAK İSTİYOR
25 artırmayı hedeflediklerine dikkat çekti.
“GENÇ nesli girişimciliğe yöneltebilirsek TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun bir diğer
hedef hedefimize daha çok ulaşırız” diyen hedefi de kamu alımlarında kadınlara yönelik
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Vodafone fiyat avantajı sağlanması için düzenlemenin
Enstitüsü’nün 9 ülkede yaklaşık 10 bin hayata geçirilmesini sağlamak.
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5 milyon dolarlık KOBİ VAKFI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) önerisiyle projelendirilen ve Dünya
Bankası, IMF ve OECD’nin de desteklediği
Dünya KOBİ Forumu Vakfı (World SME
Forum Foundation- WSF) resmen kuruldu.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına
göre, TOBB ve Milletlerarası Ticaret Odası
(MTO) tarafından İstanbul’da kurulan vakfın
mal varlığı 5 milyon dolar oldu. Vakfın
Yönetiminin Kurulu’nda TOBB Başkam M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Philip Aubrey Wtold
Kucharski, Güven Sak ve Tunç Uyanık
yer aldı. Vakfın amacı, dünya genelinde
KOBİ’lerin desteklenmesi için çalışmalar
yürüten küresel bir platform haline gelmek.
YARIN AÇILIYOR
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın Merkezi’nin

açılışı
yarın
Başbakan
Yardımcısı
Ali Babacan, TOBB ve B20 Türkiye
Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi Rifat
Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John
Danilovich’in katılımlarıyla İstanbul TOBB
Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Rifat
Hisarcıklıoğlu, 9 aylık yoğun bir çalışmanın
sonucunda
kuruluşu
tamamladıklarını
belirterek, "130'un üzerinde ülkede örgütlü,
10 bin oda ve 6.5 milyonu aşkın üyesiyle ‘
dünyanın en büyük iş örgütü olan ICC ile
birlikte Dünya KOBİ Forumu Vakfı adıyla
yeni bir iş örgütünün kuruluşunu tamamladık.
Dünya KOBİ Forumu Vakfı ile, KOBİ’ler
aracılığıyla küresel ekonomik büyümenin
desteklenmesi ve büyük şirketler ile KOBİ’ler
arasında etkin değer zincirlerinin kurulması
için önemli bir küresel adım Türkiye’nin
önderliğinde atılmış olacak” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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G-20 VE B-20 BAŞKANLIĞI
Bu sene Türkiye’nin G-20 ve B-20
dönem başkanlığının “Küresel ekonomi
kimseyi, dışlamaman, daha kapsayıcı
olmalı” sloganıyla başladığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda hem G-20’de,
hem de B-20’de KOBİ’lerin küresel ekonomiye
entegrasyonunu
artıracak
çalışmaları
öncelikli olarak gördüklerini anlattı. Bu
çalışmaları koordine etmek için B-20
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bünyesinde ilk defa KOBİ’ler ve Girişimcilik
görev gücünün kurulduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin öncülüğü
ve tüm G-20 hükümetlerinin destekleriyle
KOBİ’lere küresel ölçekte hamilik yapacak,
KOBİ’lerin hak ve menfaatleri için
uluslararası bir iş örgütü kurulması prensip
kararı alınmıştı. Bu çerçevede, Dünya KOBİ
Forumu Vakfı’nı oluşturduk” dedi.
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22.05.2015

5 milyon dolarlık Dünya KOBİ Formu Vakfı açılıyor
Türkiye,
G20
dönem
başkanlığını
KOBİ’lerin geleceği için değerlendiriyor.
5 milyon dolar varlığı bulunan ve merkezi
İstanbul’da olacak Dünya KOBİ Forumu
Vakfı, dünya KOBİ’lerine hamilik yapacak.
DÜNYA KOBİ Forumu Vakfı’nın (World
SME Forum) Merkezi İstanbul’da açılıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC)
katkılarıyla kurulan Dünya KOBİ Forumu
Vakfı
Merkezi’nin
açılışı
Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, TOBB ve B20
Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu
Üyesi M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel
Sekreteri John Danilovich’in katılımlarıyla 23
Mayıs’ta İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda
gerçekleştirilecek. Hisarcıklıoğlu, 9 aylık
yoğun bir çalışmanın sonucunda Dünya
KOBİ Forumu Vakfı’nı oluşturduklarını
belirterek, “130’un üzerinde ülkede örgütlü,

10 bin oda ve S. 5 milyonu aşkın üyesiyle
dünyanın en büyük iş örgütü olan ICC ile
TOBB olarak Dünya KOBİ Forumu Vakfı
adıyla yeni bir iş örgütünün İstanbul merkezli
olarak kurulması çalışmalarını tamamladık.
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın kuruluşuyla,
KOBİ’ler aracılığıyla küresel ekonomik
büyümenin desteklenmesi ve büyük şirketler
ile KOBİ’ler arasında etkin değer zincirlerinin
kurulması için önemli bir küresel adım
Türkiye önderliğinde atılmış olacak” dedi.
KOBİ’lere küresel hamilik
Bu yıl Türkiye’nin G20 ve B20
dönem başkanlığının ‘Küresel ekonomi
kimseyi dışlamamalı, daha kapsayıcı
olmalı’ sloganıyla başladığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda hem G20’de
hem B20’de KOBİ’lerin küresel ekonomiye
entegrasyonunu artıracak çalışmaları öncelikli
olarak gördüklerini anlattı. Bu çalışmaları
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koordine etmek için B20 bünyesinde ilk  Sürdürülebilir verimliliğe ve rekabet
gücüne ulaşmalarına yardım,
defa KOBİ’ler ve Girişimcilik görev gücünün
kurulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu “Ayrıca  Ekonomik
büyümeye
istihdama
hükümetimizin öncülüğü ve tüm C20
ve kalkınmaya yaptıkları katkıların
hükümetlerinin
destekleriyle
KOBİ’lere
devamlılığını sağlamak için bulundukları
küresel ölçekte hamilik yapacak, KOBİ’lerin
ülke hükümetleri nezdinde kalıcı sistemler
hak ve menfaatleri için uluslararası bir iş
ve politikalar ile desteklenmesi, teşvik
örgütü kurulması prensip kararı alınmıştı.
edilmesi, aynı kapsamda ekonomik
Bu çerçevede, Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nı
büyüme ve gelişmelerine katkı sunacak
oluşturduk” dedi. Mal varlığı 5 milyon dolar
fon ve ayni kaynaklar dâhil kaynaklar
olan Vakfın yönetim kurulunda, Hisarcıklıoğlu,
oluşturulmasının desteklenmesi,
Güven Sak, Tunç Uyanık ve Philip Aubrey
 KOBİ’lerin küresel arz zinciri yönetim
Wtold Kucharski de yer alıyor.
mekanizmaları
ile
Web
tabanlı
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın amacı
uygulamaları daha iyi anlamalarını
sağlamak, bu konularla ilgili danışmanlık
 G20, APEC, FSB, BIS, IFSB ve BM’nin
ve eğitim vermek, kurucu üyeler
özel organları gibi uluslararası organlarda
tarafından desteklenen eğitim kurumları
ve standart belirleyicilerde önemlerinin
da dâhil olmak üzere eğitim kurumlarını
anlaşılabilmesi,
desteklemek.
 Etkin bir şekilde temsil edilmesi ve küresel
ekonomideki rollerine dikkat çekilmesi,
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KOBİ’ler dünyaya seslerini İstanbul’dan
duyuracak
TOBB, ICC ve WCF’nin katkılarıyla kurulan
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın merkezi
İstanbul’da açıldı. Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan Dünya KOBİ Forumu’nun sadece
dönem başkanı oldukları G20 bünyesinde
değil,
tüm
uluslararası
platformlarda
KOBİ’lerin sesini duyuracak bir yapı olduğunu
söyledi.
KOBİ’LERİN küresel ölçekte sesinin daha
gür çıkmasını sağlayacak ve küresel çapta
sorunlarının takibini yapacak Dünya KOBİ
Forumu Vakfı’nın merkezi İstanbul’da açıldı.
Açılışa Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
TOBB ve B20 Türkiye Başkanı, ICC Yönetim
Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC
Genel Sekreteri John Danilovich başta
olmak üzere Dünya Bankası, OECD ve iş
dünyasından temsilciler katıldı. Başbakan

Yardımcısı Ali Babacan KOBİ Forumu’nun
sadece G20 bünyesinde değil, bütün
uluslararası platformlarda KOBİ’lerin sesini
duyuracak bir yapı olduğunu söyledi.
KADINLARA ÖZEL İLGİ ŞART
Hükümet olarak bu oluşuma her türlü
desteği vereceklerini açıklayan Başbakan
Yardımcısı
Babacan
Dünya
KOBİ
Forumu’nun bundan sonra, amacıyla ilgili
her türlü platformda sandalye kazanması
gerektiğini belirtti. Babacan, özellikle kadın
girişimciler konusuna da önem vermesini
istedi ve “Kadın girişimcilere mutlaka özel bir
ilgi gerekir. En ileri ekonomilerde bile özel ilgi
ve desteğe ihtiyaç var” dedi.
Dünya KOBİ Forumu neler yapacak?
TOBB ve B20 Türkiye Başkanı, ICC
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Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ise Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın yapacağı
işleri şöyle özetledi:

 İlk yapacağı iş dünya çapında politika
belirlenen platformlar da KOBİ’lerin
görüşlerini dile getirmek olacak.

 İkinci faaliyet alanı teknik yardım olacak.
Forum, KOBİ’leri desteklemek isteyip
bunla ilgili bilgi arayan ülkelere yardımcı
olacak.
 Dünya KOBİ Forumu KOBİ’lerin niteliklerini
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tescil eden sertifikasyon sistemleri
geliştirecek. KOBİ’lerle büyük şirketleri
bir araya getiren çevrimiçi platformlar
kuracak.
Temeli sağlam olacak
Hisarcıklıoğlu “Tuğla tuğla bu kurumu
inşa edeceğiz. Temeli sağlam tutacağız ki
Türkiye’nin G20 ve B20 dönem başkanlıklarını
10 yıllarca hafızalarda tutacak başarılı bir
kurum ortaya çıksın” diye konuştu.

24.05.2015

KOBİ’lerin sesi daha yüksek çıkacak
Açılışa Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nda ilk faaliyet
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. olarak belirledikleri platformlarda KOBİ’lerin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) görüşlerini dile getireceklerini söyledi.
ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Hisarcıklıoğlu, “İkinci faaliyet alanımız da
katkılarıyla kurulan Dünya KOBİ Forumu KOBİ’leri geliştirmeye yönelik politikaları
Vakfı merkezi açıldı. Vakfın, 130’un üzerinde destekleyerek bu konuda bilgi arayan ülkelere
ülkede örgütlü, 10 bin oda ve 6.5 milyonu destek sağlamak. Üçüncü faaliyet alanımız
aşkın üyesiyle dünyanın en büyük iş örgütü ise gelişen bilgi işlem teknolojilerinin KOBİ’ler
olduğuna vurgu yapan Türkiye Odalar ve için kullanımına yardımcı olmak” dedi.
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
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24.05.2015

Kosova ve Sırbistan ‘oda başkanları’ TOBB’da bir
araya geldi
destekliyor " dedi. Sırbistan ve Kosova
Ticaret ve Sanayi odalarının ortak akla
dayanan sağlam ilişkiler tesis ettiklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, "İkisi de iş dünyaları
için olumlu iş ortamını ve iklimini sağlamak
İkiz Kuleler'deki toplantıya "kolaylaştırıcı" için birlikte yakın olarak çalışacaktır" diye
sıfatıyla katılan TOBB Başkanı ve Avrupa konuştu.
Odalar
Birliği
(EUROCHAMBRES)
GÜNÜMÜZDEN
GELECEĞE
Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu,
açılış konuşmasında her iki ülkenin oda ODAKLANMALIYIZ
başkanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk
Kosova Ticaret ve Sanayi Odası
duyduğunu söyledi. Taraflar arasında ilk
Başkanı
Safet Gerxhaliu da içinde
teknik toplantının 2013 yılının Haziran ayında
gerçekleştirildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, bulunulan sürecin bazıları için yeni
"Her zaman ticaretin politikacılara zor olarak değerlendirilebileceğini belirterek,
sorunların çözümü konusunda yardımcı bu tür toplantıların bölgenin geleceği
olabileceğine inandım. Bu durumda da için önemini vurguladı. Farklı şekillerde
görüyoruz ki iki bölgenin iş dünyaları da işbirliği yapmaya, süreç entegrasyonunu
normalleşme sürecini şiddetli bir şekilde sağlamaya ve bölge ile ilgili yanlış algılan
düzeltmeye
çalıştıklarını
ifade
eden
Kosova ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi
odalarının heyetleri Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin(TOBB) ev sahipliğinde bir
araya geldi.
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Gerxhaliu, “Modern vatanseverlik zamanının
geldiğini düşünüyoruz. Bir sorun varsa bunu
düzeltme çabası içinde olmamız gerekiyor.
Günümüzden geleceğe odaklanmalıyız. Bu
anlamda en önemli konu ekonomik işbirliği
olacaktır” diye konuştu. Sırbistan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez,
sürecin bölge açısından önemine dikkati
çekerek, son toplantıların ardından her iki
ülkenin büyük aşama kaydettiğini söyledi.

Söz konusu toplantıların iş dünyasının
kendi hükümetlerinden beklentilerini ortaya
koyma amacını taşıdığını anlatan Cadez,
“Geçtiğimiz 2 yıl boyunca görüştüğümüz
konuları devam ettiriyoruz. Tüm diyalogu
bir sonraki aşamaya götürmeye çalışıyoruz.
Önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde iş
forumlarımız olacak. Bu toplantılar bizim için
bir platform” ifadelerini kullandı.
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Eğer gelecek diyorsak KOBİ’lere çok dikkat
etmemiz gerekiyor
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bundan
5 sene önce adı hiç duyulmayan otomobil
markası Tesla’nın Almanya’nın en büyük
otomobil firmasından bir tanesinin piyasa
değerini yakalamış durumda olduğunu
belirterek, “İşte KOBİ’ler bu kadar önemli.
Eğer gelecek diyorsak, eğer değer üretmek
diyorsak, KOBİ’lere çok dikkat etmemiz
gerekiyor” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret
Odası’nın (ICC) katkılarıyla kurulan Dünya
KOBİ Forumu merkezinin açılış töreninde
konuşan Babacan, Dünya KOBİ Forumu’nun
dünyadaki bütün KOBİ’lerin ortak sesi
olabilecek bir yapı olduğunu söyledi.

platformda sandalye kazanmaya çalışması
gerektiğini de işaret eden Babacan, kadın
girişimcilerin özel bir ilgi ve desteğe ihtiyacı
olduğunu da sözlerine ekledi.
Açılışa, Ali Babacan, ICC Genel Sekreteri
John Danilovich ve Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
İlk hedefimiz dünya çapında platformlar’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise
Dünya KOBİ Forumu’nun ilk, yapacağı işin
dünya çapında politika belirlenen platformlarda
KOBİ'lerin görüşlerini dile getirmek olacağını
söyledi, ikinci faaliyet alanının teknik yardım
olacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Üçüncü
ise gelişen bilgi işlem teknolojilerinin KOBİ’ler
Dünya KOBİ Forumu’nun artık ilgili pek çok için kullanımı olacak” diye konuştu.
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KOBİ DEYİNCE DÜNYA BİRLEŞTİ
bulmak için çalışacağını söyledi. Babacan,
“G-20’deki dönem başkanlığımız nedeniyle
yürüttüğümüz B-20 çalışmaları sırasında
‘özel sektörün sorunlarını konuşalım’ deyince
birçok ülke ‘mesafeli’ durdu ama ‘KOBİ’ler
için çalışalım’ deyince siyasi farklılıklara
KÜRESEL krizin de en önemli sorumluları rağmen tamamı çalışmalara katildi” dedi.
arasında gösterilen ‘kartel’ niteliğindeki
GELECEK KOBİ’LERDE
dev şirketler yerine Küçük ve Orta Boy
Ali Babacan, bundan 5 sene önce adı
İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesi krizden hiç duyulmayan otomobil markası Tesla’nın
çıkışın en önemli adımı olarak görülüyor. Almanya’nın en büyük otomobil firmasından
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir tanesinin piyasa değerini yakaladığını
ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) hatırlatarak, “Eğer gelecek diyorsak,
katkılarıyla İstanbul’da ‘vakıf olarak’ kurulan değer üretmek diyorsak, KOBİ’lere çok
Dünya KOBİ Forumunun merkezi dün dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. Dünya
açıldı. Başbakan Yardımcısı Ah Babacan, ekonomisinin büyük şirketlerden ibaret
Dünya KOBİ Forumu’nun dünyadaki olmadığını belirten Babacan, bazı ülkelerde
bütün
KOBİ’lerin
sorunlarına
çözüm büyük şirketlerin korunaklı bir yapı içerisinde
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan,
B-20 çalışmaları sırasında “Özel sektörün
sorunlarını konuşalım” deyince birçok ülke
liderinin ‘mesafeli’ durduğunu ama ‘KOBİ’ler
için çalışalım’ deyince siyasi farklılıklara
rağmen tamamının katıldığını açıkladı.
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olduğunu, bunun da verimsizlik ve rehavet
anlamına geldiğini kaydetti. Büyük şirketlerin
elbette önemli olduğunu, ancak dünyanın
pek çok ülkesinde büyük KOBİ’lerin
üretimin, sanayinin ve ticaretin omurgasını
oluşturduğunu vurgulayan Babacan, bugün
dünyada teknolojide en ileri firmaların 10-20
yıl önce KOBİ olarak işe başladığım anımsattı.
Babacan, Türkiye’de ihracatın yüzde 65’ini,
istihdamın da yüzde 75’ini KOBİ nitelikli
firmalarca
gerçekleştirdiğini
vurguladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
G-20’nin gündeminde KOBİ’lerin neredeyse
hiç olmadığına dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu,
“KOBİ’ler küresel ticaret sistemine entegre
olmakta zorlanıyor. Diğer önemli güçlük
ise finansmana erişimleri. Dünya KOBİ
Forumu, Türkiye’nin daha katılımcı bir G-20
tasarımının ilk meyvesidir” dedi. Dünya
KOBİ Forumu’nun küresel ölçekte KOBİ’lerin
sorunlarının takipçisi olacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, "Forum dünya çapında
politika belirlenen platformlarda KOBİ'lerin
görüşlerini dile getirecek. Ayrıca, KOBİ’leri
desteklemek isteyip bununla ilgili bilgi arayan
ülkelere de yardımcı olacak” diye konuştu.

Direktörü Tunç Uyanık ise Dünya KOBİ
Forumu sayesinde KOBİ’lerin küresel
toplulukta çok efektif temsil edileceğini
belirterek, “O yüzden de bu, tarihi bir dönüm
noktası” dedi. Uyanık, KOBİ’lerin hem
büyüme hem de istihdam açısından taşıdığı
kritik öneme rağmen, kurumların ilgisini bu
alana çekme konusunda gidilecek çok yol
olduğunu söyledi.
Türkiye’nin başarısında KOBİ’lerin payı

ICC Genel Sekreteri John Danilovich de,
KOBİ’lerin uluslararası düzeyde güçlü bir
sese ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin
başarı hikâyesinin en önemli parçalarından
biri KOBİ’lerdir” dedi ve şöyle konuştu: “Türk
hükümeti kilit öncelikleri belirlemiş durumda
ve bu konuda şampiyonluğu elinde tutuyor.
Dünya KOBİ Forumu sayesinde de küçük
şirketler küresel düzeyde desteklenecek.
ICC, KOBİ’leri küresel düzeyde temsil
ediyor ve Türkiye’yle çalışarak KOBİ’lerin
potansiyelinin daha iyi ortaya konulması için
desteğe hazır. Bu ortaklık küresel düşünüp
yerel hareket etmenin en güzel örneği.
KOBİ’lerin yaptığı Ar-Ge çalışmaları son
10 yılda yüzde 300 arttı. Bu rakam büyük
TARİHİ GÜN YAŞIYORUZ DÜNYA
şirketlerde yüzde 20’de kaldı. Bu yüzden
Bankası Finans ve Özel Sektör Geliştirme KOBİ’lerin desteklenmesi ve güçlü yanlarının
Bölümü Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi ortaya çıkarılması çok önemli bir konu.”
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Türkiye ‘global KOBİ üssü’oldu
Dünya ekonomisinin büyük şirketlerden
ibaret olmadığını belirten Babacan, bugün
teknolojideki en büyük firmaların 10-15 sene
önce küçük KOBİ’ler olarak yola çıktığını
hatırlatarak, ‘tohumların sağlam ekilmesi ve iyi
KOBİ’lerle büyük şirketleri buluşturacak bakılması’ halinde başarının geleceğini anlattı.
Başbakan Yardımcısı Babacan, Dünya
küresel ölçekli ilk adım İstanbul’da atıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ Forumu’nun bundan sonra, amacı ile
ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ve WCF’nin ilgili her türlü platformda sandalye kazanması
(Dünya Odalar Federasyonu) katkılarıyla gerektiğini belirtti.
kurulan Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın
Babacan, özellikle kadın girişimciler
merkezi dün İstanbul’da açıldı. Açılışa konusuna önem verilmesini isteyerek, “Kadın
katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, girişimcilere mutlaka özel bir ilgi gerekir. En
tüm uluslararası platformlarda sandalye ileri ekonomilerde bile özel ilgi ve desteğe
alma ve kadın girişimcilere özel önem verme ihtiyaç var. Dünya KOBİ Forumu’nun bu
tavsiyelerinde bulundu.
konuya ayrı önem vermesini istiyorum” dedi.
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın merkezi]
dün İstanbul'da açıldı. Yeni merkezle
KOBİ'lerin sorunları küresel ölçekte yakından
takip edilecek çeşitli platformlarda çözümler
aranacak.

Babacan,
forumun
sadece
G20
İstanbul'daki açılışa Başbakan Yardımcısı
bünyesinde değil, bütün uluslararası Ali Babacan'ın yanı sıra TOBB ve B20
platformlarda KOBİ’lerin sesini duyuracak bir Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi
yapı olduğunu söyledi.
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Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri
John Danilovich başta olmak üzere Dünya
Bankası, OECD ve iş dünyasından temsilciler
katıldı.
‘Entegrasyon, finansman’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise
konuşmasında Dünya KOBİ Forumunun
KOBİ’lerin küresel çapta gücünü artırmak
için görev üstleneceğini kaydetti. Farklı
ülkelerden KOBİ’lerin en önemli sorunlarının
küresel ticaret sistemine entegre olamamaları
ve finansman erişimi olarak gösteren
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Bu oluşumu KOBİ’lerin modern işletme
tekniklerine
ve
teknolojiye
erişimini
kolaylaştıracak
başarılı
bir
kuruma
dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu bir inşa
süreci gibi düşünürsek, temelden başlayarak
tuğla tuğla bu kurumu inşa edeceğiz.
Temeli sağlam tutacağız ki Türkiye’nin G20
ve B20 dönem başkanlıklarını 10 yıllarca
hafızalarda tutacak başarılı bir kurum ortaya
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çıksın. Bugünden sonra KOBİ’lerin küresel
değer zincirlerine daha kolay intibak ederek,
operasyonlarını genişletmelerine imkân
verecek yeni bir küresel kurumun doğumunu
kutluyoruz.”
KOBİ FORUMU NE YAPACAK?
Rifat
Hisarcıklıoğlu
Dünya
KOBİ
Forumu’nun, ilk olarak dünya çapında politika
belirlenen platformlarda KOBİ’lerin görüşlerini
dile getireceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“İkinci faaliyet alanımız teknik yardım olacak.
Dünyada artık neredeyse her ülke KOBİ’leri
geliştirmeye yönelik politikalar uyguluyor.
Bu politikaların hangileri iyidir, hangileri
örnek alınabilir, hangileri geliştirilebilir,
bunu anlatan bir platform yok. Dünya KOBİ
Forumu, KOBİ’leri desteklemek isteyip bunla
ilgili bilgi arayan ülkelere yardımcı olacak.
Üçüncü faaliyet alanımız ise gelişen bilgi
işlem teknolojilerinin KOBİ’ler için kullanımı
olacak” dedi.

BASINDA TOBB - MAYIS 2015
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Dünya KOBİ’lerin geleceği İstanbul’dan
belirlenecek
KOBİ’leri büyük şirketlerle buluşturacak,
küresel ölçekte seslerini duyurmasını
sağlayacak Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın
merkezi İstanbul’da açıldı.
KOBİ’LERLE büyük şirketleri buluşturacak
küresel adım İstanbul’da atıldı. KOBİ’lerin
küresel ölçekte sesinin daha gür çıkmasını
sağlayacak ve küresel çapta sorunlarının
takibini yapacak Dünya KOBİ Forumu
Vakfı’nın merkezi İstanbul’da açıldı. Açılışa
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB ve
B20 Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu
Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel
Sekreteri John Danilovich başta olmak üzere
Dünya Bankası, OECD ve iş dünyasından
temsilciler katıldı. Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Dünya KOBİ Forumu’nun sadece
G20 bünyesinde değil, bütün uluslararası

platformlarda KOBİ’lerin sesini duyuracak bir
yapı olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin
sadece büyük şirketlerden ibaret olmadığını
belirten Ali Babacan, bugün teknolojideki
en büyük firmaların 10-15 sene önce küçük
KOBİ’ler olarak yola çıktığım hatırlatarak,
tohumların sağlam ekilmesi ve iyi bakılması
halinde başarının geleceğini anlattı.
‘Her türlü desteği vereceğiz’
Dünyada KOBİ’lerin daha iyi temsil
edilmesi için bu yapıyı kurmaya karar
verdiklerinden söz eden Babacan, Dünya
Bankası, OECD ve ICC gibi kurumların
desteklerini de çok önemsediklerini ifade etti.
Hükümet olarak bu oluşuma her türlü desteği
vereceklerini açıklayan Başbakan Yardımcısı
Babacan, Dünya KOBİ Forumu’nun bundan
sonra, amacı ile ilgili her türlü platformda
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sandalye kazanması gerektiğini belirtti.
Babacan “Kadın girişimcilere mutlaka özel
bir ilgi gerekir. En ileri ekonomilerde bile
özel ilgi ve desteğe ihtiyaç var. Dünya KOBİ
Forumu’nun bu konuya ayrı önem vermesini
istiyorum” dedi.
TÜRKİYE’NİN
BAŞKANLIĞINI
HAFIZILARDA TUTACAK
TOBB ve B20 Türkiye Başkanı, ICC
Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
açılışta yaptığı konuşmasında, Dünya KOBİ
Forumu’nun KOBİ’lerin küresel çapta gücünü
artırmak için üstleneceği misyona ilişkin bilgi
verdi. Vakfın, küresel ölçekte münhasıran
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KOBİ’lerin meselelerinin takipçisi olacağını
belirten Hisarcıklıoğlu “Bu oluşumu KOBİ’lerin
modern işletme tekniklerine ve teknolojiye
erişimini kolaylaştıracak başarılı bir kuruma
dönüştürmemiz gerekiyor Bunu bir inşa
süreci gibi düşünürsek, temelden başlayarak
tuğla tuğla bu kurumu inşa edeceğiz. Temeli
sağlam tutacağız ki Türkiye’nin G20 ve B20
dönem başkanlıklarını 10 yıllarca hafızalarda
tutacak başarılı bir kurum ortaya çıksın” diye
konuştu. ICC Genel Sekreteri John Danilovich
da konuşmasında KOBİ’lerin güçlü bir sese
ihtiyacı olduğuna işaret ederek, KOBİ’lerin
Türkiye’nin başarı hikâyesinde en önemli
parçalarından birisi olduğunu söyledi.

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

25.05.2015

HESAPSIZ VAATLER DENGELERİ BOZAR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Siyasi
partilerimizden
ekonomiye
yönelik
taahhütlerde bulunurken, daha hassas ve
sorumlu olmalarını bekliyoruz. Özel sektör
üzerindeki yükler ne kadar azalırsa bizler
de daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat
kazandırırız” dedi.

GÜCÜMÜZ ZAYIFLAR

“Küresel rekabet iyice kızıştı. Küresel
ticaret hacmi de eskisi gibi büyümüyor. Böyle
bir ortamda özel sektörümüzün dinamizmini
korumak her zamankinden önemli. Bu
nedenle de şirketlerimizin üzerindeki
maliyetleri daha fazla artırmamalı, rekabet
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gücümüzü azaltacak uygulamalardan uzak
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçim sürecinde durmalıyız.
partilerin hem özel sektörün hem de kamu
Siyasi partilerimizden ekonomiye yönelik
maliyesinin dengesini sarsacak vaatlerden taahhütlerde bulunurken, bu durumu mutlaka
kaçınması gerektiğini söyledi. Özellikle göz önüne almalarını ve daha hassas ve
yüksek ‘asgari ücret’ vaatlerinin yoğun olarak sorumlu davranmalarını bekliyoruz. Özel
tartışıldığı ortamda kendisine yönelttiğimiz sektör üzerindeki yükler ne kadar azaltılırsa
‘sizin işgücü maliyetlerinizi de etkileyecek bizler de o kadar hızlı koşar, ülkemize daha
vaatleri hakkında ne düşünüyorsunuz’ fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat
şeklindeki sorumuzu yanıtlayan Başkan kazandırırız.”
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
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DENK BÜTÇEYE YAKINIZ
Her platformda mali disiplinin önemini
vurguladığını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Çünkü mali disiplin bozulursa, kamu bütçesi
açık verirse bunun bedelini 78 milyon ödüyor.
Hem vergiler, hem de faiz artıyor. Çalışan,
üreten kaybediyor, rantiye kazanıyor. Bütçe
sağlam olacak ki ekonomi sağlam olsun.
Türkiye çok uzun yıllardan sonra ilk defa
denk bütçeye yaklaştı. Bu tabloyu bozmamak
için mali disiplinle çelişen ve bütçe dengesini
bozacak hesapsız vaatlerden uzak durulması
ülkemizin yararına olacak” dedi.
İKİ ÖNEMLİ AVANTAJ
Türkiye’nin küresel kriz sonrasında en
hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldığını
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bunu da iki faktöre borçlu olduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bu iki faktör;
kamuda mali yapının sağlam olması ve
özel sektörün dinamizmi. Kamu maliyesinin
sağlamlığı
sayesinde
özel
sektörün
üzerine ilave yük getirmeden ekonomiyi
canlandıracak adımlar atılabildi. Özel
sektörün dinamizmi ile de üretim, yatırım,
istihdam ve ihracat hacimlerini kriz öncesi
seviyelerin üzerine çıkarmayı başardık.
Küresel krizden bu tarafa Avrupa’da 5 milyon
kişi işini kaybederken, aynı dönemde biz 5
milyon insanımıza istihdam sağlayabilmişsek
işte bu sayede oldu. Bize göre 7 Haziran’dan
sonra Türkiye’nin 4 yıllık seçimsiz bir döneme
giriyor olması da yeni bir fırsat penceresi
açıyor. Bu dönemde ekonomiyi ön planda
tutarsak yeni bir başarı hikâyesi yazarız.”

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

28.05.2015

Artık zengin olmanın yolu
GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇİYOR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gençlere
şöyle seslendi: “Devir öyle değişti ki, artık
ülkelerin gücü topuyla tüfeğiyle ölçülmüyor.
Zenginliğin tek ölçüsü var, girişimciler. Hangi
mesleği okursanız okuyun ama zengin
olmanın yolu girişimcilikten geçiyor.”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünya
artık ülkelerin gücünün topla tüfekle değil
zenginlikle ölçüldüğünü ve zenginliğin
ölçüsünün girişimcilik olduğunu belirterek,
“Hangi mesleği okursanız okuyun, ama
zengin olmanın yolu girişimcilikten geçiyor.
Sen zenginsen Türkiye zengin. İşin kuralı bu"
dedi. Hisarcıklıoğlu, Niğde Üniversitesi TOBB
İletişim Fakültesi'nin temel atma törenine
katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Niğde
Üniversitesi'yle geçen yıl iletişim fakültesi

için bir protokol imzaladıklarını belirterek,
"Biz işadamları yatırıma bakarken kâr zarar
gözüyle bakarız. Ama ömrümüz boyunca bir
yatırım var ki hiçbir zaman zarar etmezsiniz.
O da eğitime yaptığınız yatırım" diye konuştu.

GENÇLERE GİRİŞİMCİLİK DERSİ
Konuşmanın ardından fakültenin temeli
atıldı. Hisarcıklıoğlu daha sonra Niğde
Üniversitesi Kongre Merkezi’ne geçerek
öğrencilere ‘Gündem girişimcilik’ konulu
ders verdi. Dersinde girişimciliğin önemine
değinen
Hisarcıklıoğlu,
konuşmasına
şöyle devam etti: “Türkiye’de 1 milyon
500 bin işletme var ve bunların içerisinden
demokratik bir seçimle gelmiş bir başkanım.
Girişimcilik niye önemli. 1912’de İngiliz bir
yazar I Osmanlı’yı gözlemlemek için geliyor.
Bakıyor ki Osmanlı’da I Türklerin olmak
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istemediği tek meslek girişimcilik. Herkes
çocuğunun bürokraside görev almasını ya
da asker olmasını istiyor. Devir öyle değişti
ki insanların ülkelerin gücü topuyla tüfeğiyle
ölçülmüyor. Zenginliğin tek bir ölçüsü var
girişimciler. Hangi mesleği okursanız okuyun
ama zengin olmanın yolu girişimcilikten
geçiyor.”
İhracatçımız dil bilmeden gitti
DERSTE girişimciliğe örnekler de veren
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Fikriniz varsa, proje yaptığınız zaman
Avrupa Birliği’nde tam 80 milyar dolar para
var. Biz dil, adres bilmeyen kardeşlerimle 3
milyar dolarlık ihracat yapan ülkeden 160
milyar dolar ihracat yapan Türkiye haline
getirdik. Bugün dünyanın en kaliteli araba
üretimi bizde. Avrupa’da satılan her 4 beyaz
eşyadan birini biz üretiyoruz. Hiç korkmayın,
geleceğinize güvenin.”
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TÜRKLERİN RUHUNDA VAR
HİSARCIKLIOĞLU, şöyle devam etti:
“Sen zenginsen Türkiye zengin, işin kuralı
bu. Allah bize petrol ve doğalgaz vermemiş
ama Allah bize müthiş bir girişimci ruhu
vermiş. Almanya ve Japonya dünya
savaşında yerle bir olmuş. ‘Bir daha ayağa
kalkamaz bu ülkeler’ denilen Almanya ve
Japonya dünyanın en büyük ekonomik
güçleri. Tek sermayeleri girişimcileriydi.
90’lı yılların başında dünyanın süper gücü
Sovyetler Birliği idi. Savaş mı oldu silah mı
atıldı da Sovyetler bugün yok? Teknolojide
dünyanın en önde gelen ülkesiydi. Uzayda,
askeri güçte ABD’nin önündeydi. Tek bir
kurşun atılmadan dağıldı gitti. Niye biliyor
musunuz? Çünkü girişimcisi yoktu. Girişimci
demek rekabet demek. Rekabetin olmadığı
yerde kalite ve zenginlik bulamazsınız.

BASINDA TOBB - MAYIS 2015

28.05.2015

KOBİ’lerin başkenti İstanbul
Dünya ekonomisinin omurgasını oluşturan diyorsak, KOBİ’lere çok dikkat etmemiz
KOBİ’ler artık bir merkezden dünyaya açılıyor. lazım” dedi.
Bir süredir hazırlıkları yapılan Dünya KOBİ
CİDDİ BİR BİRİKİM VAR
Forumu Vakfı’nın merkezi İstanbul’da açıldı.
KOBİ’lerin dünya ekonomisi için öneminin
KOBİ’LER dünyaya sesini İstanbul’dan farkında olduklarını bunun için de Dünya
duyuracak. Bir süredir hazırlıkları yapılan KOBİ Forumu’nu kurmaya karar verdiklerini
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın merkezi belirten Babacan, “Dünya KOBİ Forumu
İstanbul’da açıldı. Açılışta konuşan Başbakan kurma fikrimiz Dünya Bankası tarafından da
Yardımcısı Ali Babacan KOBİ’lerin dünya geniş kabul gördü. Arkasından OECD biz de
ekonomisinin omurgası olduğunu belirterek, varız dedi. Bunlar gerçekten teknik kapasitesi
“Büyük şirketlerin dünya ekonomisindeki çok yüksek kuruluşlar. KOBİ’lerin dünya
paylan önemli, öte yandan KOBİ’ler katma değer zincirinin bir parçası olmasını
gelişmiş ülkelerde dâhil olmak üzere dünya sağlamak, KOBİ’lerin dışa açılmasını
ekonomisinin tam da omurgasını oluşturuyor. sağlamak, KOBİ’lerin birbirleriyle ve büyük
Bu gün dünyada teknolojide en ileri firmalara şirketlerle kolay buluşmasını sağlamak.
bir bakın, bu firmaların bunların önemli bir İşte biz, Dünya KOBİ Forumu’nu büyük
bölümünün bundan 10 sene önce aslında beklentilerle kurduk. Çıtayı çok yükselttik”
bir KOBİ olduğunu görürüz. Eğer gelecek diye konuştu.
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DÜNYADAKİ KOBİ’LERİN SESİ OLACAĞIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Dünya KOBİ Forumu’nun temelini attıklarını
belirterek, “İşte Türkiye, artık uluslararası
arenada sadece parmak kaldıran değil, tam
tersine işe yön veren noktada hareket ediyor”
dedi.

arasında olmuyor. Şehirler birbiriyle yarışıyor.
Bütün küresel yarışta şehirler ön plana
çıkmaya başladı ve Konya’nın da bu anlamda
müthiş bir avantajı var. Tarım, turizm, sanayi,
kültür var. Şimdi inovasyona da giriyoruz hepsi
var ve bunların hepsinin olması gerekmiyor.
Esas olarak Konya’da ‘müteşebbis ruh’ var.
0 olmadan olmuyor. Türkiye’de işsizliğin en
düşük olduğu iller Konya ve Karaman. Eğer
Türkiye, Konya ve Karaman olsa zaten işsiz
vatandaş kalmayacak. Türkiye’nin en önemli
meselelerinden birisi kendiliğinden bitmiş
olacak” dedi.

KONYA
Ticaret
Odası
Konferans
Salonu’nda gerçekleşen “Yerli Malı Belgesi
Tanıtımı, KOBİ’lere, Kadın ve Genç
Girişimcilere Sağlanan Destekler, Coğrafi
İşaretler ve Türkiye” konulu panelin Terli
Malı Belgesi Tanıtımı ve Ödül Töreni’
dün gerçekleştirildi. Birçok sanayici ve
işadamlarının katıldığı törende konuşma
İŞE YÖN VEREN NOKTADAYIZ
yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye
Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş
dünyadaki rekabet şeklinin değiştiğini belirtti. dünyasındaki sesi ve problemleri çözen
Hisarcıklıoğlu, “Dünya’daki rekabet ülkeler olmamız lazım ama öteki taraftan da bir
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Kayserili olarak ve aynı zamanda bir Konyalı
olarak her bir şeyden somut bir çıktı almadan
bir işi bırakmıyoruz. Güzel bir işe imza
attık. Dünya Bankası, OECD, International
Chamber of Commerce. Bütün dünyadaki
iş dünyasının çatı örgütü ile beraber Dünya
KOBİ Forumu’nun temelini attık. Bunun
da temeli, merkezi İstanbul’da olacak.

Bunun yapacağı şu; özellikle dünyadaki
KOBİ’lerin sesi olacağız. Türkiye meselesi
diye gördüğümüz meselelerin çözümü
aslında uluslararası arenada. İşte Türkiye,
artık uluslararası arenada sadece parmak
kaldıran değil, tam tersine işe yön veren
noktada hareket ediyor” dedi.
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TOBB, krizi gördü ücretleri düşürdü
Taşıma sektörü üzerindeki 50 milyar
avroluk teminat riskinin, TOBB tarafından
üstlenilmeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu satırlara yer
verildi: “Günümüz ekonomik şartlarında,
bankalardan teminat mektubu almak için
verilen ipoteklerin ve diğer teminatların
serbest kalacağı göz önüne alındığında,
TOBB, konuya ilişkin açıklamasında nakliye
sektörünün
kaynak
sarfiyatı
indirimin, “Son zamanlarda yaşanan engellenecek ve sektöre yaklaşık 146 milyon
ekonomik daralma, taşıma maliyetlerindeki TL ilave kaynak yaratılacak.”
artışlar ve firmaların uluslararası pazarda
rekabet gücünün zayıflaması” göz önüne
alınarak yapıldığını bildirdi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) şirketlerin içinde bulunduğu ekonomik
sıkıntıyı hafifletmek için TIR sistemine giriş
şartlarını hafifletti. Sisteme giriş için TOBB’a
yatırılması gereken ve “kabul teminatı” adı
verilen bedel, 30 bin avrodan (75 bin TL) 3
bin dolara indirildi.
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TOBB’dan TIR’cılara teminat desteği
TIR sistemini kullanmayı talep eden
gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) sunduğu 30
bin euro veya 75 bin lira kabul teminatı, 3
bin dolara düşürüldü. Yapılan açıklamaya
göre son zamanlarda yaşanan ekonomik

daralma, taşıma maliyetlerindeki artışlar
ve firmaların uluslararası pazarda rekabet
gücünün zayıflaması göz önüne alındı. Bu
nedenle TOBB ve Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı
Birliği
arasında
yapılan
görüşmeler sonucunda indirime gidildi.
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Tır sistemine giriş teminatları düştü
TIR sistemini kullanmayı talep eden
gerçek veya tüzel kişilerin TOBB’a
sunduğu 30 bin Euro veya 75 bin lira kabul
teminatı, 3 bin dolara düşürüldü. Karar, son
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zamanlarda yaşanan ekonomik daralma,
tasıma maliyetlerindeki artışlar ve firmaların
uluslararası pazarda rekabet gücünün
zayıflaması nedeniyle yapıldı.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

05.06.2015

Karşılıksız çeke karekod çözümü
15 Haziran’dan itibaren çekteki karekodu ve kamuoyu yoklamaları tek parti hükümeti
akıllı telefonuna okutan, çek sahibinin sicilini ihtimalini yüksek gösterdikçe, piyasaların
iyileştiğini kaydederek “Piyasaların beklediği
öğrenecek.
BAŞBAKANYARDIMCISI BABACAN’DAN en olumlu senaryo tek parti hükümeti.
Koalisyon Türkiye için iyi şeyler getirmez,
SEÇİM YORUMU:
koalisyon demek, vasatta buluşmaktır,
Tek parti fiyattandı koalisyon vasatta buluşmak da vasat sonuçlar getirir”
dedi. Bakan Babacan, “HDP’nin barajı
vasata bulaşmak demek
aşması ya da aşmaması”nın ekonomi üzerine
Piyasaların
tek
parti
hükümetini
etkilerine ilişkin bir soruya ise “Bir partinin
fiyatladığını söyleyen Başbakan Yardımcısı
yüzde 10 barajının hemen etrafında dolaşıyor
Ali Babacan, “Tek başına, güçlü bir AK Parti
olması, barajı geçtiği andaki Meclis aritmetiği
iktidarı gelmezse piyasa göstergeleri zayıflar,
ile geçmediği haldeki Meclis aritmetiğinin
kötüye gider. Koalisyon vasat sonuçlar getirir”
çok farklı olması, bu seçimin en önemli
dedi.
belirleyicilerinden birisi. Ekonomik açıdan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kısa vadede piyasaların konsantre olduğu
piyasaların seçim sonuçlarıyla ilgili gördüğü en konu, tek başına bir AK Parti hükümeti. Tek
kuvvetli ihtimalin tek parti hükümeti olduğunu, başına güçlü bir AK Parti iktidarı gelmezse
piyasaların onu fiyatlandırdıklarım söyledi. piyasa göstergeleri zayıflar, kötüye gider”
Fox TV’de soruları yanıtlayan Babacan, anket şeklinde yanıt verdi. Babacan ardından da,
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yenilik getireceğini söyledi. Daha önce
Türkiye’de kredi sicilinin Merkez Bankası
tarafından ve sadece negatif performans
açısından tutulduğunu anımsatan Babacan,
yeni uygulamayla pozitif sicilin de tutulmaya
ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN 232 BİN başlandığını vurguladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
KİŞİNİN ELİNDE HALEN ÇEK VAR!
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Türkiye’de 2014 yılında 3.7 trilyon liralık
Akdeniz, Türkiye’de aktif 1.4 milyon çek yurtiçi ticaret hacmine ulaşıldığını, bunun 2.4
kullanıcısı bulunduğunu, bunlardan 488 bin trilyon lirasının vadeli işlemlerle yapıldığını
755’inin geçmişinde en az bir adet karşılıksız anlattı.
“Bugün itibarıyla baktığımızda piyasaların
seçim sonuçlarıyla alakalı gördüğü en
kuvvetli ihtimal tek parti hükümeti. Piyasalar
onu görüyor, onu fiyatlandırmış durumda”
değerlendirmesinde bulundu.

çek bulunduğunu söyledi. 304 bin 874
kişinin ödenmemiş çeki olduğunu kaydeden
Akdeniz, daha önce çeki karşılıksız çıkan
232 bin 915 kişinin elinde halen çek defteri
olduğunu anlattı. 15 Haziran’da çekin
karşılığı ‘karekod’ ile anında ortaya
çıkacak

NEDİR?

Akıllı telefonuna çek yaprağındaki karekodu
okutanlar, çek sahibinin ne zamandan beri
çek kullandığını, son on yılda hiç karşılıksız
çeki olup olmadığını, karşılıksız çıkan çekini
sonradan ödeyip ödemediğini öğrenebilecek.
Halen Kredi Kayıt Bürosu’ndan çek raporu
Karşılıksız çek kullananlara karşı reel almak mümkün.
sektörü korumak amacıyla 15 Haziran’dan
BABACAN: HENÜZ TÜCCAR DEĞİLİM
itibaren
karekodlu
çek
uygulamaya
Karekod tanıtım toplantısına katılan ve
konulacak. Çek kullanımını daha güvenilir
hale getirecek karekodlu çek, Başbakan “Siz kullanır mısınız” sorusu ile karşı karşıya
Yardımcısı Ali Babacan’ın katıldığı toplantıyla kalan Babacan, “Ben henüz tüccar değilim.
tanıtıldı. Karekodlu çekin, Türkiye ve dünyada Bu sorunuzun cevabını başka ortamlarda,
bir ilk olacağını ifade eden Babacan, bunun başka kişilere sormak lazım. Şu anda
Türkiye’nin ticari hayatına çok önemli bir görevimiz belli" yanıtını verdi.
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Çeklere güven geldi
Çeklerin sahte olup olmadığını ortaya
koyan, çek veren kişinin finansal geçmişi
hakkında fikir veren karekod uygulaması 15
Haziran'da başlıyor. Odalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu karekodlu çekin,
çekte itibarın göstergesi olacağını belirterek
"Firmalara sesleniyorum; bu sistemi kullanın"
dedi.
Yılda 100 milyon işlem
Çekle yapılan yıllık işlem adedi 100 milyonun
üzerinde. Özellikle karşılıksız çekte hapis
cezasının kaldırılması, piyasalardaki durgunluk
nedeniyle yılın ilk üç ayında karşılıksız
çek adedi yüzde 15 arttı. Türkiye Bankalar
Birliği'nin (TBB) verilerine göre; karşılıksız
çıkan çekte yüzde 74 artış oldu. Ocak-Mart
2015 döneminde karşılıksız çeklerin tutarı 4.3
milyar liradan 7.5 milyara ulaştı.

Firmalar ilgi göstermedi
Sahte çek riskinin ortadan kaldırılmasını
amaçlayan karekodlu çek sistemi Ocak
2013’te herkese açılmış, fakat reel sektör
sistemden yeteri kadar yararlanmamıştı.
15 Haziran’da fiili olarak hayata geçirilecek
sistemin tanıtım toplantısında konuşan
Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
“Türkiye’nin tek finansal inovasyon ürünü
vadeli çekti. Karekodlu çek, Türkiye’nin
benzeri olmayan ikinci inovasyon ürünü
olacak” dedi. Riski yönetmeyi bilmeli
Karekodlu çekin, çekte itibarın göstergesi
olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Firmalara
sesleniyorum; bu sistemi kullanın. Kredi
Kayıt Bürosu yakında teminat mektuplarını
da elektronik ortama aktaracak. 2015 tedbirli
ve temkinli olunması gereken bir yıl. Reel
sektör, riskleri yönetmeyi, riskle yaşamayı ve
riskleri iyi ölçmeyi öğrenmeli.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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SAHTELİĞİ ANINDA ANLAŞILACAK
Karekodlu çekle, firmanın çeklerinin ne
kadarının ödenip ödenmediği, son 1 yıl, 6
ay ve 3 aylık ödeme performansları takip
edilebiliyor. Karekodlu çek, müşterinin
bankadan talebi ile verilecek. Ekrana
düşecek bilgi ticari sır normunu “ koruyacak.
Çekteki karekodun hamil tarafından Findeks
Mobil Uygulaması ile okutulmasıyla, onay
süreci olmadan, keşidecinin (çekin sahibi)
çek ödeme durumu ve çekin sahteliği kontrol
edilecek.
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Bankalar hazır
Toplantıda konuşan Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın,
karekodlu
çek
uygulamasına
birçok
bankanın hazır olduğunu belirterek, “Bir an
önce tüm bankalarımızın sistemi işlevsel
hale getirmesini bekliyoruz” dedi. Karekodlu
çek ve mevcut çek uygulamasının bir arada
kullanılacağını belirten Aydın, hangi çekin
düzenleneceğinin müşterilerin tercihine bağlı
olacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan'ın (ortada) da katıldığı toplantıda
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda)
ile Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın
sistemle ilgili bilgi verdi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

11.06.2015

'EKONOMİDE BÜYÜMEK İÇİN KOBİ'LERİ
ATEŞLEYELİM!'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2008 küresel
krizinden bu yana dünyada büyümenin
sağlanamadığını
belirterek,
büyümeyi
dengelemek ve sürdürebilir kılmak için tek
yolun KOBİ’leri ‘ateşlemek’ olduğunu bildirdi.

beri dünyada büyümeyi sağlayamadık.
Dengeli büyüyemedik. Dünyanın bir bölgesi
toparlansa, diğer taraflarda sıkıntı başlıyor.
Büyümeyi dengelemek ve sürdürebilir kılmak
için tek yol KOBİ’leri ateşlemektir” ifadelerini
kullandı.

Hisarcıklıoğlu, G20’nin, 2008 krizinden
bu yana küresel ekonomiyi uçurumun
kenarından almak için iyi işler yaptığını
belirterek, şunları kaydetti: “Buna karşın
maalesef KOBİ’ler unutuldu. Reformların
kaybedenleri hep KOBİ’ler oldu. Bu sene
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında
Hisarcıklıoğlu, “Odalar oldukça KOBİ’ler bunu tersine çevirme fırsatımız var. TOBB,
sahipsiz kalmayacaktır. 2008 küresel krizinden Uluslararası Ticaret Odası ve WCF ile birlikte
bu yılı KOBİ’lerin yılı yapacağız.”
Dünyadaki 12 bin ticaret ve sanayi odasının
üst örgütü Dünya Odalar Federasyonu’nun
(WCF) İtalya’nın Torino şehrinde düzenlediği
Dünya Odalar Kongresi’nde konuşan B20
Türkiye ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
G20 ve B20 öncelikleri ile ülke ekonomisini
değerlendirdi.
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Büyümenin tek yolu KOBİ’leri desteklemek
12 bin ticaret ve sanayi odasının üst
örgütü olan Dünya Odalar Federasyonu
Kongresi’nde konuşan B20 Türkiye ve
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
büyümeyi sürdürebilmenin tek yolu olarak
KOBİ’leri gösterirken, dünyadaki tüm oda
başkanlarını harekete geçmeye çağırdı.
İtalya’nın Torino şehrinde yapılan Dünya
Odalar
Federasyonu’nun
toplantısında
konuşan Hisarcıklıoğlu, 2008 krizinden
bu yana yapılan reformlarda KOBİ’lerin
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kaybeden taraf olduğunu vurgulayarak, bu
yıl Türkiye’nin C20 dönem başkanlığında
bunu tersine çevirmek istediklerini söyledi.
Tüm
dünyada
KOBİ'lerin
temsilcisi
olan ticaret odalarının küresel politika
tasarımında daha aktif olması gerektiğini
belirten Hisarcıklıoğlu "C20 dönem başkanı
olarak Türkiye, KOBİ’lerin arkasında sağlam
bir şekilde duruyor. Büyümeyi dengelemek
ve sürdürebilir kılmak için tek yol KOBİ'leri
ateşlemek" dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

11.06.2015

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU
Büyüme fitilini ancak KOBİ’lerle ateşleriz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2008 küresel
krizinden bu yana dünyada büyümenin
sağlanamadığını
belirterek,
büyümeyi
dengelemek ve sürdürülebilir kılmak için
tek yolun KOBİ’leri “ateşlemek” olduğunu
dile getirdi. Dünyadan 12 bin ticaret ve
sanayi odası üst örgütü olan Dünya Odalar
Federasyonunun (WCF) ana buluşması
olarak iki yılda bir düzenlenen kongrede
konuşan Hisarcıklıoğlu, bütün dünyanın

oda başkanlarını harekete geçmeye çağırdı.
İtalya’nın Torino şehrinde başlayan kongrede
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Odalar oldukça
KOBİ’ler sahipsiz kalmayacaktır. 2008
küresel krizinden beri dünyada büyümeyi
sağlayamadık.
Dengeli
büyüyemedik.
Dünyanın bir bölgesi toparlansa, diğer
taraflarda
sıkıntı
başlıyor.
Büyümeyi
dengelemek ve sürdürülebilir kılmak için
tek yol KOBİ’leri ateşlemektir” ifadelerini
kullandı.
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EKONOMİDE BÜYÜMEK
için KOBİ’leri ateşleyelim!
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2008 küresel krizinden bu yana dünyada
büyümenin sağlanamadığını belirterek,
büyümeyi dengelemek ve sürdürebilir kılmak
için tek yolun KOBİ’leri ‘ateşlemek ‘olduğunu
açıkladı.

Dengeli büyüyemedik. Dünyanın bir bölgesi
toparlansa, diğer taraflarda sıkıntı başlıyor.
Büyümeyi dengelemek ve sürdürebilir kılmak
için tek yol KOBİ’leri ateşlemektir” ifadelerini
kullandı.

DÜNYADAKİ 12 bin ticaret ve sanayi
odasının üst örgütü Dünya Odalar
Federasyonu’nun (WCF] İtalya’nın Torino
şehrinde
düzenlediği
Dünya
Odalar
Kongresi’nde konuşan B20 Türkiye ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 ve B20
öncelikleri ile ülke ekonomisini değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Odalar oldukça KOBİ’ler
sahipsiz kalmayacaktır. 2008 küresel krizinden
beri dünyada büyümeyi sağlayamadık

Hisarcıklıoğlu, G20’nin, 2008 krizinden
bu yana küresel ekonomiyi uçurumun
kenarından almak için iyi işler yaptığını
belirterek, şunları kaydetti: Buna karşın
maalesef KOBİ’ler unutuldu. Reformların
kaybedenleri hep KOBİ’ler oldu. Bu sene
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında
bunu tersine çevirme fırsatımız var. TOBB,
Uluslararası Ticaret Odası ve WCF ile birlikte
bu yılı KOBİ’lerin yılı yapacağız.”
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BU YIL KOBİLERİN YILI OLACAK

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

13.06.2015

UMEM projesiyle 1500 kişi
meslek edinecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB]
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Beceri 10 Projesi kapsamında mayıs ayında
bin 500 kişinin meslek edineceği 115 kurs
açıldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, konuyla

ilgili yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında
mayıs ayında 1.500 kişinin meslek edineceği
115 kurs açıldı. En fazla kurs açılan il Bursa
(13 kurs) olurken, Bursa’yı sırasıyla Bayburt,
Afyonkarahisar, Ankara, Iğdır ve Şanlıurfa
izledi” diye konuştu.
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KURSU ATLATAN İŞE BAŞLAYACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Beceri’10 Projesi kapsamında mayıs
ayında bin 500 kişinin meslek edineceği
115 kurs açıldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu,
kursların ardından başarılı olanların işe
yerleştirileceklerini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Proje
kapsamında mayıs ayında 1.500 kişinin
meslek edineceği 115 kurs açıldı. En fazla
kurs açılan il Bursa (13 kurs) olurken, Bursa’yı
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sırasıyla Bayburt, Afyonkarahisar, Ankara,
Iğdır ve Şanlıurfa izledi, işverenlerimiz
tarafından en çok talep edilen alanlar ise
sırasıyla dokuma konfeksiyon makineci,
çağrı merkezi görevlisi, garson (servis
elemanı), otomotiv montajcısı ve ayakkabı
imalatçısı oldu.”
Hisarcıklıoğlu, “Projemizin işbaşı eğitim
yani staj bölümünde kursiyerlere artık asgari
ücret verilecek. Daha önce günlük 25 lira
olan cep harçlığı, bu vesileyle 36.5 liraya
yükseltildi” şeklinde konuştu.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

15.06.2015

Büyümeyi sürdürmenin tek yolu KOBİ’ler
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: 2008
küresel krizinden beri dünyada büyümeyi
sağlayamadık.
Dengeli
büyüyemedik.
Büyümeyi dengelemek ve sürdürebilir kılmak
için tek yol KOBİ’leri ateşlemektir.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği ve
B20 Türkiye Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
İtalya’nın Torino şehrinde düzenlenen Dünya
Odalar Kongresi’nde önemli açıklamalarda
bulundu. 2008 krizinden beri, G20’nin küresel
ekonomiyi uçurumun kenarından almak için
iyi işler yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu, ‘Ama
maalesef KOBİ’ler unutuldu. Gerçekleştirilen

reformların kaybedenleri hep KOBİ’ler
oldu. Bu sene Türkiye’nin G20 dönem
başkanlığında bunu tersine çevirme fırsatımız
var. Bunun için TOBB’un öncülüğünde,
ortaklarımız Uluslararası Ticaret Odası (ICC)
ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ile
birlikte Dünya KOBİ Forumunu kurduk Bu
seneyi KOBİ’lerin yılı yapmak elimizde.”
diye konuştu. Ticaret odalarının küresel
politikalarda daha aktif rol alması gerektiğinin
altını çizen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bu sene
fırsat kapımızda, çünkü G20 dönem başkanı
olarak Türkiye KOBİ’lerin arkasında sağlam
bir şekilde duruyor” dedi.
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Karekodlu çek uygulaması
BUGÜN RESMEN BAŞLADI
kazanması sağlanmalıdır” dedi. Konukoğlu,
yaptığı yazılı açıklamada, çekin en yaygın
ödeme
araçlarından
birisi
olduğunu
ifade etti, ancak özellikle hapis cezasının
kaldırılmasından sonra piyasada sorunlar
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan ile yaşandığını ve ödenmeyen çek sayısının
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun arttığını belirtti.
MALİ GEÇMİŞ GÖRÜNECEK
basın toplantısıyla tanıttığı, karşılıksız ve
sahte çek riskini azaltacak olan ‘karekodlu
“Ticarette en sıkıntılı konulardan birisi
çek uygulaması bugün resmen yürürlüğe karşılıksız çek” diyen Konukoğlu, çek
girdi. Karşılık çek riskini azaltmak için geçmişinin genel olarak ticari hayatın akışı
geliştirilen karekodlu çek ile ilgili bilgiler açısından çok önemli olduğunu, güvenirlik
veren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve sağlam şartların sağlanması gerektiğini
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, vurguladı. Çek veren kişinin mali geçmişini
15 Haziran’da başlayacak “karekodlu çek” görme imkanı sağlayan “karekodlu çek”
uygulamasının piyasada karşılıksız ve sahte uygulamasının 15 Haziran Pazartesi günü
çek riskini azaltacağını belirterek, “Şu anda başlayacağını hatırlatan Konukoğlu, bunun
zorunlu olmayan bu uygulamanın tam işlerlik olumlu bir gelişme olduğunu, bu sayede
Ekonomiden
Sorumlu
Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan ve TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun basın toplantısında
tanıttığı karekodlu çek dönemi bugün resmen
başladı.
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kimden çek alacaklarını daha iyi bileceklerini kaldıracak, kullanacak kişiye güvenilirlik
ve bunun ticarete pozitif yansıyacağını açısından itibar kazandıracak, çeklerin
piyasada kullanımını kolaylaştıracak, ödeme
bildirdi.
ve tahsilat planlarının daha sağlıklı yapılmasını
ESKİ İTİBAR KAZANDIRILMALI
sağlayacaktır. Tüccarın, sanayicinin birbirine
Konukoğlu, piyasada çeke eski itibarını verdiği kredi kaynağı da artarak iç piyasada
kazandırmak gerektiğini ifade ederek, şunları dönüş hızını yükseltecektir. Şu anda zorunlu
kaydetti: Bu sistem çekle çalışan her şirketin olmayan bu uygulamanın, piyasada tam
ve sektörün işine yarayacaktır. Karekodlu çek işlerlik kazanmasını ve vadeli alışverişlerde
kullanımı eski sisteme göre; kabul edilecek hızla yayılmasını sağlamalıyız. Tüm bankalar
çekin güvenilirliği hakkında bilgi verecek, da bir an önce hazırlıklarını tamamlayarak
karşılıksız ve sahte çek riskini ortadan sisteme hazır hale gelmelidir.
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DÜNYADA BİR İLK
iş adamını mağdur olmaktan kurtaracak karekodlu
çek geldi
Reel kesimin en büyük problemlerinden
olan karşılıksız çek sorununa çözüm olması
için tasarlanan karekodlu çek, uygulanmaya
başladı. Çekle ödemelerin daha güvenli hale
getirilmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu (KKB)
tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş
birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) desteğiyle geliştirilen ‘Karekodlu Çek’
uygulaması ile, çeki yazanın geçmişteki çek
ödeme alışkanlıkları tek tıkla görülebilecek.
Çeki elinde bulunduran kişi, çek yaprakları
üzerinde yer alan karekodu akıllı telefona
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indireceği Findeks uygulaması sayesinde
okutarak sorgulama yapabilecek. Bu sistem
sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi
bir silinti, kazıntı, tahrifat veya bir başka
kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve
ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale
gelecek. KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz,
uygulamanın dünyada ilk olduğunu, reel
sektörün karşılıksız çek mağduru olmasının
önüne geçilebileceğini belirterek, “Karşılıksız
çek alma riski yüzde 80 azalacak” dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

27.06.2015

TOBB Başkanı: Büyümede tıkandık

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ekonomisinin son 6 senedir yerinde saydığını
söyledi. 7 Haziran seçimlerini ekonomi
açısından değerlendiren Hisarcıklıoğlu,
sandıktan ‘koalisyon kurun’ mesajı çıktığına
vurgu yaptı. Siyasi partilerin bundan sonra
hızla hareket etmelerini beklediklerini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Niçin bekliyoruz bunu. Şunun
için bekliyoruz: Biz büyümede tıkandık. Son 6
yıldır yerimizde sayıyoruz. Sayın Babacanın
dediği gibi orta gelir tuzağının içindeyiz.
Kişi başına milli geliri 10 bin dolara getirdik,
kaldık. 6 yıldır aynı yerdeyiz” diye konuştu.

‘2 SENEDE 40 MİLYAR DOLAR KAYIP’
Milli gelirde aynı yerde olmanın aksine
2013’te Türkiye’nin gayri gafı milli hasılasının
820 milyar dolarken 2015’te bu rakamın
780 milyar dolarında civarında olacağını
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Yani 2 seneye göre
40 milyar dolar kaybımız söz konusu olacak.
Biz tekrar hızlı bir büyüme trendine girmek
durumundayız. İnsanlara iş bulabilmek için
yapmak zorundayız. Zenginleşmek için
yapmak durumundayız” dedi.
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TOBB’dan gerçekler

TÜRKİYE 6 YILDIR YERİNDE SAYIYOR
ADANA’da meslek lisesinin imza töreninde Meslek Lisesi Protokol İmza Töreni’nde
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, hükümet sorununun
ekonominin
tıkandığını,
Türkiye’nin acilen çözümlenmesi gerektiğini belirtti.
büyümede 6 yıldır yerinde saydığını söyledi.
‘6 YILDIR AYNI YERDEYİZ’
KOALİSYON ACİLEN KURULSUN
7 Haziran’da gerçekleşen seçimde, milli
HİSARCIKLIOĞLU, “İki yılda 40 milyar
dolar kaybımız var. Koalisyon hükümeti
biran önce kurulmalı. Türkiye’nin ekonomik
meselelerine acil tedbir alınmalı” dedi.
Koalisyon hemen kurulmalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin büyümede 6 yıldır yerinde
saydığını belirterek, koalisyon hükümetinin
biran önce kurulması gerektiği çağrısında
bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana
Rekortmenleri ve Adana TOBB Endüstri
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iradenin koalisyondan yana karar verdiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, koalisyon hükümetinin
kurulması için 4 siyasi partiyi de ziyaret
ettiklerini açıkladı. Ekonominin tıkandığını ve
son 6 yıldır da aynı yerde durduğunu sözlerine
ekleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle
devam etti: “Kişi başına düşen gelirimizi
10 bin dolara getirdik, kaldık. 6 yıldır aynı
yerde duruyoruz. 2013’te Türkiye’de gayrı
safı hasıla 820 milyar dolarken 2015’te bu
rakam 780 milyar dolar civarına ulaştı. 2
seneye göre herkes ileri giderken 40 milyar
dolarlık kaybımız söz konusu. Biz tekrar hızlı
bir büyüme dirayetine girmek durumundayız.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2015

Yeni bir hükümetin, koalisyon hükümetinin
hızla
kurulup,
Türkiye’nin
ekonomik
meselelerine hızla, acilen tedbir alınması
lazım. Yeni bir büyüme modeline ihtiyacımız
var. 30 sene önce Yunanistan ekonomisiyle
Türkiye ekonomisi eşitti. Petrol zengini Suudi
Arabistan bizden daha da büyüktü. Şimdi
30 sene sonra görünen Suudi Arabistan ve
Yunanistan üst üste koy, artık bir Türkiye
ediyorlar, haberiniz olsun.”
‘KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI AZ’
Protokol
konuşmalarının
ardından
kürsüye gelen Hisarcıklıoğlu, bölge ve
ülkedeki ekonomik gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki
nüfusun neredeyse yarısının kadınlardan
oluştuğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, kadın
girişimci oranının ise yüzde 7 olduğunu
aktardı. Kadınların girişimcilikte daha
çok aktif olması gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Allah israfı haram kılmış.
Nüfusumuzun neredeyse yarısı kadınlardan
oluşurken, girişimci kadınlarımızın yüzde 7
olması üzücü bir durum” dedi.

‘HER
YİLİ
MİLYON
BULUNMAK ZORUNDAYIZ'

KİŞİYE

İŞ

FİFA’nın, Ronaldo, Messi gibi yıldız
futbolculara pozitif ayrımcılık sağladığına
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, girişimcileri
de yıldız futbolculara benzetti. Hakemlere
yeni getirilen kurallara göre futbola değer
katan ve güzelleştiren yıldız oyunculara
pozitif ayrımcılık yapıldığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Vergisini
veren, üretimini yapan, ihracat yapan, adam
istihdam eden herkesi pozitif ayrımcılıkla
koruyalım, gözetelim, onlara gözümüz gibi
bakalım. Bu kardeşlerimiz olmasa, Türkiye'de
ne üretim olur, ne zenginlik, ne de iş ve aş
olur. Eğer bu ülkede işlerin, bürokrasinin çarkı
dönüyorsa, vergiyi veren, adam çalıştıran
bu kardeşlerimiz sayesinde. Kamudaki
tüm kardeşlerimizden rica ediyorum, çünkü
çocuklarınıza işi bunlar verecek. Bunlar
işlerini büyütsünler ki daha çok iş çıksın.
Türkiye’nin önümüzdeki günlerde en önemli
sıkıntısı istihdam. Her yıl 1 milyon kişiye iş
bulmak zorundayız.”
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Ronaldo, Messi gibi ayrımcılık istiyoruz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
büyümede tıkandığını, 6 yıldır yerinde
saydığını söyledi, yatırımcılar için FİFA’nın
yıldız futbolculara sağladığı gibi pozitif
ayrımcılık istedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
büyümede tıkandığını, kişi başına milli
gelirde 10 bin dolarda kaldığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Adana rekortmenleri ödül
töreni ile TOBB Endüstri Meslek Lisesi
Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada,
FİFA’nın, Ronaldo, Messi gibi yıldız
futbolculara pozitif ayrımcılık sağladığına
işaret etti. Yatırımcıları da yıldız futbolculara
benzeten, benzer şekilde yatırımcıların pozitif
ayrımcılıkla gözetilmesini, korunmasını
isteyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Vergisini veren, üretimini yapan, ihracat
yapan, adam istihdam eden herkesi pozitif
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ayrımcılıkla koruyalım, gözetelim, onlara
gözümüz gibi bakalım. Bu kardeşlerimiz
olmasa, Türkiye’de ne üretim olur, ne
zenginlik, ne de iş ve aş olur. Kamudaki tüm
kardeşlerimizden rica ediyorum, çünkü yarın
çocuklarınıza işi bunlar verecek. Türkiye’nin
önümüzdeki günlerde en önemli sıkıntısı
istihdam. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak
zorundayız. 10 yıl sonra bu rakam 1 milyon
300 bin kişiye çıkacak.”
Hızla koalisyon kurun
TOBB olarak tüm partilerden milli iradenin,
‘koalisyon kurun’ talebi doğrultusunda hızla
hareket etmelerini beklediklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “ Bunu niçin bekliyoruz. Biz
büyümede tıkandık. Son 6 yıldır yerimizde
sayıyoruz. Orta gelir tuzağının içindeyiz. Kişi
basma düşen milli gelirimizi 10 bin dolara
getirdik, kaldık. 6 yıldır aynı yerde duruyoruz.
2013’te milli hasıla 820 milyar dolar iken
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2015’te bu rakam 780 milyar dolar civarında özellikle kadın girişimci sayısını artırması
kaydetti.
Kadınları
TOBB
olacak. 40 milyar dolarlık kaybımız söz gerektiğini
organlarında daha fazla görmek istediklerini
konusu” dedi.
İlçe bazlı olmazsa Kayseri gibi ilçeleri anlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin ihtiyacı
olan girişimcilik. Zenginleşmenin de tek
Doğu’nun altında olur
ilacı var o da girişimcilik. Nüfusumuzun
RİFAT Hisarcıklıoğlu, Adana’da bir yarısı kadın ama kadın girişimcilerin toplam
moral varlığı gördüğünü ancak teşvik girişimciler içindeki oranı maalesef yüzde 7”
yasası konusunda önemli bir sıkıntısı dedi.
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Geçen
‘Elhamdülillah Adanalıyık’ diyeceksiniz
dönem Başbakanımızdan ‘ilçe bazlı teşvik
Başarılı olan şehirlerin incelendiğinde
uygulamasının’ Türkiye’de uygulanacağına
dair söz almıştık. Çünkü buna geçilmezse temelinde birlik ve beraberlik duygularının
bazı yerlerde Kayseri’de olduğu gibi şehir gelişmiş olduğuna dikkati çeken TOBB
merkezi zengin, ilçeleri doğu, güneydoğunun Başkanı, Türkiye’de en son şikâyet edecek
daha altında olur. İlçe bazlı teşvik sistemine ilin Adana olması gerektiğini vurgulayarak,
diyeceksiniz.
muhakkak geçileceğini biliyoruz” dedi. “Elhamdülillah Adanalıyık
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin girişimci sayısını, Haberiniz olsun” ifadesini kullandı.
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TOBB BAŞKANI, SİYASET VE İŞ DÜNYASINI İSTİHDAM KONUSUNDA UYARDI

1 milyon kişi iş bekliyor
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en
önemli sıkıntısının istihdam, iş bulma ve iş
üretme olduğunu belirten TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Her yıl 1 milyon kişiye
iş bulmak durumdayız, 10 yıl sonra bu rakam
1 milyon 300 bin kişiye çıkacak. Yatırımcıya,
yıldız oyunculara pozitif ayrımcılık yapılmalı”
dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde en önemli sıkıntısı
istihdam sıkıntısı. Her yıl 1 milyon kişiye iş
bulmak durumdayız, 10 yıl sonra bu rakam 1
milyon 300 bin kişiye çıkacak” dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Adana
rekortmenleri
ödül töreni ile TOBB Endüstri Meslek
Lisesi Protokolü imza töreninde yaptığı
konuşmada,
başarılı
olan
şehirlerin
300
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incelendiğinde temelinde birlik ve beraberlik
duygularının gelişmiş olduğuna dikkati çekti.
Türkiye’de en son şikâyet edecek ilin Adana
olması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Elhamdülillah Adanalıyık’ diyeceksiniz.
Haberiniz olsun” dedi.
İHTİYACIMIZ GİRİŞİMCİLİK
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
girişimci
sayısını, özellikle kadın girişimci sayısını
artırması gerektiğini kaydetti. Kadınları
TOBB organlarında üyelik ve yönetim kurulu
üyeliklerinde daha fazla görmek istediklerini
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin ihtiyacı
olan girişimcilik Zenginleşmenin de tek ilacı
var o da girişimcilik Ne kadar çok girişimci var
o kadar zenginsin. Bu kapsamda biz Türkiye
olarak zengin olmak istiyoruz. Nüfusumuzun
yansı kadın ama kadın girişimcilerin toplam
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girişimciler içindeki oranı yüzde 7 maalesef.
Biz kadın girişimci sayısını artırmak istiyoruz.
Allah, ‘israf haram’ demiş, nüfusumuzun
yansını yok görüyoruz ama diğer yarısıyla
da ancak bu kadar yapabilmişiz” ifadesini
kullandı.
POZİTİF AYRIMCILIK İSTİYORUZ
Hisarcıklıoğlu, dünyada futbolda yetkili
kurumlar tarafından hakemlere yönelik “yıldız
oyunculara pozitif ayrımcılık” yapılması
istendiğini söyledi. Bunun sebebi olarak
o yıldız futbolcular sayesinde hakemlerin
maaşlarının verilmesi, futbol endüstrisinin
varlığının bu oyunculara borçlu olmasının
belirtildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
buna benzer şekilde kamudaki tüm
görevlilerin istihdam sağlayan, yatırım yapan
kişilerin, yatırımcıların hep beraber pozitif
ayrımcılıkla gözetilmesini, korunmasını

istedi. Hisarcıklıoğlu, “Yarın çocuklarınıza
işi verecek yatırımcılar. Onlar işlerini
büyütsünler ki daha fazla iş çıksın. İstihdam
sıkıntımız ortadan kalksın” dedi.
Adana rekortmenlerine TOBB’dan ödül
yağdı
Adana Ticaret Odası, Sanayi Odası,
Ticaret Borsası ve Adana Vergi Dairesi
tarafından Adana rekortmenleri ödül töreni
ile TOBB Endüstri Meslek Lisesi Protokolü
imza töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2013 yılı Adana kurumlar
ve gelir vergisi rekortmenleri, 2014 yılı
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasında listeye Adana’dan giren
firma temsilcileri, Adana Ticaret Borsası’na
en yüksek tescil yapan üyeler ile 2014 yılı
kurumlar vergisi en fazla matrah veren firma
temsilcilerine ödüllerini verdi.
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6 YILDIR YERİMİZDE SAYIYORUZ
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, ister. Huzur olmadan ticaret olmaz” diye
EKONOMİNİN
ACİL
SORUNLARI konuştu.
OLDUĞUNU BELİRTEREK, “BÜYÜMEDE
6 yıldır yerimizde sayıyoruz
TIKANDIK. YENİ BİR BÜYÜME MODELİNE
TOBB
BAŞKANI
RİFAT
İHTİYACIMIZ VAR” DEDİ.
HİSARCIKLIOĞLU,
TÜRKİYE’NİN
YENİDEN HIZLI BÜYÜME BAŞLAMALI BÜYÜMEDE 6 YILDIR YERİNDE SAYDIĞINI
Koalisyon
hükümeti
kurulması
ile BELİRTEREK, KOALİSYON HÜKÜMETİNİN
KURULMASI
GEREKTİĞİNİ
ilgili partiler arası görüşmeler halen HEMEN
başlamazken, TOBB Başkanı'ndan uyarı SÖYLEDİ.
geldi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin ekonomik
TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB)
meselelerine hızla ve acilen tedbir alınması Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni bir
lâzım. Biz büyümede tıkandık. Son 6 yıldır hükümetin, koalisyon hükümetinin hızla
yerimizde sayıyoruz” dedi.
kurulup, Türkiye’nin ekonomik meselelerine
HUZUR OLMADAN TİCARET OLMAZ

Ekonomide
orta
gelir
tuzağına
düşüldüğünü, kişi başına millî gelirin 6 yıldır
10 bin doların üzerine çıkılamadığına dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, “Yeni bir büyüme
modeline ihtiyacımız var. Ekonomi huzur
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hızla ve acilen tedbir alınması lâzım. Yeni
bir büyüme modeline ihtiyacımız var. Bu
kapsamda ben ülkemin geleceğinden
umutluyum.” dedi. Adana’da düzenlenen
vergi rekortmenleri ödül töreninde konuşan
Hisarcıklıoğlu, millî iradenin 7 Haziran
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seçimlerinde ortaya çıktığını ve sandığın
‘koalisyon kurun’ dediğine dikkat çekti.
Siyasî partilerin bundan sonra hızla
hareket etmelerim beklediklerini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Niçin bekliyoruz bunu. Şunun
için bekliyoruz. Biz büyümede tıkandık. Son 6
yıldır yerimizde sayıyoruz. Sayın Babacan’ın
dediği gibi orta gelir tuzağının içindeyiz.
Kişi başına Millî geliri 10 bin dolara getirdik,
kaldık. 6 yıldır aynı yerdeyiz.” diye konuştu.
Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası,
Adana Ticaret Borsası ve Adana Vergi Dairesi
tarafından bir otelde Adana rekortmenleri
ödül töreni ile TOBB Endüstri Meslek Lisesi
Protokolü imza töreni düzenlendi. Törende,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma
yaptı.

‘YENİ BÜYÜME MODELİNE İHTİYAÇ
VAR’
Hisarcıklıoğlu, millî gelirde aynı yerde
olmanın aksine 2013’te Türkiye’nin gayri safi
millî hâsılasının 820 milyar dolarken 2015’te
bu rakamın 780 milyar dolarında civarında
olacağını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Yani 2
seneye göre 40 milyar dolar kaybımız söz
konusu olacak. Biz tekrar hızlı bir büyüme
trendine girmek durumundayız. İnsanlara
iş bulabilmek için yapmak zorundayız.
Zenginleşmek için yapmak durumundayız.
Onun için yeni bir hükümetin koalisyon
hükümetinin hızla kurulup Türkiye’nin
ekonomik meselelerine hızla acilen tedbir
alınması lâzım. Yeni bir büyüme modeline
ihtiyacımız var. Bu kapsamda ben ülkemin
geleceğinden umutluyum.”
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TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Büyümede
tıkandık, 6 yıldır yerimizde sayıyoruz
6 yıldır yerimizde sayıyoruz
Milli iradenin 7 Haziran’da ‘koalisyon kurun’
mesajı verdiğini belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni bir büyüme modeline
ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Büyümede tıkandık. 6 yıldır yerimizde
sayıyoruz. Babacan’ın dediği gibi orta gelir
tuzağının içindeyiz. Son 2 senelik kaybımız
40 milyar dolar.” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni bir
hükümetin, koalisyon hükümetinin hızla
kurulup Türkiye’nin ekonomik meselelerine
hızla ve acilen tedbir alınması lazım. Yeni
bir büyüme modeline ihtiyacımız var. Bu
kapsamda ben ülkemin geleceğinden
umutluyum.” dedi.
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Hisarcıklıoğlu, vergi rekortmenleri ödül
töreni ile TOBB tarafından yaptırılacak
meslek lisesinin imza törenine katılmak
için Adana’ya geldi. Hisarcıklıoğlu, iftar
yemeğinin ardından yaptığı konuşmada,
milli iradenin 7 Haziran seçimlerinde ortaya
çıktığını ve sandığın ‘koalisyon kurun’
dediğine dikkat çekti. Siyasi partilerin bundan
sonra hızla hareket etmelerini beklediklerini
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Niçin bekliyoruz
bunu? Şunun için bekliyoruz. Biz büyümede
tıkandık. Son 6 yıldır yerimizde sayıyoruz.
Sayın Babacan’ın dediği gibi orta gelir
tuzağının içindeyiz. Kişi başına milli geliri
10 bin dolara getirdik, kaldık. 6 yıldır aynı
yerdeyiz.” diye konuştu.
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‘YENİ BÜYÜME MODELİNE İHTİYACIMIZ gibi katkı beklediklerini bildirdi. Ülkedeki
sanayici işadamı için gerekli şartların yerine
VAR’
Hisarcıklıoğlu, milli gelirde aynı yerde getirilmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
olmanın aksine 2013’te Türkiye’nin gayri safi “Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan
milli hasılasının 820 milyar dolarken 2015’te da zenginlik olmaz. Zengin olmak istiyorsak
bu rakamın 780 milyar dolan civarında ticaretin önünü açacağız. Ticaretin de tek bir
olacağını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Yani 2 ilacı var; huzur.” ifadelerini kullandı.

Adana’da en fazla Kurumlar ve Gelir
Vergisi ödeyen ve Türkiye’nin ilk 500
sanayi kuruluşu arasına giren firmalara da
onurluk verildi. Törene, Vali Mustafa Büyük,
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe,
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç
ve işadamları da katıldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Adana’da TOBB tarafından
yaptırılacak meslek lisesinin imza törenine
Girişimciler olarak devletten para pul katıldı, iftar yemeğinde konuşma yapan
istemediklerini ancak sanayide Türkiye’nin Hisarcıklıoğlu, siyasi partilerin bundan sonra
önündeki ülkelerde işadamlarının desteklendiği hızla hareket etmelerini ve ekonomiye yönelik
acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.
seneye göre 40 milyar dolar kaybımız söz
konusu olacak. Biz tekrar hızlı bir büyüme
eğilimine girmek durumundayız. İnsanlara
iş bulabilmek için yapmak zorundayız.
Zenginleşmek için yapmak durumundayız.
Onun için yeni bir hükümetin koalisyon
hükümetinin hızla kurulup Türkiye’nin
ekonomik meselelerine hızla acilen tedbir
alınması lazım. Yeni bir büyüme modeline
ihtiyacımız var. Bu kapsamda ben ülkemin
geleceğinden umutluyum.” şeklinde konuştu.
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Kazakistan'a Türk modeli anlatıldı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan Başbakanı Massimov’un davetlisi
olarak geldiği başkent Astana’da temaslarda
bulundu. Başbakanlık binasında Massimov
tarafından kabul edilen Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan Enerji Bakanı Vladimir Shkolnik
ve Ulusal Girişimciler ve İşverenler Birliği
(Atameken) Başkanı Timur Kulibayev’in de
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katıldığı toplantıda Türkiye’nin sanayileşme
tecrübesini paylaştı. Toplantıda Kazakistan
hükümeti
tarafından
devreye
alınan
girişimcilere arazi tahsisi gibi avantajların
sunulduğu bölgesel kalkınma programı ele
alındı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin organize
sanayi bölgeleri kurmadaki deneyimlerini
aktardı.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2015

01.07.2015

TOBB BİS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Kazakistan Başbakanı Karim
Massimov ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin Kazakistan’a vereceği
üretim katkısıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Kazakistan’a üretim desteğine devam
Kazakistan’a üretim desteğine devam
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan Başbakanı Karim Massimov’un
davetlisi olarak geldiği başkent Astana’da
temaslarda bulundu. Verimli bir toplantı
gerçekleştirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu,

yatının ortamında uluslararası hukuk
ve tahkim konularında bilgilendirildiğini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Kazakistan’ın petrol
dışı üretimi artırmada ve sanayileşmede
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in
liderliğinde doğru adımlar attığını, Türkiye’nin
bu adımlara destek olmaya devam ettiğini
söyledi.
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Sanayileşmeyi Astana’da anlattı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan
Başbakanı Karim Massimov’un davetlisi
olarak geldiği başkent Astana’da temaslarda
bulundu. Başbakanlık binasında Massimov
tarafından kabul edilen Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan Enerji Bakanı Vladimir Shkolnik
ve Ulusal Girişimciler ve İşverenler Birliği
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(Atameken) Başkanı Timur Kulibayev’in de
katıldığı toplantıda Türkiye’nin sanayileşme
tecrübesini paylaştı. Toplantıda Kazakistan
hükümeti
tarafından
devreye
alınan
girişimcilere arazi tahsisi gibi avantajların
sunulduğu bölgesel kalkınma programı ele
alındı.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2015

02.07.2015

Türkiye’nin OSB deneyimi Kazakistan’da anlatıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
Kazakistan yetkilileriyle buluştu.

(solda) şartlar hakkında bilgilendirildi. Oldukça
verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) aktaran Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamında
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan uluslararası hukuk ve tahkim konularında
Başbakanı
Karim
Massitahmov’un bilgilendirildiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
davetlisi olarak geldiği başkent Astana’da Kazakistan’ın petrol dışı üretimi artırmada
temaslarda bulundu. Türkiye’nin organize ve sanayileşmede Devlet Başkanı Nursultan
sanayi bölgeleri kurmadaki deneyimlerini Nazarbayev’in liderliğinde doğru adımları
aktaran
Hisarcıklıoğlu,
Kazakistan’ın attığını, Türkiye’nin bu destek olmaya devam
bölgesel ekonomik programının sağlayacağı ettiğini söyledi.
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Charles’a iş dünyasının sorunlarını anlattı
BRITISH Academy’de, Prens Charles’ın
da
bulunduğu
oturumda
konuşan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 1.5 milyon şirketi
temsil eden TOBB’un başkanı olduğunu
söyledi ama toplantıya B-20 Dönem Başkanı
olarak katıldığına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu,
özetle şu mesajları verdi: “Sürdürülebilir ve
Kapsamlı gelişme Türkiye’nin G-20 Dönem
Başkanlığı’nın odak noktasıdır. Sürdürülebilir
altyapı yatırımlarının kritik önemini biliyoruz
ve bunu amaç ediniyoruz. Ancak, altyapı
finansman açığı bütün dünya genelinde
sürüyor. Önümüzdeki 15 yılda da 15-20
trilyon dolarlık bir açık çıkmasını bekliyoruz.
B-20 bünyesinde, küresel iş dünyası olarak
bu konuya da yoğunlaşıyoruz. Özel sektör
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yatırımlarının önünü açmalıyız ve daha fazla
kamu-özel sektör ortaklığım mümkün hale
getirmeliyiz. Proje hazırlamanın önünde
önemli teknik ve mevzuat problemleri var.
Yeni bir altyapı yatırım zinciri hazırlamak
büyük bir fikirdir. İş dünyası, hangi ülkelerin
stratejilerinin olduğunu, bu stratejilerin
sürdürülebilir ve kapsayıcı olup olmadığını
bilmek istiyor. Bir başka önemli sorunumuz
da Finansman meselesidir. Hükümetlerden
bu konuda gerekli düzenleyici kurumları
ve atmosferi oluşturmasını istiyoruz. Eğer
altyapı temelli varlıklar için bir likit pazar
oluşturabilirsek ihtiyacımız olan finansmanı
da bulabiliriz.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2015

06.07.2015

TOBB'UN TEKNOLOJİ ÜSSÜ
kolayca
yapmaları
ve
yeni
fikirler
geliştirerek
uygulamalarının
önünün
açılması hedefleniyor. Teknoloji Merkezinde
Mühendislik
Fakültesi
için;
makine
mühendisliği,
endüstri
mühendisliği,
bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ile
malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği
eğitimi ve araştırmalarına yönelik güçlü bir
altyapı ve donanımlar oluşturulmuş. Teknoloji
GÜÇLÜ ALTYAPI VE DONANIM
Merkezinin bir katı Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Teknoloji Merkezinde eğitim ve araştırma Mimarlık Fakültesi için ayrılarak, bu alandaki
faaliyetleri aynı çatı altında toplanarak, eğitim ve araştırmalara yönelik altyapı ve
öğrencilerin disiplinler arası araştırmaları donanımlar kurulmuş.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi teknoloji merkeziyle
dikkat çekiyor. 2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılında açılan ve ağırlıklı olarak mühendislik,
güzel sanatlar ile mimarlık eğitimine yönelik
eğitim ile araştırma alt yapısının bir araya
toplandığı Teknoloji Merkezinde; 74 araştırma
laboratuvarı, 13 tasarım stüdyosu, 37 eğitim
laboratuvarı bulunuyor.
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STK’LARDAN TERÖRLE MÜCADELE İÇİN
HÜKÜMETE TAM DESTEK
Türkiye’nin çalışan ve üreten kesimlerini
temsil eden 8 kuruluş, dün Başbakan
Davutoğlu’nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama
yapan Hisarcıklıoğlu, huzuru sağlamak
için atılacak tüm adımları desteklediklerini
söyledi.

SEN, TİSK, HAK-İŞ ve TOBB’un ziyaretiyle
ilgili bilgi veren Hisarcıklıoğlu, sivil bir
platform olarak gelecek cuma günü, ülkede
son günlerde yükselen terör dalgasına karşı
huzur ve güvenlik konularını istişare etmek
için Ankara da bir araya geleceklerini söyledi.
Toplantıya daha geniş bir istişare zemini için
söz konusu platformda yer alan kuruluşların
illerdeki temsilcilerinin dahil olacağım belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, TürkiyeAB KİK Türkiye kanadı üyelerini, Çankaya
Köşkü’nde kabul etti. Ziyarette Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan ile Çalışma ve
DAVUTOĞLU DA KATILACAK
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de
hazır bulundu. TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu,
“Sayın Başbakanımıza, güvenli bir ülkede
kabulün ardından, bir açıklama yaptı.
yaşamının en doğal hakkımız ve beklentimiz
olduğunu ilettik. Bu beklentiyi, hukukun
TERÖRE KARŞI İSTİŞARE
Türkiye’nin çalışan ve üreten kesimleri olan, içinde kalarak hayata geçirmenin devletin
esnaflarını, çiftçilerini, işçilerini, memurlarını asli yükümlülüğü olduğunun vurgusunu
ve işverenlerini temsil eden, TESK, TZOB, da yaptık. Bu çerçevede huzur ve güveni
TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, TÜRKİYE KAMU- sağlama yolunda atılan ve atılacak bütün
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adımları desteklediğimizi de bildirdik. Sayın yakınları ve Türkiye’ye başsağlığı dileyen
Başbakanımızı istişare toplantımıza davet Başkan Rahmi Çuhacı, Türkiye’deki herkesi
ettik. Kendisi bu toplantıya katılmayı kabul teröre karşı topyekun mücadele vermeye
davet etti.
ettiler.”
KİMLER KATILDI?

Topyekûn mücadele çağrısı

RIFAT Hisarcıklıoğlu, “Kamu güvenliği
tesis edilmeden üretim, ticaret, istihdam
olmaz. Çocuklarımız için mutlu bir gelecek
tesis edemeyiz. Artan terör dalgasından
duyduğumuz üzüntü ve kaygıyı Sayın
Başbakanımıza ilettik. Cuma günü 81 ilin
Teröre karşı ortak duruş
oda ve borsa başkanlarıyla STK temsilcileri
Dün teröre karşı bir açıklama da TUGİAD olarak, 1.000.’i aşkın katılımcıyla bir araya
Yönetim Kurulu’ndan geldi. TÜGİAD Yönetim geleceğiz” diye konuştu.
Kurulu adına şehitlerimize Allah’tan rahmet,
Başbakan Davutoğlu’nu ziyaret eden
heyette esnaf, işçi ve işveren kesimini
temsilen TESK, TZOB, Türk-İş, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, TİSK, Hak-İş ve TOBB
başkanları yer aldı.
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TESK, TOBB, TÜRK-İŞ Başkanları Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

TOBB: Güveni sağlarken hukuka bağlı kalınmalı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TürkiyeAB KİK Türkiye kanadı üyelerini, Çankaya
Köşkü’nde kabul etti. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, çalışan ve üreten kesimler
olarak, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, memuru ve
işverenleri temsil eden, TESK, TZOB, Türkİş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, TİSK,
HAK-İş ve TOBB olarak Davutoğlu’nu ziyaret
ettiklerini kaydederek “Başbakanımıza,
güvenli bir ülkede yaşamanın en doğal
hakkımız ve beklentimiz olduğunu ilettik. Bu
beklentiyi, hukukun içinde kalarak hayata
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geçirmenin devletin asli yükümlülüğü
olduğunun vurgusunu da yaptık. Bu çerçevede
huzur ve güveni sağlama yolunda atılan
ve atılacak bütün adımları desteklediğimizi
de bildirdik” dedi. Hisarcıklıoğlu, sivil bir
platform olarak gelecek cuma günü, ülkede
son günlerde yükselen terör dalgasına karşı
huzur ve güvenlik konularını istişare etmek
için Ankara’da bir araya geleceklerini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, toplantıya daha geniş bir
istişare zemini için söz konusu platformda
yer alan kuruluşların illerdeki temsilcilerinin
dahil olacağını anlattı.
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‘Terör siyaset yapmanın ahlaki bir yolu değil’
İş dünyası temsilcileri Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nu ziyaret etti. Heyet adına
açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, "Mazereti ne olursa olsun
terör siyaset yapmanın ahlaki bir yolu olarak
kabul edilemez. Her türlü terörü lanetliyoruz"
dedi. Heyette, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş
Başkanı Ergün Atalay, Memur Sen Başkanı
Ali Yalçın, Kamu Sen Başkan Yardımcısı
Önder Kahveci, Hak İş Başkan Yardımcısı
Mustafa Toruntay, TİSK Genel Sekreter
Yardımcısı Ferhat İlter yer aldı.
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STK’LARDAN DAVUTOĞLU’NA HUZUR ZİYARETİ

Bin kişilik terör zirvesi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivil
Toplum Kuruluşları olarak huzur ve güvenlik
konularını görüşmek üzere cuma günü
Ankara’da toplanacaklarını belirterek, “Daha
geniş bir istişare zemini için kuruluşlarımızın
illerdeki temsilcileri de bu toplantıya dahil
olacak. Başbakanı da bu toplantımıza davet
ettik. Kendisi de katılmayı kabul etti. Sivil
toplum olarak terörle mücadelemizi göstermek
adına başka eylemlerimiz de devam edecek”
dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da
katılacağı belirtilen cuma günkü bin kişilik
zirvede TOBB, TESK, TZOB, Türk-İş, MemurSen, Türkiye Kamu-Sen, TİSK ve Hak-İş'in
Türkiye çapında 81 ildeki temsilcileri de yer
alacak. Toplantı sonrası son gelişmelerle ilgili
bir bildirge de yayınlanabileceği belirtiliyor.
Türkiye AB Karma İstişare Komitesi Türkiye
üyeleri dün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu
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Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti. Heyette
TESK, TUZOB, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN,
Türkiye KAMUSEN, TİSK, HAK-İŞ ve TOBB
temsilcileri yer aldı. Hisarcıklıoğlu, heyet
adına görüşme öncesi yaptığı açıklamada
şunları söyledi:’
KAYGI DUYUYORUZ
“Malazgirt’te hunharca şehit edilen
Malazgirt
Jandarma
Binbaşı
Aslan
Kulaksız’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Aynı
saldırıda yaralanan eşine Allah’tan şifalar ve
başsağlığı diliyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor
ve lanetliyoruz milletimizin başı sağolsun.
Ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bir terör
dalgası ile karşı karşıyadır. Maalesef bu
menfur eylemlerde çok sayıda yurttaşımızı
kaybettik polis ve askerlerimiz şehit verdik.
Bu yaşanan vahim gelişmelerden büyük
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bir elem, kaygı ve üzüntü duyuyoruz. Son
seçimlerde olduğu gibi milletimiz yine siyaset
yapmanın yolunun sandıktan geçtiğini büyük
bir olgunlukla göstermiştir. Mazereti ne olursa
olsun terör, siyaset yapmanın ahlaki bir
yolu olarak kabul edilemez. Her türlü terörü
lanetliyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği
ve ülkemizde huzurun sağlanması hepimizin
önceliğidir. Zira güvenli bir ülkede yaşamak
en doğal hakkımız ve beklentimizdir. Güven
ve huzuru hukukun içinde kalarak hayata
geçirmek devletin asli yükümlülüğüdür.
Bunları sağlamaya yönelik tüm gerekli
önlemlerin alınmasını destekliyoruz. Açıktır
ki kamu güvenliği tesis edilmeden üretim,
ticaret, istihdam olmaz, refahımız artmaz.

Çocuklarımız için mutlu bir gelecek tesis
edemeyiz.”
KARARLIYIZ MESAJI
Bu açıklama sonrası yapılan görüşmeye
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen
de katıldı. Edinilen bilgilere göre tüm STK
başkanları kendilerine ayrılan 5’er dakikalık
sürede son olaylar hakkındaki görüşlerini
açıkladı. Görüşmenin bitiminden önce genel
bir değerlendirme yapan Başbakan Ahmet
Davutoğlu da “Terörün bitirilmesi konusunda
kararlı oldukları” mesajını verdi.

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

317

72. GENEL KURUL

29.07.2015

Memur, esnaf çiftçi ve işçiden
TERÖRE LANET
Türkiye’nin çalışan ve üreten kesimlerini
temsil eden 8 STK temsilcisi Başbakan
Davutoğlu’nu ziyaret ederek, teröre karsı
ortak tepki verdi. TESK, TZOB, Türk-İş,
Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, TİSK,
Hak-is, TOBB ortak bir açıklama yaparak,
“Kamu güvenliği tesis edilmeden üretim,
ticaret, istihdam olmaz, refahımız olmaz.
Vatandaşlarımızın
can
güvenliği
ve
ülkemizde huzurun sağlanmasına yönelik
devletin aldığı önlemleri destekliyoruz” dedi.
ESNAF, ÇİFTCİ, İŞÇİ, MEMUR VE
İŞVEREN
TEMSİLCİLERİ
TERÖRÜ
LANETLEDİ

Kamu güvenliği olmadan üretim
ve istihdam olmaz
Çalışan ve üreten kesimleri temsil
eden 8 STK'nın temsilcisi dün Başbakan
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Davutoğlu’nu ziyaret ederek, teröre ortak
tepki verdi. Yapılan açıklamada, “Kamu
güvenliği tesis edilmeden üretim, ticaret,
istihdam olmaz, refahımız olmaz” denildi.
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, dün
çalışan ve üreten kesimin temsilcisi sekiz
Sivil Toplum Kuruluşu’nun başkanlarını
kabul etti. Kabul öncesi basın mensuplarına
açıklamada
bulunan
TOBB
Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Dün
Malazgirt’te hunharca şehit edilen Jandarma
Binbaşı Arslan Kulaksız’a Allah’tan rahmet
diliyoruz. Aynı saldırıda yaralanan eşine
Allah’tan şifalar ve başsağlığı diliyoruz. Bu
saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz,
milletimizin başı sağolsun. Ülkemizin,
çalışan, üreten, esnafları, çiftçileri, memurları
temsilen TESK, TZOB, Türk-İş, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, TİSK, Hak-İş, TOBB
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olarak Sayın Başbakanımızı ziyaret ediyoruz.
Ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bir terör
dalgasıyla karşı karşıyadır. Bu çerçevede
23 Temmuz’da Suruç’ta vatandaşlarımızın
öldürülmesi, Adıyaman’da askerimizin ve
Ceylanpınar’da polis memurlarımızın şehit
edilmesi üzerine bir açıklama yayınlamıştık.
Maalesef bu menfur eylemlerde çok sayıda
yurttaşımızı kaybettik, polis ve askerlerimizi
şehit verdik. Tüm vatandaşlarımız gibi bizler
de yaşanan bu vahim gelişmelerden büyük
bir elem, kaygı ve üzüntü duyuyoruz. Son
seçimlerde olduğu gibi milletimiz siyaset
yapmanın yolunun sandıktan geçtiğini büyük
bir olgunlukla göstermiştir. Mazereti ne
olursa olsun terör siyaset yapmanın ahlaki bir
yolu olarak kabul edilemez. Her türlü terörü
lanetliyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği
ve ülkemizde huzurun sağlanması hepimizin
önceliğidir. Zira, güvenli bir ülkede yaşamak
en doğal hakkımız ve beklentimizdir. Güven
ve huzuru hukukun içinde kalarak hayata
geçirmek devletin asli yükümlülüğüdür.
Bunları sağlamaya yönelik tüm gerekli
önlemlerin alınmasını destekliyoruz.
Açıktır ki kamu güvenliği tesis edilmeden
üretim, ticaret, istihdam olmaz, refahımız
olmaz. Çocuklarımız için mutlu bir gelecek
tesis edemeyiz. Bütün üyelerimiz gibi bizler
de artan terör dalgasından duyduğumuz
üzüntü ve kaygıyı Sayın Başbakanımıza
iletmeye geldik. Cuma günü Ankara’da daha
geniş bir istişare zemini için kuruluşlarımızın
illerdeki
temsilcilerinin
de
katılımıyla
gerçekleştireceğimiz
toplantıya
Sayın
Başbakanımızı davet edeceğiz. Sayın
Başbakanımızı bu çerçevede ziyaret etmek
istedik.” Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye
AB Karma istişare Komitesi üyesi Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) başkanlarını Çankaya
Köşkü’nde kabul etti. Kabule (Soldan)

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat i
İter, Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Önder Kahveci, TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, Türk-is Genel Başkanı Ergün
Atalay Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Hak-is Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Toruntay katıldı.
STK’ların
81
ildeki
temsilcileri
Ankara’da teröre karşı buluşacak
TÜRKİYE’NİN
çalışan
ve
üreten
kesimlerini temsil eden STK’ları tüm
Türkiye’deki temsilcilerinin katılımıyla cuma
günü Ankara’da teröre karsı düzenlenecek
toplantıda buluşacak. Toplantıya Başbakan
Davutoğlu’nun da katılacağı belirtildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başbakan
Davutoğlu’nun kabulünden sonra yaptığı
açıklamada, “Heyetimizi kabul ettiği için,
Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz.
Cuma günü, son günlerde yükselen terör
dalgasına karsı, huzur ve güvenlik konularını
istişare etmek ve üzerimize düşenleri
konuşmak üzere, demokratik düzenin
ayrılmaz bir parçası olan, sivil bir platform
olarak, Ankara’da bir araya geleceğiz. Daha
geniş bir istişare zemini için, kuruluşlarımızın
illerdeki temsilcileri de bu toplantıya dahil
olacaklar. Sayın Başbakanımıza güvenli bir
ülkede yasamanın en doğal hakkımız ve
beklentimiz olduğunu ilettik. Bu beklentiyi,
hukukun içinde kalarak, hayata geçirmenin,
devletin asli yükümlülüğü olduğuna vurgu
yaptık. Bu çerçevede, huzur ve güveni
sağlama yolunda atılan ve atılacak bütün
adımları desteklediğimizi bildirdik. Sayın
Başbakanımızı bu istişare toplantımıza
davet ettik. Sayın Başbakanımız toplantıya
katılmayı kabul etti” dedi.
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STK’LAR TERÖRE KARŞI ATILACAK ADIMLARIN ARKASINDA

HUZUR VE GÜVEN İÇİN TAM DESTEK
TOBB başta olmak üzere iş dünyasının
önde sivil toplum kuruluşları, hükümetin
teröre yönelik operasyonlarına tam destek
verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın
Başbakan’a huzur ve güveni sağlama
yolunda atılan ve atılacak bütün adımları
desteklediğimizi de bildirdik” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başbakanımıza,
güvenli bir ülkede yaşamının en doğal
hakkımız ve beklentimiz olduğunu ilettik Bu
beklentiyi, hukukun içinde kalarak hayata
geçirmenin devletin asli yükümlülüğü
olduğunun vurgusunu yaptık. Huzur ve güveni
sağlama yolunda atılan ve atılacak bütün
adımları desteklediğimizi de bildirdik” dedi.
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SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Çalışan ve üreten kesimler olarak, esnafı,
çiftçiyi, işçiyi, memuru ve işverenleri temsil
eden, TESK, TZOB, Türk-İş, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, TİSK, HAK-İş ve TOBB
olarak Başbakan Davutoğlu’nu ziyaret
etmek için Çankaya Köşkü ne geldiklerini
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu kabulden önce
yaptığı açıklamada, Malazgirt’te şehit edilen
jandarma binbaşı Arslan Kulaksıza Allah’tan
rahmet, saldırıda yaralanan eşine şifa ve
başsağlığı dileğinde bulundu ve “Saldırıyı
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimizin
başı sağolsun. Bilindiği üzere, ülkemiz yurt
içi ve yurt dışı kaynaklı bir terör dalgası ile
karşı karşıyadır. Tüm vatandaşlarımız gibi
bizler de yaşanan bu vahim gelişmelerden

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2015

büyük elem, üzüntü ve kaygı duyuyoruz” “Sayın Başbakanımıza, güvenli bir ülkede
yaşamının en doğal hakkımız ve beklentimiz
diye konuştu.
olduğunu ilettik. Bu beklentiyi, hukukun
ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ
içinde kalarak hayata geçirmenin devletin
Hisarcıklıoğlu, mazereti ne olursa olsun asli yükümlülüğü olduğunun vurgusunu
terörün, siyaset yapmanın ahlaki bir yolu da yaptık Bu çerçevede huzur ve güveni
olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, sağlama yolunda atılan ve atılacak bütün
her türlü terörü kınadı. Hisarcıklıoğlu, adımları desteklediğimizi de bildirdik Sayın
“Halkımızın can güvenliği ve ülkemizde başbakanımızı istişare toplantımıza davet
huzurun sağlanması hepimizin önceliğidir” ettik Kendisi bu toplantıya katılmayı kabul
dedi. Açıklamanın ardından Başbakan ettiler” dedi.
Ahmet Davutoğlu, Türkiye-AB KİK Türkiye
CUMA GÜNÜ BİRARAYA GELECEKLER
kanadı üyelerini, Çankaya Köşkünde kabul
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kabulün
ardından yaptığı açıklamada, sivil bir platform gazetecinin, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
olarak gelecek cuma günü, yükselen terör terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve bu
dalgasına karşı huzur ve güvenlik konularını operasyonların iş dünyasına etkilerine ilişkin
istişare etmek için Ankara’da bir araya bilgi verip vermediğim sorması üzerine,
“Bununla ilgili konuşma, Başbakanımızın
geleceklerini bildirdi.
verdiği bilgiler, Sayın Başbakanımızı
BAŞBAKAN DA KATILACAK
ilgilendirir. Bizim söylediklerimiz bunlardır.
Toplantıya daha geniş bir istişare Sayın Başbakanımızı platform toplantısına
zemini için söz konusu platformda yer davet ettik cuma günü 11.00’de beraber
alan kuruluşların illerdeki temsilcilerinin olacağız” diye konuştu.
dâhil olacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
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İŞ DÜNYASINDAN ORTAK AÇIKLAMA:

Tehdidin farkındayız?
TESK, TZOB, Türk-İş, Memur-Sen, KamuSen, TİSK, Hak-İş ve TOBB’dan oluşan
sivil toplum örgütleri, terörle mücadelede
hükümete tam destek açıklaması yaptı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ülkemiz yurt
içi ve yurt dışı kaynaklı bir terör dalgası ile
karsı karsıyadır” dedi. STK’lar cuma günü de
Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecek.
ESNAF,
İŞVEREN

ÇİFTÇİ,

İŞÇİ,

MEMUR

VE

Teröre karşı elele
TESK. TZOB, Türk-İş, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, TİSK, HAK-İş ve TOBB,
terörle mücadelede hükümete tam destek
verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen
8 sivil toplum kuruluşu adına TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Cuma günü, huzur ve
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güvenlik konularını istişare etmek için bir
araya geleceğiz. Sayın başbakanımızı davet
ettik, katılmayı kabul ettiler dedi.
Türkiye’nin siyasi istikrarı yanında
ekonomik atılımlarını da hedef alan terör
dalgasına karşı İşveren, işçi, memur,
esnaf ve çiftçileri temsil eden sivil toplum
kuruluşları elele verdi. Türkiye’nin çalışan
ve üreten kesimlerini temsil eden TESK,
TZOB, Türk-İş, Memur-Sen, Türkiye KamuSen, TİSK, HAK-İş ve TOBB’dan oluşan 8
büyük sivil toplum örgütünün başkanları dün
Ankara’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu
ziyaret etti. Başbakanlık Çankaya Köşkü’nde
basına kapalı gerçekleşen ve 1,5 saat
süren görüşmede Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik de hazır bulundu.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2015

HUZUR MÜCADELESİNE DESTEK

başbakanımızı istişare toplantımıza davet
Toplantının
hem
girişinde
hem ettik. Kendisi bu toplantıya katılmayı kabul
çıkışında 8 büyük sivil toplum kuruluşu ettiler” diye konuştu.
TEHDİDİN FARKINDAYIZ
adına açıklama yapan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Malazgirt’te şehit edilen Jandarma
“Sayın Başbakanımıza, güvenli bir ülkede Binbaşı Arslan Kulaksız’a Allah’tan rahmet,
yaşamının en doğal hakkımız ve beklentimiz saldırıda yaralanan eşine şifa ve başsağlığı
olduğunu ilettik. Bu beklentiyi, hukukun dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları
içinde kalarak hayata geçirmenin devletin kaydetti: “Bilindiği üzere, ülkemiz yurt içi ve
asli yükümlülüğü olduğunun vurgusunu yurt dışı kaynaklı bir terör dalgası ile karşı
da yaptık. Bu çerçevede huzur ve güveni karşıyadır. Bu çerçevede 23 Temmuz’da
sağlama yolunda atılan ve atılacak bütün Suruç’ta vatandaşlarımızın öldürülmesi,
adımları desteklediğimizi de bildirdik” dedi.
Adıyaman’da askerimizin ve Ceylanpınar’da
CUMA
GÜNÜ
TOPLANTI VAR

BAŞBAKAN

İLE polis memurlarımızın şehit edilmesi üzerine,
bir açıklama yayımlamıştık. Maalesef bu
Sivil bir platform olarak gelecek cuma günü, menfur eylemlerde çok sayıda yurttaşımızı
ülkede son günlerde yükselen terör dalgasına kaybettik. Polis ve askerimizi şehit verdik.
karşı huzur ve güvenlik konularını istişare Tüm vatandaşlarımız gibi biz de yaşanan
etmek için Ankara’da bir araya geleceklerini bu vahim gelişmelerden büyük elem, üzüntü
bildiren Hisarcıklıoğlu, toplantıya daha geniş ve kaygı duyuyoruz. Son seçimlerde olduğu
bir istişare zemini için söz konusu platformda gibi, milletimiz, yine siyaset yapmanın yolunu
yer alan kuruluşların illerdeki temsilcilerinin sandıktan geçtiğini büyük bir olgunlukla
dahil olacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Sayın göstermiştir.”
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STK’lardan teröre karşı ortak duruş: üzerimize
düşeni yapmaya hazırız
Toplantının sonunda Türkiye’nin üreten, çalışan
ve işveren tüm kesimlerini temsilen yapılan
ortak açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:
“Sorunlara çözüm bulmanın yeri TBMM’dir.
Terör, siyaset yapmanın ahlaki bir yolu olarak
DÜN, Ankara’daki TOBB Genel Merkezi’nde kabul edilemez.”
TOBB, TZOB, TESK, Türk-İş, Memur-Sen,
Alınan tüm önlemlere destek var
Türkiye Kamu-Sen, TİSK ile Hak-İş öncülüğünde
AÇIKLAMADA şu ifadeler yer aldı:
yaklaşık bin kişinin katılımıyla ‘Teröre karşı “Milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu
sivil inisiyatif toplantısı yapıldı. Toplantıya bozmaya çalışanların oyunlarını boşa
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra çıkarmak için bir aradayız. Gerekli bütün
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gıda, Tarım önlemlerin
alınmasını
destekliyoruz,
ve Hayvancılık Bakam Mehdi Eker, Gümrük ve insanımız, geleceğimiz, kalkınma hedeflerimiz
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli de katıldı. TOBB ve refahımız için özgürlüklerin korunması ve
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında hukukun üstünlüğünün sağlanması konusunda
toplumun bütün kesimlerini temsil eden üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”
kuruluşlar olarak bir araya geldiklerini söyledi.
Bin kişinin katıldığı Teröre Karşı Sivil
İnisiyatif toplantısından ortak açıklama:
“Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Milletimizi
ayrıştırarak istikrarsızlık hedefleyenlerin
oyunlarını boşa çıkarmalıyız.”
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Üretim, istihdam ve refah için kamu güvenliği
olmalı
Teröre Karşı Sivil İnisiyatif, ortak bir
açıklama yaparak üretim, istihdam ve refah
artışı için kamu güvenliğinin önemine dikkat
çekti. Açıklamada, “Kamu güvenliğinin
hukukun içinde kalarak sağlanması için
gerekli tüm önlemleri destekliyoruz” denildi.
TOBB, TZOB, TESK, Türk-İş, Memur-Sen,
Kamu-Sen, TİSK ile Hak-İş’in oluşturduğu
inisiyatif Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
bakanlarla bir araya geldi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nde
(TOBB) düzenlenen “Teröre Karşı Sivil
İnisiyatif programında TOBB, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkİş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ile Hak-İş'in yöneticileri tarafından yapılan

ortak açıklamada terör eylemlerinden
büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, siyaset
yapmanın yolunun sandıktan geçtiğine vurgu
yapıldı.
Hukuk içinde olmalı
Can güvenliğinin olmadığı yerde düşünce
ve ifade özgürlüğü, din ve vicdanla girişim
özgürlüğünün de olamayacağına işaret edilen
açıklamada, terör eylemlerinin özgürlükleri
kısıtladığına ve kaynakları tükettiğine işaret
edildi. Üretim, istihdam ve refah artışı için
kamu güvenliğinin önemine dikkat çekilen
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Milletimizi
ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya,
kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya
çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak için
bugün bir aradayız. Bizler, kamu güvenliğinin
hukukun
içinde
kalarak
sağlanması
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dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek,
“Vatandaşlar olarak can güvenliğimizin
sağlanması ve ülkemizde huzurun tesisi
öncelikli talebimizdir” dedi. “Teröre Karşı
Sivil İnisiyatif” programında, Türkiye’nin
her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün
kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak
bir araya geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu,
güven ve huzuru sağlamanın, kamu düzenini
tesis etmenin v s, devletin asli yükümlülüğü
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, hukukun
öncelikli içinde kalarak teröre karşı bütün önlemlerin
alınmasını desteklediklerini kaydetti.

amacıyla gerekli bütün önlemlerin alınmasını
destekliyoruz. Bu süreçte herkesin daha
soğukkanlı ve sağduyulu olması gerektiğine
inanıyoruz ve bu çerçevede, üzerimize düşen
sorumlulukları istişare etmek için bugün
buradayız. İnsanımız, geleceğimiz, kalkınma
hedeflerimiz ve refahımız için özgürlüklerin
korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması
ve kamu düzeninin tesisi konusunda üzerimize
düşen sorumlulukları gerçekleştirmeye her
zaman olduğu gibi hazırız.”
‘Can güvenliği
talebimizdir’

ve

huzur

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bir terör
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Korumacılık arttıkça ekonomiler daralıyor
MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC)
Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
korumacılık
tedbirleri
arttıkça dünya ekonomisinin daraldığını
belirterek, “Korumacılık hızla kaldırılmalı
ve dünya ekonomisinin motoru yeniden
ticaret olmalı” ifadesini kullandı. TOBB’dan
yapılan açıklamaya göre, ICC Türkiye Milli
Komitesi 61’inci Genel Kurulu, TOBB Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu,

geçmiş yıllarda ticaretin küresel büyümenin
motoru olduğuna işaret ederek şöyle
konuştu: “1990’lı ve 2000’li yıllarda küresel
ticaretin yüzde 7-8 arttığı dönemleri yaşadık.
Ama son yıllarda bu oran yüzde 4.2’ye kadar
düştü. Pasta, istediğimiz hızda büyümüyor.
Bu korumacı politikaları körüklüyor. Sadece
geçtiğimiz yıl, 4 bin 436 korumacı önlem
tespit edilmiş ve bunların 2 bin 999 tanesi
G20 tarafından yapılmış. Korumacılık
tedbirleri arttıkça ekonomi daralıyor.”
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‘Korumacılık tedbirleri dünya ekonomisini
daraltıyor’
MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC)
Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, korumacılık tedbirleri arttıkça
dünya ekonomisinin daraldığını belirterek,
“Korumacılık hızla kaldırılmalı ve dünya
ekonomisinin motoru yeniden ticaret olmalı”
ifadesini kullandı.
TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, ICC
Türkiye Milli Komitesi 61’inci Genel Kurulu,
TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulun açılışında,
2008 küresel krizinden bu yana küresel
ekonomide istikrar sağlanamadığını kaydetti.
4.436 korumacı tedbir Hisarcıklıoğlu “2015’e
girerken, ABD toparlanıyor, işler düzelecek
derken, tamamen farklı bir ortamla
karşılaştık. Euro/dolar paritesindeki değişim,
328
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petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş tüm ülkeleri
farklı farklı etkiledi. Bu karmaşadan bizim
gibi yükselen piyasa ekonomileri en kötü
etkilenenler oldu” dedi. Arjantin, Brezilya,
Rusya ve Çin ekonomilerindeki sıkıntılara
değinen Hisarcıklıoğlu, bu gelişmelerin
küresel ticareti vurduğunu belirtti. Geçmiş
yıllarda ticaretin küresel büyümenin motoru
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: “1990’lı ve 2000’li yıllarda küresel
ticaretin yüzde 7-8 ortalamayla arttığı
dönemleri yaşadık. Ama son yıllarda bu oran
yüzde 4.2’ye düştü. Yani pasta, istediğimiz
hızda büyümüyor. Bu da korumacı politikaları
körüklüyor. Sadece geçen yıl, 4.436 korumacı
önlem tespit edilmiş ve bunların 2.999 tanesi
G20 ülkeleri tarafından yapılmış.
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En hızlı büyüyen 100 şirket 2.7 milyar $’a ulaştı
18 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi
cirosunu yüzde 8.754 artıran Maren Maraş
100 şirketinin rakamsal görünümü
Elektrik oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hakkında da bilgi veren Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Büyüyen her şirket Türkiye’nin geleceğine söz konusu 100 şirketin toplam cirosunun
yatırımdır” dedi.
2,7 milyar dolar, ortalama şirket toplam
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar ‘ Birliği (TOBB) cirosunun 25 milyon dolar olduğunu belirtti.
öncülüğünde, TEPAV ve AlrVVbrld Network Hisarcıklıoğlu,
şirketlerin,
2011-2013
işbirliğinde üçüncüsü düzenlenen Türkiye’nin döneminde ortalama büyüme oranının
en hızlı büyüyen şirketleri yarışması ‘Türkiye yüzde 358 olduğunu belirterek, şirketlerin
100’ sonuçlandı. Yarışmanın birincisi 2011- büyüme hızının Türkiye ekonomisi milli gelir
2013 döneminde satış gelirlerini yüzde 8 bin artış hızından 15 kat daha yüksek olduğunu
754 oranında artıran Maren Maraş Elektrik vurguladı. Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerde
oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül toplam çalışan sayısının yaklaşık 18 bin,
töreninde yaptığı konuşmada, “Büyüyen her şirket başına ortalama çalışan sayısının 165
şirket Türkiye’nin geleceğine yatırımdır” diye olduğuna dikkat çekti.
konuştu.

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

329

72. GENEL KURUL

GİRİŞİMCİLİK ARTMALI

şirketlerinin CEO’larının kurduğu toplam
Girişimciliğin Türkiye’de daha çok şirket sayısı da 600” diye konuştu.
Krombera listede 34’üncü sırada
desteklenmesi gerektiğine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, herkesin garanti işe baktığını
TÜRKİYE
ve
yurtdışındaki
birçok
bu algının değiştirilmesinin zorunlu olduğunu markanın dijital çözümlerinde sorumluluk
söyledi. ABD’de çocuklara kim gibi olmak alarak ve büyüyerek yoluna devam eden
istediklerini sorduğunda ‘Steve Jobs yeni nesil ajans Krombera Türkiye’nin en
veya Mark Zuckerberg’ dendiğini belirten hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 34’üncü
Hisarcıklıoğlu, “Ama Türkiye’de girişimci oldu. Krombera Ajans Başkanı Alper Afşin
olmayı hayal bile etmiyorlar. Gençlerimizi Özdemir; “Krombera 4 sene içerisinde 360
girişimciliğe yönlendirmek zorundayız” diye derece tüm iletişim kanallarında hizmet veren
konuştu.
bir yeni nesil ajansa dönüştü. Türkiye’nin
Toplamda 600 şirket var

en büyük 30’u aşkın firmasına hizmet
ŞİRKET sahiplerinin yüzde 85'i en az bir veriyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
yeni şirket kurmuş olduğunu belirten TOBB şirketi arasında yer alarak başarılarımızın
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 ödüllendirilmesi gurur verici” diye konuştu.
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Huzur olmadan zenginlik olmaz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teröre ticaret-zenginlik ancak bir arada olduğunda
karşı verilecek mücadelenin bir parçası da mümkündür.”
ekonomidir. Özellikle gençlerimizin girişimci
1 milyon genç KPSS’de
nesil olmalarını sağlamak zorundayız” dedi.
Türkiye’de girişimci sayısının artmamasını
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği da sorgulayan Hisarcıklıoğlu, “Başarılı
(TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve AllWorld insanların vitrine çıkarılmasına ve rol model
Network’ün düzenlediği “Türkiye 100" olarak örnek olmalarına ihtiyacımız var” dedi.
sonuçlandı. Önceki gece törenin açılışında Hisarcıklıoğlu şu vurguyu da yaptı: “Kimse
konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu ünlü bir girişimci olmayı hayal etmiyor. Çünkü
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönem çocuklarımıza böyle bir vizyon verememişiz.
artan terör olaylarıyla ilgili üzüntüsünü dile Onları memur yapmak için uğraşıyoruz.
getirdi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Teröre KPSS’ye giren üniversite mezunu sayısı 1
karşı verilecek mücadelenin bir parçası da milyonu aştı.”
ekonomidir. Özellikle gençlerimizin hayata
Keşke koalisyon kurulsa
tutunmaları, şiddet içeren ideolojilerin esiri
olmamaları için; girişimci nesil olmalarını  Ödül törenine katılan iş insanları, aynı
sağlamak zorundayız. Huzur olmadan ticaret,
saatlerde yeni hükümet için buluşan
ticaret olmadan da zenginlik olmaz. HuzurBaşbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP lideri
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Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden bilgi
almaya çalıştı.

bazı oda başkanları “Gündemde birinci
sırayı artık ekonomi almalı” görüşünü
savundu.

 Cep telefonlarından Ankara’yı takip
eden işverenler, görüşme uzadıkça  İşadamları piyasalardaki belirsizlik ve
terör olaylarının kendilerini çok tedirgin
meraklandılar.
ettiğin den yakındı.
 Konuştuğum çoğu işadamı, “Keşke
koalisyon kurulsa da önümüzü rahatlıkla  Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu,
1,80’lerden 2,80’lere yaklaşan doların
görsek” dediler.
tüm hesapları altüst ettiğini belirtirken,
Kur zararı vuruyor
“Eskiden faizden yakınırken döviz kurları
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Sürekli
derdimiz olmazdı. Şimdi gözümüz sürekli
söylüyoruz ama bizi dinlemiyorlar” derken,
dolarda” dedi.
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En hızlı büyüyen iş kadınları ödüllerini Hisarcıklıoğlu’ndan aldı

Onlar Steve Jobs, biz devlet memuru yetiştiriyoruz’
İş dünyası, garantili iş isteyen ve risk Mark Zuckerberg gibi isimler öne çıkıyor.
almaktan çekinen yeni kuşaktan tedirgin.
Ama Türkiye’de kimse ünlü bir girişimci
En hızlı büyüyen şirketlerin kendilerini olmayı amaçlamıyor. Hatta hayal bile etmiyor.
küresel ölçekte de göstereceğini belirten Çünkü çocuklarımıza böyle bir vizyon
Hisarcıklıoğlu, ABD’li gençler yeni Steve verememişiz. Bunun yerine biz ne yapıyoruz.
olmayı hayal ederken, Türkiye’de KPSS Onları memur yapmak için uğraşıyoruz” dedi.
sınavına giren 1 milyon üniversite mezunun Önceki akşam İstanbul’da düzenlenen ve
hayali devlet memuru olmak olduğunu ‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 Şirketi’nin
söyledi. Anadolu kentlerinin 20112013 yılları açıklandığı törende konuşan Hisarcıklıoğlu,
arasında büyüme hızı yüzde 8 binlere ulaşan devlet kademelerinde görev almak için Kamu
2.7 milyar dolarlık 100 şirket çıkarmasına Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren
rağmen iş dünyası, risk almayan yeni üniversiteli sayısının 1 milyonu aştığına dikkat
kuşaktan tedirgin. Türkiye'de gençlerin çekerek burada tehlike çanlarının çalmaya
“garanti iş” ten yana olduğunu ve risk almak başladığını anlattı. Huzur ilk şart Yaşanan
istemediğine dikkat çeken Türkiye Odalar ve terör olayları ve bir türlü sonuçlanamayan
görüşmelerine
ilişkin
de
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koalisyon
“Amerika’da çocuklara ilerde kim olmak açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, bu
istediklerini sorduklarında, Steve Jobs veya ortamda ekonominin ve ticaretin sağlıklı
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bir şekilde yürüyemeyeceğinin altını çizdi.
Hisarcıklıoğlu, “Teröre karşı verilecek
mücadelenin bir parçasını da ekonomi
oluşturur. Huzur olmadan ticaret, ticaret
olmadan da zenginlik olmaz. Huzur-ticaretzenginlik ancak bir arada olduğunda
mümkündür” yorumunu yaptı.
Birinci Maraşlı
TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan
“Türkiye 100 Yarışması” sonuçlarına göre
en hızlı büyüyen şirket olan Maren Maraş
Elektrik’i, satış gelirlerini yüzde 2 bin 501
artıran Karbil Yazılım, yüzde 2 bin 361 artıran
Emza Enerji, yüzde bin 722 artıran Lokman
Hekim Sağlık Hizmetleri ve yüzde bin 196
artıran PAYTR Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri izledi. Yarışmanın birincisinin
Kahramanmaraş’tan çıkmasına karşın şirket
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sayısı sıralamasında ilk sırayı 45 şirket
ile İstanbul aldı. En hızlı büyüyen il ise 12
şirketler İstanbul oldu.
Nitelik yok
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği listeye
katılan şirketlerle bir de anket çalışması
gerçekleştirdi. Sonuçlara göre şirketlerin
en büyük sorunu kalifiye çalışan bulmak.
Şirketlerin yüzde 77’si büyümenin önündeki
en büyük engeli nitelikli iş gücü bulamamak
olarak açıkladı. Türkiye 100 şirketlerinin
yüzde 59’u mevcut işlerini geliştirmek için
ilave sermaye arayışındalar. İlave sermaye
arayışında olduğunu söyleyen işletmelerin
yüzde 59’u da yeni bir teknoloji ya da üretim
tesisi yatırımı yapacağını söyledi. Şirketlerin
yine yüzde 8’i aynı sektörde şirket satın
almayı hedefliyor.
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TÜRKİYE’NİN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ BELİRLENDİ

EN HIZLI MARAŞ’LI
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
yarışması sonuçlandı. 2011-2013 döneminde
satış gelirlerini yüzde 8.754 oranında arttıran
‘Maren Maraş Elektrik’ birinci oldu. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Huzur olmadan
ticaret, ticaret olmadan da zenginlik olmaz.
Huzur, ticaret, zenginlik ancak bir arada
olduğunda mümkündür” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde, TEP AV ve AllWorld Network
işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı
büyüyen şirketleri yarışması “Türkiye 100”
sonuçlandı. Yarışmanın birincisi 2011-2013
döneminde satış gelirlerini yüzde 8 bin 754
oranında artıran Maren Maraş Elektrik oldu.
Küresel ölçekte dikkati çekmek için yürütülen

“Türkiye 100 Yarışması” sonuçlarına göre
en hızlı büyüyen şirket olan Maren Maraş
Elektrik!, satış gelirlerini yüzde 2 bin 501
artıran Karbil Yazılım, yüzde 2 bin 361 artıran
Emza Enerji, yüzde bin 722 artıran Lokman
Hekim Sağlık Hizmetleri ve yüzde bin 196
artıran PAYTR Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri izledi. ‘Türkiye 100 Yarışması’nın
birincisinin Kahramanmaraş’tan çıkmasına
karşın şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı
45 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul’u 12 şirket
ile Ankara, 7’şer şirket ile Kocaeli ve İzmir, 5
şirket ile Kahramanmaraş, 3’er şirket ile de
Gaziantep, Konya ve Antalya takip etti.
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CİROLARI 2.7 MİLYAR
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, ödül töreninin
açılışında yaptığı konuşmada yarışmanın
üçüncü kez düzenlendiğini anımsatarak, 100
şirketin rakamsal görünümü hakkında da
bilgi verdi. Söz konusu 100 şirketin toplam
cirosunun 2.7 milyar dolar, ortalama şirket
cirosunun 25 milyon dolar, şirketlerin, 20112013 döneminde ortalama büyüme oranının
yüzde 358 olduğunu belirterek, şirketlerin
büyüme hızının Türkiye ekonomisi milli gelir
artış hızından 15 kat daha yüksek olduğunu
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerde
toplam çalışan sayısının yaklaşık 18 bin,
şirket basma ortalama çalışan sayısının 165
olduğuna, toplam çalışan sayısının 20112013 döneminde ise yüzde 88 arttığına
işaret etti.
TİCARET HUZUR İSTER
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bir terör dalgası
ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek,
terör eylemlerinde hayatını kaybeden
vatandaşlar ile polis ve askerler için duyduğu
üzüntüyü dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, terör
saldırılarının amacının, Türkiye’nin huzur
ve istikrarını bozmak, toplumda korku
havası ve kaos ortamı oluşturmak olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Unutmayalım ki, huzur olmadan
ticaret, ticaret olmadan da zenginlik olmaz.
Huzur, ticaret, zenginlik ancak bir arada
olduğunda mümkündür.”
• 2.7 milyar dolar 100 şirketin toplam
cirosu
• 17.623 100 şirketin toplam çalışan
sayısı
• %83 2011-2013 döneminde 100 şirketin
çalışan sayısındaki artış oranı
• 43 100 şirketteki CEO’ların ortalama
yaşı
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Gelişmekte olan ülkeler önemli
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkam
Talat Ulussever konuşmasında küresel
düzeyde ekonomik fay hatlarının faaliyette
olduğu, küresel güç merkezlerinin yer
değiştirdiği bir dönemden geçildiğine işaret
etti. Ulussever, 2025 yılında yıllık toplam
geliri 1 milyar doları geçecek 15 bin global
şirketten yüzde 50’ye yakınının gelişmekte
olan ülkelerde yer alacağına işaret ederek,
“2025 yılma kadar ortaya çıkacak her 10
global şirketten 7’sinin gelişmekte olan ülke
menşeli olacağı bekleniyor” dedi.
BİLGİ HİZMETLERİ’ SEKTÖRÜ LİDER
OLDU
YARIŞMAYI
kazanan
şirketlerin
sektöre) dağılımına bakıldığında “Bilgi
hizmet faaliyetleri” 15 şirket ile ilk sırayı
aldı. “Gıda ürünlerinin imalatı” 8 şirket ile,
“Bilgisayar programlama, danışmanlık ve
ilgili faaliyetler” 7 şirket ile, “Diğer imalatlar” 7
şirket ile, “Tekstil ürünlerinin imalatı” 6 şirket
ile, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine
ve ekipman imalatı” 6 şirket ile, “İnsan
sağlığı hizmetleri” 4 Şirket ile sıralamaya
girdiler. Satış gelirlerindeki artış hızına göre
belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketi, etkinlik kapsamında küresel piyasada
görünürlüklerini artırma ve uluslararası
bağlantılarını
kuvvetlendirme,
ABD’ye
düzenlenecek iş seyahati ile bu pazarı
yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
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En hızlı şirket Maraş’tan
belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketi, etkinlik kapsamında küresel piyasada
görünürlüklerini artırma ve uluslararası
bağlantılarını
kuvvetlendirme
fırsatı
bulacaklar. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ödül törenindeki konuşmasında girişimciliğin
daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkat
Gelirde rekor artış
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Herkes garanti işe
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bakıyor, risk almıyor. Bu algı değişmeli” dedi.
öncülüğünde, TEPAV ve AllWorld Network
‘HUZUR OLMADAN TİCARET OLMAZ’
işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100
büyüyen şirketleri yarışması ‘Türkiye 100’
sonuçlandı. Yarışmanın birincisi 2011-2013 şirketin toplam cirosunun 2.7 milyar dolar
döneminde satış gelirlerini yüzde 8754 (87 olduğunu belirterek, “Bu şirketlerin büyüme
kat) artıran Maren Maraş Elektrik oldu. Maren hızı Türkiye milli gelir artış hızından 15 kat
Maraş Elektrik’i, satış gelirlerini yüzde 2501 yüksek” dedi. Terör olaylarına da değinen
artıran Karbil Yazılım, yüzde 2361 artıran Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gençlerin şiddet içeren
ideolojilerin esiri olmamaları için iş sahibi
Emza Enerji izledi.
ve girişimci olmalarını sağlamalıyız. Huzur
Girişimcilik desteklenmeli
olmadan ticaret, ticaret olmadan da zenginlik
Satış gelirlerindeki artış hızına göre olmaz” diye konuştu.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğünde yapılan yarışmanın ilk
sırasında satış gelirleri olarak yüzde 8754
(87 kat) büyüyen Maren Maraş Elektrik yer
aldı.
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi Maren oldu
TÜRKİYE’NİN en hızlı büyüyen şirketleri
açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğünde, TEP AV ve AllWorld
Network işbirliğinde yapılan en hızlı büyüyen
şirketler yarışmasının birincisi, 2011-2013
döneminde satış gelirlerini yüzde 8 bin 754
oranında artıran Maren Maraş Elektrik oldu.
Küresel ölçekte dikkati çekmek için yürütülen
“Türkiye 100 Yarışması” sonuçlarına göre,
söz konusu 100 şirketin toplam cirosu
2.7 milyar dolar oldu. Ortalama ciroları
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ise 25 milyon dolar olarak gerçekleşti. En
hızlı büyüyen şirket seçilen Maren Maraş
Elektrik’i, satış gelirlerini yüzde 2 bin 501
artıran Karbil Yazılım izledi. Üçüncülük ise
satış gelirini yüzde 2 bin 361 artıran Emza
Enerji’nin oldu. Onları Lokman Hekim Sağlık
Hizmetleri ve PAYTR Ödeme ve Elektronik
Para Hizmetleri izledi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, herkesin garanti işe baktığını,
kimsenin risk almak istemediğini, bu algının
değiştirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
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Türkiye memur, ABD Steve Jobs yetiştiriyor
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’de gençler bir vizyon verememişiz. Bunun yerine biz
Steve Jobs, Mark Zuckerberg olmak isterken ne yapıyoruz. Onları memur yapmak için
Türkiye’de 1 milyon üniversite mezununun uğraşıyoruz” dedi.
memur olmayı hayal ettiğini söyledi.
1 MİLYON GENÇ KPSS’Yİ SEÇTİ
Anadolu kentlerinin 20112013 yıllan
Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen ve
arasında büyüme hızı yüzde 8 binlere ulaşan ‹Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 Şirketi’nin
2.7 milyar dolarlık 100 şirket çıkarmasına açıklandığı törende konuşan Hisarcıklıoğlu,
rağmen, iş dünyası yeni kuşağın risk devlet kademelerinde görev almak için
almaktan kaçındığına dikkat çekti. Türkiye’de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)
gençlerin ‘garanti iş’ ten yana olduğunu ve giren üniversiteli sayısının 1 milyonu aştığına
risk almak istemediğine dikkat çeken Türkiye dikkat çekerek burada tehlike çanlarının
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat çalmaya başladığım anlattı. Konuşmasında,
Hisarcıklıoğlu, “Amerika’da çocuklara ileride “Herkes garanti işe bakıyor. Kimse risk almak
İrim olmak istediklerini sorduklarında, Steve istemiyor” ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu,
Jobs veya Mark Zuckerberg gibi isimler iş dünyasının ve ekonomi yönetiminin bu
öne çıkıyor. Ama Türkiye’de kimse ünlü bir algıyı değiştirerek, gençleri girişimciliğe
girişimci olmayı amaçlamıyor. Hatta hayal teşvik etmek zorunda olduğunu kaydetti.
bile etmiyor. Çünkü çocuklarımıza böyle
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HUZUR OLMADAN TİCARET OLMAZ
Yaşanan terör olayları ve bir türlü
sonuçlanamayan koalisyon görüşmelerine
ilişkin
de
açıklamalarda
bulunan
Hisarcıklıoğlu, bu ortamda ekonominin ve
ticaretin sağlıklı bir şekilde yürüyemeyeceğinin
altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “Teröre karşı
verilecek mücadelenin bir parçasını da
ekonomi oluşturur. Huzur olmadan ticaret,
ticaret olmadan da zenginlik olmaz. Huzurticaret-zenginlik ancak bir arada olduğunda
mümkündür” yorumunu yaptı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde,
TEPAV ve AllWorld Network işbirliğiyle
yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri
yarışması ‘Türkiye 100” sonuçlandı, ödüller,
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
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En hızlı şirket Maraş’tan çıktı
TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan “Türkiye
100 Yarışması” sonuçlarına göre en hızlı
büyüyen şirket olan Maren Maraş Elektrik’i,
satış gelirlerini yüzde 2 bin 501 artıran Karbil
Yazılım, yüzde 2 bin 361 artıran Emza Enerji,
yüzde bin 722 artıran Lokman Hekim Sağlık
Hizmetleri ve yüzde bin 196 artıran PAYTR
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri izledi.
Yarışmanın birincisinin Kahramanmaraş'tan
çıkmasına karşın şirket sayısı sıralamasında
ilk sırayı 45 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul'u
12 şirket ile Ankara, 7'şer şirket ile Kocaeli ve
İzmir, 5 şirket ile Kahramanmaraş, 3'er şirket
üe de Gaziantep, Konya ve Antalya takip etti.
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TOBB: Huzur olmadan zenginlik olmaz
Satış gelirini en çok artan 100 şirketin
(3. Türkiye 100) ödüllendirildiği törende
artan terör olaylarına değinen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Unutmayalım ki huzur
olmadan ticaret, ticaret olmadan da zenginlik
olmaz. Huzur-ticaret-zenginlik ancak bir
arada olduğunda mümkündür” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, “Terör saldırılanımı amacının
ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve
toplumda korku havası ve kaos ortamı
yaratmak olduğunu biliyoruz. Milletimizi
ayrıştırarak ülkemizin huzurunu bozmaya,
kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratma gayretine
girenlerin oyunlarım boşa çıkaracağımıza
güvenim tamdır. Tabu şu da unutulmamalı
teröre karşı verilecek mücadelenin bir
bölümünü de ekonomi teşkil eder. Burada
gençlerimiz önemli. Gençlerimizin hayata

tutunmaları, şiddet içeren ideolojilerin
esiri olmamaları için onları girişimciliğe
yöneltmeliyiz” ifadesini kullandı.
Törende girişimciliğe önem verilmesi
gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “Başarılı bireylerin vitrine
gelmeleri, gençlerimize örnek olmaları
gerekiyor. Türkiye’nin zenginleşmesinin
yolu, daha çok girişimci çıkartmasına ve
hızlı büyüyen şirket sayısının artmasından
geçiyor. Amerika’da çocuklara kimi örnek
aldıkları sorulduğunda Steve Jobs veya
Mark Zuckerberg gibi isimler öne çıkıyor.
Ama Türkiye’de ünlü bir girişimci olmayı
amaçlayan yok. Hatta hayal bile etmiyor.
Çünkü çocuklarımıza böyle bir vizyon
verememişiz. Bunun yerine biz ne yapıyoruz.
Onları memur yapmak için didinip duruyoruz.
KPSS’ye giren adedi bunu ortaya koyuyor.
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Risk almaya yanaşan yok. Algı bu olmamalı. cirosuysa 25 milyon dolar. Bu şirketlerin 2011Gençlerimizi girişimciliğe yönlendirmek 2013 döneminde ortalama büyüme oram
yüzde 358. Yani Türkiye 100 şirketlerinin
durumundayız.”
büyümesi, Türkiye ekonomisi milli gelir artış
TOPLAM CİRO 2.7 MİLYAR DOLAR
hızından 15 kat geçiyor. Bu şirketlerde toplam
Hisarcıklıoğlu, 3. Türkiye 100’e katılan eleman sayısı 18 bin, şirket başına ortalama
şirketler ile ilgili olarak da şu açıklamalarda eleman sayısı 165. Türkiye 100 şirketlerinin
bulundu: “Türkiye 100 şirketlerinin toplam toplam eleman sayısı 20112013 döneminde
cirosu 2,7 milyar dolar, ortalama şirket yüzde 88 arttı."
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RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Huzur olmadan ticaret olmaz
Satış gelirini en çok artıran 100 şirketin
ödüllendirildiği törende konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde artan
terör olayları hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Terör saldırılarının amacının
ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve
toplumda korku havası ve kaos ortamı
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Milletimizi
ayrıştırarak ülkemizin huzurunu bozmaya,
kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratma
gayretine
girenlerin
oyunlarını
boşa
çıkaracağımıza güvenim tamdır. Tabii şu
da unutulmamalı, teröre karşı verilecek
mücadelenin bir bölümünü de ekonomi
teşkil eder. Burada gençlerimiz önemli.
Gençlerimizin hayata tutunmaları, şiddet
içeren ideolojilerin esiri olmamaları için
onları girişimciliğe yöneltmeliyiz.” diye

konuştu. Başarılı bireylerin vitrine gelmeleri
ve gençlere örnek olmaları gerektiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin
zenginleşmesinin yolu, daha çok girişimci
çıkartmasından ve hızlı büyüyen şirket
sayısının artmasından geçiyor. Amerika’da
çocuklara kimi örnek aldıkları sorulduğunda
Steve Jobs veya Mark Zuckerberg gibi
isimler öne çıkıyor. Ama Türkiye’de ünlü bir
girişimci olmayı amaçlayan yok. Hatta hayal
bile etmiyor. Çünkü çocuklarımıza böyle
bir vizyon verememişiz. Bunun yerine biz
ne yapıyoruz. Onları memur yapmak için
didinip duruyoruz. KPSS’ye giren adedi bunu
ortaya koyuyor. Risk almaya yanaşan yok.
Algı bu olmamalı. Gençlerimizi girişimciliğe
yönlendirmek durumundayız.” dedi. TOBB,
TEPAV ve AllWorld Network tarafından
tertip edilen 3. Türkiye 100’de birinciliği
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Kahramanmaraş’tan Maren Maraş Elektrik şirket ile Ankara, 7şer şirket ile Kocaeli ve
elde etti. Şirket sayısı bakımından ilk sırayı İzmir, 5 şirket ile Kahramanmaraş, 3’er şirket
45 şirket ile İstanbul aldı. Onun ardından 12 ile de Gaziantep, Konya ve Antalya geldi
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Geleceğin uçağına TOBB damgası
TOBB
ETÜ
Makine
Mühendisliği
öğrencileri, 22 saatlik uçuşta 21 ton yakıt
tasarrufu sağlayabilen, “Geleceğin Uçakları
İçin Motor Tasarımı Yarışması”nda ABD’den
birincilikle döndü. Airbus A350, Airbus
A380 ve Boeing 787 yolcu uçakları için
2025 yılına yetiştirilmesi planlanan çok
yüksek bypass oranına sahip bir motorun
tasarlandığı yarışmada ETU-II-TTF adlı
tasarımıyla birincilik kazandı. Dünyanın
en saygın havacılık enstitülerinden olan
Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün,
dünya çapında düzenlediği Undergraduate
Team Engine Desing Competition 2015
yarışmasında,
TOBB
ETÜ
Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencileri Fırat

Kıyıcı, Bertan Özkan, Ozan Can Kocaman
ve Tekin Aksu, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Uslu
danışmanlığında bu başarıya imza attı.
TOBB ETÜ takımı finalde ABD’nin Embry
Riddle Üniversitesi’nin üç takımı, Kansas
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ni
geride bıraktı. Yanşmayla ilgili bilgi veren
Sıtkı Uslu, şunları söyledi: “Yarışma halen
uçuşlarına devam eden ve minimum 700
yolcu kapasiteli uçaklar için daha verimli bir
motor tasarımını kapsıyor. Yeni tasarlanan
ETU-II-TTF yüksek bypass oranlı turbofan
uçak motoru yüzde 16 yakıt tasarrufu ile
22 saatlik uçuşta 21 ton daha az yakıt
tüketecek."
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60 ülkeden 1000 işadamı
Ankara’da buluşuyor
B20 Türkiye Konferansı 3-5 Eylül’de
Ankara’da
gerçekleştirilecek.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB)
yapılan açıklamaya göre, TOBB ve B20
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev
sahipliğinde
gerçekleştirilecek
organizasyonda bir araya gelecek küresel iş
dünyasının aktörleri ekonomideki sıkıntıları
değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen
B20 Türkiye Konferansı’nda 60 ülkeden
binin üzerinde işadamı ve finans dünyası
temsilcisi yer alacak. Konferansta, G20 finans
bakanları ve merkez bankası başkanlarının
katılacağı oturumlara yer verilecek.

liderlerine hitap edeceği konferansta IMF
Başkanı Christine Lagarde, Hindistan Merkez
Bankası Başkanı Raghuram Rajan, Meksika
Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı Erdem Başçı, iş dünyası ile karşılıklı
fikir alışverişinde bulunacak. Toplantı ile aynı
zamanda, B20 Türkiye’nin Aralık 2014’ten
beri devam ettirdiği çalışmalarının sonuçları
dünyaya duyurulacak.

Bu süreçte, ticaret, altyapı ve yatırımlar,
büyümenin finansmanı, istihdam, yolsuzlukla
mücadele, KOBİ’ler ve girişimcilik görevlileri,
küresel iş dünyasından 800 üyesi ile 19
öneri ortaya koydu. G20 liderlerine sunulmak
üzere hazırlanan bu öneriler, söz konusu
IMF BAŞKANI DA KONUŞACAK
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan konulardaki temel sorunlarına çözümler
Yardımcısı Ali Babacan’ın da iş dünyası içeriyor.
346
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6 SORUN İÇİN ÇÖZÜM ARANACAK
Türkiye dönem başkanlığında çalışma
kapsamını genişleten B20’de bu sene
küresel iş dünyasının tespit ettiği öncelikli 6
sorun alanı şöyle belirlendi: “Küresel ticaret
pastasının eskisi gibi büyümemesi, ticarette
ve yatırımlarda korumacılığın artması, altyapı
yatırımlarının projelendirme ve finansman

süreçlerinde ciddi öngörülebilirlik sorunlarının
bulunması,
finansal
regülasyonlarda
reform sürecinin tamamlanmaması ve
uygulamada
belirsizliklerin
bulunması,
KOBİ’lerin finansmanında ve küresel
ekonomiye entegrasyonunda yaşanan ciddi
sıkıntılar ile kadın ve gençleri iş hayatında
başarıya götürecek beceri gelişiminin
sağlanamaması.”
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60 ülkeden bin işadamı
Ankara’da buluşacak
B20 Türkiye Konferansı 3-5 Eylül’de
Ankara’da
gerçekleştirilecek.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB)
yapılan açıklamaya göre, TOBB ve B20
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda
bir araya gelecek küresel iş dünyasının aktörleri
ekonomideki sıkıntıları değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
katılması beklenen B20 Türkiye Konferansı’nda
60 ülkeden binin üzerinde işadamı ve finans
dünyası temsilcisi yer alacak. Konferansta,
C 20 finans bakanları ve merkez bankası
başkanlarının katılacağı oturumlara yer
verilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da iş
dünyası liderlerine hitap edeceği konferansta
IMF Başkanı Christine Lagarde, Hindistan
Merkez Bankası Başkanı Raghuram Rajan,
348
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Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin
Carstens ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkanı Erdem Başçı, iş dünyası ile
karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak.
Toplantı
ile
aynı
zamanda,
B20
Türkiye’nin Aralık 2014’ten beri devam
ettirdiği çalışmalarının sonuçları dünyaya
duyurulacak. Bu süreçte, ticaret, altyapı
ve yatırımlar, büyümenin finansmanı,
istihdam, yolsuzlukla mücadele, KOBİ’ler ve
girişimcilik görevlileri, küresel iş dünyasından
800 üyesi ile 19 öneri ortaya koydu. C20
liderlerine sunulmak üzere hazırlanan bu
öneriler, söz konusu konulardaki temel
sorunlarına çözümler içeriyor. Türkiye dönem
başkanlığında çalışma kapsamını genişleten
B20’de bu sene küresel iş dünyasının tespit
ettiği öncelikli sorunlar, Ankara’da küresel iş
dünyasının temsilcileriyle tartışılacak.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

02.09.2015

Türkiye’nin ‘Görev Gücü’ dünyanın etrafını 4 kez
turladı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl başkanlığını
yürüttüğüm B20 (Business 20) G20’nin iş
dünyası kolu. Aralık 2014’te B20 Dönem
Başkanlığı’nı Avustralya’dan devraldık. O
günden bu güne oldukça yoğun bir çalışma
temposu içindeyiz” diye konuştu. 15 Aralık’ta
B20 Türkiye Konferansı için 60 ülkeden B20 Türkiye’nin startını verdiklerini kaydeden
1.000’in üzerinde işadamı ve finans dünyası Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
19 ÖNERİ SUNUYORUZ
temsilcisi yarın Ankara’da buluşuyor. İki
günlük konferansta, 20 oturumla küresel
“İlk yurtdışı etkinliğimizi Davos’ta yaptık.
ekonominin gündemindeki önemli konular Washington DC ve Paris’te gerçekleşen
masaya yatırılacak. Açılışını Cumhurbaşkanı Görev Gücü Ortak Toplantıları ile altı
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın
yapacağı ay boyunca devam eden telekonferans
konferans, Türkiye’nin G20 başkanlığında sirkülasyonu neticesinde dünyanın dört bir
önemli bir ev sahipliği olacak.
tarafından gelip B20 çatısı altında buluşan
60 ülkeden 1.000’i aşkın işadamı 3-5
Eylül’de Ankara’da buluşacak. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Görev Gücü üyelerimiz G20
liderleri için 19 öneri ortaya koydu. 170 bin
mil yol yaptık, dünyanın etrafını dört defa
dolandık” dedi.

15 ARALIKTA YOLA ÇIKTIK

800’ün üzerindeki Görev Gücü üyelerimiz
B20
Türkiye
Konferansı
öncesi G20 liderlerine iletilmek üzere 19 öneri
değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı ortaya koydu. Bu süreçte çok yorulduk. 170
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

349

72. GENEL KURUL

bin mil yol yaptık, yani dünyanın etrafını dört “Küresel piyasalar için son derece önemli
defa dolandık” değerlendirmesinde bulundu. kılan bir diğer özellik de paranın patronlarının
burada buluşacak olması. IMF Başkanı
Nelere çözüm aranıyor?
Christine Lagarde, Hindistan Merkez
HİSARCIKLIOĞLU, şöyle devam etti: Bankası Başkanı Raghuram Rajan, Meksika
“Küresel ticaret pastası eskisi gibi büyümüyor. Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens
Finansman süreçlerinde ciddi öngörülebilirlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
sorunları var. KOBİ’lerin küresel ekonomiye Başkanı Erdem Başçı ve Fransa Merkez
entegrasyonunda ciddi sorunlar yaşanıyor Bankası Başkanı Christian Noyer gibi dünya
ve kadınla gençler için iş hayatında başarıya ekonomisini yönlendiren isimler küresel
götürecek beceri gelişimi sağlanamıyor.”
ekonominin gidişatını özel bir oturumda
tartışacak.”
Paranın patronları geliyor
B20 Türkiye Konferansı’nın önemine
işaret eden TOBB Başkanı, şunları söyledi:
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İŞ DÜNYASI LİDERLERE SESLENECEK

‘Artık pasta büyümüyor ticaretin önünü açın’
Yarın Ankara’da yapılacak olan B20 giderek artıyor.
Zirvesi’nde iş dünyası, dünya liderlerine,
 Finansal regülasyonlarda reform oldu
“Ticaretin önünü açın” diye seslenecek. ama uygulama belirsiz.
Listede yatırımların finans sorunu da var,
 Kadın ile gençleri iş hayatında
artan korumacılık önlemleri de
başarıya götürecek beceri gelişimi gerek.
İŞTE SORUNLAR!
Türkiye'nin G20 dönem başkanlığı
Küresel iş dünyasının pek çok sıkıntısı kapsamında Türk iş dünyası da B20 (G20
olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu sorunları ülkelerinin iş dünyası) dönem başkanlığını
şöyle sıraladı:
devraldı. B20 Türkiye Başkanı Rifat
 Küresel ticaret pastası eskisi gibi Hisarcıklıoğlu, yarın yapılacak B20 Türkiye
zirvesi öncesinde küresel iş dünyasının
büyümüyor ve sıkıntı artıyor.
 Yatırımlarda ciddi finansman ve nabzını tuttu. Tüm dünya liderlerine,
iş
dünyasının
sorunlarını
duyurmak
öngörülebilirlik sorunu mevcut.
istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, küresel
 KOBİ’lerin
küresel
ekonomiye iş dünyasındaki sıkıntılara dikkat çekerek,
entegrasyonunda ciddi sorunlar var.
"Küresel ticaret pastası eskisi gibi büyümüyor.
 Ticarette ve yatırımlarda korumacılık Ticarette ve yatırımlarda korumacılık artıyor"
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dedi. B20 Türkiye ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı
Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
da katılacağı B20 Türkiye Konferansı'na
yönelik
değerlendirmede
bulundu.
Hisarcıklıoğlu, B20'nin, G20'nin iş dünyası
kolu olduğunu anımsattı. Hisarcıklıoğlu,
dönem başkanlığının devralındığı Aralık
2014'ten itibaren çok yoğun çalışmalar
yürüttüklerini belirterek, "B20 çatısı altında
G20 liderlerine sunmak üzere 19 öneri
oluşturuldu. Bu süreçte çok yorulduk. 170
bin mil yol yaptık, yani dünyanın etrafını dört
defa dolandık” dedi.

Başkanı Christine Lagarde, Hindistan
Merkez Bankası Başkanı Raghuram Rajan,
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Erdem
Başçı gibi dünya ekonomisini yönlendiren
isimler küresel ekonominin gidişatını özel bir
oturumda tartışacak” bilgisini verdi.
60 ülkeden 1000’in üzerinde yatırımcı,
dünya ekonomisini tartışacak

B20 Türkiye Konferansı, 60 ülkeden
binin üzerinde işadamı ve finans dünyası
temsilcisinin katılımıyla, yarın Ankara’da
başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Cevdet
Yılmaz’ın konferansın ilk gününde açılış
KOBİ’LER DESTEKLENMELİ
oturumuna konuşmacı olarak katılması
Hisarcıklıoğlu, 3-5 Eylül günleri arasında bekleniyor. Konferans süresince toplam
Ankara’da yapılacak B20 Konferansı’nda oturumla küresel ekonomini gündemindeki
sorunlarına yönelik 19 öneriyi, 60 ülkeden önemli konul tartışılacak.
gelecek binin üzerinde katılımcr ile
Başbakan
Ahmet
Davutoğlu’nun
tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi. konferansa ikinci gün katılarak bir konuşma
Hisarcıklıoğlu, dünya liderlerinden taleplerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Aynı gün
de sıralayarak, “Bu taleplerin başında, G20 finans bakanları ve merkez bankası
ticaretin önünü açmaları, altyapı ve yatırım başkanlarının katılacağı ana oturum olacak.
stratejilerini açıklamaları, kadın ve gençler için Açıklamaya göre, B20 Türkiye Görev
beceri gelişimine önem vermeleri, KOBİ’lerin Gücü Başkanları Güler Sabancı, Ali Koç,
finansmana erişimini desteklemeleri geliyor” Hüsnü Özyeğin başta olmak üzere 100’e
dedi.
yakın konuşmacının yer alacağı paralel
Kur savaşları tedirgin ediyor

oturumlarda ise küresel iş dünyasına yeni bir
Paranın patronlarının da konferansta yol haritası çizilecek.
buluşacağını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Kurlardaki hareketlilik kur savaşları tehdidini
kuvvetlendiriyor. Böylesi bir ortamda IMF
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AÇIN TİCARETİN ÖNÜNÜ!
Türkiye iş dünyası dünya liderlerine ev kendisinin yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu,
sahipliğine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Hürriyet’e şöyle konuştu:
Erdoğan’ın iş dünyasına sesleneceği
4 KEZ DÜNYA TURU
toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 60
“15 Aralık’ta küresel iş dünyasından
ülkeden gelecek binden fazla katılımcıya,
pek
çok ismin katılımı ile B20 Türkiye’nin
‘Ticaretin önünü açın’ diyecek.
startını vermiştik. İlk yurtdışı etkinliğimizi
BAŞKENT Ankara’da yarın iş dünyasını Davos’ta yaptık. Şubatta ise Ticaret, Altyapı
temsil eden ‹B20' (Business 20) konferansı ve Yatırımlar, Büyümenin Finansmanı,
düzenlenecek. Türkiye'nin G20 liderliği İstihdam, Yolsuzlukla Mücadele ve KOBİ’ler
kapsamında iş dünyası temsilcilerini ve Girişimcilik Görev Güçleri çalışmalarına
buluşturan iki günlük dev konferansa ev başladı. Washington ve Paris’te gerçekleşen
sahipliği yapacak olan Türkiye Odalar toplantılarla altı ay boyunca devam eden
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat telekonferans sirkülasyonu neticesinde
Hisarcıklıoğlu "60 ülkeden gelecek olan binden dünyanın dört bir tarafından gelip B20 çatısı
fazla katılımcıyla dünya liderlerine ‹ticaretin altında buluşan 800’ün üzerinde katılımcımız
önünü açın' diyeceğiz" dedi. Türkiye'nin G20 liderlerine iletilmek üzere 19 öneri ortaya
geçtiğimiz kasım ayında devraldığı G20 koydu. 170 bin mil yol yaptık, yani dünyanın
dönem başkanlığı kapsamında işdünyasını etrafını dört defa dolandık.
temsil eden B20 dönem başkanlığını da
Pek çok sıkıntı var. Küresel ticaret
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pastası eskisi gibi büyümüyor. Ticarette
ve
yatırımlarda
korumacılık
artıyor,
altyapı yatırımlarının projelendirme ve
finansman süreçlerinde ciddi öngörülebilirlik
sorunları var. Tüm bunların yanında
finansal regülasyonlarda reform süreci
tamamlanmadı, uygulama belirsizlikleri
var.
KOBİ’lerin
küresel
ekonomiye
entegrasyonunda ciddi sorunlar yaşanıyor ve
kadın ile gençler için iş hayatında başarıya
götürecek beceri gelişimi sağlanamıyor.
İş dünyası temsilcileri olarak bizler tam
bu sorunlara parmak basan, bu sorunlara
çözüm getirecek öneriler üzerinde çalıştık.
Hazırladığımıza öneri arasında, ülkelerin
altyapı ve yatırım stratejilerini açıklamaları,
kadın ve gençler için beceri gelişimine önem
vermeleri, KOBİ’lerin finansmanına erişimini
desteklemeleri de olacak.”
İş dünyasının gövde gösterisi
B20 Konferansı’nın tam anlamıyla iş
dünyasının bir gövde gösterisi olacağını
kaydeden
Hisarcıklıoğlu,
“Konferansı
küresel piyasalar için son derece önemli
kılan bir diğer özellik de paranın patronlarının
burada buluşacak olması. 2008’de başlayan
küresel finansal krizden beri küresel
ekonomide istikrar sağlanamıyor. Bir tarafta
iyileşme gözlenirken, diğer tarafta sorunlar
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baş gösteriyor. Kriz döneminde küresel
ekonomiyi ayakta tutan yükselen piyasaların
birçoğunda yavaşlama hatta küçülme
gözleniyor. Kurlardaki hareketlilik kur
savaşları tehdidini kuvvetlendiriyor. Böylesi
bir ortamda B-20’ye katılan isimler daha da
önem kazanıyor” dedi.
Lagarde geliyor
IMF Başkam Christine Lagarde, Hindistan
Merkez Bankası Başkam Raghuram Rajan,
Meksika Merkez Bankası Başkam Agustin
Carstens ve Merkez Bankası Başkam Erdem
Başçı ve Fransa Merkez Bankası Başkam
Christian Noyer gibi dünya ekonomisini
yönlendiren isimler, B20 kapsamında
ekonominin gidişatını özel bir oturumda
tartışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Başbakan Davutoğlu’nun da iş dünyasına
sesleneceği konferansta iş dünyasının da
önde gelen isimleri yer alacak.
Malezyalı işadamları İstanbul’da
Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu
(MATRADE) Türkiye ofisi, bugün Malezya’n
firmaları İstanbul’da Türk firmalarıyla
bir araya getiriyor. Toplantıda geçen ay
yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması da
anlatılacak.
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Dünyadaki ekonomik risklere çözümün adresi
Türkiye
Dünya ekonomisine yon veren isimler yarın
Ankara'da buluşuyor. Zirveyle ilgili bilgi veren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zirvede devlet
başkanlarına iletilmek üzere belirlenen 19
öneriyi binin üzerinde katılımcının huzurunda
dünyaya duyuracaklarını söyledi.

söyledi. Hisarcıklıoğlu "Dünya liderlerinden
taleplerimizin başında ticaretin önünü
açmaları, altyapı ve yatırım stratejilerinizi
açıklamaları, kadın ve gençler için beceri
gelişimine önem vermeleri, KOBİ’lerin
finansmana erişimini desteklemeleri gelecek.
Bu anlamda B20 Konferansı tam anlamıyla iş
dünyasının bir gövde gösterisi olacak" dedi.
Konferansı küresel piyasalar için önemli
kılan özelliklerden bir diğerinin paranın
patronlarının buluşması olduğunu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, 2008'de başlayan küresel
finansal krizden beri küresel ekonomide
istikrarın sağlanamadığını kaydetti.

ÇİN ekonomisindeki belirsizlik dünya
piyasalarını alt üst ederken çözümün adresi
Türkiye oldu. Paranın patronları ile küresel
iş dünyası temsilcileri dünya ekonomisindeki
risklere Başkentte çözüm arayacak. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20
(Business 20) Konferansı ile 19 önerinin 60
Erdoğan açacak
ülkeden gelecek binin üzerinde katılımcıyla
dünyaya
duyurulacağını
belirterek,
Kriz döneminde küresel ekonomiyi ayakta
Türkiye'nin dünyaya tanıtılması açısından tutan yükselen piyasaların birçoğunda
eşsiz bir fırsatı beraberinde getirdiğini
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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yavaşlama gözlendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu
"Kurlardaki hareketlilik kur savaşları tehdidini
kuvvetlendiriyor. Böylesi bir ortamda IMF
Başkanı Christine Lagarde, Meksika Merkez
Bankası Başkanı Agustin Carstens, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem
Başçı ve Fransa Merkez Bankası Başkanı
Christian Noyer gibi dünya ekonomisini
yönlendiren isimler küresel ekonominin
gidişatını özel bir oturumda tartışacak" diye
konuştu. 3-5 Eylül tarihlerinde Ankara'da,
açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın yapacağı konferans hakkında
değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu,
küresel ticaret pastasının büyümediğine
dikkat çekti.
Korumacılık arttı
Ticaret ve yatırımlarda korumacılığın
arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu "Altyapı
yatırımlarının projelendirme ve finansman
süreçlerinde
öngörülebilirlik
sorunları
var. Finansal regülasyonlarda reform
süreci tamamlanmadı. KOBİ’lerin küresel
ekonomiye entegrasyonunda ciddi sorunlar
yaşanıyor ve kadın ile gençler için iş
hayatında başarıya götürecek beceri gelişimi
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sağlanamıyor. İş dünyası temsilcileri olarak
bizler tam bu sorunlara parmak basan, bu
sorunlara çözüm getirecek öneriler üzerinde
çalıştık. Altı ay boyunca geliştirilen öneriler
işte bu öneriler" dedi.
YANIN ETRAFI DÖRT KEZ DOLANDIK
B20
Türkiye
Serüveni
hakkında
Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmeleri söyle:
"Bu yıl Başkanlığını yürüttüğüm B20, G20'nin
is dünyası kolu. Bildiğiniz üzere Aralık 2014'te
B20 Dönem Başkanlığını Avustralya'dan
devraldık. 0 günden bu güne oldukça yoğun
bir çalışma temposu içindeyiz. 15 Aralık'ta
küresel is dünyasından pek çok ismin katılımı
ile B20 Türkiye'nin startını vermiştik. İlk
yurtdışı etkinliğimizi Davos'ta yaptık. Şubatta
ise Ticaret, Altyapı ve Yatırımlar, Büyümenin
Finansmanı, İstihdam, Yolsuzlukla Mücadele
ve KOBİ'ler ve Girişimcilik Görev Güderi
çalışmalarına başladı. Washington DC ve
Paris'te gerçeklesen Görev Gücü Ortak
Toplantıları ile altı ay boyunca süren
telekonferans sirkülasyonu neticesinde
800'ün üzerindeki B20 üyeleri 19 öneri ortaya
koydu. Bu süreçte 170 bin mil yol yaptık, yani
dünyanın etrafını 4 kez dolandık."

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015
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Türkiye’nin en büyük organizasyonu olacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 3-5 Eylül
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek,
B20
konferansının
Türkiye’nin
en
büyük organizasyonu olacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu etkinlik ile 60 ülkeden binden
fazla katılımcı ile 19 önerinin ele alınacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu “Günümüzde küresel
ekonomi politikalarının belirlendiği ana
platform olan ve dünyanın en gelişmiş 20
ekonomisini buluşturan G20; yeni dengelerin
kurulduğu, ucuz finansman imkânlarının
azaldığı küresel sistemde daha önemli hale
gelmiş durumda” değerlendirmesi yaptı.
DÜNYAYI 4 KEZ DÖNDÜK
2014 sonunda B20 Dönem başkanlığının
Avustralya’dan devralındığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “Washington DC ve Paris’te
gerçekleşen Görev Gücü Ortak Toplantı lan
ile altı ay boyunca devam eden telekonferans

sirkülasyonu neticesinde dünyanın dört bir
tarafından gelip B20 çatısı altında buluşan
8oo’ün üzerindeki Görev Gücü üyelerimiz
G20 liderlerine iletilmek üzere 19 öneri
ortaya koydu. Bu süreçte çok yorulduk. 170
bin mil yol yaptık, yani dünyanın etrafını dört
defa döndük” dedi.
KÜRESEL PASTA BÜYÜMÜYOR
Küresel iş dünyası nelerden şikâyet ettiğine
bakıldığında, pek çok sıkıntının olduğunu
dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dönem
başkanlığında çalışma kapsamını genişleten
B20’de bu sene küresel iş dünyasının
tespit ettiği öncelikli sorun alanlarını şöyle
sıraladı: “Küresel ticaret pastasının eskisi
gibi büyümemesi, ticarette ve yatırımlarda
korumacılığın artması, altyapı yatırımlarının
projelendirme ve finansman süreçlerinde
ciddi öngörülebilirlik sorunları.
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Ekonominin
buluşuyor

devleri

Türkiye’de gündemindeki önemli konular küresel iş
dünyası ve hükümetler tarafından tartışılacak.
B20 Türkiye Konferansı 60 ülkeden Açılış oturumunu takiben ilk gün yapılacak
bin üzerinde işadamı ve finans dünyası oturumlarda dünyanın en büyük iş örgütü
temsilcisinin katılımı ile 3 Eylül 2015 olan International Chamber of Commerce
Perşembe günü saat 13.00’de Ankara’da (Milletlerarası Ticaret Odası) Başkanı Harold
TOBB ikiz Kuleler’de başlayacak. Açılış Mc Graw MI, EUROCHAMBRES Başkanı
oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Richard Weber, Doğuş Holding Yönetim
Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Cevdet Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in de aralarında
Yılmaz ve B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. bulunduğu küresel ekonominin önemli
aktörleri konuşmacı olacak.
Rifat Hisarcıklıoğlu konuşacak.
Açılış oturumunun ardından iki günde
toplam 20 oturumla küresel ekonominin
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Dünya ekonomisinin zirvesi Ankara’da
Hakan ÇELİK
Yaklaşan seçim ve aşın yoğun gündem
nedeniyle
yeterince
konuşulamayan
uluslararası
bir
zirveden
bahsetmek
istiyorum. Dünyanın en önemli şirketlerinin
CEO’ları, genel müdürleri, mali sistemin
kilit isimleri, akademisyen ve uzmanlar üç
gün boyunca Türkiye’de olacak. - Türkiye,
kasımda dünyanın en büyük ekonomilerinin
liderlerinin
katılacağı
G-20
zirvesine
ev sahipliği yapacak. Bu buluşmanın
öncesinde -bugün ve yarın- Ankara’da
60 ülkeden bin kişinin katılımıyla B-20
(Business-20) konferansı düzenlenecek.
Resmi adı “B-20 Turkey Conference” olan
etkinliğin koordinasyonunu Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) yapıyor. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibinin
I iki yıldır üzerinde çalıştığı bu
TOBB
Başkanı buluşma, Türkiye’nin küresel Rifat

Hisarcıklıoğlu ekonomide öne çıkması ve yeni
yatırımları çekebilmesi adına hayati önemde.
Konferans bugün 13.00’te Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yabancı konuklara
yapacağı konuşmayla başlayacak. Yarın
Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşacak.
Bu ay içinde New York’ta BM zirvesine de
katılacak olan Davutoğlu’nun, ABD ziyareti
öncesinde vereceği mesajlar merak ediliyor.
B-20 ve G-20’de hükümetler arası bağlantı
fonksiyonunu; Ali Babacan’dan ekonomi
yönetimini devralan, Başbakan Yardımcısı
Cevdet Yılmaz üstleniyor. B-20’nin Türkiye
Şerpası (yöneticisi) ise genç kuşağın
başarılı
akademisyenlerinden
Sarp
Kalkan. Koç, Sabana ve Doğuş Holding’in
aktif destek verdiği B-20 çalışmalarına
TÜSİAD, Dünya Bankası, IMF-OECD gibi
uluslararası kuruluşlar da katkı sağlıyor.
Oturumlarda Merkez Bankası Başkanı
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Erdem Başçı’nın bir sunumu var. Başçı ile
aynı panelde Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanı Christine Lagarde, The Bank of
France Başkanı Christian Noyer, Avustralya
Hazine Bakanı Joe Hockey, Meksika
Merkez Bankasından Agustin Carstens ile
Dr. Ragnuram Rajan söz alacak. Çeşitli
oturumlarda Ferit Şahenk, Cansen Başaran
Symes, Hüsnü Özyeğin, Güler Sabancı,
Ali Koç, Muhtar Kent, Gökhan Öğüt, Erdal
Bahçıvan, Nail Olpak, Arda Ermut, Kenan
Yavuz’un da konuşmalar var. “Profili bu kadar
yüksek insanlar toplanıp ne konuşacak?”
derseniz şöyle özetleyebilirim: Amerikan
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Merkez Bankası FED’in alacağı faiz karan,
Çin ekonomisindeki yavaşlama, daralan
pazarlar, mülteciler sorunu, Ortadoğu’daki
kaos, Ukrayna’daki Rus müdahalesi gibi
sadece ekonomiyi değil, uluslararası sistemi
ilgilendiren çalkantılı meseleler... Bu zor
ortamda, artan nüfusun iş ihtiyacına yanıt
vermek için istihdam yaratılmalı, büyümeye
konsantre olunmalı. Bunun başarılabilmesi
için istikrar ve güven ortamının yakalanması
gerekiyor, çatışmaların durdurulması ve
kalıcı bansın sağlanması da buna bağlı.
Güçlü demokrasi, yapısal reformlar ve
hukuka uygunluk; temel kriterler olmalı.
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‘Güvenli liman’ olarak kapımız herkese açık
B20 Türkiye Konferansının açılışında
yatırımcılara
seslenen
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Sizlere ülkemizin yatırımlar
noktasında kapısı sonuna kadar açıktır.
Türkiye olarak her türlü güvenli liman olma
anlayışımızla kapımızı açtık, her türlü
desteği vermeye hazırız" dedi. Erdoğan,
konuşmasında İpek Yolu vurgusu da yaptı.
KÜRESEL ekonominin gündemindeki
konuların masaya yatırılacağı B20 Türkiye
Konferansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve küresel ekonominin baş
aktörlerinin katılımıyla başladı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde
düzenlenen konferans 60 ülkeden binin
üzerinde iş adamı ve finans dünyası
temsilcisinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Açılış konuşmasında B20’ye üye küresel
şirket sayısının Türkiye’nin dönem başkanlığı
sırasında 300 den 700’e yükselmesini

kapsayıcılık bakımından anlamlı gördüğünü
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş
dünyasının çok sayıda liderinin toplantıda
bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
HERTÜR DESTEĞE HAZIRIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu açıkça
ifade etmek isterim ki sizlere ülkemizin
yatırımlar noktasında kapısı sonuna kadar
açıktır. Türkiye olarak her türlü güvenli liman
olma anlayışımızla kapımızı açtık, her türlü
desteği de vermeye hazırız” diye ekledi.
‘TAKIM OYUNU’ ŞART
Erdoğan, her ekonomik gelişmenin
ilgili ülke ile tüm dünyayı da etkilediği bir
dönemde, birlikte hareket edilmesinin büyük
önem taşıdığını vurgularken, ülkelerin
sıkıntıları aşma yönündeki gayretlerinin güçlü
bir işbirliğiyle desteklenmesinin, ‘bir L takım
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oyunu’ şeklinde sergilenmesinin sorunların B20’yi, hükümetin de destekleriyle ve
daha kolay aşılmasını sağlayacağını kaydetti. sahiplenmesiyle KOBİ’lere de açtıklarının
altını çizerek, hem G20’de hem de B20’de,
SINIRLI KAYIPLA ATLATTIK
“KOBİ 1er nasıl büyür”, “Büyük şirketlerle
Erdoğan, “Biz, 2008 yılındaki küresel nasıl ortaklılar kurar” meselesini, gündemin
finans krizini bu yaklaşımla aldığımız önlemler ana maddesi haline getirdiklerini kaydetti.
sayesinde sınırlı bir kayıpla atlattık. Dünyanın
Barışa, huzura katkı yapmalı
yeni bir küresel ekonomik sıkıntının eşiğinde
Sadece bir ekonomik iş birliği zemini
olduğu şu günlerde aynı yolu hep birlikte takip
etmek mecburiyetindeyiz. G20, önümüzdeki olarak işlemesi halinde G20’nin arzu edilen
dönemde çok daha büyük görevler ifa etme etkiye sahip olamayacağının altını çizen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
potansiyeline sahiptir” ifadesini kullandı.
Pekin-İstanbul’u
dikkate
almayan sürdürdü: “G20’nin aynı zamanda küresel
barış ve istikrara da katkı yapmasını sağlamak
başarılı olamaz
zorundayız. Çünkü küresel düzeyde barış,
G20’nin en önemli hedefinin güçlü, huzur, güven ortamı sağlanmadan ekonomik
dengeli ve sürdürülebilir bir küresel hedeflere ulaşılabilmesi mümkün değildir."
büyümenin sağlanması olduğunu belirten
En büyük sorun kredibilite açığı
Erdoğan, şunları söyledi: “Yaşanan krizin
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
fırsata dönüştürülmesi ve değişim için
yeni imkânların oluşturulmasına vesile ise, “Bugün itibarıyla dünya ekonomisinin
olması mümkündür. Bilhassa gelişmekte önündeki en büyük sorun olarak kredibilite
olan ülkeler ve Asya bölgesi bu bakımdan açığını görüyoruz. Bu açığı ne kadar çabuk
tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Açık kapatırsak, o kadar hızı güven oluşacaktır ve
söylüyorum, bugün Pekin-İstanbul Hattı’nı güçlü bir büyümeyi, sürdürebilir bir büyümeyi
dikkate almayan hiçbir ekonomik, siyasi, getirecektir" ifadelerini kullandı.
sosyal, kültürel projenin başarıya ulaşma
‘Kadın 20’nın açılış tarihi 20 Ekim
şansı yoktur. Bilhassa önümüzdeki 10
DÖNEM başkanlığı sırasında, kadınları
yılda ulaşımda, enerjide, ticarette ve diğer
ekonomiye
teşvik etmek amacıyla “Kadın
alanlarda yaşanacak değişimin merkezinde
bu hat bulunacaktır. Londra’dan başlayıp 20”yi oluşturarak mevcut açılım gruplarını
Pekin’e kadar uzanan tarihi ipek Yolu’nun daha da güçlendirdiklerini anlatan Erdoğan,
canlandırılması mahiyetindeki demiryolu “Kadın 20”nin resmi açılış toplantısının 6
projesini önümüzdeki yeni dönemin sembolü Ekim’de Ankara’da gerçekleştirileceğini
olarak kabul ediyoruz. Halen hizmette olan duyurdu.
Marmaray ve Boğaz’da inşa edilen üçüncü
Mega projeler devam ediyor
köprünün üzerindeki demiryolu hattı bu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu-özel
muazzam projenin iki kıtayı birleştiren
sektör ortaklığı modeliyle başlattıkları yatırım
unsurlardır.”
bedeli 12 milyar dolar olan yeni İstanbul
Dünyanın etrafında 4 tur attık
Havalimanı, 4,5 milyar dolar olan boğaza 3.
B20’nin süregelen çalışma alanları olan köprü, 1,3 milyar dolar olan Avrasya tüneli,
“ticaret, altyapı ve yatırımlar, büyümenin 9 milyar dolar olan İstanbul-İzmir otoyolu ile
finansmanı, istihdam, KOBİ 1er ve yatırım bedelleri 7 milyar doları bulan 17 şehir
yolsuzlukla mücadele” konusunda güçlü hastanesi gibi pek çok projenin planlandığı
bir liderlik kadrosu kurduklarının altını şekilde hızla yürüdüğünü bildirdi.
çizen Hisarcıklıoğlu, “Ali Koç istihdamda,
Antalya’da taçlandıracağız
Güler Sabancı ticarette, Ferit Şahenk
Ekonomik sorunların, siyasi ve jeopolitik
altyapıda, Hüsnü Özyeğin finansta, Ayhan
meselelerden ayrı düşünülemeyeceğini
Zeytinoğlu
yolsuzlukla
mücadelede,
ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
KOBİ’lerde başı çektiler” dedi. Hisarcıklıoğlu,
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Erdoğan, “Bu bakımdan G20, aynı zamanda  Genç istihdamının ve kadınların istihdama
katılım oranlarının arttırılması.
küresel siyasi sorunların da tartışma ve
çözüm üretme platformudur. Antalya  KOBİ’lere kredi sağlama konusundaki
Zirvesi’nde liderler olarak tüm bu hususlarda
riskleri azaltacak finansal araçların etkin
dünyaya güçlü mesajlar vereceğimize
kullanımının sağlanması.
inanıyorum. 2008’den bu yana edindiğimiz
tecrübelerle öyle zannediyorum ki Antalya  KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin
genişletilmesi ve derinleştirilmesi.
Zirvesi herhalde bu zirvelerin taçlandırıldığı
zirve olacaktır” ifadelerini kullandı.
GİRİŞİMCİLİK VİZESİ PROGRAMI
KOBİ’lere ayrı önem
KOBİ’lerin
uluslararası
pazarlara
erişimlerinin
iyileştirilmesi.
B20’nin, hem faaliyet alanını genişleterek
hem de üye sayısını artırarak başarılı bir
5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı
performans ortaya koyduğuna dikkati çeken hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme
Erdoğan, Dünya KOBİ Forumu, istişare stratejilerine entegre edilmesi ve KOBİ’lerin
toplantıları, zirveler ve diğer pek çok etkinlikle dijital ekonomiye erişiminin paydaş işbirliği
güçlendirilen “B20Türkiye’min, artık küresel aracılığıyla iyileştirilmesi.
iş dünyasının en önemli platformlarından
Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret
biri haline geldiğini söyledi. Erdoğan, ilk
sisteminin iyileştirilmesi.
kez bu yıl gündeme getirilen KOBİ’lerle ilgili
G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi
gelişmeleri çok yakından takip edeceklerine
programı başlatılması.
de vurgu yaptı.











Yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete
tarife dışı engelleri barındıran korumacı
DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın
önlemlerin geriye çekilmesi.
onaylanması.
KAMU ALIMLARININ DİJİTALLEŞMESİ
Küresel finansal reform gündeminin
Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği
onaylanması.
aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük
Kanunlar
arasındaki
bütünlüğün
prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistemleri
sağlanması ve finansal reform danışma
için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi
sürecinin iyileştirilmesi.
ve adapte edilmesi.
G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı
Kamu
alımları
dijitalleştirilmesi,
iş
Prensiplerinin uygulanması.
ombudsmanlarının geliştirilmesi ve iş
Yabancı
doğrudan
yatırımın uyumluluk programlarının teşviki.
vergilendirilmesine ilişkin daha fazla
Kasada 60 trilyon dolar para birikmiş
şeffaflık ve uyumun gözetilmesi.
B20 Türkiye Altyapı ve Yatırım Görev
Ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin
Gücü Başkanı Şerit Şahenk, “Büyüme Odaklı
geliştirilmesi.
Gündemi” başlıklı yapısal reform çağrısı
Altyapının
menkul
değer
olarak yaptı. Şahenk, ‘Altyapı yatırımları istihdam
geliştirilebilmesi
amacıyla
yatırım oluşturur, üretkenliği artırır. Kurumsal
ekosisteminin iyileştirilmesi.
yatırımcıların kasasında 60 trilyon dolara
yakın para var. Bu rakamın sadece yüzde
KOBİLERİN FİNANSMANINA ÇÖZÜM
3-4’ü altyapıya kanalize edildi” dedi.
Teknik, yönetsel ve girişimcilik beceri
Size dümende ihtiyacımız var
açıklarını gidermeye yönelik programların
finanse edilmesi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
İstihdam olanaklarını arttırmak için yapısal “Küresel iş dünyası olarak, G20 liderlerinin
yol göstermesine ihtiyacımız var. Kısacası,
reformların uygulanması.
G20 liderlerine 19 maddelik talep
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deniz
dalgalı,
kaptanlara,
dümende
ihtiyacımız
var”
dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Erdoğan’ın, 2002den bu yana, özel sektör
dostu yaklaşım sergilediğini, bir çok reformu
hayata geçirerek, önemli başarılara imza
attığını belirtti.
Türk Devlerden ‘stratejik’ destek
Hisarcıklıoğlu, 61 ülkeden bin 100’ü aşkın
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kişinin katılacağı konferansta dünyanın
en büyük iş örgütlerini ve en büyük üst
yöneticilerini ağırladıklarına dikkati çekerek,
B20 faaliyetlerine SOCAR, KOÇ Holding,
Doğuş Grubu, Fiba Holding ve Vestel’in
“stratejik partner” olarak destek verdiğini
kaydetti.
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Deniz dalgalı, dümende kaptanlara ihtiyaç var
B20
konferansında
yavaşlama gidiyor. Önce ABD ve Avrupa başta olmak
sorunuyla baş etmek için işbirliği çağrısı üzere, merkez ülkelerde sorun vardı. Onlar
toparlanmaya başladı. Ama bugün de
yapıldı.
Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisini gelişen ülkeler sıkıntı yaşıyor. Genç işsizlik
buluşturan ve bu yıl 61 ülkeden 1100’e yakın oldukça yüksek seviyelerde.Geçen 30katılımcıyı ağırlayan G20 toplantılarının 40 yıllık dönemde, uygulanan kapsayıcı
iş dünyası ayağı B20 (Business20) olmayan politikalar nedeniyle, eşitsizlikler
toplantılarının ilk gününde ana gündem artıyor. Eşitsizlik konusu, giderek ekonomik
maddesi, küresel ekonomideki yavaşlama bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir
problemi ve gelişmekte olan ülkelerde problem haline gelmeye başladı. Tüm
su yüzeyine çıkan sıkıntılar oldu. B20 dünyada artan güvenlik açığı ve çatışmalar
Türkiye Konferansı dün Ankara’da başladı. da artan eşitsizlik ve kapsayıcı olmayan
Konferansın açılış konuşmasını Türkiye politikalar ile yakından bağlantılı.”
ABD
Merkez
Bankası’nın
para
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20
musluklarını kapatıp Avrupa Merkez Bankası
Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.
Son altı yıldır küresel büyümede istikrar başta olmak üzere bazı merkez bankalarının
sağlanamadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, parasal genişlemeye gittiği dönemde küresel
ekonomik sorunları şöyle sıraladı: “Dünyanın ekonomideki belirsizliklerin arttığına dikkat
bir tarafı toparlanırken, öbür tarafı kötüye çekti. Bu küresel sorunların çözümü için de
küresel bir koordinasyon mekanizmasına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Prensiplerinin uygulanması.
ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“G20 bu yüzden çok önemli. Deniz dalgalı;  Ortak bir uluslararası yatırım prensipleri
kaptanlara, dümende ihtiyacımız var” dedi.
setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha
2002’den bu yana özel sektör dostu bir
fazla uyumun gözetilmesi.
yaklaşım sergilediğini ve Türkiye’nin piyasa
ekonomisine dönüşmesinde önemli rol  Büyüme hedefleriyle bağlantılı ülkelere
özel
altyapı
yatırımı
stratejilerinin
oynadığını söyledi.
geliştirilmesi.
Türkiye örnekmiş
 Altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi.
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
ise Türkiye’nin G20 gündemi için belirlediği  Beceri açıklarını gidermeye yönelik
programların geliştirilmesi ve finanse
kapsayıcılık,
yatırım
ve
uygulama
edilmesi.
başlıklarından oluşan üç önceliğin G20
ülkeleri arasında geniş kabul gördüğünü  İşgücü piyasalarını daha dinamik ve
belirtti. G20 gündeminde ilk kez bu kadar
kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal
yoğun bir KOBİ ilgisi olduğunu ifade eden
reformların uygulanması.
Yılmaz, dünya ekonomisinin en önemli
 Genç istihdamının ve kadınların istihdama
sorununun ise kredibilite açığı olduğunu
katılım oranlarının arttırılması.
vurguladı. Kredibilitenin sürdürülebilir büyüme
getireceğini söyleyen Yılmaz, "Kararlı bir  KOBİ’lere kredi sağlama konusundaki
riskleri azaltacak finansal araçların daha
siyasi iradeyle yapılan uygulamalar ve buna
etkin kullanılabilmesinin sağlanması.
duyulan güven Türkiye'de büyümenin yapı
taşı olmuştur" dedi.
 KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin
Gelin yatırım yapın

genişletilmesi.

Küresel sorunlara küresel çözümler  KOBİ’lerin uluslararası standartlara uyum
sağlaması için destek verilmesi.
bulunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ise iş dünyasının liderlerine  5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı
yatırımlar için Türkiye’nin kapısının sonuna
hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme
kadar açık olduğunu ve her türlü kolaylığı
stratejilerine entegre edilmesi.
sağlayacaklarını vurguladı.
 Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret
İş dünyasından siyasi liderlere 19 talep
sisteminin iyileştirilmesi.
 B20, dünya liderlerine sunmak üzere  G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi
büyümenin finansmanı, KOBİ’ler, istihdam,
programı başlatılması.
ticaret, altyapı, yolsuzluk ve finans çalışma
askıya
konusundaki
alanlarında 19 talep hazırladı. Rapor dün  Korumacılığın
taahhütlerin
yeniden
vurgulanması,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi.
yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete
 DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının
tarife dışı engelleri barındıran mevcut
onaylanması ve yürürlüğe koyulması.
korumacı önlemlerin geriye çekilmesi.
 Küresel finansal reform gündeminin nihai  Beş yılda G20 ülkelerinde gümrük
hale getirilmesi ve onaylanması.
prosedürleri ve sınırlar arası geçiş
sistemleri için kapsamlı bir dijital ortamın
 Kanunlar
arasındaki
bütünlüğün
geliştirilmesi ve adapte edilmesi.
sağlanmasının vurgulanması ve finansal
reform gündemindeki danışma sürecinin  Kamu alımları dijitalleştirilmesi, için iş
iyileştirilmesi.
uyumluluk programlarının teşvik edilmesi.
 G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı
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ERDOĞAN AYAKTA KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı
Tayyip
Erdoğan
konferans salonunda ayakta karşılandı.
Konuşmaların öncesinde aile fotoğrafı
çektirildi. Erdoğan konferans salonunda
yer aldığı sırada korumaların katılımcıların

arasında ayakta beklemesi dikkat çekti.
Konferans sunucusunun yabancı misafirlere
seslenmek için her İngilizce konuşmasında
Erdoğan’dan izin aldı. Korumalar koridorların
kullanılmasını
engelledi.
Erdoğan’ın
konuşması sırasında AKP milletvekillerinin
olduğu sıralardan “bravo” sesleri yükseldi.
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YOL GÖSTERECEK KAPTANLAR GEREK
Türkiye’nin dönem başkanı olduğu
G20’nin iş ayağı B20 Ankara’da başladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “G20
liderlerinin
bizlere
yol
göstermesine
ihtiyacımız var. Kısacası, deniz dalgalı,
kaptanlara, dümende ihtiyacımız var” dedi.
G20 ülkelerinin liderlerine iletilmek üzere 19
maddelik talep listesi hazırlayan işadamları,
ticarette
korumacı
önlemlerin
geriye
çekilmesini istedi.
Küresel
ekonominin
gündemindeki
konuların masaya yatırılacağı B20 Türkiye
Konferansı, TOBB ev sahipliğinde başladı.
Yabancı basının da katıldığı Ankara’daki
zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı.
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‘Kur savaşı yapılıyor’
Konferans 60 ülkeden binin üzerinde
işadamı ve finans dünyası temsilcisinin
katılımı ile açıldı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı aile fotoğrafı
çekiminin ardından konuklara tanıtım
filmi gösterildi. Toplantı için hazırlanan
logodaki Mevlana ve Rabia motifleri dikkati
çekti. Hisarcıklıoğlu, “kur savaşları” olarak
adlandırılan bir dönemden geçildiğine işaret
ederek, şunları söyledi: “En güçlü paraların
yüzde 10’lar düzeyinde değer kaybının
normal karşılandığı ilginç bir dönem. Tüm
bunlar, küresel ekonomideki belirsizliklerin,
hala ne kadar fazla olduğunu gözler önüne
seriyor. Bu küresel sorunların çözümü için
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de küresel bir koordinasyon mekanizmasına
ihtiyacımız var. Kasım ayında Antalya’da,
Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olacak
liderler, küresel ekonomiye yön verecek
somut adımlar atacaklardır. Çünkü küresel
iş dünyası olarak, G20 liderlerinin bizlere yol
göstermesine ihtiyacımız var. Kısacası, deniz
dalgalı, kaptanlara, dümende ihtiyacımız
var.” Türkiye’yi ve B20’yi anlatmak için 9 aylık
sürede beş kıtada 12 büyük toplantı organize
ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “170 bin
kilometre yol yaptık Dünyanın etrafında dört
turdan fazla attık” dedi.

‘DÜNYANIN SORUNU KREDİBİLİTE’
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
ise G20 gündemine katkıda bulundukları
başlıkların, “kapsayıcılık”, “uygulama” ve
“yatırım” olduğunu belirterek, KOBİ’lerin
sorunlarına da ilk kez bu G20’de bu kadar
eğildiklerini ifade etti. Yılmaz, “Bugün
itibarıyla dünya ekonomisinin önündeki en
büyük sorun olarak kredibilite açığını
görüyoruz. Bu kredibilite açığını biz ne
kadar çabuk kapatırsak, o kadar hızlı güven
oluşacaktır ve bu oluşan güven de güçlü
bir büyümeyi, sürdürebilir bir büyümeyi
getirecektir” dedi.
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B20’DE TARİHİ FIRSAT ÇAĞRISI
B20 Türkiye Konferansında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide yaşanan
krizin tarihi fırsatları içinde taşıdığını kaydetti.
KÜRESEL ekonominin gündemindeki
konuların masaya yatırılacağı B20 Türkiye
Konferansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve küresel ekonominin önemli
aktörlerinin katılımıyla dün Ankara’da başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
ev sahipliğinde düzenlenen konferans
61 ülkeden binin üzerinde iş adamı ve
finans dünyası temsilcisinin katılımı ile
gerçekleştiriliyor.
İSTANBUL-PEKİN VURGUSU
Konferansta
bir
konuşma
yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20’nin en önemli
hedefinin güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir
küresel büyümenin sağlanması olduğunu
belirterek,
şunları
söyledi:
“Küresel
370
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ekonomideki kırılganlığın devam ediyor
olması, bu konudaki en önemli sorundur.
Yaşanan krizin gerisinde yapısal değişimlerin
de rolü olduğunu biliyoruz. Yaşanan krizin
fırsata dönüştürülmesi ve değişim için yeni
imkânların oluşturulmasına vesile olması
mümkündür. Bilhassa gelişmekte olan ülkeler
ve Asya bölgesi bu bakımdan tarihi bir fırsatla
karşı karşıyadır. Açık söylüyorum, bugün
Pekin-İstanbul Hattı’nı dikkate almayan hiçbir
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel projenin
başarıya ulaşma şansı yoktur.”
İSLAMİ FİNANSIN ÖNEMİ
G20 olarak yatırım konusunu öncelikleri
arasına alarak üye ülkelerden yatırım
stratejileri
hazırlamalarını
hep
talep
ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Mevcut
finansman kaynaklarının doğru ve güvenilir
mekanizmalarla büyüme ve istihdam
sağlayacak
projelere
yönlendirilmesini
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sağlamalıyız. Bu çerçevede İslami finans Hisarcıklıoğlu, son 6 yıldır küresel büyümede
gibi alternatif araçların da göz önünde istikrarın bir türlü yakalanamadığını ve
“kur savaşları” olarak adlandırılan bir
bulundurulması yararlı olacaktır” dedi.
dönemden geçildiğini belirterek, şunları
KAPTANLAR DÜMENE
kaydetti: “G20 bu yüzden çok önemli. G20
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise liderlerini etkileyebilecek, küresel gündemi
konuşmasında, iş dünyası olarak kısa yönlendirebilecek, çok önemli bir fırsat
vadede yeni bir sorunla karşı karşıya önümüzde duruyor. Kısacası, deniz dalgalı,
olduklarını belirterek, “Küresel ekonomi yeni kaptanlara, dümende ihtiyacımız var.”
bir para politikasına geçiş yapıyor” dedi.
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B20 ZİRVESİNE 100 İŞADAMI KATILDI

Deniz dalgalı, kaptan gerekiyor
Hisarcıklıoğlu
konuşmasında,
hem
Türkiye’yi hem de B20’yi anlatmak için 9 aylık
sürede 5 kıtada 12 büyük toplantı organize
ettiklerini dile getirerek, “Toplamda 170 bin
kilometre yol yaptık. Yani dünyanın etrafında
4 turdan fazla attık” diye bilgi verdi.
TOPLANTIYA ev sahipliği yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, ticaret
pastasının istenilen hızda büyümediğini, bu
durumun korumacı politikalarla işsizliği ve
eşitsizliği artırdığını kaydetti. “Kur savaşları”
olarak adlandırılan bir dönemden geçildiğine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti. “Ulusal gibi görünen kararların etkileri
küresel oluyor. Bu gelişmeler, bizler için
son derece sıra dışı bir durum. En güçlü
paraların yüzde 10’lar düzeyinde değer
kaybının normal karşılandığı ilginç bir
dönem. Bu küresel sorunların çözümü için
372
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de küresel bir koordinasyon mekanizmasına
ihtiyacımız var. G20 bu yüzden çok önemli.
Umarım, Kasım ayında Antalya’da, Sayın
Cumhurbaşkanımızın misafiri olacak liderler,
küresel ekonomiye yön verecek somut
adımlar atacaklardır. Çünkü küresel iş
dünyası olarak, G20 liderlerinin bizlere yol
göstermesine ihtiyacımız var. Kısacası, deniz
dalgalı, kaptanlara, dümende ihtiyacımız
var.”
Önümüze duvar çekmeyin
Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları 19 talepten
oluşan B20 Raporu’nu Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a teslim edeceklerini belirterek,
“Ticaret serbest olsun, önümüze duvarlar
çekilmesin istiyoruz. Reformlar tamamlansın
ki piyasada belirsizlik ortadan kalksın
istiyoruz” dedi.
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İş dünyası girişimcilik vizesi istiyor.

• KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili veriler daha
şeffaf ve kolay erişilebilir olsun.
• Ortak bir uluslararası yatırım prensipleri
• KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin
seti oluşturulsun.
genişletilmesi
ve
derinleştirilmesi
• Yabancı
doğrudan
yatırımın
sağlansın.
vergilendirilmesine ilişkin daha fazla

• 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefi
G20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine
• Ülkelere özel altyapı yatırım stratejileri
entegre edilsin.
geliştirilsin. Dünya Ticaret Örgütü'nün
Ticareti
Kolaylaştırma
Anlaşması • Dijital ekonomi için küresel ticaret sistemi
iyileştirilsin.
onaylanarak yürürlüğe konulsun.
şeffaflık olsun.

• Küresel finansal reform gündemi nihai • G20 ülkeleri için girişimcilik vizesi programı
başlatılsın.
hale getirilsin. . Kanunlar arasındaki
bütünlük sağlansın ve finansal reform • Yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete
gündemindeki danışma süreci iyileştirilsin.
tarife dışı engelleri barındıran mevcut
korumacı önlemler geriye çekilsin.
• G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı
Prensipleri uygulansın.
• 5 yıl içerisinde kamu-özel işbirliği

aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük
• Altyapının
menkul
değer
olarak
prosedürleri ve sınırlararası geçiş
geliştirilebilmesini
kolaylaştırmak
sistemleri için dijital ortam geliştirilsin.
amacıyla altyapı yatırım ekosistemi
iyileştirilsin. Özellikle teknik, yönetsel ve • Kamu alımları dijitalleştirilsin.
girişimcilik becerilerini dikkate alacak
biçimde programlar geliştirilsin ve finanse • High Level Reporting Mechanisms (iş
ombudsmanlarının) geliştirilsin ve kamu
edilsin.
alımları prosedürleri için iş uyumluluk
• İstihdam olanaklarını artırmak için işgücü
programları teşvik edilsin.’
piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı
yapacak yapısal reformlar uygulansın,
genç istihdamı ile kadınların istihdama
katılım oranları artırılsın.
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G20’nin işveren ve çalışan temsilcileri ortak deklarasyonda anlaştı

B20 ve L20 imzaları attı
İşverenleri temsil eden B20 ile çalışanların
temsilcisi olan L20 işbirliğine vardı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hepimiz gençlerimizi
işsizliğe mahkum etmememiz konusunda
mutabıkız” dedi. Türk-iş Genel Başkanı
Atalay da, “Deklarasyon, iki grubun küresel
sorunlara ortak çözüm arama çabasının
yansımasıdır” diye konuştu.
G20
üyesi
ülkelerdeki
işverenleri
temsilen B20, çalışanları temsilen ise L20
arasında istihdamın artırılması, büyümenin
canlandırılması ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi amacıyla ortak bir deklarasyon
imzalandı. ATO Congresium’da düzenlenen
B20 Türkiye Konferansı kapsamında
gerçekleştirilen "İstihdam Trendleri ve
Ekonomik Büyüme" konulu oturumun
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ardından G20 ile L20 ortak deklarasyon
imza töreni yapıldı. İmza törenine, B20
ve işveren tarafını temsilen TOBB ve B20
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20
İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı
ve Koç Holding Yönetim Ku rulu Üyesi Ali
Koç, B20 Türkiye İstihdam Görev Gücü Eş
Başkanı ve Uluslararası İşverenler Örgütü
(IOE) Başkanı Daniel Funes de Rioja, OECD
İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)
Başkanı ve TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu
katıldı. Törende işçi kesimini temsilen de
L20 ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel
Sekreteri Sharan Burrow, OECD İşçi
Sendikaları Danışma Komitesi (TUAC)
Genel Sekreteri John Evans hazır bulundu.
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GENÇLER İŞSİZ KALMASIN’
Deklarasyonun imzalanmasının ardından
konuşan Hisarcıklıoğlu küresel işçileri
temsilen L20, küresel iş dünyasını temsilen
de B20 olarak ortak sorunlar olan “büyüme
ve istihdam” için talepleri bir deklarasyonla
yayınladıklarını söyledi. Oturumlarda B20 ve
L20 perspektifinden işsizlik, eğitim, yoksulluk
gibi konuların konuşulduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, iki kesim arasında ciddi farklar
varmış gibi görünse de ortak noktaların çok
fazla olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Hepimiz
daha fazla iş, daha fazla büyüme ve daha
iyi çalışma koşulları istiyoruz. Hepimiz
gençlerimizi işsizliğe mahkum etmememiz
konusunda mutabıkız, küresel ekonominin
içinde bulunduğu çalkantılı ortamdan
şikayetçiyiz. Bu kadar ortak noktamız varken,
ayrı düştüğümüz konuları da konuşalım
dedik. İşçi, işveren kesimleri olarak, bu
çabamızın dünyanın r barışına, huzuruna,
refahına hayırlar getirmesini diliyorum.”
GELECEĞE YON VEREN ORTAKLIK
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise
2008 krizinden sonra beklenen iyileşmenin
henüz sağlanamadığını belirtti. Pek çok
ülkenin kemer sıkma politikaları ile toplumsal
sorunların arttığına dikkati çeken Atalay,
“İşçiler sağlıksız ve kötü koşullarda, düşük
ücretle, her türlü güvenceden uzak, seslerini
duyurabilecekleri bir platformdan yoksun,
örgütsüz bir şekilde çalışmak zorunda kaldı”
ifadelerini kullandı. İş bulabilen pek çok
işçinin de hayatları ya da sağlıkları pahasına
çalışmak zorunda kaldığını belirten Atalay,
“İmzalanan deklarasyon L20 ve B20’nin
küresel sorunlara ortak çözüm arama
çabasının ve G20’nin geleceği şekillendirmek
için belirleyeceği politikalara katkıda bulunma
isteğinin yansımasıdır” dedi.
Deklarasyonda gene işsizliğe dikkat
çekildi

genç istihdamına yönelik yapısal tedbirlerin
en hızlı şekilde alınması gerektiği vurgulandı.
G20 hükümetlerine istihdamı arttıracak
makroekonomik politikalara öncelik vermeleri
çağrısı yapılan deklarasyonda, 2025’e kadar
istihdamda cinsiyet farkını % 25 azaltma
hedefini gerçekleştirmek için G20 ülkelerinin
katkı sağlaması gerektiği ifade edildi. Kayıtlı
ekonomiye geçişin özendirilmesinin önemine
de işaret edilen deklarasyonda, işveren ve
işçi kesiminin bu konuda etkin rol oynaması
gerektiği belirtildi.
Kadın ve mülteci ş gücüne daha “azla
katılmalı
IMF Direktörü Christine Lagarde, IMF’ye
üye ülkelerin ortak noktasının kırılgan
toparlanma olduğuna işaret ederek, “Bu
toparlanma ülkeler arasında her zaman
eşit şekilde de olmuyor, istediğimiz kadar
hızlı olmasa da daha çok daha gelişmiş
ekonomilerde
toparlanmanın
olduğunu
görüyoruz" dedi. B20 Türkiye oturumunda
konuşan Lagarde, görevlerinden birinin
de dünyadaki istikrara katkıda bulunmak
olduğunu ifade etti. Lagarde ayrıca,
kadınların ve mültecilerin daha fazla iş
gücü piyasasına girmesiyle ekonomide
kapsayıcılığın artacağını vurguladı.
Rüşvetlerin yüzde 80’i
SOECD Hukuk Dairesi Direktörü Nicola
Bonucci, rüşvetlerin yüzde 80'inin devletlerin
sahip olduğu kuruluşlara verildiğini belirterek,
bunların sadece yüzde 25'inin açığa çıktığını
söyledi. Bonucci. bu rakamların yüksek
riskli işlerde, özellikle madencilikte daha
çok olduğunu gördükleri anlattı. “Yolsuzlukla
Mücadele Görev Gücü” oturumunda konuşan
Bonucci. geçen yıl aralıkta yayımladıkları
rapordan örnekler vererek, inceledikleri
yolsuzluk
vakalarının
genelde
kamu
ihalelerinde olduğunu kaydetti.
‘Lehman Brothers iflası’ döndü

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
işveren ve işçi temsilcilerinin imzaladığı B20 istihdam Görev Gücü Koordinatör
deklarasyonda, dünyada genç işsizliğinin Başkanı Ali Koç, merkez bankalarının ve
kabul edilemez bir boyuta geldiğine dikkat hükümetlerin yoğun gayretlerine rağmen,
çekilirken, istihdamla ilgili kalıcı çözümler için
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finans piyasalarının hala hassas, ekonomik noktaya döndüğümüzü görmek üzücü” dedi.
büyümenin cansız ve milyonlarca insanın Ali Koç, B20 Türkiye’nin “istihdam Trendleri
işsiz
olduğunu
belirterek,
“Lehman ve Ekonomik Büyüme” oturumunda konuştu.
Brothers’ın iflasının üzerinden 7 yıl geçmiş
olmasına rağmen neredeyse yeniden aynı
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DAVUTOĞLU: ÖNEMLİ OLAN NİTELİKLİ İSTİHDAM
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, artık sadece
istihdam yaratmanın değil nitelikli istihdam
oluşturmanın önemli olduğunu söyledi. G-20
Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankaları
Başkanları toplantısında konuşan Davutoğlu
şunları söyledi: “Krizlerin ekonomik sonuçlan
var. Burada hükümetlerin müdahaleleri
artıyor, küresel ticarette korumacı politikalar
güçleniyor, daha fazla korumacılık ortaya
çıkıyor, küresel ticarette daha az büyüme
meydana geliyor, daha az üretim, daha az
yatırım. Bu bir kısır döngü. Kriz dönemlerinde
eğer küresel olarak durumu yönetemiyorsak,
bir şekilde uluslara güven verebilmek için
psikolojik olarak bunu yönetemiyorsak, her
bir ulus kendi milliyetçi korumacı politikalarını
ortaya koymaya başlıyor ki bu da birçok
sorunun ortaya çıkmasını neden oluyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİ
Kadınların
ve
gençlerin
istihdamı
kapsayıcı büyüme için çok önemli. Çünkü
gençler, siyasi ve sosyal istikrarın kilididir.
Bizim ülkelerimizde genç işsizliği kabul
edilemeyecek kadar yüksek. Bunun için
kapsamlı bir strateji lazım. Bugün birçok
Avrupa ülkesinde, Avrupa’da meydana
gelen krizden sonra birtakım travmalar
görebiliyoruz. Mültecilere karşı birtakım
tavırlar olarak bazen ekonomik krizin
psikolojik sonuçları kendini gösterebiliyor.
Ekonomi hızla büyüyorsa yeni zorlukların
absorbe edilmesi kolay ama ekonomideki
gidişat kötüye doğruysa, o zaman bunlar
çok daha zor hale gelir. Bu gibi durumlar
birçok ulus için, birçok millet için psikolojik
şok haline dönüşebilir, sosyal sonuçlara
baktığımız zaman sosyal huzursuzluklar
ortaya çıkabiliyor.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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B20 Zirvesinde bakanlarla, iş dünyası 2 ikna etme yarışma girdi. Her masada
moderatörlerin
gözetiminde
yapılan
saat müzakere etti.
müzakerelerin
sonucunda,
taleplerin
bakanlar tarafından da olumlu bulunması;
iş dünyasının yüzünü güldürdü. Özellikle,
ticaretin serbestleştirilmesi, altyapı yatırım
B20 toplantılarında, iş dünyası en büyük hedeflerinin belirlenmesi, kadın ve gençlerin
20 ülkenin ekonomi bakanlarına, küresel eğitimi için mesleki eğitim konularında B20
ekonomide yaşanan sorunların giderilmesi temsilcilerinin önerileri masada büyük destek
için gündeme taşıdıkları 19 maddelik gören konular oldu.
taleplerini anlattı. Uzun müzakerelerden, iş
Türk ve Rus iş adamları arasında eylem
dünyasının önerilerine destek kararı çıktı.
planı imzalandı

Ankara’da kıran kırana
PAZARLIK

BAŞKENTTE dün ‘tamamlanan B20
toplantılarında, iş dünyası en büyük 20
ülkenin ekonomi bakanlarını adeta ablukaya
aldı. İş dünyası temsilcileri, G20 Hazine
Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarıyla
önceki gün yemekte biraraya geldi ve 2 saat
boyunca ekonomide yaşanan sorunlara
yaklaşımlarını ve bu sorunların giderilmesi
için gündeme taşıdıkları 19 taleplerini anlattı.
Uzun süren müzakerelerden, iş dünyasının
önerilerine destek kararı çıktı.
40 BAKANLA VİP YEMEK

B20’nin liderler kadrosu, G20 Hazine
Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarıyla;
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın
ev sahipliğindeki çalışma yemeğinde bir
araya geldi. Yemeğe üç gün önce başbakan
yardımcılığı görevini devreden Ali Babacan
da katıldı. 40 bakan ve merkez bankası
başkanının konuk olduğu yemeğin katılımcı
listesinde, IMF Başkanı Christine Lagarde,
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da yer
aldı. Yemeğin ilk bölümünde B20 başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu B20’nin talep listesini
detaylı anlattı.
12 MASADA TARTIŞILDI
Edinilen bilgilere göre Hisarcıklıoğlu’nun
sunumunun ardından da, tartışma sürecine
geçildi. 12 masalık yemekte, her masada
5 işadamı yer aldı. B20 Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Muhtar Kent,
Ali Koç, Hüsnü Özyeğin, Ferit Şahenk gibi
isimlerin de aralarında bulunduğu B20
üyesi işadamları, masalarında bulunan
bakanları ve Merkez Bankası başkanlarını
378
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RUSYA VE TÜRKİYE ‘tam’ merkezde
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 21’inci
yüzyılın global seviyede yeni dengelerin
ortaya çıktığı, dünya ekonomik ekseninin
batıdan doğuya kaydığı, bir yüzyıl olduğunu
ifade ederek, yeni dengenin tam merkezinde
Rusya ve Türkiye’nin bulunduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu ve Rusya Federasyonu
Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP)
Başkam Alexander Shokhin arasında
2016 yılının sonuna kadar uygulanacak bir
eylem planı imzalandı. B-20 toplantılarında
TOBB olarak sadece Rusya ile ikili iş
birliği toplantısı yaptıklarına dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu, Rusya ve Türkiye’nin güçlü
yapılarıyla Avrasya coğrafyasının parlayan iki
yıldızı konumunda bulunduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye ve
Rusya birbirlerini tamamlayan ekonomileri ile
coğrafi yakınlıkları, insanlarımız arasındaki
kültürel ve kişisel yakınlıklar nedeniyle tam
ideal iş ortağıyız. Son dönemde iki ülkenin
liderlerinde güçlü bir siyasi irade var. Türk
şirketlerinin Rusya’daki yatırımları 10 milyar
doların üzerinde. Türk firmalarının Rusya’da
başarı ile tamamlanan inşaat proje bedelleri
60 milyar doların üzerinde. Çeşitli alanlarda
bine yakın Türk firması Rusya’da aktif. Her yıl
4.5 milyon Rus vatandaşı Türkiye’yi ziyaret
ediyor. Firmalarımız arasında ortaklıklar
kurulmasını, üçüncü ülkelere yönelik birlikte
çalışma imkânları üzerinde sizlerle iş
birliği yapmayı arzu ederiz. Üçüncü dünya
ülkelerinde müthiş potansiyeller var.”
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HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

• Korumacılığın askıya alınması konusundaki
taahhütlerin yeniden vurgulanması, tarife
Rusya
Federasyonu
Sanayiciler
dışı engelleri barındıran mevcut korumacı
ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkam
önlemlerin geriye çekilmesi.
Alexander Shokhin de 2020 yılına kadar
ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme • Beş yıl içinde kamu özel işbirliği aracılığıyla
tüm G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri
hedefi koyulduğunu hatırlattı. Shokhin,
ve sınırlar arası geçiş sistemleri için
şöyle konuştu: “Rusya, Belarus, Kazakistan
kapsamlı dijital ortamın geliştirilmesi.
Gümrük Birliği kurdu. Vietnam ile de Serbest
Bölge Anlaşması yaptık. Vietnam tecrübesi
Katılımcılara yerli tablet
Türkiye ile yapılacak Serbest Ticaret
G20’in iş dünyası ayağım temsil eden
Anlaşması’na da örnek olacak.”
“B20 toplantıları”, renkli anlara sahne
Masada tartışılan bazı talepler
oldu. Ankara’nın ev sahipliği yaptığı dev
• DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının organizasyon nedeniyle, oteller yüzde 100
doluluğa ulaşırken; katılımcılara da yerli
onaylanması ve yürürlüğe koyulması .
• İşgücü piyasalarım daha dinamik ve tabletler hediye edildi. 61 ülkeden gelen iş
kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal dünyası ve akademinin önde gelen bin 100
katılımcısı, kongre merkezine geldiğinde;
reformların uygulanması.
Vestel tablet bilgisayarlarla karşılandı.
• KOBİ’lere kredi sağlama konusundaki Hediye seçiminde B20 ve TOBB Başkam
riskleri azaltacak finansal araçların daha Hisarcıklıoğlu’nun, “Türkiye’nin teknolojide de
etkin kullanılabilmesinin sağlanması.
iddiası ve markalarının bulunduğu göstermek
• KOBİ’lerin alternatif finansmana ve gerek” şeklindeki düşüncesi etkili oldu.
uluslararası pazarlara erişimlerinin teknik
yardım programlarıyla iyileştirilmesi.
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Ankara’da yapılan G20 Ekonomi Bakanları Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı’na
Başbakan Davutoğlu, Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Christine Lagarde, ülke
bakanları ve merkez bankası başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

JEOPOLİTİK GERİLİMİ ÇOK YAKINDAN
HİSSEDİYORUZ
JEOPOLİTİK GERİLİMİ ÇOK YAKINDAN etkileniyor" dedi. Davutoğlu, G20 Ekonomi
Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları
HİSSEDİYORUZ
Başbakan Davutoğlu, G20 Ekonomi Toplantısında yaptığı konuşmada, 2008
Bakanları’na yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yılındaki ekonomik krizin ardından büyük
etrafında en az 6-7 ülkede hükümetlerin finansal, sosyal ve ekonomik problemlerin
ülkelerini kontrol edemediğini belirterek, ortaya çıktığını, bu problemlerin ardından
“Jeopolitik gerilimi çok yakından hissediyoruz. birçok ülkede siyasi krizlerin yaşandığını
ve milliyetçi hareketlerin yükselişe geçtiğini
İhracatımız etkileniyor” dedi.
anlattı.
Davutoğlu,
ülkelerdeki
siyasi
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin istikrarsızlığın ekonomik krizlere paralel
jeopolitik gerilimi çok yakından hissettiğini olarak ilerlediğini kaydetti.
belirterek, “Türkiye’nin etrafından en az 6-7
İstikrar için secim
ülkede merkezi hükümetler ülkelerini kontrol
Bir ülkedeki siyasi ekonomik krizlerin
edemeyecek durumda. Ülkelerinin tamamını
kontrol edemiyorlar, ekonomik politikaları da bütün uluslar için de bir sıkıntı oluşturduğuna
hayata geçiremedikleri için bizim ihracatımız işaret eden Davutoğlu, Türkiye’nin de siyasi
380
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istikrara kavuşmak için yeni bir secime
doğru gittiğini söyledi. Davutoğlu, Avrupa’nın
en büyük sıkıntısının ‘siyasi ve ekonomik
istikrarın sürdürülebilirliği’ olduğunu dile
getirdi. Davutoğlu, gelişmiş ekonomilerde
özellikle son 2 yıldan beri iyileşme olduğunu,
fakat gelişmekte olan ekonomilerin eski
dinamizminden
çok
uzak
olduğunu
vurgulayarak, gecen yıl G20 ülkelerinin
Brisbane’de koydukları yüzde 2 büyüme
hedefine ulaşmanın zor göründüğünü
kaydetti. Davutoğlu, küresel ticaretin
beklenmedik şekilde azaldığını, bölgesel
jeopolitik gerilimler ve siyasi krizlerin dünyayı
etkilediğini belirtti.
Türk Akımı mutlaka gerçekleştirilecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Rusya
Federasyonu Sanayiciler ve Girişimciler
Birliği (RSPP) Başkanı Alexander Shokhin
arasında 2016’nın sonuna kadar uygulanacak
eylem planı imzalandı, iki ülke arasındaki
projelere değinen Shokhin, söyle konuştu:
‘Türk Akımı mutlaka gerçekleştirilecek, fazla
gecikme olmadan yapılır diye ümit ediyoruz.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapılması da
bu ilişkileri hızlandırıcı bir katalizör olacaktır.
Telekomünikasyon, metalürji gibi alanlarda
da işbirliği imkânı var.”
KOBİ’ler de aktif olacak
Shokhin “KOBİ’lerin projelerine de ağırlık
vermemiz lazım, İstanbul’da daimi KOBİ

forumu kurulması fikrini de destekliyoruz.
Elverişli yatırım ortamı oluşacak, bunun
nimetlerinden Türk ve Rus KOBİ’leri
yararlanacak. Özellikle 100 milyar dolarlık
ticaret hacmi hedefi yolunda da önemli
bir adım olacak” dedi. Türk firmalarının
Rusya’daki faaliyetlerini desteklediklerini
belirten Hisarcıklıoğlu da, özellikle bundan
sonra büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerin
de Rusya’da daha aktif olmaları için
çalıştıklarını vurguladı.
B20 Çin de başarılı olacak
TOBB’UN ev sahipliğinde düzenlenen
‘B20 Türkiye Konferansının son gününde
‘2016 B20 Cin Dönem Başkanlığı’ başlıklı
oturumda konuşan B20 Türkiye Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Çin’in 2016’da çok
başarılı bir G20 toplantısı yapacağından
emin olduklarını ve Türkiye olarak her etapta
yardımcı olmak için hazır bulunduklarını
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 6 ‘özel görev komitesi’
ile 19 tavsiyenin kendileri için çok önemli
olduğuna işaret ederek, bu konulara gelecek
yıl Cinli is arkadaşlarıyla devam etmek
istediklerini belirtti. Cin Uluslararası Ticaretin
Desteklenmesi Konseyi (CCPIT) Başkan
Yardımcısı Yu Ping ise Türkiye’nin dönem
başkanlığında G20’nin is dünyası ayağını
temsil eden B20 Türkiye Konferansı’nın çok
başarılı geçtiğini, ortaya konulan politikaların
çok kapsamlı olduğunu ve is dünyasının
sesini güçlü şekilde ifade ettiğini kaydetti.
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TİCARET KONUSUNDA YENİ INOVASYONLAR BU YOLDAN GELECEK

B20 de İpek Yolu HEYECANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen “B20
Türkiye Konferansının son gününde “2016
B20 Çin Dönem Başkanlığı’1 başlıklı oturuma
katılarak konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye başkanlığında ileri bir adım atan
G20 ve B20’nin gelecek yıllarda yapılacak
toplantılarda bu çı tanın daha yukarılara
çıkarılmasını istedi.
Gelecek yıl Çin’in dönem başkanlığında
gerçekleştirilecek
G20
bünyesindeki
B20 toplantılarında başarının daha da
yükseleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, İpek
Yolu gibi yeni projeler konusunda çok
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heyecanlı olduklarını söyledi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) veB20 Türkiye Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, B20’nin daha ileriye gitmesi
konusunda umutlu ve heyecanlı olduğunu
belirterek, “Sizlerin desteğiyle B20 Çin’in
başarılı olacağı konusunda hiç şüphem yok”
dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ev sahipliğinde
düzenlenen “B20 Türkiye Konferansı’nın son
gününde “2016 B20 Çin Dönem Başkanlığı”
başlıklı oturumda, Çin’in 2016 yılında çok
başarılı bir G20 toplantısı yapacağından
emin olduklarını ve her etapta’ yardımcı
olmak için hazır olduklarını kaydetti.
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ÖZEL KOMİTELER KURDUK

inanıyoruz. Ben B20’nin daha ileriye gitmesi
konusunda umutlu ve heyecanlıyım. Sizlerin
desteğiyle B20 Çin’in başarılı olacağı
konusunda hiç şüphem yok. Tekrar Çinli
çalışma arkadaşlarıma ve CCPIT’ye Türkiye
B20’ye olan desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Gelecek yılın planını yapmak
için 3-4 ayınız var. CCPIT’nin B20 grubu
için çok güzel bir ajanda hazırlayacağına
eminim. Sizleri Pekinde görmeyi dört gözle
bekliyorum” dedi.

Türkiye’nin
B20
başkanlığını
Avustralya’dan
aldığını
hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “Başkanlığı aldığımız günden
beri bizim hedefimiz gerçek değişiklikler
yapmaktı. Biz dünyanın önemli sorunları
için yaratıcı fikirler ve çözümler sunmaya
çalıştık” diye .konuştu. Hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkeler için tavsiyeler
oluşturduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu
nedenle KOBİ’ler ve girişimciler için yeni
UYUMLU BÜYÜME TEŞVİKİ OLMALI
“özel görev komiteleri” belirlediklerini, hatta
Uluslararası İş Dünyası Danışma Konseyi
Çin Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi
(IBAC) adlı yeni bir mekanizma kurduklarını Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Yu Ping
dile getirdi.
ise Türkiye'nin dönem başkanlığında G20'nin
iş dünyası ayağını temsil eden B20 Türkiye
BAŞARININ ANAHTARI DEVAMLILIK
IBAC’in “B20 özel görev komitelerini” Konferansının çok başarılı geçtiğini, ortaya
hükümetle iş dünyası arasında diyalog konulan politikaların çok kapsamlı olduğunu
mekanizmasıyla destekleyeceği bilgisini ve iş dünyasının sesini güçlü şekilde ifade
veren Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda Çin’in ettiğini kaydetti. Ping, Çin'in başkanlığında
2016 başkanlığına uygun olan cesur gelecek yıl yapılacak G20 zirvesinde,
tavsiyeler ortaya koyduklarının da altını çizdi. "yapısal reformların teşvik edilmesi", "dünya
Hisarcıklıoğlu, 6 “özel görev komitesi” ile 19 ekonomisinde ticaret ve yatırım büyümesinin
tavsiyenin kendileri için çok önemli olduğuna teşvik edilmesi", "dünyada ekonomik ve mali
işaret ederek, bu konulara gelecek yıl Çinli yönetim verimliliği için yapının geliştirilmesi"
iş arkadaşlarıyla devam etmek istediklerini ile "karşılıklı yararlı işbirliği yoluyla kapsayıcı
belirtti. Devamlılığın başarı için “anahtar” ve uyumlu büyümenin teşviki" başlıklı
olduğuna dikkati çeken TOBB Başkanı konuların ele alınacağını ifade etti. Öte
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devamlılık konusunda, yandan Ankara’daki B20 Türkiye Konferansı
ipek Yolu gibi yeni projeler konusunda kapsamında “Şirket Sahipliği Şeffaflığının
çok heyecanlıyız. Biz ticaret konusunda Uygulamaya Konulması Çalıştayı” da
yeni inovasyonların bu yoldan geleceğine gerçekleştirildi.
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TOBB önerdi, İstanbul merkezli Dünya Kobi
forumu kuruluyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven
Sak, geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen
G20 toplantılarında ortaya çıkan sürpriz
gelişmeyi açıkladı. Güven Sak, G20
bünyesinde işadamlarını temsil eden B20’nin
(Business 20) dönem başkanlığını yürüten
TOBB’un Dünya KOBİ Forumu kurulması
yönünde öneri getirdiğini, önerinin büyük ilgi
uyandırdığını söyledi.
ZİRVEDE ELE ALINACAK
Sak’ın verdiği bilgilere göre, Dünya
KOBİ Forumu’nun merkezi İstanbul olacak
ve kurucuları arasında 130 ülkede faaliyet
gösteren Milletlerarası Ticaret Odası
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(ICC) ile dünya genelinde 14 bin ticaret
ve sanayi odasının çatı kuruluşu Dünya
Odalar Federasyonu (WCF) da yer alacak.
Sak, Forum’un bundan sonraki G20
toplantılarında dünyadaki tüm KOBİ'lerin
sözcülüğünü yapacağına işaret etti. G20
liderlerinin Dünya KOBİ Forumu önerisini
benimsediğini belirten Sak, nihai onayın 1516 Kasım'da Antalya'da yapılacak liderler
zirvesinde verileceğini belirtti. Forum'un
kurulması halinde merkezi Türkiye'de olan
ilk uluslararası kuruluşa kavuşulacağına
dikkat çeken Sak, "Dünya KOBİ Forumu
bundan sonra G20'nin mekanizmalarının
ayrılmaz parçası olacak. Davos nasıl Dünya
Ekonomik Forumu ile anılıyorsa, İstanbul da
KOBİ Forumu ile anılacak” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Gün komşunuza sarılma günüdür
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gün birlik
olma günü derken son günlerde otobüsçüler
de bir araya gelerek sağduyu çağrısı yaptı.
Terör ve şiddet olaylarının tırmanması
üzerine birlik, oda ve çeşitli meslek
kuruluşlarından sağduyu ve itidal çağrıları
gelmeye başladı. 78 milyon vatandaşa çağrıda
bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Gün komşuna sarılma günü. Gün Türk’ün
Kürt’e, Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye,
Sünni’nin Alevi’ye el uzatma günüdür. Gün bir
olma, iri olma, diri olma günüdür” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan
son terör olayları nedeniyle yaptığı yazılı
açıklamada, “Son dönemde artan terör
olayları, kaybettiğimiz asker ve polis
şehitlerimiz ile masum vatandaşlarımız
hepimizin yüreğini yakıyor. Bir taraftan terör
belasını yaşarken, diğer taraftan toplumda
artan bir kutuplaşma ile akıl ve vicdan
tutulmasının yaşanıyor olmasından da ayrıca

büyük endişe duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Hisarcıklıoğlu, siyasetçilerin de mutlaka
suhuletle ve sükûnetle hareket etmeli,
gerginlikten sakınmalı, kucaklayıcı bir üslup
benimsemesi gerektiğini belirtti.
Fatura bize çıkıyor
Öte
yandan
Türkiye
Otobüsçüler
Konseyi'nin düzenlediği basın açıklamasında
konuşan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım,
“Ulaşım özgürlüğü engelleniyor. Sektörle
alakası olmayan olaylar yüzünden fatura
bize kesiliyor” şeklinde konuştu.
Artan şiddet ve terör olaylarının ulaşım
özgürlüğünü tehdit ettiği, bazı bölgelerde
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın durma
noktasına geldiğini vurgulayan Yıldırım,
“Otobüs işletmecileri Türkiye genelinde, ekmek
mücadelesini ve taşımacılık hizmetlerini dostça
ve kardeşçe sürdürüyor. Bu saldırılar çözüme
değil, çözümsüzlüğe hizmet ediyor ve acilen
güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor” dedi.
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TOBB BAŞKANIMDAN 78 MİNYON VATANDAŞA ÇAĞRI

Kirli oyun oynanıyor tuzağa düşmeyelim
Toplumda artan kutuplaşmaya dikkat
çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bizi bize, komşuyu komşuya düşman
etmeye çalışanlara, teröre hep birlikte karşı
durmalıyız. Fitneye, provokatörlere fırsat
vermeyin. Gerginlikten sakınılmalı” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı
açıklamada, son dönemde artan terör
olaylarının, masum insanların yüreğini
yaktığını belirterek bir taraftan terör belasını
yaşarken, diğer taraftan toplumda artan bir
kutuplaşma ile akıl ve vicdan tutulmasının
yaşanıyor
olmasından
büyük
endişe
duyduklarını kaydetti. Türkiye üzerinde kirli
bir oyun oynandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Ülkemiz, birliğimiz ve huzurumuz hedef
alınmış durumda. Bu tuzağı kuranların
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oyunlarına
düşmemek,
birliğimizi
ve
kardeşliğimizi korumak yine bizim elimizde”
dedi.
‘SİYASİLER
ETMELİ’

SÜKÛNETLE

HAKEKET

“Ülkemize, insanlarımıza bu tuzağı
kuranları Allah, Kahhar ismiyle kahretsin”
ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “Bizi bize, komşuyu komşuya
düşman etmeye çalışanlara, teröre, hep
birlikte karşı durmalıyız. Çağrımız 78 milyon
vatandaşımızadır. Gün Türk’ün Kürt’e,
Kürtün Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin
Alevi’ye el uzatma günüdür. Gün bir olma,
iri olma, diri olma günüdür. Unutma, sen
yoksan bir eksiğiz. Hadi sarıl Kürt akrabana,
Türk arkadaşına, Hadi sarıl Alevi komşuna,
Sünni dostuna. Fitneye, fesada, tahrikçilere,
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provokatörlere fırsat verme. Siyasetçilerimiz kışkırtan yazı ve yorumlarınıza lütfen biraz
de mutlaka i suhuletle ve sükûnetle hareket dikkat edin. Sokaktaki tansiyonu bir de siz
yükseltmeyin, toplumun sosyal fay hatları
etmeli, gerginlikten sakınmalı.”
‘TOPLUMUN SOSYAL FAY HATLARIYLA ile oynamayın. Vatandaşlarımız da sosyal
medyadaki asılsız iddia ve kışkırtmalara
OYNAMAYIN’
lütfen itibar etmesin. Ülkemizin tamamında
“Bir çağrımız da yazılı, görsel ve sanal birlikte
yaşama
iradesi
göstermek
ortamda yorum yapanlara, yazı yazanlara. zorundayız. Tepkimizi göstereceğiz, ama
Özellikle sosyal medya kullanıcılarına” diyen şiddete bulaşmadan.”
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Öfke kusan,
tahrik eden, asılsız itham ve iftiralarla milleti
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLUNDAN KUTUPLAŞMA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

HADİ SARIL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde
yaşanan kutuplaşmalara karşı herkesi
birbirine sarılmaya çağırdı. Hisarcıklıoğlu,
“Hadi sarıl Kürt akrabana, Türk arkadaşına.
Gün Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin
Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye el uzatma
günüdür” dedi.
TÜRKİYE
Odalar
ve
Borsalar
Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
artan terör olaylarının, masum insanların
yüreğini yaktığını belirterek, bir taraftan
terör belasını yaşarken, diğer taraftan
toplumda artan bir kutuplaşma ile akıl ve
vicdan tutulmasının yaşanıyor olmasından
büyük endişe duyduklarını kaydetti. “Hadi
sarıl Kürt akrabana, Türk arkadaşına”
diyen Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz, birliğimiz
ve huzurumuz hedef alınmış durumda. Bu
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tuzağı kuranların oyunlarına düşmemek,
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
bizim elimizde” dedi.
FIRSAT VERMEYİN
“Ülkemize, insanlarımıza bu tuzağı kuranları
Allah, ismiyle kahretsin" diyen Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: "Bizi bize, komşuyu
komşuya düşman etmeye çalışanlara,
teröre, hep birlikte karsı durmalıyız. Çağrımız
78 milyon vatandaşımızadır. Gün Türk'ün
Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, Alevi'nin Sünni'ye,
Sünni'nin Alevi'ye el uzatma günüdür.
Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür.
Unutma, sen yoksan bir eksiğiz. Hadi sarıl
Kürt akrabana, Türk arkadaşına, Hadi sarıl
Alevi komşuna, Sünni dostuna, Hadi sarıl
gayrimüslim hemşerine. Fitneye, fesada,
tahrikçilere, provokatörlere fırsat verme. Bir
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çağrımız da yazılı, görsel ve sanal ortamda
yorum yapanlara, yazı yazanlara. Özellikle
sosyal medya kullanıcılarına. Öfke kusan,
tahrik eden, asılsız itham ve iftiralarla milleti
kışkırtan yazı ve yorumlarınıza lütfen biraz
dikkat edin. Sokaktaki tansiyonu bir de siz
yükseltmeyin, toplumun sosyal fay hatları
ile oynamayın. Vatandaşlarımız da sosyal
medyadaki asılsız iddia ve kışkırtmalara
itibar etmesin. Ülkemizin tamamında birlikte
yaşama iradesi göstermek zorundayız.
Tepkimizi göstereceğiz, protesto edeceğiz,
ama şiddete bulaşmadan, kimseye zarar
vermeden, kimseyi tahkir etmeden. Terörü
protestoya sonuna kadar evet, ama şiddete
hayır. Siyasetçilerimiz de mutlaka suhuletle
ve sükunetle hareket etmeli, gerginlikten
sakınmalı, kucaklayıcı bir üslup benimsemeli.

Zira siyaset sahnesinde sergilenen gerginlik
ve saflaşmalar, terör için en verimli zemini
oluşturur."
BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ SORUNLARIMIZ
DA BÜYÜK
HİSARCIKLIOĞLU, demokrasinin “hak” ve
“özgürlük” demek olduğunu, ama aynı zamanda
da sorumluluk anlamına geldiğini belirterek,
sorumluluk almadan, hak ve özgürlüğün
olamayacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Sabırla
ve metanetle birbirimize sarılmalıyız. Necip
Fazıl bizlere nasıl sesleniyor, Sen bir devsin,
yükü ağırdır devin’. Biz büyük bir ülkeyiz,
sorunlarımız da büyük. Ama biz bu sorunların
üstesinden geldiğimiz için büyük bir millet ve
büyük bir ülke olduk” dedi.
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TOBB’DAN TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI
Son dönemde artan terör olaylarına
“Öfke kusan, tahrik eden, asılsız itham ve
iftiralarla milleti kışkırtan yazı ve yorumlarınıza karşı yazılı açıklama yapan Hisarcıklıoğlu,
lütfen biraz dikkat edin. Sokaktaki tansiyonu bir taraftan terör belasını yaşarken, diğer
taraftan toplumda artan bir kutuplaşma
bir de siz yükseltmeyin!”
“Gün Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Türk’e, ile akıl ve vicdan tutulmasının yaşanıyor
Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye el olmasından büyük endişe duyduklarını ifade
uzatma günüdür. Gün bir olma günüdür. etti.
Unutma, sen yoksan bir eksiğiz.”

SAĞDUYULU OLUN

Türkiye üzerinde kirli bir oyun oynanırken,
TOBB’DAN TERÖRE KARSI BİRLİK
bu tuzağın herkese kurulduğunun görülmesi
MESAJI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz, birliğimiz ve huzurumuz hedef
“Bizi bize, komşuyu komşuya düşman alınmış durumda. Bu tuzağı kuranların
düşmemek,
birliğimizi
ve
etmeye çalışanlara, teröre hep birlikte oyunlarına
karşı durmalıyız. Çağrımız 78 milyon kardeşliğimizi korumak bizim elimizde”
dedi. Hisarcıklıoğlu, herkesin sağduyusunu
vatandaşımızadır” dedi.
koruması, vicdanının sesini dinlemesi
gerektiğini de vurguladı.
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Gün, bir olma, iri olma, diri olma günü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dedi.
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
78 milyona çağrı
“Bizi bize, komşuyu komşuya düşman
Herkesin
sağduyusunu
koruması,
etmeye çalışanlara, teröre hep birlikte
karşı durmalıyız. Çağrımız 78 milyon vicdanının sesini dinlesin gerektiğini ifade
ederek, fitne ateşinin birlikte söndürülmesi
vatandaşımızadır” dedi.
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,
Hisarcıklıoğlu son dönemde artan terör şunları kaydetti:
olaylarının, masum insanların yüreğini
“Bizi bize, komşuyu komşuya düşman
yaktığını belirterek, bir taraftan terör belasını
etmeye
çalışanlara, teröre, hep birlikte
yaşarken, diğer taraftan toplumda artan bir
kutuplaşma ile akıl ve vicdan tutulmasının karşı durmalıyız. Çağrımız 78 milyon
yaşanıyor olmasından büyük endişe vatandaşımıza. Gün Türkün Kürt’e, Kürtün
Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye
duyduklarını kaydetti.
el uzatma günüdür. Gün bir olma, iri olma,
Türkiye üzerinde kirli bir oyun oynanırken, diri olma günüdür. Unutma, sen yoksan
bu tuzağın herkese kurulduğunun görülmesi bir eksiğiz. Hadi sarıl Kürt akrabana, Türk
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, arkadaşına, Hadi sarıl Alevi komşuna, Sünni
“Ülkemiz, birliğimiz ve huzurumuz hedef dostuna, Hadi sarıl gayrimüslim hemşerine.
alınmış durumda. Bu tuzağı kuranların Fitneye, fesada, tahrikçilere, provokatörlere
oyunlarına
düşmemek,
birliğimizi
ve fırsat verme.
kardeşliğimizi korumak yine bizim elimizde”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Ülkemizin tamamında birlikte yaşama
iradesi göstermek zorundayız. Tepkimizi
göstereceğiz, protesto edeceğiz, ama şiddete
bulaşmadan, kimseye zarar vermeden,
kimseyi tahkir etmeden. Terörü protestoya
sonuna kadar evet, ama şiddete hayır."
‘SEN DEVSİN YÜKÜN AĞIR’
Rifat Hisarcıklıoğlu, demokrasinin “hak”
ve “özgürlük” demek olduğunu, ama aynı
zamanda da sorumluluk anlamına geldiğini
ifade ederek, sorumluluk almadan, hak ve
özgürlüğün olamayacağını bildirdi. Herkesin
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sabırla imtihan günü olduğunun altını çizen
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Sabırla
ve metanetle birbirimize sarılmalı, vicdanlı
olmalıyız. Necip Fazıl bizlere nasıl sesleniyor,
‘Sen bir devsin, yükü ağırdır devin’. Biz
büyük bir milletiz ve büyük bir ülkeyiz. Elbette
sorunlarımız da büyük olacak. Ama biz bu
sorunların üstesinden geldiğimiz için büyük
bir millet ve büyük bir ülke olduk. Allah’ın
izniyle büyük millet ve büyük ülke olmayı
da hep birlikte nesiller boyu sürdüreceğiz”
ifadesini kullandı.
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TOBB BAŞKANI’NDAN ÇAĞRI VAR

Gün komşuna sarılma günüdür
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaşanan
terör olayları karşısında sağduyu çağrısı
yaptı. Hisarcıklıoğlu “Gün bir olma, iri olma,
diri olma günüdür” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan son
terör olaylarına ilişkin, sağduyu çağrısı yaptı.
“Gün bir olma günü” diyen Hisarcıklıoğlu
“Çağrımız 78 milyon vatandaşımızadır.
Gün komşuna sarılma günü. Gün Türk’ün
Kürt’e, Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye,
Sünni’nin Alevi’ye el uzatma günüdür. Gün
bir olma, iri olma, diri olma günüdür” dedi.
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Hadi sarıl
Kürt akrabana, Türk arkadaşına, hadi sarıl

Alevi komşuna, Sünni dostuna, hadi sarıl
gayrimüslim hemşerine. Fitneye, fesada,
tahrikçilere, provokatörlere fırsat verme. Bir
çağrımız da yazılı, görsel ve sanal ortamda
yorum yapanlara, yazı yazanlara. Özellikle
sosyal medya kullanıcılarına. Öfke kusan,
tahrik eden, asılsız itham ve iftiralarla milleti
kışkırtan yazı ve yorumlarınıza lütfen biraz
dikkat edin. Sokaktaki tansiyonu bir de siz
yükseltmeyin, toplumun sosyal fay hatları
ile oynamayın. Vatandaşlarımız da sosyal
medyadaki asılsız iddia ve kışkırtmalara
lütfen itibar etmesin. Tepkimizi göstereceğiz
ama şiddete bulaşmadan.
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TOBB’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

GÜN BİRLİK GÜNÜ, KOMŞUNA SARIL
Son dönemde yaşanan terör olayları ve
kutuplaşmaya karşı sağduyu çağrısı yapan
TOBB Başkanı, “Gün Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün
Türk’e el uzatma günüdür” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan terör olayları
nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Gün
komşuna sarılma günü” dedi. Son dönemde
artan terör olayları, kaybedilen asker ve
polis şehitleri ile masum vatandaşların
herkesin yüreğini yaktığım vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, bir taraftan terör belası
yaşanırken, diğer taraftan toplumda artan bir
kutuplaşma ile akıl ve vicdan tutulmasının
yaşanıyor olmasından ayrıca büyük endişe
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duyduklarını söyledi. Günün Türk’ün Kürt’e,
Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin
Alevi’ye el uzatma günü olduğunu söyleyen
TOBB Başkanı, şunları kaydetti: “Hadi sarıl
Kürt akrabana, Türk arkadaşına, hadi sarıl
Alevi komşuna, Sünni dostuna, hadi sarıl
gayrimüslim hemşerine. Fitneye, fesada,
tahrikçilere, provokatörlere fırsat verme. Bir
çağrımız da yazılı, görsel ve sanal ortamda
yorum yapanlara, yazı yazanlara. Özellikle
sosyal medya kullanıcılarına... Öfke kusan,
tahrik eden, asılsız itham ve iftiralarla milleti
kışkırtan yazı ve yorumlarınıza lütfen biraz
dikkat edin.”

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

12.09.2015

Gün komşuya sarılma, gün bir olma
günüdür
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir
taraftan terör belasını yaşarken, diğer taraftan
toplumda artan bir kutuplaşma ile akıl ve
vicdan tutulmasının yaşanıyor olmasından
büyük endişe duyduklarını kaydetti. Türkiye
üzerinde kirli bir oyun oynanırken, bu
tuzağın herkese kurulduğunun görülmesi
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bu
tuzağı kuranların oyunlarına düşmemek,
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
bizim elimizde” diye konuştu.

Kahhar ismiyle kahretsin
Hisarcıklıoğlu, herkesin sağduyusunu
koruması, vicdanının sesini dinlemesi
gerektiğini ifade ederek, fitne ateşinin
birlikte söndürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Ülkemize, insanlarımıza bu tuzağı kuranları
Allah, Kahhar ismiyle kahretsin” ifadesini
kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Çağrımız 78 milyon vatandaşımızadır. Gün
Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin
Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye el uzatma
günüdür. Gün bir olma, iri olma, diri olma
günüdür.”

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

395

72. GENEL KURUL

12.09.2015

Bugün komşuna sarılma günü
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizi
bize, komşuyu komşuya düşman etmeye
çalışanlara, teröre hep birlikte karşı durmalıyız.
Çağrımız 78 milyon vatandaşımızadır. Gün
komşuna sarılma günü” dedi. Hisarcıklıoğlu,
açıklamasında, son dönemde artan terör
olaylarının, masum insanların yüreğini
yaktığını belirterek, bir taraftan terör
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belasını yaşarken, diğer taraftan toplumda
artan bir kutuplaşma ile akıl ve vicdan
tutulmasının yaşanıyor olmasından büyük
endişe duyduklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
herkesin sağduyusunu koruması, vicdanının
sesini dinlemesi gerektiğini ifade ederek, fitne
ateşinin birlikte söndürülmesi gerektiğinin
altını çizdi.
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KARDEŞLİK İÇİN UZAT ELİNİ

TERÖRÜN HEDEFİNİN TOPLUMDAKİ KARDEŞLİĞİ VE HUZUR BOZMAK OLDUĞU
BELİRTİLEREK, ‘TERÖRE HEP BİRLİKTE KARŞI DURMA ÇAĞRISI YAPILDI
KUTUPLAŞMA ENDİŞELENDİRİYOR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son
dönemde artan terör olaylarının, masum
insanların yüreğini yaktığını belirterek, bir
taraftan terör belâsını yaşarken, diğer taraftan
toplumda artan bir kutuplaşma ile akıl ve
vicdan tutulmasının yaşanıyor olmasından
büyük endişe duyduklarını kaydetti.
GÜN BİR OLMA GÜNÜDÜR
HERKESİN
sağduyusunu
koruması
gerektiğini ifade ederek, fitne ateşinin
birlikte söndürülmesi gerektiğinin altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Gün Türkün Kürt’e, Kürt’ün
Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye
el uzatma günüdür. Gün bir olma, iri olma,
diri olma günüdür. Unutma, sen yoksan bir
eksiğiz” dedi.

KARDEŞLİK İÇİN UZAT ELİNİ
Sivil
Toplum
Kuruluşları
terör
protestolarında
yaşananlara
karşı
“KARDEŞLİK ÇAĞRISI” yapmaya devam
ediyor.
SON iki ayda 117 şehit haberi yürekleri
dağladı. Terör olaylarının artması ile
birlikte her gün gelmeye devam eden
şehit haberleri toplumu galeyana getirdi.
Şehit cenazelerinde ülkeyi yönetenlere
yönelik protestolar meydana gelirken, bazı
şehirlerde gerçekleşen terör protestolarında
vatandaşlara, esnafa yönelik saldırılar
arttı. Toplumun birbirine düşmesinin an
meselesi olduğuna dikkat çeken Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) ‘Kardeşlik’ çağrısı
yapmaya başladı. Günlerdir devam eden
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taraftan terör belasını yaşarken, diğer taraftan
toplumda artan bir kutuplaşma ile akıl ve
vicdan tutulmasının yaşanıyor olmasından
büyük endişe duyduklarını kaydetti. Türkiye
üzerinde kirli bir oyun oynanırken, bu tuzağın
herkese kurulduğunun görülmesi gerektiğinin
altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz, birliğimiz
BİRLİĞİMİZİ
KORUMAK
BİZİM ve huzurumuz hedef alınmış durumda. Bu
tuzağı kuranların oyunlarına düşmemek,
ELİMİZDE
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bizim elimizde” değerlendirmesinde bulundu.
son dönemde artan terör olaylarının, masum
insanların yüreğini yaktığını belirterek, bir
çağrılara bir yeni daha eklendi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu da “Ülkemiz, birliğimiz
ve huzurumuz hedef alınmış durumda. Bu
tuzağı kuranların oyunlarına düşmemek,
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
bizim elimizde” değerlendirmesinde bulundu.
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Teröre karşı, hep birlikte...
FARUK ÇAKIR
Teröre karşı verilen mücadelede arzu
edilen neticenin alınamayışın, bu mücadeleyi
kolay zannetmekten kaynaklanıyor. Hele
hele, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör,
mücadele edilmesi en zor olan terör şeklidir.
Mücadelenin bir zorluğu da, probleme
vaktinde ve zamanında doğru teşhis
konulamamış olmasıdır. Terör can almaya
başladığında, "Birkaç çapulcu" denilmiş ve
yaklaşan büyük felâket fark edilememiştir.
Neredeyse yarım asra yaklaşan bu
mücadelede bugün de isabetli adımların
atıldığını söylemek kolay değil. Her
fırsatta ifade etmeye çalıştığımız üzere
terörle mücadele belki dünyanın en zor
işlerinden biridir. Dolayısıyla yöneticileri
ve siyasetçileri bu zor mücadelede doğru
adımlar atmaları yönünde teşvik etmek

lâzım. Türkiye'de değişik siyasi anlayışlar,
koalisyonlar marifetiyle de olsa iktidar oldu.
Bu ciddî probleme köklü ve kesin bir çare
bulunamamış olması herkesi ihtiyata davet
etmeli. Mücadeleye karşı herkesin elbirliği ve
işbirliği yapması bu bakımdan önemli. Kötüye
ve yanlışa hep beraber itiraz edersek ancak
o zaman kanlı terörün kökü kuruyabilir.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son
günlerde artan olumsuzluklar dolayısıyla
yazılı bir açıklama yapmış. "Bizi bize,
komşuyu
komşuya
düşman
etmeye
çalışanlara, teröre, hep birlikte karşı
durmalıyız" diyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam
etmiş: "Tepkimizi göstereceğiz, protesto
edeceğiz, ama şiddete bulaşmadan, kimseye
zarar vermeden, kimseyi tahkir etmeden.
Terörü protestoya sonuna kadar evet, ama

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

399

72. GENEL KURUL

şiddete hayır. Gün Türkün Kürt’e, Kürtün
Türk’e, Alevinin Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye
el uzatma günüdür. Hadi sarıl Kürt akrabana,
Türk arkadaşına. Hadi sarıl Alevî komşuna,
Sünnî dostuna. Hadi sarıl gayrimüslim
hemşerine. Fitneye, fesada, tahrikçilere,
provokatörlere fırsat verme.
" Hisarcıklıoğlu, medyaya da çağrı
yapmış: "Öfke kusan, tahrik eden, asılsız
itham ve iftiralarla milleti kışkırtan yazı
ve yorumlarınıza lütfen biraz dikkat edin.
Sokaktaki tansiyonu bir de siz yükseltmeyin,
toplumun sosyal fay hatları ile oynamayın.
Vatandaşlarımız da sosyal medyadaki asılsız
iddia ve kışkırtmalara lütfen itibar etmesin.
Ülkemizin tamamında birlikte yaşama iradesi
göstermek zorundayız.
TOBB Başkanının siyasetçilerden de talebi
var: "Siyasetçilerimiz de mutlaka suhuletle
ve sükûnetle hareket etmeli, gerginlikten
sakınmalı, kucaklayıcı bir üslûp benimsemeli.
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Zira siyaset sahnesinde sergilenen gerginlik
ve saflaşmalar, terör için en verimli zemini
oluşturur. Kışkırtıcı söylemler bırakılmalı,
kamuoyunu
germekten
sakınılmalıdır."
(http://www.tobb.org.tr/, erişim: 11 Eylül2015)
Kanaatimizce, ‘aşırı koruma’ sebebiyle
milletten kopan siyasetçiler vatandaşın ne
düşündüğünü, ne yaşadığını tam olarak
bilemiyor. Siyaseten söylenen sözlerin
cemiyette nasıl bir fay hattı meydana
getirdiğinin farkında da değiller. "Buğuz
etmekten yakınına, komşusuna ve hatta
akrabasına kin gütmek, ondan hoşlanmamak,
düşmanlık beslemek" gibi duygular cemiyeti
içten içe kemiriyor. Bu tablo mutlaka
görülmeli ve siyasetçilerden başlayarak
herkes, hepimiz gerginliği sona erdirecek
adımlar atmak durumundayız. Aksi halde
hepimiz kaybederiz. Terörün ekmeğine yağ
sürecek her türlü adımdan uzak durmak en
başta siyasetçilerin ve medyanın işi olmalı,
vesselam.
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BAYRAĞINI DA AL GEL!
Terör olayları nedeniyle 14 sivil toplum
kuruluşu ve meslek örgütü ortak basın
açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, demokrasinin
hak ve özgürlüğün yanı sıra sorumluluk
anlamına geldiğini ifade etti. Sorumluluk
Terör olayları STK'ları harekete geçirdi. almadan, hak ve özgürlük olmayacağını
Türkiye'nin 14 STK'sı birlik olarak bir belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
ORTAK HASSASİYETİMİZLE YOLA
basın açıklaması yaptı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu tüm vatandaşları 17 Eylül'de ÇIKTIK
Ankara'daki kardeşlik yürüyüşüne çağırdı.
İşte bu sorumluluk duygusuyla harekete
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TBB, MemurSen, Kamu-Sen gibi Türkiye'nin en büyük
13 STK'sı, 17 Eylül günü Ankara Sıhhiye'de
teröre karşı birlik mitingi dü- ? zenleyecek.
Miting kararı dün ortak basın toplantısıyla
açıklandı.

Bu kirli oyunu birlik ve kardeşliğimizle geçiyoruz. İrademizi ortaya koyuyor ve
ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm
BOZACAĞIZ
Türkiye'nin işçi, esnaf, avukat gibi örgütleri vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz. Bu
kirli oyunu bozuyor, teröre karşı tek yürek kapsamda, Türkiye'nin dört bir tarafından
oluyor! TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "14 gelip Ankara'da toplanma kararı aldık.

BİRLİKTE
'KARDEŞLİĞE
EVET'
işçi ve işveren örgütü olarak 17 Eylül'de tüm
Türkiye'yi Ankara Sıhhiye Meydanı'na davet DİYECEĞİZ
ediyoruz" dedi.
Her görüş ve düşünceden, toplumun tüm
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak,
17 Eylül'de saat 16.30'da bütün Türkiye'yi
Ankara Sıhhiye Meydanı'nda buluşmaya
davet ediyoruz. Terörü lanetleyen ve
kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil topluma
ve vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. 'Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet' diyoruz.

Diyarbakır’da
deklarasyon

500

STK'dan

ortak

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu'daki
500'ün üzerinde STK bir araya gelerek
Diyarbakır'da son günlerde şiddetini her
geçen gün artıran terör olayları hakkında
deklarasyon yayımlayacak. Bugün Ulu Camii
önünde 12.40'ta bir araya gelecek olan STK
Türkiye'yi AL BAYRAKLA donatalım
Hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum Temsilcileri, kanaat önderleri ve aktivistler
kuruluşunun simgesinin bulunmayacağı ellerinde karanfillerle Dağ Kapı Meydanına
yürüyüşte Türk Bayrağı taşıyacaklarını kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirecek.
İŞTE O STK'LAR
söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bize katılamayan
milyonları da o gün Türkiye'nin her karışını al
Toplantıda HAK-İŞ, Memur-Sen, MÜSİAD,
bayrağımızla donatmaya çağırıyoruz" dedi.
Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Barolar Birliği
TUZAĞA DÜŞMEYİN!

Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı
terör eylemleriyle karşı karşıya kaldığına
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu eylemlerde
çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini,
asker, polis ve korucuların şehit olduğunu
anımsattı.
Hisarcıklıoğlu,
"Ülkemizin,
birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı
kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık
kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu tuzağa
düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi
korumak yine bizim elimizde" dedi.
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(TBB), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
(TEMAD), TESK, TİSK, TOBB, Türk-İş,
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici ve
İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) başkan ve
temsilcileri hazır bulundu.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

15.09.2015

TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET

BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ
girişimcileriyiz.
Sorumluluk
duygusuyla
harekete geçiyoruz. "Teröre hayır, kardeşliğe
evet" diyoruz. Yürüyüşte sadece birliğimizin,
bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi
olan ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacağız.
Binlerce yıllık kardeşliğimizi koruyacağız Bu büyük buluşmaya tüm halkımızı davet
ediyoruz.
MESLEK örgütleri ve sendikalar adına
TERÖRE KARŞI büyük buluşma
ortak açıklamayı, TOBB Başkanı Rifat
Meslek örgütleri ve sendikalar teröre
Hisarcıklıoğlu yaptı: Tuzağı bozmak; binlerce
yıllık kardeşliğimizi korumak bizim elimizde. karşı büyük yürüyüş gerçekleştiriyor. 17
Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan teröre Eylül Perşembe günü Ankara Sıhhiye’den
karşı hep birlikte durmalıyız. Gün, birlik olma başlayacak yürüyüş Türkiye Cumhuriyeti’nin
günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne ilan edildiği 1. Meclis önünde sona erecek.
Yürüyüşte sadece Türk bayrakları taşınacak.
olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz.
TOBB, TBB, Türk-İş, TESK, TÜSİAD,
TZOB'un da aralarında bulunduğu meslek
örgütleri ve konfederasyonlar çağrı yaptı:
Perşembe 16.30'da Ankara Sıhhiye'den 1.
Meclis'e yürüyoruz.

Buluşmada
taşınacak

sadece

Türk

bayrağı

ARALARINDA Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk-İş,
ÜLKENİN çalışan ve üreten esnafı, TESK, TÜSİAD, TZOB’un da bulunduğu
çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi ve meslek örgütleri ve konfederasyonlar teröre
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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karşı büyük bir yürüyüş kararı aldı. 7 Eylül
Perşembe günü Sıhhiye Meydanı’nda
toplanacak olan vatandaşlar daha sonra
Ulus’a doğru yürüyüşe geçecek. Yürüyüş,
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilan
edildiği 1. Meclis önünde tamamlanacak.
‘TERÖRE KARŞI
DURMALIYIZ’

HEP

BİRLİKTE

Meslek örgütleri ve sendikalar dün “Büyük
Yürüyüş”le ilgili bir açıklama yaptı. TOBB
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu
açıklama metninde, ülkenin ve huzurun hedef
alındığı kirli bir oyun oynandığı belirtilerek,
“Binlerce yıllık kardeşliğimiz bozulmak
isteniyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi ve
kardeşliğimizi korumak yine bizim elimizde.
Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan teröre
karşı hep birlikte durmalıyız. Gün birlik olma
günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne
olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz.
Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun
bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar
olarak bir aradayız” denildi.

buradan çağrı yapıyoruz. Teröre hayır,
kardeşliğe evet diyoruz. Gelin, kışkırtıcı
söylemleri bırakalım, toplumu germekten
kaçınalım. Bu süreçte daha soğukkanlı, daha
sağduyulu olalım. Çünkü başka Türkiye yok”
ifadeleri kullanıldı.
SADECE TÜRK BAYRAKLARI OLACAK
Buluşmada hiçbir siyasi görüşün veya
sivil toplum kuruluşunun simgesi olmayacağı
bildirilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Sadece;
birliğimizin,
bütünlüğümüzün
ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay
yıldızlı bayrağımızı taşıyacağız. Bu büyük
buluşmaya tüm halkımızı ve tüm sivil
toplumu davet ediyoruz. Bize katılamayan
milyonları da o gün Türkiye’nin her karışını
al bayrağımızla donatmaya çağırıyoruz.
Kardeşlik bağlarımızı zayıflatmak isteyenler
bilmelidir ki, bu toprakların mayası çok
güçlüdür. Millet olarak kirli oyunu mutlaka
bozacağız.”
Yürüyüşe katılacak kuruluşlar

YÜRÜYÜŞE destek veren kuruluşların
sayısı hızla artarken ilk etapta yürüyüşe
Kendilerini ülkenin çalışan ve üreten, katılacağını açıklayan kuruluşlar şunlar:
esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
ve girişimcileri olarak tanıtan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları
“Demokrasi; hak ve özgürlük demektir ama Konfederasyonu,
Memur
Sendikaları
aynı zamanda da sorumluluk demektir. Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İş
Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük Adamları Derneği, Türkiye Kamu Çalışanları
olmaz. İşte bu sorumluluk duygusuyla Sendikaları
Konfederasyonu,
Türkiye
harekete geçiyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Esnaf
Türkiye’nin dört bir tarafından gelip Ankara’da ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye
toplanma kararı aldık. Perşembe günü saat İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu,
16.30’da bütün Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
Meydanı’nda buluşmaya davet ediyoruz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu,
Sıhhiye’de buluşacağız. Buluşmamızı 1. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Meclis’te nihayetlendireceğiz. Bu, bizlerin ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,
değil Türkiye’deki her kesimin buluşmasıdır. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği ve
Terörü lanetleyen ve kardeşliğimize sahip Türkiye Ziraat Odaları Birliği.
çıkan bütün sivil topluma ve vatandaşlarımıza
TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET
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KOMŞUNU AL GEL
14
STK’DAN
TERÖRE
Her kesimden sivil toplum kuruluşları, kanlı
terörü protesto için dev yürüyüşe hazırlanıyor. ‘BAYRAĞINI AL GEL’ ÇAĞRISI

KARŞI

11 MİLYON MİTİNGE
Büyük yürüyüş Sıhhiye'de başlayacak,
Cumhuriyet’i kuran Birinci Meclis’te sona
Türkiye genelinde 11 milyondan fazla üyesi
erecek.
olan 14 sivil toplum kuruluşu, perşembe günü
Ankara’da Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’
PERŞEMBE 16.30’DA SIHHİYE
İşçi, İşveren ve meslek kuruluşlarını temsil mitingi düzenliyor. Sadece Türk bayrağının
eden 14 STK, Başkent’te “Teröre Hayır, taşınacağı mitingde teröre karşı kardeşlik
Kardeşliğe Evet” mitingi düzenleyecek. vurgusu yapılacak. Mitinge toplumun tüm
Perşembe
saat
16.30’da
Sıhhiye’de kesimleri davet edildi
Miting perşembe günü saat 16.30’da
buluşacak on binler, bayraklarla Ulus’taki
başlayacak. Mitinge katılanlar Opera
Birinci Meclis Binası’na yürüyecek.
üzerinden Ulus’taki Birinci Meclis binasına
‘BÜTÜN VATANDAŞLAR DAVETLİ’
kadar yürüyecekler.
TÜSİAD ve MÜSİAD’ın da yer aldığı
İşçi ve işveren örgütleri ile meslek
STK’lar adına konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
“Kökenimiz,
kimliğimiz, kuruluşlarıyla yaklaşık 11 milyon kişiyi temsil
inancımız ne olursa olsun, 78 milyon hepimiz eden 14 sivil toplum kuruluşu (STK), son
Türkiye’yiz. Kardeşliğimizi korumak elimizde. günlerde tırmanan terör olaylarını protesto
etmek için "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet"
Buluşmaya herkes davetli.” dedi.
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mitingi düzenleyecek. Perşembe günü
Ankara'da yapılacak miting için "Bayrağını
al da gel" çağrısında bulunuldu. Ülkenin her
tarafından gelecek katılımcılar Sıhhiye'de
buluşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu
Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar
yürüyecek. Mitingde hiçbir siyasi parti ve STK
kendi pankartını açamayacak. Bayrak ve ay
yıldızlı şapkaların kullanılacağı mitingde teröre
karşı kardeşlik vurgusu yapılacak. Çeşitli
meslek örgütleri ile iş ve işveren kuruluşlarını
temsil eden 14 STK adına miting çağrısına
ilişkin açıklamayı TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu yaptı. Açıklama yapılırken 14
STK'nın başkan ve temsilcileri hazır bulundu.
Demokrasinin hak ve özgürlüğün yanı sıra
sorumluluk anlamına geldiğini, sorumluluk
almadan hak ve özgürlük olmayacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, bu sorumluluk duygusuyla
harekete geçtiklerini, iradelerini ortaya
koyarak ortak hassasiyetleri paylaşan tüm
vatandaşlarla buluşmak istediklerini söyledi.
Perşembe günü Türkiye’nin dört bir tarafından
gelip Ankara’da toplanma kararı aldıklarını
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Her görüş ve
düşünceden, toplumun tüm kesimlerini temsil
eden kuruluşlar olarak 17 Eylül Perşembe
günü saat 16.30’da bütün Türkiye’yi Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya davet
ediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, düzenleme
kurulunun 14 STK’dan oluştuğunu belirtirken,
bunun, sadece kendilerinin değil, Türkiye’deki
her kesimin buluşması olduğunu vurguladı.

Esnaftan ‘kardeşlik afişi’
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği'ne bağlı esnaf ‘HEPİMİZ KARDEŞİZ”
afişi ile tepkilerini dükkânlarından yansıttılar.
Söz konusu pankart İstanbul’daki 182 bin
esnafa gönderildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mitingde
sadece Türk bayrağı ve ay yıldızlı şapkanın
yer alacağını söyledi.
‘Kirli bir oyun oynanıyor bu tuzağa
düşmeyelim’
Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör
eylemleri ile karşı karşıya kaldığını ifade eden
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan
menfur olayların herkesin yüreğini yaktığını
dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Kökenimiz,
kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 78
milyon hepimiz Türkiye’yiz. Ülkemizin,
birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı
kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık
kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu tuzağa
düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi
korumak yine bizim elimizde” dedi.
TİM’e telefon dün sabah geldi
Dünkü toplantıda iki örgütün olmaması
dikkat çekti. Listede yer almayan Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin Başkanı Mehmet
Büyükekşi, “Aramışlar ama ulaşamamışlar.
Bu sabah (pazartesi) Hisarcıklıoğlu aradı biz
de katılacağız” derken, Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani
Beko ise teklifi aldıklarını kararı ise yarın
vereceklerini söyledi.

MİLYONLARCA ÜYEYİ TEMSİL EDİYORLAR
STK Toplantıya katılan Temsilcisi					
T. Emekli Ast.Der. 		
Başkanı Ahmet Keser 		
T. Kamu SenGenel Sek.
Önder Kahveci 			
TÜRMOB Başkanı 		
Nail Sanlı				
TÜSİAD Yön. Kur. Üy. 		
Metin Akman 			
TİSK Bşk. 				
Yağız Eyüboğlu 			
TÜRK-İŞ Bşk. 				
Ergün Atalay 				
TESK Bşk. 				
Bendevi Palandöken		
TOBB Bşk. 				
Rifat Hisarcıklıoğlu 			
TZOB Bşk. 				
Şemsi Bayraktar 			
Memur Sen Bşk. 			
Ali Yalçın 				
Hak iş Bşk. 				
Mahmut Arslan			
T. Barolar Bir. Bşk. Yard.
Berra Besler 				
MÜSİAD Ankara Bşk.		
ilhan Erdal 				
TÜRKONFED Bşk. Yard.
Ahmet Kurt 				
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Üye sayısı
42 bin faal üye
445.000
94.000
600
9.600 (işyeri)
830.000
1.600.000
1.300.000 (şirket)
5.400.000
836.000
381.000
83.000
7.500
11.000
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17 EYLÜL SAAT 16.30
SİVİL toplum kuruluşları, teröre karşı
Sivil toplum kuruluşları, teröre karşı
perşembe günü saat 16.30’da Ankara’da perşembe günü Ankara’da dev bir yürüyüş
Sıhhiye Meydanı’ndan başlayacak dev bir düzenleyecek. TOBB, Hak-İş, Memur-Sen,
MÜSİAD, Kamu-Sen, Türkiye Barolar Birliği,
yürüyüş düzenleyecek.
TOBB, Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, TESK, TİSK, Türk-İş, TÜRMOB, TÜSİAD
Kamu-Sen, Türkiye Barolar Birliği, TESK, ve TZOB’nin öncülüğünde perşembe günü
TZOB nın öncülüğünde Birinci Mecliste yapılacak yürüyüş “teröre hayır kardeşliğe
sonuçlanacak olan yürüyüş, “Teröre hayır, evet” sloganıyla tüm kuruluşlara ve
kardeşliğe evet” sloganıyla tüm kuruluşlara vatandaşlara açık olacak. Yürüyüş fikrinin
tohumları, TESK, TZOB, Türk-İş, Memurve vatandaşlara açık olacak.
Sen, Türkiye Kamu-Sen, TİSK, Hak-İş ve
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TERÖRE TOBB’dan oluşan Türkiye-AB Karma İstişare
HAYIR’ DEMEK İÇİN YÜRÜYECEK
Komitesi’nin rutin toplantısında atıldı.
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda tüm
ADIM ADIM KARDEŞLİK
STK’lar, “Teröre karşı toplumu birleştirici bir
Ekonomiye yön verenler Türkiye’de
adım atalım” yönünde görüş alışverişinde
yaşanan gerginliklere karşı harekete geçti.
bulundu, bu fikri tartışmak ve detaylandırmak
12 sivil toplum kuruluşu ‘Birleştirici adım
için de pazar günü TOBB’da bir araya
atalım’ fikriyle bir araya geldi ve perşembe
geldi. Pazar öğleden sonra da yürüyüşün
günü ‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’ çağrısıyla
hazırlıklarına başlandı.
yürüyüş düzenlemeye karar verdi.
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BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ
STK’ların eylem kararını, dün ortak
basın toplantısında TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu açıkladı. 14 örgüt olarak
perşembe günü Ankara’da toplanacaklarını
belirten
Hisarcıklıoğlu,
“Son
terör
eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı
kaybettik,
askerimizi,
polisimizi
ve
korucumuzu şehit verdik. Ülkemizin,
birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı
kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık
kardeşliğimiz bozulmak isteniyor” dedi.
Bu tuzağa düşülmeyebileceğini belirten
Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte sağduyumuzu
korumalı, vicdanımızın sesini dinlemeli, fitne
ateşini birlikte söndürmeliyiz. Bizi birbirimize
düşman etmeye çalışan teröre karşı hep
birlikte durmalıyız. Ülkemizin tamamında
birlikte yaşama iradesi göstermeliyiz. Gün
birlik olma günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz,
inancımız ne olursa olsun, 78 milyon
hepimiz Türkiye’yiz” dedi. Ortak paydanın
da “demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
hayatına saygı” olduğu vurgusu yapan
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
TOPLUMU GERMEYELİM
“Demokrasi; hak ve özgürlük demektir,
ama aynı zamanda da sorumluluk demektir.
Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük olmaz.
İşte bu sorumluluk duygusuyla harekete
geçiyoruz. Her görüş ve düşünceden, toplumun
tüm kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak;
17 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da bütün
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda
buluşmaya davet ediyoruz. O gün; Sıhhiye’de
buluşacağız. Buluşmamızı Birinci Meclis’te
nihayetlendireceğiz. Bizim en büyük gücümüz,
kardeşliğimizdir. Gelin, birlikte yaşama ve
kardeşlik irademizi herkese gösterelim.
Gelin, kışkırtıcı söylemleri bırakalım, toplumu
germekten kaçınalım. Bu süreçte daha
soğukkanlı, daha sağduyulu olalım. Çünkü
başka Türkiye yok. Buluşmamızda hiçbir
siyasi görüşün veya sivil toplum kuruluşunun
simgesi olmayacak. Sadece; birliğimizin,
bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi
olan ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacağız. Terörü
lanetleyecek; kardeşliğimize, özgürlüklerimize,
geleceğimize sahip çıkacağız.
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TEK VÜCUT OLALIM
O gün farklılıklarımıza değil ortaklıklarımıza,
umut dolu geleceğimize odaklanacağız. O gün
kimseyi ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan
tek vücut olacağız, tek bir şeyi haykıracağız.
Hep bir ağızdan ‘teröre hayır, kardeşliğe evet’
diyeceğiz. Bize katılamayan milyonları da o
gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla
donatmaya çağırıyoruz.”
Katılımcı sayısı artıyor
Yürüyüş komitesinde Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
Memur
Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN), Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE
KAMU-SEN), Türkiye Barolar Birliği (TBB),
Türkiye
Emekli Astsubaylar
Derneği
(TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayicileri
ve İş Adamları Demeği (TÜSİAD) ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) bulunuyor.
Gelen taleplerle katılımcı sayısı artıyor.
Toplantıya kimler katıldı?
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, MemurSen Başkanı Ali Yalçın, MÜSİAD Ankara
Başkanı İlhan Erdal, Türkiye Kamu-Sen
Genel Sekreteri Önder Kahveci, TBB
Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, TEMAD
Başkanı Ahmet Keser, TESK Başkanı
Bendevi Palandöken, TİSK Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ahmet
Kurt, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, TÜSİAD
Yönetim Kurulu üyesi Metin Akman, TZOB
Başkanı Şemsi Bayraktar, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu.
Ekonomi dünyası teyakkuzda
YENİDEN artan terör olayları sonrasında
iş dünyası da gelişmeleri yakından takip
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ediyor. Bu kapsamda TESK, TZOB, Türk-İş,
Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, TİSK, HAKİŞ ve TOBB temsilcileri temmuz ayı sonunda
Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla ortak bir
toplantı düzenlerken; toplantı sonrasında da
terör olaylarının sona erdirilmesi için ortak bir
basın açıklaması yaptı. Dağlıca saldırısından
sonra iş dünyasından birçok isim yapmayı
planladıkları
programları
ertelerken;

geçtiğimiz hafta da TOBB “Komşuna sarıl”
kampanyası başlattı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu kampanyaya ilişkin olarak
“Çağrımız 78 milyon vatandaşımızadır. Gün
komşuna sarılma günü. Gün Türk’ün Kürt’e,
Kürt’ün Türk’e, Alevi’nin Sünni’ye, Sünni’nin
Alevi’ye el uzatma günüdür. Gün bir olma, iri
olma, diri olma günüdür” dedi.
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İş dünyasından teröre karşı büyük buluşma
SADECE TÜRK BAYRAĞI TAŞINACAK
Aralarında TÜSİAD’ın da olduğu 15 sivil
toplum kuruluşu 17 Eylül’de Ankara’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
yapacakları yürüyüşle terörü lanetleyecek
Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye
TÜRKİYE’nin en büyük sivil toplum Kamu-Sen, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
kuruluşları ‘Teröre karşı kardeşlik için Konfederasyonu (TESK) Türkiye Ziraat
buluşuyoruz’ sloganıyla bir araya geliyor. Odaları Birliği; Türkiye İşveren Sendikaları
Son dönemde yaşanan terör olaylarının Konfederasyonu (TİSK) Türkiye Barolar
ardından işçi, işveren ve meslek örgütleri, Birliği (TBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları
Ankara’da teröre karşı yürüyüş düzenleme Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve
kararı aldı. Yürüyüş, 17 Eylül Perşembe günü İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye
saat K.3Ü”da Ankara Sıhhiye Meydanı’nda Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD),Türk
toplanılmasının ardından, Ulus’taki 1. TBMM Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
binasına kadar yapılacak.
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği
yürüyüşte sadece Türk Bayrağı taşınacak.
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Ortak paydamız
TÜRK BAYRAĞI
İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları, karşıyız” dedi. TESK Başkanı Palandöken,
Teröre hayır' yürüyüşü düzenliyor. Perşembe, esnafın dükkânlarda nöbetçi bırakarak
yürüyüşe katılacağını belirtirken, Türk-İş
yüz binler Ankara'da buluşacak.
30 milyonu temsil eden 14 kuruluşun Başkanı Atalay, 25 ilden işçilerin Ankara’ya
öncülük ettiği yürüyüşte hiçbir siyasi akacağını söyledi.
görüşün veya sivil toplum kuruluşunun
simgesi kullanılmayacak Sadece Türk
bayrağının yer alacağı “Büyük Yürüyüş”te
ayrışma yaşanmaması için slogan yerine
düdük kullanılacak. Yürüyüşe katılamayan
milyonlar için de "Türkiye'nin her yerini al
bayrakla donatma" çağrısı yapıldı.

Kuruluşlar
adına
konuşan
TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz hem doğu ve
güneydoğuda devlete karşı yapılan teröre
karşıyız, hem de batıda teröre tepki diye
sokaklara dökülüp Vandalizm yapanlara

30 milyonluk çağrı

Tüm Türkiye, teröre karşı Ankara’da
kenetlenecek Terör saldırılarına karşı iş
dünyası ayağa kalktı. Toplam 30 milyonluk
bir kesimini temsil eden 14 meslek kuruluşu,
perşembe günü Ankara’da Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet diyecek.
Terör saldırıları ve iç çatışma ortamına
karşı meslek dünyası ayağa kalktı. 14
kuruluşun başını çektiği bir organizasyonla,
teröre karşı yüzbinler Ankara’da biraraya
gelecek. Perşembe günü yapılacak “Teröre
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü Kurtuluş
Savaşı’nın birlik tablosunu yansıtan 1.
Meclis’te sonlanacak, ayrışma yaşanmaması
için yürüyüşte slogan yerine düdükler
kullanılacak. 25 ilden işçilerin de geleceği
yürüyüşe emekli astsubaylar da katılacak.
Aileleriyle birlikte 30 milyonluk bir kesime
yapılan çağrı, 78 milyondan yankı bulacak.
Aileleriyle birlikte Türkiye’nin yüzde 85’ini
temsil eden meslek kuruluşları, teröre karşı
ayağa kalkmak için Ankara’da biraraya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye AB Karma
İstişare Komitesi’ni oluşturan (KİK) sendika
ve meslek örgütlerinin bir süredir devam
eden toplantıları önceki akşam TOBB’da
olgunlaştı. Teröre karşı ortak bir toplantı
fikri, belli başlı STK’lara da iletildi. ÇYDD ve
emekli örgütleri gibi kesimlerden de katılım
sağlandı.

yıllık kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu
tuzağa düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi
korumak yine bizim elimizde. Hep birlikte
sağduyumuzu korumalı, vicdanımızın sesini
dinlemeli, fitne ateşini birlikte söndürmeliyiz”
dedi.
Son durak Birinci Meclis
Hisarcıkoğlu’nun okuduğu metinde şunlar
kaydedildi:

“Ülkemizin tamamında birlikte yaşama
iradesi göstermeliyiz. Gün birlik olma günüdür.
Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa
olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz. Bizler
ülkemizin çalışan ve üreten, esnafı, çiftçisi,
işçisi, memuru, emeklisi ve girişimcileriyiz.
Ortak paydamız, demokrasi, hukukun
üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır.
Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük olmaz.
17 Eylül Perşembe günü Türkiye’nin dört bir
Nüfusun yüzde 85’i
tarafından gelip Ankara’da toplanma karan
TOBB yetkilileri, teröre karşı tepki aldık. 17 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da
gösterecek kesimlerin, Türkiye nüfusunun bütün Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda
yüzde 85’ini ifade ettiğini söyledi. Sağlanan buluşmaya davet ediyoruz.
anlaşma sonucu dün kamuoyuna açıklama
‘TEK VÜCUT OLACAĞIZ’
yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Buluşmada, hiçbir siyası görüşün veya sivil
işçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş;
toplum
kuruluşunun simgesi olmayacağını
memur konfederasyonları Memur-Sen ve
Türkiye Kamu-Sen; esnaf konfederasyonu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
TESK; Türkiye Ziraat Odaları Birliği, işveren
“Sadece; birliğimizin, bütünlüğümüzün ve
örgütleri TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD; Türkiye bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
Barolar Birliği, Türkiye Emekli Astsubaylar bayrağımızı taşıyacağız. Terörü lanetleyecek;
Derneği (TEMAD), Türk Girişim ve İş kardeşliğimize,
özgürlüklerimize,
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) geleceğimize sahip çıkacağız. O gün
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği dolu geleceğimize odaklanacağız. O gün
(TÜRMOB) başkan ve yöneticileriyle birlikte kimseyi ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan
basın toplantısı düzenledi.
tek vücut olacağız, tek bir şeyi haykıracağız.
Hep bir ağızdan teröre hayır, kardeşliğe evet
‘Fitne ateşi sönmeli’
diyeceğiz. Bize katılamayan milyonları da o
Sivil toplum örgütlerinin ortak hazırladığı gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla
metni okuyan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yurtiçi donatmaya çağırıyoruz.
ve yurtdışı kaynaklı terör ile karşı karşıya
STK’lar Milyonları temsil ediyor.
olduğunu vurgulayarak, “Terör eylemlerinde
çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, askerimizi, TZOB			 : 5.4 milyon
polisimizi ve korucumuzu şehit verdik. Yaşanan TESK			 : 1 milyon 598 bin
bu menfur olaylar hepimizin yüreğini yakıyor,
TOBB			 : 1 milyon 300
geleceğe yönelik kaygı duymamıza neden
oluyor. Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun Türkiye Kamu-Sen : 445 bin
hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce Memur-Sen		 : 836 bin
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Türk-İş			 : 817 bin
Hak-İş			 : 298 bin
MÜSİAD			 : 7 bini aşkın üye
TBB			 : 70 bin
TİSK			 : 9 bin 600 işyeri (1
milyon 230 bin çalışan)
TUSIAD			 : 302’si işveren 597 üye
TURKONFED		 : 12 bin 500 işadamı
TÜRMOB		 : 93 bin
TEMAD		
: 65 bini aktif, 127 bin üye.
250-300 bin kişi gelir
“TESK Başkanı Bendevi Palandöken,
mitingin
kararlaştırılma
süreci
için,
“Karma
istişare
Komitesi’nin
üyeleri
biraraya geldik. Bu kararı aldık. Katılmak
istediklerini söyleyenleri de katıyoruz
zaten. Ulaşabildiklerimize hemen söyledik.
Daha da genişler bu. Emekliler var şimdi.
Güzel olacak birlik duygusunu ifade etmek”
dedi. Palandöken, “Ne kadar katılım olur
esnaftan?” sorusu üzerine şunları söyledi:
“Yakın yerleri çağıracağız. Zaten o alanda
fazla hakim olunamaz. Halk da katılır. Tahmin
ediyorum ki 250-300 bini buluruz. Hepimiz
karma olarak. Bizim hedefimiz 250 bin ama
dışardan da olur. Ne kadar geniş olursa o
kadar iyi. Ankara ağırlıklı olacak, çünkü saat
16.00 olunca, Ankara’da misafir edecek otel
yok. Onun için günübirlik gelip dönülebilecek
yerler; Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, İstanbul,
Düzce, Bolu gibi yerler olur. Öbür türlüsü
eziyet olur. O saatten sonra vasıta bulunmaz.
Alan dolar. Memur sendikaları var, işçi var,
esnaf var.”
Milliyet etkili oldu
Teröre karşı esnafın bastırdığı afişlerin yurt
genelinde dağıtılmasının Milliyet tarafından
manşet yapıldığını anımsatan Palandöken,
“Sizin gazete de epeyce bizim bu ‘Hepimiz
Kardeşiz’i destekledi. Şahane oldu. O da
önünü açtı bu işlerin, sizin gazete hakikaten
etkili oldu” dedi. Palandöken, “Hafta arasına
almamızdaki özellik de; gelenlerin iş için
geldiğini belirtiyor. Türkiye’nin duyarlılığını
ortaya koyuyor” dedi. Hafta içi çalışanların
miting için izin almasının sıkıntı olup
olmayacağı sorusu üzerine Palandöken,

“Hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten birçok işyeri
kapatacak. Çeki seneti var, sıkıştırma olmaz
da, dükkânda bir nöbetçi kalır, öbürleri
gelir. Genelge yayımlayacağız zaten
katılımın yüksek olması için ama mecbur da
tutmayacağız ki gönlüyle gelsin” dedi.
‘Teröre de Vandalizme de karşıyız’
Rifat Hisarcıklıoğlu, Milliyet’e yaptığı
açıklamada, “15 gündür çalışıyoruz. Hareket
noktamız farklılıklarımızı geri plana itip, ortak
noktalarımızı önlemede ön plana çıkarmak.
En büyük ortak noktamız da Türk bayrağı.
Teröre karşı kardeşlik mitingi düzenleyeceğiz.
Bu ortak noktada buluşurken hiçbir ayrımımız
yok. Sağdan da, soldan da her türlü sivil
toplum kuruluşuyla temasa geçtik ve onlardan
olumlu cevap aldık. Amacımız terörün
bitirilmesine katkıda bulunmak. Biz hem
Doğu ve Güneydoğu’da devlete karşı yapılan
teröre karşıyız, hem de batıda teröre tepki
diye sokaklara dökülüp Vandalizm yapanlara
karşıyız” dedi ‘Muvazzaflara çağrı yapıldı’
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
(TEMAD) Başkan Yardımcısı Sami Başkaya,
“Türkiye genelinde 65 bini aktif, 127 bin emekli
astsubayı temsil ediyoruz. 101 şubemiz var.
Ankara’da 4 şubemiz var. Ankara içinden ve
dışından bütün üyelerimize çağrı yapıyoruz.
Muvazzaf astsubaylardan da izinli olanları
ve mesaide olmayanları toplantımıza
çağırıyoruz” dedi.
‘25 ilden işçi akacak’
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “25 vilayetten
arkadaşımızı davet ettik” dedi. Bartın, Bolu,
Yozgat ve Kocaeli gibi kentlerden otobüs
kaldıracaklarını belirten Atalay, “Ankara’ya
3-3.5 saat mesafede olanları getireceğiz”
dedi. Futbol, voleybol yıldızları ile sanatçıları
da mitinge davet ettiklerini kaydeden Atalay,
bayram izninde tatile gidişler olacağı için hafta
içini tercih ettiklerini söyledi. Atalay, miting
günü 100 bin kişiye bayrak, şapka ve düdük
dağıtacaklarını, tarafsızlık nedeniyle slogan
yerine düdüğe karar verdiklerini söyledi.
Atalay, “Mesela biz de ‘Türk-İş geliyor’ yerine
‘Türkiye geliyor’ diyeceğiz. Çoluğu, çocuğu,
gazisi, herkes orada olacak. Herkes safını
belli etsin” diye konuştu.
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BAYRAĞINI VE KOMŞUNU AL GEL
TERÖRE karşı 14 sivil toplum örgütü
ayağa kalktı. TOBB, Hak-İş, Memur-Sen,
Kamu-Sen, TÜSİAD'ın da içinde bulunduğu
işçi ve işveren örgütleri halka "Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılma
çağrısı yaptı: Bütün vatandaşlarımızı terörü
lanetlemek, kardeşliğimize sahip çıkmak için
Ankara'daki Sıhhiye Meydanı'nda 17 Eylül
Perşembe günü buluşmaya davet ediyoruz.
Komşunu al gel, bayrağını al gel.
14 STK BİR ARAYA GELDİ
Teröre hayır, kardeşliğe evet

hazır bulunacak.' Bu arada İstanbul Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları'na bağlı esnaf
dükkânlarının camlarına 'Hepimiz Kardeşiz'
yazılı afişler asarak tepkilerini gösterdi.
14 STK, terörü lanetlemek için bir
araya geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
17Eylül'de Ankara'da teröre hayır yürüyüşü
yapacaklarını belirtti.
TOBB, MÜSİAD, Hak-İş, Memur-Sen,
Kamu-Sen, TİSK, TESK, TZOB, Türkiye
Barolar Birliği, TÜSİAD gibi sivil toplum
kuruluşlarının içinde olduğu 14 işçi ve işveren
örgütü, ortak bir basın toplantısıyla terörü
lanetledi. STK’lar 17 Eylül Perşembe günü
Ankara'da düzenlenecek büyük bir yürüyüşle
"Teröre hayır, kardeşliğe evet" diyecek.

ANKARA'DAKİ Sıhhiye Meydanı'nda
17 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da
gerçekleştirilecek "Teröre hayır, kardeşliğe
evet" yürüyüşünde HAK-İŞ, Memur-Sen,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
MÜSİAD, Türkiye Kamu-Sen, TBB, TEMAD,
TESK, TİSK, TOBB, Türk-İş, TURKONFED, "Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa
TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB'un üyeleri olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Bizler
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TÜRKİYE'DE
KİRLİ
BİR
OYUN
toplumun bütün kesimlerini temsil eden sivil
toplum kuruluşları olarak bir aradayız. Bütün OYNANIYOR
vatandaşlarımızı terörü lanetlemek için
YAŞANAN terör olaylarının herkesin
kenetlenmeye davet ediyoruz" diye konuştu. yüreğini yaktığını, geleceğe yönelik kaygı
duyulmasına neden olduğunu dile getiren
TEK SİMGE TÜRK BAYRAĞI
Yürüyüşteki
tek
simgenin
Türk Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin, birliğimizin ve
bayrağı olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun
"Gelemeyenler o gün ev ve işyerlerini Türk oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimiz
bayrağıyla donatsın" dedi. TOBB Başkanı, bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek,
yürüyüşün ana sloganının da "komşunu al birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
gel, bayrağını al gel" olarak belirlendiğini bizim elimizde" dedi. "Kökenimiz, kimliğimiz,
söyledi. Sorumluluk almadan hak ve özgürlük inancımız ne olursa olsun, 78 milyon hepimiz
olmayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yiz" diyen Hisarcıklıoğlu, ülkenin
yürüyüşte tüm kesimlerin sağduyu ve çalışan ve üreten kesimi, esnafı, çiftçisi, işçisi,
kardeşlik mesajı vereceğini aktardı. TOBB memuru, emeklisi ve girişimcileri olarak ortak
Başkanı şöyle konuştu: "İşte bu sorumluluk paydalarının demokrasi, hukukun üstünlüğü
duygusuyla harekete geçiyoruz. İrademizi ve insan hayatına saygı olduğunun altını
ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi çizdi.
paylaşan tüm vatandaşlarımızla buluşmak
istiyoruz. Perşembe günü saat 16.30'da
Ankara Sıhhiye Meydanı'nda toplanılacak.
Oradan birinci Meclis'e gidilecek ve yürüyüşü
nihayetlendireceğiz. Bu masadaki kuruluşlar,
bu buluşmanın düzenleme kuruludur ama bu
her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen
ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı
yapıyoruz. 'Teröre hayır, kardeşliğe evet'
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya
davet ediyoruz.
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Teröre karşı dev buluşma
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları
Teröre karşı kardeşlik için buluşuyoruz’
sloganıyla
yürüyüş
düzenleyecek.
Vatandaşların da davetli olduğu buluşma 17
Eylülde Ankara’da yapılacak Eyleme katılacak
meslek örgütleri Sivil toplum kuruluşları
düzenledikleri
toplantıda
yürüyüşün
detaylarını paylaştı. Son dönemde yaşanan
terör olaylarının ardından sivil toplum
kuruluşları dev bir buluşmaya imza atmaya
hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük işçi,
işveren ve meslek örgütleri, Ankara’da teröre
karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. ‘Teröre
hayır, kardeşliğe evet. Teröre karşı kardeşlik
için buluşuyoruz’ sloganıyla gerçekleşecek
olan yürüyüş, 17 Eylül Perşembe günü
saat 16:30’da Ankara Sıhhiye Meydanında
toplanılmasının ardından, Ulus’taki 1. TBMM
binasına kadar yapılacak.
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BU OYUNU BİRLİKTE BOZALIM
Örgütlerin yürüyüş çağrısı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezinde
düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Ortak
açıklamayı TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu
okudu. Ortak açıklamada, “Ülkemiz yurtiçi
ve yurtdışı kaynaklı terör ile karşı karşıya.
Terör eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı
kaybettik, askerimizi polisimizi ve korucumuzu
şehit verdik. Ülkemizin birliğimizin ve
huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun
oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimiz
bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek,
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
bizim elimizde. Bizi birbirimize düşman
etmeye çalışan teröre karşı hep birlikte
durmalıyız” denildi. Sivil toplum kuruluşlarının
ortak açıklamasında, yürüyüşte Türk Bayrağı
dışında, kurum, kuruluş ve örgütlerin herhangi

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

birinin simgesinin olmayacağı belirtilerek,
“Sadece bengimizin, bütünlüğümüzün ve
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı taşıyacağız” denildi. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yürüyüşün
perşembe günü hafta içinde yapılmasının
nedenini, “Valiliğimizle, gerekli yerlerle

konuştuk, en uygun zaman o olarak ortaya
çıktı” dedi. Hisarcıklıoğlu, yürüyüşün
herkese açık olduğunu, gelemeyenlerin
ise bulundukları yerlerde Türk Bayraklarım
asarak, ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak
girişime destek verme çağrısını yaptıklarını
belirtti.
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BAYRAĞINI AL GEL
Meclis’e kadar ay yıldızlı bayraklarla ‘Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet’ diyerek yürüyecek.
Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları
dün ortak bir basın toplantısı düzenleyerek
17 Eylül’de yapılacak ‘Teröre Hayır
Kardeşliğe Evet’ yürüyüşüne davet etti. 14
sivil toplum kumlusunun katıldığı toplantıda
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜRKİYE’NİN
STK’LARI
PKK (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ortak
TERÖRÜNE
KARŞI
SESSİZLİĞİNİ açıklamayı okuyarak “Bütün Türkiye’yi
Sıhhiye Meydanı’na davet ediyoruz” dedi.
BOZUYOR
TÜRKİYE’NİN önde gelen 13 sivil toplum
kuruluşu Perşembe günü Ankara’da PKK
terörünü protesto edecek. “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” yürüyüşüne tüm Türkiye’yi
davet eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan
teröre karşı hep birlikte durmalıyız. Gün birlik
olma günü” dedi.

Ankara’da teröre karşı DEV BULUŞMA
TÜRKİYE’NİN en büyük işçi, esnaf, çiftçi,
avukat ve patron örgütleri ilk kez omuz omuza
‘teröre karşı’ yürüyecek. Tüm vatandaşların
davetli olduğu yürüyüşün iki önemli simgesi
ise 1 .Meclis ve Türk bayrağı olacak. 17
Eylül Perşembe günü, saat 16.30’da Ankara
Sıhhiye’de toplanacak örgütler, Ulus’taki 1.
418
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OYUN OYNANIYOR

Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük
olmayacağım dile getiren Hisarcıklıoğlu
“Bu masadaki kuruluşlar, bu buluşmanın
düzenleme kuruludur ama bu, bizlerin değil
Türkiye’deki her kesimin buluşmasıdır. Terörü
lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkan
bütün sivil topluma ve vatandaşlarımıza

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

buradan çağrı yapıyoruz. ‘Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet’ diyoruz. Tüm halkımızı
bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
Yürüyüşte kardeşlik ve sağduyu mesajı
vereceklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum
kumlusunun simgesinin bulunmayacağı
yürüyüşte Türk Bayrağı taşıyacaklarını
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, buluşmaya tüm
vatandaşları davet ettiklerinin altım çizerek
“Bize katılamayanları o gün Türkiye’nin her
karışını al bayrakla donatmaya çağırıyoruz”
diye konuştu.

MÜSİAD, Türkiye Kamu-Sen, TBB, Türkiye
Emekli Astsubaylar D., TESK, TİSK, TOBB,
Türk-İş, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD
ve TZOB başkan ve temsilcileri hazır
bulundu. Temsilciler, toplantı sonrası ay
yıldızlı şapkalarla basma poz verdi.
600 STK DAĞKAPI’DA

DOĞU ve Güneydoğu’daki 600’ün
üzerinde STK da Diyarbakır’da bir araya
gelerek son günlerde şiddetini artıran terör
hakkında deklarasyon yayınlayacak. Bugün
Dağ Kapı Meydanında bir araya gelecek
600 STK, Türkçe ve Kürtçe bildiri okuyacak.
BAYRAĞINI AL DA GEL
Okunacak bildiri ile PKK’ya silah bırak çağrısı
Hisarcıklıoğlu 17 Eylül’deki yürüyüşe yapılacak. Basın açıklamasına Memur-Sen
katılacaklara ‘Bayrağını al da gel’ çağrısı Genel Başkanı Ali Yalçın katılarak destek
yaptı. Toplantıda, Hak-İş, Memur-Sen, verecek.
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Teröre ‘hayır’ kardeşliğe ‘evet’
TOBB, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen,
Türkiye Barolar Birliği, MÜSİAD, Hak-İş,
TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının
da içerisinde olduğu 14 işçi ve işveren
örgütü, 17 Eylül Perşembe günü Ankara’da
düzenlenecek büyük bir yürüyüşle ‘Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet’ diyecek. Bu toplantıya
destek vermek için tüm vatandaşlara çağrıda
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14
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sivil toplum kuruluşunun başkanıyla birlikte
açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Bizler
toplumun bütün kesimlerini temsil eden
sivil toplum kuruluşları olarak bir aradayız.
Bütün vatandaşlarımızı terörü lanetlemek,
kardeşliğimize sahip çıkmak için Ankara
buluşmaya davet ediyoruz” dedi. Yürüyüşün
ana sloganı da “komşunu al gel, bayrağım al
gel” olarak belirlendi.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

15.09.2015

OMUZ OMUZA KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ

Bayrağını al gel
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN
İşçi, esnaf, çiftçi, avukat ve işverenler ilk
KATILIMLA TERÖR KINANACAK
defa hep birlikte terörü lanetleyecek.
STK’lar tek yumruk oldu. Toplumun her
kesimini temsil eden kuruluşlar perşembe
16.30’da Ankara Sıhhiye Meydanında
omuz omuza birlik-beraberlik mesajı
verecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Teröre hayır, kardeşliğe evet... Yürüyüşe
katılamayanları Türkiye’nin her karışını
bayrağımızla donatmaya çağırıyoruz” dedi.

ŞİDDET EYLEMLERİNE DEMOKRATİK
TEPKİ

Son dönemlerde yaşanan terör olayları
sebebiyle 14 sivil toplum kuruluşu ve meslek
örgütü ortak basın açıklaması yaptı. TOBB
İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen toplantıda
ortak açıklamayı okuyan Hisarcıklıoğlu,
demokrasinin hak ve özgürlüğün yanı
Son günlerde artan terör olayları, Sıhhiye sıra sorumluluk manasına geldiğini ve bu
Meydanı’nda protesto edilecek. Gösteride anlamda harekete geçtiklerini söyledi.
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı
altında milli birlik mesajı verilecek.
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14
STK’DAN
BULUŞMA

bayrağı
taşıyacaklarını
bildirdi.
DEV Türk
Hisarcıklıoğlu, buluşmaya tüm vatandaşları
ve sivil toplum kuruluşlarını davet ettiklerinin
BAYRAĞINI AL GEL!
altını çizerek, “Bize katılamayan milyonları da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) o gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde donatmaya çağırıyoruz. Millet olarak kirli
yaşanan terör olayları nedeniyle 14 işçi oyunu mutlaka bozacağız” diye konuştu.
ve işveren örgütü olarak perşembe günü Toplanma kararı alan 14 STK’lar şunlardan
Ankara’da toplanma kararı aldıklarını açıkladı. oluşuyor:
Teröre karşı ortak irade ortaya koymak
Hak İş Sendikaları Konfederasyonu (HAKistediklerini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
İŞ),
Memur Sendikaları Konfederasyonu
“Her görüş ve düşünceden, toplumun tüm
kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak; (MEMUR-SEN), MÜSİAD, Türkiye Kamusaat 16.30’da bütün Türkiye’yi Sıhhiye Sen, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekli
Meydanı’nda buluşmaya davet ediyoruz. O Astsubaylar Demeği, Türkiye Esnaf ve
Konfederasyonu
(TESK),
gün; Sıhhiye’de buluşacağız, buluşmamızı Sanatkârları
TİSK,
TOBB,
Türkiye
İşçi
Sendikaları
Birinci
Meclis’te
nihayetlendireceğiz.
‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ diyoruz” Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türk Girişim ve
şeklinde konuştu. Yürüyüşte kardeşlik ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
sağduyu mesajı vereceklerine dikkati çeken TÜRMOB, Türk Sanayici ve İş Adamları
Hisarcıklıoğlu, hiçbir siyasi görüş veya Demeği (TÜSİAD) ve Türkiye Ziraat Odaları
STK simgesinin bulunmayacağı yürüyüşte Birliği (TZOB).
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PKK'YA KARŞI SİVİL DİRENİŞ
SIHHİYE’DE BULUŞMA
Terör örgütüne karşı sivil direniş yayılıyor.
Bugün Diyarbakır’da toplanacak olan 600
14 STK ve meslek örgütü de Perşembe
civarındaki bölge STK’sı, PKK’ya ‘silah bırak’
günü
Ankara’da terörü protesto mitingi
çağrısı yapacak. Ankara’da miting kararı alan
Sorumluluk
duygusuyla
14 işçi ve işveren örgütü de PKK terörünü düzenleyecek.
harekete geçtiklerini belirten TOBB Başkanı
lanetleyecek.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “İrademizi ortaya koyuyor
ve ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm
TÜRKÇE VE KÜRTÇE BİLDİRİ
vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz. Bize
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katılamayan milyonları da o gün Türkiye’nin
katılacağı Diyarbakır’daki yürüyüşte, örgüte her karışını al bayrağımızla donatmaya
“Silahla hak elde edilmez, haklar Meclis’te çağırıyoruz” dedi.
kazanılır” mesajı verilecek. Ulu Camii
SİVİL TOPLUM TERÖRE KARŞI
önünde saat 12.40’ta bir araya gelecek olan
STK temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler HAREKETE GEÇTİ
ve katılımcılar, ellerinde karanfillerle Şeyh
Teröre karşı sivil direniş yayılıyor. Bugün
Said Meydanı’na kadar sessiz yürüyüş
gerçekleştirecek.
Yürüyüşün
sonunda Diyarbakır’da toplanacak olan 600 bölge
meydanda, Türkçe ve Kürtçe bildiri okunarak, STK'sı, PKK'ya "silah bırak" çağrısı yapacak.
Ankara›da miting kararı alan 14 işçi ve
PKK’ya ‘silah bırak’ çağrısı yapılacak.
işveren örgütü de PKK'yı lanetleyecek.
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TAŞERON terör örgütü PKK, silahlı
eylemlerine tekrar başladı. Söz konusu
çatışmalarda 120’ye yakın şehit verilirken
1200 civarında terörist de etkisiz hale getirildi.
Son dönemde artan bu terör saldırılarını
protesto etmek için Doğu ve Güneydoğu’daki
sivil toplum kuruluştan (STK) harekete
geçti. 600 civarında bölge STK’sı, bugün
Diyarbakır’da toplanarak PKK’ya ‘silah bırak’
çağrısı yapacak.
SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPILACAK
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bulunan
600’e
yakın
STK,
bugün
Diyarbakır’da bir araya gelerek son günlerde
her geçen gün şiddetini artıran terör olayları
hakkında deklarasyon yayınlayacak. Ulu
Camii önünde saat 12.40’da bir araya
gelecek olan STK temsilcileri, kanaat
önderleri, aktivistler ve katılımcılar ellerinde
karanfillerle Şeyh Said Meydanı’na (Dağkapı)
kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirecek.
Yürüyüşün sonunda meydanda, Türkçe ve
Kürtçe bildiri okunarak, PKK’ya silah bırak
çağrısı yapılacak. Ayrıca siyasilere, devlete
ve kamuoyuna önemli mesajlar verilecek.
Öte yandan 600’e yakın bölge sivil toplum
örgütünün bir araya gelerek yapacağı bu
çağrı bir ilki teşkil edecek.
DURUN, BUNU YAPMAYIN
Söz konusu etkinlik için yoğun çaba
sarf eden Eğitim-Bir Sen Genel Başkan
Yardımcısı
Ramazan
Çakırcı,
“Bu
organizasyonu duyan her yerden ve her
kesimden vatandaşlar katılmak istediklerini
söylüyor. Beklentilerimizin üstünde bir
katılım olacak. Diyarbakır’daki eylemimizde
PKK’ya ‘silah bırak’ diyeceğiz. Silahla
bir kazanım, bir hak elde edemeyeceğini
söyleyip ‘demokratik yollarla mücadele
ver, haklar Meclis’te kazanılır’ diyeceğiz.
Zaten bunu HDP yapıyor. Ayrıca Batı’daki
eylemlerde her önüne gelen Kürdü,
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PKK’lı görüp saldıranlara da, ‘durun, bunu
yapmayın’ diyeceğiz. Son olarak siyasilere
de, ‘halkı sokağa dökmeyin, itidal çağrısı
yapın’ şeklinde uyarılarda bulunacağız”
ifadelerini kullandı. Bu arada Diyarbakır’daki
etkinliğe, Ankara’dan misafir olarak 850 bin
üyesiyle ülkenin en büyük emek hareketi
olan Memur-Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın
ve beraberindeki heyet katılarak destek
verecek. SORUMULULUK DUYGUSUYLA
İRADEMİZİ GÖSTERİYORUZ
SON dönemlerde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 sivil toplum kuruluşu ve
meslek örgütü de ortak basın açıklaması
yaptı. TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirilen
basın toplantısında ortak açıklamayı
okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
demokrasinin hak ve özgürlüğün yanı
sıra sorumluluk anlamına geldiğini ifade
etti Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük
olmayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “İşte bu sorumluluk
duygusuyla harekete geçiyoruz. İrademizi
ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi
paylaşan tüm vatandaşlarımızla buluşmak
istiyoruz. Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe
günü Türkiye›nin dört bir tarafından gelip
Ankara’da toplanma kararı aldık. Her görüş
ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini
temsil eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül
Perşembe günü 16.30’da bütün Türkiye’yi
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya
davet ediyoruz. Terörü lanetleyen ve
kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil topluma
ve vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. ‘Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet’ diyoruz.
BAYRAKLA DONATIN
Hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum
kuruluşunun simgesinin bulunmayacağı
yürüyüşte Türk Bayrağı taşıyacaklarını
bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her yanını
Albayrak’la donatalım” dedi.
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BAYRAĞINI AL GEL
TOBB’un Öncülüğünde bir araya gelen
en büyük sivil toplum örgütü, ‘Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet’ demek için milyonları
Perşembe Ankara Sıhhiye meydanına çağırdı.
Parti amblemi yok, sadece bayrak var
70 günde 118 şehit verdiğimiz PKK
terörüne karşı sivil toplum örgütleri İspanya’da
olduğu gibi sokağa çıkıyor. 14 işçi ve işveren
örgütü milyonları Kardeşliğe evet demek
için milyonları 17 Eylül perşembe günü saat
16.30 Ankara çağırdı. Sıhhiye Meydanı'ndaki
yürüyüş Birinci Meclis'te bitecek. Hiçbir siyasi
görüşün ve sivil toplum örgütünün simgesi
olmayacak.

bayrağımızla donatmaya çağırıyoruz. Kirli bir
oyun oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimiz
bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek
elimizde. Milyonlara ‘Bayrağını al gel’ çağrısı
yapıyoruz’ dedi.
Terörün durması için 14 işçi ve işveren
örgütü perşembe günü güçlü bir sesle
haykırma kararı aldı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Bütün Türkiye’yi Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya davet
ediyoruz” dedi.

Son dönemlerde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 sivil toplum kuruluşu ve
meslek örgütü ortak basın açıklaması yaptı.
‘Gelemeyen evine, işyerine bayrak TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen basın
toplantısında ortak açıklamayı okuyan TOBB
assın’
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, demokrasinin
Terörü lanetleyen herkesi Ankara’ya hak ve özgürlüğün yanı sıra sorumluluk
çağıran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘Bize anlamına geldiğini ifade etti. Sorumluluk
katılamayan milyonları da her tarafı al
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almadan, hak ve özgürlük olmayacağını dile kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu tuzağa
düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi
getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
korumak yine bizim elimizde. Kökenimiz,
‘Türkiye’nin buluşması’
kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 78
“İşte bu sorumluluk duygusuyla harekete milyon hepimiz Türkiye’yiz” diye konuştu.
geçiyoruz. İrademizi ortaya koyuyor ve
Diyarbakır’da yürüyüş var
ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm
DİYARBAKIR’DA, 500’ün üzerinde sivil
vatandaşlarımızla
buluşmak
istiyoruz.
Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe günü toplum kuruluşu tarafından terör olaylarının
Türkiye’nin dört bir tarafından gelip son bulması için “Tek ses tek yürek”
Ankara’da toplanma kararı aldık. Her görüş sloganıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Bugün
ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini yapılacak yürüyüşün sonunda, Türkçe ve
temsil eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül Kürtçe okunacak bildiride PKK’ya silah
Perşembe günü saat 16.30’da bütün bırakma çağrısı yapılacak. Yürüyüşle ilgili
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda açıklamada, “Bölgedeki 500 sivil toplum
buluşmaya davet ediyoruz. O gün; kuruluşunun bir araya gelerek yapacağı
Sıhhiye’de buluşacağız. Buluşmamızı Birinci çağrı bir ilk olacak ifadesi kullanıldı.
Meclis’te nihayetlendireceğiz. Bu masadaki
Kimler düzenliyor?
kuruluşlar, bu buluşmanın düzenleme
TOPLANTIDA, Hak işçi Sendikaları
kuruludur ama bu, bizlerin değil Türkiye’deki
Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
Memur
her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen
ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen),
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği
yapıyoruz. ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ (MÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları
Konfederasyonu
(Türkiye
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya Sendikaları
Kamu-Sen),
Türkiye
Barolar
Birliği
(TBB),
davet ediyoruz.”
Türkiye
Emekli Astsubaylar
Derneği
Kardeşlik mesajı
(TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Hisarcıklıoğlu, yürüyüşte kardeşlik ve Konfederasyonu (TESK), Türkiye işveren
sağduyu mesajı vereceklerini, hiçbir siyasi Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
görüşün veya sivil toplum kuruluşunun Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
simgesinin
bulunmayacağı
yürüyüşte işçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş),
Türk Bayrağı taşıyacaklarını açıkladı. Türk Girişim ve iş Dünyası Konfederasyonu
Hisarcıklıoğlu, buluşmaya tüm vatandaşları (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
ve sivil toplum kuruluşlarını davet ettiklerinin Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
altını çizerek, “Bize katılamayan milyonları da Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici ve
o gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla iş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye
donatmaya
çağırıyoruz.
Ülkemizin, Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) başkan ve
birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı temsilcileri hazır bulundu.
kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık
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Hepimiz Türkiye’yiz
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son
dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle
14 işçi ve işveren örgütü olarak 17 Eylül
Perşembe günü Ankara’da toplanma karan
HİSARCIKLIOGLU, teşkilatların 17 Eylül aldıklarını belirterek, “Bütün Türkiye’yi
Perşembe günü dev bir miting yapacağını Ankara Sıhhiye Meydanında buluşmaya
belirterek, “Bayrağını al da gel. Bütün davet ediyoruz” dedi.
16.30’DA SIHHİYE’DEYİZ
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanında
buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük
TOBB İkiz Kuleler'de bir araya gelen sivil
toplu kuruluşları ve meslek örgütleri liderleri,
teröre karşı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiriyi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu okudu.

olmayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“İşte bu sorumluluk duygusuyla harekete
geçiyoruz, irademizi ortaya koyuyor ve
ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm
vatandaşlarımızla
buluşmak
istiyoruz.
Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe günü
Türkiye’nin dört bir tarafından gelip Ankara’da
toplanma karan aldık. Her görüş ve
düşünceden, toplumun tüm kesimlerini temsil
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül Perşembe

TOBB İkiz Kuleler’de bir araya gelen
sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri
liderleri teröre karşı ortak bir bildiri yayınladı.
Bildiriyi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
okudu. Hisarcıklıoğlu, teşkilatların 17 Eylül
Perşembe günü dev bir miting yapacağını
belirterek, “Bayrağını al da gel. Bütün
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanından
buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
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“BAYRAĞINI DA AL GEL” ÇAĞRISI
günü saat 16.30’da bütün Türkiye’yi Ankara
Sıhhiye Meydanında buluşmaya davet
Basın açıklamasının ardından sorulan
ediyoruz” diye konuştu.
yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine
Buluşmanın Birinci Meclis binası önünde 17 Eylülde gerçekleştirecekleri yürüyüşe
sonlandırılacağını dile getiren TOBB herkesi davet ettiklerini, yürüyüşün halka da
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu Türkiye’deki açık olduğunu belirtti. Yürüyüşe katılacaklara
her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen “Bayrağını al da gel” çağrısı yaptıklarını ifade
ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil eden Hisarcıklıoğlu, ‘Yürüyüşe gelemeyen
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı herkesi evlerinde, iş yerlerinde Türk bayrağını
yapıyoruz. ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ açmaya çağırıyoruz” dedi.
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya
DESTEK VEREN TEŞKİLATLAR
davet ediyoruz” ifadesini kullandı
Toplantıda, çağrıya destek veren HAK-İŞ,
KARDEŞLİK VE SAĞDUYU MESAJI
Memur-Sen, Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Yürüyüşte kardeşlik ve sağduyu mesajı Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu-Sen,
vereceklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekli
hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Esnaf
kuruluşunun simgesinin bulunmayacağı ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
yürüyüşte
sadece
Türk
Bayrağı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
taşıyacaklarını
bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar
Türkiye’nin birlik ve huzurunu hedef alan kirli Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları
bir oyun oynandığını belirterek, “Binlerce yıllık Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Girişim ve
kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu tuzağa İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
korumak yine bizim elimizde” dedi.
(TÜRMOB), Türk Sanayici ve İş Adamları
78 MİLYON HEPİMİZ TÜRKİYE’YİZ
Derneği (TÜSIAD) ve Türkiye Ziraat Odaları
Halka
sağduyu
çağrısı
yapan Birliğinin (TZOB) başkan ve temsilcileri hazır
Hisarcıklıoğlu, insanların terör eylemlerine bulundu.
hep birlikte karşı durmaları gerektiğini ifade
Ay Yıldız altında toplanalım
etti. “Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne
TERÖR olayları nedeniyle TOBB Başkanı
olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz”
diyen Hisarcıklıoğlu, ülkenin çalışan ve Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde Ankara’da
üreten kesimi, esnafi, çiftçisi, işçisi, memuru, basın toplantısı düzenleyen sivil toplum
emeklisi ve girişimcileri olarak ortak kuruluşları (STK) liderleri ve meslek örgütü
paydalarının demokrasi, hukukun üstünlüğü başkanları, ortak basın açıklaması yaptı ve
ve insan hayatına saygı olduğunun altını toplantı salonunda Ay Yıldızlı şapka takarak
birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar.
çizdi
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‘HAYDİ, TÜRKİYE, PERŞEMBE GÜNÜ ANKAR’YA’

Teröre karşı büyük buluşma çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son
dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle
14 işçi ve işveren örgütü olarak 17 Eylül
Perşembe günü Ankara’da toplanma kararı
aldıklarını belirterek, “Bütün Türkiye’yi
Ankara Sıhhiye Meydanında buluşmaya
davet ediyoruz” dedi.
SADECE TÜRK BAYRAĞI TAŞINACAK

her karışını al bayrağımızla donatmaya
çağırıyoruz” diye konuştu.
78 MİLYON HEPİM İZ TÜRKİYE’YİZ
VATANDAŞLARA sağduyu çağrısı yapan
Hisarcıklıoğlu, insanların terör eylemlerine
hep birlikte karşı durmaları gerektiğini ifade
ederek, “Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne
olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz”
diyen Hisarcıklıoğlu, ülkenin çalışan ve üreten
kesimi, esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi
ve girişimcileri olarak ortak paydalarının
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
hayatına saygı olduğunun altını çizdi.

YÜRÜYÜŞTE kardeşlik ve sağduyu mesajı
vereceklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum
kuruluşunun simgesinin bulunmayacağı
yürüyüşte Türk Bayrağı taşıyacaklarını
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, buluşmaya tüm
STK ve meslek örgütlerinin temsilcileri,
vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını toplantının ardından ay yıldızlı şapkalarla
davet ettiklerinin altını çizerek, “Bize basın mensuplarına poz verdi.
katılamayan milyonları da o gün Türkiye’nin
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SORUMLULUK ALMADAN ÖZGÜRLÜK
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR OLMAZ
SORUMLULUK almadan, hak ve özgürlük
BİRLİĞİ (TOBB), SON DÖNEMLERDE
YAŞANAN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE olmayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
14
İŞÇİ
VE
İŞVEREN
ÖRGÜTÜ şunları kaydetti: “işte bu sorumluluk
OLARAK 17 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ, duygusuyla harekete geçiyoruz, irademizi
BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ ANKARA SIHHİYE ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi
paylaşan tüm vatandaşlarımızla buluşmak
MEYDANI’NA ÇAĞIRDI.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği istiyoruz. Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günü Türkiye’nin dört bir tarafından gelip
dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle Ankara’da toplanma karan aldık. Her görüş
14 işçi ve işveren örgütü olarak 17 Eylül ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini
Perşembe günü Ankara’da toplanma kararı temsil eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül
aldıklarını belirterek, “Bütün Türkiye’yi Perşembe günü saat 16.30’da bütün
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda
davet ediyoruz” dedi. Son dönemlerde buluşmaya davet ediyoruz. O gün;
yaşanan terör olayları nedeniyle 14 sivil Sıhhiye’de buluşacağız. Buluşmamızı Birinci
toplum kuruluşu ve meslek örgütü ortak Meclis’te nihayetlendireceğiz. Bu masadaki
basın açıklaması yaptı. TOBB ikiz Kuleler’de kuruluşlar, bu buluşmanın düzenleme
gerçekleştirilen
basın
toplantısında kuruludur ama bu, bizlerin değil Türkiye’deki
ortak açıklamayı okuyan Hisarcıklıoğlu, her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen
demokrasinin hak ve özgürlüğün yanı sıra ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı
sorumluluk anlamına geldiğini ifade etti.
yapıyoruz. ‹Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet'
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya
davet ediyoruz."
“TERÖRE HAYIR” BÜYÜK BULUŞMASI
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SEN DE KATIL

Teröre hayır kardeşliğe evet
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 sivil toplum
kuruluşu ve meslek örgütü olarak, Perşembe
günü saat 16.30’da Ankara’da toplanma
kararı aldıklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’yi Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya
davet etti.
Bayrakla donatın
HİSARCIKLIOĞLU,
Buluşmamızı
Birinci Meclis’te nihayetlendireceğiz. Terörü
lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkan
bütün sivil topluma ve vatandaşlarımıza
çağrı yapıyoruz. Bize katılamayanları da o
gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla
donatmaya çağırıyoruz” diye konuştu.
Ankara’da teröre karşı büyük buluşma
kararı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet mitingi için bütün
Türkiye’yi 17 Eylül Perşembe günü Ankara
Sıhhiye Meydanı’na davet ediyoruz.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde
yaşanan terör olayları nedeniyle 14 işçi ve
işveren örgütü olarak 17 Eylül Perşembe
günü Ankara’da toplanma kararı aldıklarını
belirterek, “Bütün Türkiye’yi Ankara Sıhhiye
Meydanı’nda buluşmaya davet ediyoruz”
dedi. Son dönemlerde yaşanan terör
olayları nedeniyle 14 sivil toplum kuruluşu
ve meslek örgütü ortak basın açıklaması
yaptı. TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen
basın toplantısında ortak açıklamayı
okuyan Hisarcıklıoğlu, demokrasinin hak ve
özgürlüğün yanı sıra sorumluluk anlamına
geldiğini ifade etti. Sorumluluk almadan,
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hak ve özgürlük olmayacağını dile getiren katılamayan milyonları da o gün Türkiye’nin
her karışını al bayrağımızla donatmaya
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
çağırıyoruz. Yürüyüşe gelemeyen herkesi
Bayrağını al gel
evlerinde, iş yerlerinde Türk bayrağını
“İşte bu sorumluluk duygusuyla harekete açmaya çağırıyoruz” diye konuştu.
geçiyoruz. İrademizi ortaya koyuyor ve
Katılan STK’lar
ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm
Toplantıda,
Hak
İşçi
Sendikaları
vatandaşlarımızla
buluşmak
istiyoruz.
(HAK-İŞ),
Memur
Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe günü Konfederasyonu
Türkiye’nin dört bir tarafından gelip Sendikaları Konfederasyonu (Memurken),
Ankara’da toplanma karan aldık. Her görüş Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini (MÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları
Konfederasyonu
(Türkiye
temsil eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül Sendikaları
Perşembe günü saat 16.30’da bütün Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği (TBB),
Emekli Astsubaylar
Derneği
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda Türkiye
buluşmaya davet ediyoruz. O gün; (TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Sıhhiye’de buluşacağız. Buluşmamızı Birinci Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
Meclis’te nihayetlendireceğiz. Bu masadaki Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
kuruluşlar, bu buluşmanın düzenleme Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
kuruludur ama bu, bizlerin değil Türkiye’deki İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş),
her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
yapıyoruz. Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici ve
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya İş Adamları Demeği (TÜSİAD) ve Türkiye
davet ediyoruz.” Hisarcıklıoğlu, buluşmaya Ziraat Odalar Birliğinin (TZOB) başkan ve
tüm vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarım temsilcileri hazır bulundu.
davet ettiklerinin altını çizerek, “Bize
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Ankara’da teröre karşı dev buluşma
Son dönemlerde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 sivil toplum kuruluşu ve meslek
örgütü, TOBB İkiz Kuleler’de ortak basın
açıklaması yaptı. 17 Eylül Perşembe günü,
saat 16.30’da Ankara Sıhhiye’de toplanacak
olan örgütler, Ulus’ta ki l. Meclis’e kadar
ellerinde ay yıldızlı bayraklarla “Teröre hayır,
kardeşliğe evet” diyecek.
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, TİSK, TBB,
HAK-İŞ, TESK, TÜRMOB ve TZOB "terör"
konusunda ortak basın toplantısı düzenledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Perşembe
günü Ankara’da teröre karşı bir toplanma
planladıklarını söyledi.

ise 1.Meclis ve Türk bayrağı olacak. 17
Eylül Perşembe günü, saat 16.30’da Ankara
Sıhhiye’de toplanacak olan örgütler, Ulus’ta ki
l. Meclis’e kadar ellerinde birliğin, bütünlüğün
ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayraklarla “Teröre hayır, kardeşliğe evet”
diyecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
işçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş; memur
konfederasyonu Memur-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen; esnaf konfederasyonu TESK; çiftçi
temsilcisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği; işveren
konfederasyonu TİSK; Türkiye Barolar Birliği;
TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği (TEMAD),Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED).

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Türkiye’nin en büyük işçi, esnaf, çiftçi,
avukat ve patron örgütleri ilk kez omuz omuza Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
‘teröre karşı’ yürüyecek. Tüm vatandaşların Birliği (TÜRMOB) başkan ve yöneticileriyle
davetli olduğu yürüyüşün iki önemli simgesi birlikte basın toplantısı yaptı.
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13 STK’dan ortak metin
13 sivil toplum örgütünün ortak hazırladığı
metni okuyan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör ile karşı
karşıya olduğunu vurgulayarak, “Terör
eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı
kaybettik,
askerimizi,
polisimizi
ve
korucumuzu şehit verdik. Yaşanan bu menfur
olaylar hepimizin yüreğini yakıyor, geleceğe
yönelik kaygı duymamıza neden oluyor.
Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef
alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık
kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bu tuzağa
düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi
korumak yine bizim elimizde. Hep birlikte
sağduyumuzu korumalı, vicdanımızın sesini
dinlemeli, fitne ateşini birlikte söndürmeliyiz”
dedi.
“Hepimiz Türkiye’yiz”
Ortak metin şu sözlerle devam etti:
“Ülkemizin tamamında birlikte yaşama
iradesi göstermeliyiz. Gün birlik olma
günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne
olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz.
Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun
bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar
olarak bir aradayız. Bizler ülkemizin çalışan ve
üreten, esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi
ve girişimcileriyiz. Biriz, beraberiz! Ortak
paydamız, demokrasi, hukukun üstünlüğü
ve insan hayatına saygıdır. Demokrasi; hak
ve özgürlük demektir, ama aynı zamanda da
sorumluluk demektir. Sorumluluk almadan,
hak ve özgürlük olmaz. İşte bu sorumluluk
duygusuyla harekete geçiyoruz. İrademizi
ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi
paylaşan tüm vatandaşlarımızla buluşmak
istiyoruz.
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“Bütün herkes davetli”
Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe
günü Türkiye’nin dört bir tarafından gelip
Ankara’da toplanma kararı aldık. Her görüş
ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini
temsil eden kuruluşlar olarak; 17 Eylül
Perşembe günü saat 16.30’da bütün
Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanında
buluşmaya davet ediyoruz. O gün; Sıhhiyede
buluşacağız. Buluşmamızı Birinci Mecliste
nihayetlendireceğiz. Bu masadaki kuruluşlar
bu buluşmanın düzenleme kuruludur.
Ama bu, bizlerin değil Türkiye’deki her
kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen
ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı
yapıyoruz: Teröre HAYIR, Kardeşliğe EVET
diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya
davet ediyoruz.
Sadece Türk Bayrağı olacak
Buluşmamızda hiçbir siyasi görüşün veya
sivil toplum kuruluşunun simgesi olmayacak.
Sadece; birliğimizin, bütünlüğümüzün ve
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı taşıyacağız. Terörü lanetleyecek;
kardeşliğimize,
özgürlüklerimize,
geleceğimize sahip çıkacağız. O gün
farklılıklarımıza değil ortaklıklarımıza, umut
dolu geleceğimize odaklanacağız. O gün
kimseyi ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan
tek vücut olacağız, tek bir şeyi haykıracağız.
Hep bir ağızdan ‘teröre HAYIR, kardeşliğe
EVET’ diyeceğiz.
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Teröre karşı dev buluşma
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluşmaya
davet ediyoruz” dedi. Son dönemlerde
yaşanan terör olayları nedeniyle MÜSİAD
ve TÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu 14
sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü ortak
basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı
okuyan Hisarcıklıoğlu, “Terörü lanetleyen ve
kardeşliğimize
sahip çıkan bütün sivil
Teröre lanet için herkes Sıhhiye’ye
topluma ve vatandaşlarımıza buradan çağrı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 14 sivil yapıyoruz. “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
toplum kuruluşunun 17 Eylül Perşembe diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya
günü Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek davet ediyoruz” diye konuştu.
Ankara Sıhhiye’de toplanma kararını aldığını
SADECE TÜRK BAYRAĞI OLACAK
açıkladı.
Yürüyüşe katılacaklara “Bayrağını al
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
da
gel” çağrısı yaptıklarını ifade eden
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son
dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle Hisarcıklıoğlu, “Yürüyüşe gelemeyen herkesi
14 işçi ve işveren örgütü olarak 17 Eylül evlerinde, iş yerlerinde Türk bayrağını
Perşembe günü Ankara’da toplanma kararı açmaya çağırıyoruz” dedi. Yürüyüşte
aldıklarını belirterek, “Bütün Türkiye’yi kardeşlik ve sağduyu mesajı vereceklerine
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, hiçbir siyasi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara’da
Perşembe
günü
aralarında
HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, MÜSİAD, TBB, TESK ve
TİSK’in de olduğu 14 STK’nın teröre karşı
toplanacağını
açıkladı.
Hisarcıklıoğlu,
Sıhhiye Meydanı’ndaki buluşma için herkese
“Bayrağını da al gel” çağrısı yaptı.
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görüşün veya sivil toplum kuruluşunun
STK ve meslek örgütlerinin temsilcileri,
simgesinin bulunmayacağı yürüyüşte Türk toplantının ardından ay yıldızlı şapkalarla tüm
Bayrağı taşıyacaklarını bildirdi.
Türkiye'ye teröre karsı birliktelik mesajı verdi.
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STK’lardan Sağduyu Çağrısı
TOBB, TÜSİAD ve TZOB gibi 14 sivil
toplum kuruluşu, dün artan terör eylemleriyle
ilgili ortak açıklama yaptı. Bildiriyi okuyan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En büyük
gücümüz, kardeşliğimizdir.” dedi.
14 STK’dan sağduyu çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Jİ Birliği
(TOBB), Türk Sanayicileri ve işadamları
Demeği (TÜSİAD) ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği’nin (TZOB) de aralarında bulunduğu
14 sivil toplum kumlusu, dün Ankara’da
düzenlediği toplantıda son dönemde artan
terör eylemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
okuduğu ortak çağrıda, “Vatandaşlarımızın
can güvenliği ve ülkemizde huzurun tesisi
en büyük önceliğimizdir. Bizim en büyük
gücümüz, kardeşliğimizdir. Gelin, birlikte
yaşama ve kardeşlik irademizi herkese
gösterelim. Gelin, kışkırtıcı söylemleri

bırakalım, toplumu germekten kaçınalım. Bu
süreçte daha soğukkanlı, daha sağduyulu
olalım. Çünkü başka Türkiye yok.”
çağrısında bulunuldu. Gelecek perşembe
Ankara’da yapılacak buluşmada da bu
mesajı vereceklerini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Buluşmamızda hiçbir siyasi görüşün veya
sivil toplum kumlusunun simgesi olmayacak.
Sadece; birliğimizin, bütünlüğümüzün ve
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı taşıyacağız.” açıklaması yaptı.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yurt içi ve yurtdışı
kaynaklı terörle karşı karşıya olduğunu
belirterek, terör eylemlerinde çok sayıda
asker, polis ve korucunun şehit verildiğini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“Yaşanan bu
menfur olaylar hepimizin yüreğini yakıyor,
geleceğe
yönelik
kaygı
duymamıza
neden oluyor. Ülkemizin, birliğimizin ve
huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun
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oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimiz
bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek,
birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine
bizim elimizde. Hep birlikte sağduyumuzu
korumalı, vicdanımızın sesini dinlemeli, fitne
ateşini birlikte söndürmeliyiz. Bizi birbirimize
düşman etmeye çalışan teröre karşı hep
birlikte durmalıyız. Ülkemizin tamamında
birlikte yaşama iradesi göstermeliyiz. Gün
birlik olma günüdür.” ifadelerini kullandı.
“Bizler ülkemizin çalışan ve üreten,
esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi ve
girişimcileriyiz. Biriz, beraberiz!” vurgusu
yapan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ortak
paydamız, demokrasi, hukukun üstünlüğü
ve insan hayatına saygıdır. Demokrasi; hak
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ve özgürlük demektir, ama aynı zamanda da
sorumluluk demektir. Sorumluluk almadan,
hak ve özgürlük olmaz. İşte bu sorumluluk
duygusuyla harekete geçiyoruz. İrademizi
ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi
paylaşan tüm vatandaşlarımızla buluşmak
istiyoruz. Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe
günü Türkiye’nin dört bir tarafından gelip
Ankara’da toplanma karan aldık.” TOBB İkiz
Kulelerde düzenlenen basın toplantısında
14 sivil toplum kurulusu adına ortak bildiriyi
okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bizim en büyük gücümüz, kardeşliğimizdir.
Gelin, birlikte yasama ve kardeşlik irademizi
herkese gösterelim.” dedi.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015
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“TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET”

Birlik için
Türkiye’nin en büyük 14 sivil toplum Ankara’nın tarihi mekânlarından biri olan
kurulusu önceki gün Ankara’da yaptığı Sıhhiye Meydanı’nda bir araya gelecek olan
katılımcıların son adresi ise ilk Meclis binası
toplantıda yürüyüş çağrısında bulundu.
Ankara’da gözler yarın düzenlenecek olacak.

14 STK ÖNCÜLÜK EDİYOR
Teröre hayır, kardeşliğe evet’ yürüyüşünde
olacak. STK’ların organize ettiği yürüyüşte
Sıhhiye Meydanı’nda saat l6:30’da
sadece Türk bayrağı taşınacak. Etkinlik gerçekleştirilecek “Teröre hayır, kardeşliğe
Sıhhiye Meydanı’nda başlayacak.
evet” yürüyüşünde HAKİŞ, Memur- Sen,
Başkent
Ankara; yarın Türkiye’nin MÜSİAD, Türkiye Kamu-Sen, TBB, TEMAD,
en büyük 14 sivil toplum kuruluşunun TESK, TİSK, TOBB, Türk-İş, TÜRKONFED,
öncülüğünde ‘Teröre hayır, kardeşliğe TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB’un üyeleri
evet’ yürüyüşüne ev sahipliği yapacak. hazır bulunacak. Bu arada İstanbul Esnaf
İşçi, işveren, memur, esnaf, çiftçi ve diğer ve Sanatkârlar Odaları’na bağlı esnaf
birçok mesleği temsil eden sivil toplum dükkânlarının camlarına ‘Hepimiz Kardeşiz’
kuruluşlarının üyelerini davet ettiği yürüyüşe yazılı afişler asarak PKK terörüne tepkilerini
yüzbinlerce kişinin katılması bekleniyor. ortaya koyacak.
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SADECE TÜRK BAYRAĞI

farklı olabilir. Ama hepimiz bu ülkenin
Türkiye’nin 81 ilinden katılım beklenen evlatlarıyız. Hepimiz aynı bayrağın, ay yıldızlı
Ankara’daki yürüyüşte, Türk bayrağı dışında, bayrağın altındayız. Aynı bayrak altında da
meslek odaları ve sendikaların bayrakları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye ayakta
ve flamaları da dahil olmak üzere hiçbir şey
taşınmayacak. Yürüyüşü organize eden
Teröre karşı Tüm Türkiye ayakta.
sivil toplum kuruluşları, katılımcıların slogan Kapalıçarşı esnafı dükkanlarını Türk
atmamasını istiyor.
bayrakları ile süsledi, yarın Ankara'da
Sesimizi dünyaya duyuracağız

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, yürüyüşüne
katılım
çağrısında
bulundu.
Başkan
Çağlar. Necip Fazıl'ın "Tomurcuk derdinde
olmayan ağaç odundur” sözüne atıfta
bulunarak, şunları söyledi: “Biz hepimiz
işçisiyle, işvereniyle, devletiyle, sivil toplum
kuruluşlarıyla tomurcuk olmanın derdindeyiz.
Ankara’da tüm sivil toplum kuruluşlarının
ortak katılımıyla düzenlenen yürüyüşe
herkesi davet ediyorum. Dünyaya sesimizi
duyuralım.”
20 bin bayrak dağıtacak
ATO. “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet”
yürüyüşünde 20 bin Türk bayrağı dağıtacak.
ATO Başkanı Salih Bezci., vatandaşların
ellerinde Türk bayraklarıyla teröre karşı en
anlamlı mesajı vereceklerini bildirdi. Bezci.
“Biz aynı ecdadın, aynı tarihin çocuklarıyız.
Yaşam tarzlarımız farklı olabilir, inançlarımız
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düzenlenecek etkinlikte sadece Türk bayrağı
olacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
yaptığı çağrı ile "birlik ve beraberlik adına
herkesi orada bulunmaya davet ediyorum"
dedi.
Selahattin Demirtaş rahatsız oldu
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, sivil
toplum kuruluşlarının yarın Ankara’da
düzenleyeceği “Teröre hayır kardeşliğe
evet” yürüyüşünden rahatsız oldu. Hakkari
Yüksekova'da partisince düzenlenen mitingde
konuşan Demirtaş, Sıhhiye Meydanı’nda
Türk bayraklarıyla toplanmasının halkı tahrik
edeceğini iddia ederek bundan kaçınılması
gerektiğini savundu. Cizre’deki sokağa
çıkma yasağını bahane ederek oradaki
terör yapılanmasının ortadan kaldırılması
karşısında yürüyen Demirtaş’ın sivil toplum
kuruluşlarının “Teröre hayır kardeşliğe evet”
yürüyüşü için, ‘tehlikeli’ demesi dikkat çekti.
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TERÖRE KARŞI YÜRÜYORUZ
TOBB öncülüğünde bugün Ankara’da beraber omuz omuza, kol kola olmaya,
bir araya gelecek olan yüz binler, son karşı Yenikapı’ya davet ediyoruz” denildi.
büyük yürüyüş gerçekleştirecek.
STK’SAYISI 200’Ü GEÇTİ
SADECE TÜRK BAYRAĞI
ANKARA’DA bugün düzenlenecek olan
Sıhhiye Meydanı’nda saat 16.30’da
başlayacak yürüyüş Ulus’taki Birinci Meclis’te
sonuçlanacak. ‘Teröre hayır, kardeşliğe
evet’ temalı yürüyüş boyunca kardeşlik ve
sağduyu mesajı verilecek. Yürüyüşte hiçbir
siyasi görüşün veya sivil toplum kuruluşunun
simgesi bulunmayacak. Yürüyüşe katılanlar
sadece Türk bayrağı taşıyacaklar.
PAZARA İSTANBUL’DA
Sivil Dayanışma Platformu da pazar günü
Yenikapı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM
Başkanı Yılmaz ile Başbakan Davutoğlu’nun
da katılacağı bildirilen “Milyonlarca nefes,
teröre karşı tek ses” mitingi düzenleyecek.
Açıklamada, “İstanbul halkını bayraklarıyla

‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’ yürüyüşüne
katılımcı sivil toplum kuruluşu sayısı, 200’ü
geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salı günkü
basın toplantısında 14 STK olarak Ankara’da
Birinci Meclis binasında sona erecek yürüyüş
kararı aldıklarını açıkladı. Bu açıklamadan
sonra toplantıya katılacağını açıklayan STK
sayısı hızla artmaya başladı. Dün öğleden
sonra da sayı 217’ye çıktı. Toplantıya
katılacağım açıklayan STK’lar arasına,
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Ocakları,
Cem Vakfı, Alevi Vakıfları Federasyonu,
Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Nur Vakfı,
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ensar Vakfı,
Yeryüzü Doktorları, Bilişim Teknolojileri
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Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği, Türkiye Gençlik Ve Eğitime
Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Uluslararası
Yatırımcılar Derneği (YASED), Gençlerbirliği
ve Rizespor Kulübü de eklendi. Sanatçı ve
futbolculardan da katılım bekleniyor. Birçok
ilde de Ankara’ya gidiş için yerel düzeyde
organizasyonlar yapıldığı ifade ediliyor. Siyasi
parti temsilcilerinin ise yürüyüşte yer alması
beklenmiyor. Yürüyüşte slogan atılmayacak.
Yürüyüş düzenleme komitesi, katılımcılara
hiçbir siyasi slogan atılmaması konusundaki
hassasiyetlerini iletiyor. Bu nedenle yürüyüşte
sadece düdükle teröre tepki gösterilecek.
Katılımcılara da bu çerçevede bayrak, şapka
ve düdük dağıtılıyor.
MEMURLAR DA İŞ BIRAKACAK
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar da
yürüyüşe destek için yarım gün iş bırakacak.
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
“Bu büyük yürüyüşe en üst düzeyde katılımın
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sağlanması için Ankara’daki kamu kurum ve
kuruluşlarında yarım günlük iş bırakma kararı
aldık. İş bırakan üyelerimiz saat 16.30’da
‘Teröre hayır, Kardeşliğe evet’ yürüyüşünde
hazır
bulunacaklardır.
İdarelerin
ve
vatandaşların kamu çalışanlarımızı anlayışla
karşılayacağını düşünüyorum” dedi.
Erdoğan
mitinginde

ve

Davutoğlu

İstanbul

SİVİL Dayanışma Platformu, İstanbul
Yenikapı’da pazar günü Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet
Yılmaz ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
katılımıyla ‘Milyonlarca nefes, teröre karşı tek
ses’ mitingi düzenleneceğini açıkladı. Haliç
Kongre Merkezi’nde platformu oluşturan
sivil toplum örgütleri adına basın toplantısı
düzenleyen Türkiye Gönüllü Teşekküller
Vakfı Başkam Hamza Akbulut, “Bütün
İstanbul halkım bayraklarıyla beraber omuz
omuza kol kola olmaya, Yenikapı’ya davet
ediyoruz” dedi.
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BAYRAĞINI AL GEL
YÜZ
BİNLER
“TERÖRE
HAYIR, bugün yüzbinler biraraya gelecek. “Teröre
KARDEŞLİĞE EVET” YÜRÜYÜŞÜ İÇİN hayır, kardeşliğe Evet” yürüyüşünde siyasi
slogan ve simgeler yasak olacak, tüm Ankara
ANKARA’DA BULUŞUYOR
14 kuruluşun öncülük ettiği yürüyüş saat bayrakla donatılacak. Sıhhiye Meydanı’nda
16.30'da Sıhhiye Meydanı'nda başlayacak bugün 16.30’da başlayacak yürüyüş için
ve Kurtuluş Savaşı'nı simgeleyen 1. Meclis'te toplanma hazırlıkları 16.00’da başlayacak.
sona erecek. Yürüyüşe katılanlara bayrak, Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen 1. Meclis’te
ayyıldızlı şapka ve düdük dağıtılacak, teröre sona erecek yürüyüşe, 250-300 bin kişinin
karşı tepkiler siyasi slogan yerine düdükle katılması bekleniyor. Çevre illerden otobüsle
dile getirilecek. Yürüyüş dolayısıyla Sıhhiye işçi ve memurların taşınacağı mitinge spor
Meydanı ve Ulus civarındaki bazı yollar ve sanat dünyasından yıldızların da destek
vermesi bekleniyor. Alana giriş noktalarında
12.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.
bayrak, ayyıldızlı şapka ve düdük dağıtılacak
Bugün Ankara kırmızı-beyaz
mitingde, teröre karşı tepkiler siyasi slogan
Son dönemlerdeki terör eylemlerine karşı yerine düdükle dile getirilecek.
meslek örgütleri ve sendikaların öncülüğünde

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

443

72. GENEL KURUL

17.09.2015

TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA
Hakan ÇELİK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
(TOBB) öncülüğünde 14 sivil toplum ve
meslek örgütü bugün 16.30’da Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda bir araya geliyor. Bu,
Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en
büyük sivil inisiyatiflerden biri olacak. Dün
akşam itibarıyla yürüyüşe katılacaklarını
ilan eden kurumların sayısı 200’ü geçmişti.
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” çağrısını
içeren mitinge TOBB ile birlikte HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, MÜSİAD, TÜRKİYE KAMUSEN, TBB (BAROLAR BİRLİĞİ), TEMAD,
TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED,
TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB destek veriyor.
Bu kuruluşların temsilcileri pazartesi günü
Ankara’da TOBB Kulelerinde bir araya gelip
ortak bir metne imza attı. Sivil toplumun
çıkışını, birlikte yaşama iradesi adına çok
önemli buluyorum. Rifat Hisarcıklıoğlu
444
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“Bayrağınızı alıp gelin” diyor. Bundan güzel
çağrı mı olur? Bu adıma tepki gösterenler
var; hatta HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş TOBB'un öncülüğündeki girişime
"Kimsenin bayrak ile sorunu yok" sözleriyle
karşı çıktı. HDP bu girişimi halkı tahrik
edecek bir unsur olarak görüyor ve ırkçılığı
körükleyeceğinden endişe ediyor. Tam
tersine, Türkiye'de bazı kesimlerin bayrak
ile bir hesaplaşma içinde olduklarını
düşünüyorum ve Hisarcıklıoğlu’nun çağrısını
anlamlı buluyorum. Diyarbakır’daki Nevruz
kutlamalarını hatırlayın. Huzur ve barış içinde
geçmesi elbette memnuniyet vericiydi; fakat
binlerce kişinin elinde tek bir bayrak yoktu.
Adı "Türk bayrağı" olduğu için hepimize ait
bayrağı dalgalandırmaktan imtina etmek
nasıl bir zihniyettir? "Bayrağını al gel" çağrısı
ırkçılık veya bir etnik grubun diğerlerine
üstünlüğü meselesi gibi görülemez. “Türk
bayrağı” dediğimiz, bu topraklarda yaşayan
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bütün etnik ve dini grupların bayrağı. Ben
bayrağı hiçbir zaman ayrıştırıcı olarak
görmedim; aksine, bizi en sıkı şekilde bir
araya getiren sembollerden biri olarak kabul
ediyorum. Bu tartışma ayrıca çok gereksiz
değil mi? Hedefi insanı yaşatmak, demokrasi
ve huzur çağrısı olan her barışçı eylem ve
gösteri meşrudur. Ayrıca Rifat Hisarcıklıoğlu
ve arkadaşlarına bir etnik gruba yaslanma
eleştirisi getirmek ciddi haksızlık. TOBB
yönetiminin Doğu’daki oda başkanlarıyla,
terör saldırısında zarar gören esnafın
zararlarının karşılanması için nasıl seferber

olduklarını çok iyi biliyorum. Teröre karşı
dayanışma ya da barış kardeşlik mitingleri...
Nasıl adlandırıldığının çok da önemi yok. Bu
girişimleri, sivil toplumun Türkiye’nin en büyük
meselesine dört elle sarılma iradesi olarak
görüyorum. Ankara’da açıklanan metnin
altına imzamı atıyorum ve bu organizasyona
katılan herkesi alkışlıyorum. Bizi birbirimize
düşman etmeye çalışan teröre karşı hep
birlikte duralım. Ülkemizin tamamında birlikte
yaşama iradesi gösterelim. Gün birlik olma
günüdür.
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TERÖRE SESSİZ ÇIĞLIK
STK’ların organize ettiği Teröre Hayır örgütünün çağrısıyla her kesimden vatandaş,
Kardeşliğe Evet1 mitinginde on binler öğle saatlerinden itibaren Türk bayrakları ile
Sıhhiye Meydanı’na toplandı. Araç trafiğine
slogansız terörü protesto etti.
1500 metre uzunluğunda dev bir kapatılan Sıhhiye Meydanı ile yaya trafiğine
bayrağın açıldığı yürüyüş, Ankara Sıhhiye kapatılan Abdi İpekçi Parkı ve çevresinden
Meydanı’nda başlayıp, Kurtuluş Savaşı’nın oluşan toplanma alanı, uzman ekiplerce
yürütüldüğü Ulus’taki 1. Meclis önünde son yapılan bomba aramasının ardından saat
buldu. Tertip komitesi adına konuşan TOBB 15.00 itibarıyla eyleme katılan vatandaşlara
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Toplumsal barışa açıldı.
güç vermek ve kırılan umutları yeniden
yeşertmek için buradayız” dedi.
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet
Başkent’te “Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” yürüyüşü için Sıhhiye Meydanı’nda
toplanan on binlerce vatandaş Ulus’taki
Birinci Meclis’e yürüdü. Yürüyüş sivil toplum
kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirildi.
HAFTA başında 14 işçi ve işveren
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BİRİNCİ MECLİS’EYÜRÜNDÜ

Tertip komitesi görevlileri tarafından
vatandaşlara kırmızı ve beyaz renkte şapka,
Türk bayrağı ile düdük dağıtıldı. Sıhhiye
Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, saat
16.40’ta Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus’taki
Birinci Meclise doğru Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” ve” Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
sloganları atarak yürümeye başladı.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

BİN 500 METRELİK BAYRAK
Ankara Adliyesi önüne TIR’la getirilen
uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan
dev Türk bayrağı, yürüyüşün başlamasının
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.
Yürüyüşün en önünde 14 işçi ve işveren
örgütünün yöneticileri yer aldı.

6 BİN POLİS GÖREV YAPTI OLASI
provokasyonların önüne geçilmesi için
miting çevresi ve yürüyüş güzergahında
önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri
konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği
sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik, Çevik Kuvvet, Terör ve Özel Harekât
şubeleri başta olmak üzere, tüm branşlardan
yaklaşık 6 bin polis görevlendirildi.
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BİZ TÜRKİYEYİZ
Büyük yürüyüş nedeniyle Başkent Ankara
dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Öğle
saatlerinden itibaren Sıhhiye’de toplanmaya
başlayan vatandaşlar, renkli görüntüler
oluşturdular. Bayrak satışlarında rekor kırıldı.
Bir kilometre uzunluğundaki Türk Bayrağı da
büyük ilgi gördü. Atlı polisler de yürüyüşte
ilgi odağı oldu. Slogan atılmaması istendiği
halde yurttaşlar sık sık “Şehitler ölmez, Vatan
MİLYONLAR TEK YÜREK OLDU
bölünmez”, “Askere uzanan eller kırılsın”
PKK TERÖRÜNE KARŞI ‘BÜYÜK sloganları attı.
YÜRÜYÜŞ'
İŞÇİ, çiftçi, esnaf, sanayici, memur,
MİLYONLAR TEK YÜREK OLDU
gençlik örgütlerinin de aralarında yer aldığı,
Türkiye’nin gözü kulağı bir haftadır 250'yi aşkın kuruluşun destek verdiği PKK
hazırlıkları
süren Ankara’daki
‘Büyük terörüne karşı yapılan "Büyük Yürüyüş" dün
Yürüyüş’teydi. Çiftçisiyle, esnafıyla, işçisiyle gerçekleşti. "Teröre hayır, kardeşliğe evet"
Türküyle, Kürdüyle bir milyonu aşkın mesajıyla yapılan yürüyüşe bir milyona yakın
yurttaş PKK terörüne ‘dur’ demek amacıyla kişi katıldı.
Sıhhiye’den Ulus’taki 1. Meclis’e kadar
Aralarında Türkiye Barolar Birliği, Türk-İş,
yürüdü.
TOBB, TESK, TZOB, TGB, CKD, TESUD,
Türkiye’nin esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru,
işadamı, emeklisi ve gençliği dün tarih yazdı.
1 milyona yakın yurttaş bölücü teröre karşı
Ankara Sıhhiye Meydanı’ndan, Cumhuriyetin
ilan edildiği 1. Meclis’e yürüdü Türküyle
Kürdüyle her yaştan bir araya gelen yurttaşlar,
TSK’nın yanında tavır aldı Terör örgütüne ve
Açılıma isyan etti: Mecliste PKK istemiyoruz
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ÇYDD, Engelliler Konfederasyonu, OSİAD,
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Alevi
Vakıfları Federasyonu, Cem Vakfı, ...gibi
kuruluşların da bulunduğu meslek örgütleri,
sendikalar ve demokratik kitle örgütleri
üyelerinin katıldığı, vatandaşların da büyük
destek verdiği “Büyük Yürüyüş” dün yapıldı.

odaklandık. Teröre hayır kardeşliğe evet dedik.
Arkadaşlar ve şimdide Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulduğu Kurucu Meclis’teyiz. Gün birbirimize
sahip çıkma günüdür, Hep birlikte sağduyu
ortaya koyduk, vicdanımızın sesine kulak
verdik. Kardeşliğimize zarar verecek her türlü
eylem ve söylemden uzak durmalıyız.”

12.00’DE YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşüne
katılan tek siyasi parti lideri Vatan Partisi
Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Büyük
bir kalabalığın katıldığı yürüyüşe katılan
Perinçek vatandaşların yoğun ilgisi ile
karşılaştı. Perinçek’le birlikte yürüyüşte çok
sayıda Vatan Partili de hazır bulundu.

Saat 12.00’de Kızılay ve yürüyüş hattı
trafiğe kapatılırken alanda polisler tarafından
bomba araması yapıldı. Daha sonra 7 arama
noktası kurularak vatandaşlar alana girişine
izin verildi. Bu arada, Kızılay’dan Ulus’a kadar
olan cadde gelincik tarlası gibi oldu.
Saat 16.30’da yürüyüş kolu Ulus 1. Meclis’e
doğru harekete geçti. Bir saatten fazla süren
yürüyüşte kortejin önü Ulus’ta 1. Meclis’in
önüne geldiğinde yürüyüşün arkası hala
Sıhhiye meydanındaydı. Yürüyüş sırasında
slogan atılması istenmedi. Ancak vatandaşlar
sık sık “Askere uzanan eller kinisin”, “Bu vatan
bizim, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez vatan
bölünmez” sloganı attı. Kortejin en önünde
şehit yakınları ve gaziler yer alırken, yürüyüşü
yöneten görevliler kalabalık nedeniyle kitleyi
kontrol etmekte zorlandı. Kalabalık 1. Meclis’in
önüne sığmadı. Burada Mustafa Kemal ve
şehitler için yapılan saygı duruşu sonrası
İstiklal Marşı okundu.
‘MİLLETİMİZ KARDEŞLİĞİNİ GÖSTERDİ’

TBB Başkanı Feyzioğlu:
Beyaz Bayrak değil Türk bayrağı altında
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu “Büyük Yürüyüş” öncesi yaptığı
açıklamada yürüyüşü eleştirenlere yanıt
verdi. “Büyük Yürüyüş”e destek verenler
arasında farklı görüşlerden vatandaş ve
kuruluşlar olduğunu vurgulayan Feyzioğlu,
yürüyüşün AKP
yürüyüşü
olmadığını
vurguladı. Türk bayrağı altında yürünmesine
tepki gösterenlere de seslenen Feyzioğlu
şunları söyledi: "Evet, Türk Bayrağı altında
toplanıyoruz. Neyin altında toplanacaktık?
Beyaz teslim bayrağının mı? Bayrağımız
ne zamandan beri ırkçılık sembolü oldu!
Türk Bayrağı'na karşı çıkan her kim ise,
birlikte yaşamak istemiyor mu; bunu açıkça
söylesin. Hangi devlet, bayraksız ki, Türkiye
Cumhuriyeti bayraksız olsun? Türk Bayrağı
ortak değerimizdir. Hiç kimse onu bir
partinin malı veya ırkçılığın sembolü olarak
gösteremez."

Daha sonra kalabalığa kısa bir konuşma
yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Milletimiz kardeşliğini gösterdi. Burada
olan bizler farklı dünya görüşlerine sahibiz
Ama bir ortak noktamız var bu ülkeye
sevdalıyız. Vatanımız, bugünümüz, yarınımız
Yandaş ve F tipi medya görmedi
hedefteyken sessiz kalamayız. Kardeşi
kardeşe düşman etmeye çalışanlara karşı
200 örgütün destek verdiği PKK terörüne
sessiz kalamayız” dedi.
karşı gerçekleştirilen “Büyük Yürüyüş”
Yürüyüşü tertipleyen kuruluşlar adına halktan büyük destek görürken, “yandaş” ve
katılımcılara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu “F tipi örgüt’e yakın medya görmezden geldi.
şunları
söyledi:
“Birliğimizin
ve “Yandaş ve F-tipi örgüt” medyası yürüyüşün
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlığı başarısız geçmesi için dün haberi görmezden
bayrağımızı alıp buraya geldik, üzerimizde geldi. Yeni Şafak, Akşam, Star, Sabah, Güneş,
oynanan kirli oyunu durdurmak için buraya Takvim, Zaman, Taraf,... gibi gazeteler ‘Büyük
geldik. Huzura kastedenlere karşı tek yürek Yürüyüş’e 1. sayfalarında yer vermezken ya
olduğumuzu göstermek için buraya geldik. da çok küçük yer verirken hafta sonu Erdoğan
Farklılıklarımıza değil umut dolu geleceğimize ve Davutoğlu’nun katılacağı İstanbul mitingini
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öne çıkarmaya çalıştılar. “Yandaş ve F tipi
örgüt Medyası”ndan başka “Büyük Yürüyüş”
görmeyen diğer yayın organları da PKK/
HDP çizgisine yakın yayın organları oldu.
Yürüyüş Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde
de görmezden gelindi. PKK/HDP’den yapılan
açıklamalarda ise PKK terörünü hedefleyen
yürüyüşten çok rahatsız oldukları gözlendi.
İZLENİM
İsmet ÖZÇELİK
254 MESLEK örgütü, sendika ve
demokratik kitle örgütünün katıldığı “Büyük
Yürüyüş”, “Haziran Direnişi” sonrasındaki en
büyük eylem oldu. Toplumun her kesiminden
temsilci vardı. Çiftçiler, esnaflar, işçiler,
memurlar, ... herkes gelmişti.

şımarttığını konuştu. Herkesin dilinde
Erdoğan’ın “açılım sürecinde valiler üzerinden
PKK’ya operasyonun engelledik” sözleri
vardı. Tabi tepkileri de beraberinde geldi.
Vatandaşlar 1 Kasım seçimlerinde nasıl bir
sonuç alınacağını merak ediyordu. Görünen
manzara AKP açısından iç açıcı değil. AKP’ye
oy verenler “Şehitlerin sorumlusu AKP, bir
daha asla” diyorlar. PKK/HDP’lilerin hükümete
taşınmasına da tepki büyük.
‘Yandaştırlar’
VATANDAŞLAR gelişmeleri çok yakından
izliyor. Canlı yayın araçlarının yanından
geçerken katılımcılardan biri arkadaşına,
“Çekim yapan hangi kanal?” diye sordu.
Canlı yayın aracının üzerinde kurumunun adı
yoktu. Arkadaşı, “İsim yazmıyor. Korkudan
isimsiz çekim yaptığına göre kesinlikle
yandaş kanaldır” yanıtını verdi. Bu konuşmayı
duyunca canlı yayın aracının yanına giderek
hangi televizyon olduğunu sordum, vatandaş
yanılmamıştı.

Bazı çevrelerin sürdürdüğü “Yürüyüş
AKP’nin yürüyüşü” propagandası vatandaşı
tedirgin etmiş. Sıhhiye meydanının kenarında
duran vatandaşlarla konuştuk. Aydınlık
gazetesinden
olduğumuzu
öğrenince
rahatladılar. “Buraya biraz huzursuz geldik.
Organizasyon
‘AKP’ye destek olur muyuz’ diye korktuk.
“BÜYÜK Yürüyüş”ü düzenleyenlerin böyle
‘Havaya bir bakalım beğenmezsek gideriz’
dedik. Sonra TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve büyük yürüyüşleri organizede tecrübesiz
TGB’lileri gördük. 0 zaman bu vatan mitingi, oldukları açıktı. Yürüyüş korteji Gençlik
Parkı’nın önüne gelindiğinde başkanlar
vatan yürüyüşü dedik" ifadesini kullandılar.
gecikince kontrolden çıktı. Vatandaşın
1 Kasım konuşuldu
sağduyusu olumsuz gelişmeleri önledi. Ne
YÜRÜYÜŞTE slogan atılması istenmediği de olsa bu kadar büyük kalabalıkları disipline
için katılımcılar bol bol sohbet etti. Tanısın etmek ayrı bir tecrübe gerektirir. Bundan
tanımasın herkes birbiriyle AKP iktidarı ve sonrakinde hata yapmayacakları kesin!
“açılım” politikalarını tartıştı. AKP’nin PKK’yı
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Sıhhiye Meydanı’ndan birinci Melis’e yürüdüler
HÜKÜMETİN yönlendirmesiyle TOBB
öncülüğündeki 14 meslek örgütü Ankara’da
bayrak yürüyüşü düzenledi. Binlerce kişi
Sıhhiye Meydanı’ndan 1. Meclis’e yürüdü.
Bayrak’ yürüyüşü gerçekleşti.
7 HAZİRAN seçimleri ardından yeniden
başlayan çatışmalı süreçte AKP’ye yönelen
tepkileri bertaraf etme hamlesi olarak
yorumlanan “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
başlıklı yürüyüş Ankara’da yapıldı. Yürüyüş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasının
ardından sona erdi. TOBB öncülüğünde
gerçekleşen yürüyüş sırasında, ağırlıklı
olarak, “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı
atıldı. Yürüyüşte, 500 metre uzunluğunda,
7 metre genişliğinde bir Türkiye bayrağı da
açıldı. Yürüyüş için Ankara dışından 100’e
yakın otobüs kente gelirken, başkentin 5
giriş noktasında da polis tedbir aldı.
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KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ
TOBB’UN önderliğinde 250 STK’nın
katıldığı ; “Teröre hayır, kardeşliğe evet”
mitinginde on binler Türk bayraklarıyla
yürüdü. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’,
‘Türk Kürt kardeştir kalleştir’ sloganları atıldı,
düdükler çalındı, terör eylemleri tel’in edildi.
10 BİNLER BAŞKENTTE YÜRÜDÜ
‘Teröre Hayır Kardeşliğe Evet’
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen
on binlerce kişi Ankara’da “Teröre hayır,
kardeşliğe evet” yürüyüşü için buluştu. Terör
örgütü PKK’nın eylemlerine lanet okundu.
7
Haziran
seçimlerinin
ardından
tırmanan terör saldırılarına karşı başkentte
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” sloganıyla
tepki yürüyüşü yapıldı. Türkiye Odalar 1
kilometrelik dev bayrak Yürüyüş boyunca
bayrak dışında hiçbir siyasi parti veya
oluşumun flaması taşınmadı. Bir kilometre
452
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uzunluğundaki bayrak omuzlarda taşındı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı
konuşmada “Toplumsal barışa güç vermek
ve kırılan umutları yeniden yeşertmek için
buraya geldik” dedi.
BEYAZ ŞAPKA
Yürüyüşte 6 bin polis güvenlik önlemi aldı.
Binaların üzerlerinde de Özel Harekat polisleri
olası provokasyonlara karşı konuşlandı. Polis
helikopterleri Ankara semalarında gözetleme
yaptı. Yürüyüş alanına geçişler 10 ayrı polis
arama noktasından yapıldı. öncülüğünde
250’ye yakın sivil toplum kuruluşunun katıldığı
yürüyüşte on binler teröre lanet okudu.
Sadece Türk bayraklarının açıldığı etkinlikte,
vatandaşlar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’,
‘Türk, Kürt kardeştir PKK kalleştir’ sloganları
attı. Beyaz şapka takan katılımcılar sık sık
tekbir getirdi. Sıhhiye Meydanı’nda 15.00’ten
itibaren toplanan vatandaşlara bayraklar

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

dağıtıldı. Ayrıca önceden hazırlanan yüzlerce Ulus’taki Birinci Meclis Binası önünde
metre uzunluğundaki Türk bayrağı genç yaşlı tamamladı. Ay Yıldızlı bayraklarla 1
kilometrelik alan gelincik tarlasına döndü.
on binlerin omuzlarında taşındı.
DAVUL VE TULUM
Saat 16.30’dan itibaren Ulus istikametinde
yürüyüşe geçen kalabalık, terör saldırılarına
karşı da düdük çaldı. Bombalı saldırılara da
tepki gösteren vatandaşlar, yürüyüşlerini

‘Teröre hayır, kardeşliğe evet” yürüyüşünde
Türkiye’nin bütün renkleri yer aldı. Davul
eşliğinde terör örgütü PKK’nın eylemlerine
lanet okundu. Karadenizli gençler de tulum
eşliğinde kardeşlik mesajları verdi.
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ON BİNLER TERÖRE KARŞI YÜRÜDÜ

Ankara’da bayrak seli
ANKARA’DA sivil toplum örgütlerinin
çağrısı ile gerçekleştirilen “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” yürüyüşünde on binlerce
yurttaş terörü protesto etti. 1. Meclis binası
ürüyüş sonunda ortak açıklamayı okuyan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Teröre tepki
göstermek adına vatandaşlarımızı rencide
edecek, kardeşliğimize zarar söylemlerden
kaçınmalıyız” dedi.
Teröre ortak tavır
TOBB, TÜSİAD, Türk-İş ve TİSK’in
çağrısıyla gerçekleştirilen Teröre hayır,
kardeşliğe evet yürüyüşüyle Sıhhiye Meydanı
bayrak denizine dönüştü.
Aralarında
TOBB,
TÜSİAD,
Türkİş ve TİSK’in de bulunduğu 14 meslek,
sivil toplum örgütü, işçi, işveren ve
memur konfederasyonlarının çağrısı ile
454
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gerçekleştirilen, “Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” yürüyüşünde on binlerce yurttaş terörü
protesto etti. Yürüyüş için öğle saatlerinden
itibaren Kızılay-Ulus istikameti trafiğe kapatıldı.
Polis Sıhhiye Meydanı'nı demir bariyerlerle
çevirdi. Alanda bomba araması yapıldı.
Bariyerlerin etrafına da polisler yerleştirildi. Bir
polis helikopteri havadan kontrol yaptı. Ulus
çevresindeki binalarda keskin nişancılar yer
aldı. Yürüyüş için gelenlere bayrak, şapka,
düdük dağıtıldı. Sendikalar yurdun çeşitli
yerlerinden üyelerini otobüslerle Ankara'ya
taşıdı. Yurttaşlar üzerleri aranarak Sıhhiye
Meydanı'na alındı. Güvenlik önlemleri
kapsamında atlı polisler de görev yaptı.
TIR'la getirilen ve Sıhhiye'den Opera'ya kadar
uzanan dev Türk Bayrağı açıldı.
Gökçek de geldi

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

Sıhhiye Meydanı, Opera’ya kadar
insanlarla doldu. Yürüyüş için toplananlar
sadece Türk Bayrağı taşıdı. Başka hiçbir
örgütün, siyasi partinin bayrağı ya da logosu
taşınmadı. Sıhhiye Meydanı “bayrak denizine”
dönüştü. Sürekli düdükler öttürüldü. Saat
17.00’ye doğru yürüyüş başladı. Sıhhiye’den
Ulus’a “insan seli” oluştu. Düzenleyici
örgütlerin başkanlarının gelmesi için kortej
zaman zaman durduruldu. Ancak başkanlar
doğrudan 1. Meclis binası önüne geldi.
Yürüyüşte, “Şehitler ölmez vatan bölünmez;
ne mutlu Türküm diyene; polise, askere
uzanan eller kırılsın; kahrolsun PKK; teröre
hayır kardeşliğe evet” sloganları atıldı. Türk
Hava Kurumu (THK) binasında bekleyen
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek buradan yürüyüşe katıldı. Gökçek’in
etrafında çok sayıda koruması yer aldı.
Kortej Ulus 1. Meclis önüne geldiğinde,
düzenleyici örgütlerin başkanları da geldi.
Ancak korumaların itekleyerek topluluğu
yarması nedeniyle izdiham tehlikesi yaşandı.
Düzenleyici örgütlerin başkanları 1. Meclis
bahçesine girdi. Başkanlar bina içerisinden
geçmek yerine, 1. Meclis’in balkonuna
korumalarının ve arkadaşlarının yardımıyla
tırmanarak çıktı. Korumalar da balkona
tırmandı. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler
için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı
okundu.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin üzerinde oynanan kirli
oyunu boşa çıkarmak için geldiklerini söyledi.
Yürüyüşün 1. Meclis’te sonuçlanmasının
önemli bir mesajı içerdiğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Bu milletin birlikte yaşama
iradesinin ilk timsali olan kurucu Meclis’teyiz”
dedi.
Kardeşiz, bozulmasın
Uyarıda da bulunan Hisarcıklıoğlu, “Teröre
tepki göstermek adına vatandaşlarımızı
rencide edecek, kardeşliğimize zarar verecek
her tür eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız.
Hepimiz
bu
memleketin
evlatlarıyız,
birbirimizin kardeşiyiz” dedi. Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay gazetecilerin soruları üzerine,
herkesin Türk Bayrağı altında birleşmek
zorunda olduğunu belirterek, Suriye’de
yaşananlara dikkat çekti.
Huzur yoksa iş de yok
TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu da,
huzurun olmadığı yerde iş ve yatırımın
da olmayacağına işaret ederek, “Açıkçası
hepimiz evlerimize gittiğimizde yatmadan
önce bugün yeni bir kötü haber var mı
endişesi içerisinde haberlere bakıyoruz”
dedi.
TÜRGEV de vardı

Yürüyüşe AKP milletvekili Emrullah İşler
ile CHP milletvekili Mahmut Tanal da katıldı.
70 ile 100 bin arasında kişinin katıldığı tahmin
edilen yürüyüşe destek veren örgütlerin
El ele birlik mesajı
sayısı 250’ye çıkarken, Cumhurbaşkanı
Meclis’in balkonunda ortak açıklamayı
Erdoğan’ın çocuklarının da yönetiminde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.
bulunduğu TÜRGEV de destek verenler
Hisarcıklıoğlu, “Bugün burada olan bizler
arasında yer aldı. Yürüyüşe gaziler de katıldı.
farklı dünya görüşlerine, farklı düşüncelere
Yürüyüşe TÜSİAD Başkanı Cansen
sahibiz. Ama ortak noktalarımız var. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu Başaran Symes, Doğan TV Yönetim Kurulu
ülkenin sevdalısıyız” dedi. Vatan, birlik, Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile
dirlik, huzur, yarınlar hedefteyken sessiz Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
kalamayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Vuslat Doğan Sabancı kol kola katıldı, Türk
komşuyu
komşuya,
kardeşi
kardeşe bayrakları salladı.
düşman etmeye çalışanlara karşı da sessiz
kalamayacaklarını bildirdi. “Toplumda her
geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
tutulması karşısında sessiz kalamayız” diyen
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Teröre karşı Ankara’da
on binler yürüdü
yürüyüş sırasında "Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet" sloganı dışında başka bir sloganın
atılmaması ve sadece Türk bayrakları
açılması kararı alındı. 6 bin polisin görev
yaptığı yürüyüşe hiçbir siyasi parti davet
Saat 16.40'da on binlerce vatandaş edilmedi.
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet
Ulus'taki Birinci Meclis'e doğru "Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet" ve " Şehitler Ölmez,
14 sivil toplum kuruluşunun bayrağını
Vatan Bölünmez" sloganları atarak yürüyüşe al gel çağrısına evet diyen vatandaşlar,
geçti.
Sıhhiye Meydanı'nda buluştu. Siyasilerin
Hafta başında 14 işçi ve işveren örgütünün
çağrısıyla genci yaşlısı kadını erkeği her
kesimden vatandaş, öğle saatlerinden
itibaren ay-yıldızlı al bayrakları ile Sıhhiye
Meydanı'na geldi.

Ankara Adliyesi önüne TIR'la getirilen davetli olmadığı yürüyüşe katılan kalabalık,
uzunluğu 1500, genişliği 7 metre olan dev Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar "Teröre Hayır,
Türkiye bayrağı, yürüyüşün başlamasının Kardeşliğe Evet" tek sloganıyla yürüdü.
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.
Hafta başında 14 işçi ve işveren
çağrısıyla
son
dönemde
İşçi ve işveren örgütleri tarafından örgütünün
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yaşanan terör saldırılarına tepki vermek
amacıyla her kesimden on binlerce
vatandaş, öğle saatlerinden itibaren Türk
bayrakları ile Sıhhiye Meydanı'nda buluştu.
Farklı güzergâhlardaki 7 noktada yapılan
üst aramasının ardından alana alınan
vatandaşlar, saat 16.40'tan itibaren Atatürk
Bulvarı üzerinden Ulus'taki ilk Meclis'e doğru
"Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet", "Şehitler
Ölmez, Vatan Bölünmez", "Kahrolsun PKK"
sloganları ve tekbirlerle yürümeye başladı.
Ankara Adliyesi önüne TIR'la getirilen
uzunluğu 1500, genişliği 7 metre olan dev
Türk bayrağı, yürüyüşün başlamasının
ardından vatandaşlarca elden ele coşkulu
bir şekilde taşındı.

kardeşe düşman etmeye çalışanlara karşı
sessiz kalamayız. Bir tarafta terör belasını
hep birlikte yaşarken, toplumda her geçen
gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
tutulması karşısında sessiz kalamayız.
İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden,
toplumun tüm kesimlerinden mahşeri bir
kalabalık bugün burada. Birliğimizin ve
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı alıp buraya geldik. Milletimizin
kardeşliğini korumak için buraya geldik.
Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa
çıkarmak için buraya geldik. Bizi ayırmaya
çalışan fitne ateşini söndürmek için buraya
geldik. Huzura kastedenlere karşı tek
yürek olduğumuzu göstermek için buraya
geldik. Toplumsal barışa güç vermek ve
kırılan umutlan yeniden yeşertmek için
buraya geldik. Farklılıklarımıza değil,
ortaklıklarımıza, umut dolu geleceğimize
odaklandık."

Yürüyüşün en önünde TOBB, MemurSen, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, TZOB,
TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Barolar Birliği
ve Hak-İş'in de aralarında bulunduğu
14 işçi ve işveren örgütünün yöneticileri
"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"
yer aldı. Yürüyüşün tertip komitesi
Terörü lanetlediklerini kardeşliğe sahip
görevlilerince dağıtılan düdükleri çalarak
ve Türk bayraklarını sallayarak Atatürk çıktıklarım hep birlikte "Teröre Hayır,
Bulvarı üzerinde Ulus'taki ilk Meclis'e varan Kardeşliğe Evet" dediklerini anlatan
Hisarcıklıoğlu, konuşmasına söyle devam
vatandaşlar burada toplandı.
"GÜN BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMA etti:
GÜNÜDÜR"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki işçi ve işveren örgütü
yöneticileri hep birlikte ilk Meclis'in Ulus
Meydanı'na
bakan
balkonuna
çıktı.
Hisarcıklıoğlu, burada yürüyüşü tertip eden
14 işçi ve işveren örgütü adına bildiri okudu.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Hep birlikte teröre karşı milli bir
duruş sergilendi, milletimizin kardeşliğini
gösterdiler. Bugün burada olan bizler,
farklı dünya görüşlerine, farklı düşüncelere
sahibiz. Ama ortak noktalarımız var. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu
ülkenin sevdalısıyız. Vatanımız, birliğimiz,
dirliğimiz,
huzurumuz,
bugünümüz,
yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız.
Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi

"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin
temellerinin atıldığı meclisteyiz. Yürüyüşün
burada sonuçlanması son derece önemli
bir mesajı içermekte. Aziz milletimiz, gün,
demokrasimize, birliğimize ve birbirimize
sahip çıkma günüdür. Hep birlikte bugün
sağduyumuzu ortaya koyduk. Hep birlikte
bugün vicdanımızın sesine kulak verdik.
Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir
araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı
birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği
kardeşlik ve barışla çarpan insanların
sesi olacağız. Teröre tepki göstermek
adına vatandaşlarımızı rencide edecek,
kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem
ve söylemlerden kaçınmalıyız. Bu millet
terörün karşısında. Bu millet kardeşliğine
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sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik içinde
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu'nun
geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor. okuduğu bildirinin ardından etkinlik son
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, buldu. Yürüyüş dolayısıyla trafiğe trafiğe
birbirimizin kardeşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu kapatılan yollar kademeli olarak açıldı.
bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz."
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YÜZ BİNLER KARDEŞLİK İÇİN YÜRÜDÜ
14 sivil toplum örgütünün öncülüğünde
Ankara’da gerçekleştirilen teröre karşı birlik
yürüyüşünde yüz binler sadece Türk bayrağı
taşıyıp “Teröre hayır, kardeşliğe evet”
sloganıyla terörü lanetledi.
TEK BAYRAK TEK SLOGAN: Yaşlısı
genci, kadını erkeği her kesimden yüz
binlerce kişi, ‘teröre karşı birlik yürüyüşü1 için
Sıhhiye Meydanı’nda toplandı. Önce hep bir
ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar
daha sonra 1 kilometre uzunluğunda Türk
bayrağı taşıyıp “Teröre hayır, kardeşliğe
evet”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”
sloganları attı. Yüz binlerin buluştuğu terör
protestosuna Mimarlar Odası ve Tabipler
Odası katılmadı.

TÜRKİYE TEK YÜREK
Yürüyüş boyunca tek slogan atıldı.
Sadece! Türk bayrağı taşındı “
Ankara’da 14 sivil toplum kuruluşunun
çağrısıyla Sıhhiye Meydanında toplanan yüz
binler “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı
ve Türk bayraklarıyla Birinci Meclise yürüdü,
terörü lanetledi.
BAŞKENT Ankara’da yüzbinler dün
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganıyla
yürüdü, terörü protesto etti. Sıhhiye
Meydanı’nda saat 16.30’da başlayan
yürüyüşte 1 kilometre uzunluğunda dev bir
Türk Bayrağı açıldı. Birinci Meclis’te sona
eren yürüyüş sırasında 6 bin polis görev
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yaptı. Son dönemde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 işçi ve işveren örgütünün
öncülüğünde organize edilen yürüyüşte Türk
sadece bayrağı taşındı.
BİRLİĞE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ
OBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Birinci
Meclis önünde yaptığı konuşmada birlik ve
beraberlik mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu şunları
söyledi: “Terör belası varken durmazdık
Bugün yüz binler burada. Üzerimizdeki
oynanan oyunları defetmek için buraya
geldik Kardeşliğimiz için buraya geldik
Teröre hayır kardeşliğe evet dedik Bugün
1. Meclisteyiz. Şu an kurucu Meclisteyiz.
Gün birliğimize sahip çıkma günüdür. Hep
birlikte vicdanımızın sesine kulak verdik
Kalbini öfkeyle dolduranlar değil, kalbi
barış için çarpanlar için buradayız. Bu
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millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız. Hep birlikte
Türkiye’yiz. Teröre hayır kardeşliğe evet
diyoruz.”
Mimarlar Odası yürüyüşte yok
TERÖRE karşı birlik yürüyüşüne, PKK’nın
öldürdüğü Doktor Abdullah Biroğul için tek
kelime açıklama yapmayan Tabipler Odası
ve ülke yararına her dev projeye karşı çıkıp
gündem yaratmaya çalışan Mimarlar Odası
katılmadı. Sözde ‘barış’ için HDP ve CHP’li
milletvekilleri, Devrimci işçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK)Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB,) Türk
Tabipler Birliği (TTB) ve Gezicilerin kurduğu
‘Barış Bloku’ Türkiye’nin teröre karşı tek
yürek olmasına tahammül edemedi ve dev
yürüyüşe katılmadı.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015
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BAŞKENT’TE ON BİNLER SİLAHA KARŞI BAYRAK
AÇTI
Teröre karşı büyük yürüyüş

birliğimize sahip çıkma günüdür. Yüreği
Bayraklarla Sıhhiye’de toplanan on kardeşlikle, barışla çarpan insanların sesi
binlerce kişi, Birinci Meclis’in önüne yürüdü. olacağız. Bu ülke hepimizin” dedi.
TERÖRE KARŞI BÜYÜK YÜRÜYÜŞ
Terörü protesto edip “kardeşliğe evet” dediler.
1.5 km’lik bayrak
TIR’la getirilen 7 metre genişliğinde, 1500
metre uzunluğundaki Türk bayrağını 5 bin
kişi taşıdı. Bayrakla fotoğraf çektirme yarışı
yaşandı.

Türkiye'nin dört bir yanından "Teröre hayır,
kardeşliğe evet' diyen on binler, dün 14 sivil
toplum kuruluşunun çağrısıyla Ankara'da bir
araya geldi. 257 sivil toplum kuruluşunca
desteklenen, Sıhhiye Meydanı'ndan başlayıp
Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar süren
bayraklarla donanmış yürüyüşle dünyaya
'birlik ve beraberlik' mesajı verildi.

TOBB, TÜSIAD ve MÜSİAD’ın aralarında
bulunduğu 14 STK tarafından organize
edilen yürüyüşe 257 kuruluş destek verdi.
BAŞKENT dün tarihi günlerinden birini
Ankara, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”
yaşadı.
Yurt genelinde artan terör ve gelen
sloganıyla inledi.
şehit haberlerinin ardından, Türkiye Odalar
Hisarcıklıoğlu, “Gün; demokrasimize, ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde
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14 sivil toplum kuruluşu tarafından organize
edilen ve 200'ü aşkın toplumsal örgüt
tarafından da desteklenen "Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet" yürüyüşünde on binler bir
araya geldi. Kardeşlik yürüyüşüne Türkiye'nin
dört bir tarafından Başkent'e gidenlerin yanı
sıra Ankaralılar da katıldı.

3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Vatandaşlar,
Sıhhiye
Meydan’ından
Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar
olan 3 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saatte
yürüdü. Yürüyüş sırasında Başkent'te 6 bin
dolayında polis görev alırken, atlı polisler de
korteje eşlik etti. Ankara dışından yürüyüş
için gelenleri taşıyan otobüsler, Atatürk Kültür
7 NOKTADA ARAMA
Yürüyüş için yaşlısı genci, kadını erkeği her Merkezi alanındaki meydanda toplandı.
kesimden vatandaş, öğle saatlerinden itibaren Gençlik Parkı "**?*. Yürüyüş başladığında
Türk bayraklarıyla Ankara'nın merkezi olan kalabalık Kızılay'a kadar ulaştı.
14 STK ORGANİZE ETTİ
Sıhhiye Meydanı'nda toplanmaya başladı.
Vatandaşların toplandığı Sıhhiye Meydanı'na
ORGANİZASYONU gerçekleştiren sivil
çıkan yollar araç trafiğine kapatılarak demir toplum kuruluşları şöyle: HAK-İŞ, Memur
bariyerlerle çevrildi. Katılımcılar alana Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen),
alınmadan önce uzman ekipler, Sıhhiye Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği
Meydanı ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi (MÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları
Parkı ve çevresinde bomba araması yaptı. Sendikaları
Konfederasyonu
(Türkiye
Toplanma alanına gidenler, 7 ayrı noktada Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği (TBB),
polisin yaptığı üst aramasının ardından Türkiye
Emekli Astsubaylar
Derneği
meydana alındı. Yürüyüşü organize eden 14 (TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlatılan Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
kırmızı-beyaz renkte şapka, düdük ve Türk Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
bayrakları vatandaşlara dağıtıldı. Sıhhiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saat İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş),
16.40'ı gösterdiğinde, Atatürk Bulvarı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
üzerinden Ulus'taki Birinci Meclis'e doğru (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
"Teröre hayır, kardeşliğe evet", "Şehitler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
ölmez, vatan bölünmez" ve "Şehidim hakkını Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici ve
helal et bize" sloganları atarak yürümeye İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Ziraat
başladı. Emniyet yetkililerinin tahminlerine Odaları Birliği (TZOB).
göre yürüyüşe yaklaşık 70 bin kişi katıldı.
HİSARCIKLIOĞLU'NDAN
'SESSİZ
1.5 KİLOMETRELİK BAYRAK
KALAMAYIZ' MESAJI
Yürüyüşte Ankara Adliyesi önüne TIR'la
YÜRÜYÜŞÜN sonunda TOBB Başkanı
götürülen ve uzunluğu 1500 metre, genişliği Rifat Hisarcıklıoğlu, tertip komitesi adına
7 metre olan dev Türk bayrağı, yürüyüşün Birinci Meclis binasının balkonundan
başlamasının ardından vatandaşlarca elden katılımcılara seslendi. Türkiye'nin dört bir
ele taşındı. 5 bin kişi tarafından taşman yanından gelenlerin farklı dünya görüşlerine
dev Türk bayrağıyla birçok vatandaşın ve farklı düşüncelere sahip olduklarını ama
hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Yürüyüş ortak noktalarının bu ülkenin sevdalısı olmak
kortejinin en önündeyse TOBB başta olmak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Vatanımız,
üzere organizasyonu gerçekleştiren 14 işçi- dirliğimiz, birliğimiz, huzurumuz, bugünümüz,
işveren ve meslek örgütünün yöneticileri yer yarınımız hedefte iken sessiz kalamayız.
aldı.
Komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman
etmeye çalışanlara karşı sessiz kalamayız.
Akıl ve vicdan tutulması karşısında sessiz
kalamayız" dedi.
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'KİRLİ OYUNU BOŞA ÇIKARMAK İÇİN
GELDİK'
Yürüyüşe toplumun her kesiminden
insanların
katıldığını
ifade
eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Birliğimizin
ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı alıp buraya geldik. Milletimizin
kardeşliğini korumak için geldik. Kirli oyunu
boşa çıkarmak için, bizi ayırmaya çalışan
fitne ateşini söndürmek için, huzurumuza
kastedenlere karşı tek yürek olmak için
buraya geldik. Farklılıklarımıza değil ortak
yönlerimize odaklandık. Teröre 'Hayır',
kardeşliğe 'Evet' dedik."

'BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR'
Yürüyüşün,
Türkiye
Cumhuriyeti'nin
temellerinin
atıldığı
Birinci
Meclis'te
sonuçlanmasının son derece önemli mesaj
içerdiğini, burasının Kurucu Meclis olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
"Gün; demokrasimize, birliğimize, dirliğimize
sahip çıkma günüdür. Hep birlikte sağduyuya
kulak verdik. Bu ülkenin vatandaşı olma
bilinciyle buraya geldik. Yüreği kardeşlikle,
barışla çarpan insanların sesi olacağız.
Teröre tepki göstermek adına vatandaşı
rencide edecek her türlü slogan ve söylemden
kaçınmalıyız. Bu millet terörün karşısında,
birlik ve beraberliğine sahip çıkıyor. Bu vatan
ve bu ülke hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz.
Teröre 'Hayır', kardeşliğe 'Evet' diyoruz."
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Ortak payda
MUHARREM SARIKAYA

kandurahı (uzun beyaz erkek elbisesi) içinde
ANKARA uzun yıllardır benzer gösteriye çember sakallısı da...
Piercing takılmış göbeği açık olan da
tanıklık etmedi.
En son aynı güzergâhta bayrak yürüyüşü vardı, burnunun üzerine kadar başörtüsünü
yapılmış, polisin biber gazıyla tamamlanmıştı. kapatmışlar da...

Parmak arasına geçirdiği sandaletini
O günden bu yana seçim mitingleri dışında
sürüyüp gideni de vardı, yaz sıcağında
toplumsal gösteriler yaşanmadı...
çizmeleri çekmiş olanı da...
Başkent'te
dün
yapılan
"Teröre
Mardin'den,
Edirne'den,
Aydın'dan,
Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşündeki
Trabzon'dan,
Hatay'dan
geleni
de vardı;
gözlemlerime gelince...
özetle toplumun bütün kesimi oradaydı.
Belki de geçmişte yaşananların düşünsel
Başlangıçta görülen kaygıların hiçbiri
ardıllarda bıraktığı kötü hikâyelerden olsa
de
gerçekleşmedi, tam tersine yürüyüşe
gerek Sıhhiye Meydanı'na gelenlerde bir
katılanların hemen hepsi sakin, olaysız bir
kaygı, ürkeklik hâkimdi.
şekilde yan yana yürüdü, terörü ve şiddeti
Buna karşın toplumun hemen her kınadı.
kesiminden insanlar bayraklarını ve kırmızıKomşusunu alıp gelememiş olan da
beyaz şapkalarını alıp gelmişti.
komşusuna anlatacak çok hikâyeyle döndü.
Kulağı küpelisi, kısa şort giymişi de vardı,
464
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BAŞARILIYDI
Sonuçta dünkü eylem, başlangıçta sosyal
medyada bir kesime mal edilmesi, bir diğer
kesimin de kendisine karşı yapılıyormuş algısı
dolayısıyla istenilen kadarını yaratmamış
olabilir ancak oldukça geniş bir kesimi bir
araya getirmeyi başardı.
Sıhhiye'den Ulus Meydanı'na uzanan
caddeyi iki yönlü doldurdu.
TOBB'un önderliğinde 14 sivil toplum
örgütünün katılımıyla başlayan yürüyüş
adımının, 4 gün içinde 250 sivil toplum
örgütüne ulaşması da başarısını anlatmak
için yeterliydi.

KİTLE HAREKETİ
Ancak dünkü yürüyüş de birçok yönden
başarılıydı; çünkü birçok insanda var olan
kaygıyı ortadan kaldırdı; birlikte kol kola
yürüyebileceklerini, ortak payda bayrak
altında bütünleşebileceklerini gösterdi.
Keşke HDP veya onun görüşlerini
destekleyen insanlar da dünkü yürüyüşe
çekinmeden gelebilselerdi. Bununla birlikte
bir noktaya daha dikkat etmek gerekir; o
da benzer yürüyüş ve mitingler sürekliliğe
dönüşürse kendinden beklenen algıyı
törpüler.

O da beraberinde toplumsal olanı, kitle
Eğer Suruç ve Ceylanpınar saldırılarının hareketine dönüştürür.
Kitleler de bütün tahriklerin oyuncağıdır,
hemen ardından gerçekleşmiş olsaydı,
bu sayının onlarca katı kalabalığın duyguları zaten abartılı olduğu için zihinlerinde
yaşar;
hoşgörüsüzdür;
toplanabileceğini de dünkü yürüyüş bir kez uyarladıklarıyla
bilinçaltları tarafından yönetilir; vandal
daha ortaya koydu.
Nitekim benzer yürüyüş İspanya ve kalabalıklar haline dönüşür.

Aklı yoktur; en eğitimsizi ile en iyi
Paris'te
gerçekleştiğinde
kalabalığın
yüksek sayıya ulaşması da tepkinin anında eğitimlisini aynı halüsinasyonda buluşturur.
gösterilmesinden kaynaklıydı.
Sonrasının nelere mal olduğunu anlamak
için yakın geçmişi anımsamak yeterlidir.
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TERÖRE HAYIR KARDEŞLİĞE EVET
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TBB
14 STK'nın öncülüğünde dün Ankara'da
düzenlenen 'Teröre hayır, kardeşliğe evet" Başkanı Metin Feyzioğlu, TOB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu. TESK Başkanı Bendevi
yürüyüşüne geniş katılım oldu.
Palandöken, TÜSIA AD Başkanı Cansen
HER YER KIRMIZI BEYAZ
Başaran Symes, Doğan T V Holding Yönetim
Başkent Ankara'da dün her yer Türk Kurulu [Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ,
Bayrağı ile donatıldı. 260 sivil toplum Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu ' Başkanı
kuruluşunun katılımıyla yapılan yürüyüşte, Vuslat Doğan Sabancı, kortejin önünde
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz bini birlikte yürüdü.
aşkın vatandaş, ellerinde bayraklarıyla "Gün,
TEK BAYRAK ALTINDA OMUZ OMUZA
demokrasimize, birliğimize ve birbirimize
'Teröre hayır, kardeşliğe evet' çağrısı
sahip çıkma günüdür" mesajı verdi.
üzerine, 260 sivil toplum kuruluşunun
SESSİZ KALAMAYIZ
katılımıyla Ankara'da düzenlenen büyük
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 1 'inci yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından
Meclis'in balkonundan ortak açıklamayı gelen 100 bini aşkın vatandaş katıldı. "Gün,
okudu. "Farklı dünya görüşlerine sahip demokrasimize, birliğimize ve birbirimize
insanların bir araya geldiğini belirten sahip çıkma günüdür" mesajı verilen
Hisarcıklıoğlu, "Bizi bize, komşuyu komşuya, yürüyüşte dev Türk bayrağı taşındı, terör
kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara lanetlendi.
karşı sessiz kalamayız" dedi.
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14 STK'nın girişimiyle süreci başlayan
'Teröre hayır, kardeşliğe evet' yürüyüşüne,
İstanbul ve ekonomi dünyasından da
geniş katılım oldu. TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, TÜSIAD Başkam Cansen
Başaran Symes, Doğan TV Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ,
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkam
Vuslat Doğan Sabancı, Koç Holding Yönetim
Kurulu üyesi Ali Koç, TİSK Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Türk-İş Başkam Ergün Atalay,
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören ve Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da aralarında
bulunduğu katılımcılar yürüyüş öncesi
Sıhhiye'de bulunan Cer Modern'de buluştu.
MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ
Kortej kol kola birinci Meclis'e doğru
yürümeye
başladı.
TOBB
Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, burada 1. Meclis'in
balkonundan ortak açıklamayı okudu. Farklı
dünya görüşlerine sahip insanların bir araya
geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özetle şunları
söyledi: "Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız,
hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız. Vatanımız,
birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, bugünümüz,
yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız.
Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi
kardeşe düşman etmeye çalışanlara karşı
sessiz kalamayız. Bir tarafta terör belasını
hep birlikte yaşarken, toplumda her geçen
gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
tutulması karşısında sessiz kalamayız.
Birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi
olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp buraya
geldik. Milletimizin kardeşliğini korumak için
buraya geldik. Toplumsal barışa güç vermek
ve kırılan umutlan yeniden yeşertmek için
bir araya geldik. Farklılıklarımıza değil,
ortaklıklarımıza, umut dolu geleceğimize
odaklandık. Terörü lanetledik, kardeşliğimize
sahip çıktık. Teröre hayır, kardeşliğe evet
dedik. Bu milletin birlikte yaşama iradesinin
ilk timsali olan kurucu Meclis'teyiz. Aziz
milletimiz; gün, demokrasimize, birliğimize
ve birbirimize sahip çıkma günüdür. Hep
birlikte bugün sağduyumuzu ortaya koyduk.
Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği
kardeşlik ve barışla çarpan insanların

sesi olacağız. Teröre tepki göstermek
adına vatandaşlarımızı rencide edecek,
kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem
ve söylemlerden kaçınmalıyız. Bu millet
terörün karşısında. Bu millet kardeşliğine
sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik içinde
geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız, birbirimizin
kardeşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak
hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz. Ve bir
kere daha diyoruz ki teröre hayır, kardeşliğe
evet."
1500 METRE BAYRAK
Sıhhiye Meydanı, bomba aramasının
ardından saat 15.00'te vatandaşlara açıldı.
Meydan bariyerlerle kapatılırken, oluşturulan
7 ayrı güvenlik noktasında polis tarafından
yapılan aramalardan sonra vatandaşlar
miting alanına alındı. Katılımcılar, uzunluğu
1500, genişliği 7 metre olan dev Türk
bayrağının altında yürüdüler. Yürüyüş
sırasında, "Teröre hayır, kardeşliğe evet",
"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları
atıldı. Yürüyüş güzergâhındaki binalar, Türk
bayraklarıyla donatıldı.
Yangını söndürelim
Yağız Eyüboğlu (TİSK Başkanı) Bugün
260 sivil toplum kuruluşu var. Bambaşka
fikirlere sahip kurumlar var, fakat bugün
ortak bir faydada birleşmişiz. Bayrağını al
da gel denmiş çünkü hepimizi bir araya
getiren birlikteliğimizi vurgulayan en önemli
unsur bayrağımız. Bu birlikteliği biz eğer 260
birbiriyle bire bir farklı düşünen kurum olarak
sağlayabiliyorsak tüm Türkiye genelinde
sağlanmaması için bir neden olmadığını
düşünüyorum. ?
Metin Feyzioğlu (TBB Başkanı) Teröre
hayır kardeşliğe evet derken; hukukun
üstünlüğü
altında,
eşit
vatandaşlık
paydasında bir evetten bahsettik. Şu anda
evde bir yangın var, evdeki yangını söndürüp
bundan sonra 'ne yapabiliriz, bu yangınların
tekrarlamaması için neler yapılmalı' diye
bakmamız gerekiyor. Bu süreçte 'O varsa,
ben yokum' diyenler oldu. Oysa 'O varsa ben
yokum' diyorsan, meydanı ona bırakıyorsun
demektir. Seçimler gelir geçer ama birbirimizi
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farklılıklarımızla kabul etmek ve hep birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce
otobüsle Ankara'ya akın ettiler. Şehir
yaşamak zorundayız.
Mahmut Arslan (Hak İş Başkanı) Çok dışından gelenlerin güvenli bir şekilde şehir
kısa bir sürede bu kadar insanın bir araya merkezine geçişlerinin sağlanması için polis
kentin 5 giriş noktasında tedbir aldı.
gelmesini çok anlamlı buluyorum.

Otobüsler, Atatürk Kültür Merkezi'ne
alınırken, vatandaşlar da yürüyerek toplanma
100 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüş merkezine yönlendirildi.
için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Olası bir saldırı ve provokasyonun önüne
Katılımcılar için 7 ayrı arama noktası
geçilmesi
içinde terör, istihbarat ve bomba
oluşturuldu. Kortej boyunca atlı polisler de
imha uzmanlarından oluşan ekip sabahın
görev yaptı.
erken saatlerinden itibaren miting alanı
Atların üzerindeki Türk bayraklı motifler ve yürüyüş güzergâhında köpeklerin de
dikkat çekti.
yardımıyla patlayıcı, bomba araması yaptı.
Vatandaşlara, yürüyüşün tertip komitesi
Yüksek binalara keskin nişancılar
görevlileri kırmızı ve beyaz renkte şapka, yerleştirildi. 6 bin polis görevlendirildi.
Türk bayrağı ile düdük dağıttı.
Polis helikopteri de yürüyüş öncesinden
Şehir dışından yürüyüş için gelenler başlayarak tüm gün denetim sağladı.
NOTLAR
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Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingde, her yer kıpkırmızı bayraklarla donatıldı. Birlikberaberlik mesajı verildi.

ON BİRLER TERÖRE KARŞI ANKARA’DA BULUŞTU
14 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde
dün Ankara'da "Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet" mitingi yapıldı,- Bayrağını alan mitinge
katıldı. Eline bayrağını alan Türk-Kürt, hainle
re karşı en güzel yanıtı verdi.
TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET
Dün Ankara’da yer gök bayrağımızın
renkleri olan kırmızı-beyaza boyandı.
Başkent dün tarihi bir yürüyüşe ev
sahipliği yaptı. Binlerce vatandaş, ellerinde
bayraklarla "Teröre hayır, kardeşliğe evet”
sloganları atarak birlik mesajı verdi.
SON dönemde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 işçi ve işveren örgütünün
öncülüğünde organize edilen "Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet" yürüyüşü, dün Ankara'nın
Sıhhiye
Meydanı'nda
gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu eylemde, meydan
Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü.
Yürüyüş için Ankara'ya diğer şehirlerden
otobüslerle çok sayıda vatandaş geldi. 7 ayrı
noktadan üst aramaları yapıldıktan sonra
miting alanına alınan vatandaşlara, kırmızı ve
beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı ve düdük
dağıtıldı. Sıhhiye Meydanı'nda toplanan
vatandaşlar, saat 16.40'ta Atatürk Bulvarı
üzerinden Ulus'taki Birinci Meclise doğru
"Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" ve " Şehitler
Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları atarak
yürüyüşe geçti. Ankara Adliyesi önüne TIR'la
getirilen uzunluğu 1500, genişliği 7 metre olan
dev Türk Bayrağı, yürüyüşün başlamasının
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.
Birinci Meclis'te son bulan yürüyüşün güvenliği
için 6 bin polis görev yaptı.
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On binler teröre karşı yürüdü!
Son dönemde yaşanan terör olayları
nedeniyle organize edilen yürüyüşün
başlama noktası olan Sıhhiye Meydanı’nın
çevresi bariyerlerle çevrildi ve vatandaşlar
güvenlik tedbirleri altında burada toplandı.
Kalabalıktan,
ellerinde
sadece
Türk
Bir kilometrelik Türk bayrağı
bayrakları taşıması ve yürüyüş süresince
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet sloganı atması
öncülüğünde 200’den fazla STK, sendika ve istendi.
meslek örgütünün düzenlediği “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” yürüyüşü için bir kilometre
uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Son günlerde meydana gelen terör
olaylarını protesto için Ankara’da ‘Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet yürüyüşü düzenlendi.
14 işçi ve işveren örgütünün öncülük yaptığı
yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.
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Başkent’te buluşan yüzbinler, terör örgütünün kalleş silahlarına karsı kardeşlik zırhını
kuşandı.

GÜCÜMÜZ KARDEŞLİK
1 KM. UZUNLUĞUNDA BAYRAK: Kardeşlik yıldızlı bayrak altında birlik ve beraberliğimizi
yürüyüşüne hazırlanan 1 kilometrelik Türk sergiliyoruz. Terörün tek panzehri, 78
milyon insan olarak pekiştireceğimiz
bayrağı eller üzerinde taşındı.
kardeşliğimizdir” dediler.
ŞEHİTLERİMİZE DUA
Çözüm masasını dağıtarak tekrar teröre
yönelen PKK'ya karşı yüz binler Ankara
Sıhhiye Meydanı'nda buluştu. 14 işçi ve
işveren
örgütünün
organizasyonunda,
"Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşü
yapıldı. Yürüyüşte terör örgütü PKK'nın kalleş
pusuları ve terör eylemleri lanetlenirken
şehitlerimiz için dualar edildi.
GİDECEK BAŞKA YER YOK
Sadece Türk bayraklarının açıldığı
mitingde
konuşan
STK
temsilcileri,
“Gideceğimiz başka bir ülke yok. Teröre
karşı tüm farklılıklarımızı kenara koyarak ay

TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE

Ankara’daki 14 işçi ve işveren örgütünün
organizasyonunda yüz binler, “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” yürüyüşü gerçekleştirdi.
Başkentteki
büyük
buluşmada
terör
lanetlenirken, şehitlerimiz için dua edildi.
SON dönemde yaşanan terör olayları
nedeniyle 14 işçi ve işveren örgütünün
öncülüğünde organize edilen “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” yürüyüşü nedeniyle bazı
yollar trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik
önlemleri alındı. Yürüyüş için Ankara
dışından da yüzlerce otobüs geldi.
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Sıhhiye Meydanı’nda 16.30’da başlayan
ve Birinci Meclis’te sona eren yürüyüş
dolayısıyla Sıhhiye Meydanı ve Ulus
civarındaki bazı yollar, 12.45’ten itibaren
21.00’e kadar trafiğe kapatıldı.

sloganı dışında başka bir sloganın atılmadı
ve sadece Türk bayrakları açıldı. İşçi ve
işveren örgütlerinin üyelerinin yanı sıra yüz
binlerce vatandaş da Sıhhiye Meydanı'na
gelerek terör örgütüne tepki gösterdi.

KATILAN ÖRGÜTLER
Toplanma alanı olarak belirlenen Sıhhiye
Meydanı, bariyerlerle kapatılırken, alan
Geniş katılım beklenen yürüyüşü organize
içinde uzman ekiplerce patlayıcı madde eden işçi ve işveren örgütleri şunlar: HAKaraması yapıldı.
İŞ, Memur Sendikaları Konfederasyonu
Yürüyüşü tertipleyen işçi ve işveren (Memur-Sen), Müstakil Sanayici ve İş
örgütlerinin temsilcileri, “Gideceğimiz başka Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu
bir ülke yok. Teröre karşı tüm farklılıklarımızı Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
kenara koyarak ay yıldızlı bayrak altında birlik (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği
ve beraberliğimizi sergiliyoruz. Terörün tek (TBB), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
panzehri kardeşliğimizdir” şeklinde konuştu. (TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
6 BİN POLİS
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
Olası provokasyonların önüne geçilmesi Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
için miting çevresi ve yürüyüş güzergâhında İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş),
önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Güvenlik, Çevik Kuvvet, Terör ve Özel Harekât Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici
şubeleri başta olmak üzere, tüm branşlardan ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye
yaklaşık 6 bin polis görevlendirildi.
Ziraat Odaları Birliği (TZOB).
TEK SLOGAN ATILDI
İşçi ve işveren örgütleri tarafından yürüyüş
sırasında "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet"
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TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET
YÜRÜYÜŞÜNE
TEK BAYRAK TEK YÜREK
14 işçi ve işveren örgütünün öncülüğünde
250 sivil toplum kuruluşunun katıldığı
yürüyüşte, teröre tepki gösterildi.

kardeşe düşman etmeye çalışanlara karşı
sessiz kalamayız. Bir tarafta terör belasını
hep birlikte yaşarken, toplumda her geçen
gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
tutulması karşısında sessiz kalamayız... Bu
milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali
olan kurucu Meclis’teyiz” dedi.

Sıhhiye’den başlayıp eski Meclis’te
sonlanan mitingde, 1.5 kilometre uzunluğunda
görkemli bir Türk bayrağı taşındı. 3.5
7 noktada arama
kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen
yürüyüşe katılmak için çevre illerden yüzden • Yürüyüşte güvenliği 6 bin polis sağladı.
fazla otobüs Ankara’ya geldi. “Teröre hayır, • Sıhhiye Meydanı ve Ulus civarındaki bazı
kardeşliğe evet” sloganı dışında başka bir
yollar 12.45’ten itibaren 21.00’e kadar
sloganın atılmadığı yürüyüşe Türk bayrağı
trafiğe kapatıldı.
dışında herhangi bir bayrak, pankart ya da
• Toplanma
alanı
Sıhhiye
Meydanı
flama alınmadı.
bariyerlerle ılırken, alan içinde bomba
Sessiz kalamayız
araması yapıldı.
Meclis önünde konuşan TOBB Başkanı • 7 ayrı noktada üst araması yapıldı.
Hisarcıklıoğlu, “Komşuyu komşuya, kardeşi
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TÜRKİYE,
ANKARA’DA
‘TERÖRE Sanayici ve iş Adamları Derneği (TÜSIAD),
HAYIR,
KARDEŞLİĞE
EVET’ DİYE Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) hafta
başında biraraya gelerek, terör saldırılarına
HAYKIRDI
karşı durmak, toplumsal gerilimi azaltmak ve
On binler teröre karşı tek yürek
terör olaylarından sonra yaşananlara “dur”
Ankara’da düzenlenen büyük yürüyüş, demek için 1. Meclis’e yürüme karan aldı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce Yürüyüş öncesi Ankara’nın dört bir yanma
kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşte 1,5 Türk bayrakları asıldı. Halka “Bayrağını al
kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı.
gel” çağrısı yapıldı. Yaşlısı genci, kadını
Hafta başında 14 sivil toplum örgütünün erkeği her kesimden vatandaş, dün öğle
bir araya gelmesiyle planlanan, birkaç saatlerinden itibaren bayraklarla Sıhhiye
günde 250’yi aşkın sivil toplum örgütünün Meydanı’na geldi.
destek verdiği “Teröre hayır, kardeşliğe evet”
Sadece Türk bayrağı
yürüyüşü dün Ankara’da gerçekleşti. Tüm
Farklı
güzergâhlardaki
7
arama
siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve
noktasındaki
aramalardan
sonra
alana
halka açık yürüyüşe siyasi parti temsilcisi
sıfatıyla kimse çağrılmazken, katılımcılar alman vatandaşlara, tertip komitesi kırmızı
sadece bayrak taşıdı. 1.5 kilometrelik dev ve beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı ile
bayrağın da taşındığı yürüyüşte, olumsuz düdük dağıttı. Vatandaşlar, 16.40’da Atatürk
slogan atılmaması amacıyla teröre tepki için Bulvarı üzerinden Ulus’taki 1. Meclis’e doğru
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” ve “Şehitler
düdük dağıtıldı.
Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları atarak
Sıhhiye’de başlayan yürüyüş, birlik ve yürümeye başladı.
beraberliğin sembolü olarak nitelenen, 1.
Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen
Meclis Binası önünde sona erdi. On binlerce
kişi bir yandan teröre karşı tepkisini ortaya uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan dev
koyarken, diğer yandan kardeşlik için tek yürek Türk Bayrağı da vatandaşlarca elden ele
oldu. Organizasyon komitesi adına halka taşındı. Kortejin en önünde 14 işçi ve işveren
seslenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, örgütünün yöneticileri yer aldı. Korteje sivil
“Vatanımız,
birliğimiz,
huzurumuz, toplum örgütlerinin, iş dünyasının temsilcileri,
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
kalamayız. Bundan sonra da bu kararlı Yıldırım Demirören, Türkiye Kulüpler Birliği
Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da aralarında
birlikteliğimizi sürdüreceğiz” dedi.
olduğu spor dünyasının tanınmış isimleri,
250 STK destek verdi
tekerlekli sandalyeleriyle alana gelen gaziler,
Farklı görüş ve eğilimleri temsil eden motosikletli gruplar, şehit yakınları, bazı
HAK-İŞ, Memur Sendikaları Konfederasyonu siyasi partilerden isimler, belediye başkanları
(Memur-Sen), Müstakil Sanayici ve İş da katıldı. Yürüyüşün sona erdiği 1. Meclis’te
Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu önce saygı duruşunda bulunan kalabalık,
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu. Tarihi
(Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği 1. Meclis’in balkonundan halka seslenen
(TBB), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
(TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
“Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin,
Konfederasyonu (TESK), Türkiye işveren milletimizin,
devletimizin
birliğine
ve
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye bütünlüğüne sahip çıktılar. Hep birlikte teröre
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye karşı milli bir duruş sergilediler, milletimizin
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kardeşliğini gösterdiler. Bugün burada
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu olan bizler, farklı dünya görüşlerine, farklı
(TÜRKONFED),
Türkiye
Serbest düşüncelere sahibiz. Hepimiz bu memleketin
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali evlatlarıyız,
bu
ülkenin
sevdalısıyız.
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Vatanımız,
birliğimiz,
huzurumuz,
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bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz
kalamayız. Bizi bize, komşuyu komşuya,
kardeşi kardeşe düşman etmeye karşı
sessiz kalamayız. Bir tarafta terör belasını
hep birlikte yaşarken, toplumda her geçen
gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
tutulması karşısında sessiz kalamayız.”
Törende, kalabalığın “Kahrolsun PKK”
sloganları atması üzerine, Hisarcıklıoğlu, “Bu
saate kadar büyük bir olgunlukla getirdiğiniz
bu yürüyüşü, kalplerinizde çarpan vatanımız
için aynı sükunetle bitirmenizi istiyoruz” dedi.
‘Bu vatan hepimizin’
“Milletimizin kardeşliğini korumak için
buraya geldik. Ülkemiz üzerinde oynanan
kirli oyunu boşa çıkarmak için geldik. Bizi
ayırmaya çalışan fitne ateşini söndürmek için
geldik. Huzura kastedenlere karşı tek yürek
olduğumuzu göstermek için geldik. Toplumsal
barışa güç vermek ve kırılan umutları
yeniden yeşertmek için buraya geldik.
Farklılıklarımıza
değil,
ortaklıklarımıza,
umut dolu geleceğimize odaklandık. Terörü

lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık.
‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’ dedik. Ve şimdi
Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin
atıldığı
Meclis’teyiz.
Yürüyüşümüzün
burada sonuçlanması son derece önemli
bir mesajı içermektedir. Bu milletin birlikte
yaşama iradesinin ilk timsali olan kurucu
Meclis’teyiz. Gün, demokrasimize, birliğimize
ve birbirimize sahip çıkma günüdür. Hep
birlikte bugün sağduyumuzu ortaya koyduk.
Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir
araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı
birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Kalbini öfkeyle
dolduranların değil, yüreği kardeşlik ve barışla
çarpan insanların sesi olacağız. Teröre tepki
göstermek adına vatandaşlarımızı rencide
edecek, kardeşliğimize zarar verecek her
tür eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız.
Bu millet terörün karşısında. Bu millet
kardeşliğine sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik
içinde
geleceğe
kararlılıkla
yürümek
istiyor. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız,
birbirimizin kardeşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu
bayrak hepimizin.”
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OMUZ OMUZA BÜTÜNLEŞME
GÜNERİ CIVAOĞLU

uzantıları milletin “Teröre hayır, barışa evet”
Teröre hayır BUGÜN DÜN Ankara’da mesajını almış olsunlar.
Pazar günü de İstanbul’da da büyük bir
“PKK terörüne karşı yürüyüş” demokratik
“terörü protesto” mitingi yapılacak.
tavır alıştır.
Milletin “barış” için nabız atışları oradan
yansıtılacak.
Büyük katılım olacağını
Hiçbir parti sembolünün gösterilmediği
sadece Türk bayraklarının dalgalandığı düşünüyorum.
Bunlar güzel şeyler.
bu yürüyüş “etnisite, din, mezhep” farkı
olmaksızın milletin “ortak akılda” omuz
Kırmayan, dökmeyen, ötekileştirmeyen
omuza bütünleştiğinin mesajıdır.
ve herkesi Türk bayrağı altında barış ve
Olumludur.
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Keşke HDP de destekçilerine “katılın”
çağrısı yapmış olabilseydi. Gerçi yürüyüşte
“Kürt kökenli” ya da yalın ifadeyle “Kürt
yurttaşlarımızın” bulunmadığı söylenemez,
onların
sayılarının
fazla
olduğunu
düşünüyorum ama “bütünlüğü” HDP de
sahiplenebilirdi.

özgürlükle yaşamaya çağıran demokratik
gösterilerdir.

Diliyorum ki PKK karargâhı Kandil ve

Dağların ötesinde şehirlere de “silahla,
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İnançlı ve vakur.
Milletin çok büyük çoğunluğunun “eşit ve
özgür vatandaşlar olarak barış içinde birlikte
yaşamak” iradesinin ifadesidir.
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PKK terörüne karşı toplumsal refleks daha
şiddetle, baskıyla” ipotek koymak ve bunu
“özerklik ilanı” gibi bir ambalajla sunmak ilk günlerde gösterilmeliydi.
durumunda Türkiye’nin tek egemen güç
Öyle...
olduğunun ifadesi elbette güvenlik güçlerinin
“Spontane” 300-500 kişinin toplanması
kullanılmasıdır.
ve bazı parti binalarını tahrip etmesi, Kürt
Ancak...
vatandaşlara zorbalık, işyerlerini tahrip gibi
demokrasi dışı refleksler değil...
Yanı sıra...
O tür refleksleri-yürek yanıklarına saygı
“Psikolojik mücadele” de devrede olmalıdır.
Türkiye’de kahir çoğunluğun “barış iradesi” duymakla beraber- onaylamıyorum.
böyle 10 binlerin, 100 binlerin, milyonların
Ama...
katıldığı büyük mitinglerle ağırlık koyar.
Ankara’da dünkü büyük yürüyüşü
Caydırıcı olabilir.
düzenleyen STK’lar, İstanbul’da pazar günü
Terör örgütlerinin kullandığı şiddet yapılacak büyük mitingi düzenleyenler daha
yöntemi toplum psikolojisini nokta atışlarla 7 Haziran’dan sonra PKK terörü canlar
çökertmek, devlete olan inancı zayıflatmak alırken, Dağlıca’da olduğu gibi kanlı eylemler
koyarken karşı seslerini yükseltmeli, barış
“toplumda yılgınlık psikolojisi” yaratmaktır.
İşte bu sebeple de en etkili yanıt toplumun isteyen tüm toplumu kucaklayacak protesto
"barış iradesinin" dalga dalga yükselen mitinglerini düzenlemeliydi.
heybetini gösterebilmektir.

Son söz...

l’inci Meclis’e yürüyen insan selinin
Burada bir “duyarlı noktaya” da işaret
başlarının üzerinde nehir gibi uzanan Türk
etmekte fayda var.
7 Haziran’dan bu yana geometrik diziyle bayrağıyla “barış ve kardeşliği” yüceltmeleri
tırmanan PKK terörüne karşı “halk iradesi heyecan vericiydi.
gösterileri” rötar yapmış bulunuyor.
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Ankara’da yüzlerce sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Teröre Karşı Birlik
Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ
Ankara’da on binlerce kişinin katılımıyla Birliği ve Hak-İş’in de olduğu işçi ve işveren
‘Teröre hayır kardeşliğe evet’ mitingi örgütlerinin yöneticileri yer aldı. Yürüyüşte
kısa bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat
düzenlendi.
Sıhhiye meydanında toplanan vatandaşlar, Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberlik mesajları
Ulus’taki Birinci Meclis’e doğru ‘Teröre Hayır, verdi.

Atların kulaklarını da içine alan başlıkların
Kardeşliğe Evet” ve” Şehitler Ölmez, Vatan
Bölünmez” sloganlarıyla yürüdü. Uzunluğu üzerindeki Türk bayrağı ve ay yıldız da dikkat
bin 500, genişliği 7 metre olan dev Türk çekti.
Bayrağı, yürüyüşün başlamasının ardından
BİR YÜRÜYÜŞ DE İSTANBUL’DA
vatandaşlarca elden ele taşındı. Siyasi OLACAK
partilerin davet edilmediği yürüyüşte yalnızca
Teröre karşı bir başka büyük eylem
Türk bayrakları taşındı.
de 20 Eylül Pazar günü Sivil dayanışma
Siyasi
slogan
atmaya
çalışanlar platformu tarafından İstanbul Yenikapı’da
yürüyüşten önce dağıtılan düdüklerle düzenlenecek. “Milyonlarca nefes teröre karşı
engellendi. Yürüyüşün en önünde aralarında tek ses mitingi”ne Cumhurbaşkanı Tayyip
TOBB, Memur-Sen, Türk-İş, Türkiye Kamu- Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da
Sen, TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Barolar katılacaklar.
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‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ için on ve Hak-İş’in de olduğu 14 işçi ve işveren
örgütünün yöneticileri yer aldı.
binler yürüdü
6 bin polis görevlendirildi
Başkent’te “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
yürüyüşü için Sıhhiye Meydan’ında toplanan
Olası provokasyonların önüne geçilmesi
on binlerce vatandaş Ulus’taki Birinci Meclis’e için miting çevresi ve yürüyüş güzergâhında
yürüdü…
önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri
Hafta başında 14 işçi ve işveren örgütünün konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği
çağrısıyla yaşlısı genci kadını erkeği her sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü
kesimden vatandaş, öğle saatlerinden Güvenlik, Çevik Kuvvet, Terör ve Özel Harekât
itibaren Türk Bayrakları ile Sıhhiye şubeleri başta olmak üzere, tüm branşlardan
yaklaşık 6 bin polis görevlendirildi.
Meydanı’nın da toplandı.
Tek slogan atıldı
Araç trafiğine kapatılan Sıhhiye Meydanı
ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi Parkı
İşçi ve işveren örgütleri tarafından
ve çevresinden oluşan toplanma alanı, yürüyüş sırasında "Teröre Hayır, Kardeşliğe
uzman ekiplerce yapılan bomba aramasının Evet" sloganı dışında başka bir sloganın
ardından saat 15.00’te vatandaşlara açıldı.
atılmaması ve sadece Türk bayrakları
Farklı
güzergâhlardaki
7
arama açılması kararı alındı.
noktasında yapılan üst aramasının ardından
Geniş katılım beklenen yürüyüşü organize
alana alınan vatandaşlara, yürüyüşün tertip eden işçi ve işveren örgütleri şunlar: HAKkomitesi görevlileri tarafından kırmızı ve İŞ, Memur Sendikaları Konfederasyonu
beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı ile düdük (Memur-Sen), Müstakil Sanayici ve İş
dağıtıldı.
Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu
Sıhhiye
Meydanı’nda
toplanan
vatandaşlar, saat 16.40’da Atatürk Bulvarı
üzerinden Ulus’taki Birinci Meclis’e doğru
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” ve” Şehitler
Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları atarak
yürüdü.
Dev Türk Bayrağı elden ele taşındı
Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen
uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan
dev Türk Bayrağı, yürüyüşün başlamasının
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.
Yürüyüşün en önünde aralarında TOBB,
Memur-Sen, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen,
TÜSİAD, MÜSIAD, Türkiye Barolar Birliği

Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği
(TBB), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
(TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş),
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici
ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB).
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TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
liderliğinde bir araya gelen meslek odaları,
barolar, sendikalar ve işveren örgütleri dün
Ankara’da Teröre Hayır Kardeşliğe Evet
yürüyüşü düzenledi. On binlerce kişinin
katıldığı yürüyüşün sonunda TOBB Başkam
Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaptı ve şöyle
dedi: “Yürüyüşümüzün 1. Meclisin önünde
bitmesi son derece önemli bir mesajdır.
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Çünkü 1. Meclis bu milletin birlikte yaşama
iradesinin ilk timsalidir.’’
On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş
Sıhhiye Meydanı’ndan başlayıp Atatürk’ün
kurduğu 1. Meclis binasının önünde son
buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen
coşkulu kalabalık Teröre Hayır Kardeşliğe
Evet’ sloganı attı.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

18.09.2015

Bayrak Harekatı
Rauf TAMER

Katılmazsa da elbet bir izahat verir.

Diyelim ki olmadı.
Ankara’da dünkü yürüyüş, ortak ruhun ve
ortak aklın harekete geçtiğini gösteriyor. Siyasi
Diyelim ki böyle bir organizasyon
partiler katılmadı. Yani siyasi unsurlardan gerçekleşemiyor.
arındırılmış bir hava sergilendi. Çok güzel.
Pekala.
Peki ama, siyasi partiler ayrıca bir yürüyüş
O zaman Demirtaş’tan rica ediyoruz.
düzenleyemez mi? Böyle bir koalisyon
PKK’ya karşı zaman zaman yaptığı
mümkün değil mi?
çıkışlarda, bari sesini biraz yükseltsin...
Bunu mutlaka yapmalıyız.
Kibarlığı bir kenara bırakıp “Çekilin
Ve HDP’nin de o mitingde yer aldığını topraklarımızdan, terk edin ülkemizi” diye
görmeliyiz.
haykırsın. Ya da tek başına bir HDP mitingi.
Arada bir Demirtaş:
Yapabilir mi?

- Silahlar sussun, analar ağlamasın, yeter,
İşte, bunu görmek istiyoruz. MHP'nin
kan akmasın diye seslenmiyor mu?
değil, HDP'nin protestosu mühim.
Tamam işte.
Not: Doğan Gurubunda 6+9, tam 15 yıl
Öbür partiler de zaten aynı şeyi söylemiyor yazı yazdım ve yazmaktayım. Arkadaşlarımla
mu? Öyleyse niye ortak bir yürüyüş yapılmaz? birlikte PKK terörüne karşı büyük mücadele
HDP de katılır, samimiyetini gösterir. verdik. Hepsi arşivlerdedir. Merak edecek bir
savcı varsa, oraya bakıp görebilir.
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'Kardeşlik istiyoruz'
‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ yürüyüşü Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Ankara Sıhhiye’de başladı, ‘Ulus’ta sona Rifat Hisarcıklıoğlu okudu: “Teröre hayır,
kardeşliğe evet’ diyoruz. Bizi ayırmaya
erdi.
çalışan fitne ateşini söndürmek için buraya
DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
geldik. Hepimiz bu memleketin, hepimiz bu
Terörün artması üzerine 14 işçi ve ülkenin sevdalısıyız.”
işveren örgütünün çağrısıyla bir araya
‘KİMSE RENCİDE EDİLMEMELİ’
gelen 10 binlerce kişi dün Ankara Sıhhiye
Bazı kentlerde terörü protesto ederken
Meydanı’ndan Ulus’taki ilk Meclis’e kadar
yürüdü. “Şehitler Ölmez, Vatan, Bölünmez”, Kürt vatandaşlara saldırıldığını hatırlatan
“Kahrolsun PKK” sloganları atan kalabalık Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teröre tepki göstermek
uzunluğu 1500 metre, genişliği ise 7 metre adına vatandaşlarımızı rencide edecek,
kardeşliğimize zarar verecek her tür eylemden
olan dev bir Türk Bayrağı taşıdı.
kaçınmalıyız. Bu millet kardeşliğine sahip
‘FİTNE ATEŞİNİ SÖNDÜRELİM’
çıkıyor” dedi. Kalabalık saygı duruşunda
14 işçi ve işveren örgütü adına hazırlanan bulunup, istiklal Marşı okuduktan sonra
açıklamayı ilk Meclis’in balkonundan Türkiye dağıldı..
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TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA
TERÖRE KARŞI TEK YÜREK
Ankara’da meydanlara inen yüzbinler
PKK terörünü lanetlerken, bu topraklardaki
Ankara’da 230 STK “Teröre hayır,
bin yıllık kardeşliğe sahip çıktı.
kardeşliğe evet” yürüyüşü düzenledi.
250 sivil toplum örgütünün öncülüğünde 7’den 77’yeyüzbinlerce kişi 1.5 km’lik
Ankara’da yapılan Teröre hayır, kardeşliğe Türk bayrağının altında terörü lanetleyip
evet’ yürüyüşüne genç, yaşlı, kadın, erkek “Kardeşliğe evet” sloganları attı.
her kesimden yüzbinlerce vatandaş katıldı.
Ankara’da 14 işçi ve işveren örgütünün
1.5 kilometrelik Türk bayrağı altında tek çağrısıyla “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
yürek olundu.
yürüyüşü düzenlendi. Terör örgütü PKK’ya
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

DEV yürüyüş nedeniyle kırmızı beyaza
bürünen başkent sokaklarında sadece
Teröre hayır, kardeşliğe evet’ sloganı atıldı.
Organizasyon komitesi, hiçbir pankarta i izin
vermedi.
Sıhhiye Meydanı’nda başlayan yürüyüş,
Ulus’taki Birinci Meclis binası önünde sona
erdi.

karşı sivil bir inisiyatifle gerçekleşen yürüyüşe
hiçbir parti davet edilmedi. Hiçbir dernek
logosunun da istenmediği yürüyüşe kamu
yöneticileri de çağırılmadı. Sivil inisiyatif
alma talebiyle çoğunluğunu memurların,
işçilerin ve öğrencilerin oluşturduğu yüz
binlerce vatandaş, öğle saatlerinden itibaren
ellerindeki Türk bayrakları ile Sıhhiye
Meydanı’na geldi. Yürüyüşün gerçekleştiği
güzergâh hınca hınç dolarken, yürüyüş yolu
üzerindeki binalarda bulunan vatandaşlar
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da
pencerelere
çıkarak
ellerindeki
bayraklarla yürüyüşe destek verdi. Ankara
Adliyesi önüne urla getirilen uzunluğu
bin 500, genişliği 7 metre olan dev Türk
Bayrağı, yürüyüşün başlamasının ardından
vatandaşlarca elden ele taşındı. Vatandaşlar,
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı şartlarında
bile demokrasiyi işletme, devletin bütün
kurumlarıyla çalıştırılması ve halk iradesinin
her türlü iradenin üstünde olduğunun ifadesi
olan Ulus'taki Birinci Meclis ‹te biten yürüyüş
boyunca "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" ve "
Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları
attı.

Meclis’teyiz. Gün demokrasimize, birliğimize,
dirliğimize sahip çıkma günüdür. Hep birlikte
sağduyuyu ortaya koyduk, hep birlikte bugün
vicdanımızın sesine kulak verdik. Bu millet
terörün karşısında, bu millet kardeşliğine
sahip çıkıyor. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz,
bu ülke, bu millet hepimizin.”
Şehir dışından 2 bin otobüs geldi

YÜRÜYÜŞE Ankara dışından 2 bin
otobüs geldi. Güvenliği sağlamak için
Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Çevik
Kuvvet, Terör ve Özel Harekât şubeleri başta
olmak üzere tüm branşlardan yaklaşık 6 bin
polis görevlendirildi. Toplanma alanı olarak
Yürüyüşte
sıcağın
da
etkisiyle belirlenen Sıhhiye Meydanı, bariyerlerle
rahatsızlananlar da oldu. Alana yakın kapatılırken alan içinde uzman ekiplerce
noktalarda bekleyen ambulanslar bayılan patlayıcı madde araması yapıldı.
vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Her hangi
14 işçi ve işveren örgütü
olumsuzluğa karşı alanda itfaiye de hazır
bekledi.
YÜRÜYÜŞÜ organize eden işçi ve işveren
KİRLİ OYUNU BOŞA ÇIKARMAK İÇİN örgütleri şunlar: Hak-İş, Memur-Sen, Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD),
GELDİK
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Birinci Meclisin balkonundan konuşma Konfederasyonu
(Türkiye
Kamu-Sen),
yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekli
şunları söyledi: “Farklı dünya görüşüne, farklı Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Esnaf
düşüncelere sahibiz ama ortak noktalarımız ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
var. Hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar
yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. Biz Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları
bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Girişim ve
düşman etmeye çalışanlara karşı sessiz İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
kalamayız. Toplumda kutuplaşma artarken, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
akıl ve vicdan tutuşması karşısında sessiz ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
kalamayız. Üzerimizde oynanan kirli oyunu (TÜRMOB), Türk Sanayici ve İş Adamları
boşa çıkartmak, bizi ayırmaya çalışan, fitne Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ziraat Odaları
ateşini söndürmek için buraya geldik. Türkiye Birliği (TZOB).
Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı birinci
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TERÖRE KARŞI TEK YÜREK
AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği
7 Haziran seçiminden sonra azan PKK'lı
hainlere en güzel cevabı millet verdi.
Ankara'da dün yapılan "Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet" mitingine on binler katıldı.
14 sivil toplum kuruluşunun organize ettiği
mitingde, Sıhhiye Meydanı bayrak denizine
döndü. Özellikle açılan dev bayrak, görenleri
gururlandırdı. Millet, teröre karşı tek yürek
olduğunu gösterdi.
KARDEŞLİK MİTİNGİ

On binler, ellerinde Türk Bayrak’larıyla, 14
işçi ve işveren sendikasının öncülüğünde,
250 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle
düzenlen "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet"
yürüyüşüne katılanlar saat 16.30'da Sıhhiye
Meydanı'nda buluştu. Alanda uzunluğu
bin 500, genişliği 7 metre olan dev bir Türk
Bayrağı acildi Ellerinde bayraklarla alam
dolduranlar,
Sıhhiye'den
Cumhuriyet'in
temellerinin atıldığı Birinci Meclis önüne
kadar yürüdü. Dillerde tek slogan vardı.
Herkes, "Teröre hayır, kardeşliğe evet" diye
haykırdı. On binler hep bir ağızdan İstiklal
Marşı'nı okudu.

On binler, ay yıldızlı bayrağını alıp Ankara
Sıhhiye'ye koştu. Son dönemde artan terör
olaylarını protesto etti. Dillerde bir tek slogan
GÖKÇEKİN
KORUMALARI
OLAY
vardı: Teröre hayır, kardeşliğe evet...
ÇIKARDI
Ankara tarihi bir gün yaşadı. On binler
Ankara'daki tarihi yürüyüşe medya ve
ellerinde Türk Bayraklarıyla terör örgütüne iş dünyasından da katilim oldu. Yürüyüşe
lanet yağdırdı.
katılanlar arasında Türkiye Odalar ve
Başkent Ankara dün tarihi bir gün yaşadı. Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayici ve İş Adamları
Derneği
(TÜSIAD)
Başkam
Cansen
Başaran Symes, TÜSIAD eski Başkam
Arzuhan Doğan Yalçındağ, Koç Grubu'ndan
Ah Koç, Demirören Grubu'ndan Yıldırım
Demirören, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
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Konfederasyonu (TESK) Başkam Bendevi
Palandöken'in de vardı. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek
korumaları eşliğinde alana geldi. Korumalar,
yürüyüşü organize eden görevlilerle kavga
etti.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

18.09.2015

‘Vatanımız hedefteyken asla sessiz kalamazdık!’
YÜRÜYÜŞE destek veren isimlerden
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Başkanı Nail Olpak el ele tutuştu, birlik mesajları
verdi. Yürüyüş sonrası kısa bir konuşma yapan
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

bugüne kadar görmediği bir kalabalık bugün
burada. Ay yıldızlı bayrağımızı alıp buraya
geldik. Üzerimizde oynanan kirli oyunu
boşa çıkarmak için buraya geldik. Tek yürek
olduğumuzu göstermek için bir araya geldik.
Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık.
Teröre hayır kardeşliğe evet dedik.”

İŞ DÜNYASI BİRLİK VE KARDEŞLİK
“Hepimiz bu memleketin sevdalısıyız. MESAJI VERDİ
Teröre tepki yürüyüşünü, 250 sivil toplum
Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz,
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kuruluşu destekledi. İşadamları omuz omuza
kalamayız. Bizi bize, komşuyu komşuya, birlik ve kardeşlik mesajları verdi. Yürüyüşe
kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara siyasi partiler çağırılmadı.
karşı sessiz kalamayız. Bir tarafta terör
KAPI AÇILMADI, BAŞKANLAR TIRMANDI
belasını hep birlikte yaşarken toplumda her
Birinci Meclis’in kapıları kapalı olduğu
geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan
için
TOBB Başkanı, Barolar Birliği Başkanı
tutulması karşısında sessiz kalamayız. İşte bu
yüzden her görüş ve düşünceden, Ankara’nın ve STK başkanları, Meclis’in balkonuna
tırmanmak zorunda kaldı.
AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI ALİP GELDİK’
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BAYRAK BİRLEŞTİRDİ
Ankara’da on binlerce kişi al bayrak altında terör saldırılarına karşı Türkiye tek ses
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” diye yürüdü. oldu. Ankara’da yüz binlerce kişinin katıldığı
TOBB öncülüğünde biraraya gelen 14 yürüyüşte sadece “Teröre Hayır, Kardeşliğe
sendikanın yanı sıra yürüyüşe 250 sivil Evet” sloganı atıldı.
toplum kuruluşu da destek verdi. Ülke
hayrına yapılan her projeyi yargıya taşıyıp
engellemeye çalışan Mimar ve Mühendisler
Odası ile Türk Tabipler Birliği, Türkiye’nin
teröre karsı tek yürek olduğu bu yürüyüşe de
katılmadı.
SIRA İSTANBUL’DA
YENİKAPI, pazar günü bir kez daha
milyonları
ağırlayacak.
Erdoğan
ve
Davutoğlu’nun da katılacağı mitingde,
vatandaşlar, bölücü terör örgütüne karşı ay
yıldızlı bayraklarla ‘birlik ve beraberlik’ mesajı
verecek.

TERÖRE KARŞI TEK SES
Ülkenin huzur ve güvenliğini hedef alan
488
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SON dönemde artan terör olaylarına karşı
14 işçi ve işveren örgütünün çağrısıyla yaşlısı
genci kadını erkeği her kesimden yüz binlerce
kişi, Türk Bayrakları ile Sıhhiye Meydanı’nda
toplandı. Araç trafiğine kapatılan Sıhhiye
Meydanı ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi
Parkı ve çevresinden oluşan toplanma alanı,
uzman ekiplerce yapılan bomba aramasının
ardından saat 15.00’te vatandaşlara açıldı.
Farklı güzergâhlardaki 7 noktada yapılan
üst aramasının ardından bölgeye alman
vatandaşlara, yürüyüşün tertip komitesi
görevlileri tarafın16.40’da Atatürk Bulvarı
üzerinden Ulus’taki Birinci Meclis’e doğru
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı
atarak yürüdü.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

DEV BAYRAK AÇILDI
Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen
uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan dev
Türk Bayrağı ise yürüyüşün başlamasının
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.
Yürüyüşün en önünde aralarında TOBB,
Memur-Sen, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen,
TÜSİAD,

İle Mimarlar Odası katılmadı. Diyarbakır’ın
Kulp İlçesinde doktor Abdullah Biroğlu’nun
teröristlerce
katledilmesinin
ardından
hain saldırıyı kınayamayan Türk Tabipleri
Birliği, yaptığı açıklamada, PKK’ya atıfta
bulunmadan doktorun silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybettiğini belirtti.
TERÖRE KARSI TEK SES MİTİNGİ

YENİKAPI’DA 20 Eylül Pazar günü
Yürüyüş sırasında bölgede yoğun güvenlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önlemi alındı. Atlı polisler de görev yaptı.
Ellerinde Türk bayrakları olan yüz binlerce ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da
kişi “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı katımlıyla düzenlenecek “Milyonlarca Nefes
Teröre Karsı Tek Ses” mitingi için hazırlıklar
attı.
tamamlandı. Sivil Dayanışma Platformu’nca
PKK’YI KINAMAYANLAR KATILMADI
pazar günü 16.00-19.00 saatleri arasında
ANKARA’DA dün düzenlenen “Teröre Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak mitinge
Hayır, kardeşliğe Evet” PKK’nın doktor milyonlarca kişinin katılması bekleniyor.
öldürmesini bile kınamayan Tabipler Odası
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SİZ NEREDESİNİZ GEZİZEKALILAR!
Birkaç kuru ağaç için Türkiye’yi ateşe
veren Geziciler, PKK terörünü lanetleyemedi.
TÜRKİYE, PKK’nın kalleş saldırılarına
karşı birleşti. 217 meslek kuruluşu Ankara’da
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü
düzenledi. Dev Türk Bayrağı açan yüzbinler,
hainlere “Dur” dedi.
HER fırsatta sokağa dökülen enteller ile
Mimar Mühendis Odaları, Tabipler Birliği,
DİSK ve KESK ise ortalarda görünmedi.
Şehitlerimize, Taksim’deki ağaçlar kadar
değer vermedi.
200’den fazla STK’nın katıldığı “Teröre
hayır, kardeşliğe evet’ yürüyüşü dün
Ankara’da yüz binler eşliğinde gerçekleşti.
Terörü lanetleyenler arasında, sokakların
savaş alanına döndüğü Gezi’nin baş
aktörlerinden TMMOB, TTB, DİSK ve KESK
ise yoktu.
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TERÖRE HAYIR
ANKARA’DA dün ‘Teröre hayır, kardeşliğe
evet’ yürüyüşüne 200’den fazla STK ve
yüz binleri bulan kalabalık katıldı. Sıhhiye
Meydanı’nda saat 16.30’da başlayan
yürüyüşte dev bir Türk Bayrağı açıldı.
Yürüyüş Birinci Meclis’te sona erdi. 200’den
fazla STK ve meslek örgütünün katıldığı
yürüyüşe Türk Tabipler Birliği, TMMOB
(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası)
DİSK, KESK gibi kurumlar katılmadı.
PKK’nın doktor öldürmesini bile kınamayan
TTB ile Gezi’de birkaç ağaç için günlerce
sokaklardan çıkmayan TMMOB, DİSK ve
KESK’in ‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’
yürüyüşüne gitmemesi “Demek ki bu örgütler
birkaç ağacı, şehitlerden daha mühim
buluyor” şeklinde yorumlandı.
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OLAYSIZ YÜRÜYÜŞ
Son dönemde yaşanan terör olaylarına
karşı yapılan yürüyüş nedeniyle bazı
yollar trafiğe kapatılırken, başkentte geniş
güvenlik önlemi alındı. Yürüyüş için Ankara
dışından 100’e yakın otobüs geldi, polis
7 giriş noktasında tedbirler aldı. Gelen
otobüsler, Atatürk Kültür Merkezi alanına
alındı. Toplanma alanı olarak belirlenen
Sıhhiye Meydanı, bariyerlerle kapatılırken,
alan içinde uzman ekiplerce patlayıcı madde
araması yapıldı. Olası provokasyonların
önüne geçilmesi için miting çevresi ve
yürüyüş güzergahında önceden belirlenen
noktalarda polis ekipleri konuşlandırıldı.
KARDEŞLİĞİMİZ İÇİN

olmak üzere, tüm branşlardan yaklaşık 6 bin
polis görevlendirildi. Olaysız geçen yürüyüşün
bitiminde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
bir konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Terör
belası varken durmazdık. Bugün yüz binler
burada. Üzerimizdeki oynanan oyunları
defetmek için buraya geldik. Kardeşliğimiz
için buraya geldik. Teröre hayır, kardeşliğe
evet dedik. Bugün 1. Meclis’teyiz. Şu an
kurucu Meclis’teyiz. Gün birliğimize sahip
çıkma günüdür. Hep birlikte vicdanımızın
sesine kulak verdik. Kalbini öfkeyle
dolduranlar değil, kalbi barış için çarpanlar
için buradayız. Bu millet kardeşliğine sahip
çıkıyor. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız.
Hep birlikte Türkiye’yiz. Teröre hayır,
kardeşliğe evet diyoruz” diye konuştu.

Miting alanında güvenliği sağlamak için
Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Çevik
Kuvvet, Terör ve Özel Harekât şubeleri başta
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YÜZ BİNLER ANKARA’DA TERÖRÜ LANETLEDİ

İŞTE BU…
TIRLA GETİRİLEN UZUNLUĞU BİN 500,
Sıhhiye Meydanı’nda insan, “Teröre hayır,
GENİŞLİĞİ 7 METRE OLAN DEV TÜRK
kardeşliğe evet” dedi.
Türkiye artan terör saldırılarına k âdeta BAYRAĞI VATANDAŞLARCA ELDEN ELE
ayağa kalktı. Birinci Meclis binasına kadar TAŞINDI.

YÜZ BİNLER KARDEŞLİK İÇİN YÜRÜDÜ
yürüyen yüz binlerce insan, "Teröre hayır,
kardeşliğe evet" yürüyüşüne katılarak tek
Teröre sivil ihtar
yürek oldu. TOBB öncülüğünde organize
Türkiye artan terör saldırılarına karşı
edilen yürüyüşe 250'ye yakın STK da destek
adeta
ayağa kalktı. Sıhhiye Meydanı’nda
verdi. Vatandaşlar, 1.5 kilometrelik Türk
bayrağı taşıdı. Güzergâh boyunca da her yer buluşan her kesimden insan, “Teröre hayır,
kardeşliğe evet” dedi.
kırmızıya boyandı.
Yüz binlerce insan Ankara Sıhhiye’den
Ankara caddeleri, “Kahrolsun PKK”, “Ya Allah
başlayan
‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’
Bismillah Allah-ü Ekber" ve "Şehitler Ölmez,
Vatan Bölünmez" sesleriyle inledi. Güvenlik yürüyüşüne katılarak teröre karşı tek yürek
güçleri herhangi bir sıkıntının yaşanmaması oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
için olağanüstü tedbirler aldı. Teröre karşı (TOBB) öncülüğünde organize edilen
STK'lar tarafından başlatılan bu isyan sadece yürüyüşe 250’ye yakın STK destek verdi.
dünkü yürüyüşle sınırlı kalmayacak. İstanbul'da Dün saat 16.30 sıralarında Sıhhiye’den
başlayan ve Ulusta bulunan tarihi 1. Meclis
da pazar günü miting var.
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binasında noktalanan yürüyüş yaklaşık
1.5 saat sürdü. Büyük yürüyüş boyunca
kardeşlik ve sağduyu mesajları verilirken bir
kısmı sivil ve özel harekât olmak üzere 6 bin
polis de yürüyüşte güvenliği sağladı. Sivil
polisler kalabalığın içlerinde görev yaparken,
özel harekât polislerinin de çatılarda görev
aldığı gözlendi. Bunun yanı sıra atlı polisler
de yürüyüş alanında yer alan bir diğer polis
birimi oldu. Yoğun güvenlik önlemleri alınan
yürüyüş alanında vatandaşların çantaları
ve üstü arandı. Polis helikopterleri de
gökyüzünden güvenliği sağladı.

düdük dağıtıldı. Ayrıca kırmızı ve beyaz
renkte şapkalar da dağıtıldı. ASKİ ise yoğun
sıcak altındaki vatandaşlara ücretsiz su
dağıttı.
“BAYRAK SESİ GELİYOR”

Yürüyüş
öncesi
miting
görevlileri
vatandaşlara “Geliyor, bayrak sesi geliyor”,
“Bugün burada teröre hayır, kardeşliğe
evet demek için toplandık”, “ Türkiye’nin
81 ilinden gelen bayrak sevdalıları hoş
geldiniz” şeklinde seslendi. Vatandaşlar
tepkilerini genellikle düdüklerle gösterirken
Ankara caddeleri ‘Kahrolsun PKK’, ‘Ya Allah
Güzergâh boyunca yolların çevresi ve Bismillah Allah-ü Ekber' ve ‹Şehitler Ölmez
yol kenarları da Türk bayraklarıyla donatıldı. Vatan Bölünmez' sesleriyle inledi.
Kapalı yollar üzerindeki esnaflar da
Yaklaşık 250 STK’nın desteklediği
bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sak günkü basın yürüyüşe 100 binler katıldı. Hiçbir sivil toplum
toplantısında 14 STK olarak yürüyüş kararı kuruluşunun logo ve flamasına yer verilmeyen
aldıklarını açıklamış ancak dün yürüyüş yürüyüşte, sadece Türk bayrakları açıldı.
saatine kadar bu sayı 250’yi aştı.
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” sloganı
dışında başka bir sloganın atılmadığı
YARIM GÜN İŞ BIRAKTILAR
yürüyüşte,
katılımcılar
provokasyon
Yürüyüşe katılmak üzere bazı sendikalar niteliğindeki sloganları, dağıtılan düdükleri
da yarım gün iş bırakma kararı aldı. Bu çalarak bastırdı.
kararı alan sendikaları Türkiye KamuHisarcıklıoğlu: Gün birlik günü
Sen’e bağlı sendikalar oluşturdu. Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1. TBMM
yürüyüş öncesi iş bırakma kararıyla ilgili şu binası bahçesinden yürüyüşe destek veren
açıklamada bulundu. “Bu büyük yürüyüşe örgütlerin başkanları ile kısa bir bildiri okudu.
en üst düzeyde katılımın sağlanması için Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu metin özetle şöyle:
Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarında “Terör belası varken durmazdık. Bugün yüz
yarım günlük iş bırakma kararı aldık. İdarelerin binler burada. Üzerimizde oynanan oyunları
ve vatandaşların kamu çalışanlarımızı defetmek için buraya geldik. Kardeşliğimiz
anlayışla karşılayacağını düşünüyorum.”
için buradayız. ‘Teröre hayır kardeşliğe evet’
Yürüyüşün
başladığı
Sıhhiye dedik. Bugün 1. Meclis’teyiz. Şu an kurucu
meydanından Birinci Meclise kadar yürüyen Meclis’teyiz. Gün birliğimize sahip çıkma
binlerce vatandaş 1 kilometreyi aşan Türk günüdür. Hep birlikte vicdanımızın sesine
bayrağı taşıdı. Vatandaşlar “Şehitler Ölmez kulak verdik. Kalbini öfkeyle dolduranlar
Vatan Bölünmez” tezahüratlarında bulundu. değil, kalbi barış için çarpanlar için buradayız.
Yürüyüşe 100 bini aşkın kişinin katıldığı Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Hepimiz
öğrenildi. Tören alanında bir diğer dikkat bu memleketin evlatlarıyız. Hep birlikte
çekici unsur ise düdük dağıtımı oldu. Parti Türkiye’yiz. Teröre hayır kardeşliğe evet
sloganlarını ve çeşitli provokasyonları diyoruz.”
önlemek amacıyla katılımcılara binlerce
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KENETLENDİK
Türkiye’nin dört bir tarafından Başkent’e
akın eden her kesimden ve her görüşten
yüzbinlerce
vatandaş,
“Teröre
Hayır
Kardeşliğe Evet’ dedi. Ankara’nın adeta al
bayrağa boyandığı yürüyüşte yüzbinler, yol
boyunca düdük çalıp sloganlar atarak teröre
lanet okudu. Türk bayrakları altında yürüyen
vatandaşlar birlik mesajı verdi.
YÜZLERCE STK YAN YANA
Türkiye’nin en büyük 14 sivil toplum
kurulusunun öncülüğünde gerçekleştirilen
ve 250’yi aşkın STK’nın destek verdiği
yürüyüşe, yüz binler ellerindeki Türk
bayrakları ile katıldı. 16.30’da İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından başlayan
yürüyüş için öğle saatlerinde alana koşan
vatandaşlar Sıhhiye Meydanı’na sığmadı.

494

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

1 KM’LİK TÜRK BAYRAĞI
Tek bayrak ve tek sloganla yapılan
yürüyüşte yaklaşık 1 kilometre y uzunluğunda
Türk bayrağı taşındı. Sıhhiye Meydanından
başlayan dev yürüyüş, Ulus’taki Birinci Meclis
binasında sona erdi. Burada bir konuşma
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gün
bir birimize sahip çıkma günüdür” dedi.
100 BİNLER YÜRÜDÜ
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda teröre tepki
gösteren yüz binler ‘Teröre hayır, kardeşliğe
evet’ diye haykırdı.
TÜRKİYE teröre karşı Ankara’da buluştu.
Yurdun bir yanından Başkent’e akın eden
yüzbinler 14 sivil toplum kuruluşunun
öncülüğünde gerçekleştirilen ve 250’yi aşkın
STK’nın destek verdiği yürüyüşte bir araya
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2 BİNDEN FAZLA OTOBÜS GELDİ
geldi. 16.30’da başlayan yürüyüş için öğle
saatlerinden itibaren alana koşan vatandaşlar
ANKARA dışından yürüyüşe katılanları
Sıhhiye Meydanı’na sığmadı.
taşımak üzere 2 binden fazla otobüs
Ankara’ya geldi. Polisin başkentin 5 ana giriş
TÜRK BAYRAĞI
Son yılların en büyük yürüyüşünde yaklaşık noktasında refakat ettiği otobüsler, Atatürk
1 kilometre uzunluğunda bir Türk bayrağı Kültür Merkezi alanına alındı. Toplanma
taşındı. Sıhhiye Meydanı’ndan başlayan dev alanı olarak belirlenen Sıhhiye Meydanı,
yürüyüş, Ulus’taki Birinci Meclis binasında bariyerlerle kapatılırken, alan içinde uzman
sona erdi. Birinci Meclis önünde kurulan ekiplerce patlayıcı madde araması yapıldı.
platformlarda yapılan konuşmalarda ise terör İşçi ve işveren örgütlerinin üyelerinin yanı
örgütü lanetlendi, sağduyu çağrıları yapıldı. sıra vatandaşlara da açık olan yürüyüşe
Yürüyüşün yapıldığı 2 kilometrelik güzergâh katılanlar, polis kontrolünde 7 ayrı noktadan
üst aramaları yapıldıktan sonra miting
21.00’e kadar araç trafiğine kapatıldı.
alanına alındı.
İKİ SLOGAN ATILDI
6 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Siyasi partilerin davet edilmediği yürüyüşe
OLASI provokasyonların önüne geçilmesi
pankart getirilmedi, yalnızca Türk bayrakları
için miting çevresi ve yürüyüş güzergahında
taşındı.
önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri
Yürüyüş komitesinin kararı uyarınca konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” sloganı atıldı, sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü
ancak zaman zaman “Şehitler ölmez, vatan Güvenlik, Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra
bölünmez” sloganı da duyuldu.
özel harekât polisleri de çevredeki binaların
çatılarında yer aldı. Yürüyüş, havadan da
KİRLİ OYUNU BOZMAK İÇİN
polis helikopteri tarafından takip edildi.
Yürüyüş bitiminde bir konuşma yapan
250’Yİ AŞKIN STK DESTEK VERDİ
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Birbirimize sahip çıkma günüdür” diyerek,
YÜZ BİNLERİN yürüdüğü ve 250’den fazla
“Kalbini öfkeyle dolduranlar değil, yüreği STK’nın destek verdiği yürüyüşü organize
barışla çarpan insanların sesi olacağız” eden işçi ve işveren örgütleri şunlar: HAKİŞ,
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam Memur-Sen, MÜSİAD, TOBB; Türkiye Kamuetti: “Milletimizin, kardeşliğini korumak için Sen, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye
buraya geldik. Kirli oyunu bozmak için buraya Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD),
geldik. Huzura kast edenlere karşı tek vücut TESK, TİSK, Türk-İş, Türk Girişim ve İş
olmak için buraya geldik. Farklılıklara değil, Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
ortaklıklarımıza odaklandık Teröre hayır Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
kardeşliğe evet dedik. Bu millet kardeşliğine ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
sahip çıkıyor, geleceğe kararlılıkla yürüyor. (TÜRMOB), TÜSİAD, Türkiye Ziraat Odaları
Hep birlikte Türkiye’yiz... Teröre hayır, Birliği (TZOB).
kardeşliğe evet...
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ANKARA’DA TEK BAYRAK TEK YÜREK

OMUZ OMUZA
İşçisi patronu, memuru emeklisi, genci ele taşındı.
yaşlısı yüzbinlerce kişi, tek yürek oldu, omuz
Sessiz kalamayız Birinci Mecliste son
omuza yürüdü! Teröre Hayır Kardeşliğe Evet' bulan yürüyüş sonrasında TOBB Başkam
dedi.
Hisarcıklıoğlu barış mesajı verdi: Kutuplaşma
250 Örgüt Ankara dün tarihi bir güne artarken akıl ve vicdan tutulması karşısında
tanıklık etti. TOBB öncülüğündeki 250 sivil sessiz kalamayız. Kirli oyunu bozmak için
toplum örgütünün destek verdiği dev yürüyüş buradayız. Kalbini öfkeyle dolduranlar
Sıhhiye Meydanı’nda başladı, Birinci Meclis’te değil, yüreği barışla çarpan insanların sesi
bitti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, olacağız.
TUSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes,
Kardeşlik yürüyüşü
Ali Koç ve Yıldırım Demirören en ön saftaydı.
Ankara’da dün işçisi patronu, memuru
Dev bayrak Yürüyüşte ‘Teröre Hayır, emeklisi, genci yaşlısı yüz binlerce kişi, dev
Kardeşliğe Evet’ sloganı dışında slogan türk bayrağı altında yürürken tek slogan
atılmadı. Alanda sadece Türk bayrağı vardı. atıldı. Teröre hayır kardeşliğe evet.
Kırmızı ve beyaz renkte şapka ile düdük
Başkent Ankara dün tarihi bir gün yaşadı.
dağıtıldı. Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen
TOBB
öncülüğünde Türkiye Kamu - Sen,
uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan dev
Türk Bayrağı vatandaşlar tarafından elden Türkiye Barolar Birliği, HAK - İŞ, MÜSİAD’ın
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ATLI POLİSLER DE GÖREV YAPTI...
da aralarında bulunduğu 14 işçi ve işveren
örgütünün öncülüğünde organize edilen
Başkent Ankara’daki tarihi kardeşlik
ve Türkiye’nin en büyük 217 sivil toplum yürüyüşü sırasında güvenliği 6 bin polis
örgütünün destek verdiği dev kardeşlik sağladı. Güzergâh boyunca atlı polisler de
yürüyüşü, Sıhhiye Meydanı’nda saat 16.30’da (altta) görev yaptı
başladı, Ulus’ta Birinci Meclis önünde bitti.
NOTLAR... NOTLAR...
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD
Başkam Cansen Başaran Symes, işadamı Ali
Siyasi partiler davet edilmedi
Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkam
217 sivil toplum kuruluşunun katıldığı
Yıldırım Demirören en öndeydi.
dev yürüyüşe siyasi partiler davet edilmedi.
1.5 km’lik dev Türk bayrağı...
İşçi ve işveren örgütleri tarafından yürüyüş
Yürüyüş için Ankara dışından 2 bin otobüs sırasında “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
dolusu insan geldi, polis kentin beş giriş sloganı dışında başka bir sloganın atılmaması
noktasında tedbirler aldı. Gelen otobüsler, ve sadece Türk bayrakları açılması kararı
Atatürk Kültür Merkezi alanına alındı. alındı.
Toplanma alanı olarak belirlenen Sıhhiye
2 binden fazla otobüs...
Meydanı, bariyerlerle kapatılırken, alan içinde
Ankara dışından yürüyüşe katılanları
uzman ekiplerce patlayıcı madde araması
taşımak üzere 2 binden fazla otobüs geldi.
yapıldı. Yürüyüşte ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe
Polisin başkentin 5 giriş noktasında refakat
Evet’ sloganı dışında başka slogan atılmadı.
edeceği otobüsler, Atatürk Kültür Merkezi
İşçi ve işveren örgütü üyelerinin yanı sıra
alanına alındı. Toplanma alanı olarak
binlerce kişi de halka açık olan yürüyüşe
belirlenen Sıhhiye Meydanı, bariyerlerle
katıldı. Alanda sadece Türk bayrağı vardı.
kapatılırken, alan içinde uzman ekiplerce
Yürüyüş tertip komitesi görevlileri herkese
patlayıcı madde araması yapıldı.
kırmızı ve beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı
7 noktada üst araması
ile düdük dağıttı. Ankara Adliyesi önüne
TIR’la getirilen uzunluğu bin 500, genişliği 7
İşçi ve işveren örgütlerinin üyelerinin yanı
metre olan dev Türk Bayrağı vatandaşlarca sıra vatandaşlara da açık olan yürüyüşe
elden ele taşındı.
katılanlar, polis kontrolünde 7 ayrı noktadan
Tek vücut olmak için

YÜRÜYÜŞ l.Meclis’e sona erdi. TOBB
başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bir konuşma
yaparak gelen herkese teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada özetle
şunları söyledi: “Hepimiz bu memleketin
sevdalısıyız.
Huzurumuz,
bugünümüz
hedefteyken sessiz kalamayız. Kardeşi
kardeşe düşman etmeye çalışanlara
sessiz kalamayız. Kutuplaşma artarken
akıl ve vicdan tutulması karşısında sessiz
kalamayız, işte bu yüzden bugün bu kalabalık
burada... Milletimizin kardeşliğini korumak
için buraya geldik. Kirli oyunu bozmak için
buraya geldik. Huzura kast edenleri karşı tek
vücut olmak için buraya geldik. Farklılıklara
değil, ortaklıklarımıza odaklandık. Teröre
hayır kardeşliğe evet dedik."

üst aramaları
alanına alındı.

yapıldıktan

sonra

miting

6 bin polis görev yaptı
Olası provokasyonların önüne geçilmesi
için miting çevresi ve yürüyüş güzergâhında
önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri
konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği
sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik, Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra
özel harekât polisleri de çevredeki binaların
çatılarında yer alacaklar, i Yürüyüş, havadan
da polisi helikopteri tarafından takip edildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu
bildiriyle biten yürüyüş için kapatılan yollar
saat 21.30’dan sonra acildi.
Yürüyüşe katılanlara Türk bayrağı dışında
düdük dağıtıldı.
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Türkiye’nin dev örgütleri düzenledi
HAK-İŞ,
Memur
Sendikaları
Konfederasyonu (Memur-Sen), Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD),
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen),
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), ? Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Girişim ve
İs Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED),
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB), Türk Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜSİAD), Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB).
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Güzel günler, güneşli günler
MURAT ÇELİK
Sivil toplum Ankara’da buluştu dün.
On binlerce insan Sıhhiye Meydanı’ndan
buluştu. Bir ‘sağlık’ göstergesi misali...
O on binler, Ay - Yıldızlı bayrağın
gölgesinde, Ulus’a yürüdü.
Ulusal egemenliğin doğum yerine, Birinci
Meclis’e.
Türkiye’nin tanıdığı simalar aynı sloganın
altında kol kola girdi:
“Teröre Hayır Kardeşliğe Evet”.
Ve biliyor musunuz; kara bulutlar yoktu dün
Ankara semalarında. Günlük güneşlikti hava.
Siyasetçiler
davetli
değildi
dünkü
yürüyüşe...
Milli irade, onu temsil etme iddiasında olan
siyaset kurumuna medeni, nazik bir mesaj
veriyordu bence. Seslendirilmeyen, üstü
örtülü bir mesaj...

Siyaset kurumunu dışlar bir tavırla değil
ama...
Sadece, “Ben biraz yalnız kalmak istiyorum”
der gibi...
Dün Ankara’da yaşanan, sivil toplumun bir
‘özgüven tazelemesiydi.
Katılımcı sayısını da bir yere kadar
önemsiyorum, verilen mesajları da...
O insanlarla birlikte, kan ter içinde yürürken
gördüklerim esas benim için.
Dağıtılan şapkalar yıldızlı olanı kapma
heyecanı mesela.
Herhangi bir slogana eşlik etmekten
ziyade, önceliği bizatihi orada olmak olanların
yüzündeki ifadeyi görmek mesela.
Büyük sermaye sahibi iş dünyasının
temsilcileriyle, işçi - memurun yan yana, iç
içe, gönül gönül’e yürümesi mesela. .
Birileri, özellikle de sosyal medya
üzerinden, küçük görmeye çalışıyor olabilir
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Önemliydi.
dün Ankara’daki yürüyüşü.
Her şeyden önce, toplumun özgüvenini
Birileri kendince eleştirebilir.
Orada olsaydınız, görürdünüz neyin ne tazelemesi, var ve bütün olduğunu hissetmesi
açısından önemliydi.
olduğunu.
Hasılı, dün güzel bir gündü.
Abartısız, düzenli, sakin ama güçlü
Güzel, güneşli bir gün...
yüzbinlerce adım atıldı dün başkentte.

500

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

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

18.09.2015

Teröre karşı kenetlendik
Ankara Sıhhiye Meydanı’nın dolduran yüz katılımıyla ‹Milyonlarca Nefes Teröre Karşı
binler, tek yürek halinde teröre karşı Türkiye Ses' mitingi yapılacak. Sivil Dayanışma
Platformu tarafından Yenikapı’da düzenlenen
Cumhuriyeti’nin ilk Millet Meclisi’ne yürüdü.
Küresel aktörlerin taşeronluğunu yapan ting saat: 16.00’da başlayacak.
PKK terör örgütünün Türkiye’nin birliğini ve
kardeşliğine kast eden kanlı saldırılarına
karşı onlarca sivil toplum kuruluşunun
öncülüğünde yüz binlerce vatandaş ay
yıldızlı bayraklarla “Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” dedi.
Miting, farklı siyasi ve ideolojik görüşlere
sahip yüzlerce STK’ya üye vatandaşları ay
yıldızlı bayrak altında tek hedefte birleştirdi.
Hiçbir siyasi sloganın atılmadığı yürüyüşte,
birlik, kardeşlik mesajları verildi.
Yenikapı’da teröre karşı tek ses mitingi

TÜRKİYE TERÖRE KARSI KENETLENDİ

Küresel aktörlerin taşeronluğunu yapan
PKK terör örgütünün Türkiye’nin birliğine
ve kardeşliğine kast eden kanlı saldırılarına
karşı 200’e yakın sivil toplum kuruluşunun
öncülüğünde yüz binlerce vatandaş ay yıldızlı
bayraklarla “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
dedi. Ankara Sıhhiye Meydanı’nı dolduran
yüz binler, tek yürek halinde teröre karşı
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Millet Meclisi’ne
yürüdü.
TÜRKİYE’Yİ BİRLEŞTİREN YÜRÜYÜŞ

Ankara’da gerçekleştirilen “Teröre Hayır,
İSTANBUL'DA pazar günü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Kardeşliğe Evet” yürüyüşü, farklı siyasi ve
Yılmaz ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ideolojik görüşlere sahip yüzlerce STK’ya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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üye vatandaşları ay yıldızlı bayrak altında
tek hedefte birleştirdi. Hiçbir siyasi sloganın
atılmadığı yürüyüşte, vatandaşlar düdük
çalarak hep bir ağızdan “Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet” sloganını attı. Yüzlerce
STK’nın temsilcileri de canlı yayınlara
katılarak birlik ve kardeşlik mesajları verdi.
TERÖRÜ BİTİRECEK EN BÜYÜK GÜÇ
Türkiye’yi bütünleştiren yürüyüşle ilgili
yapılan yorumlarda, bütün vatandaşların tek
yürek halinde bir araya gelerek yürümesinin
teröre karşı silahlı mücadeleden çok daha
etkili bir yöntem olduğu dile getirildi. Onlarca
ulusal ve uluslararası televizyon kanalının
canlı yayınladığı terör karşıtı yürüyüş, milletin
bütün renkleriyle, kardeşçe bir arada yaşama
iradesinin de en güçlü haykırışı oldu.
“KARDEŞLİĞİMİZE
İÇİN BURADAYIZ”

SAHİP

ÇIKMAK

Yürüyüşü organize eden Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, “Terör
belası varken duramazdık. Bugün yüz binler
burada. Üzerimizdeki oynanan oyunları
defetmek için buraya geldik. Kardeşliğimiz
için buraya geldik. Geleceğimize sahip
çıkmak ve fitne ateşini söndürmek için geldik.
‘Teröre hayır kardeşliğe evet’ dedik. Bugün
1. Meclis’teyiz. Şu an kurucu Melis’teyiz.
Gün birliğimize sahip çıkma günüdür. Hep
birlikte vicdanımızın sesine kulak verdik.
Kalbini öfkeyle dolduranlar değil, kalbi
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barış için çarpanlar için buradayız. Bu
millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız. Hep birlikte
Türkiye’yiz. Teröre hayır kardeşliğe evet
diyoruz.”
2 BİN METRELİK TÜRK BAYRAĞI
Sıhhiye Meydanı’ndan Ulus Meydanı’na
kadar oluşturulan kortej 2 bin metre
uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı taşıdı.
Düdüklerle terörü protesto eden kalabalık,
Sıhhiye Meydanı’ndan Ulus’taki Birinci Meclis
Binasına doğru yürüyüşe geçti. Özel kuvvet
ekiplerinin çatılarda güvenlik önlemi aldığı
mitingde 6 bin polis görev aldı. Ambulans
ve itfaiye ekipleri de yürüyüş sırasında hazır
bulunduruldu. Sadece Türk bayraklarının
taşındığı mitingde “Teröre hayır, kardeşliğe
evet” dışında slogan atılmadı.
BİRÇOK STK DESTEK VERDİ
Sıhhiye Meydanı’nda saat 17.00’de
başlayan yürüyüşte yürüyüş dolayısıyla
Sıhhiye Meydanı ve Ulus civarındaki
bazı yollar kapatıldı. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)’un öncülüğünde
gerçekleştirilen yürüyüşe katılan birçok
STK’dan bazıları şöyle: HAK-İŞ, Memur-Sen,
MÜSİAD, Türkiye Kamu-Sen, TBB, TEMAD,
TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED,
TÜRMOB, TÜSİAD, TZOB. Teröre ve
teröriste verdiği destekle bilinen TMMOB
mitinge katılmadı.
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TÜRKİYE HEPİMİZİN
TOPLUMUN HER KESİMİNİN ORTAK
ÇAĞRISI: TERÖR FİTNESİ BİTSİN,
PROVOKASYONLAR
SAĞDUYU
VE
İTİDALLE BOŞA ÇIKARILSIN, KARDEŞLİK
BOZULMASIN, KALICI BARIŞ HÂKİM
OLSUN.

Meydanında düzenlenen “Teröre hayır,
kardeşliğe çağrı” mitinginde de benzer
mesajlar verilerek, terörle kurulan tuzağın
birlik ve demokrasimize sahip çıkmakla
bozulabileceği vurgulandı.

200’den fazla STK, sendika ve meslek
DOĞUSU VE BATISI İLE BU ÜLKE örgütleri tarafından Sıhhiye Meydanı ile Ulus
Meydanı arasında düzenlenen “Teröre Hayır,
BİZİM…
BURSA’DA Doğu ve Güneydoğu illerinden Kardeşliğe Evet” yürüyüşü yoğun katılımla
gelenlerin kurduğu 24 hemşeri derneği: gerçekleşti.
TÜRKİYE HEPİMİZİN
“Türkiye doğusu batısı ile hepimizindir.
Terör bitsin ve çözüm süreci hiç vakit
BURSA’DA Doğu ve Güneydoğu illerinden
kaybedilmeden tekrar hayata geçirilip gelenlerin kurduğu 24 hemşeri derneği,
sonuçlandırılsın. Devlette ve toplumun her bir platform çatısı altında toplanarak ortak
kesiminde itidal hakim olsun.”
açıklama yaptı. Açıklamada, gerek siyasi
TERÖRE
ÇAĞRI

HAYIR,

KARDEŞLİĞE söylemler, gerekse basında oluşturulan algı ile
Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların terörist
TOBB başta olmak üzere meslek örgütleri gibi gösterilmesi kınanırken, “Türkiye doğusu
ve STK’lar tarafından Ankara Sıhhiye batısı ile hepimizindir. Hepimiz kardeşiz”
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denildi. Merkez Osmangazi İlçesi’ndeki
Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen
toplantıda platform adına basın açıklamasını
Van Burvander Derneği Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Fikri Pala okudu. Açıklamada, şehitlere
rahmet, ailelerine baş sağdığı, yaralanan
güvenlik görevlileri ve vatandaşlara geçmiş
olsun dileklerinde bulunuldu. Bursa'da
yaşayan Doğu ve Güneydoğulu sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşlar olarak terörün dili,
dini, ırkı, rengi olmadığını vurguladıkları ifade
edilen açıklamada, terörün ir insanlık suçu
olduğu kaydedildi. Açıklamada, gerek siyasi
söylemler, gerekse basında oluşturulan algı
ile Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların
terörist gibi gösterilmesi kınanırken, “Türkiye
doğusu batısı ile hepimizindir. Hepimiz
kardeşiz” denildi.
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ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN BAŞLASIN
Siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum
örgütlerinin, vakıfların, derneklerin ve
toplumun her kesimini bu tür oyunlara karşı
sağduyulu olmaya, kışkırtıcı ve karıştırıcı
bir dil kullanmamaya ve itidale çağıran
açıklama şöyle devam etti: “Bu kapsamda
terörün bitmesi ve çözüm sürecinin iktidar,
muhalefet tüm kesimler tarafından hiç vakit
kaybedilmeden yeniden hayata geçirilmesini
ve
sonuca
ulaştırılmasını
istiyoruz.
Devletimizin tüm şefkatini kullanarak
toplumun her kesiminde itidalin sağlanmasını
talep ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesini temsil eden STK’lar olarak bizler
de bu kanın durması için elimizden geleni
yapmaya hazırız.”
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Teröre karşı tek ses
Başkent tarihi bir güne tanıklık etti…
Sıhhiye'de biraraya elen yüz binler. “Teröre
Hayır. Kardeşliğe Evet” birinci Meclis önünde
1 sona eren yürüyüşte ‘’ "Şehitler Ölmez
Vatan Bölünmez", sloganı atıldı. 1,5’lik dev
Türk bayrağı, vatandaşlarca elden ele taşındı.
Yürüyüşün en önünde TOBB, Memur-Sen,
Türk-İş, Kamu-Sen, MÜSİAD ve Hak-İş’in de
olduğu 14 iş ve işveren örgütünün yöneticileri
yer aldı.
KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ
Vatandaşlara, yürüyüşün tertip komitesi
görevlileri tarafından kırmızı ve beyaz renkte
şapka, Türk bayrağı ile düdük dağıtıldı.
Son dönemde yaşanan terör olaylarına
karsı birlesen yüz binlerce vatandaş ‘Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet’ yürüyüşüne katıldı.
250’den fazla STK’nın destek verdiği
yürüyüşte sadece Türk bayrağı yer aldı ve

1,5 km’lik dev bayrak elden ele taşındı.
Başkent Ankara dün tarihi günlerden
birine şahitlik etti. “Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” yürüyüşü için bir araya gelen yüz
binlerce vatandaş Sıhhiye Meydan’ından
Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar yürüdü.
Hafta başında 14 işçi ve işveren örgütünün
çağrısıyla gerçekleşen ve 250’den fazla Sivil
Toplum Kuruluşu’nun (STK) desteklediği
yürüyüşe yaşlısı genci kadını erkeği her
kesimden vatandaş katıldı. 6 bin polisin
güvenlik önlemi aldığı Sıhhiye Meydanı’na
alınan vatandaşlara, yürüyüşün tertip
komitesi görevlileri tarafından kırmızı ve
beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı ile düdük
dağıtıldı. Sıhhiye’de toplanan vatandaşlar,
Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus’taki Birinci
Meclis’e doğru “Teröre Hayır, Kardeşliğe
Evet” ve “ Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
sloganları atarak yürümeye başladı. Ankara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Adliyesi önüne tırla getirilen uzunluğu
bin 500, genişliği 7 metre olan dev Türk
Bayrağı, yürüyüşün başlamasının ardından
vatandaşlarca elden ele taşındı. Eyleme
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, TİSK, Türkiye
Barolar Birliği, Hak-İş, TESK, TÜRMOB ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliği destek verdi.
BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ
Mitinge katılan STK’lar adına konuşan
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza,
umut dolu geleceğimize odaklandık. Terörü
lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık” dedi.
“Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz,
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz
kalamayız” diyen Hisarcıklıoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Gün demokrasimize,
birliğimize ve birbirimize sahip çıkma günüdür.
Hep birlikte bugün sağduyumuzu ortaya
koyduk. Hep birlikte bugün vicdanımızın
sesine kulak verdik. Bundan sonra da bu
kararlı birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Hep
birlikte Türkiye’yiz.”

PKK’ya yapılan “silahları bırak” çağrısına
sonuna kadar destek verdiklerini açıkladı.
Gökkuşağı Derneği Van Şubesi Başkanı
Özkan Soyluoğlu bölgede birlikte yaşama ve
barışın tesis edileceğine inandıklarını söyledi.
Emperyalistler ve onların taşeronluğunu
yapanların bölgenin huzuruna müdahale
ettiğini belirten Soyluoğlu, bölgede barışın
sağlanması için yürütülecek her türlü
çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını
vurguladı. Bitlis Hukukçular Derneği Başkanı
Erhan Şimşat ise her zaman barıştan yana
olduklarını, bu konuda yapılan çağrıları
önemsediklerini vurguladı. Barış çağrılarının
önemsenmesi gerektiğini belirten Şimşat en
kısa zamanda silahların susması ve akan
kanın durması gerektiğini söyledi.
Kürt’lerden PKK’ya: Silah Bırak!

Son günler de yaşanan terör olaylarına
tepki amacıyla Kürt vatandaşlar, PKK
terörüne dur demek için 13 Ekim Salı günü
saat 13.00te İstanbul Taksim’de bir barış
mitingi düzenleyecek. Miting hakkında
konuşan Çocuklarımızı Geri Verin Derneği
Başkanı Galip İlhaner, “Düzenlenen saldırılar
Barış çağrıları dikkate alınmalı
karşısında “Artık Yeter”, ‘Edi Beşe’, diyoruz.
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum PKK terör örgütü, demokratikleşmenin
kuruluşu temsilcileri, Diyarbakır’da 600’den önündeki en büyük engeldir” dedi. “
fazla STK’nın katılımıyla terör örgütü
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Teröre Hayır Kardeşliğe Evet
Teröre telin eyleminde buluşan her "Teröre hayır kardeşliğe evet", "Şehitler
görüşten insan, PKK'yı bir kez daha lanetledi. ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. 7
Başkentte düzenlenen büyük yürüyüşe on ayrı noktada üst araması yapıldı.

BAŞKENT Ankara'da dün düzenlenen
binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı.
"Teröre hayır kardeşliğe evet" yürüyüşünde
Terör örgütünü lanetleyen sloganlar atıldı.
Ankara'da düzenlenen ve Sıhhiye Sıhhiye meydanında dev bir Türk bayrağı
meydanında başlayıp Birinci Meclis'te sona açıldı. Saat 16.30'da başlayan ve Bilinci
eren yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı. Meclis'te sona erdi. Son dönemde yaşanan
14 işçi ve işveren örgütünün öncülüğünde terör olayları nedeniyle 14 işçi ve işveren
düzenlenen teröre lanet yürüyüşünde örgütünün öncülüğünde organize edilen
olağanüstü
polisiye
önlemler
alındı. "Teröre hayır kardeşliğe evet" yürüyüşü
Protestoya katılanlar 7 noktada aramadan nedeniyle Ulus civarındaki bazı yollar saat
geçirildi. Katılımcılar sık sık "Teröre Hayır 12.45'ten itibaren 21.00'e kadar trafiğe
Kardeşliğe Evet" sloganı attı. İş günü kapatılırken geniş güvenlik önlemleri alındı.
olmasına karşın on binlerce kişinin katıldığı Yürüyüş için Ankara dışından 100'e yakın
otobüs geldi. Polis başkentin 5 giriş noktasında
yürüyüşte sadece Türk bayrağı taşındı.
tedbirler aldı. Gelen otobüsler Atatürk Kültür
Ankara'da on binler teröre "hayır" dedi! Merkezi alanına alındı. Toplanma alanı olarak
6 bin polisin görev yaptığı yürüyüşte belirlenen Sıhhiye Meydanı bariyerlerle
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Organize eden örgütler
kapatılıp uzman ekiplerce patlayıcı madde
araması yapıldıktan sonra saat 15.00'te
Yürüyüşü organize eden işçi ve işveren
vatandaşlara açıldı.
örgütleri şunlar: HAK-1Ş, Memur Sendikaları
Konfederasyonu (Memur-Sen), Müstakil
6 bin polis görev aldı
İşçi ve işveren örgütlerinin üyelerinin yanı Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD),
sıra vatandaşlara da açık olan yürüyüşe Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
(Türkiye
Kamu-Sen),
katılanlar polis kontrolünde 7 ayrı noktadan Konfederasyonu
üst aramaları yapıldıktan sonra miting Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekli
alanına alındı. Katılımcılara yürüyüşün tertip Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Esnaf
komitesi görevlileri tarafından kırmızı ve ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
beyaz renkte şapka, Türk Bayrağı ile düdük Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
dağıtıldı. Olası provokasyonların önüne (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar
geçilmesi için miting çevresi ve yürüyüş Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları
güzergâhında önceden belirlenen noktalarda Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Girişim ve
polis ekipleri konuşlandırıldı. Miting alanında İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
güvenliği sağlamak için Ankara Emniyet Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Müdürlüğü Güvenlik, Çevik Kuvvet, Terör ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
ve Özel Harekât şubeleri başta olmak (TÜRMOB), Türk Sanayici ve İş Adamları
üzere tüm branşlardan yaklaşık 6 bin polis Derneği (TÜSİAD), Türkiye Ziraat Odaları
görevlendirildi. Saat 16.40'ta Sıhhiye'den Birliği (TZOB).
Yaşlısı, genci, kadını, erkeği her kesimden
başlayan yürüyüşe katılanlar "Teröre Hayır
Kardeşliğe Evet" ve " Şehitler Ölmez Vatan vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla
Bölünmez" sloganları attı. Ankara Adliyesi katıldığı dünkü büyük yürüyüşe Ankara
önüne TIR'la getirilen uzunluğu 1500 genişliği dışından 100'e yakın otobüs geldiği gözlendi.
7 metre olan dev Türk Bayrağı vatandaşlarca
elden ele taşındı. Yürüyüşün en önünde 14
işçi ve işveren örgütünün yöneticileri yer aldı.
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On binler tek ses: Teröre hayır, kardeşliğe evet
Türkiye'yi yasa boğan terör saldırıları,
dün Ankara'da düzenlenen dev yürüyüşle
protesto edildi. TOBB, TÜSİAD, Türkiye
Kamu-Sen, Türk-İs, TİSK, Türkiye Barolar
Birliği, TESK, TÜRKONFED, Aksiyon
is, Cihan-Sen, TEMAD ve TZOB'un da
aralarında bulunduğu 250 STK, sendika
ve meslek örgütleri Sıhhiye Meydanı’nda
"Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşünde
buluştu. Meydanda toplanan kalabalık,
ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis'e
yürüdü.
On binler teröre karşı TEK YÜREK
OLDU
Son dönemde artan terör saldırılarını
protesto etmek amacıyla Ankara'da büyük
bir yürüyüş düzenlendi. 250 sivil toplum
kurulusunun destek verdiği yürüyüşe
on binlerce kişi katıldı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu "Teröre tepki adına

kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem
ve söylemlerden kaçınmalıyız." dedi.
TOBB ve TÜSİAD'ın da aralarında olduğu
250 sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek
örgütleri Ankara'da teröre hayır, kardeşliğe
evet' yürüyüşü yaptı. Eyleme, on binlerce kişi
Türk bayraklarıyla katıldı.
Türkiye'yi yasa boğan terör saldırılan,
dün Ankara'da düzenlenen dev yürüyüşle
protesto edildi. TOBB, TÜSİAD, Türkiye
Kamu-Sen, Türk-İş, TİSK, Hak-İş, Türkiye
Barolar Birliği, TESK, TÜRKONFED, Aksiyon
İş, Cihan-Sen ve TZOB'un da aralarında
bulunduğu 250 STK, sendika ve meslek
örgütü Sıhhiye Meydanı'nda "Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet" yürüyüşünde buluştu.
Sıhhiye Meydanı'nda toplanan kalabalık,
ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclise
yürüdü. Organizasyona öncülük eden
kuruluşların temsilcileri, Meclis balkonuna
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çıkarak halkı selamladı. STK'lar adına
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu "Vatanımız,
birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, bugünümüz,
yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. Bizi
bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe
düşman etmeye çalışanlara karşı sessiz
kalamayız. Bir tarafta terör belasını hep
birlikte yaşarken, toplumda her geçen gün
kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan tutulması
karşısında sessiz kalamayız." dedi.

şunları söyledi: "Bugün burada olan bizler,
farklı dünya görüşlerine, farklı düşüncelere
sahibiz. Ama ortak noktalanınız var. Teröre
tepki göstermek adına vatandaşlarımızı
rencide edecek kardeşliğimize zarar
verecek her tür eylem ve söylemlerden
kaçınmalıyız. Bu millet terörün karşısında.
Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Hepimiz
bu memleketin evlatlarıyız, birbirimizin
kardeşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak
hepimizin."

Alınan karar gereği yürüyüşte herhangi bir
pankart yer almadı, sadece Türk bayrakları
taşındı. Emniyet yürüyüş için sıkı güvenlik
önlemleri aldı. Yürüyüş boyunca polis
helikopteri havadan takip yaparken Sıhhiye
Meydanı ve yürüyüş güzergâhındaki binaların
çatı ve balkonlarına da Özel Harekât timleri
yerleştirildi. Bu arada yürüyüş sebebiyle
bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yürüyüşün
sona erdiği Eski Meclis binasında konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özetle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek'in korumaları vatandaşlara
zor anlar yaşattı. Şehit yakını olduğunu
ifade eden Günaydın Altınel, "Kadınları,
kızları, şehit ailelerini çiğnediler. Buraya
şov yapmaya mı geldiniz?" diyerek tepki
gösterdi. Korumaların kendisine tekme
attığını iddia etti. Vatandaşlardan bazıları,
korumaların yaşlı kadına gösterdiği tutuma
tepki gösterirken, korumalar bu vatandaşlarla
da tartışmaya girdi.
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Girişimci kadınlara danışmanlık desteği!
Kadın yönetici oranında 5 puanlık düşüş Danışma Hattını tanıttı.
TOBB’u harekete geçirdi. TOBB, kurduğu
Köyden gelen işsiz
özel hatla iş kurmak isteyen kadınlara
Ankara Sanayi Odası’nın tespitlerine göre
danışmanlık hizmeti verecek...
Türkiye’de tarım istihdamındaki hızlı azalma,
2014 yılında global ortalamada kadın kadın istihdamının giderek düşmesine yol
yönetici oranlarında ciddi bir değişim açıyor. Tarımda çalışan kadınlar, tarım dışına
olmazken, Türkiye’de 5 puanlık bir düşüş oldu. çıktıklarında veya şehre göç ettiklerinde
Dünya genelinde, tepe yönetimlerin yüzde işgücüne katılamıyor. Bunun en önemli
24’ü kadınlara emanet edilmiş durumda. nedeni ise mesleksizlik. Cinsiyet eşitliği
Doğu Avrupa (yüzde 37), güneydoğu endeksinde Türkiye, 149 ülke arasında
Asya (yüzde 35) ve Çin (yüzde 38) başı 69’uncu sırada yer alıyor. Kadınlarda
çekerken, Japonya (yüzde 9), Birleşik Arap işgücüne katılım oranı, erkeklerden yüzde
Emirlikleri (yüzde 14) ve Hindistan (yüzde 40 az. ABD’de ise işgücünün yarısı kadın.
14) kadın yönetici oranlarının en düşük
TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu,
olduğu ülkeler. Türkiye 2013’te yüzde 30’luk
bir oran yakalamışken 2014 sonuçlarında sermaye sahibi kadınlara iş kurma ya da
yüzde 25’lik bir sonuçla 5 puanlık bir düşüş genişletme için danışmanlık vermek için
906 0 666 numaralı “Alo Kadın” girişimcilik
sergiliyor.
danışma hattını kurdu. TOBB Ankara Kadın
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı
başkanlığındaki heyet Alo Kadın Girişimcilik
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Serpil Polat, Türkiye’deki girişimcilerin
toplam girişimciler içindeki payının yüzde
9 olduğunu belirtti. Polat, danışma hattı
sayesinde kadın girişimcilerin kendilerine
yönelik hibe ve fon desteklerine kolayca
ulaşmalarını sağlayacaklarını, sıra şirket
kuruluş prosedürlerine ilişkin bilgilerin
kadınlara iletileceğini söyledi.
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Uzman yanıtlayacak
Pilot bölge olarak Ankara’yı belirlediklerini
ifade eden Polat, iki uzmanın danışma
hattında çağrılara yanıt vererek, kadın
girişimcilerin isim ve adreslerini alacaklarını,
daha sonra başvuru sahiplerinin iş
tecrübeleri ile iş yapmak istedikleri alanların
proje
uzmanına
iletileceğini
söyledi.
Uzmanların değerlendirmesinin ardından
başvuru sahibine mail ya da telefonla dönüş
yapılacak.
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Toplantıda “Alo Kadın Girişimcilik Danışma Hattı” hakkında bilgiler verildi.

Kadınlar bir telefonla patroniçe olabilecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, “Alo
Kadın Girişimcilik Danışma Hattı”(Alo KGH)
isminde yeni bir proje başlattı. Ankara
Sanayi Odası’nın(ASO) bünyesinde faaliyet
gösterecek projeyle fikri veya projesi olup
parası olmayan ya da parası olup projesi
olmayan kadınlar çeşitli fon destekleriyle
girişimci yapılacak. İlk pilot uygulaması
Ankara ve ilçelerinde gerçekleştirilecek
projeyle, Ankara’daki 20-49 yaş arası lise
ve üniversite mezunu 99 bin kadından 6 bin
600’üne hizmet verilecek. Proje sonunda
bu kadınların yüzde l’inin, yani 66 kadının
patroniçe olması hedefleniyor.

girişimci sayışım artırmak, ekonomiyi kadın
desteğiyle büyütmek olduğunu söyledi.
Hedeflerinin
gerçekleşmesi
halinde,
patroniçe olacak 66 kadından her birinin en
az 5 kişiyi işe alacağım, böylece toplamda
330 kişiye iş imkânı doğacağını söyledi.
Bir kişiye istihdam sağlamanın maliyetinin
425 bin lira olduğuna dikkat çeken Polat,
projenin hedefine ulaşması halinde 140
milyon lira yatırım karşılığı istihdam sağlamış
olacaklarım söyledi.
Sistem böyle işleyecek

ALO KGH sistemi, “0312 906 0 666”nolu
telefon hattı üzerinden işleyecek. Telefonda
cevap veren uzmanlar, kadınların iş yapmak
140 MİLYONLUK YATIRIMA BEDEL
istedikleri alanları belirleyip proje uzmanına
TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iletecek. Şirketin kurulmasıyla ilgili gerekli
Başkam Serpil Polat, amaçlarının kadın

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

513

72. GENEL KURUL

evraklar paylaşılacak. İş fikrini uygulamaya
geçirmek isteyen kadınlara hibe ve fonlarla
ilgili bilgiler verecek. Kadınların girişim
yapmaları durumunda kuracakları şirketler
için gerekli prosedürü içeren bilgi demetini
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sunacak. Elinde bulunan 40'a yakın proje, fon
veya hibe kaynağını kadınlarla paylaşacak ve
gerekirse birlikte hareket etmeleri için destek
verecek. Ardından kadınların faaliyetleri
takip edilecek.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2015

18.09.2015

TOBB’dan kadınlara GİRİŞİMCİLİK HAPI
KADIN girişimcilerin sayısını artırmaya
yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, danışma
hattı kurdu. ‘Alo Kadın Girişimcilik Hattı’nı
(0312 906 0 666) arayanlar hibe ve fon
desteklerinden yararlanma, şirket kuruluş
prosedürleri gibi bilgileri tek bir merkezden
alabilecek. Ankara Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serpil Polat,
girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik her
türlü desteği uzman görevliler aracılığı ile
sağlamaya çalışacaklarını belirterek, “Adeta
bir girişimcilik hapı gibi olacak. Girişimciliğe
giden yolda kadınlarımıza her türlü desteği
sağlayacağız” dedi. Projenin pilot bölge
olarak Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde
başlayacağını aktaran Polat, diğer illere de
yaygınlaştırılacağını söyledi.

ANKARA’DAN 66 KADIN
Polat, Ankara’daki lise ve üniversite
mezunu kadınlardan 6 bin 600’üne hizmet
verilmesi ve bunlardan 66’smın girişimci
olmasının hedeflendiğini kaydetti. Polat,
66 kadın girişimcinin her birinin 5 kişilik
istihdam oluşturması halinde bunun da 140
milyon liralık bir yatırıma karşılık geleceğini
ifade etti. Tanıtım toplantısında konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, kadın
girişimciliğin önemli olduğunu belirterek buna
yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Uzmanlar yönlendirilecek
ANKARA Sanayi Odası bünyesinde
kurulan Alo Kadın Girişimcilik Danışma Hattı
vasıtasıyla özellikle fikrini fiile dönüştürmek
isteyen kadınlara, doğru, hızlı bilgi ve
danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
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Kadınların girişimci olarak is yaşamında
hak ettiği yeri alması, istihdam artısının
sağlanması hedefleniyor. 0312 906 0 666
nolu telefonu arayanların bilgileri alınacak,
is yapmak istedikleri alanlar belirlenerek
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proje uzmanına iletilecek. (Soldan) ATO
Başkanı Salih Bezci, ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, Serpil Polat, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ASO Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Muhittin Dinçer.
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Rifat Hisarcıklıoğlu şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.

TOBB, ABD’li şirketleri G20 zirvesine davet etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Stonebridge Group, Metlife, UPS gibi önde
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, New gelen firmaların üst düzey temsilcileri katıldı.
York’ta ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst
Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Transatlantik
yöneticileriyle bir araya geldi.
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması
Toplantıya, Coca Cola, Cisco, Metlife, gündeme geldi. Hisarcıklıoğlu ABD’li
Celgene, Brightstar, Noble Energy, Ntent, şirketlerin yöneticilerini kasımda Antalya’da
Goldman Sachs, Honeyvvell, Albright düzenlenecek G20 zirvesine davet etti.
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GELECEĞİMİZDE MUĞLAKLIK YOK
Türkiye’nin bölgesindeki tüm önemli şehirler
düşüşe geçerken İstanbul’un son yirmi
yılda büyük bir yükseliş yaşadığını, Roma
İmparatorluğunda tüm yolların Roma’ya
çıktığını, günümüzde ise tüm boru hatlarının,
hızlı trenlerin, uçakların ve paranın
İstanbul’a geleceğini vurguladı. İstanbul’u
dünyanın en cazibeli finans merkezi yapmak
istediklerini söyleyen ve yatırımcıları davet
eden Davutoğlu şöyle konuştu: “Avrupa’daki
en cazibeli şehir İstanbul, yatırım yapmak
isteyenler, sadece ülkelere değil şehirlere de
yatırım yapın. Eğer İstanbul yükseliyorsa, biz
Türkiye’nin de yükseldiğini görüyoruz. Eğer
İstanbul, ulaştırma bağlantıları açısından en
önemli merkez haline geliyorsa, Türkiye’nin
coğrafyası da bir değer olacaktır. Şunu
PARA İSTANBUL’A
çok iyi biliyoruz ki bizim gücümüzün
Başbakan
Davutoğlu
sadece kaynağı genç nüfus, demokrasi ve
ülkelerin değil aynı zamanda şehirlerin coğrafyadır. Coğrafyamız bir kıymet ve bir
performansının da çok önemli olduğunu,
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu Birleşmiş
Milletler 70’inci Genel Kurul toplantıları
bulunduğu New York’ta DEİK ve Goldman
Sachs ev sahipliğinde düzenlenen “7’nci
Türkiye Yatırım Konferansı”na katıldı.
Türkiye ekonomisinin bölgedeki tüm risklere
karşın iyi bir performans gösterdiğini belirten
Davutoğlu, Türkiye’nin küresel risklere karşı
dayanıklı olduğunu ve seçimlerden nasıl bir
sonuç çıkarsa çıksın kazanımların devam
edeceğini ifade etti. Davutoğlu Türkiye’nin
geleceğinde
muğlaklık
olmadığını
kaydederek “Ya büyük bir ihtimalle tek partili
hükümet biz ya da bizim kuracağımız bir
koalisyon hükümeti. Yani siyasi istikrarın
devamı olacak” dedi.
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değerdir. İstanbul, iki milyar insana erişim katılımları ile bir yuvarlak masa toplantısı
sağlayabileceğiniz bir kapı haline geldi. düzenlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
İstanbul’u biz dünyanın en cazibeli finans TOBB-ABD Ticaret Odası arasındaki işbirliği
ve bu çerçevede düzenlenen etkinliklere
merkezi haline getirmek istiyoruz.”
vurgu yaptı. 2012 yılında TOBB ile ABD Ticaret
CEO’larla bir araya geldi
Odası arasında imzalanan işbirliği anlaşması
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu ayrıca kapsamında düzenlenen toplantıya; Coca
New York’ta ABD’nin önde gelen şirketlerinin Cola, Cisco, Metlife, Celgene, Brightstar,
CEO’larıyla bir araya geldi. Türkiye Odalar Noble Energy, Ntent, Goldman Sachs,
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Honeyvvell, Albright Stonebridge Group,
Odası ev sahipliğinde Başbakan Davutoğlu Metlife, UPS gibi önde gelen Amerikan
ve beraberindeki heyet onuruna New York’ta, firmalarının üst düzey temsilcileri katıldı.
ABD’nin önde gelen şirket temsilcilerinin
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Yeşil enerji için kamu-özel işbirliği

520

G-20’nin iş dünyası ayağı B-20 Zirvesi’nde
yenilenebilir enerji üretiminde ilerleme için
kamu ve özel sektör i arasında işbirliğinin
gerekliliğine vurgu yapıldı.

izleyeceğimiz politikaları düzenleyebilmek
için kamu ve özel sektörde işbirliği şart.
Yatırım kararları ancak böyle işbirliklerinde
istikrar içerisinde verilebilir.

İstanbul'da toplanan gelişmiş ve önde
gelen gelişen ülkeleri kapsayan G-20'nin iş
dünyası ayağı B-20 Zirvesi'nde yenilenebilir
enerji üretiminde ilerleme sağlayabilmek için
kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin
gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantının
açılışını Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(TOBB)
Başkanı
Rıfat
Hisarcıklıoğlu
yaparken, toplantıda söz alan BP Türkiye
Başkan Yardımcısı Hakan Türker, enerji
yatırımlarının uzun vadeli olduğuna, bu
nedenle istikrar ve güven ortamı olmadan
yatırımların
mümkün
olmayacağına
dikkat çekti. Türker, “Geleceği görmek ve

Bu konuda Ortadoğu, Azerbaycan,
Gürcistan ve Güneydoğu Avrupa gibi enerji
potansiyeli olan bölgelerde yoğunlaşıyoruz.
Buralarda yatırımı artırmayı planlıyoruz”
dedi. Ağırlık Doğu’da PETKİM Genel Müdürü
Hayati Öztürk ise enerji tüketiminde ağırlığın
geçtiğimiz 20 yıl içinde Batı’dan Doğu’ya
kaydığını, deniz dibi yakıtları ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının en büyük kısmını Çin’in
başını çektiği ülkelerin tükettiğini vurguladı.
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Öztürk, bu durumun üretici konumundaki
ABD ve Avrupa ülkelerini endişe sevk ettiğini,
yatırım yetersizliği ve Doğu'da güvenlik
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endişeleri nedeniyle strateji değiştirmenin “Yenilenebilir enerji kaynakları büyüyor ancak
gündeme geldiğini belirtti.
önünde politika ve belirsizlik bariyerleri var”
diye konuştu.
Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir
Enerji Birimi Başkanı Paolo Frankl da
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Kosova Ticaret Odası’nın Avrupa yolu
Hisarcıklıoğlu'dan
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambers) Başkan Yardımcısı
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Priştine’de Kosova Ticaret Odası Başkanı
Safet Gerxhaliu ile görüştü. Hazırladıkları
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raporu 16 Ekim’de Eurochambers genel
kurulunda oylamaya sunacaklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Onaylandıktan sonra Kosova
Ticaret Odası, Eurochambers üyesi bir kurum
haline gelecek” diye konuştu.

BASINDA TOBB - EKİM 2015
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Kosova’nın Avrupa yolunu TOBB açıyor
AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Priştine’de
Kosova Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, Kosova Ticaret Odası’nın
Eurochambers üyeliği için 2008’de ilk
başvurusunu yaptığını söyledi. 24 Eylül’de
bu başvuruyu Başkanlık Divanı’nda ele
aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Buraya

genel kurula sunulmak üzere bir rapor
hazırlamak için geldim. Raporu 16 Ekim’de
genel kurulda oya sunacağız. İnşallah
Kosova Ticaret Odası, EUROCHAMBRES
üyesi olacak” dedi. Kosova Ticaret Odası
Başkanı Safet Gerxhaliu ise Avrupalı odaları
arasına girmeyi umduklarını ifade ederek,
“Bu basanda en büyük pay Rifat Bey’in.
Kosova’yı sürekli destekledi” dedi.

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

523

72. GENEL KURUL

04.10.2015

Odalar Birliğinden Kosova’ya destek
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Priştine’de
Kosova Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, Kosova Ticaret Odası’nın
Eurochambers üyeliği için 16 Ekim’de genel
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kurulda oylama yapılacağın belirterek,
“İnşallah oylandıktan sonra Kosova Ticaret
Odası, Eurochambers üyesi bir kurum haline
gelecek” dedi. Kosova Ticaret Odası Başkanı
Gerxhaliu ise Lüksemburg’da yapılacak
toplantıda Avrupalı ticaret odalarının arasına
girmeyi umduklarını söyledi
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Kosova’ya Avrupa yolunu açtılar
Eurochambers Başkan Yardımcısı ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kosova Ticaret Odası Başkanı Safet
Gerxhaliu ile görüştü.
AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambers) Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Priştine’de
Kosova Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kosova
Ticaret Odası Başkanı Safet Cerxhaliu ile
görüşen Hisarcıklıoğlu, Kosova Ticaret
Odası’nın Eurochambers üyeliği için 2008
yılında ilk başvurusunu yaptığını söyledi.
24 Eylül’de bu başvuruyu Eurochambers
Başkanlık
Divanı’nda
ele
aldıklarını

belirten Hisarcıklıoğlu “Buraya genel kurula
sunulmak üzere bir rapor hazırlamak için
geldim. Bu raporu hazırladıktan sonra 16
Ekim’de Eurochambers genel kurulunda oya
sunacağız. İnşallah bu orada da oylandıktan
sonra Kosova Ticaret Odası, Eurochambers
üyesi bir kurum haline gelecek” şeklinde
konuştu. Kosova Ticaret Odası Başkanı
Cerxhaliu
ise
Eurochambers’ın
1516 Ekim’de Lüksemburg’da yapacağı
toplantıda Avrupalı ticaret odalarının arasına
gireceklerini umduğunu ifade ederek, “Bu
başarıda en büyük pay benim değil Rifat
Bey’in. Çünkü Kosova’yı üyelik sürecinde
sürekli destekledi” dedi.
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Kosova’nın Avrupa yol haritası hazır
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AVRUPA Ticaret ve Sanayi 0daları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Priştine’de
Kosova Ticaret Odası’nın ziyaret etti.

geldim. Bu raporu hazırladıktan sonra 16
Ekim’de EUROCHAMBRES genel kurulunda
oya sunacağız. İnşallah sonra Kosova Ticaret
Odası, EUROCHAMBRES üyesi olacak”
şeklinde konuştu.

Kosova Ticaret Odası Başkanı Safet
Gerxhaliıı ile görüşen Hisarcıklıoğlu,
Kosova Ticaret Odası’nın Eurochambers
üyeliği için yaptığı başvuruyu 24EylüPde
Başkanlık Divanı’nda ele aldıklarını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Bugün buraya genel kurula
sunulmak üzere bir rapor hazırlamak için

Kosova Ticaret Odası Başkanı Gerxhaliu
ise EUROCHAMBRES’ın 15 Ekim’de
Lüksemburg’da yapacağı toplantıda Avrupalı
ticaret odalarının arasına gireceklerini
umduğunu ifade ederek, “Bu başarıda en
büyük pay Rifat Bey’in. Bizi hep destekledi”
dedi.
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Enerjiye 51 trilyon dolarlık yatırım
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) iş birliğiyle,
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen B20
Enerji Forumu’nda enerji sektörü ve dünya
enerji piyasası farklı oturumlarda tartışıldı.
Uluslararası Enerji Kurumu (IAE) temsilcisi
Paolo Frankl geçen enerji yatırımlarında
yüzde 20 gerileme yaşandığını söyledi.
Frankl, bu rakamın kriz sonrası döneme denk
gelen 2009’da bile yüzde 15’ler seviyesinde
olduğunu ifade etti. Dünya enerji güvenliği için
2040 yılına kadar enerji sektörüne 51 trilyon
dolarlık yatırım yapılacağını ifade eden Frankl
bunun 400 milyar dolarının yenilenebilir
enerji kaynaklarından oluşacağını söyledi.

büyük enerji kaynağının güneş olacağına
işaret eden Ak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Az gelişmiş ülkelerin en büyük enerji
kaynağı güneş olacak. Bu konuda rapor
hazırlıyoruz. Rapora göre, güneş enerjisinde
yatırım maliyetleri düştü. G20’ye en önemli
mesajımız, güneşte çalışmalara önem
verilmesidir.”
1.5 milyar insan elektriğe ulaşacak

Enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir enerji
kaynakları yönetimi anlamında dünyanın
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve
az gelişmiş ülkeler olarak ayrıldığını anlatan
Zorlu Enerji Genel Müdürü Ak, her bir gruba
dâhil olan ülkelerin farklı enerji politikaları
GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ OLACAK izlemesi gerektiğini söyledi. Sinan Ak.
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak ise “Özellikle gelişmiş ülkeler, yeni teknolojiler
enerji kaynakları için yeni fikirler bulunması geliştirerek bu yönde çalışmalı. Karbon
gerektiğini söyledi. Önümüzdeki 10 yılda en salimim da azaltılmalı” ifadelerini kullandı.
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Balkanlar’da bir gün
oluverdi büüle?.. Nazar mı değdi yoğusam
BİR
güne
üç
başkent
sığdırdık. be?”
Neden mi gittik?
Priştine(Kosova),
Üsküp
(Makedonya),
Belgrad (Sırbistan). Gittiğimiz yerlerde Türkler
Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
de vardı.
aynı zamanda “Eurochambers” ikinci başkanı.
YAVUZ DONAT

Selam Rüzgâr gibi geçti... Cuma günü saat
Yani... Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
20.45’te Ankara’dan havalandık... Cumartesi nın "İki numaralı ismi.
gecesi saat 23.20 da yine Ankara’daydık.
Kosova Eurochambres’a üye olmak istiyor.
Bir güne üç başkent sığdırdık.
Onun için Hisarcıklıoğlu, bir süredir
Priştine (Kosova), Üsküp (Makedonya), “Kosova’nın durumunu” inceliyor.
Belgrad (Sırbistan).
İnceleme tamamlandı... Hisarcıklıoğlu
Gittiğimiz yerlerde “Türkler” de vardı... "Raporunu" verecek... Rapor olumlu.
“Evlad-ı Fatihan.’’
“Avrupa’nın TOBB’unda” oylanacak... Ve
Osmanlı’nın torunları.”
kabul edilecek. Balkanlara Rifat Hisarcıklıoğlu
Balkanlar’ın fethine katılanların soyundan ile birlikte gittik.
gelenler.
Priştine
Bizi görünce neler mi söylediler?

“Hoj gelmijsiniz be... Türkiye’mize ne
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Yabancılık çekmezsiniz..
Hele Prizren’e giderseniz, hiç çekmezsiniz...
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Kendinizi bir Anadolu kentinde hissedersiniz.

ürünlerini bulabilirsiniz...

“Başka markalar” da var elbette... Hangi
birini
sayalım?... 0 kadar çok ki.
Havaalanını yapan ve işleten... Türk
Büyük Türkiye
firması... Limak.
Ankara- Priştine... 1 saat 45 dakika.

32 Türk yatırımcı var... 3 de Türk bankası.

Hykmete(Hikmet) Bajrami(Bayram)...

Nüfus yapısı... Arnavut, Türk, Boşnak, Sırp.

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı.

Rifat Hisarcıklıoğlu nu şöyle selamladı:
Ülkede "Osmanlı mirası" çok... Camiler,
türbeler, külliyeler, köprüler, çeşmeler, hanlar,
- Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
çarşılar.
birinin temsilcisi.
Başkent Priştine’deki iki cami şehrin her
Safet (Saffet) Gerxhalıu... Kosova Ticaret
yerinden görünüyor.
ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı.
Fatih Sultan Mehmet Han Cami i’ne doğru
yürürken... Kosovalı Türkler “Öğünerek”
anlattılar:

Toplantıda...
Hisarcıklıoğlu’nu şöyle tanıttı:

- Dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin
- İyi ki TİKA var be. Camilerin restorasyonunu
temsilcisi... Abimiz... Öğretmenimiz.
TİKA yapı vermijdir be.
Gurur duymamak elde değil.
TİKA... Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı.
Selam
İbrahim Aksoy... İşi "Gıda üzerine." Un
fabrikaları var.
Günde 500 ton un... İç piyasaya... Sonra
Makedonya’ya, Karadağ’a, Arnavutluk’a...

Balkanlarda Türkiye’ye öyle bir hayranlık
var ki, inanamazsınız.
Televizyon
Ezbere... Kaç TV dizisi sayabilirsiniz?

Bu soruyu Kosova’da birine sorun... Size
Cumhurbaşkanı Demirel ile Balkanlar’a en az 10-15 Dizimizi peş peşe sıralar.
Soruyu sorduğunuz kişi Türk de olabilir,
gittiğimizde
tanışmıştık.
Bizi
görünce
Arnavut da, Boşnak da, Sırp da... Türkçe
boynumuza sarıldı... Sormaya başladı:
- Ali Beyimiz (Ali Şen) nasıldır be?... Büürek bilmesi şart değil.
(Börek) sever be... Bir tepsi büürek versem  Türker’in evlerinde “Çanak anten” var...
Dizileri çok rahat izliyorlar.
götürür müsün be?
Kosovalılar... Ankara Büyükşehir Belediye  Kosova TV’lerinde Televizyon Türk dizileri
yayınlanıyor... “Dublajsız.” Türkçe olarak...
Başkanı Melih Gökçek’i de sordular... Annesi
“Arnavutça altyazılı.”
Kosovalı... Prizren’den.

İlhan Cavcav’ı sordular... Ersun Yanal’ı  Eski diziler... Devam eden diziler... “Türk
dizisi yayınlamayan TV kanalı yok.”
sordular... Fehmi Koru’yu sordular... Mehmet
Ali Bayar’ı sordular.
 Sahi... Siz “Kaç dizi” sayabildiniz?...
Kosovalı bu konuda hepimizden ileri...
Sordular oğlu sordular.
Kime sorsanız bir çırpıda sayıyor... Eşkıya
Türkiye’deki Balkan kökenliler... Evlad-ı
Dünyaya Hükümdar Olmaz... Poyraz
Fatihan’dan hepinize selam var.
Karayel... Kara Para Aşk... Diriliş... Deniz
Türkçe
Yıldızı... Güneşin Kızları... Karagül...
Paramparça... Kiraz Mevsimi... Elif... Arka
Merak ederseniz... Kosova’da resmi diller..
Sokaklar... Ulan İstanbul... Kurtlar Vadisi...
“Türkçe... Arnavutça... Sırpça.”
Güllerin Savaşı.
Kamu kurumlarına “Türkçe dilekçe”
verebilirsiniz.

Balkanlar... Arka bahçemiz gibi.

Anlatacaklarımız bitmedi... “Balkanlar
Priştine’de... Prizren’de... Diğer illerde bir
markete girdiniz... “Ülker’in, Pınarın bütün notlarına” yarın devam edeceğiz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI AÇILIYOR
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 711 Ekim
tarihleri arasında Antalya EXPO Center’da
kapılarını ziyaretçilere açıyor. 68 ilden 388
katılımcının ürünlerini 158 stantta sergileyeceği
fuara 150 bin ziyaretçi bekleniyor.
Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği
ile düzenlediği 6. Yöresel Ürünler Fuarı’nın
tanıtım toplantısı, Antalya Ticaret Borsası’nda
(ATB) yapıldı. Toplantıda konuşan ATB
Başkanı Ali Çandır, 7 yıldır Türkiye’de 12
bin yıllık medeniyetlerin el emeği göz nuru
ürünlerinin gün ışığına çıkması için emek
harcadıklarının altını çizdi.
2009 yılında başladıkları çalışmanın
ilerleyerek devam ettiğini aktaran Çandır,
“Bunun bir etabı olan YÖREX-Yöresel Ürünler
Fuarı’nın bu yıl 6’ncısını gerçekleştireceğiz.
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Yerel kalkınmanın anahtarı yöresel ürünler
toplantıları ile çeşitli bölgelerde bin 500
insana temas ettik. Fuarın başlaması ile 5
yılda 350 bin ziyaretçi geldi. Birçok girişimciye
iş imkânı doğdu. Coğrafi işaret noktasında
önemli farkındalık oluştu. 2009 yılında 110
olan coğrafi işaretli ürün sayısı bugün 183’e
ulaştı. 200’den fazla coğrafi işaret almak için
müracaatı kabul edilen ürün var” diye konuştu.
Fuarın sahiplenildiğini ifade eden Çandır,
“Küreselleşmenin getirdiği etkiyle bizi baskısı
altına alan, bize ait olmayan ürünler yerine
kendimize ait bu ülkenin emeğini, birikimini,
insanın alın terini nasıl ekonomiye nasıl
kazandırırız diye çaba sarf ettik. Bu yıl fuar 7-11
Ekim arasında olacak. Saat 12.30’da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu açılışı gerçekleştirecek.
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TOBB’den Kosova ziyareti
Priştine-EUROCHAMBRES
Genel
Kurulu’na sunulmak üzere bir rapor
hazırlamak
için
Kosova’ya
gelen
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Priştine’de
Kosova Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Kosova Ticaret Odası Başkanı Safet
Gerxhaliu ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Kosova
Ticaret Odası’nın Eurochambers üyeliği
için 2008 yılında ilk başvurusunu yaptığını
söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Kosova Ticaret Odası’nın,
bin 700 odası ve içinde 20 milyon çalışanı
barındıran EUROCHAMBRES’a üyeliğine
kabul edilmesini beklediklerini, TOBB’un
EUROCHAMBRES’da Kosova’nın sesi
olmaya
devam
edeceğini
belirterek,
“Kosova’nın güçlü olabilmesi, Kosova tüccarı

ve sanayicisinin Avrupa’daki partnerleriyle
aynı bir konuma gelebilmesi için güçlü bir
Ticaret Odası’na ihtiyacı var. Bu kapsamda
Sovyet döneminden kalan zihniyetin terk
edilmesi gerekiyor. Kosova kanuni bir yapıya
kavuşarak güçlü bir odaya ihtiyaç duyuyor.
Kosova ile Sırbistan arasında yürütülen
normalleşme sürecini yakından takip
ediyoruz. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan
Ticaret Odaları’nın girişimlerini destekliyoruz.
22 Mayısla iki ülke Ticaret Odaları’na
Ankara’da ev sahipliği yaptık” dedi.
24
Eylül’de
bu
başvuruyu
EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı’nda
ele aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bugün
buraya genel kurula sunulmak üzere bir rapor
hazırlamak için geldim. Bu raporu hazırladıktan
sonra 16 Ekim’de EUROCHAMBRES genel
kurulunda oya sunacağız. İnşallah bu orada
da oylandıktan sonra Kosova Ticaret Odası,
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EUROCHAMBRES üyesi bir kurum haline dedi. Gerxhaliu, TOBB’un, uluslararası
platformda Kosova iş dünyasını tanıttığını,
gelecek” şeklinde konuştu.
En büyük pay Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Kosova
ekonomisinin gerçek büyükelçisi olduğunu
Kosova Ticaret Odası Başkanı Gerxhaliu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Kosova temasları
ise EUROCHAMBRES’ın 15-16 Ekim’de çerçevesinde, Kosova Ticaret ve Sanayi
Lüksemburg’da yapacağı toplantıda Avrupalı Bakanı Hykmete Bajrami, Kamu Yönetimi
ticaret odalarının arasına gireceklerini Bakanı Mahir Yağcılar ve Türkiye’nin Priştine
umduğunu ifade ederek, “Bu başarıda en Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile de görüştü.
büyük pay benim değil Rifat Bey’in. Çünkü
Kosova’yı üyelik sürecinde sürekli destekledi”

532

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

BASINDA TOBB - EKİM 2015

06.10.2015

Türkiye sevgisi
YAVUZ DONAT

“Onlara” göre... Türkiye “Büyük ülke...
Örnek
ülke.”
BALKANLAR’DA Türkiye ‘Büyük ülke,
Balkanlar... “Türkiye’ye hayran.”
örnek ülke’ benzeri sözleri çok duydum.
Balkanlar, Türkiye’ye hayran.
Rifat Hisarcıklıoğlu... Yemekte de...
VİTRİN

Toplantılarda da... “Kosovalı siyasetçilere...
Hisarcıklıoğlu
Kosova’nın
başkenti İşadamlarına... Sivil toplum liderlerine” şöyle
Priştine’de...
Odalar
Birliği
Başkanı dedi:
-Bana
zenginliğin
formülünü
Rifat Hisarcıklıoğlu onuruna verilen öğle
yemeğinde... Kosova Ticaret ve Sanayi soruyorsunuz... Formül şu... Önce huzur...
Odaları Birliği Başkanı Saf et Gerxhaliu Sonra barış... Ardından da gelsin ticaret...
Huzur olmadan ticaret olmaz... Ticaret
“Protokol konuşmasına şöyle başladı:
olmadan da zenginlik olmaz.
-Türkiye’ye verecek neyimiz var?...
Paylaşılacak ekmeğimiz ve tuzumuzdan...
Bir de yürekten sevgimiz, sonsuz saygımızdan
başka.

Türkçe

Kosova’da Türkçe bilen çok…

Bilmeyenle
de
anlaşmakta
zorluk
“Buna benzer sözleri” herkes söyledi... çekmezsiniz. Nüfusun büyük kısmı Arnavut...
Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Hykmete Arnavutça’da Osmanlı’dan kalma’’ 2.500 kelime
var.
Bajrami de.
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da
bizimkiler
yaptılar...
işletiyorlar... TAV.

Biz Köfte diyoruz.. Onlar “Kofte”
Börek... “Bürek.”

Bizimkiler

Dolma... Musakka... Kapı Çanta... Tavan...  Üsküp'te uçaktan inmedik... 15 dakika
uçağın içinde bekledik... Sonra havalandık...
Sarma... Pencere... “Hepsi de aynı “
Rota Sırbistan'ın başkenti Belgrad.
Osmanlı
 Yani... Sırbistan’a... Kosova’dan değil
Mahir Yağcılar... Kosova Türk Partisi
de... Makedonya’dan gitmiş olduk... Sağ
Milletvekili.
elle sol kulağı göstermek gibi bir şey.
Partisi “Koalisyon ortağı.” Mahir Yağcılar  Uçağımız Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a
da “Kamu Yönetimi Bakanı.”
inince... Gözümüze çarpan ilk şey ne oldu
dersiniz?... THY uçağı.
Daha önce... Tanıştığımızda... “Çevre
Bakanı”ydı.
Belgrad
Ona “Türk nüfusun ağırlıkta olduğu”
Yolunuz düşerse...
Prizren’i sorduk... Birlikte “Fenerbahçe
Bayraklı Camii’ni görmenizi isteriz...
lokalinde” yemek yemiştik.
1575’ten... Osmanlı’dan kalma. Hoca “Üç
Mahir Yağcılar dedi ki:
dilden” vaaz veriyor:
- Prizren’e “Galatasaray Lokali” de açıldı...
Türkçe... Sırpça... Ve İngilizce.
Sonra “Beşiktaş Lokali.” Bunun üzerine
Sevindik... Sırbistan’da “Böyle bir Osmanlı
Trabzonspor taraftarları boş dururlar mı?..
mirası olduğu için.”
Son olarak “Trabzonspor Lokali” açıldı.
Ama bir yandan da üzüldük... Osmanlı
mirası 250 camiden sadece biri ayakta
-Neden
Eskişehirspor’u...
Mersin kalabildiği için.
Belgrad’ı gezerseniz... Damat Ali Paşa’nın
İdman Yurdu’nu... Sivasspor’u değil de
türbesini de ziyaret edebilirsiniz... Türbe...
Osmanlıspor’u merak ediyorsunuz?
Paşa’nın şehit düştüğü yerde.
Başladı gülmeye:
Mahir Yağcılar
sordu. Takıldık:

bize

“Osmanlıspor’u”

-Bizler...
Balkanlar’daki
Osmanlı’nın torunlarıyız be.

Türkler...

Halkbank

Biliyor muydunuz?...

Bir Türk bankasının... Halkbank’ımızın...
Cumartesi... Öğleden sonra Kosova’dan, Sırbistan’da “25 şubesinin” olduğunu...
Biliyor muydunuz?
Sırbistan’a uçacaktık.
Ancak... Kosova ile Sırbistan sorunlu...  Halkbank, bir Sırp bankasını satın almış...
“Çaçanska Bank.” Bütün şubeleriyle.
“Doğrudan uçuş yok.” Sırbistan izin vermiyor.
3 havaalanı

 Kosova’nın başkenti Priştine Havaalanına  Bankanın 25 şubesi... 400 de personeli
var... “Sırbistan’ın her yerinde.”
gittik... Unutmadan... THY’nin Kosova’ ya
günde 2 seferi var... Ayrıca, havaalanını  10 gün sonra... 26. şube açılacak...
“Halkbank Belgrad.”
yapan ve işleten Türk firması... Limak.
 Uçağımıza bindik... Özel uçak... Rota  Zagreb’de... Büyükelçimiz Mehmet Kemal
Bozay’ın verdiği akşam yemeğinde...
Makedonya’nın başkenti Üsküp... 25
Sırbistan’daki Halkbank’ın Genel Müdürü
dakika.
Kenan Bozkurt da vardı... “Bankamızın”
 Üsküp'e indiğimizde... Anadolu Jet, kalkış
Sırbistan’da ne kadar başarılı olduğunu
için piste giden yolda ilerliyordu.
anlattı. Sevindik.
 Rifat Hisarcıklıoğlu dedi ki: Bu havaalanını
534
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Unutamadığımız söz

Odalar
Birliği
Başkanı
Rifat
Cuma akşamı gittik... Cumartesi gecesi Hisarcıklıoğlu’na öyle sözler söyledi ki...
Bu sözler salondakiler tarafından öyle bir
döndük.
alkışlandı
ki...
Yorulduk mu?.. Evet.
O anda bütün yorgunluğumuz geçiverdi.
Ama öyle şeyler gördük, duyduk, yaşadık
ki... Bütün yorgunluğumuzu unuttuk.

Safet Gerxhaliu neler mi dedi?..

Şunları:
Örneğin... Kosova Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği Başkanı Safet Gerxhaliu,
- Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Kosova’nın
toplantıda...
Siyasetçilerin,
kamu geleceği için de bir güvencedir... Bütün
görevlilerinin, sivil toplum liderlerinin, arzumuz Türkiye’nin daha da büyümesi ve
işadamlarının, gazetecilerin önünde...
güçlenmesidir.
TV’lerin çekim yaptığı sırada...
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İnterneti kısıtlamayın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kurallar
interneti kısıtlayan değil, internetin önünü
açan bir rol üstlenmeli, teknolojik gelişime
ayak uydurmalı.
B20 Dijital Ekonomi Konferansı’nın
açılışını TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
(soldan), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Feridun Bilgin ve TÜSİAD Başkanı
Cansen Başaran Symes yaptı.

aştığını hatırlatarak, 5 yıldan kısa bir sürede
bu rakamın 4 milyara çıkacağını ancak
hâlihazırda internete dünya nüfusunun
yarıdan çoğunun hiç erişiminin olmadığını
aktardı. Hisarcıklıoğlu, en tehlikeli uçurumun
KOBİ’ler için olduğunu ifade ederek, dijital
teknolojileri etkin kullanamayan KOBİ’lerin
rekabet yarışında geride kalacağını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak internetle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği alakalı kurallarla ilgili beklentilerini ise şu
(TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu sözlerle ifade etti:
“Kurallar interneti kısıtlayan değil, internetin
büyümenin temelinde inovasyona yönelik
yatırımların yattığını belirterek sınır-ötesi veri önünü açan bir rol üstlenmeli, hızlı, teknolojik
aktarımına getirilen kısıtlamaların yeniden gelişime ayak uydurabilecek şekilde sade ve
esnek olmalı, özel sektörün görüşü alınarak
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
B20 Dijital Ekonomi Konferansı’nda konmalı, girişimcilere işini nasıl yapacağını
konuşan Hisarcıklıoğlu, 2005’te 1 milyar olan dayatmamalı, sadece bir genel çerçeve
internet kullanıcı sayısının şu anda 3 milyarı çizmeli, kuralların devletlerarasında uyumlu
olmasına özen gösterilmeli.”
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Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen
Başaran Symes de dijital ekonominin Türk
ticari hayatında süratle yaygınlaşması

gerektiğini söyledi. Symes, teknolojinin iş
hayatına entegre olabilmesi için daha iyi
eğitim politikaları benimsenmesi gerektiğine
işaret etti.
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Türkiye, dijitalleşirse ticaretten 36 milyon dolar ek gelir sağlar

DİJİTAL UMUT
G-20 ülkelerine yönelik yapılan dijital
çağın ekonomiye etkileri araştırmasına göre,
Türkiye alt sınırda yer alan performansını
yükseltirse ticaretini 36 milyar dolar arttırıp,
2.39 milyonluk yeni istihdam yaratabilir.
İSVİÇRE merkezli düşünce | kuruluşu
Global Coalition For Efficient Logistics’in
(GCel) G-20’de özel sektörü temsil eden
B-20 görev güçleri için hazırladığı dijital çağın
ekonomiye etkileri araştırmasında, Türkiye’nin
dijital ekonomide yüksek performans ile
ticaretini yıllık 36 milyar dolar artırabileceği
ortaya çıktı. Türkiye bu artışla 2.39 milyon
kişilik yeni istihdam yaratabilecek. Kâr amacı
gütmeyen bir kuruluş olan GCel’inG-20
ülkelerinde şirketlerin ve vatandaşların
eğilimlerini ölçen araştırmasına göre, Türkiye
dijital ekonomiye geçişte şu anda 1.15 ile
2.37 puan aldığı 6 alanda yüksek performans
538
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sayılan 4.5-5 puan alması halinde ticarette
yıllık 16.3 B-20 Türkiye Dijital Ekonomi
Konferansında konuşan Bakan Bilgin Türkiye
bilişim sanayisine ilişkin bilgiler verdi. milyar
dolar da tasarruf yapabilecek. GCel’in G-20
Ekonomi Bakanları zirvesi kapsamında
dün düzenlenen B-20 Dijital Ekonomi
Konferansı’nda gündeme gelen araştırması
tüm G-20 ülkelerini kapsayacak. Şu ana kadar
Türkiye dahil 5 G-20 ülkesinde ticarette dijital
çağın etkileri ölçüldü. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakam Feridun Bilgin, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkam
Cansen Başaran Symes’in de katıldığı
toplantıda, dijital çağa ayak uydurmanın
ölçüldüğü 6 alanda Türkiye’nin aldığı puanlar
paylaşıldı.
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6 ALANDA PERFORMANS
GCel’in, entegrasyon, e-belge, kargo
güvenliği, takip ve görünürlük, yetkinlik ve
süreçler şeklinde belirlediği 21. Yüzyıl’da Altı
Unsurlu Ticaret Verimliliği Göstergeleri (216 ETEI), 5 puan üzerinden değerlendiriliyor.
Sektörlerin, sistemlerin, büyük ve küçük
şirketlerin birbirleriyle uyumunu ölçen
entegrasyonda Türkiye 1.15 puan alırken,
sevkiyatta verimliliği ölçen süreçlerde 2.24,
e-belgede 1.64 takip ve görünürlükte 1.58,
işgücü kalitesini ölçen yetkinlikte 1.46 puan
aldı. Türkiye'nin en yüksek performans
gösterdiği alan ise 2.37 puan ile kargo
güvenilirliği alanında oldu. TOBB Başkam
Hisarcıklıoğlu da ekonomide verinin bugün
artık para kadar kıymetli olduğunu belirterek,

“Nasıl ki kullanılan paraya güvenmeden
ekonomi işlemezse veri kullanımına ilişkin
güven olmadan da dijital ekonomi işlemez.
Dünyada dijital ekonominin gelişiminin, kişisel
verilerin korunmasına ilişkin karşılıklı güven
ortamının tesisi ile olacağının bilincindeyiz”
dedi.
İLGİ YÜKSEK
AĞUSTOS 2015 İtibariyle Türkiye,
Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya
ve Avusturalya’da yapılan araştırma G-20
ülkelerinin nüfusunun yüzde 32 sini temsil
ediyor Katılımcıların yüzde 89’u dijital
ekonominin öneminin farkında olduklarını
vurgularken, bu oran Türkiye’de yüzde 91.9
olarak en yüksek oran seklinde gerçekleşti.
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DİJİTAL VERİLER PARA GİBİ KIYMETLİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) halihazırda internete dünya nüfusunun
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Veri dijital yarıdan çoğunun hiç erişiminin olmadığını
ekonomide adeta para kadar kıymetli. ‘Paran aktardı.
kadar konuş diye bir söz’ vardı, artık ‘verin
‘Sohbet yeri değil’
kadar konuş’ diyorlar” dedi.
İnternete erişim oranının Afrika'da yüzde
B20 Dijital Ekonomi Konferansı, Ulaştırma, 13, en az gelişmiş ülkelerde ise yıl sonu
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun itibarıyla yüzde 10’un altında kalacağını dile
Bilgin’in katılımıyla Swissotel’de başladı.
getiren Hisarcıklıoğlu, büyük bir çoğunluğun
Veri
kullanımında
güven
olmazsa sohbet etmek için kullandığı internet
dijital ekonominin işlemeyeceğini belirten üzerinden iş yapmanın yeni beceriler
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada dijital ekonominin edinmeyi gerektirdiğini, internetin bir yandan
gelişimi, kişisel verilen korunmasına ilişkin yeni fırsatlar getirirken bir yandan da dünyada
karşılıklı güven ortamının tesisiyle olur. yeni uçurumlar oluşturduğunu anlattı.
Bu vesileyle ülkemizde de Kişisel Verilerin
İnternetin, girişimciliğin önünü açtığını
Korunması Hakkında Kanun’un bir an önce aktaran
Hisarcıklıoğlu,
bu
nedenle
yasalaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.
internetin yönetişimin de kamu, özel sektör,
Hisarcıklıoğlu, 2005’te 1 milyar olan
internet kullanıcı sayısının şu anda 3 milyarı
aştığını hatırlatarak, 5 yıldan kısa bir sürede
bu rakamın 4 milyara çıkacağını ancak
540
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sivil toplum ve kullanıcıların beraber rol
almasının önemine işaret etti. Hisarcıklıoğlu,
iş dünyası olarak internetle alakalı kurallarla
ilgili beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Kurallar
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interneti kısıtlayan değil, internetin önünü
açan bir rol üstlenmeli, hızlı, teknolojik
gelişime ayak uydurabilecek şekilde sade ve
esnek olmalı, özel sektörün görüşü alınarak
konmalı, girişimcilere işini nasıl yapacağını
dayatmamalı, sadece bir genel çerçeve
çizmeli, kuralların devletlerarasında uyumlu
olmasına özen gösterilmelidir.”
‘Kapsayıcı bir yaklaşım’
Türk Sanayici ve işadamları Derneği
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen
Başaran-Symes de dijital ekonominin Türk
ticari hayatında süratle yaygınlaşması
gerektiğini söyledi.

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin önemini
artırdığını belirten Symes, teknoloji alanındaki
becerilerin önemini artırdığını kaydetti.
Symes, teknolojinin iş hayatına entegre
olabilmesi için teknolojiyi benimsemiş iyi
eğitimli kadroların önemine dikkati çekerek,
"G20 ülkelerinin tamamında beklenen
becerileri gösterebilecek çalışanlar için
hükümetler gerekli adımları atmalı, daha iyi
eğitim politikaları benimsenmeli ve iyi eğitimli
kadrolar iş başına gelmelidir, inanıyoruz ve
umuyoruz ki G20 Başkanlığı'nı devralacak
Çin de dijital ekonomi konusunu kapsayıcı bir
şekilde ele alacaktır" ifadelerini de kullandı.
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İnternet ekonomisi 4.2 trilyon $’a ulaşacak
G20 ülkelerinin büyümelerinde yavaşlama
beklenirken, internet ekonomisinde yüzde 8
büyüme olacağını kaydeden Bakan Bilgin,
“İnternet ekonomisi GSYİH’nın yüzde 5.3’üne
ulaşacak” dedi.
Bakan Feridun Bilgin (sağda) ve TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu konferansta dijital
ekonomiye vuru yaptı.
Veri para kadar kıymetli
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2005’te
1 milyar olan internet kullanıcı sayısının
şu anda 3 milyarı aştığını hatırlatarak, 5
yıldan kısa bir sürede bu rakamın 4 milyara
çıkacağını söyledi. “Veri dijital ekonomide
adeta para kadar kıymetli. Paran kadar konuş
diye bir söz’ vardı, artık verin kadar konuş’
diyorlar” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
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veri kullanımına ilişkin güven olmadan da
dijital ekonominin islemeyeceğini söyledi.
Önümüzdeki yıl dünya nüfusunun
yarısının internete erişeceğini belirten
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin, 2010 yılında 2.3 trilyon dolar
olarak tahmin edilen G20 ülkelerinin internet
ekonomisi büyüklüğünün 2016’da neredeyse
iki kat artarak 4.2 trilyon dolara erişeceğini
ifade etti. B20 Türkiye Dijital Ekonomi
Konferansı’nda konuşan Bilgin, ortalama
olarak, 2016 yılmG20 ülkelerinin internet
ekonomisi büyüklüğü Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) toplamlarının yüzde 5.3’üne
erişecek” dedi. Bakan Bilgin, G20 ülkelerinin
ekonomik büyüme oranlarında yavaşlama
beklenirken, internet ekonomisinin yüzde
8 civarında büyüyeceğinin öngörüldüğüne
dikkat çekti.
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70 MİLYARA ULAŞILDI

kayıtlı kullanıcının faydalandığını vurguladı.
Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Bilgin, engellilerin kullanabildiği cihazların
çalışmasından rakamlar paylaşan Bilgin, dağıtımlarına bakanlığın devam ettiğini
2014’te Türkiye bilişim sektörünün piyasa söyledi.
ÜRETİMİN YÜZDE 100'Ü DİJİTAL
büyüklüğünün bir önceki yıla göre yüzde 12.7
artarak 70 milyar liraya ulaştığını söyledi.
VESTEL Üst Yöneticisi (CEO) Turan
Geniş bant internet erişiminin ekonomik Erdoğan, akıllı evlerin ve nesnelerin
büyümeye önemli oranda katkı sağladığına internetinin en önemli odak konularının
dikkati çeken Bilgin, “Ülkemizde 2008 yılında başında geldiğini belirterek, “Üretimimizin
6 milyon civarında olan geniş bant internet yüzde 100 u dijital yapılıyor artık, analog
abonesi, Ağustos 2015 sonu itibarıyla 47 üretimi rafa kaldırdık. Akıllı fabrika konsepti
milyona yaklaştı. Bu tarihte mobil geniş bant tüm üretimimizi kapsıyor" dedi. Konferansta
abone sayısı 37.6 milyona ulaştı” dedi.
konuşan Erdoğan, şu an akıllı televizyon,
20 MİLYON KULLANICI

çamaşır ve bulaşık makineleri ürettiklerini
Bilgin, 2008 yılında 22 pilot kamu hizmeti ifade etti.
ile başlatılan e-Devlet Kapısı uygulamasının
bugün 197 kurumun verdiği bin 299
elektronik devlet hizmetine dönüştüğünü
belirterek, e-Devlet’ten bugün 20 milyon
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Paran kadar konuş yerini ‘VERİN KADAR KONUŞ
ALDI’
B20 Dijital Ekonomi Konferansı’nda önemli sorunlarının başında ‘kişisel verilere
konuşan Hisarcıklıoğlu, verinin dijital ilişkin güven ortamının’ geldiğini anlattı.
ekonomide adeta para kadar kıymetli
KOBİ İÇİN ÖNEMLİ
olduğunu belirterek “Paran kadar konuşun
‘Veri dijital ekonomide adeta para kadar
yerini artık ‘verin kadar konuş’ aldı” dedi.
kıymetli. ‘Paran kadar konuş diye bir söz’
DİJİTAL ekonomi ve yaşanan internet vardı, artık ‘verin kadar konuş’ diyorlar” diyen
devriminin ekonomiye etkileri Business Hisarcıklıoğlu, kullanılan paraya güvenmeden
20 (B20) Dijital Ekonomi Konferansı’nda ekonominin işlemediği gibi veri kullanımına
tartışıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ilişkin güven olmadan da dijital ekonominin
Bakanı Feridun Bilgin ve dijital dünyanın işlemeyeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, en
birçok şirketinin üst düzey yetkilisinin tehlikeli uçurumun KOBİ’ler için olduğunu
katıldığı konferansta konuşan Türkiye da ifade ederek, KOBİ’lerin büyümesinin
Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) Rifat temelinde inovasyona yönelik yatırımların
Hisarcıklıoğlu, dijital ekonominin yeni bir bulunduğunu, bunun yolunun da dijital
devrim ortaya çıkardığını belirterek, bu teknolojilerin etkin kullanımından geçtiğini,
büyük değişimin sorunsuz yaşanmasının bu teknolojileri etkin kullanamayan KOBİ’lerin
beklenemeyeceğini, bu dönüşümün en rekabet yarışında geride kalacağını belirtti.
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20 MİLYON e-DEVLET’Lİ

mutlaka etrafınızdaki insanlara güven
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme sağlamalısınız” diye konuştu.
B20 GÖREV ÜÇLERİNDEN TAVSİYELER
Bakanı Feridun Bilgin de, 2008 yılında 22
pilot kamu hizmeti ile başlatılan e-Devlet
B20 Görev Güçleri’nin yıl boyunca
Kapısı uygulamasının bugün 197 kurumun yaptıkları çalışmalarda dijital ekonomiye
verdiği bin 299 elektronik devlet hizmetine ilişkin önerilerini altı baslık altında topladığını
dönüştüğünü ve e-Devlet’ten bugün 20 dile getiren Hisarcıklıoğlu, önerilerin yer
milyon kayıtlı kullanıcının faydalandığını aldığı raporun, B20 Görev Güçleri’nden gelen
söyledi.
tavsiyeleri bir araya getirdiğini ve gelecekte
UÇURUM KAPATILMALI
•

Üretimleri artık dijital yapıyoruz

B20 Dijital Ekonomi Konferansının
‘e-Ticaret Devrimi’ oturumunda konuşan
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan,
akıllı evlerin ve nesnelerin internetinin en
önemli odak konularının basında geldiğini
belirterek “Üretimimizin yüzde 100’ü dijital
yapılıyor artık, analog üretimi rafa kaldırdık.
Akıllı fabrika konsepti tüm üretimimizi
kapsıyor" dedi.
•

Dijital uçurum kapatılmalı

‘İnovasyon
konusunda
şirketler
hükümetlerden ne bekler?’ başlıklı oturumda
konuşan Google Ortadoğu, Afrika, İsrail ve
Türkiye Bölgesi Kamu İlişkileri Direktörü
Doron Avni de hükümetlerin dijital ekonomi
konusunda stratejik plan hazırlaması
gerektiğinin farkına vardığını söyledi. Avni,
ülkeler arası dijital uçurumların kapatılması
gerektiğine vurgu yaptı.
•

Güven sağlamalısınız

yapılacak çalışmalar için bir çerçeve
oluşturduğunu
aktardı.
Hisarcıklıoğlu,
tavsiyeleri söyle sıraladı: “Sınır ötesi veri
aktarımına getirilen kısıtlamaların yeniden
değerlendirilmesi, dijital ekonomi için küresel
ticaret sisteminin iyileştirilmesi, altyapı
yatırımları ile şirketlerin dijital ekonomiye
olan erişimlerinin geliştirilmesi, bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM)
becerilerinin dijital ekonomi için geliştirilmesi,
dijital ortamın kolaylaştırdığı alternatif
finansman
kaynaklarını
destekleyen
düzenleyici
ortamın
geliştirilmesi
ve
devlet süreçlerinin dijital hale getirilmesi.”
Hisarcıklıoğlu, is dünyası olarak internetle
alakalı kurallarla ilgili beklentilerini ise söyle
sıraladı: “Kurallar interneti kısıtlayan değil,
internetin önünü açan bir rol üstlenmeli,
hızlı, teknolojik gelişime ayak uydurabilecek
şekilde sade ve esnek olmalı, özel sektörün
görüsü alınarak konmalı, girişimcilere isini
nasıl yapacağını dayatmamalı, sadece
bir genel çerçeve çizmeli, kuralların
devletler arasında uyumlu olmasına özen
gösterilmelidir.

Twitter Avrupa Kamu Politikaları Direktörü
Simead McSvveeney ise girişimciliği
“ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
kolaylaştırmak, teşvik edici olmak, istihdam Bakanı Feridun Bilgin ve TOBB Başkanı Rifat
yaratmak gibi konuların kolay olmadığını Hisarcıklıoğlu (solda) B20Zirvesine katıldı.
kaydederek “Özellikle dijital ekonomide
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B20 DİJİTAL EKONOMİ KONFERANSI’NA İNTERNETLE FİNANSMANA ERİŞİM
DAMGASINI VURDU

Veri dijital ekonomide para kadar kıymetli
Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında
Kanun’un
biran
önce
yasalaşmasını
beklediklerini
belirten
Hisarcıklıoğlu, “Nasıl ki kullanılan paraya
güvenmeden ekonomi işlemezse, veri
kullanımına ilişkin güven olmadan da dijital
ekonomi işlemez” dedi TÜRKİYE Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, veri kullanımında güven
olmazsa dijital ekonominin işlemeyeceğini
belirterek, “Dijital ekonominin gelişimi, kişisel
verilen korunmasına ilişkin karşılıklı güven
ortamının tesisiyle olur. Ülkemizde de Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanunun bir
an önce yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

yatırdıklarını, bilgisayar, akıllı telefon ve
tabletlerin artık yaşamın olmazsa olmazı
olduğunu, internetsiz bir iş hayatının
düşünülemez haline geldiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, 2005’te 1 milyar olan internet
kullanıcı sayısının şu anda 3 milyarı aştığını,
5 yıldan kısa bir sürede bu rakamın 4 milyara
çıkacağım belirtti.
“PARAN KADAR KONUŞ”
Hisarcıklıoğlu, dijital ekonominin yeni
bir devrim ortaya çıkardığını belirterek, bu
büyük değişimin sorunsuz yaşanmasının
beklenemeyeceğini, bu dönüşümün en
önemli sorunlarının başında “kişisel verilere
ilişkin güven ortamının” geldiğini anlattı.

Etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, daha
“Veri dijital ekonomide adeta para kadar
önce B20 kapsamında ele alınmamış
kıymetli.
‘Paran kadar konuş diye bir söz’
bir konu olan dijital ekonomiyi masaya
546
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vardı, artık ‘verin kadar konuş’ diyorlar”
diyen Hisarcıklıoğlu, kullanılan paraya
güvenmeden ekonominin işlemediği gibi
veri kullanımına ilişkin güven olmadan da
dijital ekonominin işlemeyeceğini söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu
konuda “insan sermayesinin gelişen dijital
ekonomiye uyumlu hale getirilmesinin
önemine vurgu yaptı ve genç nesillerin bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM)
becerilerinin dijital ekonomi için geliştirilmesi
gerekliliğini vurguladı ve bu konuda dijital
ekonomi için finansmana erişimin hedef
olması gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
devlet süreçlerinin de dijital hale getirilmesini
istedi.
E devlet 20 milyon kişiye ulaştı
İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilen
B20Türkiye Dijital Ekonomi Konferansına
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin (ortada), TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmacı
olarak katıldı.

Bakan
Feridun
Bilgin
konferansta
yaptığı konuşmada, 2008 yılında 22
pilot kamu hizmeti ile başlatılan e-Devlet
Kapısı uygulamasının bugün 197 kurumun
verdiği bin 299 elektronik devlet hizmetine
dönüştüğünü belirterek, “e-Devlet’ten bugün
20 milyon kayıtlı kullanıcı faydalanmaktadır”
dedi. Toplum ve insan yaşamındaki tüm
sektörlerin bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına
uygun bilgi ve iletişim altyapılarını kurmaya
çalıştıklarını anlatan Bilgin, son yıllarda geniş
bant alanında yapılan alt yapı yatırımlarına
işaret etti.
73 MİLYON MOBİL ABONE VAR
Genişbant internet erişiminin ekonomik
büyümeye ciddi katkı sağladığına dikkati
çeken Bilgin, “Ülkemizde 2008 yılında 6
milyon civarında olan genişbant internet
abonesi, Ağustos 2015 sonu itibarıyla
47 milyona yaklaştı. Ağustos 2015 sonu
itibarıyla mobil genişbant abone sayısı 37,6
milyona yaklaşmıştır. Toplam yaklaşık 73
milyona ulaşan mobil abonelerimizin 62,4
milyonu 3G abonesi. 4,5G ile işler daha da
hızlanacak dedi.
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TOBB gümrük kapılarına 725 milyon TL harcadı
TOBB tarafından kurulan Gümrük Turizm
İşletmeleri A.Ş.’nin (GTİ) inşa ettiği Çıldır
Aktaş Gümrük Kapısı açıldı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden bu coğrafyanın
dünyanın en zengin coğrafyası olduğunu
belirterek GTİ’nin bugüne kadar gümrük
kapıları inşasına 725 milyon lira harcadığını,
kapılardan elde edilen gelirle de devlete
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372 milyon lira vergi ödediklerini söyledi.
Gürcistan sınırında yer alan gümrük kapısının
açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap
Aşçı, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu,
eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
ve Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduri
katıldı.
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ÇILDIR-AKTAŞ GÜMRÜK KAPISI HİZMETE AÇILDI

100 MİLYAR DOLARLIK KAPI
TOBB tarafından 60 milyon liralık yatırımla
yapılan ve temeli 2013 yılında atılan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı faaliyete girdi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Gürcistan
üzerinden Kafkaslara açılacak yeni ticaret
noktası olan gümrük kapısından 3 kilometre
ötede 100 milyar dolarlık bir ekonomi
olduğunu söyledi.
ARDAHAN’da temeli 2013 yılında atılan
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından yapılan Çıldır-Aktaş Gümrük
Kapısı faaliyete geçti. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kapıyı “100 milyar dolarlık
ekonomiye açılan kapı hizmete girdi. Bu kapı
zenginliğe açılıyor” sözleriyle anlattı. Eski
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın
da katıldığı sınır kapısının açılış töreninde
konuşan Hisarcıklıoğlu, geçmişte ticaretin

buralarda yapıldığını söyledi. “Biz bir hayal
kurduk, ticareti yeniden bu coğrafyaya
çevirme hayali kurduk” diyen Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti.
ÇILDIRDAN ÖTE YOLVAR
“Kural basit: Bir yerde ticaret varsa para
var, para varsa zenginlik var. ‘Çıldırdan
öte yol yok’ derlerdi. Çıldır-Aktaş kapısı
faaliyete geçiyor. 60 yıllık hayal 60 milyon
liralık yatırımla gerçeğe dönüyor. Bundan
sonra ‘Çıldır’dan öteye yol var’ diyeceğiz.
Burada çok büyük potansiyel var. ÇıldırAktaş kapısından sonra 3 saatlik mesafede
17 milyon nüfus var, 100 milyon dolarlık bir
ekonomi var. Böylece Ardahan, Kars, Türkiye,
Gürcistan, Azerbaycan zenginleşecek. Bu
kapı Anadolu’nun Orta Asya’ya açılan kapısı
olacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı
Yalçın Topçu, bir Ardahanlı olarak Gümrük
Bakanı’ndan Ardahan’a bir gümrük müdürlüğü
kurulması gibi bir müjde beklediklerini söyledi.
Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap
Aşçı, “Yarın Ardahan olarak 100 milyon dolar
ihracat yapın, müdürlüğü açalım” yanıtını
vererek; yeşil ışık yakmadı. Törene Gürcistan
adına katılan Maliye Bakanı Nodar Haduri
ise geçtiğimiz cumartesi Ankara’daki barış
mitingine yapılan terör saldırısı nedeniyle
Türk halkına başsağlığı diledi.
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Yılanın gövdesi 1 Kasım’da ezilecek
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Yalçın
Topçu, törende 1 Kasım seçimlerine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Topçu, “Yılanın
bası ezildi. 1 Kasım’da istikrardan yana
oy kullanırsanız, kafası ayrı ezilecek,
gövdesi ayrı ezilecek” dedi. Çanakkale’deki
savasın devam ettiğini söyleyen Topçu,
BBC, Reuters, CNN gibi uluslararası basın
kuruluşlarının seçilmiş cumhurbaşkanı ve
hükümete hakaret ettiğini belirtti.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

19.10.2015

‘Zenginlik kapısı açıyoruz’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ tarafından
modernize edilen Çıldır Aktaş Gümrük
Kapısı’nın
açılış
töreninde
yaptığı
konuşmada, "Biz bugün aslında gümrük
kapısının açılışım yapmıyoruz. Biz bugün
zenginliğin kapısını açıyoruz. Eskiden bu
coğrafya dünyanın en zengin coğrafyasıydı.
Çünkü ticaretin rotası buradan geçiyordu.
Kural da çok basit: Bir yerde ticaret varsa para
vardır. Para varsa zenginlik vardır. Biz büyük
bir hayal kurduk. Ticaretin rotasını yeniden
bu coğrafyaya çevirme hayalini kurduk. İşte
şimdi onu gerçekleştiriyoruz" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı,
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, eski
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduri’nin
de katıldığı açılış töreninde konuşan

Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar “Çıldır’dan
öteye yol yok” denildiğini anımsatarak,
Çıldır - Aktaş kapısı ve Gürcistan tarafındaki
Kars’taki kapısının faaliyete geçmesiyle
birlikte artık “Çıldır’dan öteye yol var”
denileceğini söyledi.
100 milyar $’lık pazar
Ardahan’da çok daha büyük potansiyel
olduğunu ifade eden Çıldır Aktaş Gümrük
Kapısı için düzenlenen törenin ardından
kurdele kesildi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti:
“Çıldır Aktaş kapısından sadece 3 saatlik
karayolu mesafesinde büyük bir pazar var.
Gürcistan Azerbaycan ve yakın coğrafyada
17 milyonluk bir nüfus, tam 100 milyar
dolarlık bir ekonomi var. Bu hat Anadolu’nun
Orta Asya’ya açılan kapısı olacak. Ardahan
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zenginleşecek, Kars zenginleşecek, Türkiye
zenginleşecek. Gürcistan ve Azerbaycan
zenginleşecek. Ticaret arttıkça dostluk
ilişkileri kuvvetlenecek, siyasi ilişkiler
güçlenecek. Gürcistanlı Kardeşlerimizle,
Ahıska’daki
dostlarımızla
daha
çok
buluşmaya,
konuşmaya
başlayacağız.
Çıldır Aktaş gölünü bütün bu coğrafya için
bir buluşma yeri, turizm merkezi haline
getireceğiz. Yani hep birlikte kazanacağız.”
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Bu zenginliğe ulaşabilmek için iki şeye
ihtiyaç olduğunu belirten TOBB Başkanı,
“Bunların birincisi yol. İkincisi de gümrük
müdürlüğü. Bakanlarımız da burada. Yolun
ihalesi hızlı şekilde tamamlandı. Teşekkür
ediyoruz. Şimdi hızla yolun bitirilmesine
ihtiyaç var. Gümrük müdürlüğü ile ilgili sözü
de verirlerse Hem Gürcistan için, Hem
Türkiye için büyük bir müjde olacak” dedi.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

19.10.2015

100 milyar dolarlık kapı açıldı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından yapılan ve Türkiye’yi Orta Asya’ya
bağlayan Çıldır-Aktaş sınır kapısı faaliyete
geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
60 milyon Ura harcayarak sıfırdan yaptıkları
yeni gümrük kapısı sayesinde 100 milyar
dolarlık ekonomiye kapı açtıklarım söyledi.
ÇILDIRDAN ÖTE YOL VAR
Temeli 2013 yılında atılan ve Sarp’tan
soma Türkiye ile Gürcistan arasındaki
ikinci ticari bağı kuracak olan yeni gümrük
kapısı, Sarp’ın yükünü hafifleteceği gibi
İstanbul-Tiflis arasının da 330 kilometre
kısaltacak. Kapının açılış töreninde konuşan
Hisarcıklıoğlu, “Bu kapı zenginliğe açılıyor,
100 milyar dolarlık ticarete açılıyor. Bugüne

kadar, ‘Çıldır’dan öte yol yok’ derlerdi. Kapıyı
açtık, bundan sonra ‘Çıldır’dan öteye yol var’
diyeceğiz” dedi.
TOBB’un yaptığı gümrük kapışırım
açılışına, Gümrük ve Ticaret Bakam Cenap
Aşçı, Turizm Bakam Yalçın Topçu ve eski
Gümrük Bakam Hayati Yazıcı katıldı. Topçu,
çok sayıda Ardahan seçmenin de davet
edildiği törende, Ardahan’a bir de gümrük
müdürlüğü kurulması müjdesini Bakan
Aşçı’nın vereceğim söyledi. Ancak daha
soma kürsüye gelen Bakan Yalçın Topçu,
Ardahanlı işadamlarına "Siz yarın 100 milyon
dolarlık ihracatı yaptı, ben hemen yarın
müdürlüğü kurayım” diyerek beklenen seçim
müjdesini vermedi.
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19.10.2015

Çıldır’dan öteye de artık yol var
ÇILDIR Aktaş Gümrük Kapısı hizmete
girdi. Açılış törenine, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gümrük Bakanı Cenap Aşçı,
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu ve
Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduri de
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katıldı. Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada
bugüne kadar ‘Çıldır’dan öteye yol yok’
dendiğini hatırlatarak Gürcistan tarafındaki
kapının faaliyete geçmesiyle birlikte artık
‘Çıldırdan öteye yol var’ denileceğini söyledi.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

19.10.2015

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA SARP GÜMRÜK KAPISININ TURİZMDE
KULLANILMASI, TIR TRAFİĞİNİN İSE ÇILDIR AKTAS’A YÖNLENDİRİLMESİ PLANLANIYOR.
ÇILDIR AKTAŞ GÜMRÜK KAPISI MESAFELERİ KISALTACAK

EKONOMİK İLİŞKİLERDE BÜYÜK AÇILIM
Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı hem Gürcistan'la dış ticareti önemli ölçüde artıracak hem de
Azerbaycan başta Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ekonomik
ilişkilerde büyük açılımın yaşanmasını sağlayacak.

ARDAHAN’DA TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı MESAFELERİ KISALTACAK
Temeli 2 yıl önce atılan Çıldır Aktaş Sınır
Kapısı’nın açılışı dün gerçekleştirildi. Açılışa
Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı,
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski bakan
Hayati Yazıcı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Yönetim Kurulu Başkam Arif Parmaksız
katıldı. Bakan Cenap Aşçı, “Burası Gürcistan
ile üçüncü kapımız. Azerbaycan’a yolumuz

200 kilometre kısalıyor. Bu kapı ile Rusya’ya
erişim de 130 kilometre kısalacak. Gümrük
kapıları bir ülkenin aynasıdır. Biz TOBB ile
yaptığımız iş birliği ile bütün kapılarımızı
yenilemeye gayret ediyoruz” dedi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu da Çıldır Aktaş Sımr
Kapısı’nın, Anadolu’nun Orta Asya’ya açılan
kapısı olduğunu belirterek, Ardahan’da çok
daha büyük potansiyel olduğunu söyledi.
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Hisarcıklıoğlu, “Çıldır Aktaş kapısından
sadece 3 saatlik kara yolu mesafesinde büyük
bir pazar var. Gürcistan, Azerbaycan ve yakın
coğrafyada 17 milyonluk bir nüfus, tam 100
milyar dolarlık bir ekonomi söz konusu. Bu
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hatla Ardahan, Kars, Türkiye zenginleşecek
Gürcistan ve Azerbaycan zenginleşecek.
Ticaret arttıkça dostluk ilişkileri kuvvetlenecek,
siyasi ilişkiler güçlenecek” diye konuştu.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

20.10.2015

‘İki devlet tek millet kapısı’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) Dilucu Sınır Kapısı modernizasyonu
dün itibariyle tamamlandı ve kapı yeni
yüzüyle hizmet vermeye başladı. Kapının
açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, "İki devlet tek millet
kapısı yeni yüzüyle artık hizmet verecek.
Bu kapı sayesinde Azeri kardeşlerimize,
Nahcivan pazarına çok daha rahatlıkla
ulaşacağız. İran’ın Tebriz’ine ulaşmak da çok
daha kolay ve kısa olacak.” dedi. Sözlerine
8 Eylül’de Dilucu Sınır Kapısı’nda göreve
gelirken şehit olan polisleri rahmetle anarak
başladığım belirten Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: “Dilucu Sınır Kapısı’nın temeli 1.5
yıl önce atıldı. 75 milyon liralık yatırımla
bugünlere gelindi. Marifet iltifata tabidir.
Dünya üretiminin yüzde 60’ı Türkiye’nin

doğusunda. Burası bir geçiş köprüsü olacak.
Tarihimizde de böyleydi, gelecekte de böyle
olacak.”
İŞ DÜNYASI DA KAZANDI
Bugüne kadar 10 sınır kapısı ve Halkalı
iç Gümrüğü’nde yaptıkları çalışmalar
için 725 milyon liralık yatırım yaptıklarım
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Navlun ücretleri
düştüğü için, bekleme süreleri kısaldığı
için Türk özel sektörüne de 410 milyon lira
kazandırdık. Buraları iyi değerlendirirsek, hep
beraber kazanacağız. Gümrük kapılarının
modernizasyonu sayesinde Türkiye Dünya
Bankası lojistik endeksinde 39. sıradan, 30.
sıraya yükseldi ve BM gümrük kapılarımızın
modernizasyonunu dünyaya örnek proje
olarak göstermeye başladı” dedi.
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20.10.2015

‘İki devlet tek millet’ kapısına yenileme
Dilucu Sınır kapısı resmi törenle açıldı.
Kapının açılış töreninde konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İki devlet
tek millet kapısı yeni yüzüyle artık hizmet
verecek” dedi.
TOBB’un modernize edip işletmeye
başladığı Dilucu Sınır Kapısı resmi törenle
açıldı. Kapının açılış töreninde konuşan
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “İki
devlet tek millet kapısı yeni yüzüyle artık
hizmet verecek. Bu kapı sayesinde Azeri
kardeşlerimize, Nahcivan pazarına çok
daha rahatlıkla ulaşacağız. İran’ın Tebriz’ine
ulaşmak da çok daha kolay ve kısa
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olacak” dedi. Sözlerine 8 Eylül’de Dilucu
Şuur Kapısı’nda göreve gelirken şehit
olan polisleri rahmetle anarak başlayan
Hisarcıklıoğlu, “Dilucu Sınır Kapısı’nın temeli
1.5 yıl önce atıldı. 75 milyon liralık yatırımla
bugünlere gelindi. Dünya üretiminin yüzde
60’ı Türkiye’nin doğusunda. Burası bir geçiş
köprüsü olacak. Bugüne kadar 10 sınır
kapısı ve Halkalı İç Gümrüğünü yaptık 725
milyon liralık yatırım yaptık. BM gümrük
kapılarımızın modernizasyonunu dünyaya
örnek proje olarak göstermeye başladı” diye
konuştu.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

20.10.2015

Kardeş Azerbaycan’la
TİCARETİMİZ ARTACAK
TOBB tarafından modernize edilen Türkiye-Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti
sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı dün görkemli bir törenle açıldı. Kapının iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve ilişkileri daha da
artırması bekleniyor.
Gümrük Kapısının açılışına; Gümrük ve
Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, eski bakan Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı;
Gümrük kapılarındaki ticaret hacmini
artırmak için sınırlardaki kapıların yenilenme
çalışmaları sürüyor. Yap-işlet-devret modeli
ile sınırlardaki kapıları modernize eden ve
yeni kapılar açan TOBB, Türkiye-Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti sınırındaki
Dilucu Gümrük Kapısı’nın modernize ederek

hizmete sundu. Açılışı dün yapılan kapının
iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve ilişkileri
daha da artırması bekleniyor.
GÜVENLİ VE HIZLI TİCARETİN MERKEZİ TÜRKİYE
Sınırda gerçekleşen açılışa Gümrük ve
Ticaret Bakanı Cenap Aşçı ve eski Bakanı
Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan/Nahcivan yetkilileri ve
çok sayıda davetli katıldı. Bakan Aşçı, törende yaptığı konuşmada, “Rekabet gücüne
sahip ülkeler dünya ticaretinden daha büyük
pay alıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye’nin bu
alandaki payını artırmak. Ülkemizi güvenli ticaretin yapıldığı bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bu gümrük kapıları güvenli ve hızlı
ticarete olanak sağlayacak” dedi. Eski Bakan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Yazıcı ise, “Türkiye her alanda devrim niteli- kapıları ise ticareti daha da hızlandıracak ve
ğinde icraatlar gerçekleştiriliyor. Büyüyen ve sosyal devlet anlayışı gelişecek” şeklinde
güçlenen Türkiye, i potansiyeli itibariyle daha konuştu.
stratejik konuma gelmekte. Yapılan gümrük
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BASINDA TOBB - EKİM 2015

20.10.2015

Aktaş Sınır Kapısı açıldı
Sınır Kapısındaki yük trafiği de önemli ölçüde
azalacak. Yaklaşık 60 milyon liraya mal
olan ve son derece stratejik öneme sahip
Aktaş Sınır Kapısı gerek bölge ekonomisine
gerekse ülke ekonomisine büyük katkı
AÇILIŞ törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı sağlayacak.
Gümrük kapısının temelinin 2013 yılında
Cenap Aşçı, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın
Topçu, Gürcistan Maliye Bakanı Nodar atıldığını belirten ve Ardahan’ın Türkiye
Haduri. Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati için önemini anlatan TOBB Başkanı Rifat
Yazıcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, kapı inşaatı sırasında
Ardahan AKP Milletvekili Orhan Atalay, Gürcistan’ın önemli bir işbirliği sergilediğini
Ardahan Valisi Ahmet Deniz ve 100’e yakın kaydetti.
ticaret ve sanayi odası başkanı katıldı.
Eskiden bu coğrafyanın dünyanın en
Türkiye’nin en büyük kapılarından biri olan
Aktaş Sınır Kapısı törenle hizmete açıldı.
Çıldır’a 20 kilometre uzaklıktaki Aktaş Kapısı
ile Gürcistan ve Azerbaycan’a ulaşmak
kolaylaşacak.

Çıldır ilçesine 20 kilometre Ardahan'a
ise 62 kilometre uzaklıkta olan Aktaş Sınır
Kapısı'nın açılması ile birlikte Gürcistan'ın
Başkenti ve ekonomik merkezi Tiflis'e
ve Azerbaycan'a olan mesafe karayolu
üzerinden oldukça kısalacak. Ayrıca Sarp

zengin bir coğrafyası olduğunu söyleyen
Hisarcıklıoğlu. “Bir yerde ticaret varsa para
var, para varsa zenginlik var. ‘Çıldır’dan
öteye yol yok’ derlerdi, artık Çıldır’dan öteye
yol var. Orta Asya’ya uzanan büyük bir
zenginlik yolu var diyeceğiz bundan sonra.
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Çıldır Aktaş kapısından çıkınca 3 saatlik
mesafede tam 17 milyon nüfus, 100 milyar
dolarlık bir ekonomi var. Bu kapı 100 milyar
dolarlı ekonomiye açılan bir kapıdır” dedi.
Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Haduri
ise iki yıl önce Çıldır- Aktaş Gümrük
Kapısı’nın temel atma törenine de
katıldığını kaydederek, söz konusu gümrük
kapısının bir anahtar rolü listelendiğini
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söyledi. Bölgenin bir ticaret üssü olacağını
ifade eden Gürcü Bakan Haduri, “Sınırlar
ayırıyor ama gümrükler birleştiriyor. Ticari
ve ekonomik büyümeye ortaklaşa katkıda
bulunmamız, gümrük kapılarını ortaklaşa
yönetmemiz lazım. Ortaklaşa birçok olumlu
işleri gerçekleştireceğimizi, ekonominin
büyümesine katkıda bulanacağımızı umut
ediyorum. Çıldır-Aktaş kapısı çok önemli bir
kapı haline gelecek” dedi.

BASINDA TOBB - EKİM 2015

21.10.2015

TOBB’A TARİHİ GÖREV
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 44 Avrupa
ülkesinin temsil edildiği Eurochambres’ta
AB üyesi olmayan Türkiye’nin daimi başkan
vekilliği görevini elde etmesinin büyük başarı
ve tarihi bir anlamı olduğunu söyledi.

koltuğunun 2016 yılından itibaren Türkiye’ye
de verilmesini oybirliği ile kabul etti. TOBB’un
desteklediği Kosova Ticaret Odası da
Eurochambers üyeliğine kabul edildi.

Kosova Ticaret Odasının Eurochambres’in
yeni üyesi olarak kabul edilmesinden sonra
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Kosova Ticaret Odası birlik fotoğrafı verdiler.
Hisarcıklıoğlu, genel kurulda Türkiye’nin
Eurochambres’ta elde edilen daimi başkan
vekilliğinin önemini anlattı.

LÜKSEMBURG’DA
gerçekleştirilen
Eurochambers genel kurulunda konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk
özel sektörü adına bu başarıdan gurur
duyduğunu açıklarken, Eurochambres’in
aldığı bu kararın, Türkiye’nin Avrupa
ekonomisiyle
bütünleşme
çabalarının
kurumsal düzeyde somut bir başarısı ve adımı
olduğunu söyledi. Eurochambres’in yeniden
yapılanmasında Türkiye ve dolayısıyla
TOBB için önemli bir sayfanın açıldığına
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Odada daimi
başkan vekilliğini kazanmamız için Dışişleri
Bakanlığımız ve büyükelçilerimiz büyük

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği’nde (Eurochambers) oybirliği ile
daimi başkan vekilliği koltuğuna oturdu.
Eurochambers, daha önce Almanya,
Fransa, İtalya, ispanya ve Polonya’nın sahip
olduğu, büyük üyeler başkan yardımcılığı

BÜTÜNLEŞMEDE ÖNEMLİ ADIM
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vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Eurochambers
genel kurulunda Kosova’nın üyeliğine kabulü
için destek talep etti. Genel kurulda yapılan
oylama sonunda Kosova Ticaret Odası da
Eurochambres’in üyesi oldu. Eurochambers;
halen 44 ülke, 1700 yerel ve bölgesel oda ve
ÜYESİ 20 milyon işletmeyi temsil eden Avrupa’nın
en büyük iş dünyası konumunda bulunuyor.

destek verdi. 2009 yılına kadar yönetim
kurulu üyeliği ve ardından 3 dönem başkan
yardımcılığı görevine seçildim. Şimdi ise
odamız artık birlikte daimi başkan vekilliğini
kazandı. Bu AB üyesi olmayan bir ülkenin
elde ettiği en büyük başarı” dedi.
EUROCHAMBRES’İN
“KOSOVA”

YENİ

KONUŞMASINDA
Kosova
Ticaret
Odası’nın da birlik içinde olmasının önemine
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Dilucu Gümrük Kapısı yenilendi
TÜRKİYE
ile
Nahcivan
Özerk
Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan Iğdır’ın
Dilucu Gümrük Kapısı, TOBB tarafından
yapılan yemleme çalışmaları tamamlanarak
hizmete girdi. Aras Nehri üzerine kurulan
Umut Köprüsü sayesinde 1992’de hizmete
açılan Dilucu Sınır Kapısı, Aralık ilçe

merkezine 38, Iğdır’a 85 kilometre uzaklıkta
bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından ‘yap- işlet- devret’
modeli ile bir yıl içinde yenilenen Dilucu Sınır
Kapısından bundan böyle yılda 500 bin TIR
ve 5 milyon yolcu geçecek.
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03.11.2015

İŞ DÜNYASI EKONOMİYE VE REFORMLARA
KİLİTLENDİ
Sandıktan istikrar çıkması iş dünyasında
büyük sevinç yarattı. İş dünyası temsilcileri
yatırımların hızlanacağı ve ekonominin
kaldığı yerden yeniden yükselişe geçeceği
görüşünde birleşti. AK Parti iktidarında
ekonomik başarının tesadüf olmadığını
belirten iş dünyası, 2023 hedeflerine daha
kolay ulaşılacağını belirttiler.
EKONOMİ
ODAKLANALIM

VE

REFORMLARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Seçimlerde
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büyük bir başarı göstererek milletimizin
teveccühünü kazanan Adalet ve Kalkınma
Partisi’ni tebrik ediyorum. Ülkemizde son
2 yılda 4 farklı secim süreci yaşadık. Artık
yoğun secim gündemini geride bıraktık.
Yeniden ve güçlü bir tek parti iktidarının
sandıktan çıkmış olması, istikrar, huzur ve
inin daha da güçlenme; büyük bir fırsattır.”

BASINDA TOBB - KASIM 2015

08.11.2015

Girişimcilik gençlerin
ANAYASASI OLMALI
Özellikle girişimci olmak isteyen gençlere
seslenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
"Sadece kendi işini kuracak olanlar değil,
bir işletmede çalışacaklar da girişimci ruha
sahip olmalı" dedi İş dünyasının çatı örgütü
olan ve 1,3 milyon üyesi bulunan Türkiye
Oda] TOBB ETÜ’nün mezuniyet, 1ar ve
Borsalar Birliğinin (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlerle
buluşmasında girişimciliğin önemine dikkat
çekti. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı da olan Hisarcıklıoğlu, üniversitenin
dünkü mezuniyet törenindeki konuşmasında,
gençlerin sorumluluğunun büyük olduğunu
belirtti.

BELİRSİZLİKLE MÜCADELE
“Girişimci gibi düşünmeyi mutlaka
anayasanızın temeli haline getirmelisiniz”
diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, şu noktalara dikkat
çekti:
 Sadece kendi işini kuracak olanlar değil,
bir işletmede çalışacaklar da girişimci
ruha sahip olmalı.
 Şirketle, kendini yönetmek arasında
paralellik var. İkisi de belirsizliklerle
mücadele etmek zorunda.

 Rekabet ortamı değişebilir, rakipler değişir,
piyasa şartları değişir. Yeni şartlara uyum
sağlamak zorundasınız,
 Şirket için de, profesyonel için de planlama
önemlidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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BAŞARILI OLMAK İÇİN RİSK ALIN

 Tıpkı bir şirket gibi hangi alanda
yetenekleriniz
güçlüyse
o
alana
yönelmelisiniz.

 Bu hayatın her alanında başarılı
olmak için risk almak zorundasınız.
 Risk alın, hayaller kurun, hedefler
koyun ve çok çalışın.
‘20-30 yıl öncenin kuralları geçersiz’
Gençlere seslenirken, bugün artık zamanın
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hızlandığını vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Ben size hedef olarak bugünü koyuyorum”
dedi. “Gençlik artık bugündür” diyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “size bugün
ihtiyacımız var. Dünya çok hızlı değişiyor. 2030 yıl öncesinin kuralları artık geçerli değil.
Bilgi ve sermaye sınır tanımadan bütün
dünyayı dolaşıyor. Küresel değerler zincirleri
oluştu. Artık hizmet sektöründe bile yerel
düşünmek yetmiyor.”

BASINDA TOBB - KASIM 2015

10.11.2015

MISIR’LA 2 YIL SONRA İLK ÜST DÜZEY TEMAS GERÇEKLEŞTİ

KRİTİK ZİYARET
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Abdül
Fettah Sisi’nin 3 Temmuz 2013’te Muhammed
Mursi’yi askeri darbeyle devirmesinden sonra
siyasi ve diplomatik ilişkilerin en alt düzeye
indiği Mısır’a önceki gece özel bir uçakla
kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu
ve beraberinde TOBB’dan üç kişilik uzman
heyetin gerçekleştirdiği bu gezi, iki yıl aradan
sonda Ankara’dan Kahire’ye yapılan en
üst düzey ziyaret olması nedeniyle önem
taşıyor. Önceki gece Kahire Uluslararası
Havalimanı’nda Hisarcıklıoğlu ve yanındaki üç
kişilik heyeti Türkiye’nin başkent Kahire’deki
Maslahatgüzarı Elçi Müsteşar Ali Rıza Güney
karşıladı. Mısır medyasında geniş yer bulan
ziyaret, iki yıl aradan sonra Türkiye’den üst”
düzey bir yetkilinin Mısır’ı ziyaret ettiği ve iki
ülke arasındaki ticari ilişkiler adına önemli

bir adım olarak değerlendiriliyor. Üst düzey
olarak nitelenecek son ziyareti dönemin
CHP milletvekilleri Faruk Loğoğlu ile Osman
Korutürk, Eylül 2013’te yönetiminin daveti
üzerine gerçekleştirmişti.
SARAY ONAYLİ’ İDDİASI
Ankara’dan yapılan resmi açıklamaya
göre ziyaretin amacı, “İslam Ticaret Odaları
Konferansı’na katılmak ve bu kapsamda
Mısır Odalar Birliği yetkilileri” ile görüşmeyi
içeriyor. Görüşmede Türkiye’nin Mısır’daki
yatırımları ve ticaret hacmi gibi farklı
konuların masaya yatırıldığı söyleniyor.
Ancak başkent kulislerinde TOBB heyetinin
bu ziyareti Dışişleri Bakanlığı’nın onayı
olmadan
gerçekleştiremeyeceği
ifade
ediliyor. Kulislerde ayrıca, seçim için kurulan
geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini
yürüten Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Tayyip Erdoğan arasındaki yakın işbirliğine de
dikkat çekilerek, “Erdoğan’ın hem Sinirlioğlu,
hem de Hisarcıklıoğlu ile yakınlığı biliniyor.
Bu nedenle ziyaretin Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın da bilgisi dışında olması mümkün
değil” yorumları seslendiriliyor.
TOBB çevrelerinde ise iki ülke ilişkileri
siyasi ve diplomatik açıdan en alt düzeye
indirilmiş olsa da, son dönemde Türkiye’den
Mısır’a ihracatta büyük bir artış olmasına
vurgu yapılıyor. Bu nedenle ziyaretin iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileriye
götürülmesi açısından büyük önem taşıdığı
belirtiliyor. Anadolu Ajansı da ziyaretin, Mısır
ticaret ve iş çevrelerinde de Türkiye-Mısır
ticari ilişkileri bakımından olumlu bir adım
olarak yorumlandığını bildirdi.
Eurochambers ve ICCIA adına katıldı
EDİNİLEN bilgilere göre TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu Mısır’a iki uluslararası
kuruluş adına katıldı. İslam Ticaret,
Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan
Yardımcısı olarak Mısır Ticaret Odaları
Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen,
İslam Ticaret Odası’nın 21. Yönetim Kurulu
ve 31. Genel Kurul Toplantılarına katılan
Hisarcıklıoğlu’nun, Avrupa Odaları Birliği
(Eurochambers) Başkan Yardımcısı olarak
da AB-Afrika Enerji Forumu’na katıldığı
ve Eurochambers adına konuşma yaptığı
belirtiliyor. Hisarcıklıoğlu’nun, Mısır Odalar
Birliği Başkam Ahmet El Vekil ile de görüştüğü
ve Türk firmalarının Mısır’da yaşadığı
sorunları gündeme getirdiği ifade ediliyor.
Ticaret 3 milyar dolara yaklaşmıştı
TÜRKİYE ile Mısır arasındaki ticaret
hacmi 2005 yılına kadar yarım milyar doların
altındaydı. 2005 yılında yapılan antlaşmanın
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ardından Türkiye’nin Mısır yatırımları ve
ticaret hacminde ciddi bir artış gözlendi.
2010 yılına gelindiğinde Mısır’daki Türk
yatırımları 1 milyar doları geçmiş ve ticaret
hacmi ise 3 milyar dolara yaklaşmıştı. 25
Ocak Devrimi’nin ardından Mısır’da yaşanan
istikrarsızlık ortamı ve ardından 3 Temmuzda
yaşanan askeri müdahale sonrasında
Mısır’daki Türk yatırımları ve iki ülke
arasındaki ticari faaliyetler kısmen etkilendi.
Son dönemde Türkiye’nin Mısır’a ihracatında
ciddi oranda artış gözleniyor. Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki heyetin Mısır ziyareti, Mısır
ticaret ve iş çevreleri tarafından TürkiyeMısır ticari ilişkileri bakımından olumlu bir
adım olarak yorumlanıyor.
Suriye için aynı masada
TÜRKİYE ile Mısır en son 30 Ekim’de
Viyana’daki ikinci Suriye toplantısında aynı
masaya oturmuşlardı. Rusya’nın ilk toplantı
sonrası masada İran ve Mısır’ın da olması
gerektiği görüşüne Ankara tepki göstermiş
ancak bu geçmişteki kadar yüksek dozda
olmamıştı. AK Parti’nin l2Eylül’deki olağan
kongresi öncesi eski ve yeni parti kurmaylarıyla
biraraya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın, “Türkiye’nin Mısır politikasında
bazı değişiklikler yapması gerekiyor” diye
yorumlanacak
bazı
değerlendirmeler
yaptığı da ileri sürülmüştü. Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun 3 kişilik heyet ile yaptığı
Mısır ziyareti, “2 yıl aradan sonra Mısır’ı
ilk kez üst düzey bir heyet ziyaret ediyor”
şeklinde yorumlandı. Mısır medyasında
geniş yer bulan ziyaret, iki ülke arasındaki
ticari ilişkiler adına önemli bir adım olarak
değerlendiriliyor. Ziyaretin Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapıldığı iddia
ediliyor.
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Mısır’a iki yıl sonra Türkiye’den ilk heyet
TOBB heyeti iki yıl aradan sonra katılan Hisarcıklıoğlu, Eurochambres adına
Türkiye’den Mısır’a giden ilk heyet oldu. bir konuşma yaptı.
Görüşmelerde Türk firmalarının Mısır’da
Mısır medyasında sevinç
yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Mısır
Heyetin ziyareti Mısır medyasında geniş
medyası ziyareti sevinçle karşıladı.
yer buldu. Gazeteler buluşmayı, iki yıl aradan
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) sonra Türkiye’den üst düzey bir yetkilinin
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Mısır’a geldiğini ve iki ülke arasındaki ticari
Sanayi ve Tarım Odası(ICCIA) Başkan ilişkiler adına önemli bir adım yaşandığını
Yardımcısı olarak Mısır’a gitti. Hisarcıklıoğlu yazdı. Türk şirketler konuşuldu.
ve beraberindeki üç kişilik heyet Mısır
Görüşmelerde Türkiye’nin Mısır’daki
Ticaret Odaları Federasyonu ev sahipliğinde
yatırımları
ve ticaret hacmi gibi farklı konular
düzenlenen İslam Ticaret Odası’nın 21’inci
Yönetim Kurulu ve 31’inci Genel Kurul masaya yatırıldı. TOBB heyeti ayrıca Mısır
Toplantılarına katıldı. Aynı zamanda Avrupa Odalar Birliği Başkanı Ahmet El Vekil ile
Odalar
Birliği(Eurochambres)
Başkan biraraya gelerek Türk firmalarının Mısır’da
Yardımcısı olarak AB-Afrika Enerji Forumu’na yaşadığı sorunlar gündeme getirdi.
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İşveren ve çalışanlar dünya liderlerine 19 öneride
bulunacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20
olarak, G20 liderlerine, bir yıl boyunca
yaptıkları toplantıların sonuçlarını içeren
19 öneriyi sunacaklarını söyledi. TÜRKİYE
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile küresel çalışan
kesimi temsil eden L20’nin dönem başkanı
ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay, G20
Liderler Zirvesi öncesi ortak basın toplantısı
düzenledi. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu,
B20 olarak, G20 liderlerine ilk elden, bir yıl
boyunca yaptıkları toplantıların sonuçlarını
içeren 19 öneriyi sunacaklarını söyledi. Bu
hafta sonu herkesin G20’yi konuşacağını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünya liderlerinin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
misafiri olarak Türkiye’ye geleceğini hatırlattı.
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SIKINTILAR SÜRÜYOR
Önce ABD ve Avrupa başta olmak üzere
merkez ülkelerde sorun yaşandığını, onlar
toparlanmaya başladığında gelişmekte olan
ülkelerin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
"Hepimiz gözümüzü dikmiş ABD Merkez
Bankası'na, FED’e bakıyoruz. Faizi artırdı mı
artıracak mı resmen toto oynuyoruz. Geçmiş
yıllarda ticaret küresel büyüme motoruydu.
KORUMACILIK SIKINTISI
Şimdi ticaret istediğimiz gibi artmıyor.
Bir başka deyişle, pasta istediğimiz gibi
büyümüyor. Bu da korumacı politikaları
körüklüyor. Genç işsizliği oldukça yüksek
seviyelerde. Bazı ülkelerde gençlerin yüzde

BASINDA TOBB - KASIM 2015

40’ı işsiz. Geçtiğimiz 3040 yıllık dönemde
uygulanan kapsayıcı olmayan politikalar
nedeniyle eşitsizlikler artıyor. Eşitsizlik
konusu giderek ekonomik bir problem
olmaktan çıkıp, toplumsal problem haline
gelmeye başladı” diye konuştu.

TÜRKİYE FARKI
Hisarcıklıoğlu, “İşte tam böyle bir
zamanda G20 Dönem Başkanlığı yaptık.
Bu hafta sonu da bu sorunlar Antalya’da
tartışılacak. Küresel ekonomiye Türkiye’den
yön verilecek” ifadelerini kullandı.
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Büyümede istikrar yok
Hisarcıklıoğlu ve Atalay G20 ile ilgili
toplantı düzenledi. Hisarcıklıoğlu, G20’de
bazı gazetelere ambargo konulmasını
‘Akreditasyon benim işim değil’ diye
değerlendirdi.
G20 küresel iş dünyasının temsil edildiği
B20'nin dönem başkanlığını yürüten Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, son 6 yıldır küresel
büyümede
istikrar
yakalanamadığını,
dünyanın bir tarafı toparlanırken diğer
tarafının kötüye gittiğini kaydetti.
Küresel çalışan kesimi temsil eden L20’nin
dönem başkanı, Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay ile birlikte ortak basın toplantısı
düzenleyen Hisarcıklıoğlu, “Geçmiş yıllarda
ticaret küresel büyümenin motoruydu.
Şimdi ise istediğimiz gibi artmıyor. Pasta
istediğimiz hızda büyümüyor. Bu da korumacı
politikaları körüklüyor. Genç işsizliği oldukça
574
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yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde yüzde
40’ı buluyor. Geçen 30-40 yılda uygulanan
kapsayıcı olmayan politikalar nedeniyle
eşitsizlikler artıyor” dedi.
Ergün Atalay da, zirve kapsamında
hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den
randevu aldıklarını ifade etti. Atalay, “Bu
görüşmelerde, kayıt dışı ekonomilerin kayıt
altına alınması, iş yerlerinin güvenli hale
getirilmesi, ücretlerin satın alma gücünün
artırılması, vergi şeffaflığı ve adaletinin
sağlanması, toplu pazarlık sisteminin
güçlendirilmesi, kadın ve genç istihdamının
teşvikini ve taşeronlaşma ile güvencesiz
çalışma
biçimlerine
son
verilmesini
isteyeceğiz” diye konuştu.
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‘İşverene maliyeti 1500 lirayı aşmasın’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari
ücretin artırılmasına karşı olmadıklarını
ancak işverenin maliyetinin artmaması
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu ve Türk
İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Antalya’da
düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nde B20

ve L20 tarafından sunulacak 19 maddelik
talebe ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Hisarcıklıoğlu asgari ücretle ilgili bir soruya,
“Asgari ücretin işverene şu andaki maliyeti
1500 lira. Tabii ki artırılabilir. Ancak işverene
maliyeti 1500 lirayı geçmeyecek şekilde
artırılmasını istiyoruz” yanıtı verdi.
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G20 ÜLKELERİNE 19 ÖNERİ
“ÖNCELİK KOBİ’LERE VERİLSİN”
Antalya’daki zirveye katılan TOBB ve
B20 Başkanı Hisarcıklıoğlu üye ülkelerden
1. Hisarcıklıoğlu’nun dünya liderlerine
istihdamı artırmak için KOBİ’lere öncelik önerileri su şekilde sıralandı:
verilmesini istedi. TOBB Başkanı, 19 maddelik
2. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının
öneri sundu.
onaylanması ve yürürlüğe koyulması
Dünyanın gözü bu hafta, küresel ekonominin
3. Küresel finansal reform gündeminin
aktörleri ve G20 ülkelerinin liderlerini Antalya’da
buluşturacak olan zirvede olacak. TOBB ve nihai hale getirilmesi ve onaylanması
B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
4. Finansal reform gündemindeki istişare
L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay sürecinin iyileştirilmesi’
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının finali
5. G20’nin şirketlerde Hak Sahipliği
olan, 13-15 Kasım günlerinde Antalya’da
Şeffaflığı Yüksek Prensiplerinin uygulanması
düzenlenecek zirveye ilişkin bir basın toplantısı
6. Yabancı
doğrudan
yatırımın
düzenledi. Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın gözü
kulağı burada olacak. Antalya’da kurulacak vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık
masada küresel ekonominin geleceğine karar
7. G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı
verilecek” diye konuştu.
olarak ülkelere özel altyapı yatırımı
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stratejilerinin hazırlanması
8. Altyapı
iyileştirilmesi

yatırım

15. KOBİ’lerin dijital ekonomiye erişiminin
ekosisteminin iyileştirilmesi
16. Gelişen dijital ekonomi için küresel
ticaret
sisteminin iyileştirilmesi
programların

9. Özellikle
teknik
geliştirilmesi ve finanse edilmesi

17. G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi
10. İstihdam olanaklarını arttırmak için programı başlatılması
18. Korumacılığın
artışını
durdurma
yapısal reformların uygulanması
taahhütlerinin
devam
ettirilmesi
11. Genç istihdamının ve kadınların
19. G20 ülkelerinde gümrük sistemleri için
12. KOBİ’lerin krediye erişimindeki riskleri kapsamlı olarak elektronik ortama geçisin
sağlanması
azaltılması
20. Kamu alımlarının elektronik ortama
13. KOBİ’lerin
alternatif
finansmana
aktarılması
erişiminin genişletilmesi
istihdama katılım oranlarının arttırılması

14. KOBİ’lerin uluslararası standartlara
uyum sağlaması için destek verilmesi
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İş dünyasından dünya liderlerine
19 TALEP
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, G20
Zirvesi’ne katılan dünya liderlerine bir yıl
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
C20’ye
boyunca yaptıkları toplantıların sonuçlarını damgasını
vurduğunu
ifade
ederek
içeren 19 talep ileteceklerini söyledi.
liderlerden talep edilecek en önemli
DÜNYANIN gözü bu hafta, küresel 34 konu hakkında bilgi verdi. Bunların
ekonominin aktörleri ve G20 ülkelerinin takipçisi olacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu
liderlerini Antalya’da buluşturacak olan “İlki küresel ticarete ilişkin. Son yıllarda
Zirve’de olacak. TOBB ve B20 Türkiye önemli bir gelişme var küresel ticaret
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile L20 pastası büyümüyor. Korumacılıktan kimse
Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kazanamaz. Ticaretin artışı zenginlik huzur
Türkiye’nin C20 dönem başkanlığının finali ve bolluk demek. Çözümde var DTÖ'nün
olan, 13-15 Kasım arasında düzenlenecek ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasının
zirveye ilişkin bir toplantı düzenlediler. imzalanması gerekiyor" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, B20 olarak, C20 liderlerine ilk
ALTYAPI AÇIĞI 20 TRİLYON
elden, bir yıl boyunca yaptıkları toplantıların
İkinci talebin finansmana ilişkin olduğunu
sonuçlarını içeren 19 öneriyi sunacaklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu “Dünyanın gözü ve ifade eden Hisarcıklıoğlu, sermaye yeterlilikleri
kulağı Antalya’da olacak. Masada küresel gibi konularda kararlar alınmadığını söyledi.
ekonominin geleceğine karar verilecek” dedi. Üçüncü önerinin altyapı ile ilgili olduğunu
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aktaran Rifat Hisarcıklıoğlu "Türk iş dünyası
içinde önemli. Dünyanın farklı yerlerinden
müteahhitlik yapıyoruz. Altyapıyı yapacak
ülkelerde finansman yok. Avrupa’da 10 yıldır
çivi çakmayan ülkeler var altyapıya. Gelecek
15 yıl içinde ekonomik altyapı açığının 1520 trilyon dolar olması bekleniyor. Özel
sektörü bu yatırımlara çekmek önemli.

C20 liderlerinden iki şey istiyoruz. 1020
yıllık altyapı stratejilerini hazırlayın. Kamu
özel ortaklıklarını geliştirin. Türkiye’deki bir
emeklilik fonunun Vietnam’daki baraja ortak
olmasından bahsediyoruz” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, dördüncü önerinin KOBİTere
yönelik olduğunu ifade etti.
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Bize maliyeti 1.500 lirayı geçmesin
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari
ücrete yapılacak zamma ilişkin, “Asgari
ücretin işverene şu andaki maliyeti bin 500
lira. Asgari ücret tabii ki artırılabilir. Ancak
işverene maliyeti bin 500 lirayı geçmeyecek
şekilde yükseltilmesini destekliyoruz” dedi.
G20 Liderler Zirvesi’ne yönelik toplantının
ardından soruları yanıtlayan Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu tür
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uygulamalarda istişareye ve ortak akla
açık olduğunu, herkesin fikrini alarak
kararların oluşmasını sağladığını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Zaten işverene
maliyeti 1.500 lira olan hakkın 1.300 lirasının
işçilerimize verilmesini uygun buluyoruz.
Bir karşıtlık varmış gibi söyleniyor, böyle bir
karşıtlık yok. Biz karşı değiliz, işçimiz daha
fazla alsın, daha fazla kazansın.”
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Maliyeti 1.500 lira geçmesin!
Asgari ücretin işverene şu andaki
maliyetinin bin 500 lira olduğunu belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücret
tabi ki artırılabilir. Ancak işverene maliyeti bin
500 lirayı geçmeyecek şekilde artırılmasını
destekliyoruz” dedi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari
ücrete yapılacak zamma ilişkin, “Asgari
ücretin işverene şu andaki maliyeti bin 500
lira. Asgari ücret tabi ki artırılabilir. Ancak
işverene maliyeti bin 500 lirayı geçmeyecek
şekilde artırılmasını destekliyoruz” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 Liderler Zirvesine
yönelik, Türk-İş Genel Başkanı Ergün
Atalay ile düzenledikleri basın toplantısının
ardından basın mensuplarının sorularını
cevapladı. Asgari ücrete yapılacak zam

ve bunun işverene maliyetine yönelik soru
üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun işveren
temsilcileriyle bir araya geleceğini ve asgari
ücretle ilgili konuyu istişare edeceklerini
söyledi.
İŞÇİMİZ DAHA FAZLA ALSIN
Davutoğlu’nun, bu tür uygulamalarda
istişareye ve ortak akla açık olduğunu,
herkesin fikrini alarak kararların oluşmasını
sağladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“İşverenin üzerine yük gelmiyor. Asgari
ücretin işverene şu andaki maliyeti bin 500
lira. Asgari ücret tabi ki artırılabilir. Ancak
işverene maliyeti bin 500 lirayı geçmeyecek
şekilde artırılmasını destekliyoruz. Zaten
işverene maliyeti bin 500 lira olan hakkın
bin 300 lirasının işçilerimize verilmesini

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

581

72. GENEL KURUL

uygun buluyoruz. Bir karşıtlık varmış gibi
söyleniyor, böyle bir karşıtlık yok. Biz karşı
değiliz, işçimiz daha fazla alsın, daha fazla
kazansın. Bundan memnuniyet duyarız”
ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu, Mısır’a yaptığı ziyarete
ilişkin soruya karşılık, sadece TOBB başkanı
olmadığını aynı zamanda, İslam Ticaret,
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olarak
yönetim kurulu toplantısı için Kahire’de
bulunduğunu söyledi.
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G20 liderlerine 19 maddelik reçete
Bu hafta sonu Antalya’da başlayacak
G20 zirvesi, dünya liderlerinin yanısıra dev
şirketlerin temsilcilerini de ağırlayacak.
Küresel iş dünyasını temsil edildiği B20’nin
dönem başkanlığını yürüten TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve küresel çalışan kesimi
temsil eden L20’nin dönem başkanlığını
yürüten Türk-İş Genel Başkanı Atalay; iş
dünyasının taleplerini içeren 19 maddelik
listeyi açıkladı.
ÇITAYI YÜKSELTTİK
Ortak basın toplantısında konuşan
Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın gözü kulağı burada
olacak. Antalya’da kurulacak masada küresel
ekonominin geleceğine karar verilecek. B20’ye
damgamızı vurduk, çıtayı yükselttik” dedi.
Liderlere sunulmak üzere hazırlanan talep ve
önerilerde; KOBİ’lerin uluslararası standartlara
uyum
sağlamasının
desteklenmesi,
uluslararası pazarlara erişimlerinin kapasite

geliştirme ve teknik yardım programlarıyla
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
gibi talepler var. İşveren temsilcileri, KOBİ
kredi güvenilirliğiyle ilgili verilerin daha şeffaf
ve kolay erişilebilir hale getirilerek, finansal
araçların daha etkin kullanılabilmesinin
sağlanmasını da talep edecek.
SERBESTTİCARETE ÖNCELİK
Kamu alımlarının elektronik ortama
aktarılması, iş ombudsmanlarının geliştirilmesi
ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluk
programlarının teşvik edilmesi önerisinde
bulunacak işveren temsilcileri, 5 yıllık küresel
geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi
ülkelerin büyüme stratejilerine entegre
edilmesi aracılığıyla iyileştirilmesine yönelik
taleplerini de liderlere sunacak.
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Erdoğan B20’den brifing aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
B20 İşadamları Yönetimini kabul etti.
İstanbul’da dün Yıldız Sarayı Mabeyn
Köşkü’nde gerçekleşen kabul, basına
kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, B20 İşadamları Yönetimini
kabul etti. Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD
Başkanı Nail Olpak, Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük,
iş adamları Hüsnü Özyeğin, Tuncay Özilhan,
Yavuz Zeytinoğlu, Melih Yurnter ile B20
Türkiye Şerpası Sarp Kalkan katıldı. Kabulde;
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim
Kalın ile Cumhurbaşkanın Başdanışmanları
Cemil Etem ve Yiğit Bulut da hazır bulundu.

Türkiye’nin dönem başkanlığında yaptığı
çalışmaların ele alındığı öğrenildi. B20
Başkanlığını yürüten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verildiği ifade edildi.
Liderlere Denizli havlusu

Antalya’da hafta sonu başlayacak G20
Liderler Zirvesi’ne katılacak Almanya,
İspanya ve Meksika liderlerine hediye
edilecek, üzerinde ülke bayrağı ve liderinin
ismi yazılı bornoz ile havlular Denizli’de
üretim yapan bir firma tarafından dikildi. Ege
pamuğundan üretilen, ipliği boyalı, Buldan
kumaşına işlenmiş özel dokuma havlu
ve bornozlar, liderlerin konaklayacakları
otellere, üzerinde ülkelerinin bayrakları
ve isimleri işlenerek ikişer takım halinde
BİR YILLIK İCRAAT ANLATILDI
Antalya’ya gönderildi. Havlu ve bornoz
Bu hafta sonu Antalya’da yapılacak zirve takımlarından birinin konaklama sırasında
öncesinde yapılan B20 Yönetim Kurulu kullanılacağı, diğerinin de ülkelerine dönüşte
ve Görev Gücü’nün kabulü toplantısında; liderlere hediye edileceği öğrenildi.
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Dünyaya yeni şeyler söyleyin
konuşulduğu kritik bir buluşma. Liderler,
Ülkemizde düzenlenen tarihi nitelikteki G20 iklim değişikliklerinden Ortadoğu’da yaşanan
zirvesini izlemek üzere Antalya Belek’teyim. yangına ve diğer bölgesel sorunlara kadar
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında bir dizi meseleyi masaya yatırıyor.
yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği, bu zirvenin Hiç kuşku yok ki, en önemli sorunlar
taraflarını oluşturuyor. Ülkeleri temsilen arasında dünya ekonomisinin geleceği
devlet ya da hükümet başkanları dünden var. Zira paranın patronu diyebileceğimiz
IMF ve Dünya Bankası’nın tepe isimleri
itibaren Antalya›ya gelmeye başladılar.
ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya de bu buluşmaların B20 ayağına katılıyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Mesela dünyanın en güçlü kadınlar arasında
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere gösterilen IMF Başkanı Christine Lagarde’a
Başbakanı David Cameron ve Fransa ekonomi içerikli toplantılarda konuşurken
Cumhurbaşkanı François Hollande G20’nin göreceğiz.
Hakan ÇELİK

bütün dünyada en çok tanınan profilleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
öncülüğünde G20 ile paralel yürütülmekte
arasında.
Gazetelerde şu ana kadar “Kim ne kadar olan B20 zirvesi bence en az liderlerin
büyük bir heyetle geldi, kimlerin daha lüks buluşmaları kadar önemli. Dünyanın en
otomobili var ya da hangi lider ne tip uçaklar büyük şirketlerinin patronları, yönetici ve
kullanıyor?” gibi haberlerle sınırla kalsa da CEO’ları B20’nin içinde.
aslında G20, küresel düzenin geleceğinin Geçen

yıldan

bu

yana

devam
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B20 hazırlık toplantılarına Türkiye’de iş
dünyasının önde gelen isimleri Ferit Şahenk,
Ali Koç, Güler Sabancı ve Hüsnü Özyeğin
gibi isimler aktif destek sağladı.
İş dünyasının hedefi; kaliteli üretim,
verimlilik, adil çalışma koşullarıyla istihdamın
artırılması. Bununla birlikte devletlerden
daha şeffaf ve sürdürülebilir çalışma ortamı
sağlanmasını bekliyorlar. Bunun için liderlere
bir dizi öneri sundular. Sonuçta işverenler de
vergi, yatırım maliyetleri vb. konular nedeniyle
özellikle rekabet ortamında zorlanıyor. İşçinin
de işverenin de kazanabileceği ortamları
yaratmak mümkün. Bunun için liderlerin
kalıcı çözümler üretmesine ihtiyaç var.

Obama’nın görüşmesi oluşturacak. Zira
Türkiye, G20’nin herhangi bir ülkesi değil.
Irak ve Suriye ile çok uzun sınır paylaşıyoruz.
2 milyonu aşkın Suriyeli topraklarımız içinde.
Bu sayının tırmanma riski var. IŞİD, PKK,
PYD diğer ülkeler için de sıcak konular. Bir
yandan, İsrail ve Mısır ile normalleşmeye
dönük ilk adımları da yakın süreçte beklemek
mümkün. Kısa süre önce TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyasından bazı
temsilcilerle Kahire’yi ziyaret etmişti.

Antalya’da pazar günü aile fotoğrafı çekimi
var, zirve pazartesi günü sona erecek.
Umarım liderler daha adil ve yaşanabilir
dünya için somut çözümler üreterek bu
Zirvenin en önemli bölümlerinden birini zirveyi tamamlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı
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GELECEK YILIN DÖNEM BAŞKANI ÇİN’DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Türkiye’nin açtığı yolda ilerleyeceğiz
B20 Çin Şerpası Yu Ping, Çin’in
başkanlığında gelecek yıl yapılacak G20
Zirvesi’nde,
önceliklerinin
Türkiye’nin
vizyonunu sürdürmek olacağını açıkladı.

kendi ülkesi Meksika gibi bir KOBİ ülkesi
olduğuna işaret ederek, KOBİ’leri dünya
değer zincirinin bir parçası haline getirmeye
çalıştıklarını vurguladı.

G20 toplantıları kapsamında, Dünya
KOBİ Forumu (World SME Forum) ve
OECD arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakat
zaptına
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu, OECD Genel Sekreteri
Angel Gurria ile Milletlerarası Ticaret Odası
(ICC) Genel Sekreteri John Danilovich
imza koydu. OECD Genel Sekreteri Gurria,
imza töreninin ardından yaptığı konuşmada
dünya piyasalarının daralmakta olduğunu
ve bu durumun finansman imkânlarını da
azalttığını belirterek, “Bu ise en çok kredi
yeterliliği ve fırsatlarına bel bağlamış olan
KOBİ’leri etkiliyor” dedi. Gurria, Türkiye’nin

BAŞKANLIK ÇOK BAŞARILI GEÇTİ
B20 Çin Şerpası Yu Ping ise Türkiye’nin
dönem başkanlığında B20 Türkiye’nin çok
başarılı geçtiğini, ortaya konulan politikaların
çok kapsamlı olduğunu ve KOBİ’lerin sesini
güçlü şekilde ifade ettiğini kaydetti. Ping, Çin’in
başkanlığında gelecek yıl yapılacak G20
zirvesinde, önceliklerinin “Türkiye’nin B20’de
ortaya koyduklarının devam ettirilmesi, dünya
ekonomisinde ticaret ve yatırım büyümesinin
teşvik edilmesi, dünyada ekonomik ve mali
yönetim verimliliği için yapının geliştirilmesi,
karşılıklı yararlı işbirliği yoluyla kapsayıcı ve
uyumlu büyümenin teşviki” olduğunu bildirdi.
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Çabalarınız için tebrik ederiz
‘Açık Veri’ konferansında konuşan Gurria,
bu önemli konuyu gündeme aldığı için
Türkiye’yi tebrik etmek istediğini söyledi.
G20 toplantıları kapsamında, UNDR OECD
ve G20Türkiye Dönem Başkanlığı tarafından
düzenlenen,
“Açık
Veri:
Kapsayıcı,
Sürdürülebilir
ve
Güçlü
Büyümenin
Anahtarı” konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan OECD Genel Sekreteri
Jose Angel Gurria, açık verinin, dinamik ve
kapsayıcı büyümeyi teşvik eden en önemli
araçlardan biri olduğunu dile getirdi. Gurria,
devletin açık veri kullanımı ile bilgi ve bilgi
birikimine eşit şekilde erişim sağladığını
ve gözden kaçabilecek sorunların da fark
edilmesini kolaylaştırdığını anlattı.

geçireceklerini belirtti. 13 yılı aşkın süredir AK
Parti hükümetleri olarak kamuda şeffaflığı ön
planda tuttuklarını belirten Yılmaz “Şeffaflığı,
kamu kaynak, imkân ve uygulamalarının
bireysel menfaatler için kullanılmasının
önüne geçecek temel bir unsur olarak da ele
almaktayız” diye konuştu.
Dünyada BİR İLKİ YAPTIK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da “B20
Çin’de KOBİ Gündemi” başlıklı kapanış
konuşmasında, Dünya KOBİ Forumu’nun
(WSF) hem G20, hem de dünya ekonomi
tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, bu
forumun tüm dünyadaki KOBİ’lerin sesi
olacağını söyledi. Bu sayede KOBİ’lerin
küresel çapta ilk defa görüş ve önerilerini
tek bir elden ve daha güçlü şekilde iletmek
imkânı bulacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
PARİS, YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Bu vesileyle Türkiye G20 başkanlığını forumun tüm KOBİ’leri kapsayıcı bir
tebrik etmek istediğini belirten Gurria mekanizma olduğunu dile getirdi.
B20de USB’li devir teslim
“Türkiye, bu önemli gündem maddesini
G20 gündemine getirmek için çabaladı.
G20 Zirvesi kapsamında, birçok önemli
Paris’te meydana gelen olaylarda özel Türk ve yabancı şirketin yönetim kurulu
hayatın korunması ve güvenlik konularını başkanı ile üst yöneticilerinin katılımıyla
yeniden gündeme getirdi. Bu iki şeyi B20 Zirvesi düzenlendi. Zirve sonunda
nasıl sağlayacağız. Veriler ile otoriteler B20Türkiye’den B20 Çin’e devir teslim
vatandaşların güvenliğini sağlayacak ve eş töreni gerçekleştirildi. TOBB ve B20 Türkiye
zamanlı olarak vatandaşların özel hayatını Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağda), görevi
koruyacak şekilde sağlanmalı” diye konuştu. Çin Beynelmilel Ticaretin Desteklenmesi
13 yıldır şeffaflığı hep ön planda tuttuk

Konseyi Başkanı Jiang Zengvvei’ye (solda)
KONFERANSIN
açılışında
konuşan devretti. Hisarcıklıoğlu, Zengvvei’ye B20
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkanlığı sürecinde yaptığı çalışmaları
kamuda açık veri uygulamalarını hayata içeren USB Bellek verdi.
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Gururlu ama buruk zirve
Sefer LEVENT

geride kalan bir yılın hesabını çıkarıyor.
Türkiye döneminde yapılanlar, ilerleme
BELEK
kaydedilenler.... Gündem tüm dünyayı
AYLAR süren bir hazırlık sonrası ilgilendiriyor ama Türkiye'nin de uzun
Antalya’nın Belek ilçesinde düzenlenecek zamandır tartıştığı bir olgu. İşin özeti büyüme.
G-20 Zirvesi nin merkezine doğru ilerliyoruz.
Büyüme sağlamalıyız ki, gelirler, kalkınma
Meslektaşlarımın hemen hemen hepsi
etkinliğe bir gece önce Fransa’da yaşanan artsın. Büyümeliyiz ki işler kurulabilsin,
terör saldırılarının damga vuracağına emin. istihdam artsın, işsizlik yok olsun.
Yani tek kelimeyle ‘büyümeliyiz’. Ülkelerin
Güvenlik en üst seviyede. Havalimanından
oteller bölgesine hatta etkinliğin yapıldığı büyüme oranlarının artması içinse temel
otele varana kadar kilometreler boyunca bazı ihtiyaçları yerine getirmek gerekiyor.
tel örgülerin arasından ilerliyoruz. Her köşe En önemlisi uluslararası alanda ticaretin
kolaylaştırılması. Bunun için ülkelerin
başında güvenlik görevlileri dikkat çekiyor.
Dün işin ekonomi kısmı yani B-20 toplantısı önüme koyulan kurallar zincirini 107 ülkenin
var. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının imzalaması hedeflenmiş. Sabancı Holding
yanı sıra iş dünyasının yabancı konukları Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın
Titanic Otel’in konferans salonunda yerini oturumda yaptığı konuşmaya göre, geride
bıraktığımız yılın ilk altı ayında sadece 6 ülke
alıyor.
imza atmış. Sonraki yarıyılda ise bu sayı 51’e
B-20 Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çıkmış.
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Peki tüm ülkeler bu anlaşmayı imzalarsa önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için
oldukça memnun. Türkiye’nin milyonlarca
ne olacak. Bilgiler yine Sabancı’dan.
Dünyada 1 trilyon dolarlık ek gayri safi milli dolar verse yapamayacağı tanıtımı yaptığının
hasıla bekleniyor. Bu tam tamına 21 milyon herkes farkında ve gururunu yaşıyor. Özetle
herkes memnun ama keşke... Keşke bir
kişinin iş bulması demek.
gece önce Fransa’da o zalim terör saldırısı
Dünya piyasalarında oynaklığın ülkelerin olmasaydı.
kaderini nasıl değiştirdiğini bizlere aktaran ise
Keşke her birimizin mutluluğunun yanında
Bharti Enterprises Yönetim Kurulu Başkanı
o
kalbimizi
buran tarifsiz sızı eksik kalsaydı.
Sunil Bharti Mittal. Emtia fiyatlarındaki düşüş
Büyüme, kalkınma, istihdam her şeyin
nedeniyle başta Nijerya olmak üzere Sahra
Altı Afrika ülkelerinin zor günler geçirdiğini bir çaresi var. Bunların hiç birinin insan
söylüyor. Çin’deki büyüme yavaşlamasına hayatından önemli tarafı yok.
dikkat çekiyor ve istihdam açısından
Bu yüzden yarın G-20 dünya liderler
özellikle emtia piyasalarındaki dengesizliğin zirvesine ekonominin değil Fransa’daki terör
giderilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
saldırılarının damga vuracağına eminim.
Hükümeti
temsil
eden
Başbakan Dünya ekonomi için, yatırım için, kalkınma
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı için hepsinden önemlisi insan için, insanlık
Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyası böylesine için teröre çare bulmak zorunda.
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B-20 zirvesinde iş insanları liderlere seslendi:

DAHA FAZLA SIKMAYIN
Paris’teki terör saldırılarının gölgesi
altında süren G-20 Zirvesi’nin en geniş
kapsamlı etkinliği B-20, dün büyük bir
katılımla gerçekleşti. Üye ülkelerin ve
Türkiye’nin önde gelen işadamlarının yoğun
ilgi gösterdiği etkinlikten liderlere, “Büyüme
ve istihdam istiyorsanız bizi düzenlemelerle
daha fazla sıkmayın” mesajı öne çıktı.
BUGÜN başlayacak olan 2 günlük
G-20 liderler zirvesi öncesindeki en büyük
etkinlik olan Business20(B-20) Zirvesi üye
ülkelerin önde gelen iş dünyası temsilcileri
katılımı ile dün gerçekleşti. B-20 üyesi iş
adamlarının da gündemi Paris’teki terör
saldırılarıydı. Türk iş dünyasının da oldukça
yoğun ve süt düzey katılımla temsil edildiği
zirveden çıkan bir diğer ortak mesaj da G-20
liderlerine yönelikti, işadamları, “Eğer daha
fazla istihdam yaratmamızı istiyorsanız, özel

sektöre yönelik daha fazla müdahale ve
düzenleme yapmayın” sözleri ile liderlerden
2008 krizi sonrasında artan müdahalelerin
büyümeyi desteklemesi için azaltılmasını
talep etti.
BBVA: BANKACILIK BASKI ALTINDA
Coca Cola Company Başkanı Muhtar
Kent’in
moderatörlüğünde
gerçekleşen
panelde Sabancı Holding Başkam Güler
Sabancı, dünya ticaretinde artan korumacılık
ve
tarife
dışı
engellerin
büyümeyi
zorlaştırdığına dikkat çekti. Kısa süre önce
Garanti Bankası’nın çoğunluk hissesini satın
alan İspanyol BBVA’nın CEO’su Francisco
Gonzalez, bankacılık sektörünün yoğun
baskı altında olduğunu, "Bugün bankalar,
uçuş sırasında motorunu değiştirmeye
çalışan uçaklara benziyor" sözleri ile ifade
etti. Gonzalez, bankacılık sektörüne yönelik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

591

72. GENEL KURUL

yararlı konu yılda bir kez konuşulup unutulmasın.
Dünya da B-20’de iş dünyası bir şeyler
başarıyor desin. Bütün çabalara rağmen
SABANCI: KORUMACILIK ARTIYOR
dünyada maalesef korumacılık ve tarife dışı
Güler Sabancı, dünya ticaretindeki engeller artıyor” dedi.
sorunların başında gelen korumacılık
MİTTAL: MÜDAHALE ETMEYİN
konusunda son bir yılda B-20 bünyesindeki
Bharti Holding Başkanı Sunil Bhart Mittal
Global Ticaret Görev Gücü olarak oldukça
çaba sarf ettiklerini söyledi. Sabancı, "Bu ise, şunları söyledi: “Liderlere seslenmek
benim ilk B-20 deneyimim. Dolayısıyla istiyorum, lütfen içgüdülerinizle hareket
daha önceki yıllarda yapılanlara bakarak etmeyin. Çünkü biliyorum içgüdüleriniz daha
çalışmalarımızı yürüttük. Bir yıl boyunca fazla düzenleme getirmenizi ve daha fazla
özellikle
ticaretin
serbestleştirilmesi müdahale etmenizi söylüyor. Ama biz iş
konusunu gündeme getirmeyi hedefledik. dünyası olarak çok kritik bir dönemeçteyiz.
Bu konu B-20’de ve G-20’de çok fazla Şu anda dünya ekonomisi için yarar
istihdam
sağlamamızı
konuşulmuş, tartışılmış, kararlar alınmış sağlamamızı,
ama uygulanmamış. Alman kararların istiyorsanız, büyümemiz için bize yardımcı
uygulanması konusunda daha fazla çaba olun. Getirdiğiniz yeni düzenlemeler hiç
sarf edilmeli. B-20’nin tıpkı G-20’nin olduğu yardımcı olmuyor
gibi çok iyi bir başarı örneğine ihtiyacı var. Bu
düzenlemelerin
gevşetilmesinin
olacağını vurguladı.
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G-20’de mülteci bildirisi
G-20’nin açılım grupları liderlerinden,
G-20 ülkelerine mülteci çağrısı geldi. B-20
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, C20 Başkam
Zeynep Bodur Okyay, L20 Başkam Ergün
Atalay, T20 Başkam Güven Sak, Y20
Başkanı Emre Cenker ve W20 Başkam
Gülden Türktan tarafından açıklanan
metinde, mültecilerin çalışma haklarının
tanınması istendi. Mültecilerin adil oranlarda
ülkelere yerleştirilmesi gerektiği belirtilen
çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:
“Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve
diğer uluslararası kurumları, mülteciler için
istihdam olanakları yaratan bölgesel ve
ulusal kuruluşların çalışma programlarıyla
beraber hareket etmeleri için yönlendirerek,

mültecilerin entegrasyonunu desteklemelidir.
G-20 mültecilere ev sahipliği yapan
ülkelerdeki ulusal kuruluşlarla çalışarak,
mültecilerin kapasitelerini artırmaya yönelik
beceri geliştirme programlarını başlatmalı
ve finanse etmelidir. Mültecilerin daha derin
entegrasyonunu desteklemekle beraber
ev sahibi ülkelerdeki sosyal hizmetlerin
yükü hafifletmek için, eğitim ve sağlık gibi
temel sosyal hizmetlere yatırım yapmalıdır.
Mülteci ihtiyaçları ve ev sahibi ülkelerdeki
sosyal koruma programları için finansmanı
artırmalıdır. Dünyanın en büyük ekonomileri
arasında yer alan ülkelerin liderleri olarak bu
durumun çözümlenmesi için harekete geçme
sorumluluğuna sahipler.”
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B20’DE ÇİN İLE DEVİR TESLİM
G20 zirvesinde iş dünyasını temsil eden
açılım grubu B20’nin dönem başkanlığı
Türkiye’den Çin’e geçti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, devir teslim belleğini CCPIT
başkanına verdi.
20 LİDERLER zirvesi kapsamında,
birçok önemli Türk ve yabancı şirketin
yönetim kurulu başkanı ile üst yöneticilerinin
katılımıyla B20 Zirvesi düzenlendi.
Zirve sonunda B20 Türkiye’den B20 Çine
devir teslim töreni gerçekleştirildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, görevi
Çin Beynelmilel Ticaretin Desteklenmesi
Konseyi (CCPIT) Başkanı Jiang Zengwei’ye
(solda) devretti.

Bellek verdi. Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye
çalışma koluna teşekkür ederek, iş adamları
ve B20 ekibiyle aile fotoğrafı çektirdi.
Zengwei’ye devir teslim dosyası ile B20
Türkiye dokümanlarının arşivlendiği harici
bellek veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Daha
önce Çine hiç ihracat yapmadım. İlk defa
bir kamyon dosya gönderecektim. Ama artık
devir değişti. USB belleğe bir kamyon dosya
sığıyor” dedi.
HER ADIMDA DESTEK

Hisarcıklıoğlu, görevi devralan Çine de
teşekkürlerini sunarak, B20’nin devam eden
bir süreç olması gerektiğini, Çine her adımda
yardıma olacaklarım söyledi. Jiang Zengwei
ise, Türkiye başkanlığına B20’de bu sene
Hisarcıklıoğlu, Zengwei’ye B20 Başkanlığı yapılanlardan dolayı teşekkür etti.
sürecinde yaptığı çalışmaları içeren USB
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Patronlar çalıştı B20 rekor kırdı
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı
sürecinde çalışan B20’nin görev güçleri,
bir yıllık çalışmalarını değerlendirdiler. B20
Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu dönemde
birçok rekoru kırdıklarını en geniş katılıma
ulaştıklarını ifade etti.
B20 Türkiye kapsamında yer alan görev
güçleri çalışmalarını yerli ve yabancı
basına düzenlendikleri basın toplantıları ile
değerlendirdiler. Toplantıya B20 Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ticaret
Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı,
İstihdam Görev Gücü Başkanı Ali Koç,
Finans Görev Gücü Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ile KOBİ Görev Gücü
Başkanı Melih Yurter katıldı. B20 Türkiye
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Antalya’daki

toplantılarda 290’u yabancı 570 şirketin CEO
ya da yönetim kurulu başkanının katıldığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu Ankara’daki zirve de
olduğu gibi 1600 şirketten talep aldıklarını
ancak otel, salon, güvenlik gibi gerekçelerle
ancak bu kadarını karşılayabildiklerini
belirtti. B20 çalışmaları boyunca 5 kıtada
12 büyük toplantı gerçekleştirdiklerini
bildiren Hisarcıklıoğlu, 1700 sayfalık toplam
çalışmayı 19 maddede topladıklarını
anlattı. Hisarcıklıoğlu Avustralya’nın dönem
başkanlığında 200 civarında olan çalışan
firma sayısını 600’e çıkardıklarını dile
getirdi. B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Antalya’da düzenlenen toplantılara yerli ve
yabancı 570 şirketin CEO’sunun katıldığını
açıkladı.
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İşsiz sayısı 200 milyonu geçti

ederek huzuru başka yerde arıyor ve bu
rakamın yarısı gençlerden oluşuyor” diye
konuştu. Koç, ayrıca teknolojik gelişmelerin
istihdamda farklı kabiliyetlerin aranmasına
sebep olduğunu ve bunun da, özellikle
kariyerinin ortalarına yaklaşmış insanlar için
sorun oluşturduğunu anlattı.

Toplantıdaki konuşmasında Ali Koç da
“2025’e kadar kadınların istihdam oranının
yüzde 25 arttırılması, bugün küresel
işsizliğin toplamda 200 milyonun üstünde
olduğunu düşündüğümüz de zor bir hedef”
dedi. Genç işsizliğinin yüzde 13,1 ile genel
G20DE BUGÜN...
işsizlik oranının iki katı olduğunu belirten
Koç, “Genç işsizliğinin bir problem olduğunu
•10.30-12.30 saatleri arasında finansal
biliyordum, ancak bu çalışmaya başladıktan regülasyon, uluslararası vergi, yolsuzluklarla
sonra ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu mücadele ve IMF reformlarıyla ilgili toplantılar
daha iyi gördüm” ifadelerini kullandı
düzenlenecek.
6 AYDA 45 ÜLKE
•13.00-15.00 saatleri arasındaki öğle
Ticaret görev gücünün lideri Güler
Sabancı da 25 ülkede 100’ün üzerinde
üyeyle çalıştıklarını belirtirken özellikle
Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın daha
fazla ülke tarafından kabul edilmesini
beklediklerini söyledi. Sabancı ilk 6 ayda 6
ülkenin kabul ettiği anlaşmayı son 6 ayda
45 ülkenin onayladığına işaret ederek,
2016’nın ilk yarısında bu sayının 107 ülkeye
çıkmasını istediklerini ifade etti. istihdam
görev gücü başkanı Ali Koç istihdamda
fırsatların artırılması, genç ve kadın
işsizliğin önlenmesi gibi konulara değinirken,
teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun
istihdama etkisinin olumlu mu olumsuz mu
olduğu konusunu tartıştıklarından söz etti.

yemeğinde ticaret ve enerji konuları
konuşulacak. Ayrıca Çin Başkanı’nın sunumu
da bu yemekte izlenebilecek.
•15.30’da ise Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan bir basın toplantısı
düzenleyecek. ABD Başkanı Obama’nın
da gün içinde bir basın toplantısı yapması
bekleniyor.
KOBİ finansmanı daha da ucuzlamalı

Finans görev gücünün başkanı Hüsnü
Özyeğin ise KOBİ’lerin en önemli sorununun
finansa ulaşamamak olduğunu belirtirken,
KOBİ’lerle ilgili bir dataya ihtiyaç olduğunu
söyledi. Amerika’da her yıl 3-4 milyon kişinin
60 milyon huzur arıyor
işten çıkarıldığını ancak KOBİ’lerin yarattığı
Ali Koç, genç işsizliğin mülteci krizi istihdamla bu farkın kapandığını vurgulayan
nedeniyle daha da artacağına dikkati Özyeğin Türkiye’de KOBİ’ler için finansmanın
çekerek, “60 milyon insan yurtlarını terk ucuzlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Ekonomik gelişme için birlikte hareket etmeliyiz
Ekonomik gelişme için birlikte hareket G20 tarihinde ilk kez işadamları, işçi
örgütleri ve liderlerin bir araya gelerek
etmeliyiz
Paris’teki terör saldırılarının gündeme ekonomik sorunları tartıştıklarını belirterek,
refahının
amaçlandığını,
oturduğu G20’de, eşitsizliğin çözümü ve vatandaşların
ekonomik gelişme için liderler, iş dünyası ve bu nedenle ekonomik gelişmeye ihtiyaç
işçiler birlikte hareket etmeli çağrısı yapıldı. olduğunu belirtti. Kadınların ve gençlerin
istihdamının artırılmasının işsizlik sorununun
Türkiye’nin dönem başkanlığında Belek’te çözümünde kilit öneme sahip olduğunu dile
dün resmen başlayan G20 Zirvesi’nde ana getiren Hisarcıklıoğlu, bunun için çok hızlı
gündem maddeleri artan terör olayları, gelişen teknolojiye adaptasyon ve becerilerin
eşitsizlik, işsizlik ve kapsayıcı büyüme geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
konuları oldu.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, kriz
“G20 Liderleriyle Ana Oturum: Büyüme ve başlangıcından yedi yıl geçmesine rağmen
İstihdam İçin Daha Kapsamlı Bir Çerçeve” büyümenin gerçekleşemediğine gelecek iki
başlıklı B20-L20 Ortak Toplantısı’nda yıl da yüzde 3 civarında olacağına işaret
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ederek “Kriz öncesi seviyelere ulaşamadık.
(TOBB) ve İş dünyasını temsil eden Business Düşük ticaret hacmimiz var diye hemen
20 (B20) Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resesyon var diyemeyiz ama bunun olmaması
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için bir şeyler yapmamamız gerekiyor.
Ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasına
devam etmemiz gerek. Bu toplantılarda hep
anlatılan şey yatırım. Ancak bütün ülkeler
bahsetse de yatırımları patlatamıyoruz.
Kuralların bilhassa yatırımlar için olması
gerekiyor. Duygu Güvenç Pelin Ünker izliyor
Kamu özel ortaklıkları için ulusal düzeyde
kurallar oluşturmamız gerek” dedi. Kredi
akışının da olmadığını vurgulayan Gurria,
“KOBİ’ler için özellikle büyük bir düşüş söz
konusu. Verimlilik İngiltere, Amerika dahil çok
büyük bir düşüş gösteriyor. Yaptığımız her
şey bu eşitsizlikleri gidermek adına olmalı.
Eğitim, sağlık, iş kalitesi... Çünkü eşitsizlikler
büyüyerek artıyor. Odaklanmamız gereken
konular eşitsizlik ve büyümenin önündeki
engeller olmalı” diye konuştu.

G20’YE 19 ÖNERİ
İş dünyasını temsil eden B20 Türkiye, G20
devletlerine 19 öneride bulundu. İşte B20'nin
o önerileri:
1. Ticareti
Kolaylaştırma
Anlaşması’nın
onaylanması ve yürürlüğe konulması.
2. Küresel finansal reform gündeminin nihai
hale getirilmesi ve onaylanması.
3. Düzenlemeler arasındaki bütünlüğün
sağlanmasıvefinansalreformgündemindeki
istişare sürecinin iyileştirilmesi.
4. G20’nin şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı
Yüksek Prensipleri’nin uygulanması.
5. Yabancı
doğrudan
yatırımın
vergilendirilmesine ilişkin daha fazla
şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

Seçimin ötesine bakın

6. G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak
ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin
Panelde konuşan Kanada Başbakanı
hazırlanması.
Justin Trudeau, iş dünyasına seçim mesajı
verdi. Trudeau, iş dünyasının sorunlara uzun 7. Altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi.
vadeli yaklaşması gerektiğine dikkat çekerek
“Benim iş dünyasından isteğim şu olabilir: 8. Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik
becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri
Bir sonraki seçimin de ötesine bakmalarını
açıklarını gidermeye yönelik programların
isterim. İş dünyasının ortak geleceğimize
geliştirilmesi.
güven duyarak hareket etmesi, yaklaşımının
bu olması gerek” dedi.
9. İstihdam olanaklarını arttırmak için
işgücü piyasalarını daha dinamik yapısal
Altyapıya yatırım
reformların uygulanması.
İş camiasının da vatandaşların bir kısmını
Genç istihdamının ve kadınların
oluşturduğunu belirten Trudeau, "Amaç 10.
istihdama katılım oranlarının arttırılması.
uzun vadeli büyüme olmalı. İnovasyon,
yenilikçi araştırma merkezleri yapılabilir. 11.
KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin
İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak güçlü
daha şeffaf ve kolay erişilebilir hale
altyapı projeleri gerekir. İş dünyası buna
getirilmesini sağlamak.
destek vermeli. Dirençli, güçlü büyüme 12.
KOBİ’lerin
alternatif
finansmana
yaratacak altyapıya yatırım yapmalı" dedi.
erişiminin genişletilmesi standartların
Kanada’nın
ekonomik
büyümesine
desteklenmesi ve uyumlaştırılması.
sığınmacıları da dahil etmeyi düşündüklerini 13.
KOBİ’lerin uluslararası standartlara
belirten Trudeau, “Bu nedenle çoğulcu bir
uyum sağlaması için destek verilmesi.
politika oluşturmaya çalışarak bu anlamda
5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı
sığınmacı konusunu dünyaya zayıflık noktası 14.
hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme
olarak değil de güçlü olduğumuz nokta olarak
stratejilerine entegre edilmesi.
göstermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
15.
Gelişen dijital ekonomi için küresel
ticaret sisteminin iyileştirilmesi.
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16.
G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi kapsayıcılığı hem başkanlığın mesajı, hem
sonucu haline getirmiş olmasıdır” dedi.
programı başlatılması.
İş
ve
emek
dünyasının
G20
17.
Korumacılığın
artışını
durdurma
hükümetlerinden ne beklediği konusunda
taahhütlerinin devam ettirilmesi.
18.
Beş yıl içerisinde tüm G20 ülkelerinde verdikleri mesajların çok açık olduğunu ifade
gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş eden Ryder, şunları kaydetti:

“B20 ve L20’nin sadece uluslararası
sistemleri için elektronik ortama geçisin
anlamda değil, ulusal anlamda da birbiriyle
sağlanması.
19.
Kamu alımlarının elektronik ortama nasıl etkileşim içinde olacağı konusu önemli.
Yani iş yerlerinde, şirketlerde nasıl etkileşim
aktarılması.
içinde
olacaklar,
toplusözleşmelerde,
KÜRESEL ASGARİ ÜCRET ARTMALI
diyalogda, işyerlerinde nasıl bir ortak
çaba
gösterecekler?
Ortak
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma,
asgari ücretin tüm ülkelerde yeterli bir deklarasyonun da mesajı bu zaten. Beceri
seviyeye yükseltilmesi gerektiğini belirterek kazandırılması, gençlerin istihdamı, yatırım,
“Bunu sağlayabilmek için tüm ülkelerde toplu altyapı konusunda KOBİ’lere verilecek
pazarlık sitemleri güçlendirilmeli” dedi. G20 destek, aktif emek piyasası politikaları, bütün
Liderler Zirvesi kapsamında, “G20 liderleriyle bunlar büyümenin desteklenmesi, istihdamın
ana oturum, Büyüme ve İstihdam İçin Daha artırılması için çok önemli.” Emek, iş gücü ve
Kapsamlı Bir Çerçeve” başlıklı B20-L20 Ortak iş dünyasının birlikte çalışarak işyerlerinde,
Toplantısı’nda konuşan Atalay, Fransa’da işletmelerde kapsayıcılığı hayata geçirmesi
düzenlenen terör saldırısını kınayarak, gerektiğini vurgulayan Ryder, açıklanan
terörden en çok etkilenen Fransa halkının deklarasyonun da eyleme geçirilmesinin
acısını paylaştığını belirtti. İş dünyası ve önemli olduğunu söyledi.
çalışan kesimin aynı masada oturmasını ve
Erişim kolaylaşsın
sorunlara birlikte çözüm aramasını ve somut
İspanyol bankası BBVA Yönetim Kurulu
önerilerin ortak bir bildiriyle G20 Zirvesi’ne
taşımalarını son derece önemli bulduklarını Başkanı Francisco Gonzalez da büyümenin
anlatan Atalay, “Emeğin milli gelirden aldığı bütün ülkeler için tek hedef olmaması
pay artırılmalı. Büyümenin yanında nitelikli gerektiğini belirterek, KOBİ'lerin finansmana
geniş olanaklar oluşturulmalı. Tek başına erişiminin kolaylaştırılması hedefinin de çok
ekonomik büyümeyle yetinmeye çalışan önemli olduğunu dile getirdi.
DAYANIŞMA OLMALI
ülkeler daha fazla sosyal sorunla baş etmek
zorunda kalmaktadır” ifadesini kullandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Christine Lagarde, ‘G20 Liderleriyle Ana
Roberto Azevedo da, son birkaç yıl içerisinde Oturum’ panelinde yaptığı konuşmasında
Dünya Ticaret Örgütü ve iş dünyası arasında Paris’te yaşanan terör saldırısından duyduğu
bir mesafe oluştuğuna dikkati çekerek, üzüntüyü dile getirerek başladı.
“Bencepu mesafeyi kısaltmamız gerek.
Lagarde Paris’te doğduğunu ve hayatının
Devletler bir şekilde bize sizin önceliklerinizi
en
güzel yıllarını Paris’te geçirdiğini anlattı.
getiriyorlar, ancak bazı şeyleri sizden
Lagarde, “Cuma akşamı da Paris’teydim.
doğrudan duymamız gerek” dedi.
Olan bitenlerden dolayı öncelikle bir reddediş
KAPSAYICILIK HAYATA GEÇİRİLMELİ
vardı, sonra panik yaşandı, daha sonra şok,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel daha sonra korku, daha sonra da derin
Direktörü Guy Ryder, “G20 Türkiye dönem bir üzüntü yaşandı. Ağlayın diye bunları
başkanlığının en önemli başarılardan biri, anlatmıyorum. Bunları söylüyorum size
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çünkü hepimizin bir şeyler yapabileceğini
düşünüyorum. Sonuçta kendinizi tamamen
savunmasız hissediyorsunuz ama sonuçta bu
felaketin hakkından gelebilmek adına, güçlü
duruşu sergilememiz gerekiyor. Bu duruşu
sergilemeniz için de başkalarının desteğine
ihtiyacınız var" diye konuştu. Lagarde, genç
işsizliğine karşı birlikte çalışması gerektiğini
de sözlerine ekledi.
Korku Saldırısı
Düşünce kuruluşlarını temsilen farklı
ülkelerden katılımcılar G20 Liderler Zirvesi
ve gündemdeki konulara ilişkin özetle şu
değerlendirmelerde bulundu:
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-G20 ülkeleri aynı taahhütlerin tekrarından
ziyade terörün finansmanını artık kökten
kesmeye yönelik daha açık bir siyasi güvenlik
taahhüdü ortaya koyuyor.
-İklim değişikliğine
yerine getirilmeli.

yönelik

taahhütler

-Terörist saldırılar Avrupa ülkelerinin
ekonomilerindeki
belirsizlikleri
artırıcı
etkilerde bulunacak.
-Paris saldırısı, bir korku verme saldırısı.
Her zaman her yerde olabilir gibi sinsi bir
mesaj taşıyor. Bunun tüketici güveni üzerinde
etkisi başka olabilir. Dışarı çıkma, alışveriş
yapma davranışları etkilenebilir.
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B-20 Başkanı Hisarcıklıoğlu: En geniş katılımlı toplantıları yaptık

Rekor katılım
Türkiye G-20’in iş dünyası ayağını
temsil eden B-20’deki dönem başkanlığını
“rekorla” tamamladı. B-20 Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadarki en geniş
katılımlı toplantıları yaptık. Birçok rekoru
kırdık” dedi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının
tavsiyelerine G-20’den gelen yanıtların da
tatmin edici olduğunu söyledi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
dönem başkanı olduğu B-20 bünyesinde
görev yapan görev gücü başkanlarıyla
birlikte basına değerlendirmelerde bulundu.
Süreç boyunca günlük pratik tecrübelerin
paylaşıldığım
belirten
Hisarcıklıoğlu,
büyümenin
kapsayıcılığının
artması
kapsamında önemli bir adım olarak Dünya

Kobi Forumu’nun bu yıl hayata geçirildiğine
dikkat çekti. B-20 olarak kadınların ve
gençlerin istihdam edilmesinin de artırılmasını
istediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Çok
verimli bir yıl geçirdik. Bir yıl boyuna 4 kıtada
12 önemli toplantı yaptık. Bugüne kadarki
en geniş katılımlı toplantıları yaptık. Birçok
rekoru kırdık” Görev gücü gruplarında
çalışan kişi sayısı bu dönemde 600”e kadar
çıktı. Buradaki katılımcı sayısının da 1600’e
çıkarılması talepleri vardı. Ancak imkânlar
nedeniyle 570’de tutabildik” diye konuştu,
Hisarcıklıoğlu’nun ardından söz alan görev
gücü başkanları da, çalışmalarıyla ilgili şu
bilgileri verdi:
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SOMUT BİR SONUÇ

ele alınmak. Teknolojik gelişmelerin getirdiği
B-20 Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler yeni iş koşulları da, hayat boyu öğrenme
kapsamında ele alınmalı.”
Sabancı:
“Somut ve elle tutulur hedefler koymaya
çalıştık. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması
bizim sürecimizde aktive oldu ve şu anda
G-20 ülkelerinin 10 tanesi imzaladı. Başbakan
Yardımcımız Cevdet Yılmaz, meclis açılınca
bu anlaşmanın öncelikler arasında olduğunu
söyledi. Kanada, Meksika ve Hindistan’da
da benzer durumlar var. 107 ülkenin bu
anlaşmayı onaylaması tamamlanırsa, elle
tutulur somut bir sonuç olacak.’’
B-20 İstihdam Görev Gücü Başkanı Ali
Koç:
“Sayın Ali Babacan'a bu görevlendirme
için teşekkür ediyorum. İşadamı olarak milli
formayı bu tür görevler dışında giyme şansımız
yok. İstihdam piyasaları için genç işsizlik ve
kadın istihdamının artırılması önemli. Genç
işsizliğinin bir problem olduğunu biliyordum,
ama bu süreçte adreslendirilmezse sosyal
patlamalara neden olabileceğini gördüm.
Genç işsizliği yüzde 13.1 düzeyinde, bu
dünyadaki işsizliğin iki misli. Mülteciler
konusunda,
mültecilerin
becerilerinin
artması hükümetler ve şirketler tarafından

602

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

KOBİ FİNANSMANI

Büyümenin Finansmanı Görev Gücü
Başkam Hüsnü Özyeğin:
“Dünyada istihdamın yüzde 60’ını KOBİ’ler
üstleniyor. Kredi kartları konusunda data
toplanıyor. KOBİ’ler konusunda daha çok data
toplanmak, KOBİ’lere verilen kredilerde kredi
garanti programları oluşturulmalı. Bankaların
KOBİ’lere verdiği kredilerin artması için vergi
özendirmeleri de önemli bir konu.”
KENT: 3 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ
ULUSLARARASI İş Danışma Kurulu
Başkanı ve Coca-Cola CEO'su Muhtar
Kent ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Saatlerce çalıştık, pratik öneriler getirdik.
Ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasında
mutabakata varılırsa, ticaret 3 trilyon dolar
artacak. KOBİ'ler, altyapı yatırımlarının
artırılması, kadın ve gençlerin istihdama
katılması diğer önerilerimiz. Bunlar pratiğe
dökülürse bu alanda inanılmaz büyüme
olacağına inanıyoruz. Ümitliyim, en fazla
etkileşimin olduğu G-20 toplantısı bu yılkı
toplantılar oldu.
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B20’NİN ‘GÜÇLERİ’ REKORA İMZA ATTI
B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde birçok
rekoru kırdıklarını belirtirken, bugüne kadarki
en geniş katılımlı toplantılara ulaştıklarını
ifade etti.
B20 Türkiye kapsamında yer alan görev
güçleri çalışmalarını yerli ve yabancı
basma düzenlendikleri basın toplantıları ile
değerlendirdiler. Toplantıya B20 Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ticaret Görev
Gücü Başkanı Güler Sabancı, İstihdam
Görev Gücü Başkanı Ali Koç, Finans
Görev Gücü Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ile KOBİ Görev Gücü
Başkanı Melih Yurter katıldı. Hisarcıklıoğlu
Antalya’daki toplantılarda 290’u yabancı
570 şirketin CEO ya da yönetim kurulu
başkanının katıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu

Ankara’daki zirvede olduğu gibi 1600
şirketten talep aldıklarını ancak otel, salon,
güvenlik gibi gerekçelerle ancak bu kadarını
karşılayabildiklerini belirtti.
B20 çalışmaları boyunca 5 kıtada 12
büyük toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren
Hisarcıklıoğlu,
1700
sayfalık
toplam
çalışmayı 19 maddede topladıklarını
anlattı. Hisarcıklıoğlu Avustralya’nın dönem
başkanlığında 200 civarında olan çalışan
firma sayısını 600’e çıkardıklarını dile getirdi.
Diyalog vurgusu...
Ticaret görev gücünün lideri Güler
Sabancı da 25 ülkede 100’ün üzerinde
üyeyle çalıştıklarını belirtirken özellikle
ticareti kolaylaştıracak anlaşmanın daha
fazla ülke tarafından kabul edilmesini
beklediklerini söyledi. Sabancı ilk 6 ayda 6
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ülkenin kabul ettiği anlaşmayı son 6 ayda 45 söz etti. Bu süreçte sendikalarla da yakından
ülkenin onayladığına işaret ederek, 2016’nm çalıştıklarını kaydeden Koç, en önemli
ilk yansında bu sayının 107 ülkeye çıkmasını noktanın diyalog olduğuna vurgu yaptı.
istediklerini ifade etti.
Finans görev gücünün başkanı Hüsnü
İstihdam görev gücü başkanı Ali Koç Özyeğin ise KOBİ’lerin en önemli sorununun
istihdamda fırsatların artırılması, genç ve finansa ulaşamamak olduğunu belirtirken,
kadın işsizliğin önlenmesi gibi konulara KOBİ’lerle ilgili bir dataya ihtiyaç olduğunu
değinirken, teknolojik gelişmelerin ve söyledi. Özyeğin KOBİ’ler için finansmanın
inovasyonun istihdama etkisinin olumlu mu ucuzlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
olumsuz mu olduğu konusunu tartıştıklarından

604

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

BASINDA TOBB - KASIM 2015

16.11.2015

B20’nin güçleri rekora imza attı
B20’nin görev güçleri rekor kırdı. B20
Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu bugüne kadarki
en geniş katılımlı toplantılara ulaştıklarını
belirterek “Antalya’daki toplantılarda 570
şirketin CEO’su katıldı. 5 kıtada 12 büyük
toplantı yaptık” dedi.
B20 Türkiye kapsamında yer alan Görev
Güçleri, çalışmalarım yerli ve yabancı basına
düzenlendikleri toplantılarla değerlendirdi.
Toplantıya
B20
Başkanı
M.
Rifat
Hisarcıkoğlu’nun yanı sıra Ticaret Görev Gücü
Başkanı Güler Sabancı, İstihdam Görev Gücü
Başkanı Ali Koç, Finans Görev Gücü Başkanı
Hüsnü Özyeğin, Yolsuzlukla Mücadele Görev
Gücü Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile KOBİ
Görev Gücü Başkanı Melih Yurter katıldı.
B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Antalya’daki toplantılarda 290’u yabancı
570 şirketin CEO ya da yönetim kurulu
başkanının katıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
Ankara’daki zirvede olduğu gibi 1.600
şirketten talep aldıklarını ancak otel, salon,

güvenlik gibi gerekçelerle ancak bu kadarını
karşılayabildiklerini belirtti. B20 çalışmaları
boyunca 5 kıtada 12 büyük toplantı
gerçekleştirdiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu,
1.700 sayfalık toplam çalışmayı 19
maddede topladıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu
Avustralya’nın dönem başkanlığında 200
civarında olan çalışan firma sayısını 600’e
çıkardıklarını dile getirdi. Ticaret görev
gücünün lideri Güler Sabancı’da 25 ülkede
100’ün üzerinde üyeyle çalıştıklarını belirtti.
Sabancı ilk 6 ayda 6 ülkenin kabul ettiği
anlaşmayı son 6 ayda 45 ülkenin onayladığına
belirtti. İstihdam görev gücü başkanı Ali Koç da
istihdamda fırsatların artırılması, genç ve kadın
işsizliğin önlenmesi gibi konulara değindi.
B20 Görev Güçleri ekibi, sonuçları
paylaşmak için biraraya geldi. Toplantıya
(soldan) Ayhan Zeytinoğlu, Hüsnü Özyeğin,
Muhtar Kent, Güler Sabancı, Rifat
Hisarcıklıoğlu, Melih Yurter ve Ali Koç katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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İŞ DÜNYASINA SESLENDİ

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Küresel anlamda daha
fazla ticarete ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
B20 Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, L20 Başkanı
Ergün Atalay ile Türk iş dünyasının önde gelen
temsilcilerinin yer aldığı B20 (İş 20) ve L20’nin
(Emek 20) ortak oturumunda konuştu.
B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu
yıl küresel ticarette büyümenin yüzde 2
seviyesinde olacağını söyledi.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında, “G20
Liderleriyle Ana Oturum: Büyüme ve istihdam
İçin Daha Kapsamlı Bir Çerçeve” başlıklı
B20-L20 Ortak Toplantısı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı
Justin Trudeau’nun katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği(TOBB) ve B20 Türkiye
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 tarihinde
606
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ilk kez iş adamları, işçi örgütleri ve liderlerin
bir araya gelerek ekonomik sorunları
tartıştıklarım
belirterek,
vatandaşların
refahının amaçlandığını, bu nedenle
ekonomik gelişmeye ihtiyaç olduğunu
bildirdi. Her şeyden önce küresel anlamda
daha fazla ticarete ihtiyaç duyulduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu büyümenin yüzde 2'de
kalacağını, bu büyüme hızının küresel kriz
dönemlerindeki büyüme ile aynı olduğunu
kaydetti. Küresel ticaretin gelişmesinde çok
önemli olduğunu düşündükleri Dünya Ticaret
Örgütü'nün
Ticaretin
Kolaylaştırılması
Anlaşmasının tüm ülkeler tarafından
onaylanmasını beklediklerini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, "Dünya bugün bir altyapı
Daha fazla şeffaflığa, altyapıya ve yatırım
stratejilerine ihtiyacımız var" diye konuştu

BASINDA TOBB - KASIM 2015

16.11.2015

TOBB BAŞKANI: DAHA FAZLA KÜRESEL İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

TİCARETİMİZİ kolaylaştıralım!
Antalya’da B20-L20 Ortak Toplantısı’nda
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
B20 Türkiye olarak 19 tavsiye hazırladıklarını
belirterek, “Dünya Ticaret Örgütü’nün
Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının tüm
ülkeler tarafından onaylanmasını bekliyoruz.
Küresel anlamda daha fazla ticarete ihtiyaç
var” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
küresel anlamda daha fazla ticarete ihtiyaç
bulunduğunu, bu nedenle Dünya Ticaret
Örgütü'nün
"Ticaretin
Kolaylaştırılması
Anlaşması’nın tüm ülkeler tarafından
onaylanmasını beklediklerini bildirdi

kapsamında, “G20 Liderleriyle Ana Oturum:
Büyüme ve İstihdam İçin Daha Kapsamlı Bir
Çerçeve” başlıklı B20-L20 Ortak Toplantısı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun
katılımıyla gerçekleşti. Antalya’nın Belek
Turizm
Bölgesinde
bulunan
Titanic
Otelde düzenlenen toplantıda konuşan
Hisarcıklıoğlu, konuşmasına önceki gün
Paris’te gerçekleştirilen terör saldırısını
kınayarak başladı. Paris’te insanlığın
değerlerine karşı bir saldırının yapıldığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Fransız halkına
başsağlığı diledi.
19 TAVSİYE HAZIRLADIK

ERDOĞAN DA KATILDI

G20 tarihinde ilk kez işadamları, işçi
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf örgütleri ve liderlerin bir araya gelerek
sağlayıcısı olduğu, G20 Liderler Zirvesi ekonomik sorunları tartıştıklarını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
vatandaşların
refahının
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607

72. GENEL KURUL

amaçlandığını, bu nedenle ekonomik getiren Hisarcıklıoğlu, “Beşinci tavsiyemiz
makro ekonomik koordinasyon. Daha
gelişmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.
B20
Türkiye
olarak
19
tavsiye fazla güvene ve şeffaflığa ihtiyacımız var”
hazırladıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, ifadelerini kullandı.

İSLAMI FİNANS KOBİLER İÇİN HAYATİ
bunlardan en önemli 5 tanesini toplantıda
BİR KAYNAK
paylaşmak istediğini söyledi.
Her şeyden önce küresel anlamda daha
fazla ticarete ihtiyaç duyulduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, bu yıl küresel ticarette
büyümenin yüzde 2’de kalacağını, bu
büyüme hızının küresel kriz dönemlerindeki
büyüme ile aynı olduğunu kaydetti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel
ticaretin gelişmesinde çok önemli olduğunu
düşündükleri Dünya Ticaret Örgütü’nün
Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın
tüm ülkeler tarafından onaylanmasını
beklediklerini vurguladı.
DAHA FAZLA ALTYAPI
İkinci tavsiyelerinin daha fazla altyapı
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Dünya
bugün bir altyapı boşluğu ile karşı
karşıya. Daha fazla şeffaflığa, altyapıya
ve yatırım stratejilerine ihtiyacımız var"
diye konuştu. KOBİ'lerin küresel değer
zincirine entegre edilmesi gerektiğini de
ifade eden Hisarcıklıoğlu, B20 tarafından
bu yıl tesis edilen Dünya KOBİ Forumunun
da G20 liderleri tarafından onaylanmasını
istediklerini bildirdi. Kadınların ve gençlerin
istihdamının artırılmasının işsizlik sorunun
çözümünde kilit öneme sahip olduğunu dile
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BAŞBAKAN Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
İslami finansın KOBİ’lerin finansmanı
konusunda önemli bir alternatif olacağını
belirtti. Yılmaz ve G20 Finansal Tabana
Yayılma Küresel Ortaklığı (GPFI) Onursal
Patronu Hollanda Kraliçesi Maxima, Rixos
Premium Belek’te düzenlenen Küresel
KOBİ Finansmanı Forumu’na katıldı.
Panelin sonunda Yılmaz ve Kraliçe Maxima,
Küresel Kobi Finansmanı Forumu’nun
resmi açılışını yapmak üzere bir Asya
geleneği olarak üçer kez gong çaldı. Yılmaz,
Rixos Premium Belek’te düzenlenen
Küresel KOBİ Finansmanı Forumu’nda da,
KOBİ’lerin öneminin farkında olduklarını ve
bu konunun üzerinde durduklarını söyledi.
“Kararlılığımızla K0Bİ’ler G20 platformunda
seslerini duyurabilecekler” diyen Yılmaz,
KOBİ’lerin risklerine karşı İslami finansın
önemli ve hayati bir kaynak olduğunu belirtti.

BASINDA TOBB - KASIM 2015

16.11.2015

B20 rekora imza atıyor
Türkiye, G20’nin dünyası ayağı olan
B20
başkanlığını
rekorlarla
devretti.
Önceki toplantılara 200 işadamı katılırken
Antalya’ya 570 işadamı geldi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu “1600 şirketten talep aldık ama
karşılayamadık” dedi.
G20’nin iş, dünyası ayağı olan
B20 Türkiye kapsamında yer alan görev
güçleri çalışmalarını düzenlediklerini basın
toplantısıyla değerlendirdiler. Toplantıya
B20 Başkanı M. Rifat Hisarcıkoğlu’nun yanı
sıra Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler
Sabancı, İstihdam Görev Gücü Başkanı Ali
Koç, Finans Görev Gücü Başkanı Hüsnü
Özyeğin, Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile KOBI Görev
Gücü Başkam Melih Yurter katildi. Zirveye
570 CEO katildi B20 Türkiye Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu Antalya’daki toplantılarda
290’ni yabancı 570 şirketin CEO ya da

yönetim kurulu başkanının katilliğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ankara’daki
zirvede olduğu gibi 1600 şirketten talep
aldıklarını ancak otel, salon, güvenlik
gibi gerekçelerle ancak bu kadarını
karşılayabildiklerini belirtti. Sabancı: Ticaret
kolaylaşmalı B20 çalışmalar boyunca 5 kıtada
12 büyük toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren
Hisarcıklıoğlu, 1700 sayfalık toplam 19
maddede topladıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu
Avustralya’nın dönem başkanlığında 200
civarında olan çalışan Firma sayısını
600’e çıkardıklarını dile getirdi. Ticaret
görev gücünün lideri Güler Sabancı da 25
ülkede 100’ün üzerinde üyeyle çalıştıklarını
belirtirken özellikle ticareti kolaylaştıracak
anlaşmanın daha fazla ülke tarafından kabul
edilmesini beklediklerini söyledi. Sabancı
ilk 6 ayda 6 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı
son 6 ayda 45 ülkenin onayladığına işaret
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ederek, 2016’mn ilk yarısında bu sayının
107 ülkeye çıkkmasını istediklerini ifade etti.
Özyeğin: Finansman ucuzlama istihdam
görev gücü başkam Ali Koç istihdamda
fırsatların artırılması, gene ve kadın
işsizliğin önlenmesi gibi konulara değinirken,
teknolojik gelişmelerin ve inovasyon’un
istihdama etkisinin olumlu mu olumsuz
mu olduğu konusunu tartıştıklarından söz
etti. Sendikalarla da yakından calıştıklarını
kaydeden Koç, en önemli noktanın diyalog
olduğuna vurgu yaptı. Finans görev gücünün
başkanı Hüsnü Özyeğin ise KOBİ'lerin en
öne mli sorununun finansa ulaşamamak
olduğunu belirtirken, KOBİ'lerle ilgili bir
dataya ihtiyaç olduğunu söyledi. Özyeğin
KOBİ’ler için finansmanın ucuzlaması
gerektiğini sözlerine ekledi. Yolsuzlukla
Mücadele Görev Gücü’nün lideri Ayhan
Zeytinoğlu, özellikle dijital teknolojilerin
kullanılması konusunda önerileri olduğunun
altını çizerek, “Bizim önerilerimizin hayata
geçmesi durumunda dünya ticaretinin yüzde
2 daha büyüteceğine inanmıyoruz” dedi.
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KOBI Görev Gücü Başkam Melih Yurter
de 80’den fazla öneri oluştuğunu bunların
3’ü üzerinde yoğunlaşarak G20 liderlerine
aktarılmasını sağladıklarını aktardı. Güler
Sabancı, IMF Başkanı Christine Lagarde ile
bir sure sohbet etti. Kent: Paris’ten sonra daha
da kararlıyız COCA Cola Company Başkanı
ve İş Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, Paris’teki
terör saldırılarına ilişkin bir soru üzerine
şunları söyledi; “Şimdikinden kararlı hiçbir
zaman olmadık. Her düzeydeki yönetimlerle
sıkı işbirliği içerisinde çalışma gayretinde
olacağız. Bunun etkisini azaltmak için
yatırımlarımızı, dayanışmamızı, desteğimizi
sürdüreceğiz. Bu saldırı Fransa’da olsa bile
aslında global ölçekte bir saldırıdır. Küresel
liderlerin olduğu gibi is önderlerinin de daha
kapsayıcı bir planı, çerçevesi olacaktır.
Çok daha katılımcı bir ekonomik model
izlenecektir. Bu model uzun vadede bu gibi
şeylerin tekrarını engelleyecektir. Bu bizim
için beraber çalışmak, daha da yakınlaşmak
için bir fırsattır.”
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Önerilerimizin G20’de yer almasından memnunuz
G20 Antalya Zirvesi sonunda açıklanan
G20 Liderler Deklarasyonu’nu değerlendiren
B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Antalya Eylem Planı küresel ekonominin
geleceği için çok önemlidir. Bu eylem planını
hem Türk özel sektörü olarak, hem de
küresel is dünyasını temsil eden B20 Türkiye
olarak yürekten destekliyoruz” dedi. G20 ve
B20 gündeminde KOBİ’lere de yer ayrılması
konusunda
çok
çalıştıklarını
belirten
Hisarcıklıoğlu “Altı senedir çalışmalarını
sürdüren B20’nln bu en önemli başarısının
dönem başkanlığını yaptığım B20 Türkiye’ye
ve kurucusu olduğumuz Dünya KOBİ
Forumu’na nasip olması son derece
önemlidir” diye konuştu.

diyen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Özellikle
gençlerin istihdam olanaklarını artırmak
için kapsamlı beceri geliştirime programları
geliştirilmesi yönünde taleplerimiz oldu. G20
Liderler Bildirgesi’nde bu talebimizin olumlu
karşılanması ve G20 Beceri Stratejisi ile
bu kapsamda güdü bir destek verilmesini
memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, gençlerin
is hayatına kazandırılması için girişimciliğe
özel bir vurgu yapılmasından dolayı
Cumhurbaşkanımıza ve tüm G20 liderlerine
şükranlarımızı sunuyoruz.”
Türkiye’yi okudular

DÜNYANIN en gelişmiş 20 ekonomisini
bir araya getiren G20 Zirvesi’nin 10’uncusu,
Antalya’da gerçekleşti. Uluslararası medya
GENÇ İSTİHDAMI ÖNEMLİ
kurulusu Global Connection (GC) tarafından
“Küresel is dünyasını temsilen B20 Türkiye çeşitli ülkelerden gazetecilerin katkılarıyla
olarak bir yıl boyunca daha güdü büyüme ve hazırlanan G20 in Turkey gazetesi, Antalya’da
daha fazla is için çalışmalarımızı sürdürdük” G20 bölgesi olarak ayrılan 18 oteldeki bütün
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odalara bırakıldı. Almanca, Fransızca,
İngilizce ve Rusça, olmak üzere 4 ayrı dilde
hazırlanan G20 in Turkey gazetesi, liderler
basta olmak tüm ülke delegasyonlarına
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dağıtıldı. G20 İn Turkey’de Türkiye’den
‘Bölgenin ve yükselen pazarların yıldızı’,
‘Ekonominin parlayan yıldızı’, ‘G20’nin en
dinamik ülkesi’ gibi ifadelerle söz edildi.
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Sonuçtan memnunuz
B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
G20 Antalya Zirvesi sonunda açıklanan G20
Liderler Deklarasyonu’nu değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu eylem planını hem Türk
özel sektörü olarak, hem de küresel iş
dünyasını temsil eden B20 Türkiye olarak
yürekten destekliyoruz” dedi.
BÜYÜME VURGUSU UMUT VERİCİ
Küresel ekonominin özellikle gelişmekte
olan
ülkelerdeki
çalkantıdan
dolayı
zorlandığı bu günlerde Antalya’da G20
liderlerinin büyüme vurgusunu daha da
güçlendirmelerinin umut verici olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Bildiğiniz üzere bu
sene hem B20 gündeminde, hem de G20
gündeminde küresel istihdamın yüzde 6o’ını,
istihdam artışının yüzde 8o’ini sağlayan
KOBİ’lere daha fazla yer ayrılması için büyük
çaba harcadık. Tüm bu çabalarımızın G20

liderleri tarafından da sahiplenilmesi ve ilk
defa bir özel sektör girişiminin G20 liderleri
tarafından resmi deklarasyonun içinde
desteklenmesi bizim için büyük bir gurur
kaynağıdır" diye konuştu.
GÜÇLÜ BİR GÜVEN SİNYALİ
G20 Liderler Bildirgesinde gençlerin
istihdam olanaklarını artırmak için kapsamlı
beceri programları geliştirilmesi yönünde
talepleri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “G20 Liderler Bildirgesinde
bu talebimizin olumlu karşılanması ve G20
Beceri Stratejisi ile bu kapsamda güçlü bir
destek verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Ayrıca, gençlerin iş hayatına kazandırılması
için girişimciliğe özel bir vurgu yapılmasından
dolayı Cumhurbaşkanımıza ve tüm G20
liderlerine şükranlarımızı sunuyoruz.”
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Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:” İş özel bir vurgu yapılması ve sahiplenilmesi
dünyasını temsil eden B20 ve çalışan de iş dünyasına ve çalışan kesime güçlü bir
dünyasını temsil eden L20 olarak yaptığımız güven sinyali verilmesi açısından önemlidir."
ortak deklarasyona G20 liderleri tarafından
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İŞ DÜNYASI MEMNUN
G2O Liderler Deklarasyonu’nundan iş
dünyası memnun. B20 Türkiye Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu eylem planını hem
Türk özel sektörü olarak, hem de küresel iş
dünyasının temsil eden B20 Türkiye olarak
yürekten destekliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Antalya’da G-20 liderlerinin
büyüme vurgusunu daha da güçlendirmeleri
umut vericidir. Güncellenmiş büyüme
stratejilerini ve uygulama planlarını içeren
Antalya Eylem Planı küresel ekonominin
geleceği için çok önemlidir. Bu eylem
planını hem Türk özel sektörü olarak, hem
de küresel iş dünyasını temsil eden B20

Türkiye olarak yürekten destekliyoruz.
Dünya Kobi Forumu'yla ilgili çabalarımızın
G-20 liderleri tarafından da sahiplenilmesi
ve ilk defa bir özel sektör girişiminin G-20
liderleri tarafından resmi deklarasyonun
içinde desteklenmesi bizim için büyük bir
gurur kaynağıdır. İş dünyasını temsil eden
B20 ve çalışan dünyasını temsil eden L20
olarak yaptığımız ortak deklarasyona G-20
liderleri tarafından özel bir vurgu yapılması
ve sahiplenilmesi de iş dünyasına ve çalışan
kesime güçlü bir güven sinyali verilmesi
açısından önemlidir”.
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KÜRESEL TİCARET
Antalya’da yeşerdi
TÜRKİYE G-20 ZİRVESİNDE BAŞARILI destek çıkması, Transatlantik Ticaret ve
Yatırını Ortaklığı (TÜP) ve Trans Pasifik
BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTI
Bakan Yılmaz, Antalya’da kapsayıcı bir Ortaklığı (TPP) gibi bölgesel anlaşmaların
çerçeve oluşturulduğunu belirtirken; TOBB çok taraflı ticareti bozan değil, destekleyen
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya’daki G-20 nitelikte olmasına ilişkin taahhüdünün
zirvesinden sonra ortaya çıkan taahhütlerin, küresel ticaretin ilerleyen yıllarda yeniden
küresel ticaretin yeniden global büyümenin büyümenin motoru haline gelmesi için
motoru haline geleceğini gösterdiğini ve bu umutlarını yeşerttiğini bildirdi.
durumun dünyayı yeniden umutlandırdığını
söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G-20
Liderler Bildirgesi ile ilgili değerlendirmelerde
bulunarak Antalya’daki G-20 zirvesinin
çok başarılı geçtiğini söyledi Konuyla ilgili
açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
Ticareti
Kolaylaştırma
Anlaşmasına G-20 liderlerinden güçlü bir
616
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DÜNYA İÇİN UMUT VERİCİ

Hisarcıklıoğlu
yaptığı
yazılı
açıklamada, G-20 Liderler Bildirgesi ile
ilgili değerlendirmelerde bulunda Küresel
ekonominin özellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki çalkantıdan dolayı zorlandığı bu
günlerde Antalya’da G-20 liderlerinin büyüme
vurgusunu daha da güçlendirmelerinin umut
verici olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
güncellenmiş büyüme stratejilerini ve

BASINDA TOBB - KASIM 2015

uygulama planlarını içeren Antalya Eylem
Planı’nın küresel ekonominin geleceği için
çok önemli olduğunu, bu eylem planını hem
Türk özel sektörü olarak hem de küresel iş
dünyasını temsil eden B20 Türkiye olarak
yürekten desteklediklerini kaydetti.
KOBİ’LER ÖNE ÇIKTI
Hisarcıklıoğlu, bu sene hem B20
gündeminde hem de G-20 gündeminde
küresel istihdamın yüzde 60 un, istihdam
artışının yüzde 80’ini sağlayan KOBİ’lere
daha fazla yer ayrılması için büyük çaba
harcadıklarının altını çizerek, TOBB ve
International Chamber of Commerce (ICC)
olarak küresel ölçekte KOBİ’lerin haklarını
savunacak Dünya KOBİ Forumunun
kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirtti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20
zirvesi içinde önemli bir yere oturan B20’nin
19 önerisi içinde de yer alan ülke bazında
yatırım
stratejilerinin
hazırlanmasının
küresel ekonomideki ve yatırım ortamındaki
belirsizlikleri gidermek için çok önemli
olacağına işaret ederek, 2018 yılına kadar
G-20’nin toplam yatırımlarının milli gelir
içindeki payını yüzde 1 oranında arttırılmasını
hedefleyen bu stratejiyi küresel iş dünyası
olarak memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, G20

Liderler Zirvesine ilişkin, “Türkiye gerçekten
organizasyon ve içerik anlamında standardı
yükseltti. Çok daha kapsayıcı bir çerçeve
oluştu” dedi.
3 KAVRAMLI ZİRVE
Yılmaz,
Antalya’da
gerçekleştirilen
G-20 Liderler Zirvesinin ardından yaptığı
değerlendirmede, Türkiye’nin son derece
başarılı geçen bir zirveye ev sahipliği
yaptığının söyledi. Liderler Zirvesinin
ardından açıklanan sonuç bildirgesinde
de dünyanın bugün tartıştığı bütün önemli
konularla ilgili tespitler yapıldığını ve güçlü
bir işbirliği mesajının gönderildiğini anlatan
Yılmaz, Türkiye'nin dönem başkanlığında
"kapsayıcılık", "uygulama" ve "yatırımlar"
olmak üzere üç kavramın öne çıktığını
kaydetti.
KÜRESEL GÜNDEM GENÇLER
Yılmaz, zirve boyunca bütün dünyayı
ilgilendiren konuları ele aldıklarını ifade
ederek, sadece G-20 ülkelerinin değil, G-20
üyesi olmayan ülkelerin de gündeme dahil
edildiğini belirtti. Yılmaz, bildirgede, kadın
ve gençlerle ilgili çok önemli somut içerikler
bulunduğuna işaret etti.
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Türkiye G20’de ‘havanda su dövmeyin’ dedi
KEREM ALKİN

vermiş olan tüm personelle hatıra fotoğrafı
1990’1ı yılların sonlarında, İstanbul’da çektirmiş olması, hem tarihe güzel bir hatıra,
Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesi ile başladı, hem de anlamı açısından, tüm ekip için çok
Türkiye’nin kritik önemdeki küresel zirvelere değerli olmuştur.
Türkiye’nin Kadın’ ve ‘KOBİ’ gibi, küresel
ev sahipliği becerisi. Avrupa Güvenlik
ve işbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi, 2004 ölçekte hayati önem arz eden konuları
İstanbul NATO Zirvesi derken, Türkiye’nin G20’nin gündemine aldırmayı başarısı,
küresel
ölçekte
birbirinden
önemli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).
toplantılara ardı ardına imza attığına şahit Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya
olduk. G20 Liderler Zirvesi, küresel ölçekte, Odalar Federasyonu (WCF) katkılarıyla
güvenliğinden, ağırlamasına, organizasyon kurulan Dünya KOBİ Forumu Vakfı'nın
becerisinden, medya boyutuna, belki de en merkezinin İstanbul'da acıtması ve Dünya
zor organizasyon. Başından itibaren, en ufak Bankası (IBRD), Ekonomik işbirliği ve
bir aksama veya organizasyon hatası, ülkenin Kalkınma Örgütü'nün (OECD) aktif rol
itibarını zora sokabilir. Türkiye, bu derece kritik alma talepleri, kritik önemde gelişmelerdi.
dönem
başkanlığında,
önemde ve tüm dünyanın gözlerini çevirmiş Türkiye'nin,
olduğu bir organizasyonu, mükemmel bir toplantıları Türkiye ile sınırı kullanması G20
medya kapsamasıyla, başarıyla tamamladı. dışı, az gelişmiş ülkelerin de kucaklandığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ve birçok toplantı organize etmesi. B20, C20.
tebrik anlamında, organizasyona emek L20, W20. T20 gibi organizasyonlar ve B20
618
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çatısı altında ‘görev gücü’ gruplarında. Türk is
dünyasının birbirinden önemli temsilcilerinin
başkanlığında yürütülen çalışmalar müthiş
göz doldurdu ve Türkiye’nin dönem
başkanlığındaki içerik ve organizasyon
becerisi birçok kez alkışlandı. Burada TOBB
ve öncelikle Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu.
B20 Türkiye Şerpası Sarp Kalkan ve gene
ekibini, G20 is dünyası kin önemli bir gündem
oluşturmaları ve G20 liderleri için önemli bir
yol haritası oluşturmaları nedeniyle tebrik
etmek gerekir.
G20 LİDERLERİNE 19 BASLIK
Türkiye’nin başardığı bir diğer ilkte, İş20(B20) ve Emek-20'nin (L20) ilk kez bir araya
gelerek toplantı yapmaları oldu. Neticede,
iş dünyasında patronlar ve işgücü sürecin
iki önemli tarafı. Amaç, dünya için daha
iddialı bir katma değer üretmek ve bu katma
değerin daha hakkaniyetli paylaşılmasını
sağlamak ise, bunu her iki tarafın uzlaşması
halledecek. Nitekim, her zamanki liderlik
vasıfları ile. G20 Zirvesi’ne etkili bir ev
sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
B20-L20 ortak toplantısında verdiği mesajlar,
uluslararası sermayenin daha hakkaniyetli
davranması, katma değerin bölüşülmesi
ve yoksullara karsı zengin kesimin hasisçe
davranmasının da, bugün küresel sistemin
uğraştığı terör belasına uzanan yönleri
olduğunu hatırlatması, önemli tespitlerdi.
Beyrut ve Paris’teki terör saldırılarının hemen
sonrasına gelen ve bu saldırıların gölge
düşürmesinden endişe edilen G20 Liderler
Zirvesi ise Cumhurbaşkanlığı ekibinin,
Dışişleri Bakanlığı takımının titiz çalışmaları
ile. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vücut dilini
kullanmaktaki becerisi ile teröre ortak bir
‘küresel tavır’ gösterilmesi noktasında,
büyük bir başarıya dönüştü ve ilk kez küresel
ölçekteki 20 liderden 9 maddelik bir bildiri
çıktı.
Gelelim, B20’nin G20 Liderlerine yol
haritası olarak takdim ettiği 19 maddeye. Bu
maddelerin arasında, G20 ülkeleri arasında
ticareti kolaylaştırıcı anlaşmanın bir an
önce onaylanması ve yürürlüğe koyulması;

küresel finansal reform gündeminin nihai
hale getirilmesi ve onaylanması; G20
büyüme hedefleriyle bağlantılı, ‘ülkelere özel’
altyapı yatırım stratejilerinin hazırlanması,
Türkiye büyük projeler boyutunda, altyapı
yatırımları için en başarılı örnek ülke olarak
konuşuldu. G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği
Yüksek
Prensipleri’nin
uygulanması;
gene istihdamın ve kadınların istihdama
katılımı oranlarının arttırılması gibi kritik
konular sıralanmış. KOBİ’lerin alternatif
finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
KOBİ kredi güvenliği, KOBİ’lerin uluslararası
standartlara uyum sağlaması için destek
verilmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye
ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin
paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi,
gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret
sisteminin iyileştirilmesi, size bir çırpıda ne
kadar derin ve detaylı bir çalışma yapıldığı
konusunda ipucu verecektir. 7 Haziran ve
1 Kasım seçimleri öncesinde, bu köseden
tüm siyasi partilerimize yaptığım ‘dijital
dönüşüme yönelik çağrılarım umarım artık
anlam kazanmıştır.
FED İÇİN BİR AY DAHA
ABD Merkez Bankası’nın (FED) merakla
beklenen, bu yılın son toplantısına 1 ay
kaldı. FED’in faiz artıracağına dair küresel
piyasa profesyonelleri nezdindeki beklentinin
güçlenmesi ile, Euro-Dolar paritesi 1,08
doların altına zaten inmişti. Bu arada, yaklaşık
12-13 yıldır ihracat ve turizm fiyat bağlamasını
Euro cinsinden yapmaya özen gösteren Türk
şirketleri için, Euro’daki değer kaybı üzüyor.
Özellikle, Paris’teki terör eylemleri ve Avrupa
şehirleri için artan güvenlik tehdidi, dün FED
baskısı ile birleşerek, pariteyi 1,07 doların
bile altına getirdi. Bununla birlikte, artan
küresel terör tehdidi, küresel büyüme ve
ticarete yönelik endişeler ve doların değer
kazanmasının ABD acısından kimi mahsurları
dikkate alınarak, önümüzdeki 1 ay. FED
yetkililerinin, ağız değiştirerek, neden faiz
artmamalı yönünde mesajlar da verebileceği
konuşuluyor. Kısacası, bir aya daha bu FED
meselesini çekmeyi sürdüreceğiz.
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Hisarcıklıoğlu’na Fransa’dan büyük onur
Fransa tarihinde büyük öneme sahip olan barışı için önemlidir. Bu anlamlı nişanla Türk
ve bugüne kadar az sayıda kişiye takdim Fransız ilişkilerini güçlendirmeye yönelik
edilen Legion d'Honneur nişanının son sahibi sorumluluklarımız arttı" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu oldu.
Karanfil bıraktı
Fransa’nın en tanınmış madalyalarından
Hisarcıklıoğlu, Paris saldırısının ardından
Legion D'Honneur, TOBB Başkanı Rifat hayatını kaybeden 130'dan fazla insanın
Hisarcıklıoğlu'na verildi. Hisarcıklıoğlu, Fransa anısına Cumhuriyet Meydanı'na karanfil
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Andre bıraktı. Burada Hisarcıklıoğlu'na Fransa
Marcon'un teklifi ile Türkiye geliştirilmesine Odalar Birliği Başkanı Andre Marcon'da
yapmış olduğu katkılardan dolayı, Fransa eşlik etti. TOBB Yönetim Kurulu üyeleri
Cumhurbaşkanı
François
Hollande'ın de meydanda hazır bulunarak hayatını
onayıyla madalyaya layık görüldü. Fransa kaybedenler için karanfil bıraktı.
Cumhuriyeti’nden böyle bir nişan almaktan
YENİ BİR HAMLE GEREKLİ
onur duyduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu,
"Türk-Fransız -Fransa ekonomik ilişkilerinin
İki ülke arasındaki ikili ticaretin yukarı
ekonomik ve siyasi ilişkilerin önemine çekilmesi
gerektiğine
dikkat
çeken
inandım. Yaklaşık 700 yıllık tarihten gelen bir Hisarcıklıoğlu, "15 milyar dolar karşılıklı
dostluğumuz var. İlişkilerin en zor döneminde ticaret hacmi var. Bu rakam ne Fransa ne
Türkiye'deki Fransız dostlarımızla çalıştık. de Türkiye'nin ekonomik gücünü gösteriyor.
Türk Fransız ilişkileri AB, Ortadoğu ve dünya Ticarete yeni ivme kazandırmalıyız" dedi.
620
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TOBB’ye onur nişanı
İlk kez Mustafa Kemal Atatürk’ün aldığı,
Fransız hükümetinin en üst düzey nişanı
olan Legion D’Honneur, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na verildi.

anlamaktadır. Terörün seçtiği hedefler
özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve insanlığın
onurudur. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Bu
tür acıların yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Türkiye’den ilk olarak Mustafa Kemal
Atatürk’ün aldığı, Fransız hükümetinin en
üst düzey nişanı olan Legion D’Honneur, iki
ülke ilişkilerini geliştirmesi nedeniyle TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na verildi. Nişan,
Hisarcıklıoğlu’na, Fransa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği Başkanı Andre Marcon’un
teklifi ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın
onayı ile verildi.

Fransa Cumhuriyeti’nden böyle bir
nişan almaktan onur duyduğunu aktaran
Hisarcıklıoğlu,
“Ben
bir
girişimciyim,
sanayiciyim. Türk-Fransız ekonomik ve siyasi
ilişkilerin önemine inandım” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Paris
katliamı için Cumhuriyet Meydanı’na gelerek,
katliamda yaşamını yitirenler için karanfil
Madalya töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, bıraktı.
Fransa’da meydana gelen saldırıya değinerek
Fransız şirketler Türkiye’den memnun’
terörü nefretle kınadığını söyledi. Fransa
Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas
halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle mücadele Fekl ise Gümrük Birliği’nin modernleşmesi
eden halkımız, Fransa’nın endişesini ile birlikte ilişkilerin daha üst seviyeye
çıkarılabileceğini kaydetti. Fransız şirketlerin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Türkiye’de bulunmaktan memnun olduğunu
söyleyen Fekl, Fransız şirketlerinin enerji,
altyapı, demiryolu ve finans sektöründe 2023
vizyonuna katkıda bulunmak istediklerini
kaydetti.
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Hisarcıklıoğlu da, “Yaklaşık 700 yıllık
tarihten gelen bir dostluğumuz var. İlişkilerin
en zor döneminde Türkiye’deki Fransız
dostlarımızla çalıştık. Türk-Fransız ilişkileri
AB, Ortadoğu ve dünya barışı için önemlidir”
diye konuştu.
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TOBB Başkanı, Paris’te Hollande Onayı İle Legıon
D’Honneur madalyası aldı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa
devleti tarafından, şövalyelik unvanına
layık görüldü. Hisarcıklıoğlu’na, Legion
d’Honneur madalyası verildi. Hisarcıkoğlu’na
madalyasını takan Fransız Dış Ticaret
Bakanı Mattihas Fekl, Fransız işadamlarının,
Türkiye’de enerji, finans ve demiryolu gibi

alanlara yatırım yapmak istediğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki TOBB
heyeti, Paris’teki Cumhuriyet anıtına, terör
saldırılarında ölenlerin anısına karanfil bıraktı.
Hisarcıklıoğlu,
Fransa
Cumhurbaşkanı
Hollande’ın onayı ile Legion d’Honneur
madalyası aldı.

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

623

72. GENEL KURUL

21.11.2015

Hisarcıklıoğlu’na FRANSIZ NİŞANI
başladı. Terörü nefretle kınadığını ve Fransa
halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Terörle mücadele eden
halkımız Fransa’nın endişesini anlamaktadır.
Terörün seçtiği hedefler özgürlük eşitlik
kardeşlik ve insanlığın onurudur. Terörün
dini ve milliyeti yoktur. Bu tür acıların
yaşanmamasını diliyorum” dedi. Fransa
Cumhuriyetinden böyle bir nişan almaktan
onur duyduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Ben bir girişimciyim sanayiciyim. TürkFransız ekonomik ve siyasi ilişkilerin önemine
inandım. Yaklaşık 700 yıllık tarihten gelen bir
dostluğumuz var. İlişkilerin en zor döneminde
Türkiye’deki Fransız dostlarımızla çalıştık.
ONUR DUYDUM
Türk Fransız ilişkileri AB, Ortadoğu ve dünya
Madalya töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, barışı için önemlidir. Bu anlamlı nişanla Türk
sözlerine Fransa’daki son terör eylemleri Fransız ilişkilerini güçlendirmeye yönelik
nedeniyle duyduğu üzüntüyü aktararak sorumluluklarımız arttı” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, Fransa’nın
en üst düzey nişanı olan “Legion d’Honneur”
madalyası verildi. İlki Fransa İmparatoru
Napolyon tarafından 1804 yılında verilen
ve o tarihten bu yana da her yıl verilmeye
devam edilen ‘Legion d’Honneur’, TürkiyeFransa ilişkilerine yaptığı katkılarından dolayı
Hisarcıklıoğlu’na verildi. Hisarcıklıoğlu, Fransa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkam Andre
Marcon’un teklifi ile Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande’ın onayı ile madalyaya layık
görüldü. Türkiye’den ilk olarak Mustafa Kemal
Atatürk’e verilen madalyayı, iş dünyasının
bazı önemli isimleri de almıştı.

624

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

BASINDA TOBB - KASIM 2015

İVME KAZANDIRALIM

AB’nin geleceği ile ilgili vizyonda Türkiye'nin
İki ülke arasındaki ikili ticaretin yukarı de yer almasına yönelik olarak Fransa'nın
çekilmesi
gerektiğine
dikkat
çeken desteğine ihtiyaç var."
FRANSA’DAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Hisarcıklıoğlu, "15 milyar dolar karşılıklı
ticaret hacmi var. Bu rakam ne Fransa ne
FRANSA Dış Ticaret Bakanı Mattihas
de Türkiye'nin ekonomik gücünü gösteriyor. Fekl de, her iki ülkenin mevcut fırsatları
Ticarete yeni ivme kazandırmalıyız. Fransız değerlendirmesi gerektiğini belirterek Gümrük
şirketlerin Türkiye'deki yatırımı yüzde 10 Birliği’nin modernleşmesiyle birlikte ilişkilerin
civarında. Biz daha fazla Fransız şirketinin daha üst seviye çıkarılabileceğini kaydetti.
yatırım yapmasını destekliyoruz. Enerji Fransız şirketlerin Türkiye’de bulunmaktan
ve ulaşım başta olmak üzere yeni Fransız mutluluk duyduğunu aktaran Fekl, “Ülkenizin
yatırımlarım ülkemizde görmek istiyoruz. kalkınmasına ve 2023 vizyonuna önemli
Fransa'da da Türkiye'den daha fazla yatırım katkıda bulunmak istiyorlar. Enerji, alt yapı,
yapılmalı” dedi. Fransa’nın AB’nin mimarı demiryolu ve finans sektörleri öne çıkıyor.
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle Türk şirketlerinin de Fransa’da bulunması
devam etti: “Bugünlerde Türkiye ile AB önemlidir. Dış ticaret bakanı olarak şunu
arasındaki Gümrük Birliği’nin kapsamının söylüyoruz. İlişkileri bu 5 alanda geliştirebiliriz.
genişletilmesi
konuşuluyor.
Modernize Türk ve Fransız şirketleri bu potansiyeli
edilecek Gümrük Birliği ile işlem hacmi değerlendirmeli” dedi.
büyüyecektir. Türkiye ve Avrupa Fransa’nın
desteğine ihtiyaç duymaktadır. Fransa AB ile
ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamalıdır.
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Hisarcıklıoğlu’na Legıon D’Honneur nişanı

Fransa’dan 2023 vizyonuna destek
Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas Fekl,
Türkiye ile Fransa’nın mevcut fırsatları
değerlendirmesi gerektiğini belirterek Gümrük
Birliği’nin modernleşmesiyle birlikte ilişkilerin
daha üst seviye çıkarılabileceğini kaydetti.
Fransız şirketlerin Türkiye’de bulunmaktan
mutluluk duyduğunu aktaran Fekl, “Fransız
şirketler, ülkenizin kalkınmasına, 2023
vizyonuna enerji, altyapı, demiryolu ve
finans sektöründe önemli katkıda bulunmak
istiyorlar” dedi.
Fransa’nın en tanınmış madalyalarından
Legion D’Honneur nişanı, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’na verildi. Fransa
İmparatoru Napolyon’un 1804 tarihinden
itibaren verdiği nişanın yeni sahibi Türkiye
Fransa ilişkilerine katkılarından dolayı
Hisarcıklıoğlu oldu.
Türkiye’den ilk olarak
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Mustafa Kemal Atatürk’e verilen madalyayı
iş dünyasının önemli isimleri de daha önce
almıştı.
Hisarcıklıoğlu, Fransa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği Başkanı Andre Marcon’un
teklifi ve Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande’ın onayı ile madalyaya layık görüldü.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Fransa’da
meydana gelen saldırıya değinerek terörü
nefretle kınadığını söyledi. Fransa halkı
ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle mücadele eden
halkımız Fransa’nın endişesini anlamaktadır.
Terörün seçtiği hedefler özgürlük eşitlik
kardeşlik ve insanlığın onurudur. Terörün
dini ve milliyeti yoktur. Bu tür acıların
yaşanmamasını diliyorum” dedi.
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Fransa’dan böyle bir nişan almaktan arasında Fransa’nın himayesi altında güçlü
onur duyduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, ve sıkı işbirliğinin geliştirilmesini istiyorsunuz”
“Bu anlamlı nişanla Türk Fransız ilişkilerini dedi.
güçlendirmeye yönelik sorumluluklarımız
Ticarete Gümrük Birliği desteği
arttı” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük
Yeni ticaret hamlesi
Birliği kapsamında sanayinin yanısıra tarım
Hisarcıklıoğlu, “15 milyar dolar karşılıklı ve kamu alımlarının da konuşulduğunu
ticaret hacmi var. Ticarete yeni ivme belirterek şunları söyledi:
kazandırmalıyız. Biz daha fazla Fransız
“Modernize edilecek Gümrük Birliği ile
şirketinin yatırım yapmasını destekliyoruz” işlem hacmi büyüyecektir. Fransa AB’nin
şeklinde konuştu.
mimarıdır. Türkiye ve Avrupa Fransa’nın
YATIRIM ÇAĞRISI

Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas
Fekl, “ilişkileri 5 alanda geliştirebiliriz.
Türk ve Fransız şirketleri bu potansiyeli
değerlendirmeli Türk-Fransız Ticaret Odası
kurmak istiyoruz. Bunun yanısıra iki oda

desteğine ihtiyaç duymaktadır. Geçmişte AB
üyelik sürecine başlayan Fransa bu ilişkilerin
geliştirilmesine katkı sağlamalıdır. Fransa’nın
AB’nin geleceği ile ilgili vizyonda Türkiye'nin
de yer almasına yönelik desteğine ihtiyaç
var."
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TOBB Başkanına Fransa’dan nişan
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
13 Hisarcıklıoğlu, Fransa’da meydana gelen
Kasım’daki terör saldırılarında hayatını saldırıya değinerek terörü nefretle kınadığını
kaybedenleri anmak için Republique söyledi.
Meydanı’na çiçek bıraktı.
YENİ TİCARET HAMLESİ
Türkiye-Fransa ilişkilerine olan katkısından
Hisarcıklıoğlu “Ben bir girişimciyim,
dolayı Legion D’Honneur nişanı verilen sanayiciyim. Türk-Fransız ekonomik ve
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “İki ülkenin siyasi ilişkilerinin önemine inandım. Yaklaşık
ilişkileri dünya barışı için de önemli” dedi.
700 yıllık bir dostluğumuz var. İlişkilerin
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Başkanı
(TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa’da
Legion D’Honneur nişanı aldı. Fransa
İmparatoru Napolyon’un 1804 tarihinde
vermeye başladığı nişanın sahibi Türkiye
Fransa ilişkilerine olan katkılarından dolayı
Hisarcıklıoğlu’nun oldu. Türkiye’den ilk olarak
Mustafa Kemal Atatürk’e verilen madalyayı
iş dünyasının önemli isimleri de daha
önce almıştı. Madalya töreninde konuşan
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en zor döneminde Türkiye’deki Fransız
dostlarımızla çalıştık. Türk Fransız ilişkileri
AB, Ortadoğu ve dünya barışı için de önemli.
Bu anlamlı nişanla Türk Fransız ilişkilerini
güçlendirmeye yönelik sorumluluklarımız
arttı” diye konuştu. İki ülke arasındaki ikili
ticaretin yukarı çekilmesi gerektiğine dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu “15 milyar dolar karşılıklı
ticaret hacmi var. Bu rakam ne Fransa ne
de Türkiye’nin ekonomik gücünü gösteriyor.
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Ticarete yeni ivme kazandırmalıyız. Fransız
şirketlerin Türkiye’deki yatırımı yüzde 10
civarında. Biz daha fazla şirketin yatırım
yapmasını destekliyoruz. Enerji ve ulaşım
başta olmak üzere yeni yatırımları ülkemizde
görmek istiyoruz. Fransa’da da Türkiye’den
daha fazla yatırım yapılmalı” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği kapsamında
sanayinin yanı sıra tarım ve kamu alımlarının
da konuşulduğunu belirterek şunları söyledi:
“Modernize edilecek Gümrük Birliği ile işlem
hacmi büyüyecek. Fransa AB’nin mimarıdır.
Türkiye ve Avrupa Fransa’nın desteğine ihtiyaç
duymaktadır. Geçmişte AB üyelik sürecine
başlayan Fransa bu ilişkilerin geliştirilmesine
katkı sağlamalı. Fransa’nın AB’nin geleceği
ile ilgili vizyonda Türkiye'nin de yer almasına
yönelik desteğine ihtiyaç var."

5 alanda yatırım çağrısı
FRANSA Dış Ticaret Bakanı Mattihas
Fekl, Gümrük Birliği’nin modernleşmesi
ile birlikte ilişkilerin daha üst seviye
çıkarılabileceğini söyledi. Fransız şirketlerin
Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu
aktaran Fekl “Ülkenizin 2023 vizyonuna
önemli katkıda bulunmak istiyorlar, enerji,
altyapı, demiryolu ve finans sektöründe.
Türk şirketlerinin de Fransa’da bulunması
önemli. İlişkileri 5 alanda geliştirebiliriz.
Türk ve Fransız şirketleri bu potansiyeli
değerlendirmeli. Türk-Fransız Ticaret Odası
kurmak istiyorsunuz. Bunun hem Türkiye’ye
ilgi duyan Fransızların hem de Fransa’ya ilgi
duyan Türklerin sıkı ilişkilerin geliştirilmesine
katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NA DÜNYACA ÜNLÜ NİŞAN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir gün. Fransa Cumhuriyetinden böyle bir
Türkiye - Fransa ticari ilişkilerine verdiği nişan almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.
katkılardan dolayı Fransa’nın en üst düzey
FRANSIZ HALKINI ANLIYORUZ
nişanı Legion d’Honneur ile ödüllendirildi.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu geçen
Hisarcıklıoğlu’na ünlü nişanı Fransa Dış
hafta
Paris’te düzenlenen terör saldırılarını
Ticaret Bakanı Fekl taktı
kınadığını
belirterek,
“Teröre
karşı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği mücadelede Fransız halkıyla dayanışma
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, içindeyiz. Daha geçtiğimiz ay IŞÎD ve
Fransa’nın ve dünyanın en üst düzey bağlantılı gruplar, benim de yaşadığım
nişanlarından Legion d’Honneur’e layık Ankara’da canlı bombayla 102 kişiyi öldürdü.
görüldü. Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas Yıllardır terörle mücadele eden halkımız,
Fekl,
Fransa
Dışişleri
Bakanlığında Fransız halkının endişesini çok iyi anlıyor”
düzenlenen törende Hisarcıklıoğlu’na Legion diye konuştu. Hisarcıklıoğlu da Bakan Fekle
d’Honneur madalyası taktı Hisarcıklıoğlu da TOBB’un Ankara’daki merkez binasının
Bakan Fekle TOBB’un Ankara’daki merkez Fransa Bayrağı’nın renkleriyle ışıklandırılmış
binasının Fransa Bayrağı’nın renkleriyle fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.
ışıklandırılmış fotoğrafının olduğu bir tablo Bu arada; bu yıl 5’incisi düzenlenen G3
hediye etti. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Forumu, Uluslararası Girişimcilik Merkezi
Legion d’Honneur nişanına layık görülmesine (UGM), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu,
ilişkin, “Bugün benim için çok onurlu ve mutlu TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve GATE ev
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sahipliğinde, Vodafone ana sponsorluğu ve
TEB Özel Melek Yatırım Platformu desteğiyle
gerçekleştirildi. 81 ilden gelen 600 u aşkın
katılımcı, 10 ar kişilik masalarda mentorlarla
buluştu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin
de aralarında bulunduğu alanında uzman 90
iş insanı, tecrübelerini girişimci ve girişimci
adaylarıyla paylaştı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Fransa’nın en üst düzey nişanı olan
Legion d’Honneur’e layık görüldü. Fransa
Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törende
Hisarcıklıoğlu’na
Legion
d’Honneur
madalyasını, Fransa Dış Ticaret Bakanı
Mattihas Fekl (sağda), taktı. Bu arada;
TOBB’un ev sahipliğinde Vodafone’un ana
sponsorluğunda gerçekleştirilen G3 Forumu
İstanbul’da gerçekleştirildi.
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İyi işleyen bir hukukla güven duygusu artar
toplumda güven duygusunun artacağını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Kişilere ve kurumlara
güven varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler.
Güvenin olmadığı bir ülkede ne yaparsanız
İş dünyasının önemli temsilcileri dün yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor”
"Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nda bir dedi.
1 suçlamadan 7 dava
araya geldi ve bu alandaki taleplerini yüksek
sesle dile getirdi.
Yaşanan güncel sorunlara değinen
İş dünyasının taleplerini dile getiren TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kişilere ve
kurumlara güven varsa, ekonomi daha iyi ve
adil işler" dedi.

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, bir ihracat
işleminde soruşturma olduğu zaman tam 7
dava ile karşı karşıya kalınabildiğini vurguladı.
Olpak, şunu anlattı: “Vergi kaçakçılığı
isnadıyla 2 dava; birisi mali, diğeri hapis,
ihracat kaçakçılığından 2 dava; yine mali
ve hapis. 2 dava da evrakta sahtekârlıktan,
resmi ve özel evrakta. Bir de kambiyo davası,
BÜYÜME DE KALICI OLMAZ
etti 7 dava. 1 koyundan 2 post çıkmazken, 1
Bu noktada hukuk sisteminin önemine suç isnadından 7 dava çıkarsa hem yargıya,
işaret eden ve iyi işleyen bir sistem olursa hem bize yazık.”
Burada
konuşan
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
kalkınmanın
ve
zenginleşmenin yolunun özel sektörden
geçtiğini, özel sektörü güçlendirmenin ve
küresel rekabet karşısında ayakta kalmayı
sağlamanın yolunun da maç yapılan sahayı
düzeltmek olduğunu kaydetti.
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POZİTİF AYRIŞIRIZ

geçirerek, tüm olumsuz küresel ekonomik
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran- koşullara rağmen içinde bulunduğu ülkeler
Symes ise Türkiye’nin yargı ve hukuk sistemi grubunda pozitif ayrışabileceğini söyledi.
alanındaki reform adımlarını hızla hayata
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Kalkınmanın yolu özel sektörden geçiyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınmanın
ve zenginleşmenin yolunun özel sektörden
geçtiğini söyledi. İstanbul’da düzenlenen
Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na katılan
Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörü güçlendirmenin
küresel rekabet karşısında ayakta kalmayı
sağlamanın yolu da bir anlamda maç
yapılan sahayı düzeltmektir” diye konuştu.
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Sempozyuma Adalet Bakanı Kenan İpek,
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Cansen Başaran ve
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
Başkanı Ahmet Erdem de katılarak birer
konuşma yaptı.
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Özel sektörün maç sahası düzeltilmeli
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iyi
işleyen bir hukuk sistemi olursa toplumda
güven duygusunun artacağını belirtti. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da
gerçekleştirilen Yargı ve İş Dünyası
Sempozyumu’nda
yaptığı
konuşmada,
kalkınmanın ve zenginleşmenin yolunun
özel sektörden geçtiğini, özel sektörü
güçlendirmenin küresel rekabet karşısında
ayakta kalmayı sağlamanın yolunun da maç
yapılan sahayı düzeltmek olduğunu kaydetti.
1 SUÇTAN 7 DAVA
Hisarcıklıoğlu, hukukun, güven demek
olduğuna dikkati çekerek, güven olursa reel
sektörün daha kolay risk alıp yatırım ve
üretim yapacağını dile getirdi. Türkiye’nin,
mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan

bir millet olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: ‘Yargı ve is Dünyası
Sempozyumu’na Adalet Bakanı Kenan
ipek, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD
Başkanı Nail Olpak, YASED Başkanı Ahmet
Erdem ve is dünyası temsilcilerinin katıldı.
"İyi işleyen bir hukuk sistemi olursa toplumda
güven duygusu artar. Kişilere ve kurumlara
güven varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler.
Güvenin olmadığı bir ülkede ne yaparsanız
yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor.
Dolayısıyla esasında hukuk ekmektir. Su ve
ekmek nasıl ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle
bir ihtiyaç.” “1 koyundan 2 post çıkmazken, 1
suç isnadından 7 dava çıkarsa hem yargıya
hem bize yazık” diyen Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail
Olpak da daha hızlı ve daha adil işleyen bir
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hukuk devletine herkesin ihtiyacı olduğunu
söyledi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği
(YASED) Başkanı Ahmet Erdem ise hukuki
reformların hayata geçirilmesinin Türkiye’nin
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rekabetçiliğini artırmada büyük önem
taşıdığını belirtti. Erdem, hızlı adli ve idari
yargı süreçlerinin yatrım için son derece
önemli olduğuna işaret etti.
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Türkiye’den küresel KOBİ’ler adına lobi
Dünya KOBİ Forumu’nun İstanbul’da
kurulduğunu
hatırlatan
Hisarcıklıoğlu,
“KOBİ’lerin avukatlığını yapacağız, finansmana
erişim kolaylaşacak” diye konuştu.
İstanbul'da kurulan Dünya KOBİ Forumu
Vakfı'nın başkanlığını da yürüten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu Vakıfla
KOBİ'lerin de artık dünya genelinde resmi bir
savunucusu olduğunu belirtti.
AVUKATLIĞINI YAPACAĞIZ
KOBİ Forumu Vakfı’nın İstanbul’da
çalışarak, KOBİ’ler adına lobi yapacağını
söyleyen
Hisarcıklıoğlu,
“KOBİ’ler
bankacılıktan şikayetçi, finansman erişiminde
güçlük
çekiliyor.
Basel’de
KOBİ’lerin
avukatlığını yapacağız” dedi. Dünya Bankası

ve OECD ile de konuyu ele aldıklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu, Basel’i yürüten
Finansal İstikrar Kurulu'yla müzakerelerin
sürdüğünü belirterek, halen Basel sürecinden
yararlanamayan KOBİ'lerin uyumu için
takipçilik yapacaklarını aktardı. Bu sorunun
asılmasıyla finansmanın da daha ucuz temin
edileceğini söyledi.
KOLAY ORTAKLIK KURULACAK
Sistem değişikliğine ilişkin Türkiye örneğini
veren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ve çevresinde
iş yapmak isteyen bir Çin şirketi, sistemdeki
KOBİ’lerde rahatlıkla ortaklık kurabilecek”
dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önceliği olan
kapsayıcılık ilkesinin G20 damga vurduğunu,
ilk defa KOBİ’lerin zirvede yer aldığını söyledi.
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İHRACAT BASİTLEŞECEK
HİSARCIKLIOĞLU,
prosedürün
basitleştirilerek
KOBİ’lerin
de
birkaç
saat içinde ihracat yapabileceği ortamı
oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı. Sistemin
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hayata geçebilmesi için 170 ülkeden
109’unun onayının gerektiğini söyleyen
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD, Çin ve AB’nin
imzalamasıyla birlikte toplam 51 sayısına
ulaşıldığını da söyledi.

BASINDA TOBB - KASIM 2015

23.11.2015

'KOBİ’ler birkaç saate ihracat yapabilecekler'
belirterek “KOBİ’ler bankacılık sisteminden
şikâyetçi, finansmana erişmekte büyük
güçlük çekiyorlar. KOBİ’lerin avukatlığını
yapacağız. Finansmana erişim kolaylaşacak.
Dünya ticareti kolaylaştırılınca KOBİ’ler 3
saatte ihracat yapacak konuma gelecek”
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Dünya dedi.
Legion d’Honneur nişanını almak için
Bankası ve OECD’nin desteğiyle kurulan ve
merkezi İstanbul olan Dünya KOBİ Forumu Fransa’nın başkenti Paris’e giden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada Milletlerarası
Vakfı, KOBİ’ler adına lobi yapacak.
Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın başkanlığını Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu
yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya
KOBİ Forumu Vakfı’nın lobi faaliyetiyle
KOBİ’lerin kolayca finansmana erişeceğini
ve dünya ticaretinin kolaylaşmasıyla saatler
içerisinde ihracat yapabilecek konuma
geleceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, toplantıdaki izlenimlerini ve
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
istihdamın yüzde 60’ını sağlayan KOBİ’ler önümüzdeki dönemde KOBİ’ler için atılacak
için başta finansmana erişim olmak üzere adımları anlattı.
önemli kararlara öncülük yapılacağını
İhracat kolaylaşacak
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Yeni dönemle birlikte sistemin işleyişindeki
değişikliğe ilişkin Türkiye örneğini veren
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ve çevresinde iş
yapmak isteyen bir Çin şirketi veya başka
ülkenin şirketi, sistemdeki KOBİ’lerde
rahatlıkla ortaklık kurabilecek” dedi.
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Gümrüklerde
işlemlerin
günlerce
sürdüğünü
kaydeden
Hisarcıklıoğlu,
prosedürün basitleştirilerek KOBİ’lerin de
birkaç saat içinde ihracat yapabileceği,
malların daha serbest dolaşacağı ortamı
oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
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KOBİLERİN AVUKATIYIZ
HİSARCIKLIOĞLU,
DÜNYA
KOBİ öncülüğünde KOBİ’ler için yeni bir dönem
VAKFININ YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIĞINI başladığını da sözlerine ekledi.
SÖYLEDİ
LOBİ YAPACAĞIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
ICC, Dünya Bankası ve OECD’nin
öncülüğünde kurulan Dünya KOBİ Vakfı’nın desteğiyle Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın
küresel çapta lobi yapacağını belirterek, kurulduğunu
anımsatan
Hisarcıklıoğlu,
“Basel sürecinde KOBİ’lerin avukatı olacağız” merkezi İstanbul olan vakıfla birlikte artık
dedi.
KOBİ’lerin de büyük organizasyonlarda
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Legion d’Honneur nişanım almak için gittiği
Fransa’daki temaslarını değerlendirirken,
“Burada Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
toplantılarına da katıldım ve gördüm ki
Türkiye’nin G-20 ve B-20’deki başarıları
ICC yönetim kurulu toplantısında 4-5 kez
alkışlandı” dedi. Hisarcıklıoğlu, çalışmaları
tamamlanan G20 sonrasında Türkiye’nin

resmi temsilcisi olduğunu kaydetti. Bunun
ilk örneğinin G-20 olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Vakıf İstanbul’da çalışarak
KOBİ’ler adına lobi yapacak. Dünya
platformunda bir savunucuları olacak.
KOBİ’ler bankacılık sisteminden şikayetçi,
finansmana
erişmekte
büyük
güçlük
çekiyorlar. Basel sürecinde KOBİ’lerin
avukatlığını yapacağız. Basel sürecinden
yararlanamayan KOBİ’lerin buna adapte
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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olması için takipçi olacağız” dedi. Dünya
Bankası ve OECD ile de konuyu ele aldıklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu, sorunun asılmasıyla
birlikte finansmanın da daha ucuz ve kolay
temin edileceğini söyledi.
İHRACAT HIZLANIR
Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında
B-20 olarak ticaretin kolaylaştırılması
anlaşmasına yoğunlaştıklarını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, bu anlaşmanın yürürlüğe
girmesinin de başta KOBİ’ler olmak üzere
tüm ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.
Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığı öncesinde
söz konusu anlaşmaya imza sayısının sıfır
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünya
Ticaret Örgütü’ne üye 170 ülkeden 109’unun
onayı gerekiyor. Bu dönemde ABD, Çin ve
AB’nin imzalamasıyla birlikte toplam imza
sayısı 51’e ulaştı. Bu ülkelerin onaylanması
işi büyük ölçüde kolaylaştırdı. Dünya
genelinde
ticaretin
kolaylaştırılmasıyla
birlikte KOBİ’ler bütün dünyaya rahatlıkla
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ihracat yapabilecek. KOBİ’lerin de birkaç
saat içinde ihracat yapabileceği, malların
daha serbest dolaşacağı ortamı oluşturmaya
çalışıyoruz” dedi.
Taleplerin 14’ü bildirgeye girdi
G-20’in iş dünyası ayağını temsil eden
B-20’nin dünya ticaretinin yüzde 80’i dünya
gayrisafi hasılasının yüzde 85’ini temsil
ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
önceliği olan kapsayıcılık ilkesinin toplantılara
damga vurduğunu söyledi. B-20 dönem
başkanı olarak zirvelerde sesi duyulmayan
ülkelerde farkındalığım ortaya koymak için
4 kıtada çok sayıda toplantı yaptıklarını ve
190 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, yaklaşık bin 500 sayfa talep
listesi oluşturduklarını kaydetti. Bunu da 19
maddeye indirerek G-20 liderler zirvesine
sunduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “19
talepten 14’ünün liderler zirvesi bildirgesinde
yer alması büyük başarı” dedi.
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Dünya KOBİ’lerinin avukatlığını Türkiye yapacak
Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin dünya genelinde
resmi savunucusunun Türkiye olduğunu
belirtti. DÜNYA genelindeki Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) finansman ve
ihracatta rahatlatacak yol haritası Türkiye’de
çiziliyor. İstanbul’da kurulan Dünya KOBİ
Forumu Vakfı’nın Başkanlığını yürüten
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin
artık dünya genelinde resmi bir savunucusu
olduğunu söyledi. Başta finansmana erişim
olmak üzere KOBİ’lerle ilgili çok önemli
kararlara öncülük yapılacağını belirten
Hisarcıklıoğlu “Basel sürecinde KOBİ’lerin
avukatlığını yapacağız, finansmana erişim
kolaylaşacak. Dünya ticareti kolaylaştırılınca
KOBİ’ler 3 saatte ihracat yapacak” diye
konuştu.

YABANCI ORTAK KOLAYLAŞACAK
Yeni dönemle birlikte sistemin işleyişindeki
değişikliğe ilişkin Türkiye örneğini veren
Hisarcıklıoğlu “Türkiye ve çevresinde iş
yapmak isteyen bir Çin şirketi veya başka
ülkenin şirketi, sistemdeki KOBİ’lerde
rahatlıkla ortaklık kurabilecek” dedi. B20’nin
dünya ticaretinin yüzde 80’ini, dünya gayrisafi
hasılasının yüzde 85’ini temsil ettiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önceliği olan
kapsayıcılık ilkesinin Antalya’daki toplantılara
damga vurduğunu, ilk defa KOBİ’lerin zirvede
yer aldığını söyledi.
51 ülke imzaladı
KOBİ’LERİN doğrudan ihracat yapmasının
önünü açacak bir konuda daha çalıştıklarını
dile getiren Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde
ticaretin kolaylaştırılmasıyla birlikte KOBİ’lerin
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bütün dünyaya rahatlıkla ihracat yapabilecek
duruma geleceğini söyledi. Sistemin hayata
geçebilmesi için Dünya Ticaret Örgütüne üye
170 ülkeden 109’unun onayının gerektiğini

644

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

ifade eden Hisarcıklıoğlu, ABD, Cin ve
AB’nin imzalamasıyla toplam 51 sayısına
ulaşıldığını, bu ülkelerin onaylamasının isi
büyük ölçüde kolaylaştırdığını bildirdi.
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‘Kuzey Afrika’ya Fransız kalmayız
Fransa’da Türk Ticaret Odası kuruluyor.
Fransız yatırımcılar, Kuzey Afrika pazarına
Türklerle girecek. İşbirliğiyle birlikte iki taraf
arasındaki yatırımlarda da enerjik bir dönem
hedefleniyor. Türkiye’de önemli yatırımları
olan Fransızlar, Türkiye ile ticari ilişkileri
daha da fazla geliştirmek için harekete
geçti. Fransa’da TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen Fransa
Odalar Birliği Başkanı Andre Marcon, “Rifat
Bey’le Fransa’da Türk Ticaret Odası kurma
çalışmamız var” dedi. Marcon, Kuzey
Afrika’da Fransızca bilen Türk girişimcilerle
ortak çalışabileceklerini belirterek, otomotiv,
enerji, hizmet ve gıda sektöründe işbirliği
yapılabileceğini kaydetti. Fransa’da Türk
gazetecilerle bir araya gelen Marcon, “Fransız
müteşebbisler Türkiye’yi iyi tanımıyor.

Fransız müteşebbislere şunu söylüyoruz:
Bazı büyük Fransız şirketlerin Türkiye’de
yaptıklarını örnek alın. Ne kadar memnun
olduklarını görün Türkiye ile çalışmaktan.
TOBB ile olan ilişkilerimizde ticari ilişkilerin
kolaylaştırılması üzerinde durduk, özellikle
vize konusunda. Fransa’da çalışabilmek
için Türk müteşebbislerin üç dört hafta
beklemeleri, vize almak için bu anormaldi.
Rifat beyle (Hisarcıklıoğlu) Fransa’da Türk
Ticaret Odası kurma çalışmamız var” dedi.
‘Türk dostlarımız...’
Türk girişimcilerin Fransa’da yatırım
yapmasını istediklerini anlatan Andre
Marcon, “Her bir piyasa diğerini bilmekten
faydalanabilir. Kuzey Afrika’da Fransızca bilen
Türk girişimcilerle birlikte ortak çalışmamız
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olabilir mesela.Türk dostlarımız Balkan ve Kanımca özellikle gıda ve tarım sektöründe
Ortadoğu’yu iyi biliyorlar. Onlarla birlikte yatırımların büyük çoğunluğu bu sektöre
bizde bu piyasalarda olabiliriz. Otomotiv ve yönelik olacaktır” şeklinde konuştu.
enerji sektöründe, hizmet sektöründe olabilir.
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İstikrara ‘Fransız kalmayacaklar’
Fransız Odalar Birliği Başkanı Andre
Marcon (Sağda), TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile Fransa’da Fransız-Türk
Ticaret Odası için çalıştıklarını söyledi.

gıdaya dönüştürülmesi konusunda Türkiye’nin
büyük potansiyelinden Fransız şirketlerinin
yararlanabileceğini kaydetti. Marcon, bu
alanda yatırım yapmak isteyen Fransız
Fransız Odalar Birliği Başkanı, seçim şirketlerinin bulunduğunu açıkladı. Marcon,
sonrası Fransız şirketlerin yatırım hazırlığı Türkiye’nin potansiyelini daha yakında
tanıtmaya devam edeceklerini aktardı.
yaptıklarını söyledi.
YATIRIM DAVETİ
1 KASIM’DA sandıktan istikrarın çıkmasının
ardından yabancı şirketler yatırım için sıraya
girdi. Fransa Odalar Birliği Başkanı Andre
Marcon, Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe
yatırıma hazırlanan Fransız şirketler olduğunu
açıkladı. Türkiye’de otomotiv başta olmak
üzere enerji ve hizmetler sektöründe önemli
Fransız yatırımları olduğunu aktaran Marcon,
işbirliğinin kendisini gösterecek başka bir
sektörün de gıda olduğunu kaydetti. Marcon,
bu kapsamda standartlarla ilgili sorunların
aşılması halinde, tarımsal üretim ve bunun

Genç nüfusa sahip Türkiye’nin önemli
bir potansiyeli olduğunu belirten Marcon,
eski Avrupa kıtası ile Balkanlar ve Ortadoğu
arasında köprü görevi gören Türkiye’nin
yatırım için çok avantajlı olduğunun kaydetti.
Marcon, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ile Fransa’da da Fransız Türk Ticaret
Odası kurulması konusunda çalışmaya
başladıklarını, Türk girişimcilerin de Fransa’ya
yatırım yapmasını istediklerini kaydetti.
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İş dünyasından hükümete güvenoyu
İş dünyasını temsil eden oda ve dernekler bir mesai harcamaya hazırız.
64. hükümete tam destek verdi. Başkanlar
İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Hükümetin
"Bir yıl kayboldu şimdi bir an önce ekonomiye Türkiye’yi ve ekonomiyi 2023 hedeflerine
odaklanılmalı” çağrısında bulundu.
taşıyacak, refahımızı artıracak, çözüm
Yeni hükümetin kurulması özellikle bulacak çalışmaları gerçekleştireceğine
ekonomi çevresini rahatlattı. Kabineyi yürekten inanıyoruz. Plan ve kararlarını
değerlendiren iş dünyası, hükümetin hayata geçirilmesi için iş dünyası olarak
kararlı duruşuyla yüksek büyüme iştahını üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
sürdüreceğini belirtti. İşte görüşler:
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Güçlü bir tek parti iktidarının sandıktan
çıkması istikrar, huzur ve güvenin daha
da güçlenmesi açısından büyük bir fırsat.
Yeni hükümetimizin bunu en iyi şekilde
değerlendireceğine, ekonomiye ve reform
sürecine odaklanacağına inanıyorum. Türk
iş dünyası olarak 2023 için koyduğumuz
ekonomik hedeflere ulaşabilmek için yoğun
648
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Artık ekonomiye odaklanıp ihtiyaç duyulan
reformların bir an önce hayata geçirilmesini
bekliyoruz. Rusya önemli bir pazar. Ülke
olarak toplamda 6.1 milyar dolarlık ihracatımız
söz konusu. Bugün Suriye sınırında yaşanan
ciddi gelişmelerin Rusya ile ilişkilerimize
zarar vermeden çözülmesini arzu ediyoruz.
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Ekonomiye odak

ekonomik göstergeleri olumlu seyreden
TGSD Başkanı Şeref Fayat: Başta Türkiye’nin yeni hükümetin kararlı duruşuyla
ekonomi olmak üzere uzun zamandır yüksek büyüme iştahını sürdüreceğine S*
ötelenen sorunla farımız var. Yeni hükümetin inanıyoruz.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye
bir an önce ekonomiye odaklanacağına
ve sorunların çözümü için çalışacaklarına yeni bir ekonomik ve siyasi istikrar fırsatı
yakaladı. Güçlü Bir Ekonomi, Güçlü Bir
inanıyorum.
Türkiye anlayışı eşliğinde İSO olarak, yeni
Türkiye için fırsat
hükümete Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: reformları yapması, her alanda kalkınma
İhracat ailesi olarak, 4 yıl sürecek bir istikrar hamlesine devam edilmesi, sanayimizin
hükümetinin işbaşında olmasının Türkiye geliştirilmesi, kaliteli bir ekonomik büyüme
için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dünya ve istihdamın artırılması çabalarına her türlü
ekonomisinde yaşanan gerilemeye rağmen desteği vereceğiz.
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‘EKONOMİYE VE REFORM SÜRECİNE
ODAKLANALIM’
Yeni hükümetin açıklanmasının ardından odaklanıp ihtiyaç duyulan reformların bir an
iş dünyasının temsilcileri yeni ekonomi yöne önce hayata geçirilmesini bekliyoruz.”
timinden beklentilerini şöyle sıraladı:
■Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı
■Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Mehmet Büyükekşi: "Dünya ekonomisinde
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Güçlü bir yaşanan gerilemeye rağmen ekonomik
tek parti iktidarının sandıktan çıkması, göstergeleri olumlu seyreden Türkiye'nin,
yıllarda
yeni
hükümetin
istikrar, huzur ve güvenin daha da önümüzdeki
güçlenmesi açısından büyük bir fırsat. kararlı duruşuyla yüksek büyüme iştahını
Yeni hükümetimizin bu fırsatı en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyoruz. Hükümetimizin
değerlendireceğine, ekonomiye ve reform atacağı adımları yalandan takip etmeye
sürecine odaklanacağına inanıyorum. Şimdi ve kabinenin tüm bakanlıklarıyla güçlü iş
birliğimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.
ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı.”
■İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Büyüyen, ihracatı gelişen ve gelecek nesilleri
İhracatçıları Birliği(İHKİB) Başkanı Hikmet refah içinde yaşayan güçlü bir ülke inşa
Tanrıverdi: “Türkiye’nin gelecekteki büyük etmek üzere, her zaman olduğu gibi yeni
hedeflerini hayata geçirecek çalışmaları hükümetimizle de yapıcı çözüm önerilerimizi
hep birlikte yapmayı umuyoruz. Seçimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.”
geçen bir dönemin ardından artık ekonomiye
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■ İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
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İbrahim Çağlar: “Kabinede hem 13 yılın
tecrübesini sürdürecek, hem de yeni
bir enerjiyle çalışacak isimleri bir arada
görmekten memnunuz. Yapısal reformlarla
hükümetin yeni bir başarı hikâyesi
yazacağına eminiz. 64. Hükümet’in Türkiye’yi
ve ekonomiyi 2023 hedeflerine taşıyacak,
refahı artıracak, çözüm bulacak çalışmaları
gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz.
Yeni hükümetin plan ve kararlarını hayata
geçirmek için iş dünyası olarak üzerlerine
düşen görevi yapmaya hazırız.”

ihtiyaç duyduğu reformları yapması, her
alanda kalkınma hamlesine devam edilmesi,
sanayimizin
geliştirilmesi,
kaliteli
bir
ekonomik büyüme ve istihdamın artırılması
çabalarında karşılıklı bir diyalog içinde her
türlü desteği vermeye hazırız.”

■ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan:
"Kazanımlarımızı koruyacak ve ekonomimizin
dönüşümünü sağlayacak bir program
uygulanmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar
yaptığımız tüm temaslarda hükümetimizin
■ İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim büyük
dönüşümünü
gerçekleştirme
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “İSO kararlılığında olduğunu gördük."
olarak, yeni hükümetimize Türkiye’nin
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KONUŞAN EKONOMİ BU HAFTA AMASYA’NIN
KONUĞU OLDU
24TV’nın TOBB’un katkılarıyla yayınladığı
Konuşan] Ekonomi bu hafta 1 Amasya’nın
konuğu oldu. Şehzadeler i Şehri diye bilinen
ye 1 buram buram tarih kokan Amasya, tarım
ve turizm yatırımcılarını bekliyor
KENDİNE has lezzetli elmaları, Yeşilırmak
sahil şeridine dizili tarihi evleri, içinde hâlâ
çekiç seslerinin yankılandığı Bakırcılar
Çarşısı’yla tarihi 6 bin yıla dayanan marka
şehir Amasya. Hitit belgelerine ilk adı Amesya
olarak bilinir MÖ 6. asırda Pers ve 4. asırda
Büyük İskender’in istilasına uğrayan şehir
daha sonra MS 355 yılında Bizanslıların
hâkimiyetine geçti. Daha sona Selçuklular
hâkimiyetine geçen şehre bilahare İlhanlılar
egemen oldu. 1399’da Yıldırım Beyazıt
tarafında Osmanlı’ya katılan Amasya, bu
tarihten sonra Şehzadeler Şehri olarak
652
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anılmaya başladı. 135 bin nüfus olan şehirde
son yıllarda istihdam da önemli gelişmeler
oldu. Ulaşım imkânı açısından uygun

olan şehirde gıda ürünleri ve içecek imalatı,
madencilik ve taş ocakları, tasa toprağa dayalı

sanayi ile başka yerde sınıflandırılmamış
makine ve teçhizat imalatı sektörleri öne
çıkıyor. Türkiye’de kayıtlı doğal taş rezervinin
yüzde 21’ine sahip bal rengi görünümündeki
mermeri ile uluslararası ölçekte adını
duyurmayı basardı. Ticareti büyük oranda
tarımsal ürünlere dayanan Amasya’nın
ürettiği ürünler hem ic hem de dış pazarda
önemli bir yer tutuyor. Yılda 1.135 ton bamya
üretilen Amasya, Türkiye’de kuru bamyanın
yüzde 25’ini karşılıyor. 1.027 işlerlik 6 adet
küçük sanayi sitesi bulunan Amasya’da 4
adet de Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor.
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Amasya’da 2014’te 36 olan ihracatçı
firma sayısı ile toplamda 52 milyon 90 bin
dolar ihracat değerine ulaştı. Kalkınma
Bakanlığı’nın yayınladığı illerin ve bölgelerim
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında
37. olan il, 4. kademeli iller sıralamasında ise
4. sırada yer alıyor.

Belediye’ye verdik. Orada hat sanatını
yayacak bir müze hayata geçirilecek. Proje
çalışmalarımız devam ediyor. Buram buram
tarih kokuyor. Amasya’nın içinde tarihi
gezerek yaşıyorsunuz.

Tarımsal alanda önemli çalışmalarımız
var. Bu kadar altyapıya sahip bir şehre
ŞEHZADELER
ŞEHRİ
YATIRIMCILARI bunu bir girdi olarak şehir eko. sağlamaya
BEKLİYOR
çalışıyoruz. Doğru ve emin adımlarla
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ilerlemek istiyoruz. Artan turist sayımız var.
Bu, hedeflere ulaşmak için önemli.

ODASI BAŞKANI

MURAT KIRLANGIÇ
Herkes hayatında bir kere mutlaka
gelmeli
Odamız bin 850 üyesine hizmet veriyor.
23 yıldır aktif ticaret yapıyorum. 2013 yılında
Odanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine
seçildim. Odamızı tadilata aldık, daha iyi bir
hizmet vermek için. Hizmet kalitesini artırmak
adına daima yeni eğitimlerle üyelerimizle
ve personelimize destek veriyoruz. İlin
sorunlarının çözümü için birleştirici bir rol
alıyoruz. Amasya, küçük bir il ama tarım
ve sanayide, ticarette, turizmde katkı
sağlıyoruz. Bu sektörlerde varız. İhracatımız
2002’denbuyana yüzde 65 kat artmış
durumda. Hava ve deniz yoluna yakınlığımız
bizi avantajlı konuma getiriyor. 4 sanayi
bölgemiz var. 4 bölgemizde farklı yatırımlar
devam ediyor. 5. teşvik bölgesindeyiz.
Yatırım yapmak isteyenler için önemli bir yer.
Ana merkezlere yakınız.

BURAM BURAM TARİH
Şehrin tam ortasından geçen Yeşilırmak
şehre ayrı bir güzellik katıyor. Amasya tarih
ve kültür şehridir aynı zamanda. Amasya’ya
gelenler geceli gündüzlü tarihi hissedebilir
bu şehirde. Herkes mutlaka hayatında
bir defa Amasya’ya gelmeli. Amasya’ya
şehzadeler şehri deniyor. 13 şehzade
yetiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim Amasya’da
doğup büyümüştür. 13 şehzadenin 7’si tahta
çıkmıştır. Bunun müzesi yaptık. 2 bölümden
oluşuyor. Bir kısmı padişah olanlar diğer
bölüm ise şehzade olanlar. Şehzadeler
müzesi mutlaka görülmesi gereken bir müze.
Milli Mücadele Müzesi var. Bir arsamızı

Ticaret ve Sanayi Odası olarak ‘yerimizde
durma lüksümüz yok’ diyoruz. Oda olarak
sürekli ‘Ne yapabiliriz’ diye düşünüyoruz.
TOBB ile ortak çalışma yapıyoruz.
İlimizde yatırımların artmasını adına çaba
gösteriyoruz. Amasya’yı ön plana çıkarmaya
çalışıyoruz. Amasya olarak hızlı süreçler
kaydettik. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz.

FERHAT İLE ŞİRİN
TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yaptığının bir minyatürünü yapıyoruz. TOBB
işi büyüttü biz de bunu takip ediyoruz.
Bizim bakış açımızı da genişletti. Peşinden
sürüklüyor bizi yani. Rifat Bey’in dünyanın
bir ucuna gidip gelmesi ufkumuzu geliştirdi.
Türk iş dünya sına özgüven kazandırdı. Türk
iş dünyasını yurt dışına açtı.
Tarih ve kültür dolu bir şehir. Tarih
kitaplarında
Anadolu’nun
Bağdat’ı
şehzadelerin şehri diye yazar. 16 medeniyete
ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin izlerini
burada görmek mümkün.
Amasya Genelgesi burada yayınladı.

Ülkemizin doğum belgesinin imzalandığı bir
şehir. Dünyaca ünlü sanatçı ve düşünürler

yetiştirmiş bir şehir. Şehrimiz kadına önem
veren bir şehir. Mihri Hatun buralı. Ferhat’ın
Şirin’e âşık olduğu ve dağları deldiği bir şehir
Amasya. Kral Kaya Mezarlığı, Unesco’nun
dünya geçici miras listesine alındı. Bilmekte
de fayda var. Doğası kültürü ile gecesi ve
gündüzüyle görülmeye değer bir kent.
TARIMSAL

ZENGİNLİĞİ

GURUR VERİYOR

ÇİFTÇİMİZE

Amasya denince akla elma geliyor.
Tarımsal zenginlik var. Tarımda iyi katkılar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

653

72. GENEL KURUL

sağlıyoruz. Şekerpancarı tohumunun yüzde
OKURYAZARLIK ORANI: TÜİK 2013
60’ı, kuru soğanın yüzde 16'sı, kirazın yüzde 8'i, ADNKS verilerine göre; ilde yasayan 6 yas
haşhaşın yüzde 4'ü, şeftali, bamyanın yüzde 3'ü üzeri erkeklerin yüzde 96’sı, kadınların
Amasya çiftçisi tarafından üretiliyor. Bu buranın yüzde 92’si, toplamda yüzde 94’ü okuryazar
halkı için gurur verici. Tarım istihdamda büyük bir İLİN İHRACATI: 2014 rakamlarına göre 98.2
oranı kapsıyor. Ancak tarım sanayisi konusunda milyon dolar.
yeterli değiliz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz.
Tarım sanayi yapan sanayicilerimizi davet etmek
istiyoruz.

AMASYA
BULUNDUĞU BÖLGE: Karadeniz
İLİN VALİSİ: ibriham Halil Comaktekin
İLİN BLD. BŞK: Cafer Özdemir

NÜFUS: 321.913
NÜFUS YOĞUNLUĞU: 101
NÜFUS ARTIŞ HIZI: Yüzde 13.3
YÜZÖLÇÜMÜ: 5.701 km²
KİŞİ BASINA GELİR: 2008 rakamlarına
göre 6.914 dolar
İŞSİZLİK ORANI: 2011 rakamlarına göre

%6

654

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

KAYITLI ŞİRKET SAYISI: 1.822
İL EKONOMİSİNE YÖN VEREN ÜRÜNLER:
Mermer, ankastre mobilya (büro ve ev
mobilyaları), Turizm, Tarım (kiraz, seker pancarı
tohumu, kuru soğan, bamya, haşhaş, elma,

şeftali, buğday), Hayvancılık, Gıda (un,
yumurta, süt ürünleri, kuru maya).
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Hisarcıklıoğlu: Yeni Hükümet reformlara odaklanmalı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
yeni hükümetin ekonomiye ve reform
sürecine odaklanacağına inandığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu
tarafından açıklanan Bakanlar Kuruluna ilişkin
yaptığı yazılı açıklamada, 64. Hükümet’in
hayırlara vesile olmasını diledi. Hükümetin
ülkeye faydalı hizmetlerde bulunmasını
temenni
eden
Hisarcıklıoğlu,
şunları
kaydetti: “Başta Sayın Başbakanımız Ahmet
Davutoğlu olmak üzere yeni hükümette görev
yapacak bakanları kutluyor ve başarılar
diliyorum. 1 Kasım seçimlerinden çıkan siyasi
istikrarla birlikte yoğun seçim gündemini
geride bıraktık. Güçlü bir tek parti iktidarının
sandıktan çıkması, istikrar, huzur ve güvenin
daha da güçlenmesi açısından büyük bir
fırsattır. Yeni hükümetimizin bu fırsatı en iyi
şekilde değerlendireceğine, ekonomiye ve
reform sürecine odaklanacağına inanıyorum.

Şimdi ülkemiz için hep birlikte çalışma
zamanı. Türk iş dünyası olarak, başta
Başbakanımız olmak üzere tüm Bakanlar
Kurulu üyelerimizle 2023 için koyduğumuz
ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmek
için yoğun bir mesai harcamaya hazırız.” Öte
yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,
Türkiye’nin ekonomide, özellikle üretim
deseni itibariyle eşik atlaması gerekmektedir”
dedi. Ekonomi Bakanlığına getirilen Mustafa
Elitaş’ın oldukça tecrübeli bir isim olmasını
önemsediklerini
kaydeden
Yorgancılar,
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Fikri
Işık’ın devam etmesinden büyük memnuniyet
duyduk. İzmir milletvekili Sayın Binali
Yıldırım’ın yeniden Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’na atanmasını büyük
bir kazanç olarak görmekle birlikte, İzmir’den
birden fazla milletvekilinin Bakan olmasını
diliyor ve bekliyorduk” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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İŞ DÜNYASI UMUTLU
Başbakan Davutoğlu’nun kurduğu 64.
hükümet ekonominin önde gelen isimleri
ve sivil toplum kuruluşları tarafından
memnuniyetle karşılandı.
TZOB: Çok hızlı büyüyebiliriz

da güçlenmesi açısından büyük bir fırsat
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şunları
kaydetti: Yeni hükümetimizin bu fırsatı en iyi
şekilde değerlendireceğine, ekonomiye ve
reform sürecine odaklanacağına inanıyorum.
Şimdi ülkemiz için hep birlikte çalışma
zamanı. Türk iş dünyası olarak, başta Sayın
Başbakanımız olmak üzere tüm Bakanlar
Kurulu üyelerimizle, 2023 için koyduğumuz
ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmek
için yoğun bir mesai harcamaya hazırız.”

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Başkanı Şemsi Bayraktar, “Seçim ortamını
geride bırakan Türkiye, artık asıl gündemi
olan tarıma, sanayiye, ama ihracata, eğitime,
kalkınmaya odaklanmalı” dedi. Bayraktar
şunları söyledi: “Yapısal konular başta olmak
TÜSİAD: Hükümete katkı için hazırız.
üzere sorunlarımızı çözersek önümüzdeki
TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği
dönemde tarım ve gıdada çok hızlı bir
büyümeyi sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes
açıklanacak hükümet programının bir reform
reformlar bu amaca yönelik olmalı.”
hükümeti olacağı konusunda ümitli ve iş
TOBB: Huzur ve güven artacak
dünyası olarak gerekli katkıyı da sağlamaya
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hazır olduklarını bildirdi. Seçim döneminin
güçlü bir tek parti iktidarının sandıktan ardından yeniden reform gündemine
çıkmasının istikrar, huzur ve güvenin daha odaklanılacak günlere geçildiğini dile getiren
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Symes, “iş dünyası olarak gerekli katkıyı da dedi. Türkiye’nin 13 yıllık AK Parti iktidarı
döneminde ekonomik ve siyasi alanda
sağlamaya hazırız” diye konuştu.
önemli mesafeler kat ettiğini kaydeden
ATO Hayırlı olsun
Bezci, Türkiye’nin bundan sonra ekonomik
ANKARA Ticaret Odası(AT0) Yönetim büyümeye odaklanması ve bu doğrultuda
Kurulu Başkanı Salih Bezci, “2019 yılına ekonomik reformları hayata geçirmesi
kadar görev alacak hükümetimizin ekonomik gerektiğini ifade etti. Bezci, “İş dünyası olarak
ve siyasi istikrarı sürdürerek Türkiye’yi biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız”
2023 hedeflerine taşıyacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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

657

72. GENEL KURUL

BASINDA TOBB - KASIM 2015

26.11.2015

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Hisarcıklıoğlu, “Iranın istikrar ve huzurunu
koruması, bizim için de memnuniyet vericidir.
Ülkelerimiz arasında artacak işbirliği,
bölgemiz için de büyük önem taşımaktadır.
Cumhurbaşkanlarımızın belirttiği, 30 milyar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dolar ticaret hedefine ulaşmak istiyoruz”
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İran ile ticarette dedi.
ciddi fırsatlar bulunduğuna belirterek, YASAL ALTYAPI HAZIR
“TOBB ve İran odaları olarak daha yakın Yatırımlar konusunda yasal altyapının
çalışmalıyız. Türkiye ile Iranı birbirine daha esasen oluşturulduğuna dikkat çeken
sıkı bağlayacak çalışmalar yapmaya hazırız” Hisarcıklıoğlu, “Çifte Vergilendirmeyi Önleme
dedi. TOBB’da Iran Ticaret, Sanayi, Maden Anlaşması önemli bir teşvik edici adım.
ve Tarım Odası (ICCIMA) ile işbirliği toplantısı Birlikte yapacağımız çok iş var, firmalarımıza
düzenlendi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat yol göstermeliyiz. Bu açıdan, TOBB ve Iran
Hisarcıklıoğlu, ICCIMA Başkanı Mohsen odaları olarak daha yakın çalışmalıyız,
Jalalpour (sağda), İran ticaret odaları başkan imzaladığımız anlaşmayı süratle uygulamaya
ve üyeleri de katıldı.
koymalıyız. Türkiye ile Iranı birbirine daha
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile
İran arasında karşılıklı doğrudan yatırımlarda
ciddi fırsatlar olduğunu belirtirken, İran
Ticaret Odası Başkanı Jalalpour, ekonomik
istikrar için barışın şart olduğunu söyledi.

İŞBİRLİĞİ BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ

sıkı bağlayacak çalışmalar yapmaya hazırız”
ICCIMA-TOBB işbirliği toplantısında konuşan şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, İpek
Yolunun yeniden canlandırması ve gümrük
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kapılarının mal ticareti noktasında daha da istikrarını sağlamak, bölgemizde barışın
kolaylaştırılması gerektiğine işaret etti.
sağlanmasında da büyük rol oynayacak”
ICCIMA Başkanı Mohsen Jalalpour da İran diye konuştu. Iran ticaret odaları başkan
ve Türk ekonomisinin birbirini tamamlayan ve üyelerinin katıldığı toplantının ardından,
ekonomiler olduğunu söyledi. Jalalpour, Hisarcıklıoğlu ile Jalalpour, Türkiye-İran
“Iran ve Türkiye’deki kapasiteleri kullanarak, Çalışma Komitesi kuruluş anlaşmasını
ortak şirket ve markalar geliştirmek istiyoruz. imzaladı.
2016’da sizleri Irana bekliyoruz” dedi
Bölgenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret
eden Jalalpour, iki ülkenin odalarının da
işbirliği yapmak için çok istekli olduğunu dile
getirdi. Jalalpour, “Ülkelerimizin ekonomik

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İran
ICCIMA Başkanı Mohsen Jalalpour (sağda)
Türkiye-İran Çalışma Komitesi kuruluş
anlaşmasını imzaladı ve birbirlerine başarı
dilediler.
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Patronlar elini taşın altına koydu, B20 rekor kırdı
1600 ŞİRKETTEN TALEP OLDU
G20 Dönem Başkanlığı sürecinde çalışan
B20, önemli tespitlere imza attı. B20 Türkiye
Hisarcıklıoğlu Ankara’daki zirvede olduğu
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu dönemde rekorlar gibi 1600 şirketten talep aldıklarını ancak
kırdıklarını en geniş katılıma ulaştıklarını otel, salon, güvenlik gibi gerekçelerle
söyledi.
ancak bu kadarını karşılayabildiklerini
B20 Türkiye kapsamında yer alan görev belirtti. B20 çalışmaları boyunca 5 kıtada
güçleri çalışmalarını tamamlamalarının 12 büyük toplantı gerçekleştirdiklerini
ardından yerli-yabancı katılımcılar gelinen bildiren Hisarcıklıoğlu, 1.700 sayfalık toplam
noktayı değerlendirdiler. Toplantıya B20 çalışma yı 19 maddede topladıklarını
Başkanı M. Rifat Hisarcıkoğlu’nun yanı sıra anlattı. Hisarcıklıoğlu Avustralya’nın dönem
Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı, başkanlığında 200 civarında olan çalışan
İstihdam Görev Gücü Başkanı Ali Koç, firma sayısını 600’e çıkardıklarını söyledi.
Finans Görev Gücü Başkanı Hüsnü Özyeğin,
İşsiz Sayısı 200 milyonu geçti
Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Başkanı
Toplantıdaki konuşmasında Ali Koç
Ayhan Zeytinoğlu ile KOBİ Görev Gücü
Başkanı Melih Yurter katıldı. B20 Türkiye “2025’e kadar kadınların istihdam oranının
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Antalya’daki yüzde 25 arttırılması, bugün küresel işsizliğin
toplantılarda 290’u yabancı 570 şirketin CEO toplamda 200 milyonun üstünde olduğunu
ya da yönetim kurulu başkanının katıldığını düşündüğümüzde zor bir hedef” dedi. Genç
işsizliğinin yüzde 13,1’le önemli bir seviyede
söyledi.
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Huzur arıyoruz
olduğunu belirten Koç, “Bu çalışmaya
başladıktan sorunun ciddiyeti ni daha iyi
Ali Koç, genç işsizliğin mülteci krizi
gördüm” dedi.
nedeniyle daha da artacağına dikkati çekerek,
“60 milyon insan yurtlarını terk ederek huzuru
6 AYDA 45 ÜLKE
Ticaret
görev
gücü
lideri
güler başka yerde arıyor” Koç, ayrıca teknolojik
Sabancı, 25 ülkede 100’ün üzerinde gelişmelerin istihdamda farklı kabiliyetlerin
üyeyle çalıştıklarını belirtirken Ticareti aranmasına sebep olduğunu ve bunun da
Kolaylaştırma Anlaşması’nın daha fazla ülke özellikle kariyerinin ortalarına yaklaşmış
tarafından kabul edilmesini beklediklerini insanlar için sorun oluşturduğunu anlattı.
B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu,
söyledi. Sabancı ilk 6 ayda 6 ülkenin kabul
ettiği anlaşmayı son 6 ayda k 45 ülkenin Antalya’da düzenlenen toplantılara yerli ve
onayladığına işaret ederek, 2016’nın ilk yabancı 570 şirketin CEO’sunun katıldığını
yarısında bu sayının 107 ülkeye çıkmasını açıkladı.
istediklerini ifade etti.
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Türk şirketlerinin Afrika’ya girişleri kolaylaşacak
Türk firmalarının Afrika piyasasına girişinin
ÖRNEK GÖSTERİLECEK GİRİŞİM
daha da kolaylaştırılması ve piyasada daha
Afrika’daki iş ve yatırım fırsatlarını daha
aktif olmalarının sağlanması amacıyla iyi anlatmak adına taraflar arasında yapılan
‘Launch Event Of Road Show: Discovering işbirliğine çok önem verdiklerini vurgulayan
Africa’ adıyla program başlatıldı.
Hisarcıklıoğlu, “Diplomatların iş yapma
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortamına sağlayacağı katkılar açısından bu
ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek girişim, ileride başarılı örnekler arasında
Odaları Birliği (UACCIAP) tarafından kurulan gösterilecektir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin
Türkiye-Afrika Odası’nca, Türk firmalarının hem ticaret hem de yatırım anlamında büyük
Afrika piyasasına girişinin kolaylaştırılması fırsatlar sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
ve piyasada daha aktif olmalarının Türkiye’de üretilen ürünlerin kalite ve maliyet
sağlanması amacıyla Türkiye’deki Afrika anlamında dünya standartlarında olduğunun
ülkeleri büyükelçilikleriyle ‘Launch Event Of altını çizdi.
Road Show: Discovering Africa’ programı
İş yapanlar fırsatları biliyor
başlatıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
GÖREVİ gereği gerek kuzey Afrika, gerek
Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki dostluğun
sahra
Altı Afrika ülkelerine çeşitli ziyaretler
uzun yıllara dayandığını belirterek, taraflar
arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl gerçekleştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
sonu itibarıyla 20 milyar dolara ulaştığına, “Bölgede iş yapanlar fırsatları biliyor ama
Türk firmalarının Afrika’daki yatırımlarının da daha geniş bir çerçeveye ulaşmamıza ihtiyaç
var” ifadelerini kullandı.
5 milyar doları aştığına dikkati çekti.
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Afrika’yla kolay ticaret kapısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve
Meslek Odaları Birliği (UACCIAP) tarafından
kurulan Türkiye-Afrika Odası’nca, Türk
firmalarının Afrika piyasasına girişinin
kolaylaştırılması
ve
piyasada
daha
aktif olmalarının sağlanması amacıyla
Türkiye’deki Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile
“Launch Event Of Road Show: Discovering
Africa” programı başlatıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1998
yılında Afrika Eylem Planı’nın uygulanmaya
konulduğunu hatırlattı. Taraflar arasındaki
dış ticaret hacminin geçen yılsonu
itibarıyla 20 milyar dolara ulaştığını anlatan
Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Afrika’daki
yatırımlarının da 5 milyar doları aştığına
dikkati çekti. Türkiye’nin hem ticaret hem de
yatırım anlamında büyük fırsatlar sunduğunu

kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de üretilen
ürünlerin kalite ve maliyet anlamında dünya
standartlarında olduğunun altını çizdi.
İhracatın yarıdan fazlasının AB ve ABD
gibi gelişmiş piyasalara yapıldığını belirten
Hisarcıklıoğlu, son yıllarda yatırım ortamının
gelişmesiyle Türkiye’ye gelen doğrudan
yatırımların hızla arttığını söyledi.
SANAYİ DEVİ TÜRKİYE
Türkiye’nin müteahhitlik ve turizm
sektörleri anlamında da dünyanın önemli
ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye
ekonomisi 1980 sonrası önemli bir dönüşüm
ve gelişme gösterdi. İçe kapalı, dış rekabete
kapalı ülkeydik. Bugün tüm piyasalara
açılmış küresel rekabette ayakta kalmış,
İtalya ile Çin’in arasındaki en büyük sanayi
devi olan ülke haline geldik. Bu iktisadi
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dönüşüm sürecinin başarısında güçlü özel canlılığını görme şansına sahip olacaklar”
sektörün çok ciddi katkısı oldu.”
dedi. Afrika’da son yıllarda demokratik
Fas’ın Ankara Büyükelçisi Lutfi Auad pratiklerin giderek güçlendiğine dikkati çeken
da programın Türkiye’nin Afrika kıtasına Auad, kıtanın geleceğini sağlamak adına
gösterdiği ilgiyi göstermesi açısından önemli güvenlik ve istikrarın büyük önem taşıdığını
olduğunu ifade etti. TOBB’un Türkiye için kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel
taşıdığı önemin farkında olduklarını dile Müdürü Büyükelçi Hulusi Kılıç da Türkiye’nin
getiren Auad, “Bu organizasyonlar sayesinde kalkınmasında ve dünyada tanınmasında
Afrikalı büyükelçiler, Türk ekonomisinin TOBB’un önemli rol üstlendiğini ifade etti.
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Türk işadamları Afrika yolunda
ulaşmamız gerekiyor. Ulaşım imkânları
var. Türk Hava Yolları’nın Afrika’daki uçuş
noktaları giderek artıyor. Bu açıdan, bugün
başlattığımız işbirliğine çok önem veriyoruz.
İlk ziyaretinizi, 18-20 Aralıkta Kayseri’ye
Programın tanıtımında konuşan TOBB yapıyorsunuz. Kayseri’den sonra da yine
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının diğer sanayi şehirlerini ziyaret edeceğiz.”
Kazan-kazan ilişkisi
Afrika’daki yatırımlarının da 5 milyar doları
aştığına dikkati çekti. Türkiye’nin müteahhitlik
Fas’ın Ankara Büyükelçisi Lutfi Auad
ve turizm sektörleri anlamında da dünyanın da programın Türkiye’nin Afrika kıtasına
önemli ülkeleri arasında yer aldığına işaret gösterdiği ilgiyi göstermesi açısından önemli
eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
olduğunu ifade etti. Auad, Afrika’nın dünyada
Türk firmalarının Afrika piyasasına girişinin
kolaylaştırılması amacıyla, Türkiye’deki
Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile “Launch
Event Of Road Show: Discovering Africa”
programı başlatıldı.

İlk ziyaret Kayseri'ye

“Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika’ya her
ziyaretimde, işbirliği imkânlarını gördükçe,
oradaki iş insanlarımızla konuştukça daha
çok heyecanlanıyorum. Bölgede iş yapanlar
fırsatları biliyor. Ama daha geniş bir çevreye

en fazla gelişen ekonomilerden olduğunu
belirterek, “Afrika, dinamik nüfusunu
değerlendirerek dünya çapındaki yerini elde
etmek istiyor. Afrika’nın dost ülkelerle kazankazan ilişkisi kurması gerekiyor ve Türkiye
bu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor” diye
konuştu.
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Kamuya yüzde 30 yerli mal
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık kamuya yüzde
30 yerli mal veriyoruz. Yani yerli sanayinin
malını verebilir hale geldik. Burada 30 milyar
liralık bir pazar var. Sanayicilerimiz yerli malı
belgesini alıp, yerli malı ihalesine girsinler.
Kamu, yabancıya göre sizden yüzde 15 daha
pahalıya mal almak mecburiyetinde” dedi.
Kocaeli
Sanayi
Odası
tarafından
düzenlenen
8.
Sektörel
Performans
Değerlendirme ödül töreninde konuşan
Hisarcıklıoğlu,
dünya
ekonomisinin
daralmaya gittiği bir dönemde, Türkiye
ekonomisinin büyümesinin beklentilerin
altında olduğunu söyledi. Diğer ülkelere
göre ekonomiden memnun olduklarını
ancak 2002-2008 arasında yüzde 8
ekonomiyi büyütmüş bir ülke olarak bugünkü
büyümeden memnun olmadıklarını ifade
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eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Çünkü daha fazla zenginleşebilmenin
yolu ekonomiyi büyütmekten geçiyor.
Onun için büyüme hızına geçmemiz lazım.
Bunun için yapılması gereken iş yapısal
reformlardır. Nasıl kişi başına düşen milli
geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara getirirken
ekonomik yapısal reformları yaptığımız için
bunun cevabını aldıysak, kişi başına düşen
milli gelirin 10 bin dolardan 25 bin dolara
çıkarılması için de ekonomideki gerekli
olan seçimler döneminde imar ettiğimiz
yapısal reformlara odaklanıyor olmamız
lazım. İnşallah önümüzdeki 4 yıl seçim yok.
Hükümetimizin açıklamış olduğu hükümet
programı çerçevesinde önümüzdeki yüz,
iki yüz günde bu reformların hızla yapılıp,
önümüzün açılması lazım. Ayağımızdaki
prangaların çözülmesi lazım.”
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Artık yerli mal alınıyor
Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 20 yıldır Türk özel
sektörü olarak, uluslararası anlaşmalarda
var olan kamu ihalelerinde yerli malına
öncelik verildiğini anlattı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu
dönemde 3 kez genelge yayınlattığını ancak
memurların yerli malı yerine hep ithal malı
tercih ettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu
yönetmelik, kamu kurumlarının yerli malı

olan ürünlerde kamu ihalelerinde yüzde 15
daha pahalıya satabilme şansı veriyordu.
30 milyar liralık kamu mal alıyor, neredeyse
bunun yüzde 99’unu ithal maldan alıyordu.
Yerli maldan almıyor. Niye, Çin ile rekabet
edemiyorduk, ithal alıyorduk. Fakat bunu
memurlara uygulattıramadık. Genelgeyi
uygulamıyorlardı. Yerli malı almıyor, ithal
malı alıyorlardı. Sağ olsun Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Fikri Işık, yasayı çıkardı,
kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Afrika fethi başlıyor
Afrika’yı Keşfetmek isimli projenin Birliği işbirliğinde Afrika’nın keşfi çalışmaları
tanıtımını
TOBB
Başkanı
Rifat başlatıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Hisarcıklıoğlu gerçekleştirdi.
taraflar arasındaki dış ticaret hacminin geçen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yılsonu itibarıyla 20 milyar dolara ulaştığını
(TOBB), Türk firmaların Afrika’ya girişini belirterek, Türk firmalarının Afrika’daki
kolaylaştırmak için harekete geçti. Afrika yatırımlarının da 5 milyar doları aştığına
Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek Odaları dikkati çekti.
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Türk firmalarının Afrika pazarına girişi kolaylaşacak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve
Meslek Odaları Birliği tarafından kurulan
Türkiye-Afrika Odası’nca, Türk firmalarının
Afrika’ya girişinin kolaylaştırılması amacıyla
Türkiye’deki Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile
‘Launch Event Of Road Show: Discovering
Africa’ programı başlatıldı. Programın
tanıtımında konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Afrika’daki is ve yatırım
fırsatlarını daha iyi anlatmak adına işbirliğine

çok önem verdiklerini vurguladı.
İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Hisarcıklıoğlu “Diplomatların is yapma
ortamına sağlayacağı katkılar acısından bu
girişim, ileride başarılı örnekler arasında
gösterilecektir” dedi. Fas’ın An5| kara
Büyükelçisi Lutfi Auad da “Afrika’nın dost
ülkelerle kazan-kazan ilişkisi kurması
gerekiyor ve Türkiye bu ülkeler arasında ilk
sıralarda yer alıyor” dedi.
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TÜRK FİRMALARININ AFRİKA PAZARLARINA GİRİŞİ KOLAYLAŞACAK

AFRİKA KAPILARI ardına kadar açık
Türkiye-Afrika Odası tarafından Türk
firmalarının Afrika’ya yönelik yatırımlarının
kolaylaştırılması ve piyasada daha aktif
olmaları için Türkiye’deki Afrika ülkeleri
büyükelçilerine Road Show programı
başlatıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Afrika’da
iş
imkânlarını
gördükçe
heyecanlanıyorum. Fırsatlar yatırımcılarımızı
bekliyor" dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek
Odaları Birliği (UACCIAP) tarafından kurulan
Türkiye Afrika Odasınca, Türk firmalarının
Afrika piyasasına girişinin kolaylaştırılması
ve piyasada daha aktif olmalarının
sağlanması amacıyla Türkiye’deki Afrika
ülkeleri büyükelçilikleri ile “Launch Event Of
Road Show: Discovering Africa” programı
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başlatıldı. Programın TOBB ikiz Kulelerdeki
tanıtımında konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Afrika arasındaki
dostluğun uzun yıllara dayandığını belirterek,
Afrika ile ilişkileri geliştirmek adına 1998
yılında Afrika Eylem Planının uygulanmaya
konulduğunu hatırlattı.
TİCARET HACMİ DAHA DA ARTMALI
Taraflar arasındaki dış ticaret hacminin
geçen yılsonu itibarıyla 20 milyar dolara
ulaştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türk
firmalarının Afrika’daki yatırımlarının da 5
milyar doları aştığına dikkati çekti. Görevi
gereği gerek kuzey Afrika, gerek sahra
Altı Afrika ülkelerine çeşitli ziyaretler
gerçekleştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Her
ziyaretimde iş birliği imkânlarını gördükçe,
oradaki iş insanlarımızla konuştukça
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ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi 1980
sonrası önemli bir dönüşüm ve gelişme
gösterdi İçe kapalı, dış rekabete kapalı
ülkeydik. Bugün tüm piyasalara açılmış
küresel rekabette ayakta kalmış, İtalya ile
Çin’in arasındaki en büyük sanayi devi olan
ülke haline geldik. Bu iktisadi dönüşüm
sürecinin başarısında güçlü özel sektörün
çok ciddi katkısı oldu” dedi. Toplantıda
konuşan Fas’ın Ankara Büyükelçisi Lutfi
Auad da programın Türkiye’nin Afrika kıtasına
gösterdiği ilgiyi ifade etmesi açısından
önemli olduğunu dile getiren Büyükelçi
Auad, “Bu organizasyonlar sayesinde Afrikalı
büyükelçiler, Türk ekonomisinin canlılığını
ÇİN-İTALYA ARASINDA SANAYİ DEVİ
görme şansına sahip olacaklar” şeklinde
Türkiye’nin müteahhitlik ve turizm konuştu.
sektörleri anlamında da dünyanın önemli
daha çok heyecanlanıyorum. Bölgede iş
yapanlar fırsatları biliniyor ama daha geniş
bir çerçeveye ulaşmamıza ihtiyaç var” diye
konuştu. Afrika’daki iş ve yatırım fırsatlarını
daha iyi anlatmak adına taraflar arasında
yapılan iş birliğine çok önem verdiklerini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu girişim,
diplomatların iş yapma ortamına sağlayacağı
katkılar açısından bu ileride başarılı örnekler
arasına girecek” dedi. Türkiye’nin hem
ticaret hem de yatırım anlamında büyük
fırsatlar sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de üretilen ürünlerin kalite ve maliyet
anlamında dünya standartlarında olduğunun
altım çizdi.
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TÜRKİYE’NİN
AFRİKA ELÇİSİ OLDULAR
Afrika ülkelerinin diplomatları, kendi
kıtalarında ticaret yapan Türk firmaların
manevi elçisi oldu. Türkiye - Afrika Odası,
Türk firmalarının Afrika piyasasına girişinin
kolaylaştırılması
ve
piyasada
daha
aktif olmalarının sağlanması amacıyla
Türkiye’deki Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile
“Launch Event Of Road Show: Discovering
Africa” programını başlattı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Afrika Ticaret, Sanayi,
Tarım ve Meslek Odaları Birliği’nin kurduğu
Türkiye-Afrika Odasınca Ankara’da tanıtılan
proje sayesinde, iki taraf arasında geçen yıl
20 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ve Türk
firmalarının 5 milyar doları aşan Afrika’daki
yatırımlarının, söz konusu kıta ülkelerin
Ankara büyükelçilerinin de desteğiyle,
ekonomik keşif haritası çıkarılarak artırılması
amaçlanıyor.
672
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TÜRKİYE ÖNCELİKLİ TERCİH
Tanıtım toplantısında konuşan Fas’ın
Ankara Büyükelçisi Lutfi Auad, programın
Türkiye’nin Afrika kıtasına olan ilgisini
göstermesi adına önemli olduğunu ifade
etti. TOBB’un Türkiye için taşıdığı önemin
de farkında olduklarını dile getiren Auad,
“Bu organizasyonlar sayesinde Afrikalı
büyükelçiler, Türk ekonomisinin canlılığını
görme şansına sahip olacaklar” dedi. Auad,
şu değerlendirmelerde bulundu: “Afrika kıtası,
dinamik genç nüfusunu değerlendirerek
dünya çapındaki yerini elde etmek istiyor.
Ayrıca kalıcı, sürdürülebilir gelişme için doğal
kaynaklarını, zenginliklerini de kullanmak
istiyor. Bu gelişmeyi de Türkiye gibi iş birliği
yapmak isteyenlerle gerçekleştirmek istiyor.
Afrika’nın dost ülkelerle kazan-
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DİPLOMATLAR KATKI SAĞLAYACAK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
Afrika’daki iş ve yatırım fırsatlarını daha iyi
anlatmak adına taraflar arasında yapılan
iş birliğine çok önem verdiklerini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, “Diplomatların iş yapma
ortamına sağlayacağı katkılar açısından bu
girişim, ileride başarılı örnekler arasında
gösterilecektir” ifadesini kullandı.

daha geniş bir çerçeveye ulaşmamıza
ihtiyaç var” diye konuştu. Türkiye’nin hem
ticaret hem de yatırım anlamında büyük
fırsatlar sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de üretilen ürünlerin kalite ve maliyet
anlamında dünya standartlarında olduğunun
altını çizerek, Türkiye sayesinde Afrika’nın
daha fazla dünya standarttın da ürün temin
etme imkânı bulacağını ifade etti.

Türkiye-Afrika
Odası,
Türkiye’deki
Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile Afrika’daki
Afrika’daki iş fırsatlarının çokluğuna dikkat ekonomik kesiflerin analiz edileceği, “Launch
çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Event Of Road Show: \ Discovering Africa”
“Bölgede iş yapanlar fırsatları biliyor ama programını başlattı.
KARA KITAYI dünyaya bağlayacağız
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Karizmanı işte böyle çizerler
koymadan girersen uçağını düşürürler,
1945 yılından bu yana çizilmeyen karizmanı
çizerler, haberin olsun” Rusya krizinde
durumun değişmeyeceğine inandıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Rusya istediği kadar
domates almasın. Allah bir kapıyı kapatır
diğer kapıyı acar. Onun için hiçbir kaybımız
yok, en iyisini yapacağız. Bu isleri yaparken
içimizden akan, almayı satmayı bilen bir
ALLAH BÜYÜK
arkadaşımız ekonominin basındayken hic de
“Bizim kültürümüzde birinin evine gelince kaygılanmaya gerek yok” değerlendirmesinde
izin almadan giremezsin. Sen benim evime bulundu.
selam sabah vermeden, adam yerine
AYNI organizasyonda konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye-Rusya
ilişkilerine ilişkin “Açıkça söyleyeyim bu kriz
bizi hic etkilemez. Bu ülkenin gururu, onuru
her şeyden üstündür” diye konuştu. “Rusların
kültürü var da bizim kültürümüz yok mu?”
diyen Hisarcıklıoğlu, söyle devam etti:
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: Selamsız
girersen karizmanı çizerler
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya
ile krizin Türkiye’yi etkilemeyeceğini belirtti.
“Rusların kültürü var da bizim kültürümüz yok
mu?” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Bizim kültürümüzde birinin evine gelince izin
almadan giremezsin. Sen benim evime selam

sabah vermeden, adam yerine koymadan
girersen uçağını düşürürler, 1945’te bu yana
çizilmeyen karizmanı f çizerler, haberin olsun.
Rusya istediği kadar domates almasın. Allah
bir kapıyı kapatır diğerini açar.”
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Allah bir kapıyı kapatır diğerini açar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Ticaret Odası toplantısında Türkiye-Rusya
ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, “Bu
kriz bizi hiç etkilemez. Bu ülkenin onuru
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her şeyden üstündür. Rusya istediği kadar
domates almasın. Allah bir kapıyı kapatır
diğer kapıyı açar. Onun için hiçbir kaybımız
yok, en iyisini yapacağız” dedi.
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KONUŞAN EKONOMİ ARDAHAN

Orta Asya’nın kapısı Ardahan yatırımcı ve turist
bekliyor
Doğu Anadolu’nun en büyük tatlı su
gölü olan Çıldır ve saz üstadı asıkların tatlı
atışmalarıyla Anadolu’da güneşin doğusuna
ilk şahitlik eden serhat kenti Ardahan’ın
bilinen tarihi 4 bin yılına uzanıyor. Tarih
boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği
yaptı. MÖ 680 yıllarında Kafkaslardan gelen
Sakalar, bölgeyi Urartulardan aldı. 500 yıllık
hâkimiyetin ardından Part İmparatorluğu’nun
hâkimiyetinde kalan bölge, 1068 yılında
Sultan Alpaslan tarafından Selçukluya katıldı.
1573 yılından sonra kesin olarak Osmanlı
topraklarına katılan il 1926 yılına kadar vilayet
statüsünde kaldı. Bu tarihten itibaren Kars
iline bağlı bir ilce olan Ardahan, 27 Mayıs
1992 tarihinde il oldu. 105 bin nüfusu bulunan
Ardahan akarsuları, zengin cicek çeşitliliğine
sahip yaylaları ve essiz güzellikteki golleriyle
keşfedilmeyi bekleyen bir doğa cenneti.

Ardahan 1995 yılından beri faaliyet gösteren
Posof Türkgözü ve 18 Ekim 2015’te açılan
Çıldır-Aktaş sınır kapıları ile Anadolu’nun
Orta Asya’ya acılan kapısı konumunda. Yıllık
210 bin tonluk süt üretimine sahip ilde 13
adet sanayi kurulusu ve 24 adet mandıra
faaliyet gösteriyor. En verimli arı ırklarından
olan Kafkas arısı gen merkezlerinden biri
olan Ardahan, 2014 yılında toplam 203
ton bal üretimi gerçekleştirdi, ilde bulunan
sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına
baktığımızda yüzde 851e gıda ürünleri
imalatı ve yüzde İlle diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı sektörleri ön plana
çıkıyor. 132 işyerlerin bir adet küçük sanayi
sitesi bulunan ilde bir adet de organize sanayi
bölgesi mevcut. Ardahan 2014’te 3 olan
ihracatçı firma sayısıyla toplamda 1 milyon
200 bin doları askın ihracat değeri ulaştı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

677

72. GENEL KURUL

Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı illerin
ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik
sıralamasında 71. sırada olan Ardahan,
6. Kademe gelişmiş iller sıralamasında 5.
sırada yer alıyor.
24 Televizyonu ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan Konuşan
Ekonomi programı. serhat illerimizden
Ardahan’a konuk oldu. Tarih ve doğanın iç
içe olduğu Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan
kapısı Ardahan, hem yatırımcıları ve turistleri
davet ediyor.
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAŞKANI
ÇETİN DEMİRCİ
ARDAHAN Ticaret ve Sanayi Odası 1926
yılında kuruldu. 567 üyemize verdiğimiz
desteğin
dışında
Ardahan’ın
sosyal
yönden kalkınmışlığına katkıda bulunmak
üzere eğitim ve bilgilendirme toplantıları
yapıyoruz. Özellikle Ardahan ekonomisinin
kalkınmasına yönelik paneller, forumlar
düzenledik. Hijyen eğitiminden kadın ve
gençlerin
girişimciliğini
destekleyecek
eğitimlere kadar, ayrıca iki sınır kapısı
olması hasebiyle dış ticaret konularında
eğitim verdik. Ardahan unutulmuş, sadece
Ardahanlıların ve Ardahan’a gelenlerin
bildiği, Ardahanlıları tanıyanların bilgi sahibi
olduğu bir yer. Bunu aşmak için önce
Ardahan markasını tescil ettirdik. Ürettiğimiz
ve festivallerle desteklenen kaşarpeyniri, bal,
elmamız var. Bal için Arıcılar Birliği coğrafî
işaret alma aşamasını tamamlamak üzere.
Türkiye Patent Enstitüsü ile Ardahan kaşarı
ya da Yöle kaşarı olarak bilinen kaşarımızın
coğrafî işaret alması için görüşmelere
başladık. Ayrıca kazımızın da coğrafî işaretini
almak için çalışmalarımız var. Bununla ilgili
Ardahan Üniversitesi ile ön çalışmalara
başladık.
ORGANİK ŞEHİR
1800 metrede sadece Ardahan’da
yetişen 100’e yakın endemik bitki ve bu
bitkilerden dolayı da çok değerli balımız
var. Yine bu bitkilerle beslenen hayvanların
sütünden üretilen peynirlerin de çok kaliteli
olduğundan bahsetmek istiyorum. Ardahan
678
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keşfedilmesi gereken ve şu anda moda olan
deyimle her şeyiyle organik bir şehir. Sadece
doğası değil, tarihi de çok önemli. MÖ 1000’li
yıllara uzanan bir geçmişe sahip. Çeşitli
uygarlıklarla bezenmiş bir tarihimiz var.
KAPIMIZ AÇIK
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı TOBB'un Türkiye
Cumhuriyeti adına yaptığı en büyük işlerden
biri. 80 milyon liraya yakın bir yatırma
yapılmış A sınıfı Türkiye'nin üçüncü büyük
sınır kapısı. Aslında üç etkisi var. Bir yerel,
iki ulusal ve üç uluslar arası etkisi. Öncelikle
burada yaşayan insanlar için çok önemli. Biz
artık dış ticaret yapabilecek donanıma sahip
olmak durumundayız. Bunu başaracağız.
Ulusal etkisi olarak Orta Asya pazarına açık.
Orta Asya pazarı demek, artık bundan sonra
Ardahan üzerinden yürüyecek bir ticaret
demek. Uluslar arası olarak da o kapı sadece
Gürcistan’a açılmıyor, arkasında koskoca bir
Orta Asya var. Çok yakınında Azerbaycan var.
Bu kapı sayesinde Azerbaycan ve Tiflis daha
yakın. Ardahan-Tiflis arası 2 saat, 3 saat sonra
da Bakü. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
dediği gibi biz hiçbir şey yapmasak oradan
geçen kamyonların tozu bizi kalkındırır. Bu
kapı sayesinde 2-3 yıl içinde Ardahan uçacak
diye düşünüyorum. İki yıl önce Kalkınma
Ajansı’ndan aldığımız destekle yaptığımız
Ardahan-Gürcü İş Forumu’nun ikinci ayağını
geçtiğimiz günlerde yaptık. Gürcistan’dan,
Türkiye’ye yakın 6 şehrin kaymakamı,
Ekonomik İşler Daire Başkanı bu ikinci
ayağı tamamlamak üzere geldiler. Bundan
sonra kapımız açık. O kapı bizim ticaret
için dostluk için kullanacağımız bir kapı.
Artık unutulmuş bir il olmaktan çıkıyoruz.
Orta Asya’nın başlangıcındayız artık. Sınır
ticaret merkezi çok önemli katkılar sunacak.
Çünkü karşı tarafta da aynı talep var. Bu
sınır kapısıyla birlikte üyelerimize Rusça ve
Gürcüce eğitimlere başlayacağız. Ardahan,
ekonomisini hayvancılığa dayandırmış bir il.
Ardahan’a özgü kültür ırkı var. İlin potansiyeli
çok iyi. Ardahan Belediyesi’nin hibeleriyle
yaptığı çok önemli bir hayvan pazarı var. Bu
pazar bin küçükbaş 4 bin büyükbaş hayvan
kapasiteli. Kapalı alanları, hayvan hastanesi,
dezenfeksiyon
alanlarıyla
hayvanların
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pasaportlarıyla girdiği alım-satımın kontrollü
olduğu bir alan. Ardahan küçük bir il olmasına
rağmen Türkiye’deki hayvanların yüzde 5’ine
sahip. Zaten bu doğa koşulları da bundan
başka bir şeye izin vermiyor.
TÜRKİYE’NİN İSVİÇRESİ
Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı
bekliyor. Altyapı çalışmaları 3 yıl önce bitti.
54 bin metrekare alanı var. 3 bin 500’den
başlayıp 15 bin metrekareye kadar giden 30
parsele sahip. Şu anda et ürünleri işleyen bir
yatırımcımız var. Yatırımcıları açık ve samimi
olarak davet ediyorum. Çünkü 6. Bölge
teşviklerine açık ve bedelsiz olarak arsa
veriyoruz. Ben Sayın Başbakan’a bölgesel
teşviklerin bir yarar getirmeyeceğini, Ardahan
gibi illere, ile özel teşviklerin çıkarılması
gerektiğini aktardım. Başbakanımız da bu
teşviklerin ile özel çıkarılacağının müjdesini
vermişti. Ardahan ve ilçemiz yatırıma açık,
bekliyoruz. Burada Orta Asya pazarına
ihracata yönelik yatırımlar yapılabilir. Tekstil
yatırımı yapılabilir. Endemik bitki türlerinden
dolayı süt üretimine yönelik yatırımlar ve
turizm yatırımı yapılabilir. Gölün etrafında
turist konaklatacak tesisler artırılabilir.
Bazen dünyanın çeşitli yerlerinden gelen
insanlara rastlıyoruz, bazısı burası İsviçre
diyor, bazısı Kanada diyor ama Türkiye’de
kimsenin haberi yok. Odamızın kadınlarla
birlikte ‘Hep İleri’ diye projesi var. 5 tane
eğitim modülü açtık. Özellikle bizim gibi uzun
kış yaşayan yerlerde istihdamı artırmak
için çağrı merkezleri operatörlüğü kursu
açıyoruz. Muhasebe, aşçılık kursu açıyoruz.
Ardahan'da üniversite olmasının hem sosyal
hem ekonomik hayata çok önemli katkısı
var. Ardahan Üniversitesi bu bölgedeki en
fazla yabancı uyruklu öğrencinin okuduğu
üniversite. Bu Ardahan’a bir renk katıyor.
Ardahan bütün etnik grupların barış içinde
yaşadığı bir coğrafya.

ARDAHAN
BULUNDUĞU BÖLGE: Doğu Anadolu
İLİN VALİSİ: Ahmet Deniz
İLİN BLD. BŞK: Faruk Köksoy
NÜFUS: 105.000
NÜFUS YOĞUNLUĞU: 21 kişi
NÜFUS ARTIŞ HIZI: Yüzde 20
YÜZÖLÇÜMÜ: 5.576 km²
KİŞİ BASINA GELİR: Yüzde 281 asgari
ücretin altında, yüzde 89.3’ü ise 3 bin TL’nin
altında.
İŞSİZLİK ORANI: Yüzde 6
OKURYAZARLIK ORANI: Yüzde 93
İLİN İHRACATI: 1.2 milyon dolar
KAYITLI ŞİRKET SAYISI: 567
İL
EKONOMİSİNE
YÖN
VEREN
ÜRÜNLER: Süt ve süt ürünleri, arıcılık,
hayvancılık.
Ödüllü Damal bebeği
Damal İlçemizde üretilen bebeğimiz
var. Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin mili kadın
kıyafeti olarak tescil etti. Bu bebekler
Ardahan’da coğrafi İşaret alan İlk ürün. Damal
Belediyesi ve Kaymakamlığının yarışmaya
katılmasıyla Japonya’daki otantik bebek
yarışmasında dünya birincisi oldu. Bu yöreye
özgü motiflerin olduğu kilimlerimiz var. Sahip
çıkılması gereken değerlerden biri. Bununla
İlgili kadın girişimciliğini destekleyen projeler
yapıyoruz zaten.
Golf sahamız var

ARDAHAN keşfedilmemiş bir cennet.
Doğayı seven herkesin Ardahan’a gelmesini
İstiyoruz. Turistik turlarla İlgili Ardahan,
devamında Ahıska ve Tiflis bağlantılı bir
destinasyon çalışmamız var. Ardahan’da
kayak merkezi var. Kar kalitesi çok üst
3A HAVAALANI
düzeyde. Kıs turizmi Icin de İnsanlar
3A olarak havaalanı talebimiz var. gelsin istiyoruz. Ben Golf Federasyonu
Ardahan, Artvin, Ahıska olarak. Ahıska kapı temsilcisiyim. Üniversite kampusunun İçine
komşumuz dediğim gibi. Bakü-Tiflis-Kars 3 çukurlu golf sahası yaptık.
demiryolu geçiyor buradan. Karayolu bağlantı
yollarımız bitmek üzere bir de havaalanımız
olursa yatırımcılar için bahane kalmayacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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TOBB HEYETİNİ KABUL ETTİ
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB Başkanı kabulün ardından Çankaya Köşkü'nde basın
Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki yönetim mensuplarına açıklamalarda bulundu.
kurulu üyelerini kabul etti. Hisarcıklıoğlu.

680

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

BASINDA TOBB - ARALIK 2015

12.12.2015

‘Eylem Planı’yla iş dünyası
YENİDEN KOŞMAYA HAZIR
Başbakan Davutoğlu, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Hisarcıklıoğlu,
“İş dünyası ve yatırımcılar önlerini görmek
ister, Eylem Planı’nda da bunu görüyoruz.
Çok faydalı bulduk” dedi.
Terör ve Rusya raporu sundu Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 yıllık Eylem Planı’nı
çok faydalı bulduklarını belirterek, “İş dünyası
ve yatırımcılar önlerini görmek ister, Eylem
Planı’nda bunu görüyoruz” dedi. Başbakan
Ahmet Davutoğlu, Hisarcıklıoğlu ve TOBB
yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

“TOBB olarak, Türk özel sektörünün bütün
sorunlarını toparlayıp aktarabilmek için
kriz masası oluşturmuştuk. Kriz masasına
gelen sonuçlan aktardık ve önerilerimizi
sunduk. Asgari ücretin bin 300 liraya çıkması
konusundaki görüşlerimizi aktardık. Asgari
ücret bin 300 lira olacak, bundan vazgeçilen
bir taraf yok. 2015’te bir asgari ücretlinin,
bize maliyeti bin 500 lira. Bu kapsamda özel
sektörün üzerindeki özellikle küçük ve orta
boy işletmelerin üzerindeki yükü hafifletecek
bir model üzerinde görüş sunduk. Bununla
ilgili ekonomiden sorumlu bakanlarımızla
birlikte çalışacağız.”

Terör ve Rusya Raporu sundu
Türk özel sektörü olarak yeniden koşmaya
Hisarcıklıoğlu görüşmede, iş dünyasına
hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
toplantıda aktardıklarıyla ilgili şunları söyledi: ilişkin sıcak gündemle ilgili sorunları
aktardıklarını belirterek, “Terör ve özellikle de
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Rusya kriziyle ilgili etkileri ve bunlarla yönelik Hisarcıklıoğlu, “Yüzde 4’lük büyüme, iki seçim
alınacak tedbirlere dair görüşleri bildirdik” arasında olmasına ve o dönem artan teröre
rağmen çok iyi performans gösterdiğimizi
dedi.
ortaya koyuyor, neler yapabileceğimizle ilgili
%4 çok önemli bir sinyal
de bize ok önemli bir sinyal veriyor” dedi.
BÜYÜME rakamlarına da değinen
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TOBB, hükümete Rusya ve Güneydoğu raporu
sundu
TOBB, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na
Rusya ve Güneydoğu raporu sundu. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya için bir
kriz masası kurduklarını ve buraya gelen
talep ve şikâyetleri Davutoğlu’na bir raporla
sunduklarını söyledi. Davutoğlu TOBB
görüşmesinde, Doğu ve Güneydoğu'da
terörden mağdur olan iş dünyasının
sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir
rapor da sunuldu. Son dönemde artan
terör olayları nedeniyle yaşanan ekonomik
sorunlar Davutoğlu ve bakanlara anlatıldı.
Hükümetin yeni eylem planını açıklamasının
ardından Davutoğlu Çankaya Köşkü’nde
Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetim kurulu
üyelerini kabul etti. Görüşme sonrası
kısa bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu,
Davutoğlu’na yeni hükümet için “Hayırlı
olsun” demeye geldiklerini söyledi. Açıklanan

eylem planından duydukları memnuniyeti
aktardıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yeniden
ekonomiye odaklanılması taleplerini hep
dile getirdiklerini belirtti. Türk özel sektörü
olarak yemden koşmaya hazır olduklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz
tarafından açıklanan 1 yıllık Eylem Planı’nı
çok faydalı buluyoruz” dedi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞILACAK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başbakan
Davutoğlu
ile
yaptıkları
görüşmede
gündemlerinde asgari ücret artışının da
olduğunu söyledi. “Asgari ücret 1300 TL
olacak, bundan vazgeçilecek bir şey yok”
diyen Hisarcıklıoğlu, “Ancak özel sektörün
üzerindeki özellikle küçük ve orta boy
işletmelerin üzerindeki yükü hafifletecek
bir model üzerinde görüşümüzü sunduk.
Bununla İlgili çalışacağız” diye konuştu.
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Eylem Planı’yla önümüzü görüyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda)
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya
geldi. TÜRK özel sektörü olarak yeniden
koşmaya hazır olduklarını vurgulayan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin
açıkladığı Eylem Planı’nı çok faydalı
bulduklarını belirtti. Başbakan Ahmet
Davutoğlu,
önceki
aksam
Çankaya
Köşkü’nde Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetim
kurulu üyelerini kabul etti. Hisarcıklıoğlu “iş
dünyası ve yatırımcılar önlerini görmek ister,
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bunu görüyoruz. Bundan dolayı teşekkür
ettik. Bölgemizde sisli hava daha hızlı
şekilde artarken, açıklanan yol haritası çok
önemliydi" diye konuştu. TOBB Heyeti'nin,
Başbakan Davutoğlu’na iki rapor sunduğu
öğrenildi. Rusya gerginliğinin başlamasıyla
oluşturulan TOBB Rusya Koordinasyon ve
iletişim Masası’na gelen sorunlar sektör
sektör raporlanarak Başbakan Davutoğlu’na
sunuldu. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu’da
terör nedeniyle yaşanılan ekonomik sorunlar
da Başbakan’a rapor olarak iletildi.

BASINDA TOBB - ARALIK 2015

12.12.2015

TOBB’DAN BAŞBAKANA ZİYARET

İş dünyası memnun
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin açıkladığı 1
yıllık Eylem Planı’nı çok faydalı bulduk. İş
dünyası ve yatırımcılar önlerini görmek ister,
Eylem Planı’nda da bu var” diye konuştu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya
Köşkü’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve
yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşme
sonrası basın mensuplarına açıklama yapan
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin açıkladığı 1 yıllık
Eylem Planı’nı çok faydalı bulduk. İş dünyası
ve yatırımcılar önlerini görmek ister, Eylem
Planı’nda da bunu görüyoruz. Bundan dolayı
teşekkür ettik” dedi. Seçim döneminin geride
bırakıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, yeniden
ekonomiye odaklanılması taleplerini hep
dile getirdiklerini belirtti. Türk özel sektörü
olarak koşmaya hazır olduklarını vurgulayan

Hisarcıklıoğlu, “Bölgemizde sisli hava hızlı
şekilde artarken, açıklanan yol haritası
çok önemliydi. Eylem Planı’nda çalışma
hayatından mesleki eğitime, girişimcilikten
KOBİ teşviklerine kadar uzun zamandır
beklediğimiz birçok reform var. Bunların
hayata geçmesi için hükümetle birlikte
çalışacağız” diye konuştu. Yılın üçüncü
çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına da
değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Yüzde 4’lük büyüme yakaladık ki, iki
seçim arasında olmasına ve o dönem artan
teröre rağmen çok iyi performans. Neler
yapabileceğimizle ilgili de bize çok önemli
bir sinyal veriyor aslında bu büyüme rakamı.
2016’da yeniden yatırım hamlesi başlatıp,
2001 sonrasında yakaladığımız gibi bir
ivmeyi kazanacağımıza inanıyoruz.”
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2023 hedefi hayal değil
 BAŞBAKAN Davutoğlu’nun açıkladığı
2016 Eylem Planı’na iş dünyasından
ve meslek örgütlerinden destek geldi, iş
adamları ve sendika temsilcileri, vaatlerin
kısa bir sürede yerine getirilmesinin büyük bir
başarı olduğunu, Türkiye’nin 2023 hedeflerini
tutturacağına inandıklarını söylediler.

 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, “Orta, kısa ve uzun vadede bu
paketlerin devam etmesini destekliyoruz”
derken, ASKON Genel Başkanı Mustafa
Koca, 2016 yılının 2015’e göre daha parlak
geçeceğini, vaatler yerine getirildikçe üretim
ve istihdamın artacağını dile getirdi.
HÜKÜMETİN
AÇIKLADIĞI
PLANI’NATAM DESTEK

EYLEM

dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.
İş dünyası temsilcileri, “Bu plan Türkiye’yi
2023 yılına taşır” dediler.
BAŞBAKAN Davutoğlu’nun açıkladığı
2016 Eylem Planına iş dünyasından ve
meslek örgütlerinden tam destek geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin
bugün açıkladığı 1 yıllık Eylem Planını çok
faydalı bulduklarını belirterek, “İş dünyası
ve yatırımcılar önlerini görmek ister, Eylem
Planında da bunu görüyoruz. Bundan dolayı
teşekkür ettik” dedi.
‘HAYIRLI OLSUN’A GELDİK

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya
Köşkünde Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetim
kurulu üyelerini kabul etti. Görüşme
İş dünyası arak önünü görüyor
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından sonrası basın mensuplarına açıklama
açıklanan ekonomide eylem planı Türk iş yapan Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim
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Kurulu olarak Başbakan Davutoğlu ha
yeni hükümet için “Hayırlı olsun” demeye
geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, yeniden
ekonomiye odaklanılması taleplerini hep
dile getirdiklerini belirtti. Türk özel sektörü
olarak yeniden koşmaya hazır olduklarını
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
“Bugün
hükümetimiz tarafından açıklanan 1 yıllık
Eylem Planını çok faydalı buluyoruz. İş
dünyası ve yatırımcılar önlerini görmek ister,
Eylem Planında da bunu görüyoruz. Bundan
dolayı teşekkür ettik. Bölgemizde sisli hava
daha hızlı şekilde artarken, açıklanan yol
haritası çok önemliydi” dedi.

dikkat çeken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, “Toplumun hemen her kesimini
ilgilendiren vaatlerin yerine getirilecek olması
görmek güzel bir gelişme. Orta kısa ve
uzun vadede bu paketlerin devam etmesini
destekliyoruz. Kıdem tazminatı konusunda
düzenleme yapılmasını destekliyoruz. Bu
haksızlığın engellenmesi gerekiyor. Asgari
ücretle ve taşeron işçilerle ilgili vaadin
yerinde getirilmesi de olumlu bir gelişme.
Asgari ücretin 1300 liraya çıkartılmasıyla
işçiler işten çıkanıma endişesi yaşıyor.
Bunun düzenlenmesi lazım” dedi.

2001 SONRASI İVMEYİ KAZANABİLİRİZ

ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca da,
2016 yılının daha parlak geçeceğini söyledi.
Koca, “Eylem planının-hayata geçmesiyle
birlikte üretim çarkının daha hızlı ve güvenli
döneceğini
düşünüyorum.
Reformlar
sürerse Türkiye’nin 2023 hedefine rahatlıkla
ulaşacak” ifadelerini kullandı. 2016 Eylem
Planına en büyük destek ise, Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçından geldi. Yalçın,
Yalçın, “Eylem planının icraata dökülme
aşamasında mutlaka ilgili taraflar, sendikalar,
sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile
istişare ve işbirliği yapılmalı. Bu bağlamda
4/B ve 4/C’li personelin kadroya geçişi,
ek gösterge, Cuma namazına ilişkin süre
artırılması gibi taleplerimiz dikkate alınmalı”
dedi.

2023 HEDEFİ HAYAL DEĞİL

Hisarcıklıoğlu, Eylem Planında çalışma
hayatından mesleki eğitime, girişimcilikten
yenilikçilik desteklerinden KOBİ teşviklerine
kadar uzun zamandır bekledikleri bir çok
reformun bulunduğunu ifade etti. Reformların
hayata geçmesi için hükümetle birlikte
çalışacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu,
kanunların da takipçisi olacaklarının altını
çizdi Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme
rakamlarına da değinen Hisarcıklıoğlu,
“Yüzde 4’lük büyüme yakaladık ki iki seçim
arasında olmasına ve o dönem artan teröre
rağmen çok iyi performans gösterdiğimizi
ortaya koyuyor. 2016’da yeniden yatırım
hamlesi başlatıp, 2001 krizi sonrasında
kaldığımız gibi bir ivmeyi kazanacağımıza
inanıyoruz” dedi. Yeni Akif’e konuşan
EKONOMİ ÇARKI HIZLI DÖNECEK
işadamları ve sendika temsilcileri de, 1 Kasım
Anavatan Partisinin eski bakanlarından
seçimlerinin hemen ardından vaatlerin kısa
olan
Ekonomist Bülent Akarcalı da, “2016
bir sürede yerine getirilmesinin büyük bir
siyasi basan olduğunu belirterek, Türkiye’nin yılında ekonomide canlılık olacaktır. Para
bir yerden bir yere gidiyorsa ekonomi çarkı
2023 hedeflerini tutturacağını söylediler.
dönüyor demektir. Para sahipleri ve aylık
İKTİDAR, TOPLUMU ANLADI
maaşı artmış olanlar parayı harcayarak
7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım ekonomiyi döndürecek. Paranın dönüş hızı
seçimlerine kadar olan süreçte iktidar ekonominin iyi olduğu gösterir” şeklinde
partisinin toplumun nabzını iyi tuttuğuna konuştu.
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Eylem planı teşekkürü
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB
Yönetim Kurulu, BaşbakanAhmet Davutoğlu’nu
ziyaret ederek 1 yıllık Eylem Planı için teşekkür
etti. Ziyaretin ardından konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası ve yatırımcılar
önlerini görmek ister. Eylem Planı'nda da bunu
görüyoruz. Çok beğendiğimiz plandan dolayı
teşekkür ettik” dedi.
Başbakan
Ahmet
Davutoğlu’nun
önceki gün açıkladığı l yıllık Eylem Planı,
iş dünyasının önünü görmesini sağladı.
Davutoğlu’nun planı açıkladığı günün
gecesinde; Türk iş dünyasının çatı kuruluşu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu, Başbakan’ı ziyaret ederek
teşekkür etti. Çankaya Köşkü’nde kabulün
ardından açıklama yapan Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, seçim döneminin geride
bırakıldığını belirterek; yeniden ekonomiye
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odaklanılması taleplerini hep dile getirdiklerini
belirtti.
ÖZEL SEKTÖR OLARAK KOŞMAYA
HAZIRIZ
Türk özel sektörü olarak yeniden koşmaya
hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Bugün hükümetimiz tarafından açıklanan l
yıllık Eylem Planı’nı çok faydalı buluyoruz. İş
dünyası ve yatırımcılar önlerini görmek ister,
Eylem Planı’nda da bunu görüyoruz. Bundan
dolayı teşekkür ettik. Bölgemizde sisli hava
daha hızlı şekilde artarken, açıklanan yol
haritası çok önemliydi” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Eylem Planı’nda çalışma
hayatından mesleki eğitime, girişimcilikten
yenilikçilik desteklerinden KOBİ teşviklerine
kadar
uzun
zamandır
bekledikleri
birçok reformun bulunduğunu ifade etti.
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Hisarcıklıoğlu, formların hayata geçmesi için gündemle
söyledi.
hükümetle birlikte çalışacaklarını kaydetti.
BÜYÜMENİN PERFORMANSI ÇOK İYİ
Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına da
değinen Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 4'lük büyüme
yakaladık ki iki seçim arasında olmasına
ve o dönem artan teröre rağmen çok iyi
performans gösterdiğimizi ortaya koyuyor.
Neler yapabileceğimizle ilgili de bize çok
önemli bir sinyal veriyor aslında büyüme
rakamı. 20l6'da yeniden yatırım hamlesi
başlatıp, 2001 krizi sonrasında kaldığımız
gibi bir ivmeyi kazanacağımıza inanıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu
görüşmede, iş dünyasına ilişkin sıcak

ilgili

sorunları

aktardıklarını

TERÖRÜN ZARARI RAPORU SUNULDU
Hisarcıklıoğlu, son olarak da Doğu ve
Güneydoğu’da terörden mağdur olan Türk iş
dünyasının oradaki temsilcilerinin sorunlarını
aktarabilme fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde meydana
gelen terör olaylarından mağdur olan esnaf,
tüccar ve sanayicinin bu bölgelerdeki oda
ve borsa başkanlarına yansıyan sıkıntıları
TOBB’a rapor ettikleri öğrenildi. Bölgeden
gelen önerileri ede içeren çalışmaların rapor
haline getirilerek Başbakan Davutoğlu’na
sunulduğu ifade edildi.
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Uluslararası kolay ticaret için geri sayım başladı
2016 Eylem Planına göre, ilk kapsamlı
ticaret reformu olma özelliği taşıyan Ticaretin
Kolaylaştırılmasına ilişkin Anlaşma, 3
ay içinde TBMM’nin onayına sunulacak.
Anlaşma ile dünya ticaretine 1 trilyon dolar
katkı sağlanması bekleniyor.
1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak
ANLA|MAYI, 51 ülke imzalarken, 2016’nin
ilk yarısına kadar 107’ye çıkması hedefleniyor.
Önlemler ile ticaret maliyetlerinin yüzde17’ye
kadar düşürülmesi bekleniyor. Ticaret
maliyetlerindeki her yüzde1’lik iyileşmenin
dünya ekonomisine 40 milyar dolardan fazla
katkı sağlaması, dünya toplam GSYH’sine 1
trilyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşması’nın onay
sürecini belirledi. Ekonomi Bakanlığı’nca 21
Aralık-21 Mart döneminde ülke pazarlarında
karşılaşılan gümrük işlemleri ve bunların
ortaya çıkardığı maliyetlerin asgariye
indirilmesini amaçlayan anlaşma, 3 ay içinde
TBMM’nin onayına sunulacak. Türkiye’nin
taraf olduğu DTO anlaşmasının onaylanarak
iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle,
ticari prosedürlerin basitleştirilmesinin yanı
sıra başta gümrük işlemleri olmak üzere bilgi
teknolojileri ve otomasyonun uygulanması
yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının
güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Ticaret hacmi daralıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
TÜRKIYE, Dünya Ticaret Örgütü’nün
Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu
(DTO) ilk kapsamlı ticaret reformu olma
özelliği taşıyan ve is, dünyasının öncelikli anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede,
beklentileri arasında bulunan Ticaretin küresel ticaret hacminin daralma trendinde
bulunduğunu, normalde her sene ortalama
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yüzde 4 büyüyen küresel ticarette son Yılsonunda görev güçlerimizin ortaya
yıllarda bir gerilemenin söz konusu olduğunu koyduğu 19 öneriden biri de anlaşmanın
dünya ticaretine yapacağı katkıya binaen,
belirtti.
Türkiye’nin öncü olması gururlandırdı Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın
imzalanması ve yürürlüğe girmesi oldu. G20
“Ticaretteki bu gerilemenin maalesef Liderler Bildirisi’nde de bu önerimize atıf
korumacılığı da körüklediğini görüyoruz” yapılmış, olması, anlaşmanın diğer ülkelerce
ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin imzalanması ve yürürlüğe girmesi sürecini
Kolaylaştırılması Anlaşması 2015 yılının hızlandıracaktır inancındayız. Ülkemizin
başından beri G20’de iş dünyasını temsil diğer ülkelere öncülük etmesi de bizlere
eden B20 Türkiye Ticaret Görev Gücünün gurur vermiştir” şeklinde konuştu.
de öncelikli gündem maddelerinden biriydi.
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KONUŞAN EKONOMİ IĞDIR

Iğdır’dan Çin’e demirden ticaret yolu
24 Televizyonu ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan Konuşan
Ekonomi programı bu hafta Iğdır’daydı. Doğu
sınırımızın en uzak ili olan Iğdır, İstanbul’dan
Karaçiye uzanacak olan demiryolu projesi
ile ticarette atağa kalkacak. Bir kolu Iğdır
OSB’ve de uğrayacak olan demiryolu projesi
ile Iğdır’ın ürünleri Çin’e ihraç edilebilecek.

olarak Nahcivan’a ve Azerbaycan’a yapmış
olduğumuz ihracat rakamları 136 milyon
dolarlara vardı. O dönem Türkiye’de 1 milyon
dolar altında ihracat gerçekleştiren il sayımız
6-7 idi bir tanesi sınır kapısı olmasına rağmen
hiç ihracat gerçekleştirmemişti.
BAVUL TİCARETİ

Iğdır’ımız aynı zamanda 1992 yılında bu
IĞDIR SANAYİ VE TİCARET ODASI zamana Nahcivan ile yapmış olduğu ticarette
YÖNETİM KURULU BAŞKANI: KAMİL yalnız ihracatta değil kayıt dışı dediğimiz bavul
ARSLAN
ticareti dediğimiz ticaretle de yıllık 50 milyon
ODA olarak üyelerimize fiili işlemler dolara varan ticari ilişkilerimiz oldu. Iğdır
yapıyoruz. Iğdır’ımızın sosyal ve kültürel bölgede ihracatta ön sıralarda yer almakta.
etkinliklerine katkıda bulunuyoruz. Valiliğimiz 2008 yılında, Doğu Anadolu İhracatçılar
ve belediyemizle birçok projeye imza Birliği’nin yapmış olduğu ihracat miktarı 3
attık. İran’la Nahcivan’la kültürel etkinlikler milyar 400 milyon dolar iken o dönem de
yaptık. Geçtiğimiz hafta odamız olarak bir Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin ilk üçü
ortaokul yaptık. Iğdır’ımızın ihracattaki yeri Iğdır’dan çıkmıştır. 2008 yılında 136 milyon
çok önemli. 2008 yılında Iğdırlı ihracatçı dolar ihracat gerçekleştiren ilimiz 2004
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YENİ YATIRIM
yılında gerçekleşen ihracatı 124 milyon dolar
bu da küçümsenemeyecek bir rakam. Ülke
Tuzluca barajının yapılmasını ve sıkıntının
nezdinde yine 1 milyon doların altında ihracat giderilmesini istiyoruz. Biz Türkiye’nin yüzde
gerçekleştiren il sayımız 7'nin üzerinde...
180 büyüyen ticaret borsasıyız. İdari binamız
yok. Laboratuvar yapmayı planlıyoruz. Bir
UZAK DEĞİLİZ
Iğdır artık uzak değil, Umana yakınlığımız kesim hane yapmak istiyoruz. Bununla
hayvancılık
yapan
esnafın
var, havalimanımız var, yollarımız duble, bölgede
demiryolumuz var. Şuan devam etmekte ihtiyaçlarına cevap vermek niyetindeyiz.
ilimize
geldi.
Çalışmalar
olan İstanbul Karaçi demiryolu projesi Kars’a Doğalgaz
kadar geldi. Bunun İran ve Iğdır bağlantısının devam ediyor. Çiftçilerimizi seracılığa
yapılmasıyla birlikte ve bir istasyonda bizim yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir Antalya
OSB’ye alındı. Burada üretilen ürün Çin’e bir Mersin’in alternatifi olmak istiyoruz.
kadar gidecek. Bütün yatırımcıları bekliyoruz. Seracılığı ön plana çıkarmak istiyoruz. İran
Tüm imkânları sunuyoruz. Endüstri Meslek ve Azerbaycan pazarına açılmak istiyoruz.
Lisesinin temelini atıyoruz önümüzdeki İhracatta Dilucu Sınır Kapısı ile hız kazandık.
mayıs ayında. Uygulamalı çalışmalarımızı Ürünlerin çabuk gelip gitmesinde avantaj
yapacağız. Türkiye genelinde 15 bölge TIR sağladık. Bu sebepten ürün yelpazemizi de
karnesi satıyor, bizde bunlardan biriyiz. En geliştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde bizim
çok karne satan 5 ilden biriyiz. 4 bin lojistik ekonomi şuramızda TOBB bizden 4 temel
firmalarının bizde kayıtlı TIR’ları var. Avrupa sorun istedi, biz bunu bulmakta zorluk
çektik. 2003 yılında sorunları Ankara'ya
standartlarında bir odayız.
taşıdığımızda sorunlarımız vardı. Bugün
IĞDIR TİCARET BORSASI BAŞKANI
hükümetimizin yaptığı çalışmalar Doğu ve
Güneydoğu illerini ayağa kaldırdı.
SERHAT KUMTEPE
Adını Oğuz Kağan’ın torunu olan Iğdır
BİZ ticaret borsası olarak 1991 yılında
kurulmuş olup ticaret borsası olarak tarım Bey’den alan il tarih boyunca Urartu, Hitit,
ve hayvancılığa yönelik olan üyelerimizin Asur, Sümer, Pers gibi birçok medeniyete ev
ihtiyaçlarını
karşılıyoruz.
Üyelerimizi sahipliği yaptı. 190 bini askın nüfusa sahip
bilinçlendiriyoruz. Üyelerimizin bu sektördeki olan il tarihi İpekyolu üzerinde yer almaktadır.
sıkıntılarını taleplerini dile getiriyoruz. Fiyat Azerbaycan, Ermenistan ve İran’a komşudur.
politikasında kalite politikasında üyelerimizin Mevcut bölge coğrafyası içinde sahip olduğu
ihtiyaçlarına cevap vermek için üyelerimizle daha ılıman iklimi verimli toprakları tarım ve
hayvancılığa dayalı üretim yapısıyla Iğdır
istişare yapıyoruz.
yerli ve yabancı müteşebbisler tarafından
SULAMA SORUNU
bir çekim merkezi özelliği taşımaktadır. Iğdır
Son bir iki yıl içindeki mevsimsel 2008 yılında yürürlüğe giren sınır ticareti
değişikliklerden dolayı sadece Azerbaycan, uygulama yönergesi ile sınır ticaretini
Nahçivan, İran’a ürün yelpazemiz değiştiği canlandırarak ülke ekonomisine değer katan
için mısır sılası gönderiyoruz. Meyve olarak illerimizden biri olmuştur. Iğdır’da bulunan
elma kayısı ihracatımız vardı. Sebze olarak sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına
çok nadir bir şekilde domates gibi o tür sofralık baktığımızda yüzde 61 ile gıda ürünleri
ürünlerimiz vardı. 76 bin hektarlık tarıma imalatı, yüzde 18 ile diğer madencilik ve tas
elverişli bir arazimiz var. Karakoyun ilçemizin ocakçılığı sektörleri ön plana çıkmaktadır.
26 bin hektarını sulamasını yapıyoruz. Araklı 317 is yeri ile 1 adet sanayi sitesi bulunan
ilçemizde 11 bin hektar alanda sulamamız ilde 1 adet de organize sanayi bölgesi
var, geri kalan toprağımızı çoraklıktan dolayı mevcuttur. 2013’te 79 olan ihracatçı firma
işleyemiyoruz. Bunlara acilen ıslah çalışması sayısını 2014’te 89’a yükselten Iğdır, aynı yıl
lazım. Tarıma elverişli hale getirilmesi lazım. toplamda 123 milyon 395 bin dolar ihracat
Çiftçilerimizin desteklenmesi lazım.
değerine ulaşmıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın
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yayınladığı illerin ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 69’uncu
olan il 6. Kademe gelişmişlik sıralamasında
ise 3. sırada yer almaktadır. 1936 yılında
kurulan İğdır Ticaret ve Sanayi Odası
kurulduğu günden bu yana Iğdır’ın sanayi
ve ticaret kenti olması için yoğun cabalar
harcamıştır. 10 meslek grubunda toplamda
1824 kayıtlı üyesi bulunan oda çoğulcu
ve katılımcı yönetim anlayışıyla bölgedeki
kalkınmayı daha artırmak için var gücüye
çalışmaktadır.
Yatırımcıya bedava arsa

bu ürünle. Ciddi bir geri dönüş aldık. Cok
ilgine bulundu. Iğdır Ticaret Borsası olarak
bu ürünü tescillemek üzere başvurumuzu
yaptık. Asya ve Amerika’ya kadar bu
ürünümüzü ihraç edeceğiz. Acı biber reçeli
de yaptı girişimcimiz. 9 kalem reçel üretimine
başladık.
BULUNDUĞU
Anadolu

BÖLGE:

Kuzeydoğu

İLİN VALİSİ: Davut Haner
İLİN BLD. BŞK: Murat Yikit
NÜFUS: 192.056

IĞDIR 2003 yılında teşvik yasası çıkmış
NÜFUS YOĞUNLUĞU: Yüzde 2.4
olmasına rağmen OSB yoktu. 2004 yılında ek
NÜFUS ARTIŞ HIZI: Yüzde 6.3
bütçeyle yatırım programına aldırdık ve ihale
YÜZÖLÇÜMÜ: 3584
süreçleri devam etti. 2010 yılında OSB’mizi
tahsis ettik. 1 etaptaki fabrikaların 19 tanesi
KİŞİ BASINA GELİR: 6051 dolar
bugün faal olarak çalışmakta. Yılsonu
İŞSİZLİK ORANI: Yüzde 6.9
itibariyle 80 parselden oluşan 2’nci etabımız
bitecek. Burada da hem yurt dışından hem
OKURYAZARLIK ORANI: Yüzde 92.53
de ülke genelinden yatırımcılar bekliyoruz.
İLİN İHRACATI: 124.036.760 dolar
Biz teşvik uygulamasında 6. Bölgedeyiz.
KAYITLI ŞİRKET SAYISI: 943 (limited
Terör döneminde de en çok yatırımı biz aldık.
Biz arsalarımızı bedelsiz tahsis ediyoruz. anonim ve kooperatif)
Tahsisten sonra da 1 milyon liraya kadar
İSO 500'E GİREN ŞİRKET SAYISI: hibe veriyoruz.
İSO 500'DEKİ ŞİRKETLER:Patlıcan reçeli dünya sahnesinde
İL
EKONOMİSİNE
YÖN
VEREN
BİZİM milli bir reçelimiz var. Patlıcan reçeli. ÜRÜNLER: Kaysı, elma, kavun, karpuz,
Böyle bir tadı Türkiye’ye tattırmaya başladık. kiraz, şeftali, buğday, domates, fasulye,
Bir girişimcimiz Avrupa pazarına acildik mısır, biber.
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Hisarcıklıoğlu: Devamı gelecek
CERN pazarında ilk sipariş Ankara’ya
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), 600 milyon euroluk CERN
pastasından Türk firmalarının pay alması için
öncü oldu. İlk siparişi Ankara firması Dora
Makine aldı. Dora Makine Genel Müdürü
Bekir Sağlamyürek, CERN’e tedarikçi

olmanın önemli bir prestij olduğunu ifade etti.
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu ise, “Bu dev
pazar için ilk adım. Önümüzdeki süreçte çok
sayıda Türk firmasının daha büyük paylar
alacağına inanıyorum” dedi.
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CERN’DEN İLK siparişi kopardık
‘İlk siparişle birlikte yeni anlaşmaların önü Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 600 milyon
avroluk CERN Projesi’nden Türk firmalarının
açılmış oldu.
Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’nün pay alması için öncü oldu, ilk siparişi bir Türk
firma aldı. Anlaşmaya ilişkin konuşan TOBB
projesinde ilk siparişi bir Türk firma aldı.
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “CERN pazarı Türk
■ TÜRKİYE’nin Avrupa Nükleer Araştırma iş dünyası için önemli bir çıkış alanı olacak ve
Örgütüne (CERN] ortak üyeliğinin başlaması, ekonominin büyümesi için katkı sağlayacak”
firmalara yeni pazarların açılmasının önünü dedi.
açtı ve üyelik ilk meyvesini verdi. Türkiye
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Cern’den ilk siparişi alan Türk Dora oldu
TOBB, kurduğu CERN Sanayi İrtibat
Ofisi ile Türk firmalarının CERN’e tedarikçi
olabilmeleri konusunda çalışmalarına hız
verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Önümüzdeki süreçte başka firmaların da
daha büyük paylar alacağına inanıyorum.
İnovasyon ve yüksek teknoloji ekonomimizi
büyütmede en büyük unsur olacak” dedi.
Dora Makine’nin Genel Müdürü Bekir
Sağlamyürek de CERN’e tedarikçi olmanın
önemli bir prestij olduğunu ifade etti.

ANKARALI Dora Makine, 600 milyon
euroluk Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü
(CERN) Projesi’nden sipariş alan ilk Türk
şirket oldu. TOBB’dan yapılan açıklamaya
göre, birlik, Türkiye’nin CERN’e ortak üyeliğini
takiben, ülke firmalarının bu pazardan
daha fazla pay alabilmesi için harekete
geçti. Birliğin düzenlediği konferanslarla
CERN bünyesinde yer alan departmanların
ihtiyaçları hakkında bilgilendirme sağlandı.
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600 milyon Euro’luk cern’den Türk firmasına ilk
sipariş
pazarı Türk is dünyası için önemli bir çıkış
alanı olacak ve ekonominin büyümesi için
katkı sağlayacak. Özel sektörümüzün önünü
netleştirmeyi ve yol açmayı amaçladık.
Neticesinde ilk sipariş de alındı. Bu, dev
pazar için ilk adım” diye konuştu. TOBB
bünyesinde kurulan CERN Sanayi irtibat
Ofisi tarafından yürütülen çalışmalara
iştirak eden Dora Makine’nin Genel Müdürü
Bekir Sağlamyürek de CERN’e tedarikçi
olmanın önemli bir prestij olduğunu ifade
etti. Sağlamyürek, modern ve hassas ölçüm
ekipmanlarıyla ürettikleri parçalarla ağırlıklı
olarak yurtiçi ve yurtdışı savunma sanayi,
elektronik ve makina imalatı yapan firmalara
çalıştıklarını ve medikal sektörde de kendi
EKONOMİYE KATKI
patentli ürünlerini üreten ayrı bir üretim alt
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “CERN yapısına da sahip olduklarını belirtti.

TÜRKİYE’NİN mayıs ayında CERN’e
üye olmasının ardından ilk kez bir Türk
firması CERN’de is aldı. Büyük çarpışma
olarak bilinen dünyayı oluşturan ‘big bang’
çarpışmasının deneyimlenmesiyle meşhur
olan CERN’e Ankaralı Dora Makine hassas
torna ve alüminyum parçaları satmak
için ihaleyi kazandı. Firmanın CERN’e
göndereceği parçalar çarpışma ve ses
deneylerinde
kullanılabilecek.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 600 milyon
Euro’luk Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü
(CERN) Projesi’nden Türk firmalarının pay
alması için öncü oldu, ilk siparişi Ankara
firması Dora Makine aldı.
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İLK DEFA
Türk firması Dora Makina CERN’de iş aldı
600 MİLYON AVROLUK PAZAR
Ortalama 600 milyon avroluk mal vb. hizmet
alımlarının gerçekleştiği CERN “in, Türk
firmaları için yeni bir pazar oluşturması yanında,
yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine
de bir ivme kazandırması bekleniyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
(TOBB), Türkiye’nin CERN’e Ortak Üyeliğini
takiben kurduğu CERN Sanayi İrtibat Ofisi’nin
çalışmalarına katılan Ankara merkezli Dora
Makina, bünyesindeki işleme hassasiyeti
yüksek CNC tezgâhlan ile hassas parça
üretiminde CERN’e tedarikçi olmayı başardı.
600 milyon avroluk Avrupa Nükleer Araştırma
Örgütü (CERN) Projesinden ilk siparişi alan
firmanın genel müdürü Bekir Sağlamyürek,
CERN’e tedarikçi olmanın önemli bir prestij

olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, CERN pazarının Türk iş
dünyası için önemli bir çıkış alanı olacağını ve
ekonominin büyümesi için katkı sağlayacağını
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Kurduğumuz irtibat
ofisi ve yaptığımız bilgilendirme toplantıları
ile özel sektörümüzün önünü netleştirmeyi
ve yol açmayı amaçladık. Neticesinde
ilk sipariş de alındı. Bu dev pazar için ilk
adım. Önümüzdeki süreçte çok sayıda Türk
firmasının daha büyük paylar alacağına
inanıyorum. İnovasyon ve yüksek teknoloji
ekonomimizi büyütmede en büyük unsur
olacak. Bu anlamda CERN’e ortak üye
olmamızı çok önemsiyoruz” dedi.
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CERN’den ilk işi Dora aldı
Türkiye’nin CERN’e üye olmasının
ardından ilk kez bir Türk firması CERN’den
sipariş aldı. Dora Makina, CERN’e hassas
torna ve alüminyum parçaları tedarik edecek.

ofisi ve yaptığımız bilgilendirme toplantıları
ile özel sektörümüzün önünü netleştirmeyi
ve yol açmayı amaçladık. Neticesinde
ilk sipariş de alındı. Bu dev pazar için ilk
adım. Önümüzdeki süreçte çok sayıda Türk
firmasının daha büyük paylar alacağına
inanıyorum. İnovasyon ve yüksek teknoloji
ekonomimizi büyütmede en büyük unsur
olacak. Bu anlamda CERN’e ortak üye
olmamızı çok önemsiyoruz” diye konuştu.

AVRUPA Nükleer Araştırma Örgütü
(CERN) projesinden ilk siparişi Ankara’dan
Dora Makina aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye’nin CERN’e ortak
üyeliğini takiben, Türk firmalarının yaklaşık
600 milyon euroluk pazardan daha fazla pay
Türkiye için prestij
alabilmesi için harekete geçmişti. TOBB, bu
kapsamda CERN Sanayi İrtibat Ofisi ile Türk
TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi
firmalarının CERN’e tedarikçi olabilmeleri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen çalışmalara
konusunda çalışmalar yapıyor.
iştirak eden Dora Makina, bünyesindeki
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işleme hassasiyeti yüksek CNC tezgahları ile
CERN pazarının Türk iş dünyası için önemli hassas parça üretiminde CERN’e tedarikçi
bir çıkış alanı olacağını ve ekonominin oldu. Dora Makine’nin Genel Müdürü Bekir
büyümesi için katkı sağlayacağını ifade Sağlamyürek, modern ve hassas ölçüm
etti. Hisarcıklıoğlu, “Kurduğumuz irtibat ekipmanlarıyla ürettikleri parçalar ile ağırlıklı
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olarak yurt içi ve yurt dışı savunma sanayi, bu büyük pastada kendine yer bulacağına
elektronik ve makina imalatı yapan firmalara inanıyorum.”
çalıştıklarını belirtirken, medikal sektörde de
Mayıs’ta üyelik başladı
kendi patentli ürünlerini üreten ayrı bir üretim
MAYIS 2015’te Türkiye’nin CERN Ortak
alt yapışma da sahip olduklarını söyledi.
Üyeliğinin başlaması ile Türk sanayi firmaları
Sağlamyürek, CERN’e tedarikçi olmanın CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma
önemli bir prestij olduğunu ifade etti. hakkı elde etti. 600 milyon euroluk mal ve
Sağlamyürek, şunları söyledi: “Bizim ihale hizmet alımlarının gerçekleştiği CERN’in,
başlangıç oldu. Bizden sonra çok daha yeni pazar oluşturmasının yanında ArGe
büyük siparişler ile çok sayıda firmanın faaliyetlerine ivme kazandırması bekleniyor.
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Cern’den ilk sipariş Ankara’nın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), 600 milyon avroluk Avrupa Nükleer
Araştırma Örgütü (CERN) Projesi’nden
Türk firmalarının pay alması için öncü
oldu, ilk siparişi Ankara firması Dora
Makine aldı. TOBB’un açıklamasına göre,
Birlik, Türkiye’nin CERN’e ortak üyeliğini
takiben, ülke firmalarının bu pazardan
daha fazla pay alabilmesi için harekete
geçti. Birliğin düzenlediği konferanslarla
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CERN bünyesinde yer alan departmanların
ihtiyaçları hakkında bilgilendirme sağlandı.
TOBB, kurduğu CERN Sanayi İrtibat Ofisi
ile Türk firmalarının CERN’e tedarikçi
olabilmeleri konusunda çalışmalarına hız
verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“CERN pazarı Türk iş dünyası için önemli bir
çıkış alanı olacak ve ekonominin büyümesi
için katkı sağlayacak. Neticesinde ilk sipariş
de alındı. Bu, dev pazar için ilk adım” dedi.
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OSTİM ‘big bang’e parça gönderecek
düzenlediği konferanslarla CERN bünyesinde
yer alan departmanların ihtiyaçları hakkında
bilgilendirme sağlandı. TOBB, kurduğu
CERN Sanayi irtibat Ofisi ile Türk firmalarının
CERN’e tedarikçi olabilmeleri konusunda
çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar sonucu
Ankara OSTİM’de yer alan Dora Makine,
CERN’in hassas parçaları OSTİM’den CERN’den sipariş, alan ilk Türk oldu. Dora
Makine CERN’e ‘hassas parçalar’ üretecek.
gidecek
Yeni Türk firmaları da pay alacak
Türkiye’ye yeni siparişler yolda TOBB,
Büyük çarpışma olarak bilinen dünyayı
oluşturan ‘big bang’ deneyini yapmasıyla
meşhur olan CERN’den ilk kez bir Türk
firması iş aldı. Ankara OSTİM’de yer alan
Dora Makine’nin, CERN’e göndereceği
parçalar çarpışma ve ses deneylerinde
kullanılacak.

CERN pazarının iş dünyası için önemli
600 milyon euroluk mal alımı gerçekleştiren
CERN’den Türkler’in de pay alması için öncü çıkış, alanı olacağını ifade eden TOBB
oldu. CERN’den ilk siparişi Ankara OSTİM’de Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kurduğumuz
irtibat ofisi ve yaptığımız bilgilendirme
faaliyet gösteren Dora Makine aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), toplantılarıyla özel sektörümüzün önünü
Türkiye’nin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü netleştirmeyi ve yol açmayı amaçladık.
(CERN) Projesi’ne ortak üyeliğini takiben, Neticesinde ilk sipariş, de alındı. Bu, dev
ülke firmalarının bu pazardan daha fazla pazar için ilk adım. Önümüzdeki süreçte çok
pay alabilmesi için harekete geçti. Birliğin sayıda Türk firmasının daha büyük paylar
alacağına inanıyorum” dedi.
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Dora için önemli bir prestij oldu

Türkiye’ye yeni siparişler yolda

İSVİÇRE ve Fransa sınırında yer alan
dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı
olan CERN, 1954 yılında 12 ülkenin
katılımıyla kuruldu. CERN’in günümüzde 21
tam üyesi ve 2 tam üyelik adayına ilaveten,
1 de ortak üyesi (Türkiye) var. Ortalama 600
milyon euroluk mal ve hizmet alımlarının
gerçekleştiği CERN’in, Türk firmaları için
yeni bir pazar oluşturması yanında, yüksek
teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine de bir
Dev bütçesi var
ivme kazandırması bekleniyor. Yetkililer çok
ÇARPIŞMA deneyi için bilim adamları, yakında birkaç Türk firmasının da CERN’den
araştırmacılar ve öğrencilerin yanısıra sipariş alabileceğini belirtiyorlar.
mühendisler,
kaynakçılar,
marangozlar
ve işçilerden oluşan yüzlerce kişilik işçi
ordusu yılın 12 ayı çalıştı. Yer altındaki 27
kilometrelik tünel ile birlikte yapılan harcama
8 milyar doları buldu.
TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi
İrtibat Ofisi tarafından yürütülen çalışmalara
iştirak eden Dora Makine’nin Genel Müdürü
Bekir Sağlamyürek de CERN’e tedarikçi
olmanın önemli bir prestij olduğunu ifade
etti. Sağlamyürek, modern ve hassas ölçüm
ekipmanlarıyla ürettikleri parçalarla ağırlıklı
olarak savunma sanayi, elektronik ve makina
imalati yapan firmalara çalıştıklarını belirtti.
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‘Meslek liselerini TOBB’a verin’
‘Meslek
liselerini
TOBB’a
verin’
Mesleki eğitimle ilgili sıkıntıları da aktaran
Ender Yorgancılar, bu okulların TOBB’a
devredilmesini önerdi: “Ben burada, kime
meslek lisesi mezunu lazım desem, herkes
el kaldırır. Biz meslek lisesi mezunu
çalışan bulamıyoruz. Türkiye’de sanayici,
çırak bulamıyor. Biz burada üretim
yapmak istiyoruz. Siz meslek liselerini
TOBB’a devredin, biz bunu Almanya’da,

Avustralya’da olduğu gibi yerinde eğitim
programlarına uygulayalım. Bu gelirse her
OSB’ye bir meslek lisesi yapma zorunluluğu
da getirilecek ama sonuç, Almanya ve
Avustralya modeliyle nitelikli elemanların
sektöre girmesi kolaylaşacak.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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KÂRIN ÜÇTE İKİSİ UÇAR
TOBBBAŞKANIHİSARCIKLIOĞLU’NDAN ikisi gider” dedi. Böyle bir durumda KOBİ’lerin
40.5 milyar TL’lik gelirinin 25 milyar TL’sinin
ASGARİ ÜCRETTE K0Bİ UYARISI
belirten
Hisarcıklıoğlu,
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1300 liralık kaybolacağını
“Destek
verilmezse
küçülme
de
kaçınılmaz
asgari ücrette devlet hiç destek vermezse
KOBİ’lerin kârlılığının üçte ikisinin yok olur” dedi.

KAMU 500 TL’SİNİ ALIYOR
olacağını, küçülmenin ise kaçınılmaz
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu normal
Hisarcıklıoğlu asgari ücretin işveren için
asgari ücret artışının üzerindeki kısmın zaten 1500 lira olduğunu ama 500 lirasını
KOBİ’lere yük getirmeden karşılanmasını kamu aldığını hatırlatarak şöyle devam
istedi.
etti: “İşçiye 1000 lira kalıyor. Asgari ücretle
1 OCAKTA 1300 TL’ye çıkacak olan çalışanların çok büyük bölümü KOBİ’lerde.
asgari ücretle ilgili olarak Türkiye Odalar Asgari ücretin neti 1300 liraya çıkarıldığında
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat işverene maliyeti 1940 liraya ulaşıyor. Yani
Hisarcıklıoğlu, çarpıcı uyarılarda bulundu. aylık net asgari ücreti 300 lira artırmak için
Hürriyetin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan işveren üzerine ilave 440 lira, yıllık ise 5280
ve asgari ücrette artışa da çalışana daha lira civarında ek maliyet yükleniyor.”
çok ücret verilmesine de karşı olmadıklarını
Asgari ücret kapsamında yaklaşık 5 milyon
vurgulayan Hisarcıklıoğlu “Böyle bir algı kişi bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu bu
oluşsun istemeyiz. Ancak destek verilmeli. durumda KOBİ’ler için ilave 22-26 milyar lira
Destek verilmezse KOBİ’lerin kârlarının üçte
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arasında maliyet artışı geleceğine işaret etti.
KOBİ’lerin 2014 yılında 40.5 milyar lira gelir
(vergi öncesi dönem kârı) ürettiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu “2015 rakamları henüz
çıkmadığından 2014’ü baz aldığımızda,
asgari ücret artışı KOBİ’lerin kârlılığında
üçte ikilik bir kayıp ortaya çıkarıyor. Eğer
asgari ücret artışından kaynaklanan yük
tamamen reel sektöre yüklenirse, KOBİ’ler
ürettikleri net gelirin yüzde 62’sini kaybediyor.
Kârlılıklarının üçte ikisini kaybedecek
KOBİ’ler ilave istihdam, yatırım, yeni
pazarlara ulaşma gibi faaliyetlerinde çok
büyük sıkıntılar yaşayacak” diye konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti:

piyasa ortamında bu artışın satış fiyatlarına
yansıtılması da çok mümkün değil. Dolayısıyla
özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet
gösteren firmalar olumsuz etkilenecek ya
yatırım ve istihdam harcamalarını kısacaklar
ya da işlerini küçültecekler. Tüm bu nedenlerle
Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun
da vurguladığı gibi, asgari ücretteki artışın
KOBİ’lere daha az yansımasını sağlanmalı.”
Hisarcıklıoğlu, destekle ilgili gerekli yasal
düzenlemelerin Bütçe Kanunu içine konarak
hemen çıkartılabileceğini de sözlerine ekledi.

“Asgari ücretin artmasıyla oluşacak
yükün tamamıyla KOBİ’lere yüklenmesi
hem adil olmayacak, hem de pratikte çok
büyük sorunlar doğuracak. Genel fiyat artış
oranının 3 katının üzerindeki asgari ücret
artışından kaynaklanacak ilave maliyeti pek
çok KOBİ yüklenemeyecek. Rekabete açık

• KOBİ’lerin kârlılığında üçte ikilik bir
kayıp ortaya çıkacak. KOBİ’ler ürettikleri
net gelirin yüzde 62’sini kaybedecek

DESTEKSİZ ARTIŞIN OLASI MALİYETİ
• KOBİ’ler için ilave 22-26 milyar lira
arasında maliyet artışı gelecek.

• Ya işlerini ‘
küçültecekler
harcamalarım kısacaklar.
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CERN pazarından ilk sipariş Dora’nın
600 milyon Euro’luk Avrupa Nükleer
Araştırma Örgütü (CERN) Projesi’nden ilk
siparişi Ankara’dan Dora Makina İmalat
Sanayi ve Ticaret LTD aldı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin
CERN’e Ortak Üyeliğini takiben, Türk
firmalarının bu pazardan daha fazla pay
alabilmesi için harekete geçmiş CERN
Sanayi İrtibat Ofisi kurmuştu. TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, CERN pazarının
Türk iş dünyası için önemli bir çıkış alanı
olacağını ve ekonominin büyümesi için
katkı sağlayacağım belirterek, “Kurduğumuz
irtibat ofisi ve yaptığımız bilgilendirme
toplantıları ile özel sektörümüzün önünü
netleştirmeyi ve yol açmayı amaçladık.
Neticesinde ilk sipariş de alındı. Bu dev
pazar için ilk adım. Önümüzdeki süreçte çok
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sayıda Türk firmasının daha büyük paylar
alacağına inanıyorum. İnovasyon ve yüksek
teknoloji ekonomimizi büyütmede en büyük
unsur olacak. Bu anlamda CERN’e ortak
üye olmamızı çok önemsiyoruz” dedi. Dora
Makine’nin Genel Müdürü Bekir Sağlamyürek
ise, modern ve hassas ölçüm ekipmanlarıyla
ürettikleri parçalar ile ağırlıklı olarak yurtiçi
ve yurt dışı savunma sanayi, elektronik ve
makina imalatı yapan firmalara çalıştıklarını
belirtirken, medikal sektörde de kendi patentli
ürünlerini üreten ayrı bir üretim alt yapısına
da sahip olduklarını duyurdu. Sağlamyürek,
“Bizim ihale başlangıç oldu. Bizden sonra çok
daha büyük siparişler ile çok sayıda firmanın
bu büyük pastada kendine yer bulacağına
inanıyorum” dedi.
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CERN pazarına ilk adım atıldı
TOBB 600 milyon Avroluk CERN
pastasından Türk firmalarının pay alması
için öncü oldu. İlk sipariş alındı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dev pazar için
ilk adım. Önümüzdeki süreçte çok sayıda
Türk firmasının daha büyük paylar alacağına
inanıyorum. İnovasyon ve yüksek teknoloji
ekonomimizi büyütmede en büyük unsur
olacak. Bu anlamda CERN’e ortak üye
olmamızı çok önemsiyoruz” dedi. 600 milyon
Avro’luk Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü
(CERN) Projesi’nden ilk siparişi Ankara’dan
Dora Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türkiye’nin CERN’e Ortak “ Üyeliğini
takiben, Türk firmalarının bu pazardan daha
fazla pay alabilmesi için harekete geçti. TOBB
tarafından Düzenlenen konferanslar ile
CERN bünyesinde yer alan departmanların
ihtiyaçları hakkında bilgilendirme sağlandı.

TOBB, kurduğu CERN Sanayi İrtibat Ofisi
ile Türk firmalarının CERN’e tedarikçi
olabilmeleri konusunda çalışmalarına hız
verdi. Pazardan bir Türk firmasının ilk
siparişi almasına ilişkin açıklama yapan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
CERN pazarının Türk iş dünyası için önemli
bir çıkış alanı olacağını ve ekonominin
büyümesi için katkı sağlayacağını ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, "Kurduğu muz irtibat ofisi ve
yaptığımız bilgilendirme toplantıları ile özel
sektörümüzün önünü netleştirmeyi ve yol
açmayı amaçladık. Neticesinde ilk sipariş de
alındı. Bu dev pazar için ilk adım. Önümüzdeki
süreçte çok sayıda Türk firmasının daha büyük
paylar ala cağına inanıyorum. İnovasyon ve
yüksek teknoloji ekonomimizi büyütmede en
büyük unsur olacak. Bu anlamda CERN’e
ortak üye olmamızı çok önemsiyoruz” dedi.
CERN pazarı nasıl doğdu? 2015 Mayıs
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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ayında Türkiye’nin CERN Ortak Üyeliğinin
başlaması ile Türkiye de üretim yapan
sanayi firmaları CERN’de yapılan alım ve
ihalelere katılma hakkı elde etti. Ortalama
600 milyon Avroluk mal ve hizmet alımlarının
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gerçekleştiği CERN ‘in, Türk firmaları için
yeni bir pazar oluşturması yanında, yüksele
teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine de
bir ivme kazandırması bekleniyor.
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Asgari ücretin 500 lirasını devlet alıyor
TOBB BAŞKANI HİSARCIKUOĞLU:
Asgarî ücretin 500 lirasını devlet alıyor TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu asgarî ücretin
işveren için zaten 1500 lira olduğunu, ama
500 lirasını kamunun aldığını vurgulayarak,
asgarî ücretin neti 1300 liraya çıkarıldığında
işverene maliyetinin 1940 liraya ulaştığını
belirtti.
Asgari ücretin 500 TL’sini devlet alıyor
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU,
1300 LİRALIK ASGARİ ÜCRETTE DEVLET
HİÇ DESTEK VERMEZSE KOBİİERİN
KÂRLILIĞININ
ÜÇTE
İKİSİNİN
YOK
OLACAĞINI, KÜÇÜLMENİN İSE KAÇINILMAZ
OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 1 Ocak’ta 1300
TL’ye çıkacak olan asgari ücretle ilgili olarak
çarpıcı uyarılarda bulundu. TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu 1300 liralık asgari ücrette devlet
hiç destek vermezse KOBİ’lerin kârlılığının
üçte ikisinin yok olacağını, küçülmenin ise
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hürriyet'tin
haberine göre, Hisarcıklıoğlu normal asgari
ücret artışının üzerindeki kısmın KOBİ’lere
yük getirmeden karşılanmasını istedi.
Asgari ücrette artışa da çalışana daha çok
ücret verilmesine de karşı olmadıklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu “Böyle bir algı
oluşsun istemeyiz. Ancak destek verilmeli.
Destek verilmezse KOBİ’lerin kârlarının üçte
ikisi gider" dedi. Böyle bir durumda KOBİ’lerin
40,5 milyar TL’lik gelirinin 25 milyar TL’sinin
kaybolacağını
belirten
Hisarcıklıoğlu,
“Destek verilmezse küçülme de kaçınılmaz
olur” ifadesini kullandı.
KAMU 500 TL’SİNİ ALIYOR
Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin işveren için
zaten 1500 lira olduğunu ama 500 lirasını
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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kamu aldığını hatırlatarak şöyle devam
etti: “işçiye 1000 lira kalıyor. Asgari ücretle
çalışanların çok büyük bölümü KOBİ’lerde.
Asgari ücretin neti 1300 liraya çıkarıldığında
işverene maliyeti 1940 liraya ulaşıyor. Yani
aylık net asgari ücreti 300 lira artırmak
için işveren üzerine ilave 440 lira, yıllık ise
5280 lira civarında ek maliyet yükleniyor.”
Asgari ücret kapsamında yaklaşık 5 milyon
kişi bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu bu
durumda KOBİ’ler için ilave 22-26 milyar lira
arasında maliyet artışı geleceğine işaret etti.
KOBİ’lerin 2014 yılında 40.5 milyar lira gelir
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(vergi öncesi dönem kârı) ürettiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “2015 rakamları henüz
çıkmadığından 2014’ü baz aldığımızda,
asgari ücret artışı KOBİ’lerin kârlılığında
üçte ikilik bir kayıp ortaya çıkarıyor. Eğer
asgari ücret artışından kaynaklanan yük
tamamen reel sektöre yüklenirse, KOBİ’ler
ürettikleri net gelirin yüzde 62’sini kaybediyor.
Kârlılıklarının üçte ikisini kaybedecek
KOBİ’ler ilave istihdam, yatırım, yeni
pazarlara ulaşma gibi faaliyetlerinde çok
büyük sıkıntılar yaşayacak” diye konuştu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu uyardı

Ülkemiz için sanayi politikası şart
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD
ekonomisinin toparlandığım belirterek, “Bunu
dünya için iyi haber diye düşünüyorduk. Ama
o da şimdi ayrı bir dert oldu, eskiden Fed
ne zaman faiz artıracak diye fal bakarken
şimdi 2016’da kaç defa • artıracak diye
kafa yormaya başladık” dedi. TOBB Ticaret
Odaları Konsey Toplantısı’nda konuşan

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, aynı mallan,
aynı pazarlara satarak, ihracatım 150 milyar
dolardan 500 milyar dolara yükseltebilmesinin
mümkün olmadığım ifade ederek, inovasyon
kültürünü toplumun her kesimine yaymak
gerektiğinin altım çizdi. Hisar Hisarcıklıoğlu
Türkiye’nin yeni bir büyüme hikâyesine ve
yem bir sanayi politikasına ihtiyaç olduğunu
anlattı.
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KÜLTÜR MOZAİĞİ ARTVİN

Turizm ve eğitim kenti olacak
24 Televizyonu ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan Konuşan
Ekonomi programı bu hafta Artvin’deydi.
Doğanın tarihle buluştuğu illerimizin başında
gelen Artvin; kültür turizmi, dağ turizmi ve dağ
yürüyüşü ile turizmin her çeşitliliğine sahip.
Kafkasların başlangıcı olan kent, turizmde
büyümeyi hedefliyor.
1930 yılında kurulan Artvin’in ticaret ve
sanayi odası kurulduğu günden bu yana
Artvin’in bir ticaret ve sanayi kenti olması için
çabalar harcamıştır. 5 meslek grubunda 650
faal üyesiyle bütün iş gruplarının sorunlarını
çözerek rekabet gücünü artıran oda kaliteli ve
çözüm odaklı hizmet anlayışıyla var gücüyle
çalışmakta. Yeni hizmet binası TOBB desteği
ile yapılan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası
ticari ve sınai faaliyetlerle ilgili geniş katılımlı
toplantılar düzenleyerek üyelerini bilgilendirip
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yeni yatırımlara teşvik etmektedir. Artvin’de
kurulması planlanan organize sanayi bölgesi
için öncülük eden Artvin Ticaret ve Sanayi
Odası il ve bölge kalkınmasında önemli
rol oynayan kuruluşlardan biridir. Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın da üyesi
olan oda, ilin gelişimine katkı sağlayacak
projeler üreterek bu kapsamda çeşitli yurtdışı
gezileri ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi proje ve
danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumsal
danışmanlık hizmeti de veren Artvin Ticaret ve
Sanayi Odası üyelerinin ulusal ve uluslararası
platformlarda
faaliyet
göstermelerine
yardımcı olmaktadır. Uzmanlaşmış meslek
edindirme projesi bünyesinde yürütmem
mesleki
eğitim
çalışmalarına
destek
veren oda uygulamalı girişimcilik kursu
düzenleyerek birçok girişimcinin sertifika
sahibi olmasına olanak sağlamıştır. TOBB
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tarafından modernizasyonu yapılan Sarp
sınır kapısı ile birlikte Gürcistan'ın büyüyen
ekonomisi Türkiye ile gelişen ticari ilişkileri
sayesinde İpekyolu güzergahı yeniden
canlılık kazanmıştır. Modernizasyon öncesi
gümrük kapısında yılda 180 bin araç yaklaşık
1 milyon 300 bin yolcuya hizmet verilirken
modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte
750 bin araç ve 4 milyon yolcuya hizmet
verilir hale geldi.
ALTERNATİF TURİZMİN GÖZBEBEĞİ

kuruldu. Şu an 6 binin üzerinde öğrencimiz
var. İlçelerimizde de kampüsler açılmaya
başlandı. Üniversitemiz Kafkaslar’da da
çekim merkezi olacaktır diye düşünüyorum.
LOJİSTİK ÜS KONUMUNDAYIZ
Oda olarak girişimcilik eğitimleri veriyoruz.
Ayrıca meslek edindirme kursları var Doğu
Karadeniz Kalkındırma Ajansı (DOKA) ile
tarıma dayalı hibeler verdik. Üyelerimizin
yurtdışı fuarlara katılımlarını sağlıyoruz.
Bölgemiz Kafkas arı arkının üretildiği
merkezlerden bir tanesidir. 2 bin tona yakın
bir bal üretimimiz var. Ihlamurumuz çok
değerli. Kurutulmuş hurma Artvin’e özgüdür.
Başka yerde yoktur. Fındık üretimi 9 bin 500
ton civarında yaş çay üretimi ise 110 bin ton
civarında bir üretimimiz vardır. 80’liyılların
sonunda 90Tı yılların başında Sarp Sınır
Kapısının
açılmasıyla
ilimizde
bavul
turizmiyle başlayan küçük ticaret bugün
milyon dolarlık seviyeye ulaşmış tır. Lojistik
bir üs durumundayız. Sarp Sınır kapısı 3.
büyük sınır kapısıdır. 2. bir kapımızın açılma
çalışması var. Bölgemizde o kapımızda
açıldığı zaman hem ulaşımda kolaylık olacak
hem de ihracatta büyük bir katkı sağlayacak.
Kafkasya pazarında 20 milyar dolarlık
ihracattan büyük bir pasta alacağımızı
düşünüyorum.
Batum
Havalimanı’nı
Gürcistan ile ortak kullanıyoruz. Biz Doğu
Karadeniz’in en güzel yerlerinden birisiyiz.
Karagüllerimiz kendine özgü güzeldir.
Artvin turizm festivalleriyle ön plana çıkan
boğa güreşlerinin yapıldığı Türkiye’de tek
merkezdir. Şavşat ‘sakin şehir’ seçildi.
Turizme çok büyük bir katkı sağlayacak.

TOBB ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası
Artvin ekonomisinin daha güçlenebilmesi
ve hemşerilerinin refah içinde bir hayat
sürdürebilmesi için bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da çalışmaya devam
edecektir. Artvin Kültür Evi ile başlamak
istiyorum. Artvin Kültür Evi 1847 yılında
yapılmış Osmanlı mimarisinin en güzel
örneklerinden bir tanesidir. Turizm denince
akla kültür turizm, dağ turizmi trekking
gibi alternatiflerimiz mevcut. Alternatif
turizmde alternatifsiz ildir Artvin. Turizmin
her çeşitliliğine sahibiz. Turizmde büyümeyi
hedefliyoruz ekonomik olarak. Biz Artvin’i bir
turizm kenti bir eğitim kenti yapmak istiyoruz.
Artvin Kafkaslar’ın başlangıcı, Anadoluluğun
olduğu Karadeniz’imizin harmanlandığı bir
kültür mozaiğidir. Folklorda zenginliği ve
çeşitliliğimiz var. Horonumuz var Atabarımız
var. Okur-yazarlık oranı ilimizde yüzde 90'm
üzerindedir. Artvin bir enerji kenti olmuştur.
90'lı yılların sonunda ilimizde 7 tane ana baraj
20 taneye yakın Hidro Elektrik Santralleri
yapılacaktır. Bu 7 baraj m içinde bir tanesi
vardır ki 3 tanesi şu an bitmiştir. Muratlı, Borçka
ve Deriner barajı. Deriner Barajı Türkiye’nin
en yüksek barajıdır. 250 metre yüksekliktedir.
BULUNDUĞU BÖLGE: Doğu Karadeniz
Dünyanın yapılırken 3. büyük barajı idi şimdi
Bölgesi
6. Büyük barajı seviyesindedir. Bitmek üzere
olan bir Artvin barajımız var. Önümüzdeki yıl
İLİN VALİSİ: Kemal Cirit
içinde devreye girecek. Ondan daha büyük
İLİN BLD. BŞK: Mehmet Kocatepe
bir baraj ise Yusufeli ilçesinde yapılıyor. Bu
NÜFUS: 169.674
da 270 metre yükseklikte bir baraj olacaktır.
HES’lerde Türkiye’nin elektrik üretimindeki
NÜFUS YOĞUNLUĞU: 23 kişi
payımız yüzde 2 5’ e yaklaştı. Ancak bu
NÜFUS ARTIŞ HIZI: % 2
barajların tek dezavantajı verimli toprakların
su altında kalacak olması. Üniversitemiz
KİŞİ BAŞINA GELİR: 6.652 Dolar
2007 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi olarak
İŞSİZLİK ORANI: %7,1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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OKURYAZARLIK ORANI: %90
İLİN İHRACATI: Yaklaşık 60 milyon dolar
KAYITLI ŞİRKET SAYISI: 821
İL
EKONOMİSİNE
YÖN
VEREN
ÜRÜNLER: Fındık, Cay, Mısır, Fasulye,
Patates, Ceviz, Bağ, Domates, Zeytin, Kiraz,
Kivi, Salatalık, Çeltik.
Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden
biri olan Çoruh Nehri... Yeşilin her tonunu
barındıran muhteşem yaylaları... Dünyaca
ünlü Karagülleri... Şifa kaynağı essiz
kestane balı. Tadına doyulmaz olan Laz
böreği, tulumu ve ata barıyla doğanın tarihle
buluştuğu cennetten bir köse Artvin. Tarih
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği
yapan Artvin’in ilk sakinleri Hunilerdir.
Sırasıyla, Urartular, Sakalar, Arsaklar, Bizans
ve Selçuklu İmparatorluğunun egemenliğine
giren il 250 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ne
bağlı kalmıştır. Milli Mücadele yıllarından
sonra tekrar Türk topraklarına kazandırılan
il 1933 yılında Rize ile birleştirilerek Çoruh
ismiyle vilayet statüsüne getirilmiştir. 1936
yılında tek basına vilayet olan ve Çoruh
olarak bilinen ilin adı 1956 yılında Artvin
olarak değiştirilmiştir. 170 bini askın nüfusa
sahip olan il tarihindeki İpek Yolu’ndan
aldığı ilham ve bulunduğu konum sebebiyle
dış ticaret yatırımcılarına büyük avantajlar
sağlamaktadır. Ekonomisi sanayi, tarım,
hayvancılık, balıkçılık ve turizme dayalı olan
Artvin, transit taşımacılıkta ülkemizin en
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önemli çıkış noktalarından biri olan Sarp sınır
kapısı sayesinde Kafkasya ve Orta Asya’ya
acılan bir kapı konumundadır. Toplam
arazinin yarısından fazlası ormanlarla kaplı
olan ilde cay, patates, mısır, tütün gibi
ürünlerin yanı sıra fındık, kivi, portakal gibi
her iklimde yetiştirilemeyen zengin çeşitliliğe
sahip ürünler üretilmektedir. Ağırlıklı olarak
cay, orman ürünleri ve madencilik sektörlerine
yatırım yapılan ilde kamunun yanı sıra özel
sektöre ait işletmelerinde devreyi girdiği
görülmektedir. Artvin’de bulunan sanayi
işletmelerinin dağılımına baktığımızda yüzde
36 ile gıda ürünleri imalatı ve yüzde 18 ile
diğer madencilik ve tas ocakçılığı sektörleri
ön plandadır.
DÖNERİN ANAVATANIYIZ
ARTVİN Döner’inin sırrı, 300-500 yıldır
sürekli gelişen bir kültürdür Dönerin Cağ
kebabının anavatanı Artvin’dir. Yakın bir
zamanda Artvin dönerinin patentini alacağız.
TOBB ilimize bir okul kazandıracak. Bununla
ilgili çalışmalar devam ediyor. Artvin’e de bir
0SB kazandırmayı hedefliyoruz. Gürcistan’a
olan 2014 yılı ihracatımız yaklaşık 60 milyon
dolar civarında bu seviye yetmez. Kafkas
ülkelerinde 20 milyar dolarlık bir potansiyel
var. Hopa Batum demiryolu bağlantısının
bir önce yapılmasını arzu ediyoruz. Muratlı
Sınır Kapısı’nın açılması projesi var. Virajlı
yollarımızda iyileştirme ile Sahara geçit tüneli
yapıldığı zaman önemli bir lojistik üs haline
geleceğiz ve katma değer sağlanacak.

BASINDA TOBB - ARALIK 2015

23.12.2015

2016 YILI EYLEM PLANINI ÖNEMSİYORUZ
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu ay
açıklanan 2016 Eylem Planını son derece
önemsediklerini ve olumlu bulduklarını
söyledi. TOBB Ticaret Odaları Konsey
Toplantısı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin teknolojik
yenilenmeye, ihtiyacı var. Yeni bir büyüme
hikayesine ihtiyacı var. Yeni bir sanayi
politikasına ihtiyacı var. İşte bu noktada, son 1
senedir hükümetimizin bu durumun farkında
olduğunu gösterir şekilde attığı adımları,
25 Öncelikli Dönüşüm Programı’nı ve son

olarak bu ay açıklanan 2016 Eylem Planını
son derece önemsiyor ve olumlu buluyoruz”
ifadelerini kullandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin 2023 yılında 500
milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için
kamuya ihtiyaç olduğuna ve özel sektörün
de sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.
Tüfenkci “2015 yılı ocak-kasım döneminde
küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen
ihracatımız 132 milyar doların üzerindedir.
Geçen yıl 34 ülkeye 1 milyar üzerinde ihracat
gerçekleştirdik. İhraç ettiğimiz ürünlerde
de artan bir çeşitliliğe gidiyoruz. 2023’e
gitmenin yegâne yolu, ürettiklerimizi yurtdışı
pazarlarına
satmaktan
gerekmektedir”
şeklinde konuştu.
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ECO ülkelerine çağrı

Serbest ticaret bölgesi kuralım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ticaret ve
Sanayi Odası toplantısına, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz da katıldı Burada konuşan ve
ilgili ülke temsilcilerine seslenen Yılmaz, ECO
ülkelerine ortak ticaret anlaşması ECOTA’yı
hayata geçirme çağrısında bulundu. Yılmaz,
şöyle devam etti “Ama bu da yeterli değil.
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ECOTA’yı hayata geçirdikten sonra da
çok daha ileri aşamaları hedeflememiz
gerekir. Burada bir serbest ticaret bölgesi
oluşturmak bizim nihai hedefimiz olmalı diye
düşünüyorum.” ECO bölgesindeki nüfusun
441 milyon kişi düzeyinde.

BASINDA TOBB - ARALIK 2015

24.12.2015

ECO toplantısı TOBB’un ev sahipliğinde yapıldı

‘Avrasya önemli konuma geldi’
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ABD,
Avrupa ve batı ülkeleri dışında Asya’da
da yükselen ekonomilerin görüldüğünü
belirterek, “Avrasya, bu yeni gelişmeler
çerçevesinde çok daha önemli bir konuma
gelmiş durumda. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(ECO) ülkelerinin bu anlamda oynayacağı
çok önemli stratejik rolleri olduğuna yürekten

inanıyorum” diye konuştu. ECO Ticaret ve
Sanayi Odası 20. Yürütme Kurulu ve 14.
Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Yılmaz, son toplantının
açılışında ECO’nun stratejik önemi olan
ülkeleri kapsadığını ifade etti.
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Merkez zamana yaydı
Merkez’in
faizi
sabit
tutmasının
ardından fırlayan dolar, dün düşüşe geçti.
Ekonomistlere bir sunum yapan Merkez
Bankası, faiz ayarlamalarını zamana
yayacağı mesajını verdi.

yarattığını söyledi.

Öte yandan ekonomistler dün Merkez
Bankası'nın
banka
ekonomistleri
ve
analistlerine yönelik düzenlediği toplantıda
önümüzdeki döneme ilişkin net bir politika
Merkez Bankası’nın önceki gün piyasa mesajı vermekten kaçındığına dikkat çekti.
beklentilerinin aksine faizleri sabit tutmasının
Ancak ekonomistler, küresel volatiliteyi
ardından yükselen dolar/TL kuru dün sadeleştirme adımlarının bir gerekçesi
gelişmekte olan piyasalardaki hareketi de olarak gören Merkez’in gösterge olarak
izleyerek gerildi.
gelişmekte olan ülke para birimlerindeki
Önceki gün 2.9170 seviyesinde olan seyirde de belirleyici olan VIX ve MOVE
dolar/TL, faizi sabit tutma kararı sonrası 2.95 endekslerini izleyeceğine işaret etmesiyle alt
seviyesini aşsa da, dün 2.92 seviyesine indi. bant ve politika faizinde artışın yanı sıra faiz
Reuters’e konuşan bankacılar yılsonu koridorunun üst bandında bir indirimin de artık
nedeniyle daralan işlem hacimlerine dikkat ihtimaller dâhilinde olabileceğini belirtiyor.

Üstten indirebilir
çekerken, FED’in faiz artırımı gibi yıl
boyunca fiyatlanan etkinlik ve belirsizliklerin
İş Portföy Baş ekonomisti Nilüfer Sezgin,
atlatılmasıyla oyuncuların hareketlerinin Merkez Bankası’nın sunumuna ilişkin, AA’ya,
de azaldığını ve görece olumlu bir hava “Satır aralarından anlayabildiğimiz kadarıyla
720
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ECO Ticaret ve Sanayi Odası 20. Yürütme
ilk etapta olmasa bile sonraki adımlarda faiz
koridorun üst tarafının da indirilebileceği Kurulu ve 14. Genel Kurul Toplantıları,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev
yönünde bir mesaj var” dedi.
Ziraat Yatırım Ekonomisti Bora Tamer sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yılmaz da Merkez’in sıkı politika duruşunu
değiştirmeyeceğini
belirtti.
Yapılacak
düzenlemelerin faiz koridorunda olacağını
kaydeden Yılmaz, “Koridordaki ayarlamalar
zamana yaygın bir şekilde gerçekleşecek
ve Merkez Bankası para politikası duruşunu
değiştirmeyecek. Politika bakışı açısından
nötr hareketler olacak. Dolayısıyla para
politikasından bu sıkı duruş sürdükçe
enflasyonda iyileşmeyi öngörebiliriz” dedi.
Dünya ekonomisi doğuya kayıyor
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ABD,
Avrupa ve Batı ülkeleri dışında Asya’da
da yükselen ekonomilerin görüldüğünü
belirterek, “Avrasya, bu yeni gelişmeler
çerçevesinde çok daha önemli bir konuma
gelmiş durumda. Ekonomik işbirliği Teşkilatı
(ECO) ülkelerinin bu anlamda oynayacağı
çok önemli stratejik rolleri olduğuna yürekten
inanıyorum” dedi.

Dünyada ekonomik aktivitenin giderek
doğuya kaydığı bir süreç yaşandığını dile
getiren Yılmaz, ECO bölgesindeki nüfusun
441 milyon kişi olduğunu ve bu sayının dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sına karşılık
geldiğini kaydetti.

Bölgenin, nüfusu ölçüsünde dünya
hasılasından pay alamadığını anlatan
Yılmaz, “Dünya hasılasından bölgemizin
aldığı pay, yüzde 2.5 civarında. Diğer
taraftan 2013 rakamlarına göre toplam ticaret
hacmimiz 1 trilyon dolar mertebesinde ancak
kendi içimizde yaptığımız ticaret, toplam
ticaretimizin yüzde 10’una dahi ulaşamıyor”
dedi. Yılmaz, bu açıdan bakıldığında, ticaret
konusunda bölge ülkelerinin çok büyük bir
potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.
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Serbestleştikçe zenginlik artar
TÜRKİYE, İran ve Pakistan’ın kurucusu
olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın
Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 20.
Yürütme Kurulu Toplantısı, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz yaptığı
konuşmada, bölge ülkelerine ticareti
kolaylaştıracak ECOTA anlaşmasını hayata
geçirme çağrısında bulundu. AB örneğini
vererek, “Serbestliği ne kadar artırabilirsek,
zenginliği de o kadar yükseltiriz” diyen
Yılmaz, şöyle devam etti: “Aslında ECOTA da
yeterli değil. Hemen arkasından burada bir
serbest ticaret bölgesi oluşturulması gerekir.
Ticareti ve ulaştırmayı kolaylaştırmalıyız.
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Gümrük standartlarını uyumlaştırmalı ve
geliştirmeliyiz. Ayrıca altyapı yatırımlarına
ihtiyaç var. Bu bölgeye daha fazla yabancı
yatırım çekilebilir.”
Gümrük saati uyumsuz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla
başarının geleceğini anlattı. Gümrüklerin
modernizasyonunun büyük önem taşıdığına
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “İki komşu ülkenin
gümrüklerinin çalışma saatleri bile uyumlu
değil” diye konuştu. Tahkim konusunun da
ticaret açışından çözülmesi gereken bir
sorun olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu,
“ECO olarak tahkimin merkezinin neresi
olacağını tartışıyoruz” dedi.
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ECOTA ile ticareti kolaylaştıralım
Başkanı Mian Muhammad Adrees, ECO
Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça ve
İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım
Odası Başkan Yardımcısı Gholamhossein
EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Shafei’nin de katılımıyla gerçekleştirildi.
ECO STRATEJİK KONUMDA
Sanayi Odası (ECO CCI) 20. Yürütme Kurulu
toplantısında konuşan Kalkınma Bakanı
Kalkınma
Bakanı
Cevdet
Yılmaz,
Cevdet Yılmaz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına ECO’nun çok stratejik bir konuma sahip
(ECO) dahil bütün bölge ülkelerini, ticareti olduğunu ifade ederek, dünyada ekonomik
kolaylaştıracak ECOTA’ya (ECO Ticaret aktivitelerin batıdan doğuya doğru kaydığı
Anlaşması) imza atmaya çağırdı.
bir sürecin yaşandığım anlattı. Ticareti
Kalkınma Bakanı Yılmaz, ECO ülkeleri
arasında ticareti kolaylaştıracak ECOTA
anlaşmasını bütün ülkelerin imzalaması
gerektiğini söyledi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve
Sanayi Odası (ECO CCI) 20.Yürütme Kurulu
Toplantısı’nın açılışı TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, ECO CCI ve Pakistan
Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu

artırmak ve bölgenin refahını yükseltmek için
yapılması gerekenler üzerinde duran Bakan
Yılmaz, bölge ülkelere ticareti kolaylaştıracak
ECOTA anlaşmasını hayata geçirme
çağrısında bulunda Yılmaz, “ECOTA da
yeterli değil. Hemen arkasından burada bir
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serbest ticaret bölgesi oluşturulması gerekir.
Ticareti ve ulaştırmayı kolaylaştırmalıyız.
Gümrük standartlarını uyumlaştırmalı ve
geliştirmeliyiz. Ayrıca altyapı yatırımlarına
ihtiyaç var” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, ECO’nun
dünya ticaretinden aldığı payın azlığını dile
getirdi, zenginliğe ulaşmak için ticaretin
önündeki engelleri kaldırmak ve işbirliğini
artırmak zorunda olduklarını vurguladı.
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ECOTA ile ticareti yolu bizden geçecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Ekonomik
işbirliği
Teşkilatı
Ticaret
Anlaşmasının (ECOTA) hayata geçmesi
halinde teşkilata üye ülkeler arasındaki
karşılıklı ticaretin önündeki engellerin bir
nebze olsun kalkacağını söyledi. Ekonomik
işbirliği Teşkilatı (ECO) Ticaret ve Sanayi
Odası 20. Yürütme Kurulu ve 14. Genel

Kurul Toplantıları etkinliğinde konuşan
Hisarcıklıoğlu, Çin’in dünyanın en büyük
üretim
merkezlerinden
biri
olduğunu
belirterek, “Çin’de üretilen ürünler batımıza
gidecek. Batımıza giderken bizim ticaret
yollarımız üzerinde olacak mı olmayacak mı?
Buna karar vermemiz lazım. Ticaret yolunun
üzerinde olursak bu, zenginlik demektir”
dedi.
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D-8’in başarısı, tüm İslam ülkelerini etkiler
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOCLU: Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu
D-8’in başarısı, tüm İslam ülkelerini etkiler İstişare Toplantısı”, Ekonomi Bakanı Mustafa
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “(D- Elitaş’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler/
8 ülkeleri) Bizim kendi aramızdaki ticareti de yapıldı. Hisarcıklıoğlu, toplantının
ve ekonomik işbirliğini artırmamız, İslam açılışında, D-8 girişiminin başlatılmasındaki
ülkelerinin tamamında itici bir etki yapacaktır” amacın, toplam 1 milyarı geçen geniş bir
nüfusa ve yaklaşık 3,7 trilyon dolar milli
dedi.
gelire sahip 8 ülkenin yeni bir sinerji ortaya
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “(D- koyması olduğunu anımsattı. Özellikle
8 ülkeleri) Bizim kendi aramızdaki ticareti petrol-doğalgaz ticareti dışarıda tutulursa
ve ekonomik işbirliğini arttırmamız, İslam İslam ülkelerinin ihracatının yüzde 90’ına
ülkelerinin tamamında itici bir etki yapacaktır” yakınını D-8 ülkelerinin yaptığına işaret
dedi.
eden Hisarcıklıoğlu, “Yani bu 8 ülke aynı
TÜRKİYE
Odalar
ve
Borsalar zamanda, ekonomik olarak İslam ülkelerinin
Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dinamosu. O yüzden İslam ülkeleri arasında
D-8 ülkelerinin kendi arasındaki ticareti geliştirmeye çalıştığımız ekonomik entegras
ve ekonomik işbirliğini arttırmasının İslam yon konusunda bize büyük bir yük düşüyor”
ülkelerinin tamamında itici bir etki yapacağını diye konuştu.
bildirdi. D-8 üyesi ülkelerin ticaret ve sanayi
“D-8
ÜLKELERİNİN
EKONOMİK
odalarının katılımıyla organize edilen, “D-8 İŞBİRLİĞİ ALANINDA İLİŞKİLERİ ZAYIF”
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“D-8 ülkelerinin toplam dış ticaretin sadece
yüzde 7’sini birbiriyle yaptığına dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Ülke olarak
biz şu anda 800 milyar dolarlık gayri safi milli
hasılamızla dünyanın 18’inci, Avrupa’nın
7’inci büyük ülkesiyiz. Geçtiğimiz yıl,
tamamına yakını sanayi malı olmak üzere,
158 milyar dolar ihracat yaptık. Ama bunun
sadece yüzde 5’ini D-8 ülkelerine sattık.
Yine geçtiğimiz yıl dünyadan 242 milyar
dolarlık mal aldık. Bunun da sadece yüzde
6’sını D-8 ülkelerinden aldık. Bir yılda tam 37
milyon turist ağırlıyoruz. Ama bunun sadece
yüzde 5’i, D-8 ülkelerinden gelen misafirler.
Yine yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın çok
daha azı D-8 ülkelerine gitmeyi tercih ediyor.
Özetle, D-8 ülkeleri olarak ekonomik işbirliği
alanında, insanlarımız arasındaki ilişkilerde
çok zayıfız. Ekonomik işbirliği ve ekonomik

güç olmadan, uluslararası kararlarda etkin
olabilmek de mümkün değil. Burada önemli
bir fırsat önümüzde duruyor.”
TİCARET HACMİMİZ GENİŞLİYOR
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, D-8
Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu
İstişare Toplantısı’nda, 1996’da İstanbul’da
düzenlenen Kalkınma İçin İşbirliği Zirvesi’nde
temelleri atılan D-8’in, 1997’de İstanbul
deklarasyonu ile kurulduğunu anımsattı.
Elitaş, 1997 şartları çerçevesinde C7’ye
paralel kurulan, birbiriyle manevi ilişkileri
yüksek seviyedeki ülkelerin bir araya
gelerek oluşturdukları D-8’in, 2015 yılına
bakıldığında kuruluş amacına yakın bir
şekilde gerçekleşmelerin ve iyi gelişmenin
olduğunu müşahede ettiklerini söyledi.
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TOBB, Suriyelileri meslek edindirecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak Suriyeli sığınmacıların meslek sahibi
olabilmeleri için proje yaptıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada mesleki eğitimde
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en başarılı olan ülke Almanya. Almanya’nın
yaptığı gibi Suriyeli ve İslahiyeli kardeşlerimizi
meslek sahibi yapıp, sanayimizin, hizmet
ve tarım sektörünün nitelikli elemanlara
kavuşması için proje yaptık” dedi.
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“Asgarinin tüm yükünü işverene yüklemeyin”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Asgari
ücret artışının tüm yükünü işveren çekecek
olursak bize yüklenen yük 26 milyar lira.
İşletmelerimizin yüzde 99.2’si KOBİ. Hepsini
sakın ha bize yüklemeyin bizim gücümüz
yok.”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari
ücret konusunun sanayicinin kafasını
karıştırdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bir asgari ücretliden bizim
cebimizden net çıkan para bin 500 lira.
İşçimizin cebine giren para da bin lira. OECD
verilerine göre istihdam üzerindeki vergi
yüklerinde yüzde 711e dünya birincisiyiz. Biz
diyoruz ki istihdam üzerindeki vergi yükleri
dünyada hangi ülkelerle rekabet ediyorsak
o kadar olsun. Yoksa bizim cebimizden bin

500 lira çıkıyor işçimizin cebine de bin 300
lira helali hoş olsun girsin. Keşke daha
fazla verebilsek. Bin 500 lira olduğu gibi işçi
kardeşlerimizin cebine girse.”
İŞVERENE MALİYETİ 26 MİLYAR LİRA
Asgari ücretin net bin 300 lira olması
durumunda brüt olarak hesaplandığında
tüm şirketlere maliyetinin 26 milyar
liraya ulaştığını kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“İşletmelerimizin yüzde 99.2’si KOBİ.
Toplam vergi öncesi kârları 40 milyar lira.
Vergi düştükten sonrasını demiyorum. Eğer
bunun tüm yükünü biz çekecek olursak bize
yüklenen yük 26 milyar lira. KOBİ’ler özellikle
bu kapsamda rekabet güçlerini kaybederler.
Onun için bunu paylaşalım istiyoruz. Hepsini
sakın ha bize yüklemeyin bizim gücümüz
yok” şeklinde konuştu.
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Hisarcıklıoğlu: Asgari ücrette vergi yükünü
paylaşalım
Seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkan ilgili iş dünyası olarak değerlendirmelerde
AKP, asgari ücretin artırılacağını belirtirken iş bulundu.
çevreleri ya doğrudan karşı çıkıyor ya da ek
“Asgari ücret bizim kafamızı karıştırıyor”
teşviklerde ısrar ediyor.
diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücrette
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bizim cebimizden çıkan para bin 500 lira.
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretle İşçimizin cebine giren para bin lira. Buna
ilgili olarak yaşanacak artış ve maliyetlerin iş baktığımız zaman OECD ülkeleri arasındaki
dünyasına yüklenmesi durumunda özellikle verilerine göre istihdamda vergi yüklerinde
KOBİ’lerin rekabet edemez hale geleceğini ülke olarak birinciyiz. Almanya ikinci. Biz
savundu. Asgari ücretin bin 300 lira olmasını diyoruz ki; istihdam üzerindeki vergide rekabet
istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, vergi ettiğimiz ülkelere göre değerlendirelim. Bizim
yüküne işaret ederek, “Biz bunu paylaşalım” cebimizden bin 500 lira çıkıyor. İşçinin cebine
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri bin 300 lira girsin. Helali hoş olsun. Biz,
Sanayi Odası’nın (KSO) Sanayi Gecesi 2015 işçimize para vermekten gurur duyuyoruz.
programına katıldı ve burada bir konuşma Bin 500 lira olduğu gibi işçi kardeşlerimizin
yaptı. Hükümetin kısa ve uzun vadede cebine girse. Net bin 300 lira brütüne göre
aldığı kararları desteklediklerini açıklayan hesaplarsak, tüm şirketlere maliyeti 26 milyar
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa lira. Küçük ve orta boy işletmelere bakarsak
Elitaş’ın katıldığı bu programda asgari ücretle bu ciddi sıkıntı oluşturuyor. Bize yüklenen
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yük 26 milyar lira olur ve özellikle KOBİ’ler
rekabet güçlerini kaybeder. Biz bunu
paylaşalım. Hepsi için bizim gücümüz yok.
Bunu hep beraber yüklenelim. Devletimiz
söz verdi. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini
hafifleterek bin 300 lira yapalım. Çünkü
çarşıda pazarda daha fazla harcama

yapılacaktır. Bunu eski bakanlanmıza
da söylüyorum. AK Parti’nin karar alma
merkezlerinde hepsinde Kayserililer var.
Elitaş, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun en
önemli isimlerinden birisi. Şansımız kendisi
bizim içimizden birisidir” ifadelerini kullandı.
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Sakın ha 26 milyarı bize yüklemeyin
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1.300 liralık
asgari ücretin şirketlere maliyetinin 26 milyar
lira olduğunu vurgulayarak, “Hepsini sakın
ha bize yüklemeyin” çağrısı yaptı.
ASGARİ ücretin yeni yılda 1.300 liraya
yükselecek olmasının tartışmaları sürüyor.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2015
Sanayi Gecesi’nde konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette 300 liralık artışın
yükünün paylaşılmasını isterken, ‘Hepsini
sakın ha bize yüklemeyin’ diye hükümete
seslendi. Gücümüz yok Konuşmasında önce
istihdam üzerindeki verginin yüksekliğinden
yakman Hisarcıklıoğlu, daha sonra asgari
ücretin net 1.300 lira olması durumun da
brüt olarak hesaplandığında tüm şirketlere
maliyetinin 26 milyar liraya ulaştığını
anlattı. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“İşletmelerimizin yüzde 99.2’si KOBİ. Toplam
vergi öncesi kârları 40 milyar lira. Eğer bunun
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tüm yükünü biz çekecek olursak bize yüklenen
yük 26 milyar lira. KOBİ’ler rekabet güçlerini
kaybederler. Onun için bunu paylaşalım
istiyoruz. Hepsini sakın ha bize yüklemeyin
bizim gücümüz yok. Onun için bunu hep
birlikte yüklenelim. İşçi kardeşlerimiz 1.300
lira alırlarsa memnun oluruz. Çarşı pazarda
daha fazla harcayacakları imkân olur.”
İstihdam vergisinde dünya birincisiyiz
HİSARCIKLIOĞLU, bir asgari ücretlide
işverenin cebinden çıkan net paranın 1.500
lira olduğunu söyledi, işçinin cebine giren
paranın ise 1.000 lira olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “OECD
verilerine göre istihdam üzerindeki vergi
yüklerinde yüzde 71’le dünya birincisiyiz.
Bizden sonra yüzde 54’le Almanya geliyor.
Amerika’da yüzde 34. Biz diyoruz ki istihdam
üzerindeki vergi yükleri dünyada hangi
ülkelerle rekabet ediyorsak o kadar olsun.”
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Suriyeliler için proje başlattı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak Suriyeli sığınmacıların meslek sahibi
olabilmeleri için proje geliştirdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, İslahiye Belediyesi ve Ticaret
Odası’nı ziyaret etti. Burada, Türkiye’de

734

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

Suriyeli
sığınmacılar
için
yaptıkları
çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, “TOBB
olarak Suriye’den göçen kardeşlerimizin
meslek sahibi olması için mesleki eğitim
projemizi hayata geçirecek bir projeyi yaptık.
Hükümetle görüşüyoruz" dedi.
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28.12.2015

İstihdamdaki vergi yükü önceliğimiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari
ücretlinin daha fazla kazanmasını istediklerini
kaydederek, “OECD ülkeleri arasında,
istihdam üzerindeki en yüksek vergi yükü
bizde, yüzde 74. İstihdamın üzerindeki vergi
yükleri bizim birinci konumuz, ABD’de yüzde
33, Almanya’da 53. Bu ikisinin arasında
bir yerde bizi buluşturun. Bakın bakalım
o zaman biz 200, 250 milyar dolar ihracat
yapıyor muyuz” ifadelerini kullandı.
Soylu: Türkiye büyük reformların ülkesi
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman
Soylu,
Türkiye'nin,
büyük
reformların, büyük geleceğin ve değişimlerin
ülkesi
olduğunu
belirtti.
Trabzon'da
düzenlenen 2014 Yılı Vergi Rekortmenleri
Ödül Töreni'ne katılan Bakan Soylu, ticaret,
ekonomik hayat ve siyasetin en önemli
rakibinin belirsizlik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın her yerine ürün
satabilen bir ülke haline geldiğini kaydeden
Soylu, "Pasaportunu getirdiği zaman 70'in
üzerindeki ülkeye vize sormadan girebilen
bir ülkeyiz" diye konuştu.
25 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ
Bakanlığını ilgilendiren asgari ücret,
kıdem tazminatı, kamu personel rejimi,
taşeron gibi meselelerin tamamına, günlük,
geçici bir takım tedbirlerle bakmayacaklarını
vurgulayan Soylu, “Hepsine yapısal reform,
yapısal dönüşüm, Türkiye’yi geleceğe
taşıyabilecek sütunları oluşturma şeklinde
bakacağız” dedi. Soylu, girişimcilerin,
işverenin rekabet kabiliyetlerinin, özellikle
emek maliyetleriyle orantılı olduğunu söyledi.
Bunun gözlerinden kaçmadığını dile getiren
Soylu, “Onun için yaklaşık 20, 25 gündür
Sayın Başbakanımızın talimatıyla, acaba
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bütçe, asgari ücret dengesi ve bütün bunlar denge içerisinde nasıl bir adım atacağımız
içinde nasıl bir sonuç üretebilirizin gayreti kanaatini ortaya koymaya çalışıyoruz” diye
içindeyiz. Kendimizi, işçimizin, işverenimizin, konuştu.
emeklimizin yerine koyuyor ve bütün bu
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29.12.2015

Asgari ücret yükü yarı yarıya olmalı
Asgari ücret yükünün sadece işverene
yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin bu
yükü taşıyamayacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu,
hükümete çağrı yaparak “Yükün yarısı bize,
yarısı size olsun” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon’da
‘Ekonominin
Yıldızları’
programında
rekortmenlere ödül verdi. Hisarcıklıoğlu
program sonrası asgari ücret konusunu ve
KOBİ’lerin yaşayacağı zorlukları Yeni Yüzyıl
gazetesine anlattı.
Trabzon’a her yıl geldiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Trabzon’un
anlamı benim için çok büyük. Ben Kayseri’den
sonra Trabzon’a ikinci memleketim diyorum.
Şehre geldiğimde Trabzonlu Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman
Soylu’yla asgari ücret konusunu konuştum.

Asgari ücreti merakla bekliyoruz. Bizim
cebimizden zaten bin 500 lira çıkıyor. İşçi
kardeşimizin cebine bin lira giriyor. Biz işçi
kardeşimizin daha çok kazanmasını istiyoruz.
Kazanmasın desek kendi kendimize
ihanet olur. Daha fazla kazansınlar. Çünkü
onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. İşçi
kardeşlerimiz fazla ücret alsın ama devlet
de bir kısmını üstlensin. Bütün yükü biz
çekersek, bunun altından kalkmak zor olur.
Onun için bunu paylaşalım istiyoruz. Hepsini
sakin ha bize yüklemeyin bizim gücümüz
yok. Onun için bunu hep birlikte yüklenelim.”
Ekonominin yüzde 99’unun KOBİ’lerden
oluştuğunu
hatırlatan
Hisarcıklıoğlu,
“KOBİ’lerin kan 40 milyar lira. Asgari ücretle
birlikte getirilen yük ise 26 milyar lira. Eğer
bunun üretim yükünü KOBİ’ler çekerse ağır
olur. Bakan Süleyman Soylu’ya da söyledim.
Gelin bunu ortadan keselim. Yarısı bize,
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yarısı size olsun. Yoksa karin 3’de 2’si
EN GEÇ 31 ARALIK’TA AÇIKLANACAK
gidecek. Yani anlayacağınız seneye yatırım
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yapacak adam bulamayız. KOBİ’ler özellikle Süleyman Soylu, DİSK Genel Başkanı
bu kapsamda rekabet güçlerini kaybederler” Kani Beko ve heyetini bakanlıkta kabul etti.
dedi.
Soylu, bin 300 liralık asgari ücret rakamının
Trabzon’da Çalışmak ve Sosyal Güvenlik geçim ücreti olmadığını sosyal taban ücret
Bakanı Süleyman Soylu ile asgari ücret olduğunu belirterek, asgari ücretin bin 300
konusunu konuşan Hisarcıklıoğlu, Soylu liraya yükseltilmesi konusunda tüm tarafların
ile birlikte özel uçakla Ankara’ya döndü. mutabık olduğunu söyledi. Soylu, “En geç 31
Hisarcıklıoğlu’nun uçakla da Soylu ile asgari Aralık’a kadar asgari ücreti belirleyeceğiz”
dedi. Beko da, çalışma hayati sorunlarının
ücret konusunu konuştuğu öğrenildi.
ve DİSK’in tutumunun yer aldığı bir dosyayı
Soylu’ya verdi.
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Tek istediğimiz eşit şartlarda rekabet
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz devletten
para, pul istemiyoruz. Tek istediğimiz
rakiplerimizle eşit şartlarla rekabet etmek.
Rakibimin üzerindeki vergi yükü ne, bana
da onu yükle. Hangi standartta ham madde,
enerji temin ediyor. Ben de onu kullanayım.
‘Gerisini bize bırakın’ diyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası
(ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO)
ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB)
tarafından düzenlenen Eskişehir Ekonomi
Buluşması’nda yaptığı konuşmada, ülkede
yaşanan terör olaylarını lanetledi.
Türkiye’nin
gündeminde
şu
anda
asgari ücretin bulunduğunu anımsatan
Hisarcıklıoğlu, işverenler olarak “işçimiz fazla
kazanmasın, asgari ücretin artışına karşıyız”
gibi bir algının oluşmasına karşı olduklarını
vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,

işverenlerin de çeşitli sıkıntılarının olduğunu
dile getirerek, şunları kaydetti:
“Şu an itibarıyla ben işçime bin 500 lira
ödüyorum ama işçimin eline bin lira geçiyor.
Ben diyorum ki ‘Bu aradaki 500 lirayı kim
alıyorsa işçime verilsin.’ Bunu derken bin
300 liranın işçimin cebine girmesini kıskanır
mıyım? İşçimin cebine girse daha fazla
harcayacak. Bizim için daha fazla pazar
olacak. Yani ‘Kazanmasın’ deme şansımız
var mı? Biz de bin 500 lira cepten çıkıyor
zaten. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde
dünya birincisiyiz, yüzde 72. Bizden sonra
Almanya geliyor, yüzde 53, ABD ise yüzde
38. “Biz devletten para, pul istemiyoruz. Tek
istediğimiz rakiplerimizle eşit şartla rekabet
etmek. Rakibimin üzerindeki vergi yükü ne,
bana da onu yükle. Hangi standartta ham
madde, enerji temin ediyor. Ben de onu
kullanayım. ‘Gerisini bize bırakın’ diyoruz.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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DAMGA VERGİSİ KALKSIN

vergi kaçakçısı oluyorsunuz. Damga vergisi
Hisarcıklıoğlu, damga vergisine değinerek, dünyada olmayan bir vergi. Dünyada
“İnternet üzerinden bir mal aldınız, yüzde olmayan bir verginin karşısındayız. Bunun
yarım damga vergisi var. Ödemezseniz kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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Hisarcıklıoğlu: Para, pul değil eşit şartlarda rekabet
İstiyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz devletten
para, pul istemiyoruz. Tek istediğimiz
rakiplerimizle eşit şartlarla rekabet etmek.
Rakibimin üzerindeki vergi yükü ne, bana
da onu yükle. Hangi standartta ham madde,
enerji temin ediyor. Ben de onu kullanayım.
Gerisini bize bırakın’ diyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası
(ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO)
ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB)
tarafından düzenlenen “Eskişehir Ekonomi
Buluşması’nda
yaptığı
konuşmada,
işverenler olarak “İşçimiz fazla kazanmasın,
asgari ücretin artışına karşıyız” gibi bir algı
oluşmasına karşı olduklarını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
işverenlerin
de
çeşitli
sıkıntılarının olduğunu dile getirerek, şunları
kaydetti:

“Ben işçime 1.500 lira ödüyorum ama
işçimin eline 1.000 lira geçiyor. Ben diyorum
ki ‘Bu aradaki 500 lirayı kim alıyorsa işçime
verilsin.’ Bunu derken 1.300 liranın işçimin
cebine girmesini kıskanır mıyım? İşçimin
cebine girse daha fazla harcayacak. Bizim için
daha fazla pazar olacak. Yani ‘Kazanmasın’
deme şansımız var mı? Biz de 1.500 lira
cepten çıkıyor zaten. İstihdam üzerindeki
vergi yüklerinde dünya birincisiyiz, yüzde
72. Bizden sonra Almanya geliyor, yüzde 53.
ABD ise yüzde 38. Biz devletten para, pul
istemiyoruz. Tek istediğimiz rakiplerimizle eşit
şartla rekabet etmek. Rakibimin üzerindeki
vergi yükü ne, bana da onu yükle. Hangi
standartta ham madde, enerji temin ediyor.
Ben de onu kullanayım. Gerisini bize bırakın’
diyoruz.”
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Teşvikler değişmeli
İl ve ilçe bazında teşvikler verilmesi
gerektiğine de değinen Hisarcıklıoğlu, "81 ile
sektörel, il ve ilçe bazında teşvike dönmek
lazım. Ama yeni teşvikle mevcut üretim
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yapanın arasında haksız rekabet olmaması
lazım. Kim üretiyorsa, ona teşvik verin.
Yeni teşvik modeli de bu olmalı. Bölgelerin
farklılaşması lazım. ‘Her bölgeye her şeyi
veriyorum’ toptancı anlayışla bu iş olmuyor”
dedi.
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“500 lirayı kim alıyorsa, ver şunu işçime”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Biz devletten para, pul istemiyoruz. Tek
istediğimiz rakiplerimizle eşit şartlarla
rekabet etmek. Rakibimin üzerindeki vergi
yükü ne, bana da onu yükle. Hangi standartta
ham madde, enerji temin ediyor. Ben de onu
kullanayım. ‘Gerisini bize bırakın’ diyoruz”
dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gündeminde

şu anda asgari ücretin bulunduğunu,
işverenler olarak “işçimiz fazla kazanmasın”
gibi bir algının oluşmasına karşı olduklarım
vurguladı. TOBB Başkam, şunları söyledi:
“Şu an itibarıyla ben işçime 1.500 lira
ödüyorum. Ama işçimin eline 1.000 lira
geçiyor. Ben diyorum ki bu aradaki 500 lirayı
kim alıyorsa versin işçime.”
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Aradaki 500 lirayı kim alıyorsa onu işçime versin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretten
devletin aldığı vergi ve sigorta priminin ne
kadar yüksek olduğunu anlatırken ilginç
ifadeler kullandı. Hisarcıklıoğlu, zamdan
önce bir asgari ücretlinin işveren maliyetinin
1.500 TL olduğuna dikkat çekerek, “Ama
işçimin eline 1.000 lira geçiyor. Ben diyorum
ki bu aradaki 500 lirayı kim alıyorsa şunu ver
işçime." dedi.

Eskişehir’de ‘Ekonomi Buluşması’na
katılan Hisarcıklıoğlu, asgari ücret konusuna
da değindi. Hisarcıklıoğlu, seçim döneminde
siyasilerin oy deposu sebebiyle oraya
baktıklarını, seçim bittikten sonra da ‘Nasıl
üreteceğiz?, nasıl zenginleşeceğiz?’ diye
kendilerine bakıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Bu konu nedeniyle dün
akşam Eskişehir’deki programımı bile iptal
edebilecek duruma geldim. Sakın ha salon
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bunda ‘işçimiz daha fazla kazanmasın’
anlamı çıkmasın. Asgari ücrette biz artışa
karşıyız gibi bir algı çıkmasın. Sıkınamız şu,
açık söyleyeyim. Şu an itibar ile ben işçime
1.500 lira ödüyorum. Ama işçimin eline 1.000
lira geçiyor. Ben diyorum ki bu aradaki 500
lirayı kim alıyorsa şunu ver işçime diyorum.
1.300 lira alsın diyoruz. Peki, bunu derken
arkadaş benden 1.500 lira çıkarken, ben
işçimin cebine 1.300 lira girmesini kıskanır
mıyım? Zaten çıkıyor. İşçimin cebine girse
daha fazla harcayacak. Biz diyoruz ki 1.500
lira cebimizden çıkıyor kardeşim.” İstihdam
üzerindeki vergi yüklerinde Türkiye’nin
yüzde 72 ile dünya birincisi olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi yüzde 53 ile
Almanya, yüzde 38 ile Amerika’nın takip
ettiğini kaydetti. İş dünyası olarak para pul
istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tek
isteklerinin rakiplerle eşit şartlarda rekabet
ortamı oluşturulması olduğunu söyledi.
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TİSK’TEN MUHALEFET ŞERHİ

kaynaklanacak yükün büyük kısmının
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işletmelerin üzerine bırakılmasının birçok
işveren kanadını temsil eden Türkiye alandaki ekonomik dengeyi olumsuz yönde
İşveren Sendikalar Konfederasyonu (TİSK) etkileyeceği kaydedildi.
‘Eskişehir Ekonomi Buluşması’ adlı
da asgari ücretin 1.300 liraya çıkarılması
kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat
serilinde, 2016 yılı tüketici enflasyonunun Hisarcıklıoğlu, istihdam üzerindeki vergi
yüzde 8 düzeyindeyken, asgari ücretin yüklerinde Türkiye’nin yüzde 72 ile dünya
yüzde 30 oranında artırılması ve arastan birincisi olduğunu söyledi.
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Genel Kurul Yayınlarına;
Cep Telefonu ve Tabletinizdeki
QR Code uygulamasını kullanarak
veya
http://tobb.org.tr internet adresindeki
“yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Dumlupınar Bulvarı No:252
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