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2013 YILI TOBB VE BİRLİK BAŞKANI
SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)
YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI

29.457 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 81 HABERE KONU OLUNMUŞ)

*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI

1.991 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 5 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA
DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)

*KAPSADIĞI ALAN

1.045 GAZETE SAYFASI

(ORTALAMA HER 5 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE
BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR HABER,
REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE
KONU EDİLMİŞ)

*YÜZÖLÇÜMÜ

2.610.225 CM2 (2.610 M2)

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN

155 SAAT 14 DAK. 21 SAN

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)

290 SAAT 45 DAK. 42 SAN

(TOPLAM 26 BİN 760 DAKİKA; GÜNLÜK, 73 DAKİKALIK
TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU EDİLMİŞTİR.)
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2013
OCAK

. üzerindeki
‘Özel sektörün
6 milyar liralık .yükü kaldırdık’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Odalarımız
sadece son dönemdeki çalışmasıyla özel sektörün üzerindeki 6 milyar liralık yükün
kaldırılmasını sağladı” dedi..
.TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Odalarımız sadece son
dönemdeki çalışmasıyla özel sektörün üzerindeki 6
milyar liralık yükün kaldırılmasını sağladı” dedi.
Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından
düzenlenen ‘Akhisar’a Değer Katanlar Ödül Töreni’nde
konuşan Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu (TTK)
değişmeseydi, yıllık 6 milyar TL’nin özel sektörün
cebinden çıkacağını vurguladı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Oda ve borsalarımız müthiş bir çalışma yaparak
bazı maddelerin değişmesini istediler. Benim oda ve
borsalarım müthiş bir çalışma yaptılar. Ben de bunları

hükümete aktardım. Bu maddelerin değişmesi için tam
30 saat toplantı yaptık ve milletvekillerimizin de verdiği
destekle Kanun’u değiştirdik. Kanun değişmeseydi,
diyelim tabelanız düştü ve ertesi gün tespit ettiler. Tam
73 bin lira para cezası vardı. Bunu da ödeyemezseniz,
730 gün hapis cezası vardı.”
Uğraştıkları sorunlardan birisinin de Borçlar
Kanunu ile ilgili olduğunu söyleyen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi bankaya gidince eşini de getir
o da imza atsın diyorlar. Benim başkanlarımdan birisi
de espri olarak işini eşine devredeceğini söyledi.
Eşim beni arasın diyor. Bu konuda da çalışıyoruz. Bu
durumun düzeltilmesi lazım” diye konuştu.
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2013
OCAK

Hisarcıklıoğlu’ndan Öğüt:
İcatçı Çocuklar Yetiştirin
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Salihli Ticaret
Borsası’nın Kuru Üzüm Alım Satım Salonu’nun
açılışına ve Ticaret ve sanayi Odası’nda(STSO)
düzenlenen plaket törenine katıldı. “Salihli ticaret
Borsası, Türkiye’deki beş yıldızlı oda ve borsalardan
biri” olarak niteleyen Hisarcıklıoğlu, STSO’da yaptığı
konuşmada ise TOBB’a bağlı odaların hızla gelişim
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gösterdiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu işadamlarına ise şu
çağrıyı yaptı: “Çocuklarınızı girişimci yetiştirin. Zengin
olmak istiyorsak çocuklarımızı icat çıkaran çocuklar
olarak yetiştirmeliyiz. Hepimiz çocuklarımızı ‘icat
çıkarma’ diye yetiştiriyoruz. Hâlbuki devir icat çıkarma
devri.”

2013
OCAK

Karşılıksız Çeke
Hapishane Yetmez
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hapishane kapasitemiz 140 bin Yargıtay’da bekleyen
çekle ilgili dosya sayısı ise 240 bin” dedi...
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Karşılıksız

çek miktarı yüzde 93 oranında artmış. Meseleyle ilgili
bana dediler ki; Şu anda hapishane kapasitemiz 140

bin. Yargıtay’da bekleyen çekle ilgili dosya 240 bin. Bu

dosyalar onaylanırsa hapishaneler yetmez. Dünyada
vadeli çek uygulaması yok. Vadeli çek zaten bizim

icadımız” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Vadeli çek yerine ya
bankacılık sistemi ya da alacak sigortası sisteminin
devreye girmesi lazım” diye konuştu.

MARKA ŞART OLDU
Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın önemine işaret
ederek, “Para kazanmak, daha zengin olmak, dünyanın
ilk 10 ülkesi içerisine girmek istiyorsak, ne yaparsak
yapalım işi markalaştırmamız lazım. Önce ülkemizi
markalaştırmamız lazım. Akhisar’a düşen de Akhisar’ı
markalaştırmak. Tüccarlarımıza da söylüyorum, iş
adamlarımıza da söylüyorum; ne iş yaparsanız yapın,
markalaşın” şeklinde konuştu.
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OCAK

Artık Şirketlerin de
Tek Bir Faaliyet Kodu Olacak
Şirketlerin faaliyet kodlarında NACE sistemine geçişle ilgili çalışmalar tamamlandı. Artık
her şirketin tıpkı vatandaşlık numarası gibi bir kimlik numarası olacak.
DÜZENLEME
Şirketlerin faaliyet kodlarında yaşanan karışıklığın
giderilmesi ve AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan
NACE kodlama sistemiyle ilgili çalışmalar tamamlandı.
TOBB’un; Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı,
TÜİK, SGK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda
her şirkete bir kimlik numarası verildi. Kodlama
sistemindeki yeni dönem ise TOBB bünyesindeki 365
oda ve borsa başkanlarına önceki gün merkez binada
düzenlenen toplantıyla anlatıldı.
Arkadaşımız Hüseyin Gökçe’nin izlediği toplantıda
NACE sistemini devrim niteliğinde bir düzenleme
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olarak nitelendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, bunun Türkiye’nin ticari hayatına büyük katkı
sağlayacağını bildirdi. TOBB bünyesindeki odaların
seçimlerinin, bu proje esas alınarak yapılacağını
ifade eden Yazıcı, “Artık, gel seni buraya kaydırayım,
buraya yazayım tarzı bitti. Herkesin hangi sektörde oy
kullanabileceği bu kodlamaya göre belirlendi” dedi.
NACE isimli kodlama sisteminin tanıtım
toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda ve borsa
başkanı katıldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu,
“Vatandaşların, nasıl bir tek TC kimlik numarası varsa,
artık şirketlerin de tek bir faaliyet kodu olacak” dedi.

2013
OCAK
‘Yıllardır karanlıkta boks yapıyoruz’
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
da
düzenlemeden bahsederken ‘devrim niteliğinde bir
çalışma’ ifadesini kullandı. Türkiye’de her vatandaşın
bir TC kimlik numarası olduğu gibi artık şirketlerin de
tek bir faaliyet kodu olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Eskiden şirketlerin faaliyet kodlarını tespit eden, yani
hangi ticari faaliyeti yaptıklarını gösteren objektif
ve somut kriterler yoktu. Farklı kurumlarda, farklı
faaliyet sınıflandırmaları vardı. Dolayısıyla bir şirket,
farklı kurumlarda farklı faaliyet alanında iş yapıyor
gözükebiliyordu. Daha vahim bir durum da vardı.
Benim ayakkabıcı dediğime, Gelir İdaresi çantacı, SGK
kimyacı, TÜİK başka bir şey diyordu. Adres bilgilerinin
güncelliği sıkıntılıydı. İşte bu nedenle yola çıktık. ‘Böyle
el yordamıyla gidersek 2023 hedeflerimize varamayız’
dedik. Aslında yıllardır karanlıkta boks yapıyoruz”
şeklinde konuştu. Yeni kodlamanın 1 milyondan fazla
şirketin kayıtlı ciro bilgilerine göre belirlendiğini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de ilk defa şirketler
kesiminin hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğine dair bu
kadar net bir tablo ortaya çıktı” dedi.

‘Yatırım teşvikleri daha sağlıklı olacak’
Yeni sistemle yatırım teşviklerinin daha sağlıklı bir
hale getirileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Sektörel
kümelenme ihtiyaçlarını tespit edebileceğiz. Maliye
politikalarının dizaynı daha sağlıklı yapılabilecek. Zira
sektörel selektif politikaların belirlenmesi mümkün
olacak. Kayıtlı ekonominin büyümesine de destek
olacağız. KOSGEB’in kredilerinde de artık bu faaliyet
kodları dikkate alınacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Web
üzerinde şirketlere ulaşmak daha kolay olacak.
Yurtdışından gelen mal talepleri ve ortaklık teklifleri,
o firmalara artık daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde
ulaştırılabilecek” dedi.

Odalara ‘iki dönem ara bir döneme insin’ taslağı
ÖNERİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, çok
sayıda oda ve borsa başkanını yakından ilgilendiren
önemli bir yasal düzenlemeden bahsetti. 5174 Sayılı
Kanun’da 2004’te yapılan düzenleme ile 2 dönem
başkanlık yapan bir kişinin 2 dönem ara vermeden
yeniden aday olmasının yasaklandığını hatırlatan
Yazıcı, “Bu konuda davalar açılmış onları bir tarafa
bırakalım. Bana göre bu 2 dönemlik süre fazla. 4+4 yani
8 yıl uzun. Bunu Sayın Başbakanla da paylaştım. Yeni
bir torba yasa ile bunu bir döneme indiriyoruz. Bunu da
ilk defa söylüyorum” bilgisini verdi. Ancak Yazıcı’nın iki
dönemlik sınırlamanın bire indirileceği açıklamasından
ziyade oda ve borsa başkanlarının gözünü yarın
yapılacak Anayasa Mahkemesi toplantısında. Anayasa
Mahkemesi yarın, Ankara 13’üncü İdare Mahkemesi
ile Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nden ayrı ayrı gelen
sınırlamanın kaldırılmasıyla ilgili başvuruları ele alacak.
Ankara 13’üncü İdare Mahkemesi başvurusunda,
18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun
40. maddesinin “Üst üste iki dönem yönetim kurulu
başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim ‘ dönemi
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.”
biçimindeki üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi
isteniyor. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi ise aynı
yasanın, 16 ve 38’inci maddelerinde yer alan “Üst
üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar,
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve
yeniden seçilemezler” ibareleri ile Geçici 10’uncu
maddesinde yer alan “Üst üste iki dönem süresince
meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey
başkanlığı ve birlik başkanlığı görevlerinde bulunanlar
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere
yeniden seçilemezler” bölümlerinin iptali ve yürütmenin
durdurulmasını istiyor..
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2013
OCAK

‘Başbakan İle Konuştuk
Oda Başkanlığı 1 Döneme İniyor’
TÜRKİYE genelinde 365 Oda ve Borsada yaklaşan
seçimler ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘başkanlık
sürecine’ ilişkin kritik kararı öncesi Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı’dan önemli bir açıklama geldi.
Bakan Yazıcı, Oda ve Borsalarda 2 dönem başkanlık
yapmanın da yanlış olduğunu, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile konuştuklarını yeni torba yasada
bu süreyi 1 döneme indireceklerini söyledi. TOBB
Yasası’ndaki ‘iki dönem’ kısıtlamasına yapılan itirazın
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülüp sonuçlandırılması
beklenirken yapılan bu açıklama, hükümetin bu
konudaki görüşünü netleştirmiş oldu.
Anayasa Mahkemesi, 10 Ocak (yarın) gündeminde
konuyu esastan görüşecek ve büyük ihtimalle nihai
kararım açıklayacak. Karar, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere iki dönem başkanlık
yapan pek çok oda ve meclis başkanının tekrar
seçilebilme olasılığını yakından ilgilendiriyor. Bakan
Yazıcı’nın bu açıklaması, Anayasa Mahkemesi’nin ‘iki
dönem engelini’ kaldırması halinde bile, hükümetin yeni

12

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

bir yasal düzenleme yapacağı ihtimalini güçlendirdi.
Bakan Yazıcı şunları söyledi: “İki dönem oda başkanlığı
yapan, iki dönem ara vermedikçe yeniden olmaz.
Davalar açılmış onu bir yere bırakalım. Bana göre
oradaki 2 dönemlik süre fazla. Çünkü sizler tarafından
bir Öneri gelmiş, yasaya girmiş, parlamento da kabul
etmiş. 2 dönem, 4+4=8 sene. Bana göre bu süre uzun.
Bunu Sayın Başbakanımızla paylaştık, yeni bir torba
yasamız var. Orada onu 1 döneme indiriyoruz.”

Kefalet varsa eşin onayına lüzum yok
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Bakan
Yazıcı, Borçlar Kanununda sorun olarak gösterilen
‘eş onay’ konusunu da ilgili bakanlarla görüştüklerini
dile getirerek, “Kişinin yöneticisi ya da ortağı olduğu
isletmenin kullandığı kredilerle onun borçlarıyla alakalı
bir kefalet durumu varsa, eşin iznine gerek yok” dedi.
Esnaf ve Sanatkârlar ile zirai krediler kullananların
bu konuda çok sıkıntı yaşadığını belirten Yazıcı, bu
kredileri de kapsam dışına çıkardıklarını dile getirdi.

2013
OCAK
Her şirkete tek kimlik no
GELİR İdaresi Başkanlığı, SGK, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve TOBB’un
ortak yürüttüğü şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin
sınıflandırılması Faaliyet Kodu (NÂCE) kodlaması
tamamlandı. Artık Türkiye’deki her şirketin bir kimlik
numarası gibi tek kodu olacak.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Vatandaşın, nasıl bir
tane T.C. Kimlik Numarası varsa, artık şirketlerin
de tek bir faaliyet kodu olacak” dedi. TOBB’un; Gelir
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile
ortaklaşa yürüttüğü, şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin
sınıflandırılması Faaliyet Kodu (NACE) isimli kodlama
sistemi tamamlandı. Sistemin tanıtım toplantısına
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ile 365 oda ve borsa başkanı katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem Türk özel
sektörü, hem de ekonominin geneli açısından devrim
niteliğinde bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek,
Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, kısa adı ‘NACE’
olan ‘ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflandırılması’”
isimli kodlama sisteminin, bir şirketin, farklı kurumlarda
farklı faaliyet alanında iş yaptığını da göstereceğini
ifade etti. Eskiden şirketlerin faaliyet kodlarını tespit
eden, yani hangi ticari faaliyeti yaptıklarını gösteren
objektif ve somut kriterler olmadığını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

KARANLIKTA BOKS YAPMIŞIZ
“Böyle el yordamıyla gidersek ‘2023 hedeflerimize
varamayız’ dedik. Aslında yıllardır karanlıkta boks
yapıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için önce kendimizi
tanımamız lazım. Maalesef Türkiye’de büyük, resmi
bilen yok. Bu duruma bir son vermek için Gümrük ve
Ticaret Bakanlığımız bir inisiyatif başlattı. Bizden tüm
Türkiye’de bu çalışmayı yapmamızı istedi.”

MÜKEMMEL VERİYE KAVUŞUYORUZ
Gümrük Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da,
“NACE çalışması, Türkiye’de ticari hayatımızın
mükemmel bir veriye kavuşturulması çerçevesinde

değerlendirdiğimizde devrim niteliğinde” dedi. Yazıcı,
hangi işletmenin ne yaptığının biliniyor olmasının son
derece önemli olduğunu söyledi. Bakan Yazıcı, şöyle
konuştu: “Herkes bu kodlamaya göre, hangi grup,
hangi kategoride yer alacağı, seçimlerde de hangi
sektörde delege olacağı, oy kullanacağı bu çalışmayla
artık belirlendi. Ticaret odaları, sanayi odaları, deniz
ticaret odaları, ticaret borsalarının seçimleri şeffaf,
herkesin pozisyonu neyse o pozisyona uygun yerde
görev almak üzere gerçekleştirilecek.”

Ne işe yarayacak
•

Gelir idaresi Başkanlığı şirket bazında en yüksek
cironun sağlandığı sektörü, 0 şirketin esas faaliyet kodu
olarak belirledi. Tüm kurumlar, bu kodları baz alacak.

•

1 milyondan fazla şirketin kayıtlı ciro bilgilerine göre
faaliyet kodları bu şirketlere tebliğ edildi. Şirketlerin
yarısının, son adreslerinde olmadığı anlaşıldı.
Adreslerinde bulunamayan 520 bin şirketin
adreslerine ikinci tebligat yapıldı. 64 bin şirkete
telefonla ulaşılarak adresleri bulundu ve üçüncü
tebligat gönderildi.

•

Meslek gruplarının doğru oluşmasını sağlayan bu
sistemle oda ve borsa seçimleri de daha sağlıklı
yapılabilecek, iki ay içinde tüm oda ve borsalarımızda
seçimler bu meslek gruplarına göre yapılacak.

KOSGEB kredilerinde NACE kodu geçerli
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Yatırım teşvik
mekanizması daha sağlıklı hale gelecek, sektörel
kümelenme ihtiyaçları tespit edilebilecek. Maliye
politikalarının dizaynı daha sağlıklı yapılabilecek.
KOSGEB’in kredilerinde de artık bu faaliyet kodları
dikkate alınacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, yurtdışından
gelen mal talepleri ve ortaklık tekliflerinin, hangi faaliyet
konusundaki firmaları
İlgilendiriyorsa, o firmalara daha sağlıklı ve hızlı
şekilde ulaştırılabileceğini belirterek, “Böylece reel
sektörün iş hacminin artmasına imkân sağlanacak. Kısaca
reel sektörümüz için yeni fırsatlar bulmalarını sağlayacak
ve çok daha kazançlı bir dönem başlıyor” diye konuştu.
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Şirketlerin de Artık
Kimlik Numarası Var
Şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırıldığı NACE çalışması tamamlandı.
Sistem sayesinde şirketlere, vatandaşlar gibi birer kimlik numarası verildi. Çalışma, oda
ve borsa seçimlerindeki sürece de temel teşkil edecek.
ŞİRKETLERİN faaliyet kodlarının yenilenmesiyle
Türk özel sektörünün fotoğrafı netleşti. Maliye, TÜCİK,
SGK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
ve TOBB tarafından ortaklaşa yürütülen şirketlerin
ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırıldığı NACE isimli
kodlama sistemi tamamlandı. Bu sistem ile şirketlere
de vatandaşlar gibi kimlik numarası verilirken, ticaret ve
sanayi envanteri konusunda önemli bir düzenlemeye
imza atıldı. Önümüzdeki oda ve borsa seçimleri de
NACE kodlama sistemine göre gerçekleştirilecek. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla düzenlenen
toplantıda sistem, 365 oda ve borsa başkanına tanıtıldı.
Toplantıda konuşan Yazıcı, NACE çalışmasının ticari
hayatın mükemmelliğe kavuşturulması çerçevesinde,
devrim niteliği taşıdığını vurguladı. Oda seçimlerim bu
projeyi bitirmeyi esas alarak ötelediklerini hatırlatan
Yazıcı “Artık gel seni buraya kaydırayım, buraya yazayım
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tarzı bitti. Herkesin hangi sektörde oy kullanabileceği
bu kodlamaya göre belirlendi” diye konuştu. Toplantıda
NACE hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu “Vatandaşların
nasıl bir tek TC kimlik numarası varsa, artık şirketlerin de
tek bir faaliyet kodu olacak” dedi.

BAŞKANLIK İÇİN BEKLEME SÜRESİ
4 YILA İNİYOR
BAKAN Yazıcı 5174 sayılı Kanun’da 2004’te yapılan
düzenleme ile oda başkanlarının görev sürelerine ilişkin durumun
belirlendiğini belirterek “2 dönem oda başkanlığı yapan 2 dönem
ara vermeden yeniden aday olamıyor. Ha bu konuda davalar
açılmış onları bir tarafa bırakalım. Bana göre bu 2 dönemlik süre
fazla. 4+4 yani 8 yıl uzun. Bunu Sayın Başbakanla da paylaştım.
Yeni bir torba yasa ile bunu bir döneme indiriyoruz. Bunu da ilk
defa söylüyorum” ifadesini kullandı.

2013
OCAK

İhracatçıların
Gümrük Çilesi Son Buldu
İhracatçının işini kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıldı. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması’ ile ihracat
yapan firmalar gümrük işlerini şirket içinden halledebilecek. Proje ile şirketler hem
zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek.
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması’ projesi ile
gümrük işleri artık yerinde yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı tarafından dün kamuoyuna duyurulan
proje ile yurt dışı ile ticaret yapan firmalar gümrük işlemlerini,
gümrüğe gitmeden internet üzerinden halledebilecek. Bu
işlemi ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip firmaların
yapabileceğini söyleyen Yazıcı “Bakanlığımızca ticari
kayıtları izlenebilir, en az 3 yıldır faaliyet gösteren, güvenilir
ve özel veya gerçek kişi ya da kamu kurumlarına verilecek
olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’ ile firmalar hem
zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlayacaklar.
Firmalarımız siparişini alır almaz mallarını tırlara yükleyip
hiç zaman kaybetmeden doğrudan sınırı aşarak yurt
dışındaki müşterilerine ulaştırabilecek” dedi. Sicil affı

gündemde yok Yazıcı, proje kapsamında yurt dışı ile ticaret
yapan firmaların ödediği 954 TL’lik işlem ücretinin 95 TL’ye
düştüğünü de söyledi. Bu arada Yazıcı bir soru önergesine
verdiği yanıtta, soruna köklü bir çözüm getirmediği için sicil
affının gündemlerinde olmadığını söyledi.

BANKA ÜCRETİ SÖMÜRÜ DÜZEYİNDE
OLMAMALI
PROJENİN tanıtımı öncesi gazeteciler ile bir araya
gelen Yazıcı, banka işlem ücretleriyle ilgili de açıklamalarda
bulundu. Yazıcı, tüm banka ve komisyon masraflarının değil
haksız olarak tahsil edilenleri kaldırmak için bir çalışma
yaptıklarını belirterek “31 kalemin hepsi kalkmayacak.
Herkes yaptığı isin hakkı oranında karşılığını alacak. Biz
istiyoruz ki sömürü boyutunda bir bedel alınmasın” dedi.
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TOBB BAŞKANI:
Yeni Kararla Rekabet Azalmaz Daha da Artar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anayasa
Mahkemesi kararı, oda ve borsa seçimlerinde rekabeti azaltmayacak, daha da
arttıracak” dedi.
Anayasa Mahkemesi, oda ve borsalarda üst üste 2
dönem yönetim kurulu veya meclis başkanlığı yapmış
olanların, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe aynı
göreve yeniden seçilemeyeceklerine ilişkin kanun
hükmünü iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararının,
oda ve borsa seçimlerinde rekabeti azaltmayacağını,
daha da arttıracağı yorumunda bulunan Hisarcıklıoğlu,
seçime girme kısıtlamasının kalkmasının, oda ve borsa
başkanlarının değişimine engel olmadığını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında yapılan seçimlerde
oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile meclis
başkanlarının yüzde 57’sinin değiştiğini ifade ederek,
“Değişim geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde
de olacak” dedi.
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Seçim zamanı yaklaştı
Şubat-Mart aylarında oda ve borsa seçimlerinin
gerçekleştirileceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar
hepimiz için yeni bir durum oldu. Anadolu’nun dört bir
tarafında pek çok işadamı iptal edilen yasa maddelerine
göre seçime girmeyi veya girmemeyi planlamıştı.
Seçimlere girmeyi kısıtlayan hükümler kalktığı için
birçok il ve ilçemizde yeni bir durum ortaya çıktı. Seçim
sürecinde ortaya çıkan bu yeni gelişme sonrasında
TOBB Başkanı olarak benim ve Yönetim Kurulu’ndaki
arkadaşlarımın temel görevi, oda ve borsa seçimlerini
her zaman olduğu gibi demokratik rekabet içinde ve
olgun bir biçimde tamamlamaktır.”

2013
OCAK

41 Oda ve Borsamız,
AB’den 34 Oda İle Eşleşti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye’den 41 oda ve borsamız, AB üyesi ülkelerden 34
oda ile eşleştirildi. Eşleşme projeleri Türkiye’nin her bölgesine yayıldı. 2011 sonu itibariyle
oda ve borsalarımız tarafından 440 proje uygulandı. Uygulanan projelerle, başta AB olmak
üzere, çeşitli kaynaklardan sağlanan finansman desteği ise 350 milyon avro civarında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, AB-Türkiye Oda Forumu Projesi
kapsamında Türk ve AB üyesi ülkelerin odaları
arasında bir dizi eşleştirmelerin yapıldığını belirterek,
“Türkiye’den 41 oda ve borsamız, AB üyesi ülkelerden
34 oda ile eşleştirildi. Eşleşme projeleri Türkiye’nin her
bölgesine yayıldı” dedi.

ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkanı Muhsin
Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi (ETCF-II), “Oda/
Borsaların Avrupa-Türkiye Pozitif Gündemine Katkıları
Oda Ortaklıkları Hibe Programı Başlangıç Toplantısı”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
EUROCHAMBERS Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini,
AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Erwan Marteil

Bu projeyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi
ülkelerdeki odalarla da ileriye dönük işbirliği zemini
oluşturulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, son 10
yılda iş dünyasına dönük hizmet ve kapasitelerini,
AB normları doğrultusunda hızla geliştirdiklerini ve bu
kapsamda yeni hizmetler, faaliyet alanları ve kurumlar
oluşturduklarını söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye-AB oda geliştirme programlarının, oda ve
borsaların hizmet kapasitesinin gelişmesine çok ciddi
katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede hayata geçirdikleri
projeler hakkında bilgi vererek, TOBB ETÜ, TEPAV,
Kara Gümrük Kapıları Modernizasyonu şirketi, TürkiyeAB İş Geliştirme Merkezleri, Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri Projesi, Türkiye-AB Küresel İş
Köprüleri Projesi ve kısa süre içinde başlatacakları
“İşçi ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere
Uyum Yeteneklerinin Artırılması” gibi projeleri
geliştirdiklerini belirtti.
Türkiye-AB Oda Forumu Projelerinin, 2001’den
beri uyguladıkları oda geliştirme programlarının
dördüncüsü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, söz
konusu bu projelerin oda ve borsaları AB üyeliğine
hazırlamak, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu’na ve
insandan insana temasa katkı sağlamak, ve Türkiye’nin
AB üyeliğinin getireceği fırsatlar konusunda bilinç
oluşturmayı amaçladıklarına işaret etti. Hisarcıklıoğlu,
söz konusu proje kapsamında bir dizi etkinlik
gerçekleştirdiklerini de anımsatarak, şunları kaydetti:
“40 oda ve borsa çalışanımız, AB konusunda eğitim
programına katılıyor. Yaklaşık 3 bin firmaya anket
uyguladık. Firmaların AB katılım sürecini ne kadar
bildiklerini görmeye çalıştık. Ve elbette Türkiye’nin
AB katılım sürecine nasıl baktıklarını sorguladık. 250
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firmamıza detaylı bir anket uyguladık. Bu firmaların
üretimlerinin AB mevzuatına uyumunu tespit ediyoruz.
Bunun için odalarımızdan 25 uzmanı eğitime tabi
tuttuk. Uzmanlarımız, AB’den gelen uzmanlarla birlikte
anketi bizzat uyguluyor. Uygulama sonunda, Çevre,
İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tüketicinin Korunması, CE
İşareti, Kimyasallar ve gıda sağlığı konusundaki AB
mevzuatına uyum düzeylerini göreceğiz.”
AB üyesi ülkelerden 1.700 firmayı kapsayan bir
çalışma yaptıklarını, bu çalışma ile Türkiye’nin AB
katılım sürecine AB iş dünyasının bakışının görüleceğini
dile
getiren
Hisarcıklıoğlu,
EUROCHAMBRES
akademilerine oda ve borsalardan 30 yöneticinin
katılımının sağlandığını, oda ve borsa yöneticilerinin,
diğer ülkelerdeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olduklarını, deneyim ve bilgi değişimi sağlandığını,
geleceğe dönük işbirliği için zemin hazırlandığını
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalardan 60 uzmanın
inceleme ziyaretleri için Belçika, Fransa, Avusturya ve
Polonya’ya gittiğini belirterek, “Bu ülkelerdeki odaların
mesleki eğitim, dış ticaretin desteklenmesi, inovasyon
ve KOBİ destekleme araçları, mesleki eğitim gibi
uygulamalarını inceleyip, Türkiye’ye aktarması
sağlanacak” dedi..

2013
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En Çok Mühendis
İstanbul’da
Sanayi Kapasite Raporu’na göre çalışan sayısı geçen yıl 2 milyon 434 bine çıktı.
İstanbul ise çalışan 14 bin 513 mühendisle birinci oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2012
yılı sonu itibariyle geçerliliği devam eden 69 bin f 937
sanayi kapasite raporlarına göre, 2011’de 2 milyon
107 bin 988 olan çalışan sayısı geçen yıl yüzde 15,47
artışla 2 milyon 434 bin 185 oldu. TOBB’un yayınladığı
“2012 Sanayi Kapasite Raporu” istatistiklerine göre,
2011 yılında 57 bin 41 olan kapasite rapor sayısı,
2012 yılında yüzde 12,09 artışla 63 bin 937 oldu. Bu
tesislerde 2011 yılında toplam çalışan sayısı 2 milyon
107 bin 988 iken 2012 yılında yüzde 15,47 artışla 2

milyon 434 bin oldu. Rapora göre İstanbul’da çalışan
14 bin 513 mühendise karşılık, Ankara’da 12 bin 923
çalışan olduğu kaydedildi.

ALMANYA İLK SIRADA
Yabancı sermayeli üretim tesisleri sayısında 200
adetle Almanya ilk sırada yer aldı. Daha sonra sırası ile
Hollanda, Fransa, İtalya ve AB geldi. Rapor Türkiye’ye
ol ilginin artışına da dikkat çekildi.
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Batman Gümülcine’yle Eskişehir Stuttgart’la
Türk Odaları AB İle Projelere Başlıyor
TÜRKİYE-AB
Oda
Projesi
kapsamında
Türkiye’den 41 Oda ile AB üyesi ülkelerden 34 Oda
eşleşti. Toplam bütçesi 5 milyon Euro olan program
kapsamında; tekstilden tarıma, inovasyondan mesleki
eğitimin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazedeki
projeler, yılsonunda tamamlanacak. Proje, Türkiye ve
AB üyesi ülkelerden odaların 21 eşleştirme projesi
ile bir araya gelmelerine destek sağlıyor. Eşleşme
projeleri Türkiye’nin her bölgesine yayıldı. Batman ve
Sımak Gümülcine Ticaret ve Sanayi Odası ile eşleşti.
Diyarbakır TSO İtalya’dan Prato Odası ile eşleşti.
Eskişehir Sanayi Odası ile Kütahya TSO, Almanya’dan
Stuttgart Odası ile eşleşti. Trabzon Ticaret Borsası
İspanya’dan Kaseres Odası ile eşleşti. Uzun Köprü
Ticaret Borsası, Uzun Köprü TSO, Kavala TSO ve
Romanya’dan Sibiu TSO ile eşleşti.

TÜRK ODALARI PROJECİ OLDU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 10 yıldır süren programla
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ilgili olarak “2011 sonu itibariyle Oda ve Borsalarımız
tarafından 440 proje uygulandı. Uygulanan projelerle,
başta Avrupa Birliği olmak üzere, çeşitli kaynaklardan
sağlanan finansman desteği 350 milyon Euro civarında”
dedi. EUROCHAMBRES ile birlikte geliştirdiğimiz
Oda Akreditasyon sistemiyle, bugün 130 Türk Oda ve
Borsasının dünya standartlarında hizmet sunduğunu
vurgulayan Başkan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

DİYALOG GELİŞİYOR
Türkiye-AB Oda Forumu Projemiz, 2001
yılından beri uygulamakta olduğumuz Oda geliştirme
Programlarımızın dördüncüsüdür. Her dört programı
da Avrupa Birliği’nin finansman desteği ile uyguladık.
Her dört programın tasarımı ve uygulamasında *
EUROCHAMBRES ile çalıştık. Türkiye-AB Oda Forumu
Projemizin amacı, Oda ve Borsalarımızı AB üyeliğine
hazırlamak, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğuna ve
insandan insana temasa katkı sağlamak ve Türkiye’nin
AB üyeliğinin getireceği fırsatlar konusunda bilinç

2013
ŞUBAT
oluşturmak. Oda ve borsa yöneticilerimiz, diğer
ülkelerdeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi
oluyor. Deneyim ve bilgi değişimi sağlanıyor. Oda ve
Borsalarımızdan 60 uzman inceleme ziyaretleri için
Belçika, Fransa, Avusturya ve Polonya’ya gidiyor.
Bu ülkelerdeki odaların mesleki eğitim, dış ticaretin
desteklenmesi, inovasyon ve KOBİ destekleme
araçları, mesleki eğitim gibi uygulamalarını inceleyip,
Türkiye’ye aktarması sağlanacak. ‘

•

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Prato
TSO(İtalya), tekstil ve kümelenme projesi yapacak.
Batman ve Şırnak TSO ile Xanthi TSO(Yunanistan)
‘hizmet altyapısını iyileştirme’ projesi uygulayacak.

•

Eskişehir Sanayi Odası (SO) ile Kütahya TSO,
Stuttgart TSO ile ‘KOBİ’leri küresel Pazarlara
Açma’ konusunda çalışacak.

Diyarbakır ile Prato, tekstil için çalışacak

•

Yozgat TSO ile Slovenya TSO, Yozgat’ın Avrupa’ya
açılımını birlikte yapacak.

•

Konya SO ve Karaman TSO ile Chemnittz TSO
(Almanya), ‘”Konyşa’da imal edildi” projesini
geliştirecek.

TÜRKİYE ve AB üyesi ülkelerden odaların 21
eşleştirme projesi kapsamında Türkiye’den 41 oda ve
borsa, AB üyesi ülkelerden 34 Oda ile eşleşti ve ortak
projelere başladı. Bu projelerden bazıları şöyle:
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Odalar Proje Üssü Haline
Getirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ve AB üyesi ülkelerden odaların
21 eşleştirme projesi ile bir araya gelmelerine destek
sağladıklarını belirterek, bu çerçevede, Türkiye’den
41 oda ve borsa ile AB üyesi ülkelerden 34 odanın
eşleştirildiğini söyledi. Eşleşme projelerinin Türkiye’nin
her bölgesine yayıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, toplam
bütçesi 5 milyon Avro olan Türkiye-AB Oda Projesi
başladı. Hisarcıklıoğlu, eşleştirme projeleri kapsamında
da dış ticaret, inovasyon, tarımsal destekler, çevre ve
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mesleki eğitim konularında işbirliğinin geliştirileceğini,
iyi uygulamaların transfer edileceğini söyledi.

ODALAR 440 PROJE UYGULADI
Projenin ikinci bileşenin ise Türk ve AB üyesi
ülkelerden odaların 21 eşleştirme projesi ile bir araya
gelmelerine destek sağlanması olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, 41 oda ve borsanın AB üyesi ülkelerden
34 oda ile eşleştirildiğini hatırlattı,

2013
ŞUBAT

İslam Ülkeleri
Ağırlığını Artırmalı
İslam ülkelerinin ticari mekanizmayı aktif hale geçirmesinin önemine değinen TOBB
Başkanı vize sorunlarının çözülmesini talep etti.
Vizelerde sıkıntı yaşandığını belirten TOBB
Başkanı, “Kardeşler birbirini ziyaret ederken izin mi
alırlar” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) kendi
arasındaki ticaret kurallarını ve malların serbest
dolaşım esaslarını belirlediğini anımsatarak, “Biz
ne yapıyoruz? Biz daha aramızdaki vize ve gümrük
engellerini aşamadık. İş dünyasının kanaat liderleri
olarak, bu konulardaki süreçlerin hızlandırılmasında
sorumluluk ve üstünlük almalıyız” dedi.

SERBEST TİCARET
Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odası’nın(ICCIA) 15. Yönetim Kurulu Toplantısındaki
konuşmasında Filistin’in BM’deki temsil hakkının önemli
bir aşama olduğunu da hatırlattı. Hisarcıklıoğlu “Sahip
olduğumuz toprakları, doğal kaynakları, nüfusu ve üretim
potansiyelini dikkate aldığımızda, İslam ülkeleri çok
zengin. Ama bizler, bu zenginliği yeterince kullanamıyoruz.
Ülkelerimiz arasında ticaretin artırılmasının önemli bir
mekanizması olan İslam Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret
Sistemi anlaşması bile daha yürürlüğe girmedi. Üye
ülkelerin bu anlaşmayı ‘ imzalamasını ve onaylamasını
bekliyoruz, ekonomik işbirliğini oluşturamazsak, dünya
ile nasıl entegre olacağız” yorumunda bulundu.
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Madem Kardeşiz,
Vizelerde Kolaylık Sağlanmalı
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın İstanbul’da yapılan toplantısında,
İslam ülkeleri arasında ticaretin nasıl geliştirilebileceği ele alındı. Toplantının ev sahibi
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, vize ve
gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması için çaba gösterilmesini istedi.
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA)
15. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul’da yapıldı.
Toplantıda Müslüman ülkelerin ticaret ve sanayi
odası başkanlarına hitap eden Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, İslam ülkelerinin gümrük ve vize
işlemlerinde birbirine kolaylık sağlaması gerektiğini
söyledi. Yazıcı, kardeş ülkeler arasında yeni yollar ve
yeni ticaret rotalan belirlenmesinin gereğine de işaret
etti. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan
başlıca petrol ve gaz ihracatçısı 12 ülkeden 10’unun
İslam coğrafyasında yer, aldığına dikkat çeken Yazıcı,
“Bu durum, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın
geliştirilmesi ve dolayısıyla yoksullukla mücadeleye
katkı sağlanması için daha yalan işbirliği ortamının
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oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır.”
dedi. Türkiye’nin 2012’de ihracatının yüzde 36’sına
tekabül eden 55,3 milyar dolarının İslam ülkelerine
gerçekleştirildiğini belirten Yazıcı, “İthalatımızın
ise yaklaşık yüzde 13’ünü yani 31,7 milyar dolarını
İslam ülkelerinden yaptık. Dış ticaretimizin yaklaşık
yüzde 23’ünü İslam ülkeleri ile gerçekleştirdik.” dedi.
Toplantıya Bakan Yazıcı’nın yanı sıra TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCIA Başkanı Şeyh Saleh Kamel
ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Mısır, Uganda, Nijer,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan,
İran, Sudan, Umman, Kuveyt, Ürdün ve Katar’ın oda
başkanları ve temsilcileri katildi. İslam ülkelerinin
birbirleriyle olan ticaretinin toplam dış ticaretlerinin
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ancak yüzde 17’sine karşılık geldiğini hatırlatan Yazıcı,
“Bu seviyeyi çok daha ileri noktalara getirmeliyiz.” dedi.
Yazıcı, İslam ülkelerinin toplam milli gelirinde,
2002-2011 arasında düzenli bir artış görüldüğünü
vurgulayarak, 2002 başında 1,7 trilyon dolar olan milli
gelirin, 2011’de 5,7 trilyon dolara yükseldiğini söyledi.
İslam ülkelerinin bugün, dünya nüfusunun beşte birinden
fazlasını oluşturduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Dünya
gayrisafi milli hasılası 70 trilyon dolar kabul edildiğinde
İslam ülkeleri bu hasılanın onda birini üretmekte. 20072011 arasında İslam ülkelerinde kişi başı milli gelir 4
bin 724 dolardan 5 bin 507 dolara çıkmıştır.” bilgisini
verdi. Bu gelişmelere rağmen Müslüman ülkelerin en
zengini ile en fakiri arasında 220 katlık gelir dağılımı
uçurumu bulunduğuna dikkat çeken Yazıcı, bunun
temel sebeplerinden birinin İslam ülkeleri arasındaki
ticaret hacminin yeterince gelişmemesi olduğunu ifade
etti. Dünya Bankası verilerinden örnek veren Yazıcı,
İslam coğrafyasında yaşayan yaklaşık 351 milyon
insanın, diğer bir ifadeyle İslam ülkelerinin toplam
nüfusunun yüzde 22’sinin günlük 1,25 dolar olan
yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlattı. İslam

ülkeleri toplam nüfusunun yüzde 45’fne denk düşen 640
milyon kişi ise günlük 2 dolar olan yoksulluk sınırının
altında yaşamakta. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise Avrupa Birliği’nin kendi arasındaki ticaret kurallarım
ve malların serbest dolaşım esaslarını belirlediğini
hatırlatarak şunları söyledi: “Biz daha aramızdakivize ve gümrük engellerini aşamadık. İş âleminin
kanaat liderleri olarak, bu konulardaki süreçlerin
hızlandırılmasında sorumluluk ve inisiyatif almalıyız.”
İslam ülkeleri arasında ticaretin artırılmasının önemli
bir mekanizması olan İslam Ülkeleri Arasında Tercihli
Ticaret Sistemi Anlaşması’nın (TPS-OIC) henüz
yürürlüğü girmediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
“Üye ülkelerin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyoruz.”
dedi.
ICCIA Başkam Şeyh Saleh Kamel de İslam
ülkelerinde idarecilerin ekonomi ile ilgili sağlam
adımlar atmadığından şikâyet ederek, “On yıllarca
yönetimde duran siyasetçiler bile ekonomi politikası
üretmiyor. Ülkelerimizde ekonominin ve ticaretin
gelişmesini istiyorsak-özel sektör temsilcileri olarak
ağır sorumluluklarımız var.” dedi.
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Birlik Olmak ve Birlikte
Çalışmak Zorundayız!...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel krizin dünyadaki güç dengelerini değiştirdiğini
ve İslam ülkeleri için yeni bir fırsat belirdiğine dikkat çekerek, “Zengin ülkeler olmak
istiyorsak birlikte çalışmak zorundayız” dedi
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir
dünya düzenin oluşmasının mümkün hale geldiğine
işaret ederek, “İslam ülkeleri olarak, bizim de
küresel sistemdeki ağırlığımızı artırmamız mümkün.
Önümüzdeki süreçte, aralarındaki işbirliğini geliştiren,
ticaret ve yatırımlarını artıran ülkeler, yükselen
ekonomiler olacaktır. O halde, daha zengin ülkeler
olmak istiyorsak, daha istiyorsak, birlik olmak ve
birlikte çalışmak zorundayız” dedi. İslam Ticaret,
Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) 15. Yönetim Kurulu
toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
13 ülkeden 50 işadamının katılımıyla İstanbul Hilton
Otel’de gerçekleştirildi. TOBB’dan verilen bilgiye
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göre, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın iktisadi
ve siyasi anlamda yemden şekillendiği tarihi bir
süreçten geçildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, huzurlu
top- şöyle devam etti: “Küresel kriz, dünyada güç
dengelerim değiştirdi. Dün güçlü olarak bilinen ülkeler,
bugün eski güçlerinden çok uzakta. Dünya’nın iktisadi
ve siyasi ağırlık noktası, Atlantik’ten Pasifik’e doğru
kayıyor. Dolayısıyla, yeni bir dünya düzenin oluşması
artık mümkün hale geliyor.”

TALİH HAZIR OLANA GÜLER
Doğu Asya ve hatta Güney Amerika ülkelerinin,
bu durumdan faydalanıp, küresel güçlerini artırmaya
çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “İslam ülkeleri olarak,
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bizim de küresel sistemdeki ağırlığımızı artırmamız
mümkün. Bizim de önümüzde yeni bir fırsat penceresi
beliriyor. Ama şunu asla aklımızdan çıkarmayalım,
talih sadece hazır olana güler. Önümüzdeki süreçte,
aralarındaki işbirliğini geliştiren, ticaret ve yatırımlarını
artıran ülkeler, yükselen ekonomiler olacaktır. O halde,
daha zengin ülkeler olmak istiyorsak, daha huzurlu
toplumlar olmak istiyorsak, birlik olmak ve birlikte
çalışmak zorundayız.” dedi.

ZENGİNLİĞİMİZİ KULLANAMIYORUZ
Sahip olduğu toprakları, doğal kaynakları, nüfusu ve
üretim potansiyelini dikkate aldığında, İslam ülkelerinin
çok zengin olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ama
bizler, bu zenginliği yeterince kullanamıyoruz” dedi.
İslam dünyasının, dünya nüfusu içinde yüzde 23 paya
sahip olduğunu ama dünya üretiminin sadece yüzde
11’ini sağladığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dünya

ticaret hacmi içindeki payımızsa ancak yüzde 12. Yani,
olması gerekenin yarısı kadar üretiyor ve kazanıyoruz.
Bu olumsuz tabloyu değiştirmenin ilk adımı olarak,
kendi aramızdaki ticareti geliştirmeliyiz” şeklinde
konuştu.

ORTAK GÜMRÜK ÖNERİSİ
İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması
için engelleri kaldırmayı amaçlayan Tercihli Ticaret
Anlaşmasının(TPS-OIC) tanıtılması ve teşvik edilmesi
için, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın
Ekmeleddin insanoğlunun önerisi doğrultusunda,
İslam Odası ve TOBB İşbirliğinde bir tanıtım toplantısı
düzenlemeyi planladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “
Dünyada ortak gümrük politikası uygulayan gelişmiş
ve başarılı örnekler varken, biz neden korkuyoruz?
Neden, ülkelerimizi bir birine entegre edip, üretimimizi,
ticaretimizi arttıramıyoruz? “ diye sordu.
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TOBB
Devlet Önümüzü Açsın
Türkiye’nin, ihracat hedefine adım adım yaklaştığını ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, devletten tek isteklerinin rakiplerle eşit imkân sağlaması olduğunu belirtti.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, önüne koyduğu ihracat
hedefine adım adım yaklaşıyor, ama bizim devletten
tek isteğimiz var, o da rakiplerimizle eşit olanakları
bize sağlasın. Devlet bizim önümüzü açsın” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “Tekirdağ’a Değer Katanlar” ödül
töreninde yaptığı konuşmada, yeni Ticaret Yasası’nda
sanayicinin aleyhine olan 110 madde üzerinde Oda
olarak önemli değişiklikler yapılmasını sağladıklarını
söyledi. Türkiye’de özel sektörün korunması için
adımlar attıklarını ve bu kapsamda TOBB olarak
Bankalar Birliği ile protokol imzalayacaklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “imzalayacağımız bu protokol ile ticarî
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hayatta en temel sorun olan karşılıksız çek olayını
ortadan kaldıracağız. Bir iş adamı bankaya müracaat
ederek, mal verdiği kişinin sicilinin temiz olup
olmadığını öğrenecek. Ona göre ticaretini yapacak.
Karşılıksız çeklerde yüzde 90 oranında artış yaşandı.
Bu soruna acil müdahale edilmesi gerekiyordu ve
inşallah attığımız bu adım sonrası kalıcı çözüm
üreteceğiz” diye konuştu.

“İHRACATTA DEMİRYOLUNU AKTİF HALE
GETİRECEĞİZ”
HİSARCIKLIOĞLU,
Anadolu’dan
batıya
karayoluyla ihracat yapılmasının maliyeti çok
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yükselttiğini ifade ederek, sulan kaydetti: “ihracatta
demiryolunu aktif hale getireceğiz. Biz de bu konuda
bir çalışma yaptık. Anadolu’daki sanayicinin ürettiği
malı kurduğumuz şirket kanalıyla belirli merkezlerde
toplayıp, demir yoluyla Bandırmaya taşıyacağız.
Buradan da feribotlar ile Tekirdağ Limanı’na gelecek.
Tekirdağ Limanı’ndan da Avrupa’ya ulaşacak.
Tekirdağ’da Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da
üçüncü büyük konteyner limanı inşa edildi. Kentin
birçok alanında büyüme yaşanıyor. Liman ile birlikte
ihtiyaç duyulacak lojistik köy projesi de hayata
geçirilmelidir.”

SİSTEMİ DEGİŞTİRME ZAMANI GELDİ
TÜRKİYE’nin sanayi sektöründe de büyük
ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye, önüne koyduğu ihracat hedefine adım adım
yaklaşıyor, ama bizim devletten tek isteğimiz var, oda
rakiplerimizle eşit olanakları bize de sağlasın. Devlet
bizim önümüzü açsın” dedi. Hisarcıklıoğlu, artık sistemi
değiştirme zamanının geldiğini ifade ederek, Türkiye’de
ilk defa sivil anayasa sürecinin başladığını söyledi.
Anayasa hazırlık sürecinde herkesin dayanışma içinde
olması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, anayasanın
her konuda sağlam olması gerektiğini kaydetti.
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Bir Okul Daha Yakarlarsa,
Bir Okul Daha Yapacağız
Teröristlere inat Van’da bir okul daha yaptıklarını bildiren TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, bir okul daha yakarlarsa, bir okul daha yapacaklarını belirtti.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak Van’a
söylüyorum. O okulun tadilatına başladık. Ama o
teröristlere inat bir okul daha yapıyoruz Van’a. Bir
okul daha yakarlarsa bir okul daha yapacağız.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde, Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş
Dünyasına Yön Verenler Ödül Töreni’ne katıldı. Burada
konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Van’da yaptıkları
ilköğretim okulunun kundaklandığım hatırlatarak, şöyle
konuştu: “Van’da 2001’de ilköğretim okulunun açılışım
yaptık. Fakat bunu daha sonrasında genişlettik,
tadilatım yaptık. Depreme de dayanıklı hale getirdik.
Ama bu TOBB ilköğretim Okulu’nu kundakladılar.
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Allah’a çok şükür can kaybı yok. Ben buradan özellikle
seslenmek istiyorum. Çocuklarımız eğitimden mahrum
bırakıp okul yakacak kadar gözleri dönenleri Yalova’dan
lanetliyorum. Benim asıl tepkim bunlara tepki
göstermeyip binbir türlü bahaneyle bunları koruyanlara
da buradan lanet olsun diyorum. Bizim geleceğimiz
gençlerimiz. TOBB Türk iş dünyası çatı kuruluşu olarak
özelikle bütün Türkiye’de biz bir şeye inanıyoruz. Her
yatırımın bir riski vardır, ama bir yatırımın riski yoktur.
O da eğitime yapılan yatırım. Eğitime yapılan yatırımda
kesinlikle zarar etmezsiniz. Eğitime yapacağını her
türlü yatırımda hem çocuğunuz, hem şehrinizi, hem
de ülkenizin zenginleşmesini sağlarsınız. TOBB olarak
Van’a söylüyorum. O okulun tadilatına başladık. Ama o
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teröristlere inat bir okul daha yapıyoruz Van’a. Bir okul
daha yakarlarsa, bir okul daha yapacağız.”

ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMELİ
ÖZEL sektöre herkesin destek vermesi gerektiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün FİFA, UEFA bütün hakemlere bir kural gönderdi.
Dedi ki; bütün oynanacak karşılaşmalarda tekniği
yüksek olan oyuncuları, futbolcuları koruyup kollayın.
Bunun niye yapılacağını sorduklarında şunu söylediler;
‘futbolu güzelleştiren, tribünlere yüz binleri dolduranlar
teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Onun için onlara

gözbebeğimiz gibi bakmamız lâzım.’ Nasıl FİFA, UEFA
tekniği yüksek oyuncuları gözbebeğiniz gibi koruyun,
kollayın talimatı vermişse burada devletimizin bütün
bürokrasisi dahil olmak üzere, herkese diyorum ki; Fark
özel sektörüne aynı futbolda olduğu gibi gözbebeği gibi
koruyup kolluyor olmamız lâzım. Hepimizin özel sektöre,
yatırı maya karşı pozitif ayrımcılık yapıyor olmamız
lâzım. Bugün Türkiye zenginleşiyorsa. Türkiye’de
bugün işsizlik oranı düşüyorsa bunda özel sektörün
büyük bir katkısı var. Yakında, gelecekte çocuklarımıza
iş isteyeceğimiz yer yine özel sektörümüz, bizim kendi
öz sermayemiz olacak.” Hisarcıklıoğlu, girişimciliğe de
destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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KOBİ’ler, DEİK İhracat
Okulu’ndan Mezun Olacak
DEİK, 2023’e kadar ihracatçı şirket sayısının 50 binden 70 bine çıkarılması hedefi
doğrultusunda şirketlerin ihracat kapasitesini geliştirmek için kurduğu okulu 5 Mart’ta
hizmete açıyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), şirketlerin
ihracat konusunda kurumsal kapasitelerim geliştirmek
amacıyla kurduğu “DEİK İhracat Okulu” kapılarını
5 Mart 2013’te açıyor. DEİK proje kapsamında 5 bin
KOBİ’ye ihracat eğitimi verecek.
DEİK İhracat Okulu ile ilgili açıklama yapan DEİK
Genel Sekreteri Bahri Can Çalıcıoğlu “Sadece eğitim
vermeyeceğiz. Katılımcıların birbirleri ile tanışması,
farklı iş kolları ve sektörlerden katılımcılarla tanışmasını
da istiyoruz. Zira bu en az eğitimler kadar önemli.
İş hayatının yoğunluğu nedeni ile profesyoneller
network geliştirmeye vakit bulamayabiliyor. Biz bu
açığı da kapamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.
DEİK internet sitesinden eğitimlere kayıt olunabilir”
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dedi. DEİK 2023’e kadar ihracatçı şirket sayısının 50
binden 70 bine çıkarılması hedefine eğitimlerle destek
verecek. İhracat okulu ile Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katıldığı DEİK Genel Kurulu’nda, TOBB
ve DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hedef
olarak belirlediği “5 bin KOBİ’ye eğitim verilmesi” projesi
“DEİK İhracat Okulu” ile hayata geçirilmiş olacak.
İhracata ve genel kurumsal kapasite oluşturmaya
yönelik temel ve ileri düzey eğitimler ile etkinliklerine
başlayacak olan DEİK İhracat Okulu’nun, önümüzdeki
dönemde teknik ve sektörel yetkinlik geliştirmeye
odaklanarak özellikli eğitim programlarını hayata
geçirmeyi planlandığı bildirildi.
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Afrika’ya özel ders verilecek
DEİK her eğitim programında Afrikalı uzmanların
ders vereceği birer saatlik “Afrika Pazarına Giriş”
programına da yer verecek. Afrika’ya ihracat yapan
şirketlerin pazar dinamiklerini en iyi şekilde öğrenmesi
hedefleniyor, bölgeye henüz ihracat yapmamış
şirketlerin ise birincil kaynaklardan fırsatları ve riskleri
öğrenmesi hedefleniyor. Her eğitim döneminde
sürpriz isimler de çay sohbetlerine katılarak eğitime
katkı verecek. DEİK İş Konseyi Başkanları, ihracatı
öğrenmek ve ihracat bilgilerini geliştirmek isteyen
katılımcılara tecrübelerini aktaracak. Eğitim için DEİK
internet sitesinden de kayıt yaptırılabilecek.

Şirketler için ‘iş planı’
Eğitimler “dış ticaret yönetimi, dijital pazarlama,

İstihbarat kanalları, akreditif, uluslararası pazarlama,
e-ticaret, dış pazarlar için iş planı (business plan)
hazırlama, dış ticaret yöneticilerine finansal bilgiler,

dış pazar geliştirme ve konumlandırma stratejileri,
bilanço yönetimi, devlet yardımları” gibi başlıklardan

oluşuyor. Bu eğitimler, ilerleyen süreçlerde İhracat
alanına ilaveten yurtdışı yatırımlar, finansman, strateji
geliştirme ve hizmet ihracatına yönelik programları da
kapsayacak.
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Sicil Bilgileri Şeffaflaşıyor
Şirketlerin sicil bilgilerinin reel sektöre açılmasıyla ilgili konuşan Babacan, bilgilerin
kişinin izniyle üçüncü taraflarla paylaşılabilmesinin dünyada ilk olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şirketlerin sicil
bilgilerini reel sektöre açacak uygulamaya ilişkin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Kayıt Bürosu
(KKB) arasındaki protokol töreninde yaptığı konuşmada,
ocak ayında KKB’nin yeni binasında sistemin ilk tanıtımını
yaptıklarını anımsatarak, “Tabii o ağırlıklı olarak şahısların
kullanacağı şekilde tasarlanmıştı, bugün şirketlerin daha iyi
yararlanmasını sağlayacak adımı atmış oluyoruz” dedi.

Pozitif sicil de görülebilecek
İş dünyasının temsilcileri, şirketler, ihracatçılar,
esnafın TOBB’a bir form dolduracağını ve sisteme üye
olacağını belirten Babacan, şunları kaydetti: “Üye oldunuz’
diye cep telefonuna SMS’i aldığı anda artık SMS ile akıllı
telefondan internetle, isterse istediği bilgisayar üzerinden
sistemi kullanabilecek. Sistemde bir çek bilgisi var. Merkez
Bankamız eskiden sadece negatif sicil tutuyordu. Bir kanun
çıkarttık ve Merkez Bankası’ndan Bankalar Birliği’ne kredi
kayıt işini verdik. Bunu verirken de hem pozitif hem negatif
sicilin tutulacağı bir sistemi öngördük. Şu anda sistemde
sadece dönen çekler görülmüyor. Ne kadar çek ödediyse
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tutarıyla, âdetiyle o da tutuluyor. Bu bilgiyi bütün piyasa
gördükten sonra ticaret çok kolaylaşacak.” Hiç tanınmayan
biri gelip vadeli mal istediğinde “ben seni nereden bileceğim
arkadaş” sorusunun cevabının artık daha kolay olacağını
ifade eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ticari sır korunacak
“Bundan sonra yine beni Ahmet’e sor, Mehmet’e sor’
diyebilir ama ‘benim aç sicilime bak, kendin karar ver’ diyecek.
Tüm vatandaşlarımızın sadece çek raporu değil, bir de risk
raporu var. Risk raporunda, banka ile olan bütün kredi ilişkisi
görülebiliyor. Bunu da artık iş dünyamız görebilecek. Bütün bu
bilgiler kişisel çerçevesinde değerlendirilecek. Biz bunu açalım
herkes herkesi görsün diye bir şey yok o kadar da değil. Benim
dedemden, babamdan öğrendiğim bir ilke var o da ticaret
sırdır. Ticari sır kavramının iş hayatında çok özel bir yeri var.
Bütün bilgiler kişinin kendi izniyle 3. taraflarla paylaşılabiliyor.
Bu sistem dünyada ilk ve tek... Kredi sicil müessesesi dünyada
var ama internet üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabilen
bilgiler değil. Bunu şirketlere para karşılığında alabiliyorsunuz.
Zaman ve sistem açısından çok farklı...”
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İş Yaparken
‘Aç Sicilime Bak’ Dönemi Başladı
Kredi Kayıt Bürosu’nda yer alan sicil belgeleri, şirket sahipleri istemesi halinde is
yaptığı kişiler tarafından da görülebilecek. Uygulama, vadeli alacak ve verecek işlemlerinde
kolaylık sağlayacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Beni ‘Ahmet’e, Mehmet’e sor’
diyebilir ama ‘aç sicilime bak, kendin karar ver’ diyecek.” ifadelerini kullandı.
Yasalardan çek borcuna hapis cezasının
kaldırılmasından sonra ticarî hayatta ‘alacak riskinin
yönetilmesine’ yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan
düzenleme ile isteyen şirket, kendi çek-senet sicilini,
vade istediği kişiyle paylaşabilecek. Vadeli satış yapan
da karşı tarafın ticarî sicilini kontrol ederek ticaret
yapabilecek.
Şirketlerin sicil bilgilerim reel sektöre açacak
uygulamaya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında dün
protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, “Bundan sonra yine beni
‘Ahmet’e sor, Mehmet’e sor’ diyebilir ama ‘benim
aç sicilime bak, kendin karar ver’ diyecek. Tüm

vatandaşlarımızın sadece çek raporu değil, bir de
risk raporu var. Risk raporunda, banka ile olan bütün
kredi ilişkisi görülebiliyor. Bunu da artık iş dünyamız
görebilecek.” dedi. Bütün bilgilerin kişinin kendi izniyle
üçüncü taraflarla paylaşılabileceğine dikkat çeken
Babacan, sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu ifade
etti. Babacan, “Kredi sicil müessesesi dünyada var
ama internet üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabilen
bilgiler değil. Bunu şirketlere para karşılığında
alabiliyorsunuz. Zaman ve sistem açısından çok farklı.”
diye konuştu.
İş dünyasının önemli bir kısmının bu uygulamanın
başladığından haberi olmadığını vurgulayan Başbakan
Yardımcısı, TOBB ile yapılacak protokol sonrasında
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internet
uygulamalarını
kullanamayanların
da
sisteme ulaşmasının kolaylaşacağım” belirtti. Yeni
uygulamada şirketler, ihracatçılar ve esnaf, TOBB’da
bir form doldurarak sisteme üye olabiliyor. Üyelik
başvurusundan sonra telefona gelen onay mesajı ile
sistemi kısa mesaj ve internet üzerinden kullanabilecek.
Merkez Bankası’nın eskiden sadece negatif sicil
tuttuğunu kaydeden Ali Babacan, “Bir kanun çıkarttık
ve Merkez Bankası’ndan Türkiye Bankalar Birliği’ne
kredi kayıt işini verdik. Bunu verirken de hem pozitif
hem negatif sicilin tutulacağı bir sistemi öngördük. Şu
anda sistemde sadece dönen çekler görülmüyor. Ne
kadar çek ödediyse tutarıyla, adediyle o da tutuluyor.”
bilgisini verdi. TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ise
bu protokolle 81 ildeki odaların kredi kayıt bürosu ile
birlikte çalışabileceklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, kredi ve çek sicilini görmek isteyen
firmaların, odalar vasıtasıyla büroya başvuru işlemlerini
tamamlayacaklarım ifade etti. Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü Kasım Akdeniz de 2012 Nisan ayından
bugüne üretilen çek raporu sayışırım 1 milyon 121 bini
aştığına işaret ederek, “Bugün aylık olarak ürettiğimiz
çek raporu 250 bini aşmış durumda. 2013 yılında 3
milyonun üzerinde çek raporunu sadece bankacılık
üzerinden üreteceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Risk
raporlarının çek raporlarına göre daha yeni olduğunu
ifade eden Akdeniz, Eylül 2012’den bugüne 250 binden
fazla risk raporu ürettiklerini açıkladı.
Şirketlerin sicil bilgilerini reel sektöre açacak
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uygulamaya ilişkin TOBB ile Kredi Kayıt Bürosu
arasında dün protokol imzalandı. Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın da katıldığı törende protokole, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü Kasım Akdeniz imza attı

Hapis cezası kalkmasına rağmen dönen çek
oranı artmadı
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, geçen yılkı
düzenlemeden sonra karşılıksız çeke hapis cezasının
kalkmasıyla vadeli çek ve senet gibi işlemlere ilginin
beklendiği gibi azalmadığını söyledi. Babacan, “Adalet
Bakanlığı’mız bu düzenlemeyi yaptı. 2012 yılında 2011
yılma göre toplam kullanılan çek tutarı yüzde 18,9 arttı.
Merkez Bankası’nda geçen sene toplam 350 milyar
liralık çek işlem görmüştür.” dedi. Geçen yıl toplam 350
milyarlık çekin yani her gün 1 milyar liralık çekin işlem
gördüğünü vurgulayan Babacan, dönen çeklerin yüzde
4,05, tutar olarak yüzde 4,63 olduğunu söyledi. 2009
krizinden önce hiçbir yıl dönen çeklerin oranı yüzde 5’in
altına inmediğinin altını çizen Babacan, “Yine de 4,63
oranının makul bir oran olduğunu düşünüyoruz. Hapis
cezası kalkmasına rağmen sonuçlar beklenenden daha
iyi. Sonuçlara baktığınızda beklenenden daha iyi oldu.
Dünyada çeki ödemeyeni hapse atan tek ülke bizdik.
Modern hukuk düzeninde böyle bir uygulamanın yeri
yoktu.” şeklinde konuştu. Babacan bu uygulamanın
yerine ticari ilişkidekilerin birbirlerinin siciline
ulaşabileceği bir sistem oluşturulduğunu kaydetti.
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Komşuyu Türkler Kurtaracak
Krizde iflasın eşiğine gelen Yunanistan, en büyük desteği Türkiye’den aldı.
Türk-Yunan İş Forumu’na katılan Başbakan Tayyip Erdoğan iki ülke arasında 5 milyar
dolar olan ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için düğmeye bastı. Yunanistan ve Türkiye
arasındaki işbirliğini artırmak için 25 belge imzalandı.
Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 100’den
fazla arttığını söyledi. 2011’de Türkiye ile Yunanistan’ın
ticaret hacminin 4 milyar dolar olduğunu kaydeden
Erdoğan, “2012’de krize rağmen bu rakam, 5 milyar
dolara ulaştı. En kısa zamanda ticareti 10 milyar dolara
çıkarmalıyız. Kararlı olalım ve 2015 sonu itibarıyla 10
milyar doları gerçekleştirelim” dedi.

‘25 belge imzaladık’
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde İstanbul’da Çırağan
Sarayı’nda gerçekleştirilen Türk-Yunan iş Forumu’nda
konuşan Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Yunanistan 2.
Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi toplantısında 25 belge
imzaladık. Atina’da 22 belge imzalanmıştı. 47 belge ile

Türkiye ve Yunanistan arasında attığımız ve atacağımız
adımları kayıt altına aldık” ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin tam zamanı
Yunanistan
Başbakanı
Antonis
Samaras,
Yunanistan’da istikrarın sağlandığını ve Türkiye’nin de
kalkınma yörüngesinde olduğunu belirterek, “işbirliği
yapmanın tam zamanı, iki ülkenin şirketleri birlikte 3.
ülkelere yatırım yapabilecekler” dedi. Vize konusuna
da değinen Samaras, “Yunanistan’dan Türkiye’ye çok
sayıda turist geliyor. Türkiye’den de Yunanistan’a turist
bekliyoruz. Yerinde vizeyi genişletiyoruz” diye konuştu

KAMU ŞİRKETLERİNE TÜRK MÜŞTERİ ARADI
Komşu Yunanistan, piyangodan limanlarına,
adalarından doğalgaz şirketlerine kadar yapmayı
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planladığı 70 milyar dolarlık özelleştirmelere yatırımcı
çekme çalışmaları için İstanbul’da düğmeye bastı.
Forum kapsamında Yunan işadamları, Türkiye’deki
yatırım fırsatlarını da değerlendirecek. Yunan
yatırımcıların, Türkiye’de bankacılık, bilişim, tarım,
ambalaj, eczacılık, balıkçılık, turizm ve inşaat gibi
sektörlerde işbirliği isteğinde olduğu belirtiliyor.

MİLLİ PIYANGO’YA YUNAN TALİP ÇIKTI
Oyun sektöründe faaliyet gösteren Yunan
Intralot’un Üst Yöneticisi Constantinos Antonopoulos,
forumda Milli Piyango’nun özelleştirilmesiyle yakından
ilgilendiklerini açıkladı. Antonopoulos, “2001’de
Türkiye’de çalışmaya başladık. Bahis sektörü
Türkiye’de 17 milyon dolardan» 3.4 milyara çıktı.
Milli Piyango’nun özelleştirilmesi odaklandığımız
konulardan biri. Intralot Milli Piyango’da büyük değer
yaratabilir” şeklinde konuştu.

IMF’den Türkiye övgü
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Direktörü
Mark Lewis, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere
karşı dayanaklılığını kanıtladığını belirtti. Türkiye’nin
makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirten
Lewis, “IMF’deki rolünüz büyüyecek” dedi.

Borç Mayıs’ta bitecek
20 üyeden biri olacak IMF Türkiye Direktörü Mark
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Lewis, Türkiye’nin makro ekonomik temellerinin sağlam
olduğunu belirterek, “IMF’deki rolünüz büyüyecek” dedi.
Türkiye’nin IMF’ye borcunu Mayıs’ta kapatmasından
sonra kuruluştaki rolünün ve etkinliğinin artacağını
söyleyen Lewis, Alternatif icra Direktörlüğü’ne başkanlık
eden Türkiye’nin 2014 itibarıyla icra Direktörlüğü
Başkanlığını üstleneceğini ifade etti.

20 üyeden biri olacak
Mart’ta tamamlanacak oy ve sermaye reformuyla
Türkiye IMF’nin en büyük 20 üyesinden biri olacağını
dile getiren Lewis, “Türkiye krizlere çözüm sunmakta
önemli role sahip. Güçlü büyüme, azalan işsizlik,
daha düşük faiz görülüyor. Dinamik bir özel sektör
ile birlikte, kamu finansmanı ve bankacılık sistemini
güçlendirmeye yönelik atılan adımlar Türkiye’nin krizin
üstesinden gelebilmesini sağladı” diye konuştu.

Büyümede ılımlı beklenti
Türkiye
ekonomisinin
ılımlı
bir
büyüme
kaydetmesini beklediklerini, ülkenin bu yıl yüzde 3,5’lik
bir büyümeye ulaşacağını belirten Lewis, “Büyümedeki
artışla 2012’de cari açığın (döviz açığı) milli gelirin yüzde
6,5’i civarında, enflasyonunda yüzde 6 gerçekleşmesini
bekliyoruz. Makroekonomik temeller sağlam. Önemli
olan mevcut sorunlara çözüm bulabilmek için doğru
politikalara odaklanmaya devam etmektir” dedi.
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ATA YURDA Yatırım Daveti
Türkmenistan Yatırım Forumu’na mesaj gönderen Berdimuhammedov ve Gül, Türk
firmalarını Türkmenistan’a yatırıma çağırdı.
600 TÜRK firmasının faaliyet gösterdiği
Türkmenistan’dan yatırım daveti geldi. Türkmenistan’ı
“Bizim ata yurdumuz” diye nitelendiren Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhammedov. Türk firmalarım
yatırıma çağırdı. 5 yıl içinde 70,2 milyar dolarlık yatırım
yapmayı planlayan Türkmenistan’ın Devlet Başkanı
Berdimuhammedov,
Türkmenistan’da
yabancı
yatırımların ülke ekonomisini geliştirmekteki yapıcı
katkısından yararlanmaya önem atfettiğini belirtti. Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkmenistan
Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Türkmenistan
Uluslararası Yatırım Forumu’nun açılışına bir mesaj
gönderen Berdimuhammedov, şunları kaydetti:

“Ülkemizde istikrarın devamı, ekonominin istikrarlı
gelişimi, para birimlinizin değerinin belirlenmiş
çerçevede korunması, ekonomik alanların zengin
fonlarla
desteklenmesi
yatırımcıların
dikkatini
çekmekte.”

32 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise video konferans
mesajıyla iki ülkenin ticaret hacminin 2 milyar dolara
yaklaştığını, Türk şirketlerinin Türkmenistan’da
üstlendiği projelerin toplam değerinin 32 milyar dolara
ulaştığını belirterek, Türkmenistan’ın kalkınma ve
gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.
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Ürdün Kralı’ndan
Türk İşadamlarına Davet
Ürdün Kralı 2. Abdullah’tan Türk yatırımcılara ortaklık teklifi geldi. Kral Abdullah “Gelin,
Ürdün’e bakın” dedi.
ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah, tüm dünyanın krizden
etkilendiğini belirterek, “Körfez yatırımcıları Ürdün’e
dönmek istiyorlar. Türk yatırımcılara da ‘Celin, Ürdün’e
bakın’ davetini yapıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’de bulunan
Kral Abdullah, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Ürdün
Ekonomik İşbirliği Toplantısı’na katıldı.

Gelin ortak olalım
Toplantıda konuşma yapan Kral Abdullah, iki ülke
arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Başta inşaat olmak üzere Türk girişimcilerin
Ürdün’de yaptığı işlerin yüksek kalitesini görüyorum.
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Ürdün’de pek çok alanda yatırım fırsatları bulunuyor,
Türk yatırımcılarla ortaklık kurmak istiyoruz” dedi.

Hedef 2 milyar $ ticaret
Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin gelişmesine
yönelik her iki ülkedeki güçlü iradenin kendilerine iş
yapma konusunda şevk verdiğini belirten TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu da İki ülke arasındaki dış ticaret
hacminin, 2012’de 870 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “2011’de yürürlüğe giren
STA ile ticaret hacmimizi yüzde 50 artırdık. Vizelerin
kaldırılması da aslında bu süreci tetikledi. Bu, siyasi irade
için Majestelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ticaretimizi
kısa vadede en az 2 milyar dolara çıkarmayı hedefledik.”
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Ortadoğu’daki gergin ülkeleri atlatmaya formül

İşadamları ‘İki’ Pasaport İstiyor
İŞADAMLARI, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’ndan, Ortadoğu’daki İran-İsrail
arasındaki siyasi sorunların ‘ticaret ve yatırımda’ hızlarını kesmemesi için aynı anda iki
pasaport istedi.
İSRAİL’in İran ve sorunlu olduğu diğer Ortadoğu
ülkelerine ait vizenin bulunduğu pasaportlara, İran’ın da
İsrail vizesi olan pasaportlara vize vermemesi nedeniyle
sorun yaşayan Türk işadamları, Dışişleri Bakanı’ndan
aynı anda iki pasaporta sahip olma hakkı istedi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen,
Aile Toplantısı’na katılan Davutoğlu, DEİK bünyesindeki
112 iş konseyi başkanının küresel ekonomik ilişkilerde
yaşadıkları sorunları dinledi. Ana gündemi vize konusu
oluştururken Davutoğlu, aynı anda iki pasaporta
sahip olma imtiyazı konusunda işadamlarına, “İçişleri
Bakanlığı ile görüşüp konuyu değerlendireceğim. Bu
konuda bir çalışma olabilir” dedi.

SİYASİ SORUN ENGELLERİ
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, iş konseyi
başkanları, ilgili oldukları ülkelerde yaşanan sorunları
dile getirirken, en fazla şikâyetin, birden çok Ortadoğu
ülkesinde iş yapan işadamlarından geldiğine dikkat
çekildi. İsrail’in başta İran ve Lübnan gibi sorunlu olduğu
ülkelere gitmiş olanlara vize vermediğini aynı şekilde
pasaportunda daha önce İsrail’e gittiği anlaşılanlara
da İran’ın vize vermediğini hatırlatan İşadamları,
Davutoğlu’na, “Bazı işadamlarının hali hazırda sadece
han veya İsrail için kullandıkları pasaportları var ama
her ikisini birden aynı anda elinizde tutamıyorsunuz.
Birinden birini emniyete teslim etmeniz gerekiyor. Bazen
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çok ani seyahate çıkmak gerekiyor, uygun pasaportu
emniyetten almak sonra gitmek işlerin aksamasına
neden olabiliyor. Dolayısıyla bize iki pasaport verilse
işlerimizi çok daha kolay halledebiliriz” mesajını verdi.

BİZE KOLAY ŞOFÖRE ZOR
İşadamlarının Davutoğlu’na ilettikleri diğer
talepler ise özetle şöyle: . İşadamları olarak bize vize
verilmesinde kolaylıklar sağlandı. Ancak malları taşıyan
şoförlere vize almakta sorun yaşıyoruz. Araçlara kota,
şoförlere vize engeli Türk nakliyecilerin payını azaltıyor.
Şoförlere en fazla 6 ay vize veriliyor. Dışişleri bakanlığı
ile ortak çalışalım. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ortak
komite kurulmasına ‘tamam’ dedi.
Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilere vize
kolaylığı sağlansın. Yabancı öğrencilere mezun
olduktan sonra Türkiye’de çalışma izni de verilsin.
Davutoğlu bu konuda büyükelçilere talimat vereceğini
ve gerekli çalışmanın yapılacağım söyledi.

Yurtdışında 75 bin patronumuz var
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve
Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “10’lar kulübü için dış ekonomik ilişkilerde
hedef 1 trilyon dolar. Peki, bu trilyon hedefine ulaşacak
formül ne? Formül; eş güdüm. El birliği, işbirliği, güç
birliği. İngilizlerin bir atasözü var; ticaret bayrağı izler,
bayrak ticareti izler” dedi. DEİK Aile Toplantısı’nda
konuşan Hisarcıklıoğlu, Davutoğlu’nun 10 yıldır Türk
dış politikasının entelektüel mimarı olduğunu, “Stratejik
Derinlik’in dünyanın bildiği bir kavram haline geldiğini
söyledi.

42

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

20 BİN ÇEŞİT ÜRÜN SATIYORUZ
Türk şirketlerinin bugün dünyaya 20 bin çeşidin
üzerinde, yıllık 152 milyar doları aşkın ihracat yaptığını
anımsatan Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlerinin
Sibirya’dan Fas’a, Pakistan’dan Polonya’ya kadar
yıllık 20 milyar doların üzerinde alt/ve üst yapı projesini
hayata geçirdiğini, eksi 40 derecede de, artı 40 derecede
de çalıştığını dile getirdi. Türk özel sektörün küresel
piyasalardaki yatırımlarının 30 milyar doları aştığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yurt dışında 75 bin patron
çıkarmayı basardık. Bu basanlara imza atanlar işte bu
salondalar. Bu gücü temsil edenlerin ortak paydası,
geniş DEİK ailesinin üyesi olmalarıdır” şeklinde konuştu.

Türk bakar’ dedirtmeyeceğiz
AHMET Davutoğlu toplantının açılışında yaptığı
konuşmada göreve geldiğimde büyük elçilerimize
Atatürk’ün ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır, o satıh bütün Vatandır’ sözünü hatırlatarak,
tüm dünyayı kapsayan bir vizyon edinmeleri talimatını
verdiğini belirterek, “Şimdi siz işadamlarına da hattı
iktisat yoktur, sathı iktisat vardır. 0 satıh bütün küredir
diyorum” seklinde seslendi. Türkiye’nin son 10 yılda
yaptığı atılıma değinen Davutoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye son 10 yılda çok büyük bir yeraltı zenginliği
ya da petrol kaynağı bulmadığına göre bu atılımı nasıl
yaptığı önemli, Bunu sahip olduğu insan gücüyle yaptı.
Nasıl su akar Türk bakan lafı artık değiştiyse, bundan
sonrasında da ‘Petrol akar, doğalgaz akar, Türk bakar’
dedirtmemeliyiz. Türkiye enerji kaynaklarının bulunduğu
bölgede çok önemli bir role sahip, işadamlarımız
gittikleri ülkelerde her alanda yatırımlar yapmalı, enerji
alanında da daha fazla inisiyatif kullanmalı.
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‘Birinci Lig’e Çıktık, Hedef Şampiyonlar Ligi’
Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) Aile Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’na TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kurulun icra Kurulu Başkanı
Rona Yırcalı plaket verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
kurulun Türk özel sektörünün küresel bir markası haline
geldiğini söyledi. Ortak belirledikleri vizyonlarının ‘Küresel
Güç Türkiye’ olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne
kadar yaptıklarıyla ikinci ligden birinci lige çıktıklarını,
şimdiyse Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediklerini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 10 büyük ekonomiden birisi olmak
istediklerim, 10’lar kulübüne girmek için diplomasi ile özel
sektörün el ele vermesi gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“10’lar kulübü için dış ekonomik ilişkilerde hedef 1 trilyon
dolar. Peki, bu trilyon hedefine ulaşacak formül ne? Formül;
eşgüdüm. El birliği, işbirliği, güç birliği. İngilizlerin bir atasözü
var; ticaret bayrağı izler, bayrak ticareti izler.” dedi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla
gerçekleşen DEİKAile Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu,
Davutoğlu’nun 10 yıldır Türk dış politikasının entelektüel
mimarı olduğunu, ‘Stratejik Derinlik’in tüm dünyanın bildiği
bir kavram haline geldiğini söyledi. Başkanlığı döneminde
her yıl dünyanın etrafını 8 kez dolaşacak kadar yol yaptığını

aktaran Hisarcıklıoğlu, “Her yıl bu ülkenin pasaportunun
itibarının, ağırlığının ne kadar arttığının bizzat şahidi
oldum.” dedi. Türk pasaportunun değerini, ağırlığını iki
şeyin artırdığını, birincisi- l nin siyasi irade, diğerinin de
artık küresel bir güç haline gelmiş olan Türk müteşebbisleri
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türk şirketlerinin bugün
dünyaya 20 bin çeşidin üzerinde, yıllık 152 milyar doları aşkın
ihracat yaptığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye
göre, Türk müteahhitleri Sibirya’dan Fas’a, Pakistan’dan
Polonya’ya kadar olan coğrafyada yıllık 20 milyar doların
üzerinde alt ve üstyapı projesini hayata geçiriyor. Türk özel
sektörün küresel piyasalardaki yatırımlan 30 milyar doları
aştı. Türkiye, yurtdışında 75 bin patron çıkarmayı başardı.
“Bu başarılara imza atanlar işte bu salondalar.” diyen
Hisarcıklıoğlu, bu gücü temsil edenlerin ortak paydasının,
DEİK ailesinin üyesi olmaları olduğunu ifade etti. Özel
sektörün yurtiçinde ve yurtdışında aktif olan 40 özel sektör
kuruluşu DEİK’in kurucu kuruluşları arasında yer alıyor.
112 iş konseyiyle faaliyet gösteren DEİK, yılda 750 etkinlik
gerçekleştiriyor. Her yıl 100’den fazla yabancı devlet ve
hükümet başkanını ağırlıyor.
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Filistin-İsrail Sorununu
Hisarcıklıoğlu Çözecek
Kudüs Tahkim Merkezinin eş başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.
Ortak teklifle seçildi
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) İsrail ve Filistin
Milli Komiteleri, İsrail ve Filistin iş dünyası arasındaki
ticari ihtilafları çözmek amacıyla Kudüs Tahkim
Merkezi’ni kurdu. Merkezin eş başkanlığına ise her iki
ülkenin işadamlarının ortak teklifi üzerine Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
seçildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına
görevi kabul ettiğini söyledi.
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En önemli ticari ortak
Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları
söyledi: “İsrail Filistin’in en önemli ticaret ortağı.
Filistin’in ihracatının yüzde 86’sı İsrail’e yapılırken,
Filistin’in ithalatının da yüzde 73’ü İsrail’den yapılıyor.
Karşılıklı ticaretin artması, ilişkilerin normalleşmesi,
çözüm sürecinin hızlanması ve Filistin’in devletleşme
süreci için ihtiyaç duyduğu ekonomik gücün sağlanması
açısından kilit bir rol oynamaktadır.”
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TOBB’A BÜYÜK GÖREV
İsrail ve Filistin İş Adamını Hisarcıklıoğlu Uzlaştıracak
İsrail ve Filistinli iş adamını Hisarcıklıoğlu uzlaştıracak İsrail ve Filistinli firmalar,
aralarındaki ekonomik problemlerin çözümü için arabulucu olarak TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ismi üzerinde uzlaştı.
Milletlerarası Ticaret Odasının(ICC) İsrail ve
Filistin Milli Komiteleri, İsrail ve Filistin iş dünyası
arasındaki ticari ihtilafları çözmek amacıyla Kudüs
Tahkim Merkezi’ni kurdu. Merkezin eş başkanlığına
ise her iki ülkenin iş adamlarının ortak teklifi üzerine
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Tahkimin
sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların, mahkemeye
gitmeksizin etkin ve hızlı bir şekilde çözülmesine imkân
sağlayan bir mekanizma olduğunu vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kudüs Tahkim Merkezi’nin
çalışmalarını resmen başlatmak için yakında Kudüs’e
gideceğini söyledi. Bu görevin Türk iş dünyası adına
onur verici olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Huzur

ve ticaret zenginleşmeyi sağlıyorsa, zenginleşme
de huzuru besler, huzurun kalıcı olmasına katkı
sağlar. Bu nedenle de, ticaretin artması ve engellerin
kaldırılması için TOBB olarak, ulusal ve uluslararası
düzeyde bir dizi proje geliştirdik. Zaten, 2005 yılından
beri Ankara Forumu çerçevesinde, Filistin halkının
zenginleşmesi ve İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerin
ticari boyutunun gelişmesi yönünde ciddi çabalar
içindeydik. Tahkim Merkezi Eş-Başkanlığı ile de bu
alandaki çalışmalarımızı bir adım ileri taşımış olacağız.
Ticari ilişkilerin süratlenmesi Filistin’in devletleşme
süreci için de kilit öneme sahip” dedi.

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

45

2013
MART

Filistinli ve İsrailli
Şirketlerin Arasını Bulacak
Filistin ve İsrail iş dünyası arasındaki ticari ihtilafları çözmek amacıyla
Kudüs Tahkim Merkezi kuruldu. Merkezin eş başkanlığına her iki ülke
işadamlarının ortak teklifiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, karşılıklı ticaretin artmasının; ilişkilerin
normalleşmesi ve Filistin’in devletleşme süreci için ihtiyaç duyduğu ekonomik
gücün sağlanması acısından kilit bir rol oynadığını söyledi.
Kudüs Tahkim Merkezi’nin eş başkanlığına
seçilen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara
Forumu çerçevesinde, 2005’ten beri Filistin halkının
zenginleşmesi ve İsrail ile Filistin arasındaki ticari
ilişkilerin gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, eş başkanlık ile bu alandaki çalışmaları
ileriye taşıyacaklarını kaydetti.
Filistinli ve İsrailli firmalar, aralarındaki ekonomik
anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu olarak Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
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Hisarcıklıoğlu ismi üzerinde uzlaştı. Hisarcıklıoğlu, her
iki ülkenin iş dünyasızım ortak kararıyla kendi isminin
önerilmesinden onur duyduğunu ve Türk iş dünyası
adına görevi kabul ettiğini söyledi.
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) İsrail ve Filistin
Milli Komiteleri, İsrail ve Filistin iş dünyası arasındaki
ticari ihtilafları çözmek amacıyla Kudüs Tahkim
Merkezi’ni kurdu. Merkezin eş başkanlığına ise her
iki ülkenin işadamlarının ortak teklifi üzerine TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi. Kudüs Tahkim Merkezi,
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Doğu Kudüs’te ICC’nin desteği ve katkılarıyla faaliyet
gösterecek. Tahkimin sözleşmelerden kaynaklanan
ihtilafların, mahkemeye gitmeksizin etkin ve hızlı bir
şekilde çözülmesine imkan sağlayan bir mekanizma
olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, Kudüs
Tahkim Merkezi’nin eş başkanlığına hem İsrail hem de
Filistin ICC üyelerinin ortak isteği üzerine seçilmesinin
büyük sorumluluk verdiğini kaydetti. Kudüs Talikim
Merkezi’nin çalışmalarını resmen başlatmak için
yakında Kudüs’e gideceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Biz her zaman huzur-ticaret-zenginlik zincirini
gündemde tutuyoruz. Huzur ve ticaret zenginleşmeyi
sağlıyorsa, zenginleşme de huzuru besler, huzurun
kalıcı olmasına katkı sağlar. Bu sebeple de, ticaretin
artması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve
ticaretin kolaylaştırılması için TOBB olarak, ulusal ve
uluslararası düzeyde bir dizi proje geliştirdik, uyguladık
ve uyguluyoruz.” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, tahkim mekanizmasının ticari
uyuşmazlıkların zaman alıcı yargı sürecine gerek
kalmadan çözülmesi açısından son derece faydalı bir
kurum olduğunu kaydetti. İsrail’in Filistin’in en önemli
ticaret ortağı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
Filistin’in ihracatın yüzde 86’sını İsrail’e yaparken,
Filistin’in ithalatının yüzde 73’ünün de İsrail’den
gerçekleştiğini kaydetti. TOBB Başkanı, karşılıklı
ticaretin daha da artmasının; ilişkilerin normalleşmesi,

çözüm sürecinin süratlenmesi ve Filistin’in devletleşme
süreci için ihtiyaç duyduğu ekonomik gücün sağlanması
açısından kilit bir rol oynadığını ifade etti. Her ticari
ilişkide olduğu gibi, Filistin ile İsrail işadamları arasında
da anlaşmazlıklar çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Anlaşmazlıkların tahkim yoluyla
çözümlenmesi için, İsrail ve Filistin işadamları ortak
bir talikim sistemi geliştirmeye karar vererek, Kudüs
Tahkim Merkezi’ni kurdu. Bana da Tahkim Merkezi’nin
eş başkanlığını teklif ettiler. Doğrusu, Türk iş dünyası
adına onur verici bir görev. Gerekli istişareleri yaparak,
bu çok önemli görevi kabul ettim. Biz, 2005 yılından
beri Ankara Forumu çerçevesinde, Filistin halkının
zenginleşmesi ve İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerin
ticari boyutunun gelişmesi yönünde ciddi çabalar
içindeyiz. Talikim Merkezi eş başkanlığı ile de bu
alandaki çalışmalarımızı bir adım ileri taşımış olacağız.
Elbette, Cenin’de sanayi bölgesi kurma çalışmalarımız
devam ediyor.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu
üyesi olduğu Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim
Divanı bugün ticari hayatta en çok kullanılan ve en
saygın tahkim mekanizmalarından biri. ICC’nin desteği
ve rehberliği ile kurulan Kudüs Tahkim Merkezi, ICC
tahkim kurallarına göre çalışacak ve Doğu Kudüs’te
faaliyet gösterecek. Kendi sekretaryası ve hakem
listesi olacak.
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Borsa’da Çanlar
Tarım İçin Çaldı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile beraberindeki heyet Türkiye’nin ilk elektronik
Ürün Senedi Platformu’nu, düzenlenen törende gong çalarak açtı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Elektronik
Ürün Senedi Platformu’nun açılışını İzmir Ticaret
Borsası’nda yaptı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu
Kestelli ile çok sayıda tüccar katıldı. Bakan Yazıcı, İzmir
Ticaret Borsası’nın 122 yıllık tarihi binasında böyle bir
açılışı yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek,
“İzmir borsasında ilk kez elektronik ürün uygulamasını
hayata geçireceğiz” dedi.

ELİDAŞ’IN KURDELESİNİ BAKAN YAZICI
KESTİ
Türk tarımının önünü açacak olan Ege Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ)’da Bakan
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Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
tarafından hizmete açıldı. Belevi’deki lisanslı deponun
kurdelesini kesen Bakan Yazıcı, ELİDAŞ’ta ilk elektronik
ürün senedi ihracını da gerçekleştirdi.

Bakan ve başkanlardan Borsa’da ilk ‘gong’ zili
Ürün senetlerinin tamamen elektronik ortamda
alınıp satılabildiği, Elektronik Ürün Senedi Platformu’nun
açılışını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı,
“Ürün senetleri ilk kez elektronik ortamda piyasaya
aktarılacak. Böyle önemli bir uygulamayı pek çok
uygulamanın öncüsü kentte yapmış olmaktan mutluluk
duyuyorum” diye konuştu.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ürün
senetlerinin tamamen elektronik ortamda alınıp
satılabildiği, Elektronik Ürün Senedi Platformu’nun
açılışını İzmir Ticaret Borsası’nda yaptı. 122 yıllık
tarihi geçmişi olan İzmir borsasında ilk kez elektronik
ürün uygulamasını hayata geçireceğini belirten Yazıcı,
“Lisanslı depolarda standardı yüksek, sigortalı ürün
kalitesinin belirlendiği ürün senetleri var. Şu ana kadar
bu ürün senetleri elle yazılan kıymetli evrak şeklindeydi.
İlk kez elektronik ortamda piyasaya aktarılacak. Bunun
ilk uygulamasını başlatacağız. Bu alanda hizmete
geçireceğimiz ihtisas borsasının bir uygulama örneği
olacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde
merkezi kayıt özelliği de taşıyacak. Böylesine
önemli bir uygulamayı tarihi bir mekânda ve pek çok
uygulamanın öncüsü bir kentte yapmış olmaktan
mutluluk duyuyorum” dedi. Bakan Yazıcı, İTB Başkanı
Kestelli’ye sertifika verdi ve elektronik ürün senetlerinin
ilk işlem gongunu çaldı. Bakan Yazıcı, 4 lira 5 kuruştan
beş balya pamuk ürün senedi satın aldı.

ELİDAŞ’ı da açtı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Selçuk
İlçesi’ne bağlı Belevi’deki Ege Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) açılışında yaptığı konuşmada,
kısa sürede pek çok yeni lisanslı depolama işletmesinin
faaliyete başlanacağını söyledi. “Tarım üretimindeki
avantajımızı ticaret aşamasında da kullanmalıyız” diyen
Yazıcı, ELİDAŞ ile üretici malını hem depolama hem de
satma imkânı bulacak” dedi. Ticaret borsalarının yüzde
90’ında üretici ve tüccarın bir araya gelip, fiyatları
sağlıklı şekilde belirleyeceği salonların bile olmadığını
belirten Yazıcı, bu sorunun aşılması için standardı
yüksek depolama sistemi ve depolarda ürünün alım
satımının ihtisaslaşmış borsalarda yapılmasının şart
olduğunu söyledi. Üreticilerin bu sistemde kazançlarını

artıracağını, uygun koşullarda kredi kullanabileceğini,
sağlıklı depolama imkânına kavuşacağını belirten
Yazıcı, tüccar ve sanayicinin de ilave depo yapma
yükünden
kurtulacağına,
fiyat
farklılıklarından
etkilenmeyeceğine, talep ettiği miktar ve kalitede
ürüne rahatlıkla ulaşabileceğine dikkat çekti. Bakan
Yazıcı, bu şekilde tarım ürünlerinin ticaretinin kayıt
altına alınacağını, kaliteli üretimin teşvik edileceğini,
üretim ve kalite hakkında kesin verilere ulaşılacağını
vurguladı.
Tarım ürünleri ticaretinde yaşanan sıkıntılarını
çözmek için azami çaba gösterdiklerini dile getiren
Yazıcı, “Tarımsal ürün ticaretinde geleneksel yöntemler
artık yeterli değil. Lisanslı depoculuk, depolanabilir tarım
ürünleri ticaretinde gelişmiş bir altyapı oluşturuyor” dedi.
ELİDAŞ sayesinde pamukta da lisanslı depoculuğun
başladığını ifade eden Yazıcı, toplamda 205 bin tona
ulaşan lisanslı depoculuktaki ürün miktarının yeni
alınacak lisanslar ile 565 bin tona ulaşacağını açıkladı.
Lisanslı depoculuk sistemindeki önemli hedeflerden
birinin ürün ihtisas borsası kurulması olduğunu dile
getiren Yazıcı, ürün borsalarının ülke genelinde ve
uluslararası boyutta faaliyet göstereceğini söyledi.
Bakanlar kurulu senetlerinin ilk işlem gongunu çaldı.
na gitti. Ürün ihtisas borsasının kurulmasına kadar
yetkilendirdiğimiz borsalardan biri de İzmir Ticaret
Borsası. Pamukla ilgili ilk yetkiyi İzmir’e verdik. “Tarıma
kadın eli değdi” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise,
“ Türkiye tarım açısından çok şanslı. Ekilebilir arazi
bakımından dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Tarım
ürünleri ticaretinde de zirveye oynamak istiyoruz”
dedi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, üreticilere ürünlerini lisanslı depoculuğa
koyma ve elektronik platformda alıp satma çağrısında
bulundu.
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Mevduatın Faizi 1 Puan
Kredininki 5 Puan Arttı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların, mevduat faizinin kredi faizlerini yüzde
5 arttırdığını ileri sürdü ve “Elbette bankalar ekonomimizin olmazsa olmaz aktörleridir
ama bu kadarı da vicdansızlık” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaları bireysel ve
kurumsal müşterilerine karşı daha insaflı olmaya davet
etti. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) The Green
Park Kartepe’de düzenlediği ‘Ekonomi Zirvesi 2013’te
konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bankalar ekonominin
olmazsa olmaz unsuru biliyorsunuz da... Ama vicdanlı
olsunlar diyoruz biz. İstediğimiz vicdanlı olmaları.
Karlarında müthiş patlama var. Sıkıntı şu, geçen sene
mevduat faizlerini 1 puan artırmışlar ama kredilerin faizini
5 puan, tam 5 misli artmışlar. Yani maliyetleri 1 artıyor,
karşıya yansıtmaları 5. Bu vicdansızlık. Böyle bir şey
olur mu arkadaş ya? Elbette onlar da kar etsin, çünkü
onların zararının bedelini de biz 2001’de ödedik. Öyle bir
şey tabii ki istemiyoruz. Sen şimdi faizle para veriyorsun
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bankaya, senin mevduat faizin 1 puan artacak, aynı
şirket mevduatım 5 puan yükseğe kredi olarak alacak.”

240 BİN KİŞİ HAPSE GİRERDİ
Karşılıksız çeklerin bu yıl yüzde 52 civarında
arttığını söyleyen ve geçen yıl büyük tartışmalara
neden olan ‘karşılıksız çek yazanlara uygulanan
hapis cezasının’ kalkmasına neden razı olduklarını
da açıklayan Başkan Hisarcıklıoğlu, bu konuda şöyle
konuştu: “Bunun sebebi neydi? Tam 240 bin dosya
Yargıtay’da onaylanma noktasındaydı. Onaylansa
240 bin kişi hapse girecekti. 240 bin firmanın sahibi.
Türkiye’deki hapishanelerin kapasitesi 144 bin. Biz
cezanın kalkmasıyla meydana gelen artıştan dolayı
Kredi Kayıt Bürosu’yla (KKB) birlikte karşılıksız çek
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riskine son verecek çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta
eğitimleri bitireceğiz ve devreye girecek” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, sisteme üye olanların sahte çekleri de
görme imkânına sahip olacağını vurgulayarak, “Çekte,
çek numarasını SMS ile gönderip teyit alarak çekin
sahte-çalıntı olup olmadığı kontrol edilebilecek” dedi.

TÜRKİYE 100’ BAŞLIYOR
Türkiye’nin 2010-2012 döneminde en hızlı büyüyen
100 şirketini seçmek için ‘Türkiye 100 Programı’
başlattıklarını da belirten Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri
verdi: “2023 hedeflerini yakalamak için şirketlerini hızla
büyütebilen girişimcilere ihtiyacımız var. Her sektörde,
Türkiye’nin bütün illerinde böyle başarılı girişimcilerin
olduğunu biliyoruz. Bu şirketlerden dünyayı haberdar
etmek istiyoruz. Bunun için Türkiye 100 Programı’nı
başlattık. Geçen yıl Türkiye 25’i başarıyla tamamladıktan
sonra bu sefer de Türkiye 100’üg’erçekleştirmeye ‘
karar verdik. Harvard Üniversitesinin İşletme Okulu
profesörlerinden Michael Porter’ın kurduğu AllWorld
Network ve TEPAV’la birlikte Türkiye’nin en hızlı büyüyen
100 şirketini belirlemek için yola çıktık. Kazanan şirketler,
ulusal ve uluslararası alanda geniş yer bulacaklar. Türkiye
100 şirketleri, Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
AllWorld Harvard Zirvesi’ne katılmaya hak kazanacak.
Başarı kriteri 2010-2012 dönemindeki satış gelirleri
büyüme hızı. Başvuru koşullarına www.turkiyel00.org
adresinden ulaşılabilir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2013.”

NACE’de ‘Mimar Sinan’ gibi düzeltme yaptık
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve
borsayla, TOBB’da yapılacak seçimleri, bazı çevrelerce
ortaya atılan TOBB ve şahsı aleyhine iddiaların asılsız
olduğunu kanıtlamak için bizzat kendisinin ertelettiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu söyle konuştu: “Mimar Sinan,
Süleymaniye avlusunda dolaşırken bakmış çocuklar
konuşuyor; ‘Minareye bak eğik olmuş’ diyorlar. Çağırmış
adamlarını halatlar getirtmiş. Minarelere geçirip ‘çekin’
demiş. Çocuklara sormuş; ‘düzeldi mi?’ diye. Çocuklar
tamam’ diyene kadar çektirmiş. Minareler düzgün
olduğu halde bunu ‘dedikoduyu’ önlemek için yapmış.
Biz de seçimi bu yüzden ertelettik. Bir komisyon
kuruldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yakın istişare
içinde bu Komisyon, talepleri değerlendirirken mümkün
olduğunca, mevzuat ile çelişmediği sürece üye lehine
hareket etti. TOBB’un yaptığı meslek komitelerinde
hiçbir maddi hata, yani mevzuat ve hukuka aykırı işlem

yapılmadığı görüldü. 19 oda ve borsanın meslek grubu
sayısında değişiklik yapıldı (yüzde 5). Grup sayısı 3 bin
659’dan 3 bin 688’e çıktı ki bu da binde 8’dir. Meclis
üye sayısı da 9 bin 650’den 9 bin 710’a yükseldi.”

Dünya zorunlu üyeliğe geçiyor.
TOBB Başkanı Riat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
ticaret ve sanayi odaları ve borsalara üyeliğin zorunlu
olmasının eleştirildiğini de hatırlatarak şu bilgileri aktardı:
•

Zorunlu üyeliğin dünyada kalmadığı ileri sürülüyor
‘ama bütün Kıta Avrupa’sında oda sistemi zorunlu
üyelik esasına dayanıyor. Örnek: Almanya,
Avusturya, Fransa, Hollanda, İtalya, Yunanistan.

•

Anglo Sakson Oda Sistemi’ni (gönüllü üyelik)
benimseyen İngilizler de şimdi zorunlu üyeliği
tavsiye ediyor.

•

Oda sistemimiz Batı’dan alınmış da değil Ahilik
ve Lonca Sistemi’nden geliyor, ikisinde de üyelik
zorunlu kayıt ve sicil tutulur.

•

TOBB’un örgütlenme yapısının 365 oda ve borsa
59 sektör meclisi Kadın/genç girişimciler kurulları

•

Seçim sistemimiz de son derece demokratik. Önce
iş koluna göre Oda ya da Borsaya üye olursunuz.

•

Sonra seçilirsen meslek komitesine girersin,
Ardından OdayadaBorsa’nın meclisine seçilmek
için yarışırsın.

•

İstersen Oda ve Borsanın yönetim kurulu için yarışa
devam edersin. Oda ve borsada TOBB için delege
seçilirsin.

•

TOBB için delege seçilebildiysen TOBB yönetim
kurulu için seçim yarışına girersin.

•

Oda ve Borsa üyelerinin yıllık en düşük ve en
yüksek aidatı.

•

Ayrıca alınan munzam aidat ise, ticari bilanço
kârının binde 5’i, asgari ücretin en fazla 10 katı
olabilir.

•

Munzam aidat 2 milyon TL ve üzeri kar eden bir
şirket için 9.876 TL’dir.

•

Zarar eden kurumdan munzam aidat alınmaz.

•

Odalar bu aidat gelirlerinin yüzde 8’ini TOBB’a
aktarır.

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

51

2013
MART

ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK ÇATI KURULUSU TOBB’DAN BÜYÜK SİTEM

Bankaların Yaptığı Vicdansızlık
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara karsı çok sert eleştirilerde bulundu.
“Bankaların maliyetleri 1 artıyor, karsıya yansıtmaları 5” diyen Hisarcıklıoğlu “Bu
haksızlık, vicdansızlık. Daha vicdanlı tutum bekliyoruz” diye konuştu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “Bankaların maliyetleri 1 artıyor, karşıya
yansıtmaları 5... Bu vicdansızlık. Avrupa’nın en kârlısı
da Türk bankacılık sistemi. Böyle bir şey olur mu?” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (ECD) düzenlediği
Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 2013 etkinliğinde sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, bankalardan daha vicdanlı bir
tutum beklediklerini anlattı. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü:

TTK değişmeseydi yük artacaktı
“Vicdanlı olsunlar diyoruz. Geçen sene mevduat
faizlerini 1 puan artırmışlar ama kredi verdiklerinin
puan, 5 misli artmış. Onlar da kâr etsin, onların zararının
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bedelini de biz 2001’de ödedik. Öyle bir şey istemiyoruz
tabi ki. Sen şimdi faizle para veriyorsun bankaya, senin
mevduat faizin 1 puan artacak, aynı şirket mevduatını
5 puan yükseğe kredi olarak alacak. Bu bir haksızlık,
vicdansızlık...” Yeni Türk Ticaret Kanunu’na da değinen
Hisarcıklıoğlu, sorunlu maddelerin düzeltilmesi için
yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “TTK’nın ilk
seldi yürürlüğe girseydi KOBİ’lere yükü 6 milyar lira
artacaktı” dedi.

Komisyon NACE’de maddi hata bulamadı
AVRUPA’NIN vermiş olduğu NACE kodlarıyla
şirketlerin faaliyetlerine göre sınıflandırılması sonrası,
‘baskın secim’ iddiaları nedeniyle oda seçimleri
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ertelenmişti. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili şunları
söyledi: “Odalarımıza 7 Ocak tarihi itibariyle meslek
grubu listeleri teslim edildi, internete kondu. Herkes
sorgulayabildi bunları. Ama ‘baskın secim’, iddiaları ve
TOBB camiasının itibarını sarsıcı açıklamalar vardı.
İtibar bizim için önemliydi. Esas seçimleri erteletme
talebimiz bundan kaynaklandı. İtirazlar sonrasında bir
komisyon kuruldu. Komisyon, meslek gruplandırmaları
konusunda hiçbir maddi hata bulamadı. Komisyonun
çalışmaları sonucunda, sadece 19 oda ve borsanın
meslek grubu sayısında değişiklik oldu yani yüzde 5
civarında. 365 oda ve borsadaki grup sayısı, sadece

yüzde 8 artarak 3 bin 659’dan 3 bin 688’e çıkmıştır.”

ADAYIM DESEN MASAL OLUR
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlığı’na tekrar
aday olup olmayacağı konusunda, secim sistemi gereği
birçok kademe seçimini geçmek gerektiğini belirterek,
“O kademe seçimlerini geçmeden adayım desen masal
olur. Aday olabilmek için kademe seçimlerini geçmek
lazım. O kademeleri geçtikten sonra ailem, şirket
ortaklarım, arkadaşlarım, odalar birliği camiası istişare
etmeden söyle böyle demek doğru değil” dedi.
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Bankaların Kâr Anlayışı
Vicdansızlık
Bankaların maliyetleri 1 artarken, bunu karşıya 5 olarak yansıtmalarını “vicdansızlık”
olarak niteleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar ekonominin olmazsa olmazı
ama vicdanlı olsunlar diyoruz biz...
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her
yıl düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 2013
etkinliğinde konuşan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardan
daha vicdanlı bir tutum sergilemelerini beklediklerini
belirterek, “Bankalar ekonominin olmazsa olmaz
unsuru biliyorsunuz da... Ama vicdanlı olsunlar diyoruz
biz. İstediğimiz vicdanlı olmaları. Kârlarında müthiş
patlama var. Sıkıntı şu, geçen sene mevduat faizlerini
bir puan arttırmışlar ama kredi verdiklerinin puanı tam
beş misli artmış. Yani maliyetleri bir artıyor, karşıya
yansıtmaları beş. Bu vicdansızlık” dedi. “Avrupa’nın
en kârlısı Türk bankacılık sistemi” diyen Hisarcıklıoğlu,
“Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Onlar da kâr etsin,

54

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

onların zararının bedelini de biz 2001’de ödedik.
Öyle bir şey istemiyoruz tabii ki. Sen şimdi faizle para
veriyorsun bankaya, senin mevduat faizin bir puan
artacak, aynı şirket mevduatını beş puan yükseğe
kredi olarak alacak. Bu bir haksızlık, vicdansızlık... Açık
söyleyeyim” ifadelerini kullandı.
TOBB’un, milli gelirin yüzde 75’ini temsil ettiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının önceki
kasım ayından 2012 Kasım ayına kadar 1 milyon 100
bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “TOBB Türkiye’deki özel sektörün
çatı kuruluşu olarak 12 milyon 600 bin istihdamı temsil
ediyor. Türkiye’de yapılan yatırımların yüzde 82’si,
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Türkiye ihracatının da yaklaşık yüzde 90’ını yapıyor”
dedi. Karşılıksız çeklere uygulanan hapis cezasının
kalktığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunun sebebi
neydi? Tam 240 bin dosya Yargıtay’da onaylanma
noktasındaydı. Onaylansa 240 bin kişi hapse girecekti.
240 bin firmanın sahibi... Türkiye’deki hapishanelerin
kapasitesi 144 bin.
Karşılıksız çek sayısı bu yıl yüzde 52 arttı. Türkiye’de
şu an firmalar ödeme zorluğu yaşıyor, tahsilat zorluğu
yaşıyor. Buna karşın cezanın kalkmasıyla meydana
gelen artıştan dolayı Kredi Kayıt Bürosu’yla (KKB)
birlikte karşılıksız çek riskine son verecek çalışmayı
yaptık. Önümüzdeki hafta eğitimleri bitireceğiz ve
devreye girecek” dedi. Hisarcıklıoğlu, sisteme üye
olanların sahte çekleri de görme imkânına da sahip
olacağını vurgulayarak, “Çekte, çek numarasını

SMS ile gönderip teyit alarak çekin sahte-çalıntı olup
olmadığı kontrol edilebilecek” ifadelerini kullandı.

TTK için yoğun çaba sarf edildi
TOBB’un 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki
sorunlu maddelerin düzeltilmesi için yoğun çaba sarf
ettiğini de belirten Hisarcıklıoğlu, “Eğer bu kanun
(TTK’nın ilk şekli) yürürlüğe girseydi Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) getireceği yük tam 6
milyar lira artacaktı. KOBİ’lerin bunu kaldırabilmeleri
mümkün değildi” dedi. TTK’daki değişiklikle 18 farklı
hapis cezası türünün yürürlüğe girmeden kalktığını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Bir işletmenin tabelası
düştüğünde tam 73 bin lira para cezası vardı. Yani
dübelden gevşedi düştü, 73 bin lira... Ödeyemediğin
zaman tam 730 güne kadar varan hapis cezası vardı”
diye konuştu.
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Tobb: Bankalar Vicdanlı Olmalı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların maliyetlerinin 1 artmasına karşılık bunu karşı
tarafa 5 olarak yansıttıklarını söyledi. Başkan, “Bankalar vicdanlı olmalı” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’ nin (EGD) her
yıl düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 2013
etkinliğinde sunum yapan Hisarcıklıoğlu, bankalardan
daha vicdanlı bir tutum sergilemelerini beklediklerini
anlattı.
Hisarcıklıoğlu bir soru üzerine, “Bankalar
ekonominin olmazsa olmaz unsuru biliyorsunuz da...
Ama vicdanlı olsunlar diyoruz biz. İstediğimiz vicdanlı
olmaları. Karlarında müthiş patlama var. Sıkıntı şu,
geçen sene mevduat faizlerini 1 puan artırmışlar
ama kredi verdiklerinin puanı tam 5 misli artmış.
Yani maliyetleri 1 artıyor, karşıya yansıtmaları 5. Bu
vicdansızlık. Avrupa’nın en karlısı Türk bankacılık
sistemi. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Onlar da
kar etsin, onların zararının bedelini de biz 2001’de
ödedik. Öyle bir şey istemiyoruz tabi ki. Sen şimdi
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faizle para veriyorsun bankaya, senin mevduat faizin 1
puan artacak, aynı şirket mevduatını 5 puan yükseğe
kredi olarak alacak. Bu bir haksızlık, vicdansızlık... Açık
söyleyeyim” ifadelerini kullandı.
Karşılıksız çeklere uygulanan hapis cezasının
kalktığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunun sebebi
neydi? tam 240 bin dosya Yargıtay’da onaylanma
noktasındaydı. Onaylansa 240 bin kişi hapse girecekti.
240 bin firmanın sahibi... Türkiye’deki hapishanelerin
kapasitesi 144 bin. Karşılıksız çek sayısı bu yıl yüzde
52 arttı. Türkiye’de şu an firmalar ödeme zorluğu
yaşıyor, tahsilat zorluğu yaşıyor. Buna karşın cezanın
kalkmasıyla meydana gelen artıştan dolayı Kredi Kayıt
Bürosu’yla (KKB) birlikte karşılıksız çek riskine son
verecek çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta eğitimleri
bitireceğiz ve devreye girecek” diye konuştu.
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1’e 5 Vicdansızlık
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nin 2013 etkinliğinde sunum yapan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardan daha
vicdanlı bir tutum sergilemelerini beklediklerini anlattı.
Hisarcıklıoğlu bir soru üzerine, “Bankalar ekonominin
olmazsa olmaz unsuru biliyorsunuz da... Ama vicdanlı
olsunlar diyoruz biz. İstediğimiz vicdanlı olmaları.
Karlarında müthiş patlama var.” dedi ve şöyle devam
etti:” Geçen sene mevduat faizlerini 1 puan artırmışlar

ama kredi verdiklerinin puanı tam 5 misli artmış.
Yani maliyetleri 1 artıyor, karşıya yansıtmaları 5. Bu
vicdansızlık. Avrupa’nın en karlısı Türk bankacılık
sistemi. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Onlar da kar
etsin, onların zararının bedelini de biz 2001’de ödedik.
Öyle bir şey istemiyoruz tabii ki. Sen şimdi faizle para
veriyorsun bankaya, senin mevduat faizin 1 puan
artacak, aynı şirket mevduatını 5 puan yükseğe kredi
olarak alacak. Bu haksızlık, vicdansızlık.”
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Bankaların Yaptığı
Vicdansızlık
Bankalara TOBB Başkanı’ndan sert tepki geldi: Mevduat faizlerini 1 puan artırırken,
kredi faizlerini 5 puan yükselttiler. Avrupa’nın en kârlısı Türk bankaları. Kârlarında
müthiş patlama var. Böyle bir şey olur mu arkadaş!
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bankaların maliyetleri 1 artıyor, karşıya
yansıtmaları 5... Bu vicdansızlık. Avrupa’nın en karlısı
da Türk bankacılık sistemi. Böyle bir şey olur mu?”
dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her yıl
düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 2013 etkinliğinde
sunum yapan Hisarcıklıoğlu, bankalardan daha vicdanlı
bir tutum sergilemelerini beklediklerini anlattı.

•

AVRUPA’NIN EN KÂRLISI

Hisarcıklıoğlu, “Bankalar ekonominin olmazsa
olmaz unsuru biliyorsunuz da... Ama vicdanlı olsunlar
diyoruz biz. İstediğimiz vicdanlı olmaları. Kârlarında
müthiş patlama var. Sıkıntı şu, geçen sene mevduat
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faizlerini 1 puan artırmışlar ama kredi verdiklerinin
puanı tam 5 misli artmış. Yani maliyetleri 1 artıyor,
karşıya yansıtmaları 5. Bu vicdansızlık. Avrupa’nın
en kârlısı Türk bankacılık sistemi. Böyle bir şey olur
mu arkadaş ya? Onlar da kâr etsin, onların zararının
bedelini de biz 2001’de ödedik Öyle bir şey istemiyoruz
tabi ki. Sen şimdi faizle para veriyorsun bankaya, senin
mevduat faizin 1 puan artacak, aynı şirket mevduatını
5 puan yükseğe kredi olarak alacak. Bu bir haksızlık,
vicdansızlık... Açık söyleyeyim” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunundaki sorunlu maddelerin düzeltilmesi için
yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Eğer bu kanun
(TTK’nın ilk şekli) yürürlüğe girseydi Küçük ve Orta
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MART
Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) getireceği yük tam 6
milyar lira artacaktı. KOBİ’lerin bunu kaldırabilmeleri
mümkün değildi” dedi.

kalktığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunun sebebi

TTK’daki değişiklikle 18 tane hapis cezası türünün
yürürlüğe girmeden kalktığını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Bir işletmenin tabelası düştüğünde tam 73 bin lira para
cezası vardı. Yani dübelden gevşedi düştü, 73 bin lira...
Ödeyemediğin zaman tam 730 güne kadar varan hapis
cezası vardı” bilgisini verdi.

240 bin firmanın sahibi... Türkiye’deki hapishanelerin

•

240 BİN KİŞİ KURTULDU

Karşılıksız çeklere uygulanan hapis cezasının

neydi? Tam 240 bin dosya Yargıtay’da onaylanma
noktasındaydı. Onaylansa 240 bin kişi hapse girecekti.
kapasitesi 144 bin. Karşılıksız çek sayısı bu yıl yüzde
52 arttı. Türkiye’de şu an firmalar ödeme zorluğu
yaşıyor, tahsilat zorluğu yaşıyor. Buna karşın cezanın
kalkmasıyla meydana gelen artıştan dolayı Kredi Kayıt
Bürosuyla (KKB) birlikte karşılıksız çek riskine son
verecek çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta eğitimleri
bitireceğiz ve devreye girecek” diye konuştu.
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1.071 Kadını Kendi İşinin
Patronu Yapacak Dev Proje
Emine Erdoğan’ın büyük destekçisi olduğu 1.071 kadını is sahibi yapacak proje dün
görkemli bir törenle başladı. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, Türkiye’nin 2023 ve 2071
hedeflerine ulaşmasında kadınların büyük rol oynayacağına işaret etti.
1.071 kadının kendi isini kurmasını öngören
projenin başlaması nedeniyle dün Ankara’da TOBBETÜ Üniversitesi’nde açılış töreni gerçekleştirildi.
Törene geniş bir katılım oldu.
1.071 kadının kendi işini kurmasını sağlayacak
‘dev’ proje dün düzenlenen törenle başladı. Proje,
TOBB, TEPAV, TOBB ETÜ, KOSGEB ile Keçiören
Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi işbirliğinde,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan himayesinde gerçekleşiyor. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan törende yaptığı
konuşmada “Kadınların, eşlerinin ya da devletin eline
bakmaktansa kendiişlerini kurup, kendileri çalışıp,
kendilerinin kazanması asıl sağlıklı olan yöntemdir.
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Bunu mümkün olduğunca yaygınlaştırmak zorundayız”
dedi. Emine Erdoğan, anlamlı ve heyecan verici bir
programda kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Ankara’nın 8 ilçesinde 6 aylık
yoğun programa katılacak kadınların eğitimlerinin
ardından yeni bir hayata başlayacaklarına olan inancını
ifade eden Emine Erdoğan, bu dönemin KOSCEB
tarafından 30 bin lira hibe ve 70 bin lira faizsiz krediyle
desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti. Büyümede
kadının önemi Projenin adındaki ‘1071’e dikkat
çeken Erdoğan, bu tarihin Anadolu’nun Selçuklularla
vatan olmasının başlangıcı olduğunu hatırlattı.
Emine Erdoğan “1071’den bugüne kadar Türkiye’nin
büyütülmesinde, yüceltilmesinde, savunulmasında
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kadınlar nasıl önemli vazifeler yüklendiyse bugün de
hem 2023 hem 2071 hedeflerine ulaşmada kadınlara
büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.
Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Emine
Erdoğan ve Aile Bakanı Fatma Şahin de katıldı.

BÖYLE KREDİYİ BABA OĞLUNA,
KIZINA VERMEZ
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,

Türkiye’de kadınların is gücüne katılım oranının yüzde
30 seviyesine yaklaştığına dikkat çekti. KOSGEB’e üç
yılda 125 bin kişinin başvurduğunu ve bunun yarısının
kadın olduğunu belirten Ergün, kadın girişimcilere 30
bin lirası hibe 70 bin lirası ise faizsiz 4 yıl geri ödemeli,
2 yılı ödemesiz kredi sağladıklarını söyledi. Ergün
“Bu şartlarda krediyi babası oğluna, kızına vermiyor.
Pozitif ayrımcılık yapıyoruz 125 bin başvurudan is planı
kabul edilen 6 bin 500 kişi hibe ve krediden yaralandı.
Bunların 3 bini kadın” dedi.
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1071 Kadından
İş Hayatına İlk Adım
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde yürütülen TOBB, TEPAV,
TOBBETÜ, KOSGEB ile Keçiören Belediyesi Toplumsal
Gelişim Merkezi işbirliğince hazırlanan “1071 Kadın
İş Hayatına Katılıyor Projesi’nin açılış töreni TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. Törende
konuşan Emine Erdoğan, Ankara’nın 8 ilçesinde 6
aylık yoğun programa katılacak kadınların eğitimlerinin
ardından yeni bir hayata başlayacaklarına inandığım
ifade etti.

30 BİN LİRA HİBE 70 BİN LİRA KREDİ
Erdoğan, bu dönemin KOSGEB tarafından 30 bin
lira hibe ve 70 bin lira faizsiz krediyle desteklenmesinin
önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, projenin adındaki
“1071” rakamının Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın
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sancağında birleşen ordunun Malazgirt’te Anadolu’nun
vatan olmasını sağladığı yılı sembolize ettiğini
kaydetti. Hükümetin hedef olarak belirlediği 2023’ün
Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yıldönümü,
gençlerin hedef belirlediği 2071’in ise Anadolu’nun
yurt edinilişinin bininci yıl dönümü olduğunu kaydeden
Erdoğan, “Eğer siz başarılı olursanız sadece Ankara’nın
değil Türkiye’nin kadınları sizlerden etkilenecek.
1071 ruhunu, Malazgirt ruhunu sizler omuzlarınızda
taşıyacaksınız. Eğer 1071 kadın başarırsa 2023 ve
2071 hedefleri daha ulaşılabilir olacak” diye konuştu.
Programın sonunda Emine Erdoğan, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sanayi Bakanı
Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
eğitim alacak kadınlarla fotoğraf çektirdi.
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5084’ün Süresi Uzuyor
Müteahhit de Kapsamda
31 Aralık 2012’de süresi dolan 5084 sayılı İstihdam Teşvik Yasası’ yeniden
uygulanacak. Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre yasa 4,5 ve 6’ncı bölgedeki iller
için geçerli olacak. Uygulamadan yurtdışında Türk işçi çalıştıran Türk müteahhitler de
yararlanacak
İki fabrika arasındaki uçurumu kapatmak için
Başbakanlık yetkilileri, süre uzatılmasının gereğini,
“örneğin Şanlıurfa’da yan yana iki fabrika var. Bir fabrika
son çıkarılan bölgesel teşviklerden yararlanırken, diğer
fabrika 5084’den yararlanıyordu. Bunun süresi dolunca
ilk teşvik son bulmuş oldu. İki fabrikanın istihdam
maliyetleri arasında uçurum oluşmaya başladı. Şimdi
bu uçurum giderilecek ve aradaki denge sağlanacak “
sözleriyle açıkladılar

2012 sonunda süre bitti
Hükümet 2004 yılında 5084 sayılı ‘Yatırımların ve
İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun’u çıkarmıştı. 49 il ve

iki adada (Bozcaada ve Gökçeada) uygulanan istihdam
teşviklerinin ilk dönem uygulama süresi 31 Aralık
2009’da sona ermişti. Daha sonra TBMM’de kabul
edilen bir kanun değişikliği ile yasanın uygulama süresi
31 Aralık 2012’ye kadar uzatılmıştı. İşadamlarından
gelen tepkiye rağmen hükümet geri adım atmamıştı.

Anadolu’dan itiraz geldi
Özellikle Anadolu’daki küçük ve orta boy
işletmelerden (KOBİ) uzatma talebi geldiğini söyleyen
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yasanın istihdam teşvikleriyle ilgili
uygulamasının (En az on işçi çalıştıran işyerlerinde işçi
primlerinin işveren payının organize bölgelerde tümü,
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diğer yerlerde yüzde 80’ini Hazine ödeyecek) süresinin
uzatılmasını istemişti.

Önce ‘Uzamayacak’ dediler
Ancak hemen ardından yasanın süresinin
uzamayacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, gelen büyük tepkiler üzerine birkaç hafta
sonra yaptığı açıklamada istihdam teşvikleri için yeni
bir çalışma başlattıklarını söylemişti. ?i Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz da Ali Babacan’ı teyit ederek,
istihdam nedeniyle teşvik almak isteyen işletmelere
destek vermek için çalışma yaptıklarını belirtmişti.

Doğu’da işsizlik azalacak
5084 konusundaki gelişmeler merakla beklenirken
açıklama dün geldi. Hükümet özellikle Doğu ve
Güneydoğudaki işsizlik sorununu aşmak için yasanın
süresinin uzatılmasına karar verdi. Karar son Bakanlar
Kurulu toplantısında alındı. Teşvik 6 yıl uzayacak.
Paketten yurtdışındaki müteahhitlere de müjde çıktı.
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Düzenlemeye göre, 4, 5 ve 6’ncı bölgelerde ‘istihdamın
teşviki’ uygulaması devam edecek.

Yurtdışında Türk işçi çalıştıran da alacak
Yeni pakette yurtdışında faaliyet gösteren Türk
müteahhitleri için de düzenleme olacak. Buna göre;
yurtdışında Türk işçi çalıştıran Türk müteahhitler de
teşvik edilecek. Yeni düzenleme ile SSK priminin
işveren payına düşen yüzde 7,5’lik bölümünün
teşvik sisteminde olduğu gibi yüzde 5’lik kısmını
devlet ödeyecek. Halen yurtdışında 36 bin Türk işçisi
müteahhitlerin yanında çalışıyor.

PRİMLERİN YÜZDE 5’i DEVLETTEN
Teşvik sistemi kapsamında, SSK priminin işveren
payı olan yüzde 7,5’lik oranının yüzde 5’ini devlet
karşılayacak. Bu teşviklerin süresi 4’üncü bölgede 4
yıl, 5’inci bölgede 5 yıl, 6’ncı bölgede de 6 yıl olacak.
Sürenin uzatılması veya oranların değiştirilmesi yetkisi
Bakanlar Kurulu’nda olacak.
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Hisarcıklıoğlu:
Ticaret Tek Bir Şey İster Oda Huzurdur
GÜNEYDOĞU istihdamının yüzde 17’sini Şanlıurfa’nın gerçekleştirdiğini
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmak istiyorsan ticaretin önünü
açacaksın. Ticaret de tek bir şey ister, o da huzur” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmak istiyorsan ticaretin önünü açacaksın.
Ticaret de tek bir şey ister, o da huzur” dedi.

Güneydoğu
istihdamının
yüzde
17’sini
Şanlıurfa’nın gerçekleştirdiği ni vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmak istiyorsan
ticaretin önünü açacaksın. Ticaret de tek bir şey ister,
o da huzur” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmak istiyorsan ticaretin önünü
açacaksın. Ticaret de tek bir şey ister, o da huzur” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’le gerçekleştirdiği Şanlıurfa Ticaret

ve Sanayi Odasının (ŞUTSO) yeni hizmet binasının
açılışında, programın gerçekleştiği salonun renklerinin
sarı kırmızı yerine, sarı lacivert olması gerektiğini,
bu renklerin de Kayserispor’dan dolayı idare ettiğini
söyledi. Şanlıurfa’nın Faruk Çelik gibi bir bakandan
dolayı şans olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yeni
moda ya, ‘akil adam’ arıyorlar. Asıl ‘akil adam’ sizde,
haberiniz olsun. Tam uzlaşmacı, hiç sinir yok, sinirlerini
aldırmış, yeter ki uzlaşma sağlansın” diye konuştu.
Güneydoğu istihdamının yüzde 17’sini Şanlıurfa’nın
gerçekleştirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, söz
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konusu rakamın daha da artırılması için iş adamlarının
daha fazla girişimde bulunması gerektiğini belirtti.
Şanlıurfa’nın son dönemde bölgenin “parlayan
yıldızı” olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Ankara ile Bağdat buraya aynı
mesafede. İstanbul ile Tahran’da uçuş süresi olarak
aynı mesafede. Bu bölgenin parlayan yıldızı Şanlıurfa
için müthiş bir şey. Önümüzdeki 10 yılda ekonomik
hedeflerin hepsi gerçekleşecek. Tek bir şeye ihtiyaç
var huzur. Huzur olmadan da ticaret olmaz. Ticaret bizi
zenginliğe götürüyor. Zengin olmak istiyorsan ticaretin
önünü açacaksın. Ticaret de tek bir şey ister, o da
huzur. Allah’a çok şükür o da Şanlıurfa’da var. Birlik
ve beraberlik noktasında zaten kitlenmişiz. O açıdan
sizleri kutluyorum artık önümüz açık.”

YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI
Yeni anayasa çalışmalarına
Hisarcıklıoğlu,
şunları
kaydetti:
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yapmaksızın Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu
kurdular, bütün partiler eşit sayıda. ‘Buradan ortak
mutabakat içerisinden çıkartacağız’ dediler, tamam
dedik. Bunu yüzde yüz destekliyoruz. Herkesin
hassasiyetini dikkate alacaklar. İnşallah bu anlayış
çerçevesinde meclisimiz yeni bir anayasa yazacak.
İlk defa milletin yazdığı bir anayasa olacak. Bu
şeref de inşallah bu meclisimize nasip olacak. Eğer
biz bunu yapabilirsek, sistemin inşasına o zaman
başlayabiliriz. Eğer bunu yapabilirsen Allah’ın izniyle
biz Cumhuriyetin 100’üncü yılında ülkemizi dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasında yaparız.” Bu arada, törenin
yapıldığı salonda Büyükşehir Belediye Başkam Ahmet
Eşref Fakıbaba’nın selamlama konuşması yaptığı
sırada, birkaç kez elektrikler kesildi. Bunun üzerine
Fakıbaba’nın konuşmasına mikrofonsuz devam etmesi
alkış aldı. Törene, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç,
ŞUTSO Başkam Sabri Ertekin, Şankurfa Ticaret
Borsası Başkam Mehmet Kaya ve iş adamları katıldı.
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Tecrübe Bizden
Sermaye Sizden
Türkiye-Körfez işbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bir
an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen TOBB Başkanı, “Arap sermayesi ile
Türkiye’nin tecrübesini birleştirelim” çağrısında bulundu. Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ise, “Sınırlarımızı anlamsız hale getirmeliyiz” dedi.
8. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Doğu Akdeniz’de
ortaya çıkan enerji kaynaklarıyla bizim coğrafyamızda
enerji ihraç eden yeni ülkeler ortaya çıkacak. Bu
imkanlardan yararlanmanın en iyi yolu da bölgesel
ekonomik işbirliğimizi güçlendirmekten geçiyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Türkler ve Arapların yüzyıllar boyunca
birlikte yaşadıklarını anımsatarak, “Son 30 yılda Arap
dünyası ile ekonomik ilişkilerde ciddi mesafeler kat
edildi. 10 yılda Arap ülkelerine yaptığımız ihracat 11
kat, Arap ülkelerinden ithalatımız ise 12 kat arttı.” dedi.

MÜHENDİSLİK DENEYİMİ
Hisarcıklıoğlu, cari fazla veren Arap ülkelerinin
sermaye birikimleri ile Türk özel sektörünün sanayi ve
mühendislik deneyiminin bir araya getirilebileceğini,
yatırım açığı olan Arap ülkelerinin yeniden
inşasının beraber gerçekleştirilebileceğini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, “Dondurulmuş durumda olan TürkiyeKörfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması
müzakerelerinin bir an önce tamamlanması büyük
önem arz etmektedir.”
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SINIRLARI AŞMAK GEREK
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir arada
çalışmanın ve daha fazla iş birliğine imza atmanın
önemine işaret ederek, “Ülkelerimiz arasındaki sınırları
anlamsız hale dönüştürmemiz şarttır. Maalesef sınırlar
çok sert sınırlar haline gelmiştir. Bu ekonomi, siyasi
istikrar için sınırların katılaşması faydalı değildir.
Sınırlarımıza önem atfetmemeliyiz. Daha iyi seyahat
edebilmeli, ticaret ve yatırım yapabilmeliyiz” diye
konuştu.

BDDK KATILIM BANKASINA SICAK BAKIYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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(BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, kredi büyümesine
ilişkin algıda bir kısıtlama olmadığını belirtti. Öztekin,
kamu bankalarını takiben özel bankalarında katılım
bankası kurma yönünde bir girişimlerinin olup
olmayacağına yönelik soruya da, “Katılım bankalarında
sektörün gelişimine hizmet edeceğine inandığımız
kuruluşlara müsaade etmek noktasında sıcak bakarız.
Talep, potansiyel görülüyorsa olur, görmüyorsa
gelmelerinin bir anlamı yok. Halkbank kendi içerisinde
çalışma yapıyor, bunu biliyorum” diye konuştu. Katılım
bankalarının kurulması için “özel bir pencere açılmıyor”
diyen Öztekin, “Ayrı bir kuruluş olarak, bir bankacılık
lisansı neyi gerekiyorsa o” değerlendirmesinde
bulundu.
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En Hızlı Büyüyen 100 Şirkete
Küresel Vitrine Çıkma Fırsatı
Türkiye’de büyüme hızı en yüksek olan ilk 100
şirket, dünyada en hızlı büyüyen şirketlerle buluşacak.
En hızlı büyüyen 100 firma, Harvard Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek AllWorld Liderlik Zirvesi’nde yeni
fikirlerden haberdar olacak. AllWorld Network, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde,
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
ortaklığında Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine
küresel ölçekte dikkat çekmek için Türkiye 100 projesini
başlattı. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün
girişimcileri bu projeye karılmaya çağırdı, en hızlı

büyüyen 100 firmanın yeni müşteri, yatırım, yetenek
fırsatlarına kavuşacağını, dünya çapında hızla büyüyen
lider şirketlerle network ve iş ilişkilerini geliştirme
imkânı yakalayacağını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Proje,
halka açık olmayan ve hızla büyüyen dinamik şirketler
için müthiş fırsatlar sunuyor. Kazanan şirketler 2010
ve 2012 yıllan arasında satış gelirlerindeki büyüme
performansına göre sıralanacak. Tek değerlendirme
kriteri satış gelirlerinin ilgili dönemdeki büyüme
ortalaması olacak. Böylece satışlarını en fazla artıran
100 şirket belirlenecek.” diye konuştu.
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Irakta 10 Milyon $’dan 10 Milyar $’a Uzanan Bir Hikâye

Kutbettin Tüpleri Hazırla!
Türkiye’nin 2013 yılında büyümede ayakta kalması
için üretim tarafında bir mucize yaşanmazsa olmazsa
olmaz eşiği ihracat çıtasını yukarıda tutmak.
Bunu yaparken de 2012’de daralan ve hızlı çıkış
adına umut ışığı vermeyen Avrupa pazarları yerine yeni
ülkelere açılım şart. Burada da hiç şüphesiz Türkiye’nin
ihracat yaptığı ülkelerde ağırlığını uzun yıllardan bu
yana ilk sırada yer alarak gösteren Almanya’nın tahtına
gözüne dikmiş Irak (Başta Kuzey Irak olmak üzere)
öne çıkıyor.
2012’de yaptığı atakla Türkiye’nin ihracat liginde
10.8 milyar dolarlık payla Almanya’nın (13.1 milyar
dolar-2012’de bir önceki yıla göre düşüş var) ensesine
yapışan Irak, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı
ve daha birçok uzmanın tahminiyle bu yıl ligde ilk sırayı
alacak.
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Güneydoğu sorununda atılan yeni adımların
etkisinin bu yükselişi daha da yukarı çekmesi olası.
Şimdilerde en önemli partner konumuna gelen
Irak, çok değil bundan 10 yıl öncesinde Türkiye için
kapılan kapanmış bir bölgeydi. ABD’nin kontrolünde
bir ülke. O dönem onların Irak’ta yanında olmayan bir
Türkiye için bölgeye mal satmak imkânsızdı.
İşte o günlerde bu kilidi açan bir olay yaşandı. Bu
heyecanlı gelişmeyi olayın ilk elden tanığı olan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan dinleyelim...

Wolfowitz’le görüşme...
“2003 yılının başı. Savaş bitmiş. Irak cephesi bize
pazarı kapatmış. ABD’ye randevu alıp gittim. O dönem
ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz.
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Dedim ki, ‘Irak’ta halkın evinde yemek pişmiyor,
gıdalan yok, perişanlar. Biz Irak’a uygun fiyata mal
satmak istiyoruz. Türkiye’ye kızmışsınız mal alımını
engellemişsiniz. Ama adamların gelirleri yok. Başka
yerden getirmeye çalışıyorsunuz fakat pahalı...
Wolfowitz o gün sıkışmış tesadüfen, sordu.
mı?

Sizde yemek pişirme tüpleri (bizim küçük tüp) var
Var, dedim.

10 milyon dolarlık sipariş versem ne kadar sürede
verirsin, diye sordu.
Hiç düşünmeden 24 saatte, dedim.
Bu sürede kesin teslim edilir mi, diye tekrar sordu.
Ben (Türk iş dünyası) 24 saatte Habur gümrük
kapısından yaparım, dedim.

Anlaştık!
Hemen çıktım kapıdan. O dönem Diyarbakır’da
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kutbettin Arzuya
ulaştım. Ve dün gibi hatırlıyorum aynen şunlan
söyledim: “Kutbettin Amerika’dan 10 milyon dolarlık
piknik tüpü siparişi gelecek. 24 saat içerisinde tüpleri
hazırla.”
O zaman sıfırız Irak’la ticarette. Sipariş geldi.
Tüpler Irak’a girdi, işte o zaman Bağdat kapısı bize
açıldı.”

Şimdi zirvenin favorisi
Bu olaydan 10 yıl sonra, 10 milyon dolarlık küçük
bir tüp macerasıyla başlayan yolculuk 10 milyar dolan
aşmış, Irak ihracat liginde zirvenin favorisi haline gelmiş
durumda. “işin başlangıcı o dönem atılan bu tohumdu”
diyen Hisarcıklıoğlu, bu olay sonrası hükümet ve
askeriyenin bilgisi dâhilinde Wolfowitz’in özel izniyle
Irak’a giderek bu kanalın büyümesi adına çalışma
yapıldığını da son not olarak hatırlatıyor.
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Dünyada Dengeler Değişti
Güç Ekseni Doğu’ya Kaydı
Başbakan Yardımcısı Babacan, son 10 yılda küresel ekonominin görünümünün
değiştiğini belirterek, “Güç ekseni artık Doğu’da. G20’nin önemi artıyor” dedi.
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, gelişmekte
olan ve yükselen pazar ülkelerinin, gelişmiş ülkeler
ile dünya gelirini daha fazla paylaşmaya başladığını
belirterek, küresel ekonomik güç ekseninin Doğu’ya
kaydığını belirtti. Babacan, New York’ta Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘BM
ve Küresel Ekonomi Yönetimi’ konulu toplantıda
yaptığı konuşmada, son 10 yılda küresel ekonominin
görünümünün değiştiğini söyledi.

Çağa ayak uydurulmalı
Babacan, “Bu nedenle gelişmiş ülkelerin küresel
ekonomik payı 2000 yılında yüzde 63 iken, bu oran
2011’de yüzde 51’e düştü. Küresel ekonomik kriz,
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gelişmekte olan ülkelerin paylarının daha da artmasını
beraberinde getirdi” dedi.
Babacan, küresel ekonomik yönetime ve yaşanacak
krizlere çözüme katkı sağlayabilmek için, BM’nin de
2’nci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan ayrıcalıklı
sitemi bir kenara bırakıp, yeni çağa ayak uydurması
ve yapısını değiştirmesi gerektiğini kaydetti. G20’nin,
küresel ekonomik krizin daha da kötüleşmesinin önüne
geçtiğini anlatan Babacan, şöyle devam etti:
“G20, hem G7’den hem de G8’den daha çok insanı
temsil ediyor. G20 içine kapanık bir yapılanma değildir.
Tersine 2008’den itibaren sürekli diğer yapılarla diyalog
halinde oldu. G20 üyesi ülkelerin kendi komşularıyla
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sürekli iletişim halinde olmaları da teşvik ediliyor.
G20’nin çabaları kapsamında kalkınmaya özel önem
verilmeli.”

Nasdaq’ta gong çaldı
TÜRKİYE Yatırım Haftası’ dolayısıyla Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) kalabalık
bir heyetle New York’ta bulunan Ali Babacan,

Nasdaq’ı ziyaret etti. Babacan, endeksin kapanış
zilini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Nasdaq
stüdyosunda çaldı. Babacan, yakın zamanda Borsa
İstanbul’un açılışını yaptıklarını hatırlatarak, BIST ile
Nasdaq arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasını
arzuladıklarını söyledi. Nasdaq’ta 28 Türk şirketinin
hisselerinin işlem gördüğünü belirten Babacan, iki
borsanın yakın bir bağ içinde olmasının her iki tarafın
da kazanacağı ilişki olacağını kaydetti.
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Girişimcilerin Kredisi
Daha da Ucuzlayacak
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, üretim, yatırım ve ihracata dönük kredilerin
maliyetlerini düşürmek için yeni arayışlar içinde olduklarını açıkladı.
ABD’de düzenlenen “Türkiye Yatırım Haftası”
kapsamında açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, hükümetin büyüme anlayışı ve bunun
kredi maliyetleriyle ilişkisi konusunda bilgi verdi.

Merkezin bağımsızlık alanı
Babacan şunları söyledi: “Yatırım, üretim, ihracat
için olan kredilerin maliyetleri düşük olmalı. Biz hep
bunu istiyoruz. Bu tür büyümeyi destekliyoruz. Bu
kapsamda, BDDK ve Merkez Bankası makro ihtiyati
tedbirlerle ilgili ortak çalışma yapıyor. Yılın ilk yansı
bitmeden maliyetler konusunda önemli adımlar
atılabilir. Yeni IMF ve Dünya Bankası toplantılarında
da bu konularda nabız tutacağız.” Babacan, Merkez
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Bankasının son faiz indirimi konusunda ise Bu indirim
hayırlı olsun. Banka bu konuda önemli bir veri setini
inceliyor ve önerileri dinliyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın
bağımsızlık alanıyla ilgili konularda açıklama yapmayı
doğru bulmuyorum” dedi. Önümüzdeki üç önemli
seçimin ekonomiye etkileri konusunda da yorum yapan
Başbakan Yardımcısı Babacan, şöyle dedi:

En yüksek oyu alacağız
“Birçok seçim gördük ama seçime yönelik
harcama yanlışı içinde olmadık. 10 yıldır yapmadık,
şimdi niye yapalım. Ekonomik istikrara zarar verecek
şeyler seçimde işinize yaramıyor. Ayrıca, bugün seçim
olsa AK Partinin bugüne kadar aldığı en yüksek oyu

2013
NİSAN
alacağımızı görüyoruz.” Babacan, çözüm sürecine
rağmen anketlerin bu sonucu gösterdiğini vurguladı.
Babacan ayrıca, 2015 başında Türkiye’nin üstleneceği
G20 dönem başkanlığı öncesi 30 Kasımda örgütün
üçlü yönetimine (Troyka) gireceklerini söyledi.

TOBB’un projeleri BM’de örnek oldu
ABD’de yürüttükleri çalışmalar konusunda
açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un gümrüklerdeki modernizasyonu ile kadın

girişimcilere yönelik çalışmalarının Birleşmiş Milletler

tarafından diğer ülkelere sunulmak üzere örnek projeler

olarak gösterildiğini belirtti Türkiye’nin en hızlı büyüyen
25 şirketini Harvard’a getirip, yatırım yapmak isteyen
ABD’lilere tanıttıklarını da hatırlatan Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti:

“Şimdi en hızlı büyüyen 100 şirketi seçeceğiz.

ABD’liler özellikle hızla büyüyen şirketlerle ilgileniyor
ve onlara yatırım yapıyorlar.’’
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Katar da Satar da!
Yazıya “sporla giriyorum:
“İTO, ATO birinci olamadı diye sevinenler var...
Günümüzde ticaret, siyaset böyle...
Ben ise her zaman fe **” r ve her durumda Türkiye’
diyorum.
Bir
Fenerbahçeli
olarak,
Fenerbahçe’nin
Avrupa’daki yükselişine seviniyorum elbette.
Ona seviniyorum ve Galatasaray’ın Avrupa
arenasından düşmüş olmasına üzülüyorum. Gende
böyle asil bîr ruh var anlayacağın.”
Evet, şimdi esas fasıllar...
Efendim; yaşadıkça neler görüyorsun...
Gittik Katar’a yüce duygularla...
Dünya Odalar Federasyonunun (WFC) düzenlediği
Dünya Odalar Arası Proje Yarışması’nın finalinde iki
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Türkiye ekibi var. İstanbul Ticaret ve Ankara Ticaret
Odası, yarıştıkları kategorilerde ilk beşe girmiş...
Jüri üyelerinden gelen bilgiler, birinciliklerin garanti
gibi olduğunu gösteriyor...
Aslında 12 bin küsur odanın kayıtlı bulunduğu
sistemde ilk beşte yer almak da başarı ama gönül çok
daha fazlasını istiyor. “Her iki odamız da birinci olsun”
diyor.
TOBB’un Kayserili Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu...
Arap, İngiliz baronlarının ortasında koca bir Türkiye
grubu var. Bizim işadamları, gazeteciler filan ellerde
bayraklar...
Derken sonuçlar açıklanıyor. AAA, birincilikler
başkalarına gitmiş.
İngilizlere filan...
Bizler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na
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İTO Başkam Murat Yalçıntaş’a ve ATO Başkanı
Salih Bezci’ye “Olsun bu da çok büyük başarı. Ne
baba ülkeleri geride bırakıp buralara geldik. Ne yani,
Şampiyonlar Ligi’nde ilk dörde kalan Barcelona ile Real
Madrid başarısız mı, üzülmeyin.” Yollu laflarla teselli
sunmaya çalışırken... Uluslararası Organizasyon’un
yönetiminden bir kelli felli bey yanımıza geldi. Sayın
Murat Yalçıntaş ve bendenizin ellerini sıktı. Murat Bey’e
dönerek; “Bir konuya açıklık getirmek isterim...” dedi...
“Aslında siz birinci çıktınız kategorinizde.”
Murat Yalçıntaş,
“EEEE?”nin İngilizcesi ile mukabele etti.
Adam; “Birinci çıktınız da Sayın Başkan, geçtiğimiz
yarışmada birinci olduğunuz için iki kere üst üste
birincilik vermeyelim!.” dedik,
Haydaaaaa!
İstanbul, iki kere üst üste kazanmasın diye birinci
yapılmamış...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun aldığı
bilgiye göre de Ankara, Türkiye’den iki kere üst üste
birinci çıkmasın diye birinciliği İngiltere’ye kaptırmış!..
İstanbul’a haksızlık Ankara’yı da mağdur etmiş!..
Biz orada, kelli felli organizatöre “Ne yani, bir takım
iki kere Dünya Kupası kazanamaz mı, haksızlık bu,
yırtarım, enginlere sığmaz taşarım!” modunda birşeyler
dedik ama...
Hakemin kararına itiraz faydasız!.
Abi, ticaretin dili farklı. İki kez üst üste bir odaya
vermiyorlar!..
Katar’a kategorilerden birinden bir birincilik
kaptırmışlar ki, 2020 Dünya Futbol Şampiyonası’nı

düzenleyecek olan ülkenin bu iş için ayırdığı 150 milyar
dolardan pay gele!.,
Her şey karşılıklı menfaat ilişkileri üzerinde
yürüyor...
O kadar ki...
Çok kısa süre sonra Oda seçimleri var ya...
ATO ve İTO’nun finale yükselmiş olmasına kimi
sevinmiş kimi de üzülmüştü...
ATO ve İTO finalde birinciliği alamayınca yine kimi
sevindi kimi üzüldü!..
Türkiye hesabı bir kenarda kalıyor çoğu zaman...
Vatan-Millet-Sakarya
bizlere vazife...

mücadelesini

yürütmek

Yönetimleri ele geçirmek ya da bir küçük koltuk
da olsa kapmak isteyenler ‘Türkiye kaybetsin” istiyor,
isteyebiliyor...
Orada bunları da gördüm yani...
Türkiye’den bir
sevinenlerde vardı,,.

oda

birinci

olamadı

diye

Günümüzde ticaret, siyaset böyle... Ben ise
her zaman ve her durumda ‘Türkiye” diyorum. Bir
Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki
yükselişine seviniyorum elbette. Ona seviniyorum ve
Galatasaray’ın Avrupa arenasından düşmüş olmasına
üzülüyorum. Bende böyle bir ruh var velhasılı!..
Bu ruhla diyorum ki, helal size Rifat Hisarcıklıoğlu,
Murat Yalçıntaş ve Salih Bezci üçlüsü. İlk beş büyük
başarı, kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın!..
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Hisarcıklıoğlu Yeniden
Başkan Yardımcısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılından bu yana yürüttüğü
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCİA)
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı
görevlerine yeniden seçildi. TOBB’dan yapılan
açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (ÜT) bağlı
ICCIA’nın 49. Finans Komitesi ve 16. Yönetim Kurulu
toplantıları Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde, Doha’da gerçekleştirildi. ICCİA Yönetim
Kurulu toplantısında yapılan seçimlerde, Hisarcıklıoğlu,
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tüm üyelerin oyuyla yeniden Oda’nın yönetim kurulu
üyesi, başkan yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak
seçildi. Şeyh Saleh Kamel de yeniden ICCİA Yönetim
Kurulu Başkanı oldu. Türkiye, Suudi Arabistan, Tunus,

Mısır, İran, Palastan, Kuveyt, Uganda, Ürdün, Oman,
Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar temsilcilerinin
katıldığı toplantıda İslam ülkeleri arasında işbirliğinin

geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, yeni dönem için
eylem planı yapılmasına karar verildi.
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Türkiye de
‘Gerçeğini’ Arayacak
Milletlerarası Ticaret Odası’nın(ICC) taklit ve
korsana karşı 20 ülkede yürüttüğü “Sahtesi Pahalıya
Gelir, Ben Gerçeğini Alıyorum” kampanyası Türkiye’de
de başladı. Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde başlatılan
“Sahtesi Pahalıya Gelir, Ben Gerçeğini Alıyorum”
kampanyası, dünyada ICC’nin taklit ve korsanla
mücadele birimi Sahtecilik ve Korsanla Mücadele
îçin îş Dünyası Hareketi (BASCAP) öncülüğünde
gerçekleştirilirken, Türkiye’de Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli
Komitesi (ICC Türkiye) ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği(TOBB) tarafından organize ediliyor. Türkiye

genelinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kampanya
kapsamında, alışveriş merkezlerinde stant açılıp
eğitim seminerleri düzenlenecek. Afiş ve broşürlerin
de dağıtılacağı kampanyada, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın desteği ile televizyonlarda bilinçlendirici
bir reklam da yapılacak.
Kullanmak suça ortak olmaktır’
TOBB ve ICC Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Yasadışı ürünler tüketiciyi aldatır, sağlık riskleri içerir,
ligi artırır. Yasadışı ürün almak suça ortak olmaktır”
diye konuştu.
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Telif Hakları
Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel hayatına katkı sağlayan isim
ve kurumlara “Telif Hakları Ödülü” verildi.
26 Nisan’ın Dünya Fikri Mülkiyet Günü olması
nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin kültürel hayatına katkı sağlayan isim ve
kurumlara, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
törenle önceki akşam “Telif Hakları ödülleri” verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
düzenlenen gecede, telif hakları konusunda toplumsal
duyarlılık oluşturulması sürecinde yaptıkları çalışmalar
ve bu bağlamda kamuoyunda yarattıkları etkinin
onurlandırılması amacıyla, ülkemizin kültürel hayatına
katkı sağlayan sanatçı Orhan Gencebay, yazar Ayşe
Kulin, yazar İskender Pala, moda tasarımcısı Mehtap
Elaidi, Doğuş Yayın Grubu, Anadolu Üniversitesi,
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ödül verildi, ödülleri
Bakan Çelik bizzat verdi.
Törende ayrıca, “Dünya Fikri Mülkiyet örgütü
(WIPO)” tarafından Türkiye’den iki isme, sanatçı
Yılmaz Erdoğan ve ressam Eşref Armağan’a da “WIPO
Yaratıcılık Ödülü” sunuldu.

‘GELİN BİRLİK OLALIM’
Orhan Gencebay ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik’in elinden aldı. “Arkadaşlar hazır mısınız?”
diyerek salondakileri güldüren Gencebay, Cemal Safi’ye
ait ‘Gelin Birlik Olalım’ şiirini okudu. Salondakilerden
büyük alkış alan Gencebay, telif haklarının önemine

2013
NİSAN
vurgu yaparak, “Telif hakları insan haklarında en ön
safhada gelir. Her insan ürettiğinin karşılığını alarak
yaşar. Karşılığını almazsa yaşayamaz.
İnsan üç yönüyle üretir: Aklı, duygusu, bedeni...
Biz sanatçılar aklımızla ve duygumuzla yönetiyoruz.
Dolayısıyla bu hakları bütün sanatçıların alması lazım
ama maalesef şu anda olağanüstü kötü durumda.
Bir ümidimiz var, yeni yasamız, önemli ölçüde bizim
haklarımızı bize teslim edecek, bunu bekliyoruz” diye
konuştu.

DVD YARIN BEŞİKTAŞ’TA
WIPO Yaratıcılık ödülü’nü Bakan Çelik’in elinden

alan Yılmaz Erdoğan ise yaptığı kısa konuşmada,
“Bu gidişle çocuklarımızı yetiştirebilirsek, onlar da fikir
araklama değil fikir bulma üzerine yetişecekler diye
düşünüyorum” dedi. Erdoğan, “Ayrıca bu gecenin
DVD’sini yarın Beşiktaş’ta bulabilirsiniz” esprisiyle de
salondakileri kahkahaya boğdu.

Sanatçılar kamu spotunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği, Telif Haklan Genel Müdürlüğü
tarafından korsanlık ve taklit ile mücadele konusunda
kamuoyunu bilinçlendirme amaçlı hazırlanan, Orhan
Gencebay, Ayşe Kulin. İskender Pala ve Mehtap
Elaidi’nin yer aldıkları kamu spotunun tanıtımı yapıldı.

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

81

2013
NİSAN

28

‘Sahtesi Pahalı Gerçeğini Alıyorum’
TAKLİT ve korsana karşı 20 ülkede yürütülen “Sahtesi Pahalıya Gelir Ben Gerçeğini
Alıyorum” kampanyası Türkiye’de de başladı.
MİLLETLERARASI Ticaret Odasının (ICC) taklit ve
korsana karşı 20 ülkede yürüttüğü “Sahtesi Pahalıya
Gelir Ben Gerçeğini Alıyorum” kampanyası Türkiye’de de
başladı. Dünya Fikri Mülkiyet Gününde başlatılan “Sahtesi
Pahalıya Gelir Ben Gerçeğini Alıyorum” kampanyası,
dünyada ICC’nin taklit ve korsanla mücadele birimi
Sahtecilik ve Korsanla Mücadele İçin İş Dünyası Hareketi
(BASCAP) öncülüğünde gerçekleştirilirken, Türkiye’de
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milletlerarası Ticaret Odası
Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından organize ediliyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER
Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği
kampanya kapsamında, alışveriş merkezlerinde
stant açılıp, eğitim seminerleri düzenlenecek. Afiş
ve broşürlerin de dağıtılacağı kampanyada, Kültür
ve Turizm Bakanlığının desteği ile televizyonlarda
bilinçlendirici bir reklam da yapılacak. Kampanyaya,
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Alışveriş
Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, Kategori
Mağazacıları Derneği, Gıda Perakendecileri Derneği
ve yerel ve uluslararası özel şirketler destek veriyor.

10 BÜYÜK MARKA
TOBB ve ICC Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
’da ICC BASCAP, yaklaşık 20 ülkede, taklit ve korsanla
mücadele için “Ben Gerçeğini Alıyorum” adı altında bir
farkındalık kampanyası yürüttüğünü belirterek, ICC
Türkiye ve TOBB olarak bu kampanyayı Türkiye’de
başlattıklarını
kaydetti.
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100. yılı 2023’te 500 milyar dolar
ihracat hacmine ulaşarak küresel dış ticaret hacmi
içindeki payının yüzde 1,5’e çıkartmayı, dünyanın 500
büyük şirketi içinde en az 10 küresel Türk şirketi ile yer
almanın hedeflediğim anımsattı.
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‘Fikrî Mülkiyet Yoksa,
Batsın Bu Dünya!’
İlk kez düzenlenen Telif Hakları Ödülleri’nde İskender Pala’nın ödülünü Rifat
Hisarcıklıoğlu ile Kültür Bakanı Ömer Çelik verdi.
Başlıktaki ifade, Kültür ve Turizm II Bakanlığı’nın
önceki akşam “Dünya Fikrî Mülkiyet Günü” sebebiyle
ilk kez düzenlediği “Telif Hakları Ödülleri” gecesinde
Bakan Ömer Çelik’in Orhan Gencebay’a atıfta bulunarak
söylediği cümlelerden: “Fikrî mülkiyet yoksa, batsın
bu dünya!” İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen
gecede iş ve kültür sanat dünyasının önemli isimleri, telif
haklarını gözeten birliklerin temsilcileri, fikrî mülkiyeti
Bakan Çelik’ten dinlediler. Çelik, konuşmasına Orhun
Abideleri’nin, Mostar Köprüsü’nün fikrî mülkiyetinin
Türkiye’ye ait olduğunu ve fikrî mülkiyet alanının
sadece misak-ı milli sınırlarıyla tarif edilemeyeceğini
söyleyerek başladı. Sanatçıların ve fikir adamlarının
fikrî mülkiyet haklarının korunmasının sadece hukukî
bir mesele olmadığına ve bunun milletin bekası adına

önemine değinen Bakan, güçlü bir siyasi ve ekonomik
yapının yanında güçlü bir kültürel hayatın da gerekli
olduğunu ifade etti.
Gecede telif hakları konusunda toplumsal
duyarlılık oluşturulması sürecinde yaptıkları çalışmalar
için Doğuş Yayın Grubu, Anadolu Üniversitesi, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü ödül aldı. Fikir hırsızlığına karşı
hazırlanan kamu spotunda da rol alan Orhan Gencebay,
Ayşe Kulin, İskender Pala ve moda tasarımcısı Mehtap
Elaidi de ödüllendirildi. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü (WIPO), Yılmaz Erdoğan ve ressam Eşref
Armagan’a “WIPO Yaratıcılık Ödülü” sundu ve WIPO
temsilcisi Omar Katbi’ye de Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından onur plaketi verildi.
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2023 Hedeflerine
‘Çözüm’ Revizyonu
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, terörden arınmış Türkiye’nin,
ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda büyük sıçrama yapacağını söyledi ve “Böyle
bir Türkiye’de tahmin ediyorum ki 2023 hedeflerini yeniden revize edip, hedefleri
büyütmek durumunda kalacağız” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
68. Mali Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurula
katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kurt
meselesi ve buna bağlı olarak Türkiye’de yıllardır
çözümlenemeyen terörün son bulması halinde
cumhuriyetin 100’üncü yılı için belirlenen hedeflerin
pozitif olarak revize edilebileceğini söyledi. Bakan
Yazıcı, terörden arınmış, kardeşliği güçlenmiş bir
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda
büyük sıçrama yapacağını belirterek, “Böyle bir
Türkiye’de tahmin ediyorum ki 2023 hedeflerini yeniden
revize edip, hedefleri büyütmek durumunda kalacağız.
Çünkü ekonomik büyümenin de en büyük dinamiği

84

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

güven ve istikrardır. Güvenin tesis edildiği bir Türkiye
uluslararası sermaye için daha cazip hale gelir” dedi.

ÖNÜNÜZÜ AÇIYORUZ
Bakan Hayati Yazıcı, Türkiye’yi ticaretin en
kolay, aynı zamanda en güvenli yapıldığı ülke haline
getirmek istediklerini belirterek, reel sektörün çatı
kuruluşu TOBB’un, ? Türkiye’nin ekonomisine yön
veren, güç katan kuruluşlarından biri ve en büyüğü
olduğunu vurguladı. Yazıcı, “Sizler, sadece kendi
sofranıza değil; binlerce insanın sofrasına aş getirme
gayretinde olan insanlarsınız” diye konuştu. Bazılarının
tüccar ve sanayicilere geçmişte zaman zaman engel

2013
MAYIS
olduğunu ancak kendilerinin bu anlayışta olmadıklarım
vurgulayan Yazıcı, “Hükümetlerimiz göreve geldiğinden
beri, özel sektörün önünü her zaman açtık. Sizleri
bağlayan zincirleri kırdıkça Türkiye’yi bağlayan
zincirleri de kırdığımızı gördük. Hiçbir zaman ‘sen sus’
demedik” dedi.

REKABET GÜCÜNÜZÜ ARTIRIYORUZ
İstikrar ve güven ortamı korunduğu sürece,
üstesinden gelinemeyecek, hiç bir sorunun olmadığını
belirten Yazıcı, şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin
100. yılı için büyük hedeflerimiz var. Bu hedefleri birlikte
gerçekleştireceğiz. Hükümet olarak görevimiz, sizin
önünüzü açmak, engelleri kaldırmaktır. Çalışmalarımızı
bu doğrultuda yürütüyoruz. Hedefimiz, dünyadaki
rakiplerinize karşı sizlere avantaj sağlamak.”

Oda seçimleri, makam kapma yarışı olmasın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve
borsalarda önümüzdeki günlerde seçimlerin olduğunu
hatırlatarak, “Elbette her seçimde rekabet olur, yarış
olur ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Oda ve
borsalardaki seçimler makam kapma yarısı değil,
camiamıza ve ülkemize hizmet yolunda bayrak
yarışıdır” dedi.

Seçim ertelendi mali genel kurul yapıldı
TOBB’da bu yıl farklı bir genel kurul yaşandığını
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kanunen
Mayıs ayında yapılması zorunlu olan mali genel kurulu
yaptıklarını, daha önce ertelenen oda ve borsaların
yönetimleri için yapılacak seçim sürecinin ise 81 il ve
160 ilçede devam ettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Oda
ve borsa seçimleri tamamlandıktan sonra ağustosta
da, seçimli genel kurulumuzu, en geniş katılımla, büyük
bir coşkuyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Biz bu ülkenin hizmetkârıyız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da terörün
bitmesinin iş dünyası için ne kadar önemli olduğuna
vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Başbakanımızın
davetiyle akil insanlar heyetinde yer aldık, Kendisi
şunları ifade etti; ‘Vatandaş ne düşünüyor, sorun,
Endişeleri, beklentileri nelermiş öğrenin. Bir rapor
halinde devletin kurumlarına gönderin.’ Yani biz nabza
göre şerbet vermeye değil, nabız tutmaya gidiyoruz. Biz
hep ‘huzur olmazsa ticaret, ticaret olmazsa zenginlik
olmaz’ dedik. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğü
çerçevesinde, biz bu ülkenin hizmetkârıyız. Devletin
verdiği görevden kaçılmaz.”
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Hisarcıklıoğlu: Nabza Göre Şerbet Vermeye Gitmiyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ertelenen TOBB
seçimi öncesindeki Mali Genel Kurul’da delegelere hitap
etti. Delegelere “Makamlar gelip geçicidir” mesajı veren
Hisarcıklıoğlu, akil insanlar heyetinde yer alması için
de “Nabza göre şerbet vermeye değil, nabız tutmaya
gidiyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa seçimlerinin
“bayrak yarışı” olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Size emanet edilen makamların hizmet aracı
olduğunu bildiniz ve hep bu anlayışla çalıştınız. Öbür
tarafta hesabın olduğunu hep akılda tuttunuz. Herkes
bilsin ki oda ve borsa başkanları, meclis üyeleri ücret-maaş
almazlar. Siz kendinizi doğru anlatmazsanız, başkaları
sizi eksik anlatır. Elbette her seçim sürecinde rekabet
olur, yarış olur. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Oda
ve borsalarımızdaki seçimler makam kapma yarışı değil,
camiamıza ve ülkemize hizmet yolunda bayrak yarışıdır.
Makamlar gelip geçicidir.”
Akil İnsanlar heyetinde yer almasına da değinen
Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:

‘Her meselede biz ön aldık’
“Başbakanımızın daveti üzerine Akil insanlar heyeti
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içinde yer aldık. Kendisi bizlere çok açık olarak şunları
ifade etti: ‘Vatandaş ne düşünüyor, sorun. Endişeleri,
beklentileri nelermiş öğrenin. Sonra bunları bir rapor
halinde devletin kurumlarına gönderin’. Yani biz nabza
göre şerbet vermeye değil, nabız tutmaya gidiyoruz. Bizim
böyle bir görevden geri durmamız söz konusu olamaz. Bu
ülkenin hizmetkârıyız, görev almaya hazırız.”

Bakan Yazıcı: Amacımız şeffaflık
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise TOBB’da
seçimlerin ertelenmesine neden olan sistem değişikliği ile ilgili
şunları söyledi: “TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda
ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler
yaptık. Amacımız, yürütülen hizmetler itibariyle kamu nitelikli
meslek kuruluşu niteliği taşıyan oda ve borsaların, şeffaf ve
kurumsal yapılara kavuşmasını sağlamak. Oda ve borsa
organ seçimlerinde şeffaflık ve demokratik katılım artsın. Bu
çerçevede, seçme hakkının kullanılabilmesi için temsilcinin
temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisinin en az altı aydır
bulunması şartını tamamen kaldırdık. NACE sistemini
hep birlikte hayata geçirdik. Türkiye’de hiçbir kurum, hangi
faaliyeti yürüten kaç firma olduğunu bilmiyordu. Doğru ve
etkili sanayi politikalarını uygulayamıyorduk. Bu sistemle
artık bunlar mümkün ve kolay hale geldi.”
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Görevimiz Engelleri Kaldırmak
Türkiye’yi ticaretin en kolay, aynı zamanda en güvenli yapıldığı ülke
haline getirmek istediklerini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için hedeflerimiz var. Hükümet olarak görevimiz,
önünüzü açmak, engelleri kaldırmaktır” dedi
‘5086’ün çıkmasını bekliyoruz’
Süresi dolan 5084 sayılı teşvik sisteminin (49 ilde on
işçi çalıştıran işyerlerinde işçi primlerinin işveren payının
organize bölgelerde tümü, diğer yerlerde yüzde 80’ini Hazine
ödüyordu) devam etmesi için yoğun faaliyet yürüttüklerini
söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yakında olumlu haberin
gelmesini bekliyoruz. Yarın, bugünden daha adil paylaşan,
daha özgür olmak istiyorsak, birbirimize kenetlenelim” dedi.

Ticareti iyi yapacağız’
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye’yi
ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı bir ülke haline getirmek
istediklerini söyledi. Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB)
Ankara’da yapılan 68’inci mali genel kurulunda konuşan
Yazıcı, “Hükümetin, ekonominin en büyük gücü tacir ve
sanayicilerdir. Sizler, sadece kendi sofranıza değil, binlerce
insanın sofrasına aş getiren insanlarsınız” diye konuştu.

‘Sizin önünüzü açacağız’
Bazılarının tüccar ve sanayiciye geçmişte zaman
zaman engel olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Cumhuriyetin
100’üncü yılı için büyük hedeflerimiz var. Bu hedefleri birlikte
gerçekleştireceğiz. Hükümet olarak burada bizim görevimiz,
sizin önünüzü açmak, önünüzdeki engelleri kaldırmaktır.
Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Hedefimiz,
dünyadaki rakiplerinize karşı sizlere avantaj sağlamak” dedi.

35 milyar dolarlık risk
Şirketlerin ihracatlarına en büyük desteği veren
meslek örgütü haline geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, yurtdışı taşımacılığın yapılabilmesi
için 35 müyar dolarlık teminat riski üstlendiklerini belirtti.
Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş olduklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu,, gümrük kapılarını düzelterek lojistik
maliyetini 1 yılda 450 milyon lira azalttıklarını söyledi.
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Tobb’da En Sakin
Genel Kurul Yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
ağustosta yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde
gerçekleşen mali genel kurula, seçim telaşında olan
oda ve borsa başkanları damgasını vurdu. Bu yıl ilk kez
genel kurul, oda ve borsa seçimleri tamamlanmadan
gerçekleşti. Bugün ve yarın dahi birçok odada
seçim olması nedeniyle, oda ve borsa başkanlarının
gündeminde kendi seçimleri vardı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa tuttuğu konuşmasında âkil
adamlığı vardı “Akil adam olarak nabza göre şerbet
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vermeye değil, nabız tutmaya gidiyoruz” dedi. 54 yıldır
TOBB üyesi olan Nejat Basmacı’nın genel kurulda
olmamasını da hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Hastaya şifa
diliyoruz” dedi.
Seçimlerin 3 ay ertelenmesi nedeniyle bu yıl
Odalar Birliği iki ayrı genel kurul gerçekleştirecek. Bu
genel kurullardan ilki dün yapıldı. Seçim olmamasına
karşın TOBB delegelerinin büyük bir kısmının katıldığı
TOBB’un mali genel kurulunda Hisarcıklıoğlu da 16
sayfalık kısa bir konuşma yaptı.

2013
MAYIS

‘Türkiye İle İş Yapan Kazanır’
TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Şimdi biz diyoruz ki, sizdeki
müthiş bilgi ve teknoloji birikimi ile bizim bütün bu coğrafyadaki gücümüzü,
avantajımızı birleştirelim. Emin olun yeniden şekillenen bu coğrafyada Türkiye ile iş
yapan kazanır. Biz TOBB ve DEİK olarak bu alanda Japon firmalarına yol göstermeye,
ticaret ortakları bulmaya hazırız. Türk-Japon işbirliğinin hizmetindeyiz” dedi.
DEİK Türk-Japon İş Konseyi tarafından Ankara’da
düzenlenen Türk-Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı’na,
TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan ve Japonya Başbakanı Shinzo
Abe, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı
Hiromasa Yonekura ve çok sayıda işadamı katıldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Japon
yatırımlarının Türkiye’ye gelmesini önemsediklerini ifade
ederek, buna engel olan sorunların üzerine gitmeye
hazır olduklarını belirtti. Türkiye ve Japonya arasındaki
ekonomik ilişkilere ve dostluğa çok önem verdiklerini,
Türkiye ve Japonya’nın Asya’nın iki ucunu tutan iki güçlü
sütun gibi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ülkeler
arası ekonomik ilişkiler güçlenirse sadece Asya da değil,
Atlantik’ten Pasifik’e kadar olan coğrafyada en aktif, en
dinamik yatırım ve ticaret gücü oluşabilir” diye konuştu.

TÜRKİYE YARINA ODAKLANDI
Türkiye’nin İtalya ile Çin’in arasında güçlü demokrasisi
olan, serbest piyasa ekonomisine sahip en güçlü ülke
olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “2008 krizinden bu yana Avrupa’da net 6 milyon
kişi işini kaybetti. Biz ise 2008’in son çeyreğinden bu yana,
tam 4,8 milyon kişiye istihdam sağladık. Avrupa bugünün
derdine düşmüşken, biz yarma odaklandık. Öte yandan
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki petrol zengini bölge,
iç sorunlarla boğuşuyor. Zira petrole dayalı ekonomi,
devletleri zengin ederken, halklar fakir bırakıyor. Biz ise
petrol ve doğalgazımız olmadan, girişimci gücümüzle
üretmeye, ihracat yapmaya, insanımızın refahını
artırmaya devam ediyoruz. Bölgenin enerji kaynaklarını
batıya bağlayarak, bir enerji üssü haline geliyoruz.”
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2013
MAYIS
Türkiye’nin yatırım yapmak için cazip yönlerini anlatan
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi biz diyoruz ki, sizdeki müthiş
bilgi ve teknoloji birikimi ile bizim bütün bu coğrafyadaki
gücümüzü, avantajımızı birleştirelim. Emin olun yeniden
şekillenen bu coğrafyada, Türkiye ile iş yapan kazanır. Biz
TOBB ve DEİK olarak bu alanda Japon firmalarına yol
göstermeye, ticaret ve yatırım ortakları bulmaya hazırız.
Türk-Japon işbirliğinin hizmetindeyiz” dedi.
3. ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ DESTEKLENMELİ
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise konuşmasında,
Türkiye ile Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşması
(STA) müzakerelerine ilişkin, “Müzakerelere, bugünse
bugün, en geç yarın mutlaka başlamamız gerekiyor” dedi.
Japonya’nın dünyanın 3. büyük ekonomisi olduğunu
hatırlatan Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Türkiye, Asya’nın en
batısında, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan dünyanın
en büyük ekonomisi. Adeta dünyada son Japonya’nın
Türkiye’deki doğrudan yatırımları Türkiye’de Japon
sermayeli 145 firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’de bulunan
Japon şirketleri arasında Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo,
Itochu ve Marubeni gibi büyük holding şirketleri, Toyota,
Honda, Isuzu, Yazaki, Denso, Aisin, Bando, NTN, Toyoda
Iron VVorks, Sango, Yamato, Bridgestone, Kagome, Sompo,
JTI, YKK, Alesco Kansai gibi şirketler ve Japonya’nın üç
büyük bankası olan The Bank of TokyoMitsubishi, Mizuho
Corporate Bank ve Mitsui Banking Corporation bulunuyor.
4 yıldaki ekonomik krize meydan okuyan bir ülke”
şeklinde konuştu.
İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 3.9 milyar
dolarlık dış ticaret hacminin ülkelerin gerçek potansiyelini
yansıtmadığına işaret eden Çağlayan, tarihi dostluğa
karşın ekonomik ilişkiler açısından Türkiye aleyhine çok
dengesiz bir yapı bulunduğunu dile getirdi.
Çağlayan, geçen yıl Türkiye’nin Japonya’ya 332
milyon dolarlık ihracatına karşılık, Japonya’nın Türkiye’ye
ihracatının 3.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade
ederek, “800 milyar dolara yaklaşan Japonya’nın ithalatında
332 milyon doların bir şey ifade etmediğini belirtmek
istiyorum” diye konuştu. Kendisinin de iş dünyasından
gelen biri olduğunu anımsatan Çağlayan, “Meseleye iki
ülkenin birbirine ihracat yapması olarak bakmıyorum.
Burada asıl olan karşılıklı yatırımların artırılması, daha da
önemlisi 3. ülkelerde Türk ve Japon iş dünyasının güçlerini
değerlendirmesidir” şeklinde konuştu.
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STA MÜZAKERELERİ BAŞLAMALI
Çağlayan, Türkiye’nin son 10 yılda ortalama yüzde
5.1 büyüdüğünü ve geçen yıl dünyanın en fazla ihracat
yapan ikinci ülkesi olduğunu hatırlattı. Teşvik sistemine
de değinen Çağlayan, sistemin Japon iş dünyasına
çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Çağlayan
konuşmasında ayrıca, Japonya Başbakanı Shinzo
Abe’nin ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin
yanı sıra karşılıklı yatırım ve 3. ülkelerde işbirliği fırsatları
konusuna da katkı yapmasını diledi.
STRATATEJİK DİYALOG ARTACAK
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Türkiye kelimesinin
Japonlar için çok güzel bir anlam ifade ettiğini belirterek,
iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri
bulunduğunu kaydetti. “Yaklaşık 30 yıl önce Türkiye’ye
gelen ilk Japonya Dışişleri Bakanı Şintaro Abe babamdı.
Ben de ilk defa Türkiye’ye onunla gelmiştim” diyen
Abe, Türkiye-Japon İş Konseyi’nin 20’nci toplantısında
bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Abe konuşmasında, “Japonya olarak çok çalışan Türk
insanını yakından izliyoruz. Ülkeler arasında daha fazla üst
düzey ziyaretler gerçekleştirilmesini arzu ediyorum. Bizim için
işbirliğinin sınırı ufuk çizgisidir” ifadelerini kullandı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini ifade eden Abe,
“Bu görüşmelerde Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik
diyalogun artacağını ümit ediyorum. Özellikle savunma
alanında da çalışmalarda bulunacağız. İlişkiler yeni bir boyut
kazanacak” dedi.
Abe ayrıca, İstanbul ve Tokyo’nun 2020 Olimpiyat
Oyunları’na ev sahipliği yapmak için aday olduklarını
da anımsatarak, “Eğer İstanbul, olimpiyat oyunlarına ev
sahipliği yapmaya hak elde ederse, bunu ilk alkışlayan
ben olacağım. Aynı şekilde Tokyo Olimpiyatları düzenleme
hakkı elde ederse hiç şüphem yok ki bizi de ilk tebrik eden
Türkiye olacaktır” şeklinde konuştu.
MÜZAKERELER EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK
Hisarcıklıoğlu’nun Japon mevkidaşı Keidanren
Başkanı Hiromasa Yonekura da Japonya’nın büyüme
stratejisinin önemli unsurlarından birinin ekonomik
ortaklıkların güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Yonekura,
Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ortaklık
anlaşmasına ilişkin müzakerelerin en kısa sürede
başlayacağını dile getirdi.

2013
MAYIS

‘2023’te Avrasya’nın
Birincisi Türkiye’
AFYONKARAHİSAR’DA ‘Odalar ve Borsalar
İstişare Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu,
2023’te dünyada en fazla uluslararası müteahhidin
Türkiye’den çıkacağım söyledi. Toplantıda konuşan

Hisarcıklıoğlu. “2002’de Türkiye dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına girecek. Avrasya ekonomisinin
birincisi olacağız’ dedik. İtalya ile Çin arasında en büyük
ekonomiyi Türkiye yaptık. 2023’e geldiğimiz zaman en
fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak” dedi.
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2013
MAYIS

Hisarcıklıoğlu: Dünyanın
En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Gireceğiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“2023’te
cumhuriyetimizin
100. yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına sokacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Afyonkarahisar’da bir termal otelde düzenlenen
“Afyonkarahisar Müşterek Odalar ve Borsalar”
toplantısında, TOBB’un şu anda Türkiye’nin “en
demokratik” kurumu olduğunu söyledi. Oda ve borsa
ziyaretlerinde kendilerine gelen talepleri çözmek için
çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin,
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi
olduğunu kaydetti.

mı? İflas mı ettik? Acaba Türkiye’den nasıl kaçarız diye

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “2002 yılındaki
genel kurulumuzda, Türkiye ekonomik krizde, battık

En büyük ekonomik güç Türkiye haline geldi. Bunu hep

92

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

düşünenlerin olduğu dönemde dedik ki; umudunuzu

yitirmeyin, Türkiye dünyanın İlk 10 ekonomisi arasına
girecek. Hedef koydukça 2002’de dedik ki 100

milyar dolar ihracata ulaşacağız. Kriz varsa çare var
dedik ve şimdi hedefimiz var. 10 yıl sonra 2023’te

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’yi dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Avrasya

coğrafyasında bir numara biz olacağız. Şu anda zor
dönemde yapmış olduğumuz başarıyla beraber İtalya
ile Çin’in arasındaki sanayi devi Türkiye haline geldik.
beraber yaptık,”

2013
HAZİRAN

01

‘Sigortacılık Sistemi,
Kâra Değil Riske Ortak Olmakta’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Unutulmamalıdır ki sigortacılık sistemi, girişimcinin, iş
adamının ve vatandaşın kârına değil, riskine ortak olmaktadır. Bu ortağı göz ardı etmek
olanaksız” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Unutulmamalıdır
ki sigortacılık sistemi, girişimcinin, iş adamının ve vatandaşın
kârına değil, riskine ortak olmaktadır. Ticari hayatımızın
devam etmesine imkân sağlayan ve sadece riskimize
garantör olan bu ortağı göz ardı etmek olanaksız” dedi.
Hisarcıklıoğlu, yayınladığı mesajında, ülke genelinde sigorta
bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilen
“Sigortacılık Haftası” m kutladı. Türkiye’de son on yılda en
yüksek büyüme potansiyelini yakalayan sektörlerden birinin
de sigortacılık sektörü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Kimse yarının nasıl olacağını bilemez. İşte bu nedenle,
her şey yok olduktan sonra değil, olmadan önce tedbirini
almamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki, iş dünyasında para
kazanmak çok zor. Rakiplerimizle yarışabilmek için gecemizi
gündüzümüze katarak çalışmanın yanı sıra, ekipman ve
teknolojik yatırıma da ihtiyacımız var. Hal böyleyken tüm bu
değerlerin bir şekilde sigortalanması da önem kazanıyor”
dedi. “Unutulmamalıdır ki sigortacılık sistemi, girişimcinin, iş
adamının ve vatandaşın kârına değil, riskine ortak olmaktadır.

Ticari hayatımızın devam etmesine imkân sağlayan ve
sadece riskimize garantör olan bu ortağı göz ardı etmek
olanaksız” diyen Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. olan 2023 yılında
ihracatımızı 500 milyar dolara yükseltmek ülkemizin ortak
hedefi haline geldi. Üreterek, çalışarak, hep birlikte bunu
gerçekleştirebilecek kapasiteye, her türlü imkâna, coğrafi
konuma sahip bir ülke halindeyiz. Ama bu hedeflere ulaşmak
için gerekli adımları da atmak mecburiyetindeyiz. İşte bizim
buradaki hedeflere ulaşmamız için en önemli unsurlardan
biri sigortacılık sektörü olacak. Ağaç yaşken eğilir. Bunun için
yeni nesillerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Genç beyinlerimizi,
geleceğin iş adamlarım ve genç girişimcilerini yetiştirirken,
alacakları riskleri minimize edecek alternatifleri de onlara iyi
öğretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Birliğimiz nezrimde
örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta
olmak üzere, tüm iş âleminin, sektörde görev yapan tüm
çalışanların ve vatandaşlarımızın Sigortacılık Haftasını en
içten dileklerimle kutluyorum.”
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2013
HAZİRAN

05

TOBB’dan
‘Şiddet Hiçbir Şeyi Çözmez’ Açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gezi
olaylarıyla ilgili olarak şiddet ve kavganın hiçbir
şeyi çözemeyeceğini bildirdi. TOBB’dan yapılan
açıklamada, son günlerde İstanbul’dan başlayarak
birçok ile yayılan olayları iş dünyasının üzüntüyle
izlediği belirtildi. Bölge ve küresel ekonominin zor
bir dönemden geçtiği, dengelerin hızla değiştiği bu
dönemde huzura ve istikrara her zamankinden daha
fazla ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye’nin
geleceğine yatırım yapan ve 15 milyonu istihdam eden
Türk özel sektörünün bir an önce sağduyunun hâkim
olmasını beklediği kaydedildi.
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Samimi vatandaş
Gösteri hürriyeti kapsamında bazı vatandaşların
sergilediği demokratik davranışların, kötü amaçlı
marjinal unsurların provokasyonlarına karşı korunması
gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Samimi vatandaşlarımız da bu hususta duyarlılık
içerisinde olmalı ve şiddet, yakma, yıkma gibi suç
teşkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri gölgelemesine
izin vermemelidir.”

2013
HAZİRAN

07

‘Gösteri Haktır Ama
Marjinal Tepkileri Onaylamıyoruz’
Türkiye’nin en büyük meslek kuruluşlarından
TOBB’nin ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonunun da (TESK) aralarında bulunduğu
6 sivil toplum kuruluşu, son günlerdeki olaylara ilişkin
basın toplantısı düzenledi.
TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen
toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in yanı sıra Türk-İş
Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu ve TZOB Genel Sekreteri Hikmet Yavuzyiğit
katıldı. STK’lar adına Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak
açıklamada şöyle denildi:

EN TABİİ HAKTIR
“Vatandaşlarımızın
hukuk
çerçevesinde
taleplerini dile getirmesi, en tabii vatandaşlık hakkıdır.
Gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın

çevre duyarlılığıyla başlattığı demokratik haklarını
kullanılmasını destekliyoruz. Ancak son günlerde
gösterilerin, marjinal gruplar tarafından farklı
mecralara çekilmek istendiğini; gelişmelerin ülkemiz
üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin
hazırladığını üzülerek görüyoruz... Şiddet ve kavga,
hiçbir şeyi çözmediği gibi sorunlar içinden çıkılmaz
hale getirir. Hiçbir hak arayışı, vatandaşımızın
can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmasına,
esnafın mağduriyetine ve kamu mallarına zarar
verilmesine gerekçe olamaz. Samimi vatandaşlarımız
bu hususta duyarlılık içerisinde olmalı ve yakma,
yıkma gibi suç teşkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri
gölgelemesine izin vermemelidir. Demokrasi içinde ve
demokratik kurum ve kurallara saygılı olarak hareket
edilmelidir. Devletimiz ve kurumlanınız da samimi
vatandaşlarımızın, demokratik haklarını kullanmalarına
sonuna kadar imkân sağlamalıdır. Türkiye, demokrasisi
ve hukuk standartlarıyla bu olaylar kısa sürede
atlatacak güçtedir.”
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2013
HAZİRAN

07

İş Dünyası Gezi Parkı Eylemleri İçin Konuştu

Hak Kullanmaya Evet, Kavgaya Hayır
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı ile başlattığı
demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz. Ancak marjinal gruplarca farklı
mecralara çekilmek istendiğini görüyoruz” dedi.

TÜRKİYE’nin en büyük meslek kuruluşlarından
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun da (TESK)
aralarında bulunduğu 6 sivil toplum kuruluşu, ülke
geneline yayılan Taksim Gezi Parkı eylemlerine ilişkin
ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkam
Bendevi Palandöken’in yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı
Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Memur-Sen Genel Başkam Ahmet Gündoğdu ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Sekreteri
Hikmet Yavuzyiğit katıldı.
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HUZUR VE İSTİKRAR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gösteri hürriyeti
kapsamında vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı
ile başlattığı demokratik hakların kullanılmasını
destekliyoruz ancak son günlerde gösterilerin marjinal
gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini,
gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara
hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerek görüyoruz.
Tüm dünya sorunlarla boğuşurken, huzura ve ^istikrara
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şiddet ve
kavga, hiç bir şeyi çözmediği gibi, sorunları içinden
çıkılmaz hale getirir.”
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CAN VE MAL GÜVENLİĞİ
Hisarcıklıoğlu, ‘hiçbir hak arayışının, vatandaşın
can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmasına, esnafın,
tüccarın mağduriyetine ve vatandaşların vergileriyle
temin edilen kamu mallarına zarar verilmesine gerekçe
olamayacağını’ vurguladı ve demokratik kurum ve
kurallara saygılı olarak hareket edilmesinin önemine
işaret etti. Hisarcıklıoğlu, devletin ve kurumların samimi
vatandaşların demokratik haklarım kullanmalarına
sonuna kadar imkan sağlamaları gerektiğini söyleyerek,
“Türkiye, demokrasisi ve hukuk standartlarıyla bu
olayları atlatacak güçte. Aziz milletimizin tarihsel
tecrübesi ve sağduyusu, bizleri parlak yarınlara
taşıyacaktır” diye konuştu. İSO: Herkes duyarlı ve
özenli olmalı

İSO: Herkes duyarlı ve özenli olmalı
İSTANBUL Sanayici Odası (İSO) Başkanı Erdal
Bahçıvan, şöyle konuştu: “Düşünce, ifade ve protesto
özgürlüklerinin demokrasinin ayrılmaz bir parçası
olduğuna dair inancımız tam. Toplumsal huzur
ve barışımızın korunması amacıyla tüm kesimleri
duyarlı ve özenli davranmaya davet ediyoruz.
Demokratikleşmede ve ekonomide son yıllarda
sergilediğimiz önemli başarının, bir kaos sürecine
kurban edilmesi telafisinin her kesim için zor sonuçlar
doğuracağı aşikar.

İTO: Çözüm sağduyulu olmaktan geçiyor
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Cağlar, “Son 10 yılda elde ettiğimiz ekonomik ve siyasi
kazanımlara gölge düşürülmesinden hiç kimse bir
şey kazanmaz. Olayların sağduyu ile son bulmasının
zamanı gelmiştir. Çevre duyarlılığı ile başlayan
hareketin provokatif grupların aracı haline gelmemesi
için tek çözüm yolu sağduyulu davranmaktır” dedi.

ATO: Gezi’nin faturası esnafa çıkmasın
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih
Bezci, Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi’nde ‘süren Gezi
Parkı eylemlerine ilişkin, “Geç saatlere kadar süren
eylemler nedeniyle Kızılay ve civar bölgelerdeki esnaf
büyük zarar
* ‘ gördü. Hak arama eylemi yapanların
esnafın ve tüccarın hakkına da saygı duyması gerekir.
Restoran ve sinema müşterilerinde yüzde 30 ila 90
arası düşüş yaşandı. Bu tabloya bakılırsa, eylemlerinfaturasını Ankara esnafı ödüyor” dedi.

BTSO: Tüm taraflara sorumluluk düşüyor
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı
İbrahim Burkay, “Düşünceyi ifade etme ve gösteri
özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz parçalarıdır.
Toplumun her kesimi, düşüncesini özgürce ifade
edip taleplerini kamuoyu ile paylaşabilmelidir. Burada
önemli olan toplumsal barışa, huzura ve istikrara zarar
vermemektir. Demokratikleşme ve uzlaşma kültürü
kulvarında da, ekonomik kalkınma hızını yakalamalıyız.
Tarafları sağduyulu olmaya, uzlaşı kültürüne katkı
yapmaya çağırıyoruz.

Zorlu: Hepimiz aynı gemideyiz
ZORLU Holding Başkanı Ahmet Zorlu, “Hepimiz
aynı gemideyiz. Barış sürecinde ilerleme kaydedilirken
bu olayların ortaya çıkması çok üzücü. Son 10 yılda
politik ve ekonomik anlamda önemli bir kalkınma
içerisindeyiz. Bu olanlara bir anlam veremiyorum” dedi.

Tamince: Çatışma bizi farklı yerlere taşır
RIX0S Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince,
insanların büyük bir hassasiyetle çevrelerini
savunmaları kadar doğal bir şey olmadığını belirterek,
“Yangın çıkararak, arabalara, binalara zarar vererek
yapılan eylemler, çatışmalar Türkiye’yi farklı yerlere
taşır” dedi.

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

97

2013
HAZİRAN

07

İşçi, İşveren ve Memurdan
‘Ülke Zarar Görüyor’ Uyarısı
Gezi Parkı protestoları nedeniyle bir basın toplantısı yapan işveren, esnaf, isçi,
memur ve çiftçi temsilcileri itidal çağrısı yaptı. Açıklamada “Gösteriler, marjinal gruplar
tarafından farklı mecralara çekilmek isteniyor” uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE’NİN en büyük meslek kuruluşlarından
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun da (TESK)
aralarında bulunduğu 6 sivil toplum kuruluşu, yaşanan
olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek ‘ülke
zarar görüyor’ uyarısı yaptı. TOBB’da gerçekleştirilen
toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in yanı sıra
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Cündoğdu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Sekreteri Hikmet Yavuzyiğit katıldı.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da
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başlayarak son günlerde birçok ile yayılan olayları
dikkatle izlediklerini söyledi.

Başka mecralara çekiliyor
Vatandaşların hukuk kuralları çerçevesinde
taleplerini dile getirmesinin, en tabii vatandaşlık hakla
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın
çevre duyarlılığı ile başlattığı demokratik hakların
kullanılmasını destekliyoruz ancak son günlerde
gösterilerin marjinal gruplar tarafından farklı
mecralara çekilmek istendiğini, gelişmelerin ülkemiz

2013
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üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin
hazırladığını üzülerek görüyoruz. Tüm dünya sorunlarla
boğuşurken, herkesin bakışlarının yükselen Türkiye
üzerinde odaklandığı bu dönemde, huzura ve istikrara
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şiddet
ve kavga, hiç bir şeyi çözmediği gibi, sorunları içinden
çıkılmaz hale getirir.”

TOBB: KÜFÜR VE HAKARET DEMOKRATİK
HAK OLAMAZ
TOBB’dan
yapılan
yazılı
açıklamada
“Vatandaşlarımızın hukuk kuralları çerçevesinde
taleplerini dile getirmesi, en tabi vatandaşlık hakkıdır.
Ancak gösterilerin, bu amacın dışına çıkarılarak farklı
mecralara çekilmek istendiğini, gelişmelerin ülkemiz
üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin
hazırladığını üzülerek görüyoruz. Açıkça ifade ediyoruz:
Bu ülkenin başbakanına, ailesine, parlamentomuza,
kurumlarımıza ve toplumun farklı kesimlerine yönelik
hakaret ve küfür içerikli söylemler demokratik bir hak
değildir” denildi. Açıklamada “Herkes bilmelidir ki, bu
isi yapanların amacı, Türkiye’deki farklı kesimlerin
çatışmasına yol açmak ve ülkemizde kaosu hâkim
kılmaktır. Hiçbir ahlaki değerle bağdaşmayan bu
tür ifadeleri sosyal medya aracılığıyla kullananlara,
pankart ve afişler hazırlayanlara tüm vatandaşlarımız
tepkilerini koymalıdır” ifadesi kullanıldı.

İTO: Eylemler artık bitmeli
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Cağlar: Bir haftadan bu yana devam eden olaylarda
vatandaşlarımızın gösterdiği demokratik duyarlılığı
saygı ile karşılıyoruz. Ancak gösterilerin bu saatten
sonra devam ettirilmesi, çok farklı planları olan
marjinal gruplara destek anlamına gelir. Türkiye’nin ilk
10 ekonomi arasına girme hedefini bozacak olumsuz
gelişmelere izin vermemeliyiz.

İSO: Yasal sınırlarda kalınmak
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal
Bahçıvan: Türkiye, son günlerde yaşanan toplumsal
olaylar bağlamında sıkıntılı ve endişe verici bir
süreçten geçiyor. Tepki ve protestoların meşru
zeminde, yasal sınırlar içinde kalarak, şiddetten uzak
bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Masum talep ve
niyetlerle, kaosa zemin hazırlayacak caba ve girişimler
birbirinden ayrı tutulmalı.

ATO: Fatura esnafa çıkmasın
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci:
Ankaralı tüccar ve esnaflar olarak vatandaşların hukuk
kuralları çerçevesinde taleplerini dile getirmelerinin en
tabi vatandaşlık hakkı olduğuna inanıyoruz. Ancak bu
hakkın vatandaşlarımızın, esnafımızın ve kamunun
malına zarar verilerek aranmayacağını da biliyoruz.
Fatura esnafa çıkarılmamalı.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Bütün Dünyanın Gözü Yükselen Türkiye’de
“Hukuk kuralları çerçevesinde talepleri dile
getirmek, en tabii vatandaşlık hakkı. Ancak gelişmeler
kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin hazırlıyor.
Dünya sorunlarla boğuşup herkesin bakışları yükselen
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Türkiye’ye odaklaşmışken, huzura ve istikrara her
zamankinden fazla ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız
duyarlı olmalı.”
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Gösteriler, Ekonomik
Kazanımları Yok Etmesin
İstanbul’da başlayıp çeşitli şehirlerde süren ‘Gezi Parkı protestosu’ndan iş
dünyası kaygılı. TOBB’da bir araya gelen TOBB, Türk-İ$, Hak-İ$ ve TESK başkanları
‘son günlerde gösterilerin, marjinal gruplarca farklı mecralara çekilmek istendiğini
gördüklerini’ açıkladı. Ankara ve İstanbullu sanayici de ‘itidal’ çağrısı yaptı.
İş dünyasının sivil toplum kuruluşları (STK),
yurt geneline yayılan Gezi Parkı protestoları ile ilgili
itidal çağrısı yaptı. Dün Ankara’daki Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği TOBB’da bir araya gelen işveren
ve sendika başkanları, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili
kaygılarını açıkladı. TOBB’da açıklamanın yapıldığı
toplantıya Türkiye İşçi Konfederasyonu Başkanı
(Türk-İş) Mustafa Kumlu, Hak-İş Konfederasyonu
Başkanı Mahmut Aslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken,
Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB) Genel Sekreteri Hikmet Yavuz
Yiğit ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Burada
Hisarcıklıoğlu’nun
okuduğu
ortak
açıklamada, “Son günlerde gösterilerin, marjinal
gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini;
gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara
hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerek görüyoruz.
Hiçbir hak arayışı, vatandaşımızın can ve mal
güvenliğinin tehlikeye sokulmasına, esnafın tüccarın
mağduriyetine ve vatandaşlarımızın vergileriyle temin
edilen kamu mallarına zarar verilmesine gerekçe
olamaz. Samimi vatandaşlarımız bu hususta duyarlılık
içerisinde olmalı ve yakma, yıkma gibi suç teşkil
eden fiillerin hak ve özgürlükleri gölgelemesine izin
vermemelidir.” denildi.
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İTO Başkanı İbrahim Çağlar da bir haftadan bu
yana devam eden olaylarda vatandaşın gösterdiği
demokratik duyarlılığın saygı ile karşılandığını, ancak
gösterilerin bu saatten sonra devam ettirilmesinin
farklı planları olan marjinal gruplara destek anlamına
geleceğini söyledi. Çağlar, “Türkiye’nin son 10 yılda
elde ettiği ekonomik ve siyasi kazanımlara gölge
düşürülmesinden hiç kimse bir şey kazanmaz. Olayların
artık sağduyu ile bir son bulmasının zamanı gelmiştir. “
açıklaması yaptı.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da,
“Güvenlik güçlerimizin sergileyeceği duyarlı, itidalli ve
özenli davranışların yanı sıra vatandaşlarımızın tepki
ve protestolarının da meşru zeminde, yasal sınırlar
içinde kalarak, şiddetten uzak bir tutum sergilemesi
milletimiz ve ülkemiz açısından son derece önemlidir.”
açıklaması yaptı.
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci de,
günlerdir Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi bölgelerde
süren eylemler sebebiyle esnafın kan ağladığını
belirterek, “Eylemin faturasını Ankara esnafı ödüyor.
Kızılay eyleme kapatılsın.” dedi.
Ankara’daki meslek örgütleri adına konuşan
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir şunları
söyledi: “Hak arayışı, anayasal bir hak. Gerekenin
yapılacağı sözü verildi. Artık eylemlerin bu şekilde
devamına müsaade edilmemeli. İstanbul’da bu iş
eğlenceye dönüştü ancak biz Ankara’da yakılan yıkılan
yerlerden, dövülen insanlardan bahsediyoruz. Bu
eylemlere kaülan kardeşlerimizden ve yavrularımızdan
aklıselimle
davranmasını
istiyoruz.”
TOBB’un
Ankara’daki merkezinde TOBB, TESK, Türk-İş, Hakİş, Memur-Sen başkanları ile TZOB Genel Sekreteri
bir araya gelerek, protestoların farklı bir mecraya
çekilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
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1,5 Milyon Üyeye
Düşük Faizle Finansman Desteği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyon esnafa düşük faizli
finansman için çalışma başlattıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’da düzenlenen ‘Oda ve
Borsalar Müşterek Toplantısında yaptığı konuşmada
1,5 milyon TOBB üyesine düşük faizle finansman
sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.
TOBB’un hedeflerini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle
konuşu: “Çekteki güvenceyi sağladık. Alacak sigortasını
devreye koyduk. Hukuk danışma sistemi kuruyoruz.
Üyelerimiz telefonla da bilgi alabilecek. Bunun yanında
KOBİ teşvikleri konusunda bütün üyelerimize danışma

hattı kuracağız. Her ile akademik danışman vereceğiz.
Projesi olan ancak sermayesi olmayan arkadaşları
girişimcilik merkezinde buluşturacağız.”

Gümrük kapılarında maliyet düştü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gümrüklerde
gerçekleştirdiği
modernizasyona
da
değmen
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Gümrüklerde bekleme
süresi yan yarıya düştü. Eski hali devam etse bekleme
süresi artacaktı. Bu artışın da maliyeti yine milletimize
olacaktı.”.
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‘100 Milyonluk Sermaye
İle 300 Milyon Liralık Yatırım...’
100 milyonluk sermaye ile 300 milyon liralık yatırım
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “100 milyonluk sermaye
ile 1 lira borçlanmadan 300 milyon liralık yatırımı
ticari zekamızı kullanarak yaptık. Gümrük kapılarında
modernize çalışması başlanıldı” dedi TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “1,5 milyon üyemizin düşük faizle
finansmana erişmesi için çalışma başlattık” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen “Oda
ve Borsalar Müşterek Toplamışı”’ da yapüğı konuşmada,
şehirlerin vizyonunu ve ufkunu açabilecek hizmetleri
vatandaşlara sunmaya çakştiklannı söyledi. Oda ve
borsaların mekanlarının hizmet kalitesinin sunumu
açısından önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye genelinde 131 oda ve borsanın verdiği üstün
hizmetle “akredite oda” konumuna geldiğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şuanda 355 odanın da üyesine İngilizce
hizmet verebilecek noktaya geldiğini dile getirdi. Oda ve
borsaların 410 milyon TL hibe desteğiyle proje hazırladığım
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İOO milyonluk
sermaye ile 1 lira borçlanmadan 300 milyon liralık yahnim
ticari zekamızı kullanarak yaptık. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı gümrük kapılarında modernize çalışması
başlattı. Böylece gümrük kapılarında bekleme süresi yarı
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yarıya düştü. Eski gümrük kapılarımız kalsaydı bekleme
süreleri çok daha fazla artacaktı. Bu artışın maliyeti yine
milletimize olacaktı. Böylece yapılan çalışmalarla borsa
üyelerinin cebine yılda 410 milyon TL para girdi. Verdiğiniz
aidatlarla maliyetlerizi düşürüyoruz. Bize verdiğiniz
aidattn belki 5 mislisi size geri dönüyor. Aynı zamanda
imajımız değişiyor ve daha ileriye gidiyoruz.” Türkiye
genelinde eğitime yaptıkları yatırımları sürdürdüklerini
anımsatan Hisarcıklıoğlu, ülkenin her yerine okullar
yaptıklarını ve TOBB Üniversitesinin de önemli basanlar
elde ettiğine dikkati çekti. TOBB’un hedeflerine değinen
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “1,5 milyon
üyemizin düşük faizle finansmana erişmesi için çalışma
başlattık. Çekteki güvenceyi sağladık. Alacak sigortasını
devreye koyduk. Hukuk damşma sistemi kuruyoruz.
Üyelerimiz telefonla da bilgi alabilecek. Bunun yanında
KOBİ teşvikleri konusunda bütün üyelerimize damşma
hatti kuracağız. Özellikle üyelerimizin güncel bilgilerine
ilişkin yeni çalışma yapacağız. Her üe akademik danışman
vereceğiz. Meclis üyelerimizi eğitecek akademimizi de
başlatacağız. Yine mesleki eğitim merkezleri kuracağız.
Projesi olan ancak sermayesi olmayan arkadaşlan
girişimcilik merkezinde buluşturacağız.”
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1.5 Milyon Üyeye Ucuz Kredi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projesi olan ancak
sermayesi olmayan üyeleri için girişimcilik merkezi kuracaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“1,5 milyon üyemizin düşük faizle finansmana ulaşabilmesi için çalışma başlattık” dedi.
Girişimciye özel merkez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu 1,5 milyon üyelerinin düşük faizle
finansmana ulaşabilmesi için çalışma başlattıklarını,
projesi olan ancak sermayesi olmayan üyelerini
kuracakları girişimcilik merkezinde buluşturacaklarını
söyledi. Şanlıurfa’daki ‘Oda ve Borsalar Müşterek
Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, KOBİ teşvikleri
konusunda da danışma hattı kuracaklarını anlattı.

410 milyon TL hibe desteği
Oda ve borsaların 410 milyon TL hibe desteğiyle
proje hazırladığını hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu,
“100 milyonluk sermaye ile 1 lira borçlanmadan 300
milyon liralık yatırımı ticari zekamızı kullanarak yaptık.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarıyla gümrük

kapılarında bekleme süresi yarıya düştü. Bu çalışmalarla
borsa üyelerinin cebine yılda 410 milyon TL para girdi”
ifadelerini kullandı.

TOBB kesenin ağzını açtı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “100 milyonluk sermaye ile
1 lira borçlanmadan 300 milyon liralık yatırımı ticari
zekâmızı kullanarak yaptık” dedi.

Her ile akademik danışman
Rifat Hisarcıklıoğlu yaptıkları çalışmalarla ilgili şu
bilgileri verdi: “Çekte güvenceyi sağladık. Alacak sigortasını
devreye koyduk. Hukuk danışma sistemi kuruyoruz.
Özellikle üyelerimizin güncel bilgilerine ilişkin yeni çalışma
yapacağız. Her ile akademik danışman vereceğiz. Meclis
üyelerimizi eğitecek akademimizi de başlatacağız.”
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1.5 Milyon
TOBB Üyesine Düşük Faizli Kredi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 yılda 131’i Avrupa
standartlarında 365 oda ve borsa birliği kurduklarını,
1,5 milyon üyeye düşük faizle kredi verebilmek için
çalıştıklarını söyledi. Beraberinde çok sayıda işadamı
ile birlikte Oda-Borsa Müşterek Toplantısı’na katılmak
üzere Şanlıurfa’ya giden Hisarcıklıoğlu, yeni projeler
yürüttüklerini ve üyelerin düşük faizli kredi almasından,
iş hayatındaki sorunlara çözüm bulmaya kadar birçok
konuda çalışıldığını ifade etti.

Yeni projeler hazırlıyoruz
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Oda ve borsaların
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410 milyon TL hibe desteğiyle yeni proje hazırlığı
içine girdik. Yine 100 milyonluk sermaye ile 1 lira

borçlanmadan 300 milyon liralık yatırımı ticari zekâmızı
kullanarak hayatta geçirdik. Kefil istemeden artık

üyelerimiz dilediği kadar kredi çekebiliyor. Üyelerimize
her türlü desteği sağlıyoruz. Yurt dışına giriş ve

çıkışlarımız arttı, imajımız ve gelirimiz de yükseldi.

Bugün Türkiye karayolları ABD karayollarından sonra
dünyada ikinci hale geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

gümrük kapılarında modernize çalışması başlattı.

Böylece gümrük kapılarında bekleme süresi yarı yarıya
düştü.”

2013
HAZİRAN

11

KOBİ’lere
Danışma Hattı
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu,

Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen “Oda ve Borsalar
Müşterek

Toplantısında

yaptığı

konuşmada,

şehirlerin vizyonunu ve ufkunu açabilecek hizmetleri
vatandaşlara sunmaya çalıştıklarını söyledi. Oda ve
borsaların mekânlarının hizmet kalitesinin sunumu

açısından önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,

Türkiye genelinde 131 oda ve borsanın verdiği üstün

hizmetle “akredite oda” konumuna geldiğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şu anda 355 odanın da üyesine İngilizce
hizmet verebilecek noktaya geldiğini dile getirdi.

410 MİLYONLUK HİBE
Oda ve borsaların 410 milyon TL hibe desteğiyle
proje hazırladığım hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “100 milyonluk sermaye ile 1 lira borçlanmadan
300 milyon liralık yatınım ticari zekamızı kullanarak
yaptık. Gümrük düzenlemeleriyle birlikte borsa üyelerinin
cebine yılda 410 milyon TL para girdi.” Hisarcıklıoğlu,
“1,5 milyon üyemizin düşük faizle finansmana erişmesi
için çalışma başlattık. KOBI teşvikleri konusunda bütün
üyelerimize danışma hattı kuracağız. Üyelerimizin
güncel bilgilerine ilişkin çalışma yapacağız” dedi.
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Fay Hattımızla Oynuyorlar
Hisarcıklıoğlu Gezi olayları için “Toplumsal fay hattıyla oynamak isteyenlere fırsat
verilmemeli” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu Gezi Parkı olayları nedeniyle
esnaf ve tüccarın iş yapmaz hale geldiğini söyledi
Rifat Hisarcıklıoğlu: Toplumsal fay hatlımızla
oynuyorlar? TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağduyu
çağrısı yaptı. “Toplumsal fay hattıyla oynayanlara
fırsat verildiği kanaatindeyim. Kendi ayağımıza kurşun
sıkmayalım” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gezi Parkı olaylarının son
bulmasını istedi. Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaretinde
konuşan Hisarcıklıoğlu, kaos görüntülerinin Türkiye’nin
imajını içeride ve dışarıda olumsuz etkilediğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Olaylar dışarıda ülkemiz adına büyük
zararlar verdi. Demokratik hakların kullanılmasına
evet ama kamu düzenini bozan, yakıp yıkmaya hayır.
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Kamu mallarına, işyerlerine zarar veren hareketi kabul
etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

AYAĞIMIZA SIKIYORUZ
Hisarcıklıoğlu, “Sokaklar boşalsın ki Türkiye olarak
imajımıza zarar vermek isteyen, toplumsal fay hattı
ile oynamak isteyenlere fırsat verilmesin. Toplumun
fay hatları ile ilgili fırsat verildiğini düşünüyoruz. Buna
fırsat verilmemelidir” dedi. “Kendi ayağımıza kursun
sıkmayalım” diyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyasındaki
rahatsızlığı şöyle dile getirdi: “Hak aramak için eylem
yapanlar tüccar, esnaf, küçük işletmelere zarar veriyor
ve haklarını gasp eder hale geldiler. Hizmet üreten
arkadaşlarımızdan işçilerden ciddi şikayetler gelmeye
başladı. Kimse iş yapamaz noktaya geldi.”

2013
HAZİRAN

19

‘Eylemler Artık Esnafın
Hakkını Gasp Noktasında’
Kayseri Ticaret Odası’nın(KTO) yeni seçilen
yönetimini ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Gezi Parkı’
eylemleriyle ilgili olarak, herkesin demokratik haklarını,
demokratik kurallar çerçevesinde kullanması gerektiğini
savunduklarını ancak, yakıp, yıkmaya, kamu düzenini
bozmaya ‘Hayır’ dediklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu
“Artık yeter. Sokaklar boşalsın. Bu işe bir dur deme

zamanı gelmiştir. Herkes söyleyeceğini söyledi, artık
herkes bu sözleri dinledi. Artık herkes bunun ne
olduğunun çok iyi farkında” dedi. Türkiye’nin dört bir
tarafını dolaşan biri olarak, özellikle artık sokakların
boşalması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “Hak aramak için eylem yapanlar, artık esnaf,
tüccar, kamu sektörünün haklarını gasp eder noktaya
gelmiştir.”
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TOBB: Ayağımıza
Kurşun Sıkmayalım
GEZİ Parkı eylemleriyle ilgili olarak konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık sokakların
boşalması lazım. Hak aramak için eylem yapanlar,
tüccar, esnaf, küçük ve orta boy işletmelerin hakkım
gasp eder noktaya gelmiştir. Sokaklar boşalsın ki
Türkiye olarak bir an önce imajımıza zarar vermek
isteyen bu toplumsal fay hattıyla oynamak isteyenlere
fırsat verilmesin” dedi. Yeni seçilen Kayseri Ticaret
Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaretinde
Hisarcıklıoğlu, demokratik kurallar içinde uygulanacak
her türlü fikir ve söz söyleme hürriyetini Türk iş
dünyası olarak savunarak geldiklerine dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Yazılı kurallara uygun yapılmayan her
türlü hareket kaos doğurur. Kurallara uygun yapılmayan,
kaos yaratan görüntüler maalesef Türkiye’nin imajım
dışarıda zedeliyor. Demokratik hakların kullanılmasına
‘evet’ ama yakıp yıkmaya, kamu düzenini bozmaya
‘hayır’ diyoruz. İnsanlara, iş yerlerine, kamu düzenine
kamu mallarına zarar veren her türlü hareketi kabul
etmemiz mümkün değildir” dedi.
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ŞİKÂYETLER GELİYOR
TOBB olarak bu işe ‘yeter’ dediklerini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Sokaklar boşalsın
ki Türkiye olarak bir an önce imajımıza zarar vermek
isteyen bu toplumsal fay hattıyla oynamak isteyenlere
fırsat verilmesin. Özellikle son dönemde toplumun fay
hattı ile ilgili fırsat verdiğimiz kanaatindeyim. Buna
fırsat verilmemesi, esas olarak Türkiye’nin işvereni,
işçisi, esnafı, ziraatçısıyla bir bütün olduğumuzu
göstermeliyiz. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım.
Türkiye’nin çeşitli noktalarında, özellikle büyük
vilayetlere hizmet üreten, arkadaşlarımızdan müthiş
şikayetler gelmeye başladı, işçilerimizden şikayetler
gelmeye başladı. Artık herkes sözünü söyledi, neyin
ne olduğunun tarlanda.”

2013
HAZİRAN

19

Eylemler Esnafın Hakkını Gasp Eder Noktaya Geldi
Taksim Gezi Parkı olaylarından en çok etkilenen
kesimin başında esnaf geliyor. İstanbul başta olmak üzere
Ankara, İzmir ve Mersin’deki gösterilerde iş yapamaz
duruma gelen esnaf zararı nasıl tanzim edeceğini
düşünüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 20 günü bulan Gezi Parkı
olaylarının artık son bulmasını isteyerek, hak aramak için
eylem yapanları tüccar, esnaf, küçük işletmelere zarar
verdiğini ve bunların haklarını gasp ettiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin çeşitli noktalarında büyük illere
hizmet üreten arkadaşlarımızdan şikâyetler geliyor. İşçi
kardeşlerimizden ciddi şikâyetler gelmeye başladı. Kimse
iş yapamaz noktaya geldi. Ama artık dur denilmeli. Herkes
sözünü söyledi. Herkes her şeyin farkında. Bunun bitmesi
lazım.” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
programı çerçevesinde Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret
etti. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak,
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ile bir
araya gelen Hisarcıklıoğlu, burada Gezi Parkı olayları ve
TOBB seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Gezi
Parkı ile başlayan olayların 20 günü doldurduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, demokratik hakların kullanılması
noktasında kendilerinin her zaman destekçi olduklarını dile
getirdi. “Biz kurum olarak demokratik hakların kullanılması
adına zaten demokratik bir kurum olduğumuz için karşı

değiliz. Ama demokratik hakların demokrasinin kuralları
içerisinde kullanılmasından yanayız.” diyen TOBB
Başkanı, demokratik kurallar içerisinde fikirleri söyleme,
söz söyleme hürriyetini zaten Türk iş dünyası olarak
savunduklarını belirtti ve ekledi: “Bu hakları kullanırken
mutlaka yazılı kurallara uygun yapılmalıdır. Yazılı kurallara
uygun yapılmayan her türlü hareket kaos doğurur. Bizim
ilk günden beri söylediğimiz şu: Herkesin fikrini söyleme
özgürlüğü vardır. Ama mutlaka kurallara uygun yapılmalıdır.
Kaos oluşturan görüntüler maalesef Türkiye’nin imajını
içeride ve dışarıda etkiledi. Bizim içeride moralimizi bozdu.
Dışarıda da ülkemiz adına büyük zararlar verdi. Demokratik
hakların kullanılmasına evet, ama kamu düzenini bozan,
yakıp yıkmaya hayır. Kamu mallarına, işyerlerine zarar
veren her türlü hareketi kabul etmemiz mümkün değil.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Kayseri ziyareti
sırasında yeniden adaylık süreci de gündeme geldi. Oda
başkanları Hisarcıklıoğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.
Bu desteğe teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye için
hep birlikte çalıştıklarını ve daha iyi hizmet yapmak için
ellerinden geleni esirgemeyeceklerini sözlerine ekledi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
ve Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz,
toplantı sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na
(ortada) plaket takdim etti.
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Merkel: Rifat Nerede?
TÜRK Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TDIHK)
kurultayının çok ciddi bir krize sahne olmaktan son anda
kurtulduğu ortaya çıktı. Türk Alman ilişkilerinin çok hassas
bir dönem yaşadığı şuada Başbakan Angela Merkel,
geçen pazartesi günkü kurultaya katılmaktan vazgeçmek
istedi. Ancak bunun bir skandala yol açacağından
korkuldu. TD-IHK ve TOBB Başkan Yardımcısı Engin
Koyuncu, Merkel krizinin perde arkasını Hürriyet’e
anlattı:” TOBB Genel Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu
kurultaya gelemedi. Başbakan Merkel ve Başbakanlık,
bunun Başbakan Erdoğan’ın bilinçli bir tavır olabileceği
tereddüdüne kapılmış. Başbakanlık, Berlin Büyükelçisi
Karslıoğlu’nu arayıp bu tereddüttü dile getirmiş ve
Merkel’in gelmesinin tehlikeye girdiğim söylemiş.”
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Büyükelçi’nin teminatı
“TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gerçekten çok özel
nedenlerle gelemedi. Alman Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanı Eric Schweitzer de devreye girdi. Programda
olmayan Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun
konuşma yapması karşılığında Merkel’in toplantıya
katılması üzerinde uzlaşıldı. Büyük bir kriz son anda
önlendi. Başbakan Merkel kurultaya geldiğinde
arabadan iner inmez, “Rıfat nerede? Bu bana karşı bir
tavır mı” diye sordu. Büyükelçi, “Böyle olmadığına dair
teminat veriyorum” dedi.

2013
TEMMUZ

TOBB:
9 Mesele Çözülmeli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel
seçim, yerel seçim, çözüm süreci, anayasa süreci,
2015 Ermenilerin 100. yıl meselesi, İran, Suriye, Irak
meselesi bizim iç meselemizdir. Eğer bu 9 meseleyi
kendi içimizde birlik beraberlik içinde çözebilirsek işte
o zaman 2015 sonrasında bizi kimse tutamaz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Eğer o, 9 meseleyi 76 milyon olarak
birbirimize düşmeden, birbirimizle safları sıklaştırarak,
sırt sırta vererek, ortak alda hürmet ederek hareket

edebilirsek işte o zaman bu bileği kimse bükemez.

Nedir o 9 mesele? Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel

seçim, yerel seçim, çözüm süreci, anayasa süreci,

2015 Ermenilerin 100. yıl meselesi, İran, Suriye, Irak
meselesi bizim iç meselemizdir. Eğer bu 9 meseleyi
kendi içimizde birlik beraberlik içinde çözebilirsek işte o
zaman 2015 sonrasında bizi kimse tutamaz. Haberiniz
olsun. Biz işimizi yapacağız. Ülkenin zenginleşmesine
katla yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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TOBB ETÜ, Bu Yıl Tıp Fakültesi
ve Psikoloji Bölümüne Öğrenci Alıyor
TOBB ETÜ, yeni eğitim-öğretim yılma fakülte ve
bölüm sayısını artırarak giriyor. Tıp Fakültesi ile Fen
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, bu yıl öğrenci
almaya başlıyor. Böylece TOBB ETÜ’de fakülte sayısı
6’ya, bölüm sayısı da 21’e çıkmış oluyor. TOBB ETÜ’nün
bu yıl tüm fakültelerine yönelik toplam kontenjanı 1.110
öğrenci olarak belirlendi. Türk iş dünyasının çatı örgütü
TOBB’un desteğiyle kurulan ve ilk kez 2004 yılında 270
öğrenci alarak eğitim-öğretim vermeye başlayan TOBB
ETÜ, aradan geçen 9 yılda toplam öğrenci sayısını
3.800’e, mezun sayısını da 1.900’e çıkardı. Kurulduğu
günden bu yana yüksek bursluluk oranlan ile dikkat
çeken TOBB ETÜ, bu yıl da geleneğini bozmadı. TOBB
ETÜ; 2013-2014 eğitim-öğretim yıkıda, programlarına
kayıt edeceği toplam 1.110 öğrencinin yüzde 79’una
(877 öğrenci) tam, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25
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oranında burslar sağlayacak. Bu yıl Tıp Fakültesi’nde
eğitime başlayacak olan 40 öğrencinin yansı ve Psikoloji
Bölümünde eğitime başlayacak 40 öğrencinin dörtte
üçü burslu olarak okuyacak. TOBB ETÜ’de öğrenciler
bu yıl hizmete giren “Teknoloji Merkezi” ile daha geniş
laboratuvar takanlarını kullanacaklar. Ağırlıklı olarak
mühendislik, güzel sanatlar ile mimarlık eğitimine
yönelik eğitim alt yapışırım bir araya toplandığı Teknoloji
Merkezi’nde 74 araştırma laboratuvarı, 13 tasarım
stüdyosu, 37 eğitim laboratuvarı bulunuyor. Teknoloji
Merkezi kompleksinin içinde aynı zamanda dünyanın
en büyük Su Türbini Test ve Tasarım Laboratuvarı da
hizmet vermeye başlayacak. Teknoloji Merkezi’nde
öğrencilerin disiplinler arası araştırmaları kolayca
yaparak, yeni fikirler geliştirmelerinin önümde açılmış
olacak.

2013
TEMMUZ

‘KOBİ’ler Finansman Yükü Altında Eziliyor’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerin finansa erişmesi hızlandırılmalı.
KOBİ’lerimiz finansman yükü altında eziyet çekiyor” dedi. Büyükekşi ise, “Cazibe
merkezi olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerin finansa erişmesi
hızlandırılmalı. KOBİ’lerimiz finansman yükü altında
eziyet çekiyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, Yatırım Ortamım
İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) Ekonomi
Bakanlığında düzenlenen toplantısında yaptığı
konuşmada, dünyanın ekonomik açıdan çok kritik bir
dönemden geçtiğini belirtti.
Özel sektörün önünü açan ülkelerin kazançlı
çıkacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 2023
hedeflerine ulaşabilmesi için eylem planlarını hızla
çözmeli. Ülkemiz bu konuda çok şans, çünkü özel
sektör odaklı bir hükümetimiz var” diye konuştu.
İstihdam konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu,

OECD verilerine göre Türkiye’nin, istihdam koruma
katılığı sıralamasında 40 ülke içinde 1. sırada olduğunu
kaydetti.
Esnek çalışmaya geçilmesi gerektiğini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, geçici iş ilişkisi, istihdam etmek zorunda
olduğu personele kısa süreli sözleşme hakkı gibi
maddelere özellikle ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yatırım ortamı ve hukuksal teknik komitesi
açısından bakıldığında en önemli konunun tahkim
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ticari
uyuşmazlıkların nasıl çözüldüğü belli, yeni bir şey
keşfetmiyoruz. Yasanın bir an önce çıkmasını talep
ediyoruz” diye konuştu.
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TEMMUZ
CAZİBE MERKEZİ
“KOBİ’lerin

KOBİ’lerimiz

finansa

finansman

erişmesi
yükü

hızlandırılmak,

altında

eziyet

çekiyor” diyen Hisarcıklıoğlu, geleceğin sanayisini

şekillendirecek ve istihdam deposu konumunda olan

KOBİ’lerin, faiz yükünün altında ezilmesinin haksızlık
olduğunu dile getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet

Büyükekşi de YOİKK ile yapılan çalışmaların Türkiye’nin
2023 hedeflerine çok büyük katkı sağladığım belirtti.
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Son 4 yılda ortalama 11,5 milyar dolar doğrudan
yabancı sermayenin Türkiye’ye geldiğine dikkati
çeken Büyükekşi, “Ama son aylarda yabancı sermaye
girişinde bir miktar düşüş var. Bizim cazibe merkezi
olmamız gerekiyor. Bunu destekleyecek çalışmalar
yapmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Başkam Muharrem Yılmaz da mayıs ayı içinde Türkiye
ekonomisi için önemli gelişmeler olduğunu kaydederek,
arka arkaya gelen not artırımlarının Türkiye’yi doğrudan
yatırımlar açısından daha cazip hale getirdiğine işaret
etti..

2013
TEMMUZ

Yatırım Ortamının
İyileşmesi Şart
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu’nun
geçtiğimiz
günlerde
yapılan
19.
Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörün
önünü en hızlı açan ülkeler, en çok kazanan olacak”
dedi. Hisarcıklıoğlu, 2013-2014 yeni eylem planı
hazırlıklarından bahsederek, “Özel sektör olarak kolları
sıvadık. Odalarımız ve sektör meclisi temsilcilerimizden
oluşan özel sektör çalışma gruplarımız aracılığıyla
ön çalışmalarımızı yaptık. Mayıs ayında birliğimiz ev

sahipliğinde YOİKK Özel Sektör Çalışma Grupları Ortak
Toplantısını gerçekleştirdik. Oda ve borsalarımızla
TİM, TÜSİAD, YASED, TESK, MÜSİAD, TZOB ve diğer

özel sektör kuruluşlarından temsilciler katıldı. Haziran
ayında TOBB’da yapılan teknik komite toplantılarında

özel sektörün eylem önerilerini kamuya sunduk. 44

maddelik eylem planında önerilerimizin önemli bir kısmı
yer almış. Kurumlanmıza ve sekretaryaya teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
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365 Oda ve Borsa Başkanı, Resmen Aday Gösterdi

Rifat Başkana ‘Bir Dönem Daha’ Desteği
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 69. Genel kurulu öncesi 7
bölgeyi temsilen; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu, Adana
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Naü Güral,
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO)Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Çağlar ortak basın toplantısı düzenleyerek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yeniden başkan olması için destek verdiklerini açıkladı.

RESMEN MÜRACAAT EDİLDİ
Hisarcıklıoğlu’nun başkan olması için Türkiye’nin
7 bölgesindeki 365 oda ve borsa başkanının imzasının
bulunduğu teklif dosyaları da dün TOBB Genel Kurul
Başkanı Hacı Osman Yıldırım’a sunuldu. İTO Başkanı
İbrahim Çağlar, İTO, İSO, İTB ve İDTO başkanları
olarak bir araya geldiklerini ve TOBB Başkanlığı’nın

118

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

Rifat Hisarcıklıoğlu ile devam etmesi konusunda ortak

karar aldıklarını bildirdi. Çağlar, “Bugüne kadar yaptığı

çalışmalarla Türk özel sektörünü hem ülkemizde hem
dünyada layıkıyla temsil eden kıymetli başkanımızın
bundan sonra da 365 oda ve borsasıyla bu görevi

yine layıkıyla ülkemize ve milletimize yakışır şekilde
yapacağına inanıyoruz” dedi.

2013
TEMMUZ
DOĞU VE GÜNEYDOĞU
GSO Başkanı Adil Konukoğlu, Türkiye’nin son 11
yılda çok büyük aşamalar kaydettiğini belirterek, bu
gelişmelerde odaların katkısının çok büyük olduğunu
söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkan seçildiği dönemde Türkiye’nin 2023 vizyonunu
anlatması sonucu inançla yola çıktıkların ifade eden
Konukoğlu, “Bundan sonraki dönemde de biz Rifat
beyle çalışmak istiyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu
odaları olarak yaptığımız toplantıda başkanımızı
tekrardan odalar ve borsalar birliği başkanlığına aday
gösteriyoruz” dedi.

AKLIMIZ VE KALBİMİZ BAŞKANLA
ASO Başkanı Zeki Kıvanç da bölgedeki tüm oda ve
borsa toplantılarında Rifat Hisarcıklıoğlu’nun adaylığıyla
ilgili mutabakat sağlandığım bildirdi. Kıvanç, Türkiye’nin
2023 hedefleri için Hisarcıklıoğlu başkanlığında özel
sektörü zirveye taşımayı hedeflediklerini söyledi. STSO
Başkanı Murzioğlu da tüm Karadeniz’in desteğini

alarak toplantıya katıldıklarını belirtti. “Aklımız ve
kalbimiz Hisarcıklıoğlu ile birlikte” diyen Murzioğlu,
Hisarcıklıoğlu’nun tekrar aday olarak çıkmasını ve
görevine devam etmesini beklediklerini söyledi. KTO
Başkanı Öztürk de, İç Anadolu Bölgesindeki oda ve
borsaların Hisarcıklıoğlu’nu desteklediğini bildirdi.

Ayinesi iştir, lafa bakılmaz
KÜTAHYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güral,
ülkelerin gelişmesindeki en önemli faktörün ekonomik
gelişmeye bağlı olduğunu belirterek, TOBB’un da Türk iş
dünyasının çatı örgütü olarak ekonomik gelişmeye çok
büyük katkı sunduğunu kaydetti. Elektrik bulamadıkları
için üretim yapamadıkları günleri hatırladıklarını dile
getiren Güral, “Biz Hisarcıklıoğlu’nu ‘Ayinesi iştir kişinin
lafa bakılmaz ’sözüyle tanırız” dedi. Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da Marmara
Bölgesi’ndeki oda ve borsalar adına toplantıya
katıldığını dile getirerek, yaptıkları toplantılarda
TOBB’da Hisarcıklıoğlu’nun yeni dönemde de görevini
sürdürmesi kararı aldıklarını söyledi.
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365 Oda ve Borsadan Hisarcıklıoğlu’na Destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan olması için
Türkiye’nin 7 bölgesindeki 365 oda ve borsa başkanının
imzasının bulunduğu teklif dosyaları TOBB Genel Kurul
Başkanı Hacı Osman Yıldırım’a sunuldu. TOBB’un
69. Genel kurulu öncesi 7 bölgeden Gaziantep Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adana
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Bursa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Nafi Güral, Konya Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Çağlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak karar alındı
Toplantıda, Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkanlığa
aday olması için teklif dosyaları sunuldu. İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İTO,
İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası
ve Deniz Ticaret Odası başkanları olarak bir araya
geldiklerini ve TOBB Başkanlığı’nın Rifat Hisarcıklıoğlu
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ile devam etmesi konusunda ortak karar aldıklarını
bildirdi.

Başkanlar bölgelerde mutabakat sağladı
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Konukoğlu, “Bundan sonraki dönemde de biz Rifat
Bey’le çalışmak istiyoruz” dedi. Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç bölgedeki oda ve
borsa toplantılarında Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilgili mutabakat
sağlandığını bildirdi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu tüm Karadeniz’in
desteğini alarak toplantıya katıldıklarını belirterek,
“Aklımız ve kalbimiz Hisarcıklıoğlu ile birlikte” dedi. Konya
Ticaret Odası Başkanı Öztürk, İç Anadolu Bölgesindeki
oda ve borsaların Hisarcıklıoğlu’nu desteklediğini bildirdi.

‘Ayine iştir’
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkam Güral,
“Biz Hisarcıklıoğlu’nu Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’
sözüyle tanırız” diye konuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Burkay da Hisarcıklıoğlu’nun görevini
sürdürmesi karan aldıklarım söyledi.

2013
TEMMUZ

Hisarcıklıoglu’na
365 Odadan Destek
Türkiye genelindeki 365 oda ve borsanın Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’nin (TOBB) başkanı olması için verdiği imzalar,
TOBB Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım’a teslim

edildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar
ve 7 bölgeyi temsil eden başkanlar düzenledikleri

toplantı ile Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yeniden TOBB
Başkanı olarak görmek istediklerini açıkladı.

Destek toplantısına, (soldan) Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret Sanayi Odası
Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret Sanayi
Odası Başkanı Nafi Güral, İstanbul Ticaret Odası
Başkanı İbrahim Çağlar, TOBB Genel Kurul Başkanı
Osman Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil
Konukoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ve Konya Ticaret Odası Başkanı
Selçuk Öztürk katıldı.
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Hisarcıklıoğlu’na
365 Oda ve Borsadan Tam Destek
TOBB’un 1 Ağustos’taki seçimli genel kurul öncesi 365 oda ve borsa ortak
imzayla Hisarcıklıoğlu’na destek verdi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 1 Ağustos’taki genel kurulu öncesi
Rifat Hisarcıklıoğlu’na tam destek geldi. Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa, Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun yeniden TOBB Başkanı olması için imza verdi. Toplanan imzalar,
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’la birlikte 7 bölgeyi temsil eden
oda başkanları tarafından dün TOBB Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım’a teslim
edildi.

‘Ayinesi istir kişinin’
TOBB’da bir basın toplantısı düzenleyen
başkanlar, Hisarcıklıoğlu’nun 1 Ağustos’taki genel
kurulda yeniden aday olmasını istediklerini ve bunun
kendi bölgelerindeki diğer illerin de kararı olduğunu
duyurdular. Toplantıda konuşan İTO Başkanı İbrahim
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Çağlar “Türk özel sektörünü layıkıyla temsil eden
kıymetli başkanımızın bundan sonra da 365 oda

ve borsasıyla bu görevi yine layıkıyla ülkemize ve
milletimize yakışır şekilde yapacağına inanıyoruz” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Konukoğlu da “Güneydoğu ve Doğu Anadolu odaları

2013
TEMMUZ
olarak yaptığımız toplantıda başkanımızı tekrar odalar
ve borsalar birliği başkanlığına aday gösteriyoruz”
dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güral
da Güral, “Biz Hisarcıklıoğlu’nu ‘Ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz’ sözüyle tanırız” dedi.

365 ODAYI 7 BÖLGEDEN 7 BAŞKAN
TEMSİL ETTİ

açıklandığı toplantıya; Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay
Kütahya TSO Başkanı Nafi Güral, İTO Başkanı İbrahim
Cağlar, TOBB Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım,
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu,
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk katıldı.

Hisarcıklıoğlu’na tüm oda ve borsaların desteğinin
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Yedi Bölgeden
İmza Toplayıp Geldiler
TOBB’un 69. Genel kurulu öncesi yedi bölgeden
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Konukoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral,
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Öztürk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Çağlar ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda,
Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkanlığa aday olması
için Türkiye’nin yedi bölgesindeki 365 oda ve borsa

124

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

başkanının imzalarının bulunduğu teklif dosyaları
Genel Kurul Başkanı Hacı Osman Yıldırım’a
sunuldu. Toplantıda konuşan İTO Başkanı Çağlar,
İTO, İSO, İstanbul Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret
Odası başkanları olarak bir araya geldiklerini ve
TOBB Başkanlığı’nın Rifat Hisarcıklıoğlu ile devam
etmesi konusunda ortak karar aldıklarını belirtti.
Çağlar, “Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Türk özel
sektörünü hem ülkemizde hem dünyada layıkıyla
temsil eden kıymetli başkanımızın bundan sonra da
365 oda ve borsasıyla bu görevi yine layıkıyla ülkemize
ve milletimize yakışır şekilde yapacağına inanıyoruz”
dedi.

2013
TEMMUZ

365 Başkandan
Hisarcıklıoğlu’na Destek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan
olması için Türkiye’nin 7 bölgesindeki 365 oda ve borsa
başkanının imzasının bulunduğu teklif dosyaları TOBB
Genel Kurul Başkanı Hacı Osman Yıldırım’a sunuldu.
TOBB’un 69. Genel Kurulu öncesi 7 bölgeden
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Konukoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral,
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Öztürk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İstanbul Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ortak
basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Çağlar, İTO, İstanbul Sanayi Odası
(İSO), İstanbul Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret
Odası başkanları olarak bir araya geldiklerini ve
TOBB Başkanlığı’nın Rifat Hisarcıklıoğlu ile devam
etmesi konusunda ortak karar aldıklarını bildirdi.
Çağlar, “Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Türk özel
sektörünü hem ülkemizde hem dünyada layıkıyla
temsil eden kıymetli başkanımızın bundan sonra da
365 oda ve borsasıyla bu görevi yine layıkıyla ülkemize
ve milletimize yakışır şekilde yapacağına inanıyoruz”
dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Konukoğlu, “Bundan sonraki dönemde de Rifat
Beyle çalışmak istiyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu
odaları olarak başkanımızı yeniden TOBB başkanlığına
aday gösteriyoruz” diye konuştu.
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2013

AĞUSTOS

Özgürce Oy Kullanılan
Yerde Diktatörlük Olmaz
Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda birlik ve demokrasi mesajı verdi: Sandık
demokrasinin namusu. Türkiye’de demokrasiye artık sadece sandıkta müdahale edilir...
Önümüzdeki süreç çok daha önemli. Biz bir olmaya, kardeş olmaya mecburuz.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı
eylemlerine gönderme yaparak, “Sandık demokrasinin
namusudur. Türkiye’de artık demokrasiye sadece
sandıkta müdahale edilebilir, bunun dışında her
müdahale gayrimeşrudur” diye konuştu. Başbakan
Erdoğan dün akşam saatlerinde TOBB’da delegelerle
biraraya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında,
isim vermeden Gezi Parkı eylemlerine değinerek,
mesajlar verdi. Başbakan’ın sözleri özetle şöyle:

BİR KEZ TAVIZ VERSEYDİK:
Bugünlere zor şartlar altında ulaştık. Türkiye’yi bu
seviyeye taşımak için ne badireler atlattığımızı sizler
de biliyorsunuz. Eğer bir kez taviz vermiş olsaydık,
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bugünlere ulaşamazdık. Bir kez boyun eğmiş olsaydık,
Türkiye’yi böyle 3 kattan fazla büyütemezdik. Tahrikler,
tuzaklar karşısında en küçük bir zafiyet göstermiş
olsaydık, bugün Türkiye’yi dünyanın parlayan yıldızı
konumuna yükseltemezdik.

DEMOKRASİYİ YÜKSELTECEĞİZ:
Ekonomik
kazanımlarımızı
koruyacaksak,
demokrasiye sahip çıkacağız, bu şart. Eğer ekonomiyi
büyütmek istiyorsak, demokrasinin standartlarım daha
da büyüteceğiz. Demokratik kazanımlar zarar görürse
ekonomi geriye gider, buna asla müsaade etmeyeceğiz.
TOBB’un demokrasi noktasında bundan sonra da çok
duyarlı olacağına inanıyorum.

2013

AĞUSTOS
76 MİLYONUN HÜKÜMETİYİZ:
Samimiyetimle ifade ediyorum, herkes bizi
sevmek zorunda değil, herkes partimizi, politikalarımızı
duruşumuzu, tavrımızı sevmek, beğenmek, onaylamak
zorunda değil. Böyle bir şey yok, olamaz. Biz 76
milyonun tamamının hükümetiyiz. Seven, sevmeyen
fark etmez. Yüzde yüz herkesi memnun etmek
mümkün mü? Ama bu niyetle adımlarımızı atacağız.
Niyet hayrolduktan sonra akıbet de hayrolur.

SANDIK VE SEÇİM:
Demokrasilerde seçim ve sandık zaten bunun
için var, sevenler sevmeyenler orada ortaya çıkacak
Milletin özgürce oyunu kullandığı yerde diktatörlük
olmaz. Sandık, demokrasinin namusudur. Sandık,
demokrasilerde hesap sorma makamıdır. Sandık
demokrasilerde çıkış yoludur, emniyet supabıdır.
Demokrasinin bizatihi teminatıdır.

‘BİRBİRİMİZİ SEVMELİYİZ
AKİL insanlar çalıştı. Türkiye, neyi bekliyor,
hazırladıkları raporlarda gördük. Şimdi o raporlar
üzerinde biz çalışıyoruz. Derdimiz ne? Derdimiz, biz bir
olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya mecburuz...
Kardeşliğimizi kimseye boz durmayacağız. Birbirimizi
Allah için sevmeye mecburuz... Önümüzdeki süreç çok
daha önemli...

FAİZ LOBİSİ UYANIK...
TOBB delegelerine seslenen Erdoğan, “Faiz lobisi
uyanık. Sadece faizle yetinmiyor de komisyonlar adı
altında komisyonlarla garibim tüketicileri çökertiyor”
dedi.

SANDIK DEMOKRATİK ARAÇ:
Sandık, kazananı belirlemekten çok, kimin
kaybettiğim belirleyen bir demokratik araçtır. Kazanan
zaten ülkenin tamamıdır, sandıktan çıkan hükümet,
ülkenin tamamının hükümetidir. Sandık sonucundan
esas ders çıkarması gereken, kaybeden olmalıdır.
Nerede nasıl hata yaptığım enine boyuna ölçüp

biçmeli, sonraki seçime de ona göre hazırlık yapmalıdır.
Sandıkta kazandım her şeyi yaparım, buna da karşıyız.
Ne aldık, yüzde 50. Acaba diğer yüzde 50’nin içinden
ne kadar alırız, biz bunun hesabım yapmaya başlarız.
“Ben sandıktan çıkamıyorum” diyerek demokrasi dışı
yollara tevessül etmek gayrı meşrudur.

SANDIKTA MÜDAHALE EDİLİR:
Elbette medya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
meydanlar, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır.
Ama tek başına medyanın ülke üzerinde tahakküm
kurduğu rejime demokrasi denebilir mi? Tek başına
sermaye ülkenin gidişatına yol verirse demokrasi denir
mi? O zaman sesini sadece sandık yoluyla duyuran
kitleyi nereye koyacaksınız? Türkiye’de demokrasiye
artık sadece sandıkta müdahale edilebilir, bunun
dışındaki her müdahale gayrimeşrudur. Meydanları
işgal ederek, demokratik talep dile getirilmez. Bu
demokrasiye sadece zarar verir ve demokrasiye açık
tehdit oluşturur. Bu, milletimize, ülkemize kaybettirir.
Demokrasinin tehdit altında olduğu bir ülkede ekonomi
de tehdit altında olur. Camı çerçevesi indirilen esnafın
günahı neydi? Bu ne biçim bir anlayıştır, bunun izahı
mümkün mü? Bu tavırlar içinde olanları alkışlamak
mümkün mü?

Yapılana bak!
BAŞBAKAN Erdoğan sözlerine söyle devam
etti: Akla hayale gelmez gelişmeler... Türkiye ve bu
millet, bunları hak etmiyor. Türkiye sınıf atlamış, çıtayı
yükseltiyor yapılana bak! 10 yıl önce bu ülke-’ de
köşelerinde istedikleri gibi yazamayanlar, bir yerlerde
el pençe divan duranlar, şimdi bakıyorsunuz, farklı
tavırlar içindeler Biz demokrasimizi koruyamazsak,
bu ülke geriye gitmeye mahkûmdur. Demokrasinin
güç kaybettiği bir ortamda seçkinler, imtiyazlılar
kazanır, ama çoğunluk kaybeder işte bundan dolayı
demokrasiyi, hukuku, en önemlisi de istikrar ve güven
ortamını en güçlü şekilde muhafaza etmek zorundayız.
Bu ülkenin her bir ferdi, sivil toplum kuruluşları,
kurumları, demokrasi konusunda hassasiyetlerini
bugüne kadar korudukları gibi korumalı, daha da ileri
noktaya taşımalıdır.
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Dördüncü kez Hisarcıklıoğlu
365 oda başkanının desteğiyle tek aday girdiği TOBB seçimlerinde 1.734 delegenin
oyunu alan Hisarcıklıoğlu başkan seçildi.
%49’u değişti
Mayıs ve haziranda yapılan 365 oda ve borsa başkanı
seçimleriyle mevcut başkanların yüzde 49’u değişti.

Yönetime ilgi
Hisarcıklıoğlu, “Her başkan yönetime girecek yeteneğe
sahip ancak isimleri istişare ile belirledik” diye konuştu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 69.
Genel Kurulu’nda mevcut baş kan Rifat Hisarcıklıoğlu,
bin 740 delegenin bin 734’ünün imzasıyla aday gösterildi
ve beklendiği gibi başkanlığa seçildi. Dördüncü kez
başkan seçilen Hisarcıklıoğlu için daha önce 365 oda
başkanı destek mesajı yayımlamıştı.

SESİMİZ GÜR ÇIKIYOR
Ankara’daki TOBB ETÜ’de yapılan genel kurulda
seçimler öncesinde delegelere bir konuşma yapan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, uzun süredir
devam eden bir seçim maratonunun içinden geçtiklerini
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belirterek, “Ben sizin başkanınız olmaktan ve hep
birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve
gurur duydum” dedi. 365 oda ve borsa ile bin 734
delegenin ortak ta lebiyle TOBB başkanlığına aday
gösterildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, işini yaparken
delegelerin gücünü hep hissettiğini söyledi. Bu güç ne
deniyle seslerinin gür çıktığını ve bir başarı hikâyesi
yazdıklarını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin
desteği, benim en mutlu dayanağım oldu” diye konuştu.
Seçimlere TOBB delegeleri büyük ilgi gösterdi.
Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir de oy kullandı.

İSTANBUL’DAN İKİ İSİM SEÇİLDİ
TEK listenin olduğu TOBB yönetim kuruluna
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’un yanı sıra Harun
Karacan, Ender Yorgancılar, Necdet Özer, Memiş
Kütükçü, Çetin Osman Budak, İbrahim Burkay, Cengiz
Günay, Faik Yavuz, Şahin Bilgiç, Ebubekir Bal, Halim
Mete, Salih Zeki Murzioğlu seçildi.
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En sessiz genel kurul tasavvufla başladı, sofra duası ile bitti

İlklerin ‘Kurul’u
TOBB’un 69’uncu genel kurulu ilkelere sahne oldu. Ramazana denk gelmesi
nedeniyle tasavvuf müziği ile başlayan ve iftar sonrası sofra duası ile biten genel
kurula muhalefet partileri davet edilmedi. Hisarcıklıoğlu, dördüncü kez başkan olurken
yönetimde dokuz isim değişti.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yeni
yönetimini belirleyen 69’uncu Genel Kurulu bu yıl birçok
ilke sahne oldu. Dün itibariyle tamamlanan seçimlerde
oda ve borsa başkanları düzeyinde değişim yüzde 49’u
bulurken, delegelerde ise değişim oranı yüzde 69’a
kadar çıktı. Daha önce en fazla yüzde 30 düzeyinde
değişimin yaşandığı odalar birliğinde, bu denli büyük bir
değişimin ilk olduğu ifade ediliyor.
SAHURA KADAR KULİS
‘ilkler’ başkanlar ve delegelerdeki değişim oranıyla
da sınırlı kalmadı. Ramazana denk gelmesi yüzünden
ilk kez bir genel kurul öncesi kokteyl verilmedi. Bunun
yerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
iftar daveti ‘tasavvuf müziği ile başladı, sofra duası’
ile bitti. 3 bin kişilik iftar TOBB’un bahçesinde yapıldı,
yemek boyunca bahçeye kurulan dev ekranlardan genel
merkezin karşısında bulunan Ahmet Hamdi Akseki

Camisi gösterildi. Yönetim kuruluna girme kulisleri ise,
iftarın ana konusu oldu. Kulisler sahura kadar sürdü.
KABİNE ÇIKARMA YAPTI
Delegelerle birlikte yaklaşık 3 bin misafirin katıldığı
genel kurul ‘sessiz ve konuşmasız’ organize edildi.
Ancak genel kuruldan bir gün önce verilen iftar daveti,
katılımcı listesi nedeniyle tartışmalara neden oldu. Dün
öğleden sonra seçim maratonunun tamamladığı genel
kurulda dikkat çeken detaylar şöyle:
•

Ramazan olması nedeniyle bir gün önce Başbakan
Erdoğan ve hükümet üyelerinin büyük bölümünün
katılımı ile iftar yapıldı. Erdoğan diğer programları
nedeniyle konuşmasını yaptıktan, sonra yemeğe
kalmadan ayrıldı.

•

Erdoğan’ın konuşmasını izlemek için saat 16.00’dan
itibaren salona gelen delegelere tasavvuf müziği dinletildi.

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

129

2013

AĞUSTOS
•

TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, tamamlanan
oda ve borsa seçimlerde büyük bir değişimin
yaşandığını açıkladı ve “Başkanlarımızın yüzde
49’u, delegelerimizin yüzde 69’u yeni isimlerden
oluştu” dedi.

•

İftar davetine Ankara’da olan tüm bakanların gelmesi
dikkat çekti.

başladı. Başbakan Erdoğan’ın yerini alması ile birlikte,
TOBB’un hazırlattığı film gösterilmeye başlandı. Ancak
önceki yıllardan farklı olarak, filmin büyük bölümünün
Başbakan Erdoğan’ın genel kurullardaki görüntüleri ve
konuşmalarına ayrıldığı dikkat çekti.
•

Hisarcıklıoğlu başkan, yönetime 9 yeni isim girdi
TOBB Genel Kurulunda genel başkanlık yarışı
olmasa da yönetim kurulu üyelikleri kıran kırana geçen
mücadele sonucunda belirlendi. TOBB yönetimindeki
üyeden dokuzu değişti. Seçimlere tek başkan adayı
olarak giren Rifat Hisarcıklıoğlu, dördüncü kez dört
yıllığına TOBB Başkanı oldu.
BOYDAK ÇIKTI BAL GİRDİ TOBB Başkan Yardımcısı
Halim Mete ve Faik Yavuz, Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Osman Budak ile Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Harun Karacan Yönetim Kurulundaki
yerlerini korudu. “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Bülent Koşmaz, eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Antakya
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, Nevşehir
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ve Kayseri
Sanayi Odası Başkam Mustafa Boydak” liste dışı kalan 5
isim oldu. Yeni Yönetim Kuruluna girmesine kesin gözüyle
bakılan Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi sanayi kentlerinin
yeni dönemde temsil edilmemesi dikkat çekti. Yeni yönetim
Kuruluna giren diğer isimler şunlar: “İTO Başkam İbrahim
Çağlar, Denizli Ticaret Odası Başkam Necdet Özer, Konya
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Başkam İbrahim Burkay, Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkam Salih Zeki Murzioğlu, Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, İstanbul
Ticaret Borsası Başkam Çamur Ah Kopuz, Adana Ticaret
Borsası Meclis Başkam Şahin Bilgiç ye Diyarbakır Ticaret
Borsası Başkanı Ebubekir Bal.”
3 bin kişilik dev iftar
•

•

TOBB Genel Kuruluna muhalefet partilerinin
davet edilmemesi tartışma konusu olmuş, TOBB
yetkilileri ise “Hiçbir siyasetçiyi genel kurula davet
etmedik” demişti. Ancak Başbakan Erdoğan yaptığı
konuşmada, “Yüksek Askeri Sura nedeniyle genel
kurulunuzun açılışında olamayacağım” ifadelerini
kullanarak, genel kurula davet edildiği mesajını verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın delegelere hitap
ettiği program, Erdoğan ve bakanların salona girmesi ile
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3 bin kişilik iftar, TOBB’un bahçesinde yapıldı.
Yemek boyunca bahçeye kurulan dev ekranlardan
genel merkezin karşısında bulunan ve kısa süre
önce Başbakan Erdoğan tarafından açılan Ahmet
Hamdi Akseki Camisi gösterildi. Yemek, okunan
sofra duası ile bitirildi.
Afyon değil, Afyonkarahisar

•

Başbakan Erdoğan’ın delegelere yaptığı konuşması
sırasında,
salondakilerle
Erdoğan
arasında
ilginç diyaloglar yaşandı. Erdoğan’ın havalimanı
yatırımlarından bahsettiği sırada, salondan bir
delege “Hayaldi, gerçek oldu” diye bağırdı. Erdoğan
ise, “Hayal bile edilemezdi” diyerek yanıt verdi.

•

Salonda bulunan bir delege ise, Başbakan
Erdoğan’a “Afyon’dan bir güneş doğdu” diye
seslendi. Erdoğan’ın bu sözlere tepkisi de, “Afyon
değil, Afyonkarahisar” oldu.

•

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa bir konuşma
yaptı ve konuşmasının büyük bölümünü Başbakan
Erdoğan’a teşekküre ayırdı. Hisarcıklıoğlu sözlerine,
“2002 öncesi dönemde yaşadığımız zorlukları
unutmadık” diyerek başladı.

•

Başbakan Erdoğan konuşmasında TOBB’un
demokratik hassasiyet konusunda üzerine düşeni
bugüne kadar yaptığını söylerken, bundan
sonrası için de kazanımlara sahip çıkacaklarına
inandığını belirtti. TOBB’un bundan sonrası için
sorumluluğunun arttığını söyleyen Erdoğan “Birlikte
çalışacağız” mesajı verdi.

•

Geçtiğimiz günlerde Koç Grubuna verdiği destekle
dikkat çeken Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa
Boydak, gazetecilerin sorularına “işim var” yanıtını
vererek suskunluğunu sürdürdü.

•

TOBB’un yeni yönetimi için kulisler sabaha kadar
sürdü. Yönetime 100’e yakın ismin talip olduğu
kulislerde konuşuldu.

•

Ana yemeğin kuzu tandır olduğu iftarda, Ankara’ya
diğer illerden gelen bazı delegeler arasında “iftar
için bizim oranın saatini mi dikkate alsak” diyalogları
da yaşandı.
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Rifat Hisarcıklıoğlu
Oybirliğiyle Başkan
TOBB’un dördüncü kez başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 kişilik yönetim
kurulunda bir önceki listeye göre 9 isimde değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’dan kutlama geldi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanlığı’na yeniden seçildi. Delegelerin
tamamının oyunu aldığı açıklanan Hisarcıklıoğlu,
önündeki 4 yılı tamamlayınca TOBB Başkanlığındaki
rekorunu 16 yıl ile geliştirmiş olacak.
1.734 delegenin imzasıyla aday gösterilen
Hisarcıklıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimlerde
geçerli oyların tamamını aldı.

İbrahim Çağlar listede
Hisarcıklıoğlu’nun sandıktan çıkmasının ardından,
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık
seçimlerinin ardından yönetim kurulu seçimlerinde tek

liste yer aldı. Yeni TOBB Yönetim Kurulu’nda 9 isim
değişti.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar,
tahmin edildiği gibi yeni Yönetim Kurulu’nda dikkati
çekti. Gaziantep ve Kayseri temsilcileri beklenmesine
rağmen listede yer almadı. Adana Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Şahin Bilgiç sürpriz bir şekilde
listede yer alırken, Doğu ve Güneydoğu’yu sadece
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal
temsil etti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan
Erdoğan’ın birkaç yıl önce rüşvetle yargılandığı davada
tutuklandıktan sonra beraat eden İstanbul Ticaret
Borsası Başkanı Ali Kopuz da yönetimde yer aldı.
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Yönetim Kurulu’nda yine kadın yönetici yer almadı.
Geleneksel olarak hediye almayı bekleyen TOBB
delegeleri, hediyeleri salonda göremedi. Delegelere
daha önce de cep telefonu ve tablet bilgisayar
dağıtılmıştı. Ancak hediyeler yüzünden genel kurullarda
sıra oluşması sıkıntı yaratıyordu.

En adil sonuca gayret...
Hisarcıklıoğlu, adaylığa gösterilmesine teşekkür
konuşmasında, “Sizin başkanınız olmaktan ve hep
birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve
gu rur duydum. Sizlerin bu denli takdirini, bu büyük
sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu herkese
nasip olmaz. Eminim ki bütün arkadaşlarım bu
kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu
görevleri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki görev
sayısı belli. Bu nedenle organlarımızda yer alacak
arkadaşlarımızla ilgili teamül yoklamaları yaptık,
istişare anlayışını burada da uyguladık. En adil sonuca
ulaşmaya gayret ettik” dedi.
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İŞTE YENİ YÖNETİM
•

İbrahim Çağlar (İstanbul Ticaret Odası),

•

Harun Karacan (Eskişehir Ticaret Odası),

•

Necdet Özer (Denizli Ticaret Odası),

•

Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası),

•

Memiş Kütükçü (Konya Sanayi Odası),

•

Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası),

•

İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası),

•

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası),

•

Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası),

•

Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası),

•

Çamur Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası),

•

Şahin Bilgiç (Adana Ticaret Borsası),

•

Ebubekir Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası),

•

Halim Mete (İstanbul Deniz Ticaret Odası)
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179 Odanın Başkanı Değişti
TOBB’un Yarısı Yenilendi
Yönetimin yarıdan fazlasının değiştiği TOBB’da, Hisarcıklıoğlu geçerli oyların
tamamını alarak yeniden başkan se cildi. Yeni yönetime her siyasi görüşten ve bölgeden
temsilcinin dâhil edilerek dengenin gözetilmesi dikkat çekti.
Bin 740 delege sandığa giderek Hisarcıklıoğlu’nu
yeniden başkan seçti. Hisarcıklıoğlu yaptığı teşekkür
konuşmasında delegelerin gücünü hep hissettiğini
söyledi.
İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde(TOBB) seçim süreci dün tamamlandı. 365
oda ve borsa başkanı tarafından aday gösterilen Rifat
Hisarcıklıoğlu yeniden dört yıllığına başkan seçildi.
2001 yılından bu yana başkan olan Hisarcıklıoğlu, kayıtlı
bin 740 delegeden bin 734 delegenin imzasıyla aday
gösterildi. Geçerli oyların tamamını alan Hisarcıklıoğlu
koltuğunu korurken yönetimde ise önemli değişiklikler
oldu. 15 kişiden oluşan TOBB Yönetim Kurulu
Kurulu’nda Hisarcıklıoğlu ile birlikte altı isim yeniden

yer alırken, dokuz üye ise değişti. Seçim maratonu
sonucunda 365 oda ve borsanın yüzde 49’unda başkan
değişti. En büyük değişim ise delegelerde yaşandı.
Delegelerin yüzde 69’u yenilendi. Edinilen bilgilere
göre Hisarcıklıoğlu seçim öncesi 365 oda ve borsa
başkanı ile tek tek görüşerek teamül yoklaması yaptı.
Bazı büyük oda ve borsa başkanları listede yer almak
istemediklerini Hisarcıklıoğlu’na aktardı. Yeni yönetimi
‘denge listesi’ hazırlayarak oluşturan Hisarcıklıoğlu
yönetime neredeyse her siyasi görüşten ve bölgeden
temsilciyi dahil etti. Tek liste ile gidilen seçimlerde
İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri
Sanayi Odası ve Caziantep Sanayi Odası gibi
Türkiye’nin önde gelen sanayi odalarının yönetimde
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yer almaması dikkat çekti. İstanbul’dan yönetime iki
isim birden girdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
İbrahim Çağlar ile İstanbul Ticaret Borsası Başkanı
Çamur Ali Kopuz yönetimde yer aldı. Bursa’dan ise
bu yıl BTSO başkanlığına seçilen İbrahim Burkay’ın
yönetime girmesi dikkat çekti. Yeni TOBB yönetiminde
Güneydoğu’yu ise Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı
Ebubekir Bal temsil edecek.

TOBB’UN YENİ YÖNETİMİ

»

Ender Yorgancılar (EBSO Bşk.),

»

Memiş Kütükçü (Konya San. Odası Bşk.),

»

Çetin Osman Budak (Antalya TSO Bşk.),

»

İbrahim Burkay (Bursa TSO Bşk.),

»

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO Bşk.),

»

Cengiz Günay (Tekirdağ TSO Bşk.),

»

Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Bşk.),

»

Rifat Hisarcıklıoğlu,

»

Ali Kopuz (İstanbul Tic. Borsası Bşk.),

»

İbrahim Cağlar (İTO Bşk.),

»

Şahin Bilgiç (Adana Tic. Borsası Mec. Bşk.),

»

Harun Karaca (Eskişehir Tic. Odası Bşk.),

»

Ebubekir Bal (Diyarbakır Tic. Borsası Bşk.),

»

Necdet Özer (Denizli Tic. Odası Bşk.),

»

Halim Mete (İstanbul Deniz Tic. 0d. Bşk.)
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Geçerli Bütün Oyları Alıp Yeniden Başkan Seçildi

Hisarcıklıoğlu 4’üncü Defa TOBB Başkanı
1734 delegenin imzasıyla yeniden başkanlığa aday gösterilen Rifat Hisarcıklıoğlu,
geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı oldu.
Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa
başkanının hepsinin yönetim kurulunda yer alabilecek
düzeyde olduklarına dikkat çekti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, dün gerçekleştirilen 69. Genel
Kurulda 4. defa başkanlığa seçildi. 1740 kayıtlı
delegenin 1734’ünün imzasıyla yeniden başkanlığa
aday gösterilen Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını
alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı oldu.
Hisarcıklıoğlu, ilk defa 16 Haziran 2001’de TOBB
Başkanı olmuştu. Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür
konuşmasında, “Ben sizin başkanınız olmaktan ve hep
birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve
gurur duydum” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak
talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegelerin
gücünü hep hissettiğini söyledi. Yeni TOBB Yönetim
Kurulu ise şu isimlerden oluştu:’ ‘İbrahim Çağlar
(İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Harun Karacan
(Eskişehir Ticaret Odası Başkanı), Necdet Özer (Denizli
Ticaret Odası Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi
Sanayi Odası Başkanı), Memiş Kütükçü (Konya Sanayi
Odası Başkanı), Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı), İbrahim Burkay (Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu
(Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz
Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı),
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Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Çamur
Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Şahin
Bilgiç (Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı), Ebubekir
Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Halim Mete
(İstanbul Deniz Ticaret Odası Başkanı),”
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SİYASETÇİLER DAVET EDİLMEDİ
TOBB’un Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen
Genel Kurul, seçim gündemiyle toplandı. Bu yüzden
siyasetçilerin çağrılmadığı Genel Kurul’daki seçimlerde,
14 kişilik yönetime girecek isimler bütün isimler
‘yoklamadan’ çıkan sonuçla belirlendi. Genel Kurul’da
konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün delegelere teşekkür
etti.
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Rifat Hisarcıklıoğlu, İttifakla Yeniden TOBB Başkanı Seçildi

İşte ‘Birlik’ Bu
Türkiye genelindeki üye 365 oda ve borsa
başkanının yüzde 49’u, delegelerinin de yüzde
69’u değişmesine rağmen TOBB camiası yeniden
“Hisarcıklıoğlu” dedi. Ankara’da yapılan 69. Genel
Kurulu’nda; mevcut başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, bin
740 kayıtlı delegeden bin 734’ünün imzasıyla yeniden
başkanlığa aday gösterildi ve geçerli oyların tamamını
alarak yeniden TOBB Başkanı seçildi.
Türkiye iş dünyasının çatı kuruluş olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dün sandık başına
giderek başkanını seçti. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden
seçildi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki
69. Genel Kurulda, Hisarcıklıoğlu, toplam bin 734
delegenin imzasıyla aday gösterildi.
Tek aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu,
geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB
Başkanı seçildi. Böylece 16 Haziran 2001’de ilk kez

başkan olan Hisarcıklıoğlu, 4. kez başkanlık görevini
sürdürmüş olacak.

BÜYÜK DEĞİŞİME
RAĞMEN HİSARCIKLIOĞLU
Bu seçim döneminde Türkiye genelindeki 365
oda ve borsa seçimlerinde oda başkanlarının yüzde
49’u, 81 ilden Ankara’ya giden TOBB delegelerinin ise
yüzde 69’u değişmesine rağmen TOBB camiasının
ittifakla yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu’nu başkan seçmesi
önemseniyor. Türk iş dünyasının çatı kuruluşunun
başkanını ittifakla seçmesi, “İşte birlik bu” yorumlarına
sebep oldu.

HİSARCIKLIOĞLU: SESİMİZ
GÜR ÇIKTIĞI İÇİN BAŞARILIYIZ
4. kez TOBB Başkanlığına seçilen Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, uzun
süredir devam eden bir seçim maratonunun içinden
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geçtiklerini belirterek, “Allah’ın izniyle bugün camiamızın
seçim döneminin son aşamasını tamamlıyoruz. Ben
sizin başkanınız olmaktan ve hep birlikte omuz omuza
çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duydum” dedi.
365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle
TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegelerin
gücünü hep hissettiğini söyledi. Bu nedenle seslerinin
gür çıktığını ve bir başarı hikâyesi yazdıklarını
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim en
mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu
büyük Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBBB
Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir
kutlama mesajı gönderdi. Sevgisini kazanabildiysem
ne mutlu bana. Bu herkese nasip olmaz. Benim en
büyük şansım böyle büyük bir aileye sahip olmak.
Sizlerden aldığım destek ve cesaretle buradayım”
diye konuştu. Yönetim kurulu başta olmak üzere, birlik
organlarında görev almak için çok sayıda başvuru
yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu kurullarda görev
alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu görevleri en iyi
şekilde yürütür ama ne yazık ki görev sayısı belli. Bu
nedenle organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla
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ilgili teamül yoklamaları yaptık, istişare anlayışını
burada da uyguladık. En adil sonuca ulaşmaya gayret
ettik.” Hisarcıklıoğlu, esas olanın birlik ve beraberlik
içinde hareket etmek olduğunu kaydetti.

Yeni TOBB yönetiminde kimler var?
Rakipsiz olarak seçime giren Yeni TOBB Yönetim
Kurulu ise şu isimlerden oluştu: İbrahim Çağlar
(İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Harun Karacan
(Eskişehir Ticaret Odası Başkanı), Necdet Özer
(Denizli Ticaret Odası Başkanı), Ender Yorgancılar
(Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı), Memiş Kütükçü
(Konya Sanayi Odası Başkanı), Çetin Osman Budak
(Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), İbrahim
Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı),
Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı), Cengiz Güney (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası
Başkanı}, Çamur Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı), Şahin Bilgiç (Adana Ticaret Borsası Meclis
Başkanı), Ebubekir Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası
Başkanı) ve Halim Mete (İstanbul Deniz Ticaret Odası
Başkanı).
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Hisarcıklıoğlu, Yeniden
TOBB Başkanı
Türk özel sektörünün en büyük çatı örgütü TOBB’da Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek
4 yıl için yeniden başkanlığa seçildi. 2001 yılından beri TOBB’un başkanlığını yürüten
ve bugüne kadar bu koltukta en uzun süre oturan Hisarcıklıoğlu, bin 740 kayıtlı
delegeden bin 734’ünün oyunu aldı.
3 milyona yakın üyesi ile Türk özel I sektörünün
en büyük çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu
seçildi. 2001 yılından beri TOBB’un başkanlığını
yürüten ve bu koltukta en uzun süre oturan isim olan
Hisarcıklıoğlu, dördüncü başkanlık döneminde dört yıl
daha görev yapacak. TOBB’un 69. Genel Kurulu’nda
1.740 kayıtlı delegeden 1.734’ünün oyunu alan
Hisarcıklıoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının
ardından yaptığı konuşmada, “Allah’ın izniyle
bugün camiamızın seçim döneminin son aşamasını
tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan ve hep
birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük onur ve gurur
duydum.” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delege al nin ortak
talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegelerin
gücünü hep hissettiğini belirtti. Bu nedenle seslerinin
gür çıktığını ve bir başarı hikâyesi yazdıklarını dile
getiren Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim en
mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu
büyük sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu
herkese nasip olmaz. Benim en büyük şansım böyle
büyük bir aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım destek
ve cesaretle buradayım.” diye konuştu. TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan
Genel Kurul’da, Hisarcıklıoğlu, delegelerin kullandığı
geçerli oyların tamamını alırken ardından TOBB
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Yönetim Kurulu, Konseyler ve Disiplin Kurulu asıl ve
yedek üyelikleri için seçimlere geçildi. TOBB’un 4 yıllık
yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlık seçimlerinin
ardından yönetim kurulu seçimlerinde tek liste yer aldı.
Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“İbrahim Çağlar, Harun Karacan, Necdet Özer, Ender
Yorgancılar, Memiş Kütükçü, Çetin Osman Budak,
İbrahim Burkay, Salih Zeki Murzioğlu, Cengiz Günay
Faik Yavuz, Çamur Ali Kopuz, Şahin Bilgiç, Ebubekir
Bal, Halim Mete.”

2017’YE KADAR GÖREVDE
Rifat Hisarcıklıoğlu, 1955 yılında Ankara’da
doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
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Ekonomi ve Mali İşletme bölümünden mezun oldu.
TOBB’da önce bir yıla yakın başkan yardımcılığı yaptı.
Ardından 26 Haziran 2001 tarihinde ilk kez TOBB
genel başkanı seçildi. Mayıs 2002 tarihinde yapılan
TOBB Genel Kurulu’nda 2005 yılına kadar başkanlık
görevine devam etmesi istendi. 2009 yılında üçüncü
kez başkanlığa getirilen Hisarcıklıoğlu, 1 Ağustos 2013
tarihinde 4. kez başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da
geçerli oyların tamamını alan Hisarcıklıoğlu, 2017 yılına
kadar görevine devam edecek. l980’li yıllardan bugüne
Mehmet Yazar, Ali Coşkun, Yalım Erez, Rona Yırcalı
ve Fuat Miras gibi isimler genellikle birer dönem olmak
üzere TOBB başkanlığı yaptı. TOBB, ekonominin en
etkin çatı örgütü olarak öne çıkıyor.
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Her İlde 15 Bin İşletme Olacak
TOBB’un yeni yapısı böyle oluştu dünyada her eve
Türk malı TOBB Genel Başkanlığına 4 yıllığına yeniden
seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu önümüzdeki dönemde çok
ciddi projeleri hayata geçirecek. Hisarcıklıoğlu, bu projelere
ilişkin hedefleri, genel kurul öncesinde 100’ün üzerinde
yönetim kurulu üye adayı ile birebir görüşerek belirlemişti.

ANADOLU ŞAHLANDI
Yeni dönemde değişimi önde tutan, dinamizm
ağırlıklı bir yönetime karar veren Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
14 kişilik yönetim kurulu isimleri üzerinde 31 Temmuz
tarihinde I sahura kadar çalıştığı öğrenilirken, yeni
dönemde hayata geçirmeyi kafasına koyduğu projelerin
en başında her ilde 2023 yılma kadar en az 15 bin
işletme sayısına ulaşılmasının yattığı öğrenildi.

Dünyada her eve Türk malı
Hisarcıklıoğlu, Türk müteşebbisleri ile ilgili
önümüzdeki dönemde büyük hedeflerinin olduğunu
dile getirmişti. Bu hedefler kapsamında Türkiye’nin
bölgesinin değil, dünyanın ekonomi devi olacağını
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları vurgulamıştı: “Türkiye
en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak.

Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak
için sıraya girecek. Ve dünyadaki her evde en az bir
Türk malı kullanılıyor olacak.”

TOBB’un yeni yapısı böyle oluştu
•
•

Ender YORGANCILAR (Ege Bölgesi SO)
Başkan Yardımcısı

•

Halim METE (İstanbul DTO)Başkan Yardımcısı

•

İbrahim ÇAĞLAR (İstanbul TO) Başkan Yardımcısı

•
•

Çetin Osman BUDAK (Antalya TSO)
Başkan Yardımcısı

•

Çamur Ali KOPUZ (İstanbul TB) Başkan Yardımcısı

•

Faik YAVUZ (Ankara TB) Sayman Üye

•

Harun KARACAN (Eskişehir TO) Üye

•

Necdet ÖZER (Denizli TO)Üye

•

Memiş KÜTÜKCÜ (Konya SO)Üye

•

İbrahim BURKAY (Bursa TSO)Üye

•

Salih Zeki MURZİOĞLU (Samsun TSO)Üye

•

Cengiz GÜNAY (Tekirdağ TSO)Üye

•

Şahin BİLGİÇ (Adana TB) Üye

•

Ebubekir BAL (Diyarbakır TB) Üye
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Hisarcıklıoğlu
Akdeniz’in Lideri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin önde gelen
üniversitelerinden
Johns
Hopkins
Üniversitesi
tarafından ilk kez verilen Akdeniz Liderlik Ödülü’ne
layık görüldü. Hisarcıklıoğlu, “Bu ödülü gururla kabul

142

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

ettim. Türk iş dünyası olarak yaptıklarımızın takdir
edilmesinden mutlu olduk” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun
yanı sıra eski Libya Devlet Başkanı Mohomed Yousef
Almagariaf, ABD’li Senatör Jeanne Shaheen da ödüle
layık görüldü.
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Johns Hopkins Üniversitesine göre TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Akdeniz’deki 4 Liderden Biri
ABD’nin Johns Hopkins Üniversitesi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na,
Güneydoğu Avrupa’da istikrar, ekonomik işbirliği ve demokratikleşme sürecine
katkılarından dolayı “Akdeniz Liderlik Ödülü” verdi. Ödülün, TOBB’un çalışmalarını
geniş bir coğrafyaya yayması, Başkan Hisarcıklıoğlu’nun, da bu konuda etkin liderlik
etmesi nedeniyle verildiği belirtiliyor.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin önde gelen
üniversitelerinden
Johns
Hopkins
Üniversitesi
tarafından ilk kez verilen Akdeniz Liderlik Ödülü’ne
layık görüldü. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yaptığı
araştırma ve değerlendirmelerin sonucu TOBB
Başkam Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Libya eski Devlet
Başkam Mohomed Yousef Almagariaf, Amerikalı
Senatör Jeanne Shaheen ve ABD Kongre Üyesi Robert
Aderholt’e de Akdeniz Liderlik Ödülü verildi. Üniversite,
Akdeniz Liderlik Ödülü’nün, Güneydoğu Avrupa’da
istikrar, ekonomik işbirliği ve demokratikleşme sürecinin

geliştirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı
verildiğini açıkladı. Akdeniz Liderlik Ödülü, Johns
Hopkins Üniversitesi SAIS (School of Advanced and
International Studies), Trans Atlantik İlişkiler Merkezi
ve Amerikan Bosna Vakfı işbirliği ile veriliyor.

PROJELERİ DİKKAT ÇEKTİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkem adına,
başkam olduğum TOBB adına ve Türk iş dünyası
adına bu ödülü gururla kabul ettim. Ülke olarak, Türk
iş dünyası olarak yaptıklarımızın takdir edilmesinden
mutlu olduk” dedi. TOBB Başkam, birçok yerde olduğu
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gibi Akdeniz ülkelerinde de İslam Kalkınma Bankası
ve diğer uluslararası kuruluşlarla çok çeşitli projeler
uyguladıklarım vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

YENİ FIRSATLAR VE İSTİKRAR
“Berlin duvarının yıkılması ile başlayan süreç,
Türkiye için yeni fırsatları ve elbette sorumlulukları
beraberinde getirdi. Kendi insanımızın zenginleşmesi
için ekonomimizi dünya ekonomisine entegre etmek
zorundaydık. Ekonomideki dönüşümü, siyasi istikrarla
daha da ileri taşıma imkanı bulduk. Ekonomimizi,
büyütürken, başta Balkanlar olmak üzere Kuzey Afrika,
Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’daki tarihi mirasımıza
sahip çıkmamız gerekiyordu. Hükümetimizin, bu yönde
takip ettiği dış politikaya TOBB, katkı vermeyi kendine
misyon edindi. Türkiye için yeni ekonomik fırsatlar
ortaya çıktı. Bu bölgelerin dönüşüm sürecine örnek
olmanın yanında, yatırımlarla, ticaretle ve know-how
transferi ile- etkin biçimde katkı sağlamaya başladık.”

İsrail ile Filistin arasında arabulucu
İSRAİL ve Filistin arasındaki ekonomik sorunların
çözümü için kurulan Doğu Kudüs Tahkim Merkezi’nin
başkanlığına da seçilen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres)
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Başkan Yardımcılığı, İslam Sanayi ve Ticaret Odası
Başkan Yardımcılığı, tüm dünyada barışın tüccarları
olarak bilinen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve
Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor.

TOBB’un işbirliği vizyonu bölgeye ve
dünyaya yayılıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balkanlar’da
başta Bosna Hersek olmak üzere, Sırbistan,
Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve
Romanya’da başarılı projelere imza attıklarını anlattı.
Özel sektörün önünün açılması açısından, oda
sisteminin gelişmesi, sanayi bölgeleri deneyimlerinin
aktarılması gibi somut projelere dikkat çeken TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konularda Ortadoğu’da ve
Kuzey Afrika’da AB, OECD ve İslam Kalkınma Bankası
gibi çok sayıda uluslararası kuruluşla çalışmaya devam
edeceklerini söyledi. Hükümetin de bölgede, barış,
istikrar ve zenginliğin yerleşmesini istediğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, bu düşüncelere iş dünyası olarak destek
olduklarını ve iş dünyasına yeni fırsatlar sağlamaya
çalıştıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Doğrusu, ödülün
veriliş dayanağı, aslında tam olarak bizim yapmaya
çalıştığımız işlerle örtüşüyor. Ödülü, Türkiye, TOBB ve
iş dünyası adına kabul ettim” dedi,

2013

AĞUSTOS

Hisarcıklıoğlu
‘Akdeniz lideri’ Seçildi
ABD’nin saygın kuruluşlarından Johns Hopkins
Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu, Güneydoğu Avrupa’da
istikrar, ekonomik işbirliği ve demokratikleşme sürecinin
geliştirilmesine verdiği katkılardan dolayı ‘Akdeniz
Liderlik Ödülü’ne layık gördü. Bu ödülün kendisine
verilmesinden onur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu
“Doğrusu, ülkem adına, başkam olduğum TOBB adına
ve Türk iş dünyası adına bu ödülü gururla kabul ettim.
Ülke olarak, Türk iş dünyası olarak yaptıklarımızın
takdir edilmesinden mutlu olduk” dedi.

Türkiye için fırsatlar çıktı
TOBB

Başkam,

birçok

yerde

olduğu

gibi

Akdeniz ülkelerinde de İslam Kalkınma Bankası ve
diğer uluslararası kuruluşlarla çok çeşitli projeler
uyguladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Berlin
duvarının yıkılması ile başlayan süreç, Türkiye için
yeni fırsatları ve elbette sorumlulukları beraberinde
getirdi. Öncelikle, kendi insanımızın zenginleşmesi
için ekonomimizi dünya ekonomisine entegre etmek
ve büyütmek zorundaydık. Ekonomimizi büyütürken,
başta Balkanlar olmak üzere, Kuzey Afrika, Ortadoğu,
Kafkaslar ve Orta Asya’daki tarihi mirasımıza sahip
çıkmamız gerekiyordu. Hükümetimizin, bu yönde
takip ettiği dış politikaya TOBB, katkı vermeyi kendine
misyon edindi. Türkiye için yeni ekonomik fırsatlar
ortaya çıktı.”
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Johns Hopkıns Üniversitesi Seçti
Hisarcıklıoğlu, Akdeniz’in lideri
TOBB Başkanı, ABD’nin Johns Hopkins Üniversitesi’nin ilk defa verdiği ‘Akdeniz Liderlik
Ödülü’ne lâyık görüldü.
ABD’nin önemli kuruluşlarından Johns Hopkins
Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu, ilk defa verilen “Akdeniz
Liderlik Ödülü”ne lâyık gördü. Ödül, Hisarcıklıoğlu’na,
Güneydoğu Avrupa’da istikrar, ekonomik iş birliği ve
demokratikleşme sürecinin geliştirilmesine verdiği
katkılardan dolayı verildi. Bu ödülün kendisine
verilmesinden onur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Ülkem adına, başkanı olduğum TOBB adına ve Türk
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iş dünyası adına bu ödülü gururla kabul ettim” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Balkanlar’da başta Bosna Hersek olmak
üzere, Sırbistan, Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk,
Bulgaristan ve Romanya’da başarılı projelere imza

attıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, ekonominin gelişmesi
konusunda Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da AB, OECD

ve İslam Kalkınma Bankası gibi çok sayıda uluslararası
kuruluşla çalıştıklarını söyledi.

2013

AĞUSTOS

Sahte Kimlikle Şirket
Kurmak Tarihe Karışıyor
Bakan Hayati Yazıcı’nın bulunduğu etkinlikte imzalar, Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bakanlık
Müsteşarı Ziya Altunyaldız tarafından atıldı.
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında bilgilerin elektronik
ortamda depolanması ve paylaşılması uygulamasını
içeren Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS) işbirliği
protokolü imzalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, MERSİS ile kamu kurumlarının tüzel kişilerle
ilgili ihtiyaç duyduğu bilginin tek noktadan sunulacağını

söyledi. Yazıcı, bir sahtekârlık çeşidinin daha artık tarihe
karıştığını belirterek, MERSÎS ile kayıp veya çalıntı
kimliklerle şirket kurulmasını imkânsız hale getirdiklerini
vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bilgiye
hızlı erişimin her zamankinden daha önemli olduğunu
belirterek, “MERSİS için devrim niteliğinde bir protokol
imzaladık” dedi.
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Sahtekârlara
MERSİS Engeli
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ticari
hayatta güven ve istikran artıracak Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi (MERSÎS) ile kayıp veya çalıntı kimliklerle
şirket kurulmasının artık imkânsız hale geldiğini
söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar

148

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

ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi (MERSÎS) İşbirliği Protokolü imzalandı. Yazıcı,
“Güncel olmayan sicil tasdiknameleriyle bankalardan
çek karnesi çıkarılmasını bu sistemle engelliyoruz”
dedi.

2013
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Şirket Bilgileri
Elektronik Ortamda Toplanıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Ziya Altunyaldız, Merkezî Sicil Sistemi (MERSİS) konusunda işbirliği yapılmasını
öngören protokol imzaladı. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
sistem hakkında bilgi verdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) arasında bilgilerin elektronik
ortamda depolanması ve paylaşılması uygulamasını
içeren Merkezî Sicil Sistemi (MERSİS) işbirliği
protokolü imzalandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın
katıldığı törende protokole, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Ziya Altunyaldız
imza attı. Bakan Yazıcı, MERSİS ile ticarî işletmelerin
ticaret sicil numarası yerine geçecek ve tüm kamu
kurum ve kuruluşlan arasında kullanılacak bir ‘ortak
anahtar’ numaralama sistemi oluşturduklarına işaret
ederek, “Şirket kuruluşu işlemleri, kuruluştan sonraki
tescil ve ilanı gereken değişiklik işlemleri, yapılan

bildirim ve tescillerin ilan edilmesi gibi işlemler,
MERSİS portalı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir”
dedi. Yazıcı, artık kayıp veya çalıntı kimliklerle şirket
kurulmasını imkânsız hale getirdiklerini kaydetti.
Yazıcı,
sistemin
2010
yılında
başlayan
çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini vurgulayarak,
“Tüzel kişiliklere, tüm ticarî işletmelere ilişkin merkezî
bir veri tabanı kurulması hükümetimizin kurulduğu
ilk avlardan bu vana gündeminde yer almaktadır.
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunumuz ile ticaret
hukukumuza elektronik ortamda hukuki işlem tesis
edebilme ve bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine
uygun gibi yeni çalışmalar geliştirdi.” dedi. Yazıcı,
sistemin devrede olmadığı durumda herhangi bir kişinin
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bir veya birden fazla şirkete ortak olup olmadığını,
ortaklık payını, yetkili olup olmadığını öğrenebilmek için
Türkiye’de halen mevcut 238 Ticaret Sicil Müdürlüğü
ile yazışma yapmak ayrı ayrı iletişim kurmak zorunda
olunduğuna dikkat çekti. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da bilgiye hızlı erişimin önemine dikkat
çekerek, uzun zamandır bakanlıkla birlikte şirketlerin
bürokratik işlerini kolaylaştıracak projeler üzerinde
çalıştıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Bakanlığımızla
güç birliğine giderek devrim niteliğinde protokol
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imzaladık. Şirketlerimizi tacir ve sanayicilerimizi 21.
yüzyıla hazırlayacak adımları beraber atacağız.” diye
konuştu.
MERSİS projesi kapsamında 204 Ticaret Sicil
Müdürlüğünde veri aktarımı ve yaygınlaştırma
çalışmaları tamamlandı. 200 Ticaret Sicil Müdürlüğünde
hizmet verilmeye ve alınmaya başlandı. 2 milyon 995
bin işletmeden 2 milyon 481 bin 671’inin verileri sisteme
dahil edildi.

2013

AĞUSTOS

TOBB Başkanı’ndan şirketlere ‘Fed’ uyarısı:
Özkaynak Kullanın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Fed’in parasal genişletmeyi yavaşlatmaya
başlayacağına dair işaretlerin giderek güçlendiğini belirterek, “Şirketler daha çok
özkaynak kullanmalı” uyarısında bulundu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz haftalarda
gerçekleşen genel kurul sonrası ilk kez ekonomik
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD
Merkez Bankası Fed’in parasal genişlemeyi eylülden
itibaren yavaşlatmaya başlayacağına dair işaretlerin
giderek güçlendiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu
durum küresel döviz likiditesini olumsuz etkileyecek.
Döviz kazancı olmayan şirketler dövizde açık pozisyona
girmemeye gayret etmeli” uyarısında bulundu.

OLUMLU GELİŞMELER DE VAR
Dövizde azalan likiditenin yurtiçinde faiz oranlarım
da olumsuz etkilediğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kredi

faizleri artmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirketler
önümüzdeki dönemde daha az kredi daha çok özkaynak
kullanmayı planlamalı” mesajımı verdi. Hisarcıklıoğlu
uyanlarının yanı sıra olumlu gelişmeler de bulunduğunu
belirtti ve bu duruma örnek olarak Avrupa ekonomilerini
gösterdi. Hisarcıklıoğlu “Avrupa ekonomilerinin yeniden
toparlanmaya başladığı görülüyor. Euro Bölgesinde 8
çeyrektir devam eden küçülme geçtiğimiz ay son buldu.
İhracat açısından bu hususu gözden kaçırmamalıyız”
diye konuştu. Uzun süredir üretime yönelik kredilere
“pozitif ayrımcılık” yapılması gerektiğini söylediklerini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “BDDK ve
Merkez Bankası’nın attığı adımlar doğrudur ve geç
de olsa atılan bu adımlar destekliyoruz. Geçtiğimiz
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dönemde kredi artışım sınırlandıran tedbirler devreye
girdi. Biz o gün dedik ki bu işten KOBİ’lerimiz ve
ihracatçılarımız daha olumsuz etkilenir. Maalesef sonuç
korktuğumuz gibi oldu. Haziran 2013’e geldiğimizde
konut kredilerinin yıllık artış hızı yüzde 36’dan yüzde
28’e indi. Kredi kartınde ise artış hızı yüzde 26’dan
29’a çıktı. Kaybeden üreten-ihracat yapan şirketler
oldu. KOBİ kredilerinin artışı yüzde 44’den 21’e indi.
İhracat kredilerinin artış hızı yüzde 39’dan 8’e indi.”
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Karşılık sıfırlansın
BDDK ve Merkez Bankası başta olmak üzere
tüm kurumları reel sektörü destekleyen adımlar için
cesaretlendirmek gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Hiçbir şey için geç değil. İhracat kredisi tarafında
hem reeskont kredisi imkanının artırılması, hem de
karşılık miktarının sıfırlanması çok önemli, Temennimiz
KOBİ kredilerinde de genel karşılık oranlarının
sıfırlanmasıdır” dedi,

2013

AĞUSTOS

İlk Tren 8 Eylülde Manisa’dan Münih’e Gidecek

Anadolu’da BALO Başlıyor
BÜYÜK Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO)TOBB öncülüğünde başlıyor. Proje,
Anadolu’da üretilen ürünleri demiryoluyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyor.

SANAYİCİNİN rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları(BALO) projesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde
başlıyor. Proje kapsamında ilk tren 8 Eylül’de
Manisa’dan Münih’e hareket edecek. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar Anadolu sanayicisi,
ürünlerini ulaşım sorunları ve sistem olmaması
nedeniyle demiryolundan Avrupa’ya ulaştıramıyordu.
Özellikle nakliye masrafları, Anadolu’daki sanayicimizin
rekabet gücünü engelliyor. Avrupa Birliği ile Gümrük
Birliği anlaşması olmasına rağmen, bu avantajı sadece
batı bölgesindeki illerimiz kullanabiliyor” dedi.

ALMANYA’YA YÜK TRENİ
İstanbul ihracatının yüzde 51’ini, İzmir yüzde 61’ini,
Bursa ise yüzde 78’ini Avrupa’ya yaptığını belirten
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Anadolu’nun ortasındaki
Konya yüzde I 33’ünü, Gaziantep ise sadece yüzde
24’ünü Avrupa’ya yapabiliyor. Yani, nakliye masrafları
rekabet gücünü azalttığı için; Anadolu, Gümrük Birliğine
giremiyor. BALO projesi ile bu sorunu çözeceğiz. Artık,
sanayicilerimiz ürünlerini demiryolu taşımacılığıyla,
daha uygun navlunlarla Avrupa’ya yollayacaklar.
Anadolu’nun farklı illerinden Bandırma’ya tarifeli olarak
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gidecek trenler, Marmara Denizini geçerek Tekirdağ’a
ulaşacaklar. Tekirdağ’dan itibaren Avusturya Devlet
Demiryolları ile yaptığımız iş birliğiyle yüklerini Münih
ve Köln’e ulaştıracaklar.”

YÜK TOPLAMA MERKEZİ
Hisarcıklıoğlu, zamanla diğer Avrupa ülkelerine
de yük taşımacılığının başlayacağını ifade ederek,
Anadolu’nun bazı illerinde yük toplama merkezleri
kuracaklarını da vurguladı. Hisarcıklıoğlu; “Balo ile
Anadolu’daki sanayicimiz arasında kilometrelerce
uzaklık farkına rağmen, Almanya’ya gidecek bir tır
hacmindeki yükün navlun farkı ortalama olarak 125-200
Euro’ya kadar düşecek. Böylelikle yabancı yatırımcı,
lojistik sorunlarını çözmeye başlayan Anadolu’ya daha
çok ilgi gösterecek, yeni yatırımlar ile bölge, katma
değeri yüksek ihraç ürünleri satar durumuna gelecektir.
Hedefimiz, tarifeli blok tren taşımaları organize ederek,
Anadolu’dan -Avrupa ve İskandinavya’ya ve devamında
Pakistan treni ile bağlantı sağlayarak, Orta Asya ve
Uzak Doğuya demiryolu ile yük taşıma faaliyetlerine
başlamak” dedi.

BALO’da güçlü ortaklık yapısı
BÜYÜK Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO)
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AŞ’nin güçlü bir ortaklık yapısı olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, başta TOBB olmak üzere, 51 oda,
24 borsa, 15 organize sanayi bölgesi, UTİKAD ve
UMAT’ın şirketin ortakları arasında yer aldığını ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, “Taşımacılıkta yüzde 30 daha fazla
yük alan 45 Hc konteynerler kullanacağız. Şimdilik
haftada iki defa trenle Münih ve Köln’e gideceğiz. 12
günde Manisa’dan Köln’e yükü götüreceğiz. Haftalık
karşılıklı iki blok tren sefer yapacak. 2014 başında
haftalık karşılıklı 5 blok tren olacak. 350 konteyner
875’e çıkacak. Avrupa’da varış noktası 4’e çıkacak,
iki tren feribotumuz olacak, İpekyolu’nu canlandırmak
istiyoruz. Oradan gelen hammaddeleri de Türkiye ve
diğer ülkelere taşıyacağız” diye konuştu.

Türküler değişecek!
BALO’nun lojistik sektöründeki tasıma modellerine
rakip olmayacağını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, sektördeki tüm hizmet sağlayıcıları ile
birlikte çalışılacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Artık,
tren gelir hoş gelir, vagonları boş gelir veya kara tren
gecikir, belki de hiç gelmez türküleri yerine, tarifeli
trenler gelir, ihraç ürünlerimizi taşır şarkıları söylemenin
zamanı geldi” dedi.
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Büyük Anadolu ‘Balo’su
Başlıyor!
Türkiye’nin en büyük lojistik projelerinden biri olan
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO) projesi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde
başlıyor. Anadolu’da üretilen ürünleri demiryoluyla
Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk
tren 8 Eylül’de Manisa’dan Münih’e hareket edecek.
Büyük Anadolu Lojistik Projesi ile sanayicinin
rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Anadolu sanayicisi, ürünlerini demiryolundan
Avrupa’ya ulaştıramıyordu. Özellikle nakliye masrafları,
Anadolu’daki sanayicimizin rekabet gücünü engelliyor.
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olmasına
rağmen, bu avantajı sadece batıdaki iller kullanabiliyor.
İstanbul, ihracatının yüzde 51’ini, İzmir 61, Bursa 78’ini
Avrupa’ya yaparken; Konya yüzde 33’ünü, Gaziantep
ise sadece 24’ünü Avrupa’ya yapabiliyor. Nakliye
rekabet gücünü azalttığı için; Anadolu, Gümrük Birliği’ne
giremiyor. Balo projesi ile bu sorunu çözeceğiz.”

İlk sefer Almanya’ya
8 Eylül’de ilk yük treninin Münih’e hareket
edeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “Artık,
sanayicilerimiz ürünlerini demiryoluyla daha uygun
navlunlarla Avrupa’ya yollayacak. Bandırma’ya tarifeli
olarak gidecek trenler, Marmara Denizi’ni geçerek
Tekirdağ’a ulaşacak. Tekirdağ’dan itibaren Avusturya
Demiryolları ile yaptığımız işbirliğiyle yüklerini Münih
ve Köln’e ulaştıracaklar.” Hisarcıklıoğlu, zamanla diğer
Avrupa ülkelerine de taşımacılığının başlayacağını
ifade etti.

Navlun düşecek
Anadolu’da yük toplama merkezleri kuracaklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Almanya’ya gidecek tır
hacmindeki yükün navlunu 125-200 euro düşecek.
Hedefimiz, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar demiryolu
ile yük taşıyabilmek” dedi.
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BALO 8 Eylül’de
Yola Çıkıyor
Türkiye’nin en büyük lojistik projelerinden biri
olan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO)
Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde başlıyor. Anadolu’da üretilen ürünleri
demiryoluyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen proje
kapsamında ilk tren 8 Eylül’de Manisa’dan Münih’e
hareket edecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
diğer Avrupa ülkelerine de yük taşımacılığının
başlayacağını ve Anadolu’nun bazı illerinde yük toplama
merkezi kuracaklarını belirterek “Hedefimiz, tarifeli blok
tren taşımaları organize ederek Anadolu’dan Avrupa

156

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

ve İskandinavya’ya ve Pakistan treni ile bağlantı
sağlayarak, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya demiryolu ile
yük taşıma faaliyetlerine başlamak” dedi.
Hisarcıklıoğlu, başta TOBB olmak üzere, 51 oda,
24 borsa, 15 organize sanayi bölgesi, Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ve
Umumi Mağazalar Türk AŞ’nin de BALO AŞ’nin ortağı
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu “Şimdilik haftada
iki defa trenle Münih ve Köln’e gideceğiz. 12 günde
Manisa’dan Köln’e yükü götüreceğiz” dedi.

2013

AĞUSTOS

Anadolu’nun Yükünü BALO Taşıyacak
Türkiye’nin en büyük lojistik projelerinden
biri olan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları
(BALO) Projesi başlıyor. Anadolu’da üretilen ürünleri
demiryoluyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen TOBB
öncülüğündeki proje kapsamında ilk tren 8 Eylül’de
Manisa’dan Münih’e hareket edecek.
AVRUPA’YA ihracatta ihracatçıları rahatlatacak
demiryolu çözümü uygulamaya konuldu. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde
başlayan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları
(BALO) Projesi sayesinde ihracat ürünleri artık
Avrupa’ya demiryolu ile de ulaştırılacak. İlk tren ise 8
Eylül’de Manisa’dan Münih’e hareket edecek.

Anadolu rekabet edebilecek
Tren önce haftada 2 defa Münih ve Köln’e gidecek.
Yükler Manisa’dan Köln’e 12 günde ulaşacak. TOBB’un
hedefi, proje ile Anadolu’dan Avrupa ve İskandinavya’ya ve
devamında Pakistan treni ile bağlantı sağlayarak, OrtaAsya
ve Uzak Doğu’ya demiryolu ile yük taşıma faaliyetlerine
başlamak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Artık,
sanayicilerimiz ürünlerini demiryolu taşımacılığıyla, daha
uygun navlunlarla Avrupa’ya yollayacaklar. Anadolu’nun
farklı illerinden Bandırma’ya tarifeli olarak gidecek trenler,

Marmara Denizini geçerek Tekirdağ’a ulaşacaklar.
Tekirdağ’dan itibaren Avusturya Devlet Demiryolları
ile yaptığımız iş birliğiyle yüklerini Münih ve Köln’e
ulaştıracaklar” dedi. Proje ile sanayicinin rekabet gücünü
artırmayı hedeflediklerini aktaran Rifat Hisarcıklıoğlu
“Bugüne kadar Anadolu sanayicisi, ürünlerini ulaşım
sorunları ve sistem olmaması nedeniyle demiryolundan
Avrupa’ya ulaştıramıyordu. Özellikle nakliye masrafları,
Anadolu’daki sanayicimizin rekabet gücünü engelliyor.
İstanbul, ihracatının yüzde 51’ini, İzmir yüzde 61’ini, Bursa
yüzde 78’ini Avrupa’ya yaparken; Gaziantep ise sadece
yüzde 24’ünü Avrupa’ya yapabiliyor” diye konuştu.

İHRACATÇININ MALİYETİ DÜŞECEK
HİSARCIKLIOCLU’NUN “Şirketin ortaklarını TOBB
ve üyesi 51 oda, 24 borsa ile 15 organize sanayi bölgesi,
UTİKAD ve UMAT oluşturuyor Proje ile Anadolu’nun
bazı illerinde yük toplama merkezleri kuracağız. Batı
ile Anadolu’daki sanayicimiz arasında kilometrelerce
uzaklık farkına rağmen, Almanya’ya gidecek bir TIR
hacmindeki yükün navlun farkı ortalama olarak 125-200
Euro’ya kadar düşecek. Böylelikle yabancı yatırımcı,
lojistik sorunlarını çözmeye başlayan Anadolu’da yeni
yatırımlar ile bölge, katma değeri yüksek ihraç ürünleri
satar durumuna gelecektir” dedi.
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2013
EYLÜL

TOBB, Yeniden UNWTO
Yönetim Kurulu’nda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB),
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO)
Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu’na bir kere daha başkan
yardımcılığı sıfatıyla girmeye hak kazandı. TOBB’dan
yapılan açıklamaya göre, UNWTO genel kurulu,
Zimbabve ve Zambiya’nın ortak organizasyonunda
24-29 ağustos 2013 tarihlerinde bu ülkelerde
gerçekleştirildi.

2 YIL DAHA KURULDA
Bu kapsamda, 27 ağustosta Zimbabve’nin
Victoria Falls şehrinde yapılan bağlı üyeler yönetim
kurulu seçimlerinde, TOBB, mart 2012’den beri
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sürdürmekte olduğu başkan yardımcılığı görevine
tekrar seçildi. Yönetim Kurulu’na başkan yardımcısı
sıfatıyla girmeye hak kazanan TOBB, 2 yıl daha dünya
turizmine’ yön veren aktörlerin dünya çapındaki W T O
organizasyonlarında, en üst seviyede sorumlu görevler
almaya devam edecek.

BİR DÖNEM DAHA TOBB İLE
UNWTO genel sekreteri Taleb Rifai, seçim sonrası
yaptığı açıklamada, ilk kurumun geçmişte başarılı
ortak projelere imza attığını, bir dönem daha TOBB’la
birlikte çalışacak olmalarının mutluluğunu ve gururunu
yaşadığını dile getirdi.

2013
EYLÜL

‘İstikrar İçin
Genişleme Devam Etmeli’
Avrupa Ülkelerinin Odalar Birliği Başkanları,
Eurochambres Genel Kurulu öncesinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir araya geldi.
TOBB ve Eurochambres Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ekonomileri toparlanmaya başlayan
Avrupa ülkelerine genişleme çağrısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu “Avrupa Birliği ve özellikle Euro Bölgesi
ekonomik krize yoğunlaşmışken, genişleme konusu
maalesef gündemin ilk sırasında yer alamıyor. Oysa
genişlemeye bağlı olarak ticaret ve yatırımlarda artışlar

yaşanıyor. Genişleme sürecinin devamı, hem AB
ekonomisinin geleceği, hem de bölgemizde barış ve
istikrarın tesisi için zorunlu” dedi. ‘

‘İKNA YOLU KULLANILMALIYDI’
Hisarcıklıoğlu, bu yıl için Türkiye’nin büyüme
oranını yüzde 3 civarında beklediklerini aktardı. TOBB
Başkanı, Suriye krizinin herkese, yakın çevredeki
ülkelerin, ikna yoluyla dönüşmesinin, önemini
gösterdiğini kaydetti.
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2013
EYLÜL

Avrupa’nın
Oda Başkanları TOBB’da
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) üyesi ülkelerin odalar birliği
başkanları, TOBB’daki toplantıda bir araya geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, kamu maliyesi, reel sektör
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ve bankacılık sistemi açısından Avrupa kıtasında
en iyi durumda olan birkaç ülkeden biri olduğunu
belirterek. “Türkiye olarak finansal piyasalardaki
günlük gelişmelere değil, uzun vadeli hedeflerimize
odaklanmış durumdayız” dedi.

2013
EYLÜL

‘Yatırımların Yüzde 76’sı
AB ve ABD Kaynaklıdır’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların da yüzde 76’sı
AB ve ABD kaynaklı. Türkiye’nin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımların yüzde 78’i AB
ve ABD’ye gidiyor” dedi.
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
toplam dış ticaretinin yüzde 46’sının AB ve ABD’ye
gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye’ye gelen toplam
doğrudan yabancı yatırımların da yüzde 76’sı AB ve
ABD kaynaklı. Türkiye’nin yurt dışına yaptığı doğrudan
yatırımların yüzde 78’i AB ve ABD’ye gidiyor. Dolayısıyla,
Türkiye ekonomisi, AB ve ABD arasındaki Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’ndan doğrudan
etkilenecektir” dedi. AB üyesi olmayan Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) üyesi
ülkelerin Odalar Birlikleri Ankara’da bir araya geldi.
TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan
Yardımcısı
Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığındaki
toplantıya EUROCHAMBRES Başkanı Alessandro

Barberis ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüten
Avusturya Ekonomi Odasından Martha Schultz da
katıldı. Toplantının açılış bölümünde Avrupa Komisyonu
Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen Avrupa
Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri konusunda bir konuşma
yaptı.
Açılış konuşması yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, gelişmiş ülkelerin büyüme hızının,
gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızım aştığını
vurgulayarak, “Amerika’dan olumlu sinyaller gelmeye
başladı. Yapısal sorunları çözülmemiş olmakla birlikte,
Avrupa’dan da, büyüme ile ilgili olumlu sinyaller
gelmeye başladı. Amerika’nın büyümesinin” aslında
hepimizi olumlu bir biçimde etkilemesi gerekirdi. Ama
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2013
EYLÜL
parasal genişleme sürecinin sona ereceğine dair
beklentiler, finans piyasalarında dalgalanmalara yol
açtı” açıklamasında bulundu.
Avrupa ekonomilerinin yeniden toparlanmaya
başladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, sekiz çeyrektir
devam eden küçülmenin yılın ikinci çeyreğinde son
bulduğunu ancak iyileşme sinyallerinin ülkeler arasında
farklılık gösterdiğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, bazı üye
ülkelerin bir kısmının hala durgunluktan kurtulma
mücadelesi verdiğim belirterek şunları kaydetti:
“AB ve özellikle Euro Bölgesi ekonomik krize
yoğunlaşmışken, ‘genişleme’ konusu maalesef
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gündemin ilk sırasında yor alamıyor. Oysa önceki
genişleme deneyimleri göstermiştir ki, genişlemeye
bağlı olarak ticaret ve yatırımlarda artışlar yaşanmıştır,
Büyüme ve istihdam artışından tüm taraflar istifade
etmiştir. Unutmamalıyız ki, mevcut ekonomik krizin
nedeni AB’nin genişlemesi değildir. Ana sorun mali
piyasalardaki yetersiz düzenlemelerdir. Dolayısıyla,
yeni üyeler krizin sebebi değil, krizin mağdurlarıdır.
AB kurumlan, genişlemenin AB ekonomisine
kattığı dinamiği, kamuoylarını ikna edecek şekilde
aktarmalıdır. Genişleme sürecinin devamı, hem AB
ekonomisinin geleceği, hem de bölgemizde barış ve
istikrarın tesisi için zorunludur.”

2013
EYLÜL

‘Reformları Yaparsak
Bize Bir Şey Olmaz’
Türkiye’nin önündeki iki yılın oldukça kritik olduğunu söyleyen Odalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yapısal reformları gündemimize alıp gerçekleştirirsek, Allah’ın
izniyle bize hiçbir şey olacağına inanmıyorum”dedi.
Birliğe ihtiyacımız var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gelecek 2 yılda kritik bir
sürece girdiğini belirterek, bu dönemde ülkenin birlik ve
beraberliğini koruması gerektiğini söyledi. Burada da
en önemli görevin iş dünyasına düştüğünü söyleyen
Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meslek
Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu
ifadeleri kullandı:

Gündemde 10 tane mesele
“Cumhuriyet
tarihinin
en
önemli
günleri
yaşanıyor. Gelecek 2 yılda yerel seçim, genel seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi, çözüm süreci ve anayasa

süreci var. Ayrıca Iran, Irak, Suriye ve Mısır’daki sorunlar
da birer iç sorun haline geldi. 2015 yılında Ermeni
meselesi de (sözde soykırımın 100’üncü yılı) önemli
sorunlar arasında yer alacak. 10 tane meselemiz 2 yıl
içinde, hepsi Türkiye’nin gündeminde olacak.”

İşadamlarına önemli görev
Bunların çözümü için tek bir yolun olduğunu söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Ekonomik olarak kaybetmemenin
yolu da bu meseleleri tartışırken birlik ve beraberliğin
bozulmamasından geçiyor. Tüccar ve sanayici barışın
temsilcileridir, iki dünya savaşını yaşayan Fransa ve
Almanya’yı bir araya getiren işadamlarıdır. Bu ülkenin
huzuru, refahı ve zenginliğini istiyorsak birlik ve
beraberliği korumak için çalışmalıyız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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2013
EYLÜL

Özel Sektör Sadece Yük Değil, Yolcu da Taşıyacak
Türkiye’den Avrupa’ya demiryoluyla yük taşımacılığını amaçlayan BALO treni dün
Manisa’dan yola çıktı. Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Özel sektör
artık sadece yük değil, yolcu taşımacılığı da yapabiliyor” dedi.
DEMİRYOLU hattının, özel sektör ve meslek
odaları tarafından kullanımına imkân tanıyan yasa
ilk meyvelerini vermeye başladı. Manisa’da faaliyet
gösteren Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları A.Ş.
ve TOBB tarafından hazırlanan ve Türkiye’den Avrupa’ya
demiryolu ile yük taşımacılığını amaçlayan ‘BALO’ adlı
proje, dün hayata geçirildi. Törene Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada konuşan
Bakan Yıldırım, BALO projesinin, demiryollarının
serbest kullanımına imkân tanıyan yasanın, önemli
bir ürünü olduğunu hatırlattı. Özel sektöre çağrı
yapan Bakan Yıldırım şöyle konuştu: “Demiryollarının
serbestleşmesine ilişkin yasayı çıkardık. Özel sektör,
sadece demiryolu ile yük taşımacılığı değil, kendi adına
yolcu taşımacılığı da yapabilir. Gerekli adımın TOBB’un
başkanlığında atılacağına inanıyorum.’
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YÜZDE 30 UCUZ TAŞIMA İMKÂNI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ile
Almanya’ya giden yüklerin, trenle 5 günde gideceğini,
nakliye giderinin de karayoluna göre yüzde 30 daha
ucuz olacağını söyledi.

BALO PROJESİ NEDİR?
BALO projesi, TOBB öncülüğünde ticaret ve sanayi
odaları, ticaret borsaları ve orgazine sanayi bölgelerinin
de ortak olduğu bir modelle kuruldu. BALO projesi ile
Anadolu’nun farklı şehirlerinde üretilen ürünler, lojistik
merkezlerinde birleştirilecek. Buralardan blok trenlerle
Bandırma’ya getirilecek. Yükler, buradan konteyner
gemilerle Tekirdağ’a, buradan da tarifeli blok trenlerle
Avrupa’ya taşınacak. Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek yükler
de bu trenlerle taşınacak. Trenler, şimdilik haftada iki defa
Münih ve Köln’e gidecek. Haftalık karşılıklı 2 blok tren sefer
yapacak. 2014 başında haftalık karşılıklı 5 blok tren olacak.

2013
EYLÜL

BALO Treni
Avrupa Yolunda
TCDD

Genel

Müdürlüğünden

yapılan

yazık

açıklamaya göre, TOBB öncülüğünde ticaret ve sanayi
odaları, ticaret borsaları ve organize sanayi bölgelerinin
de ortak olduğu bir modelle kurulan BALO Projesi’nin ilk
konteyner treni Manisa’dan yapılan törenle uğurlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu,
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve bazı
milletvekillerinin katılımı ile dün gerçekleştirildi.
Artık Anadolu’daki yükler Avrupa’nın iç kesimlerine
ulaştırılacak.
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2013
EYLÜL

Dövizle Borçlanma
Hisarcıklıoğlu, “Kritik döneme giriliyor. Yapısal reformlar gerekli” diye uyardı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin,
önümüzdeki iki yıl kritik bir dönem yaşayacağını
belirterek, bu dönemi zararsız atlatmak için yapısal
reformlara odaklanması gerektiğini söyledi. TOBB
Başkanı, iş adamlarını dövizle borçlanmamaları
konusunda da uyardı. Türkiye’nin, tarihinde bu kadar
önemli meselelerinin hiç bir arada yaşanmadığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki 2 yıl cumhuriyet
tarihinin en önemli devresi içerisindeyiz. 2014 yılında
başlayacak yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi,
ardından genel seçimler, yeni anayasa ve çözüm
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süreci var. Bunlar iç meselemiz gibi gözüküyor ama
bunun yanında dış meselemiz gibi gözüken İran, Irak,
Suriye, Mısır ve 2015 Ermesi meselesi.” dedi.

SORUMLULUK
Hisarcıklıoğlu, “Tarihimizde bu kadar sorumluluk
üzerimize düşmemişti. Buralarda sorun olursa
ekonomiye de yansıması olur. Ekonomiyi etkilememesi
için yapısal reformları gerçekleştirmeliyiz, “diye
konuştu.

2013
EYLÜL

Trendeki BALO Avrupa’ya
yüzde 30 Ucuz Götürecek
13 BİN KM DEMİRYOLU ‘ÖZEL’LERİ BEKLİYOR
Bakan Yıldırım, iş dünyasına teklifte bulunarak, “1 Temmuz’da demiryollarının
serbestleşmesine yönelik yasamız çıktı. 13 bin kilometrelik demiryolu hattımızı artık
herkes kullanabilir. Kendi adlarınızla taşımacılık yapın” diye konuştu.
Anadolu’dan Avrupa’ya kesintisiz blok tren seferi ile
yük taşımacılığı Manisa’dan Almanya seferiyle başladı.
Böylece, Anadolu firmaları, Avrupa’ya sadece 5 günde
yüzde 30 daha düşük maliyetle ürün gönderecek.
Anadolu’daki yüklerin Avrupa’nın iç kesimlerine
demiryolu ile ulaştırılmasını sağlamak üzere Büyük
Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) Projesi hayata
geçirildi. BALO Projesi’nin ilk konteyner treni dün
düzenlenen törenle Manisa’dan Almanya’ya uğurlandı.
Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Yıldırım, BALO projesindeki 5 günlük süreyi
kısaltmaya çalıştıklarını belirterek “Sınır geçişlerinde
zaman kaybını önleyeceğiz. Yük indirme bindirme olayı
ortadan kalkacak” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
da karayolu ile Almanya’ya giden yüklerin trenle 5
günde gideceğini ancak yüzde 30 daha ucuz olacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Manisa’dan başlayan projenin
tüm Anadolu’ya yayılacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
BALO projesinin başındaki isim olan Manisa TSO
Başkanı Bülent Koşmaz’ın sırf bu proje için TOBB
yönetiminden ayrıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu
projenin, ‘TOBB ne işe yarar’ eleştirilerine de yanıt
olduğunu ifade etti.
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2013
EYLÜL
BEYAZ EŞYADAN KONFEKSİYONA
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman,
trenlerin Bandırma’dan feribotla taşınarak tren-feri hattı
oluşturacaklarını belirterek bin 200 ton yük kapasiteli
trenlerde elektronik, konfeksiyon, beyaz eşya ve diğer
sanayi ürünlerinin taşınacağını kaydetti.

AVRUPA’DAN MALLAR DA AYNI TRENLE
GETİRİLECEK
BALO projesi, TOBB öncülüğünde ticaret ve sanayi
odaları, ticaret borsaları ve organize sanayi bölgelerinin
de ortak olduğu bir modelle kuruldu. BALO projesi ile
Anadolu’nun farklı şehirlerinde üretilen ürünler, lojistik
merkezlerinde birleştirilecek. Buralardan blok trenlerle
Bandırma’ya getirilecek. Yükler, buradan konteyner
gemilerle Tekirdağ’a, buradan da tarifeli blok trenlerle
Avrupa’ya taşınacak. Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek
yükler de bu trenlerle taşınacak. Trenler, şimdilik
haftada iki kez Münih ve Köln’e gidecek. Haftalık
karşılıklı 2 blok tren sefer yapacak. Önümüzdeki yılın
başında haftalık karşılıklı 5 blok tren seferi başlayacak.
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‘Kadın girişimci Hz. Hatice’yi örnek almalı’
TOBB Başkanı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
kadın Hisarcıklıoğlu, Manisa Alaşehir Ticaret ve Sanayi
Odası Hz. Hatice’yi örnek gösterdi. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de nüfusun yarısının kadın olmasına rağmen
girişimcilerin ancak yüzde 6’sının kadın olduğuna dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu, bu konuda işadamlarından kadın
girişimcilerin ön plana çıkarılmasını ve genç kızlara rol
modellik yapılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Bizde genel
olarak âdet, kızlarımız iyi bir eğitim alsın ondan sonra da
iyi bir evlilik yapıp evde otursunlar” dedi. Hisarcıklıoğlu
sözlerini şöyle sürdürdü: “Rehberimiz, öncü olarak
seçtiğimiz kişi kimdir? Kimi örnek alıyoruz yaşarken.
Peygamber efendimizi. Peygamber efendimizin eşi
Hz. Hatice validemiz devrin en büyük tüccarıydı.
Peygamber efendimiz onun yanında çalışıyordu.
Sünnet dediğimiz peygamberimizin yaşantısını örnek
almaktır. Hem rehberimiz peygamberimiz diyeceğiz
hem de onun yolunda gitmeyeceğiz. Bu olmaz.”

Güneş tatil telafi etti
Yıldırım, törende güneşe maruz kalmalarına
değinip, “Manisa’ya teşekkür ediyorum. Bu yıl tatil
yapmamıştık. Telafi ettik” dedi.

2013
EYLÜL

BALO Mehterle Başladı
Anadolu sanayicisi ürünlerini Avrupa’ya artık
demiryoluyla ulaştıracak. Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonu (BALO) projesi, Manisa’dan “mehter
marşı” eşliğinde kalkan ilk trenle faaliyete geçti. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz tüccarlar paradan
anlarız. Karayoluyla Almanya’ya 5 günde gidiyoruz,
trenle de 5 günde gideceğiz; üstelik yüzde 30 daha
ucuza” diyerek yeni dönemi anlattı.

ELİMİZ TAŞIN ALTINDA
BALO projesi kapsamındaki ilk treni uğurlanma
töreni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
dadalarında bulunduğu birçok ismin katılımı ile
Manisa’da gerçekleştirildi. Manisa’nın kurtuluş gününe
denk gelen tören, ‘Mehter Takımı’nın konseri ile başladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törendeki sözlerine “TOBB
ne iş yapar, lüzumsuz bir kuruluş diyenler var. Bakın biz
elimizi taşın altına koyuyoruz” diyerek başladı.

SİZE TEKLİFİM VAR
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, güneş altında
bir süre bekledikten sonra başladığı konuşmasında

yaptığı, “Sağ olsun Manisalılar bizi düşünmüşler. Tatile
gidememiştik. Bugün burada bol miktarda güneşten
yararlanmış olduk” esprisi ile katılımcıları güldürdü.
Projenin çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Benim
bundan sonrasına da bir teklifim var. 1 Temmuz’da
demiryollarının serbestleşme yasası çıktı. Bu 13 bin
kilometrelik demiryolu hattını herkesin kullanması
anlamına geliyor. Bu fırsattan TOBB da yararlansın.
Demiryollarında kendi adına taşımacılık yapması için adım
atsın, odalar ve borsalar birliği üyelerinin demiryollarını
kullanabilmesi için bir yapılanmaya gitsin” dedi.

Diğer ülkelere yayılacak
BALO projesi karayoluyla yapılan nakliyenin
maliyetleri artırması nedeniyle başlatıldı. Proje
kapsamında artık Anadolu’nun farklı illerinden
Bandırma’ya tarifeli olarak gidecek trenler, Marmara
denizini geçerek Tekirdağ’a ulaşacak. Anadolu’nun
bazı illerinde de yük toplama merkezleri kurulacak.
Tekirdağ’dan itibaren Avusturya Demiryolları ile
yapılan işbirliği kapsamında da yükler Münih ve Köln’e
gidecek. Süreç içerisinde diğer Avrupa ülkelerine de
yük taşımacılığı gündeme gelecek.
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TOBB’a
‘Demiryollarını İşletin’ Teklifi
Anadolu’da
üretilen
ürünleri
demiryoluyla
Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonlar (BALO) projesi kapsamında
ilk tren Manisa’dan Almanya’nın Münih kentine hareket
etti. Sistemle firmalar karayolu taşımacılığındaki ülke
geçişleri masrafından da kurtulmuş olacak. Demiryolu
taşımacılığı ile karayoluna göre maliyetler yüzde 30
oranında düşecek. Anadolu’nun yükü Avrupa’ya daha
ucuza taşınacak.

‘Bu fırsatı siz kullanın’
İlk tren seferinin yapıldığı törende konuşan Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) demiryolu işletmesi için teklifte bulundu.
1 Temmuz’da milletvekillerinin desteği ile demiryollarının
serbestleşmesine ilişkin yasanın çıktığını hatırlatan
Yıldırım, “13 bin kilometre demiryolu hattını herkes
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kullanabilir. Bu büyük fırsatı TOBB üyelerinin kullanması
için bir yapılanmaya gidilebilir” dedi.
Törene katılan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman’ın ellerindeki levhaları
aynı anda kaldırmasıyla BALO treni Manisa’dan
hareket etti.

Sistem nasıl işleyecek?
BALO Projesi ile Anadolu’nun farklı şehirlerinde
üretilen ürünler, lojistik merkezlerinde birleştirilerek
buralardan blok trenlerle Bandırma’ya getirilecek. Yükler,
buradan konteyner gemilerle Tekirdağ’a, oradan da tarifeli
blok trenlerle Avrupa’ya taşınacak. Trenler uydudan takip
edilecek. Kombine taşımacılığa iyi bir örnek oluşturan bu
modelle hem zamandan hem de taşıma ücretlerinden
tasarruf edilmiş olacak. Daha ucuz olacak.

2013
EYLÜL

Avrupa’ya Yük Taşıyacak
BALO Treni Vizesiz Gidecek
ANADOLU

Girişimcisinin

nakliye

sorununu

çözecek ilk adım atıldı. Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez

tarifeli tren seferleri ile konteyner taşımacılığı başladı.

kapsamında ilk tren Manisa’dan Münih’e hareket
etti. BALO ihracatçıyı ülke geçişleri masrafından
kurtaracak, maliyetler yüzde 30 düşecek.

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) Projesi
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Anadolu’dan Avrupa’ya Tren
İhracatı Kolaylaştıran BALO İlk Seferinde
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
bağlı oda ve borsaların katılımıyla 93 ortaklı kurulan
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. (BALO)
tarafından düzenlenen Anadolu’dan Avrupa’ya ilk
özel teşebbüs blok tren seferi yapıldı. Törende
konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
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Bakanı Binali Yıldırım, BALO’nun ihracatçıya büyük
kolaylık sağlayacağını söyledi. Yıldırım TOBB’a,
BALO projesiyle yetinmeyip, kendi adıyla işletmecilik
yapmasını teklif etti. Yıldırım, çıkarılan yasanın büyük
bir fırsat sunduğunu ifade etti.

2013
EYLÜL

BALO’dan Tarihi Rekor
Anadolu ürünlerini Avrupa’ya taşıyan BALO, ilk
haftasında rekor kırdı. BALO’nun ilk tarifeli treni 4 günde
Almanya’ya ulaştı. Proje ortaklarından TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, 4 günün demiryolu taşımacılığında
rekor olduğunu söyledi.
ANADOLU sanayicisinin ürünlerini Avrupa’ya
taşıyan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
(BALO) tarihi bir rekorla hizmete başladı. 8 Eylül’de
Manisa’dan hareket eden BALO’nun ilk tarifeli treni
4 günde Almanya’ya ulaştı. Bürokratik süreçlerin
hızlandırılarak sürenin minimuma çekildiği belirtilirken,
4 günün demiryolu taşımacılığında tarihi bir rekor
olduğu ifade ediliyor. Demiryolları tarihinde bir ilki
gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Aslında
Manisa’dan kalkan bir trenin Münih’e 5 günde ulaşması
imkânsızdı. Arkadaşlarımı motive etmek ve süreci
hızlandırmak adına yükleri Manisa-Münih arasını
trenle 5 günde taşırız şeklinde bir açıklama yaptım.
Törende bu açıklamayı yapıp yerime oturduğumda
birçok arkadaşım 5 günde olmaz bu açıklamayı
düzeltelim diye yanıma geldiler. Ama Anadolu

sanayicisinin alın teri ile ürettiği ürünleri 4 günde rekor
bir süre ile Almanya’ya ulaştırdık. Tarihi rekora imza
attık” dedi. Rekorun gerçekleşmesinde, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TCDD
Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın büyük desteği
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, işin Avrupa’daki
ortağı Avusturya Demiryolları’nın katkılarının büyük
olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Biz
Manisa’dan veya başka bir ilimizden haftanın her günü
Münih’e tren yollayacak kapasiteye geldiğimizde yani
firmalarımız malları tren ile taşınmaya başladığında
5 günde Almanya’ya ulaşabiliriz. Diğer şehirler de
sırada Önümüzdeki haftada İzmir, Manisa, Ankara ve
Konya’dan tarifeli seferler başlayacak. Çok yakında
Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Denizli devreye
alınacak. Bursa ve Balıkesir iş dünyasının yükleri
Bandırma üzerinde sevk edilebilecek.” İş dünyasına
demiryolu sistemini kullanmaları çağrısı yapan
Hisarcıklıoğlu “BALO, karayolu veya denizyoluna
rakip değildir. Lojistik firmaları da bu sistemden
faydalanmalıdır. Bireysel blok trenler çalıştırıldığında
zarar edilebiliyor. Ve bir süre sonra tren seferleri iptal
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2013
EYLÜL
edilince demiryoluna güven azalıyor. Gelin yüklerinizi
BALO’da birleştirin, BALO Türk iş dünyasının şirketidir”
dedi.
Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ’nin (BALO)
ilk tarifeli treni 8 Eylül’de Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı bir
törenle Manisa’dan hareket etmişti.

TAŞIMACILIKTA YENİ MODEL
BALO ile Anadolu’nun farklı şehirlerinde üretilen

174

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

ürünler, lojistik merkezlerinde birleştirilerek blok
trenlerle Bandırma’ya getirilecek. Yükler, buradan
konteyner gemilerle Tekirdağ’a, oradan da tarifeli blok
trenlerle Avrupa’ya taşınacak. Kombine taşımacılığa
iyi bir örnek oluşturan modelle hem zamandan hem de
tasıma ücretlerinden tasarruf edilmiş olacak. Öncelikli
olarak haftada iki defa trenle Münih ve Köln’e yükler
taşınacak. 2014 basında haftalık karşılıklı 5 blok tren
olacak. TOBB basta olmak üzere 51 oda, 24 borsa,
15 organize sanayi bölgesi, UTİKAD ve UMAT şirketin
ortakları arasında yer alıyor.

2013
EYLÜL

İhracatçı BALO’yla
Hızını Yükseltti
Büyük Anadolu Lojistik Projesi kapsamında yapılan çalışmalar BALO’nun
rekoruyla taçlandı. Anadolu sanayicisinin ürünlerini Avrupa’ya taşıyan BALO treni ilk
seferinde rekor kırdı. 4 günde Manisa’dan Almanya’ya ulaşan tren, hem zaman hem
de maliyet avantajı sağlıyor.
Törenin açılış konuşmasını yapan BALO Yönetim
Kurulu Başkanı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Bülent Koşmaz, “Tekirdağ-Muratlı arasındaki
32 kilometre tren yoluyla aslında hem BALO Projesinin
önündeki en büyük engeli kaldırıldı hem de Türk özel
sektörünün ufku açıldı. Diğer büyük destekçimiz TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da projemizin en büyük
savunucularından oldu 93 oda, borsa ve organize
sanayi bölgesi ile birlikte Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonu projesi haline getirdik” dedi.
8 Eylül’de Manisa’dan hareket eden Büyük
Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ’nin (BALO) ille
tarifeli treni 4 günde Almanya’ya ulaştı. Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
yaptığı açıklamada, demiryolları tarihinde bir illa
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Manisa’dan kalkan
bir trenin Münih’e 5 günde ulaşması imkânsızdı.
Arkadaşlarımı motive etmek adına törende yükleri
Manisa-Münih arasını 5 günde taşırız şeklinde
bir açıklama yaptım. Yerime oturduğumda birçok
arkadaşım 5 günde olmaz bu açıklamayı düzeltelim
diye yanıma geldiler. Ama ürünleri 4 günde Almanya’ya
ulaştırdık. Tarihi bir rekora imza attık” dedi.

TÜRKİYE’YE YAYILACAK
Önümüzdeki haftadan itibaren İzmir, Manisa,
Ankara ve Konya’dan tarifeli seferlerin başlayacağını
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belirten Hisarcıklıoğlu, “Çok yakında Eskişehir,
Gaziantep, Kayseri ve Denizli devreye alınacak. Bursa
ve Balıkesir iş dünyasının yükleri Bandırma üzerinde
sevk edilebilecek” diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
•

Anadolu’nun farklı şehirlerinde üretilen ürünler,
lojistik merkezlerinde birleştirilerek blok trenlerle
Bandırma’ya getirilecek.

•

Yükler, buradan konteyner gemilerle Tekirdağ’a,
oradan da tarifeli blok trenlerle Avrupa’ya taşınacak.
Bu modelle hem zamandan hem de taşıma
ücretlerinden tasarruf edilmiş olacak.

•

Öncelikli olarak haftada iki defa Münih ve Köln’e
yükler taşınacak.
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•

2014 başında karşılıklı 5 blok tren olacak.
Tekirdağ’dan itibaren yüklerin taşınması için
Avusturya Demiryolları ile işbirliği imzalandı.

EGE İHRACATI KATLIYOR
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, “Manisa
yüzde 26,2’lik bu yılın ilk 5 ayında ihracatında artış
sağlamış. Rakam 2 milyar dolara yaklaşmış. Son 10
yılda Manisa’nın farkını görüyoruz. Manisa ihracatının
yüzde bin 632 oranında Türkiye’de ihracatta rekortmen
bir ilimizdir. Biz de bu yıl Manisa’ya 1 trilyon 100
milyarlık yatırım yaptık” dedi. TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu da, karayoluyla Almanya’ya gitseniz 5
günde gidersiniz. Trenle de 5 günde gidersiniz. Peki,
ne ödersiniz? Minimum yüzde 30 daha ucuz olacak”
dedi. Ege’nin toplam ihracatının ithalatı karşılama
oranı yüzde 101’e ulaştı.

2013
EYLÜL

40 Milyar $’lık Halkalı
2014’te Yeni Adresinde
Yılda 40 milyar dolarlık ticaretin yapıldığı Halkalı Gümrük Müdürlüğü taşınıyor.
Yap-İşlet-Devret modeli ile Büyükçekmece’de inşa edilecek yeni tesislerin temeli dün
törenle atıldı.
Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 10’unun
gerçekleştiği Halkalı Gümrük Müdürlüğü taşmıyor. Yapİşlet Devret modeli ile Büyükçekmece’de yeniden inşa
edilecek olan Halkalı Gümrük Müdürlüğü Tesisleri’nin
(Lojistik Merkezi) temeli atıldı.

154 MİLYON LİRA HARCANACAK
Temel atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

Ziya Altunyaldız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet
Büyükekşi ile GTİ Başkanı Arif Parmaksız katıldı.
154 milyon lira yatırım yapılarak 2014 Mart ayında
tamamlanması planlanan tesis, 215 bin 834 metrekare
gümrüklü, 64 bin 676 metrekare kapalı alanda hizmet
verecek. Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nde şu an 40
milyar dolar ticaret yapılıyor. Yeni adresinde bu rakamın
ikiye katlanması bekleniyor.
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2013
EYLÜL

TIR Trafiğinden
Kurtaracak Proje
Halkalı Gümrüğü’nün taşınacağı Çatalca’daki proje 6 ayda tamamlanacak
HALKALI Gümrük Müdürlüğünün taşınacağı yeni tesislerin temeli Çatalca’da atıldı.
TOBB tarafından yap-işlet devret modeliyle inşa edilecek proje 154 milyon liraya mal
olacak. 2014 Mart ayında inşası tamamlanacak proje sayesinde şehir içindeki TIR
trafiği de büyük ölçüde azalacak.
Başbakan seçimden sonra açacak
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
“Umuyorum ve diliyorum ki 2014 yılında, yerel
seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın
da teşrifleriyle görkemli bir açılış gerçekleştireceğiz”
dedi. Halkalı Gümrük Müdürlüğünün, 1983’te Sirkeci
Gümrük Müdürlüğünün Halkalı’ya taşınmasıyla
faaliyete başladığını hatırlatan Bakan Yazıcı şöyle
konuştu: “Halkalı’ya gelen ve giden TIR’ların gümrük
sahasına giriş ve çıkışlarında fiziki koşullar artık
ihtiyaca cevap verecek düzeyde değil. TIR’ların şehir
trafiğine çıkış saatleriyle ilgili belediyenin yaptığı
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zorunlu düzenlemeler de firmalarımızın iş akışını
etkiliyor. Bu şartları göz önüne alarak Halkalı Gümrük
Müdürlüğümüze yeni tesisler kazandırmak amacıyla
yola çıktık.”
İSTANBUL Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı
Gümrük Müdürlüğü’nün taşınacağı yeni tesislerin
temeli Çatalca’da atıldı. Böylece, şehir içinde ciddi
trafik sıkışıklığına ve kazalara neden olan TIR trafiği
büyük ölçüde hafifleyecek. Gümrük hizmetleri de daha
modern ve sağlıklı bir ortamda verilecek. Yap-İşlet
Devret modeli ile inşa edilecek Çatalca’daki Halkalı
Gümrük Müdürlüğü Tesisleri’nin (Lojistik Merkezi) temel

2013
EYLÜL
atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu ve oda borsa başkanları katılırken,
projenin 154 milyon liraya mal olacağı açıklandı.

MART 2014’TE AÇILACAK
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Halkalı
Gümrüğünü Büyükçekmece Çatalca Bölgesi’ne
taşıyoruz. 154 milyon TL harcayacağız ve inşallah
Mart 2014’te ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın
hizmetine sunacağız” dedi. Halkalı Gümrüğünün
Çatalca’ya taşınması ile trafiğin de rahatlayacağım
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Halkalı
Gümrüğü’nün, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri
var. 30 yıldır ihracatçımıza, ithalatçımıza, lojistikçimize
hizmet veriyor. Günde yaklaşık 700 TTR işlem yapıyor.
Geçtiğimiz yıl ihracatın 21 milyar doları, ithalatın da
17 milyar doları Halkalı Gümrüğünde gerçekleşti.
Yani Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yüzde 10’undan
fazlası buradan geçiyor. Hepimizin gözü önünde 30
yılda Türkiye çok değişti. Halkalı Gümrüğü büyüyen
ve gelişen İstanbul’un içinde kaldı. Her gün 5 km
trafik kuyruğu oluşuyor. Bu durum bölgede yaşayan
vatandaşlarımızı da olumsuz etkiliyor. İşte bu yüzden
TOBB olarak harekete geçtik.”

220 BİN METREKARE ALAN
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un iştirak şirketi Gümrük ve
Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin Halkalı Gümrüğü’nü
yap-işlet-devlet modeli ile yemleyeceğini belirterek,
“Yeni Halkalı Gümrük Müdürlüğü Kompleksi 60 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere 220 bin metrekarelik
alanda hizmet verecek. İhracat ve ithalat sahaları
birbirinden bağımsız inşa edilecek” dedi.

BM ÖRNEK GÖSTERDİ
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Sarp, Nusaybin, Habur
ve Cilvegözü olmak üzere Türkiye’nin 7 sınır kapısının
bitirdik. 300 milyon Lira yatırım, 234 milyon Lira vergi.
Özel sektör yıllık 410 milyon Lira kaybetmemiş oldu.
Bugün bizim inşa ettiğimiz kapılardan bir yılda tam 14
milyon yolcu geçiyor. Bir yılda tam 2.5 milyon TIR, 5.5
milyon vasıta geçiyor. Biz en iyisini uyguladık. Birleşmiş
Milletler (BM) tüm dünyaya ‘best practise/en iyi örnek’
olarak bizi ve Türkiye’yi gösterdi. Şimdi de Esendere,
Kapıköy, Dilucu ve Çıldır-Aktaş’ı yemleyeceğiz. Bazen
soruyorlar Odalar-Borsalar ne iş yapar diye? OdalarBorsalar üyesinin cebine doğrudan para koyamaz.
Görevimiz, onların para kazanmasının önündeki
engelleri yıkmak.”
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İhracatta
Zaman Kaybı Azalacak
Büyükçekmece’de Lojistik Merkezi olacak
Türkiye 2006’dan beri 916 milyar 521 milyon 243
bin dolarlık ihracat yaptı. Bunun yüzde 14,6’sı olan 134
milyar 385 milyon 662 bin dolarlık ihracat ise Halkalı
Gümrük Müdürlüğü’nden yapıldı. Halkalı Gümrük
Müdürlüğü, 2014’te İstanbul Büyükçekmece’ye
taşınacak. Yeni tesislerin temeli dün Büyükçekmece’de
atıldı. Yap-İşlet-Devret modeli yeniden inşa edilecek
tesisler için 154 milyon lira harcanacak.
Temel atma törenine Gümrük Bakanı Hayati
Yazıcı, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve oda borsa başkanları katıldı. Tesisin
217 bin 202 metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini
belirten Yazıcı törende yaptığı konuşmada “Taşınmayla
birlikte Halkalı Gümrük idaresi tüm ithalat ve ihracat
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hizmetlerinin hızlı ve topluca karşılanacağı bir lojistik
merkez haline gelecek” dedi.
Halkalı Gümrük Müdürlüğü yeni tesislerinin temel
atma töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük
Bakanı Hayati Yazıcı’nın yanı sıra milletvekilleri, bürokratlar
ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TRAFİK RAHATLAYACAK
Halkalı’nın ithalatçı ve ihracatçı açısından çekilmez
bir yer haline geldiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi: “Halkalı Gümrüğü büyüyen ve gelişen
İstanbul’un içinde kaldı. Her gün 5 kilometre trafik kuyruğu
oluşuyor. Bu durum bölgede yaşayan vatandaşları da
olumsuz etkiliyor. Yatırım 6 ayda tamamlanacak. Yeni
komplekste ihracatçının ihtiyaç duyduğu her türlü yapı
yer alacak, zaman kazandıracak.”

2013
EYLÜL

Yeni Gümrükte Hedef
80 Milyar $’lık Ticaret
Adının Bakanlar Kurulu Kararı ile belli olacağı
Büyükçekmece’deki yeni tesisin temel atma törenine
Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu katıldı.
HALKALI Gümrük Müdürlüğü Büyükçekmece’ye
taşınıyor. Yap-işlet-devret modeli ile Büyükçekmece’de
yeniden inşa edilecek olan Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Yeni Tesisleri’nin (Lojistik Merkezi) temel atma töreni
dün yapıldı. Dış ticaret rakamı yıllık 40 milyar dolar olan
Halkalı Gümrüğü’nün taşınması İle birlikte dış ticaret
rakamının artması bekleniyor. Bekleme sürelerinin
kısalacağı ve teknolojik altyapı ile inşa edilen
Büyükçekmece’deki yeni gümrük tesisinde yıllık 80

milyar dolarlık dış ticarete ulaşılması bekleniyor. Yeni
tesis Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla açılacak. Temel atma töreninde konuşan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı “Hedefimiz
vergilerin doğru ve adil biçimde toplanmasının yanı sıra
ticaret erbabımızın is ve işlemlerini kolaylaştırmaktır”
dedi. Güncellenmiş dış ticaret verilerini paylasan
Yazıcı “Bakanlığımız verilerine göre, 2013 yılında
bugüne kadar ihracatımız 102 milyar 874 milyon dolar,
ithalatımız 172 milyar 648 milyon dolar, dış ticaret
hacmimiz 275 milyar 522 milyon dolar seviyesinde.
Ülkemizde toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 20’si
doğrudan gümrüklerde toplanan vergilerden oluşuyor”
bilgisini verdi.
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Halkalı’ya
154 Milyon $’lık Gümrük
60 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 220 bin metrekarelik alana sahip yeni
Halkalı Gümrük Müdürlüğü binasının temel atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı da katıldı.
HALKALI Gümrük Müdürlüğü Büyükçekmece’ye
taşmıyor. Yap-İşlet Devret modeli ile Büyükçekmece’de
inşa edilecek olan Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün yeni
tesislerinin (Lojistik Merkezi) temeli dün atıldı. Törene
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Halkalı Gümrüğü’nü
Büyükçekmece Çatalca Bölgesi’ne taşıyoruz. Bu yatırıma
154 milyon TL harcayacağız. İnşallah Mart 2014’te
tamamlayarak ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın
hizmetine sunacağız” dedi. Halkalı Gümrüğü’nün
Büyükçekmece’ye taşınması ile bölgenin trafiğinin de
rahatlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

Dış ticaretin %10’u
“Halkalı Gümrüğü’nün, Türkiye’nin dış ticaretinde
önemli bir yeri var. 30 yıldır ihracatçımıza, ithalatçımıza,
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lojistikçimize hizmet veriyor. Günde yaklaşık 700 tır
işlem yapıyor. Geçtiğimiz yıl 152 milyar dolar ihracatın
21 milyar doları, 237 milyar dolar ithalatın da 17 milyar
doları Halkalı Gümrüğü’nde gerçekleşti. Yani Türkiye’nin
toplam dış ticaretinin yüzde 10’undan fazlası buradan
geçiyor. Hepimizin gözü önünde 30 yılda Türkiye çok
değişti. Halkalı Gümrüğü büyüyen ve gelişen İstanbul’un
içinde kaldı. Hem lojistikçilerimiz için hem de ihracatçı ve
ithalatçılarımız için çekilmez bir yer haline geldi. Her gün
5 km trafik kuyruğu oluşuyor. Bu durum bölgede yaşayan
vatandaşlarımızı da olumsuz etkiliyor. İşte bu yüzden
TOBB olarak harekete geçtik. 2023 hedeflerimizin
altyapısını sağlamlaştırmak için 2005 yılından bu
yana gümrük kapılarını modernize eden iştirakimiz
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. olarak Halkalı
Gümrüğü’nü yap-işlet-devlet modeli ile yeniliyoruz.”

2013
EYLÜL

Türk Profesöre
‘Şeref Üyeliği’ Verildi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, Amerikan
Uluslararası Makine Mühendisleri Birliğinin şeref
üyeliğine layık görüldü. TOBB ETÜ’den yapılan yazılı
açıklamaya göre, Amerikan Uluslararası Makine
Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulunca iletilen
mektupta, Prof. Dr. Kakaç’ın, ısı transferi konusundaki
bilimsel çalışmaları, ısı transferi ve ısı değiştirgeçleri
üzerine yazdığı kitaplarıyla mühendisliğe sürekli
katkıları nedeniyle şeref üyeliğine seçildiği belirtildi.
Birliğin şeref üyesi seçtiği 5 bilim adamından biri

olan Kakaç, bu kapsamda 18 Kasım’da ABD’nin San
Diego kentinde düzenlenen törene katılacak. Prof. Dr.
Kakaç, geçen yıl Uluslararası Mühendislik Eğitimi ve
Araştırma Teşkilatının “Dünya Çapında Liderlik Ödülü”
nü kazanmıştı. ABD’deki yüksek lisans derslerinde
okutulan “Heat Exchangers-Isı Değiştirgeçleri” adlı
kitabı bu ülkede üçüncü baskısını yapan Kakaç’ın
Türkçe kitapları da Türk üniversitelerinde okutuluyor.
1999’dan buyana Türkiye Bilimler Akademisi şeref
üyesi olan Prof. Dr. Kakaç’ın uluslararası çapta 20’ye
yakın ödülü bulunuyor.
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Antalya’dan Yöresel Lezzetlere Destek
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Budak:
“Küçük esnafımızın, küçük üreticilerimizin ekonomik
refahının artırılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması
için yöresel ürünlerimizin desteklenmesi gerekiyor”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu
Başkam Çetin Osman Budak, küçük esnafın, küçük
üreticinin ekonomik refahının artırılması ve kırsal
kalkınmanın sağlanması için yöresel ürünlerin mutlaka
desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Antalya Ticaret
Borsası (ATB) öncülüğünde düzenlenen 4. Yöresel
ve Geleneksel Ürünler Fuarı, Antalya Expo Center’de
açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Budak, fuarda
Kars’tan Edirne’ye kadar binlerce yıllık kültüre sahip
Anadolu’nun zenginliklerinin sergilendiğini söyledi.
Türkiye ekonomisinde kırsal kalkınma, esnaf ve
küçük esnafın çok fazla yer bulamadığım ifade eden
Budak, şöyle konuştu: “Anadolu’nun zenginlikleri olan
yöresel ürünlerin mutlaka korunması gerekiyor. Bu
kadar zengin ürün yelpazesinin bulunduğu bir ülkede
bu kadar katma değeri düşük yöresel ürün olamaz. O
yüzden desteklerin yoğun olarak yöresel ve geleneksel
ürünlerimize verilmesi, bir çıkışı gerçekleştirecek.
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Küçük esnafımızın, küçük üreticilerimizin ekonomik
refahının artırılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması
için yöresel ürünlerimizin desteklenmesi gerekiyor.”
Türk Patent Enstitüsü(TPE) Başkam Prof. Dr. Habip
Asan da TPE’nin yöresel ve geleneksel ürünlerin
korunması ve hak ettikleri değeri elde etmesi açısından
önemli bir kararlılığa sahip olduğunu bildirdi. Türkiye’de
bugün 172 adet tescilli coğrafi işaret bulunduğunu, 230
civarında da başvuru olduğunu belirten Asan, Avrupa
Komisyonuna 4 coğrafi işaret için başvuru yapıldığını,
bu başvurulardan biri olan Antep Baklavası’nın tescili
konusunda önemli aşamaya geldiğini söyledi.
TürkiyeEsnafveSanatkârlarıKonfederasyonu(TESK)
Başkam Bendevi Palandöken de Türkiye’nin sadece
deniz ve güneşten ibaret olmadığım vurguladı. ATB
Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin yöresel değerlerini tekrar
ekonomiye kazandırabilmek için yola çıktıklarını anlatarak,
“Türkiye’nin doğusundan batısına tüm renklerini aynı
çatı altında topladık. Bu fuarda hep birlikte o ürünlere,
o emeklere dokunacağız, hissedeceğiz” diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın
ise turizmde yakalanan başarının yöresel ürünlerin
ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının artırılması
açısından gösterilmesi gerektiğini söyledi. (AA)

2013
EYLÜL

KKTC de
İlk İlahiyat Koleji
KIBRIS’tan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay dün günübirlik ziyaret ettiği KKTC’de ülkenin ilk
İlahiyat Koleji’nin açılışım yaptı ve kolejin yanma inşa
edilecek Hala Sultan Camii temelini attı. Diyanet İşleri
Başkam Mehmet Görmez ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu ile KKTC’ye
giden Atalay, öğrenci alımına geçen yıl başlanan
başkent Lefkoşa’daki İlahiyat Koleji’nin açılında,
“Geçen yıl Barış Harekâtı’nın yıldönümünde okulun
temelim attık, şimdi de açıyoruz. Burası bir külliye, bir
kompleks gibi okulları ve yurtlan ile başkentin önemli
bir eğitim merkezi olacak” dedi. 412 öğrencisi bulunan
İlahiyat Koleji, Hala Sultan Külliyesi’nin bir parçasını
oluşturuyor. TOBB ve İlim Yayma Cemiyeti’nin mali

desteğiyle yürütülen projenin kız ve erkek öğrenci
yurtlarının temeli de dünkü törende atıldı. Edirne’deki
Selimiye Camisi’nin küçültülmüş ölçeğinde inşa
edilecek Hala Sultan Camisi 2 yılda tamamlanacak.
Külliye, KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesinin
Vakıflar İdaresi’ne vakfettiği arazi üzerine yapılıyor.
Beşir Atalay, 28 Haziran’daki erken seçimde işbaşına
gelen yeni hükümeti de ilk kez ziyaret etti. Başbakan
Yorgancıoğlu, İlahiyat Koleji açılışına katılırken, cami
temel atma töreninde ise Başbakan Yardımcısı Serdar
Denktaş yer aldı. Uzun süredir aralarının soğuk olduğu
ileri sürülen Denktaş ile Atalay, tören sırasında samimi
bir şekilde sohbet etti.
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“Kıbrıs’ta Hakkaniyetli
Çözümü Destekliyoruz”
RESMİ temaslarda bulunmak üzere KKTC’de
bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kısa süre
önce Meclis Başkanı seçilen Sibel Siber’i ziyaret
ederek kutladı. KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu
ile de bir araya gelen Atalay, Kıbrıs müzakere sürecinin
hızlanabileceği yönünde işaretler bulunduğuna dikkati
çekerek, sürecin hızlanmasını umut ettiğini, KKTC ve
Türkiye’nin adaletli, hakkaniyetli bir çözümü daima
desteklediğini belirtti. Yorgancıoğlu da Kıbrıs’ın
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önümüzdeki günlerde uluslararası arenada yeniden
gündem olacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’a ilahiyat koleji
BAŞBAKAN Yardımcısı Beşir Atalay, Hala
Sultan İlahiyat Koleji dersliklerinin açılışı ve yeni
binanın temel atma törenine katıldı. Açılışa TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC Başbakanı Özkan
Yorgancıoğlu’da katıldı.

2013
EKİM

01

İş Âlemi Pakete Sıcak
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı
demokratikleşme paketi sonrasında iş dünyasından
gelen tepkilerde ‘atılacak sonraki adımlar ve yeni
Anayasa’ konularının önemine vurgu yapıldı. İş
dünyasında açıklanan maddeler çözüm süreciyle
birlikte değerlendirilirken, demokrasi adına atılacak
adımlar sonrası Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde
yatırımların daha da artacağına dikkat çekildi.
“Demokratikleşme” ve “zenginlik” temalarının birleştiği
açıklamalarda iş dünyası temsilcilerinin yeni pakete
sıcak baktığı görülüyor. Erdoğan’ın açıkladığı paket iş
dünyasında şöyle yankı buldu...

TOBB, Rifat Hisarcıklıoğlu
Açıklanan maddeler toplumun talep ettiği ve
ihtiyaç duyduğu alanları kapsaması bakımından
önemli bir adım olmuştur. Demokratikleşme hamlemizi
yeni bir Anayasa ile de taçlandırmakta da büyük fayda
görüyoruz. Maddelerin hayata geçirilmesine yönelik
bir zaman çizelgesinin açıklanması da toplumsal
destek açısından önemlidir. Rekabet içinde olduğumuz
ülkeler krizle meşgul iken, ekonomi ve demokrasi için

gerçekleştirilecek reformlar milletimizin daha huzurlu
ve zengin olmasını sağlayacaktır.

TÜRKONFED, Süleyman Onatça
Çözüm sürecinin etkilerini yatırım projelerinin
tamamlanmasıyla görüyoruz. Ancak bölgede risk
primlerinin hala yüksek olması, yatırımların arzu
ettiğimiz seviyeye çıkmasını engelliyor. Bölgesel
yoksulluk tuzağından çıkış, çözüm sürecindeki
kararlılığın devam etmesi ve demokratikleşmede
gerekli adımların atılması ile mümkün olacaktır.
Paketin doğru yönde atılmış çok önemli bir adım
olduğunu düşünüyoruz. Bu adımın yeni bir Anayasa
ile desteklenmesini öngörüyoruz. Paketin eksileri ve
artıları da var. Keşke bu adımları daha önce atabilmiş
olsaydık.

ISO, Erdal Bahçıvan
Demokratik hak ve özgürlüklerin gelişimi
açısından atılan bu adımların ilk ve son adımlar
olmadığını düşünmekteyiz. Demokratikleşme sürecinin
kesintiye uğramaksızın yoluna devam edeceğine dair
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EKİM
umutlarımız daha da güçlenmiştir. Bu umudun bölgeyle
birlikte tüm Türkiye’ye huzur, ekonomik gelişimimize
katkı getirmesini ümit ediyoruz.

IHKİB, Hikmet Tanrıverdi
Uzun süreden bu yana konuşulan pek çok başlık için
ilk kez somut adım atılmasını son derece önemsiyoruz.
Yeni Anayasa çalışmalarının bu doğrultuda bir an önce
tamamlanmasını arzu ediyoruz. İktidar ile muhalefetin
uzlaşma kültürü içinde yeni anayasa çalışmalarını bir
an önce sonlandırmasını bekliyoruz.

MÜSİAD, Nail Olpak
Ekonomideki
hedeflerimize
ulaşırken
demokratikleşme sürecinde atılacak her türlü adımın
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faydalarını göreceğimize inandığımızı söyledik. Ne
kadar demokrasi, o kadar zenginlik diye düşünüyoruz.

Hükümetimiz bu paket ile birlikte ülkemizin yıllardır

sorun teşkil eden konularının üzerine cesaretle
gidebildiğini görüyoruz. Elbette bu bir süreçtir.

TİM, Mehmet Büyükekşi
Bu paketin Türkiye için yeni bir kilometre taşı

olacağına inanıyoruz. Yeni demokrasi paketinin 2023
yılındaki 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşma
yolunda Türk iş ve sanayi dünyasına büyük ivme

kazandıracağına inanıyoruz. Her zaman Türkiye’nin
dinamizmine inandık. Daha ileri gitmek için azmimiz ve
motivasyonumuz var.

2013
EKİM

03

TOBB “Çöle İnen Nur”un
Prestij Baskısını Yaptırdı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Necip
Fazıl Kısakürek’in ölümünün 30’uncu yılı anısına “Çöle
inen Nur” kitabının prestij baskısını yaptırdı. TOBB’dan
yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Necip Fazıl
Kısakürek’in ölümünün 30.yılı anısına “Çöle İnen Nur”
kitabının prestij baskısını yaptırdığı belirtildi. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1970’li yıllarda Kısakürek

ile tanışma ve onun sohbetlerini dinleme şansını
elde ettiğini belirterek, “Dünya var olduğu sürece, bu
güzel vatanımızda, bu güzel insanlarımız ile birlikte
yaşadığımız ve yaşayacağımız bütün güzelliklerde
Necip Fazıl’ın ve O’nun gibi büyük şahsiyetlerin
büyük emeklerinin olduğunu unutmamalıyız” ifadesini
kullandı.
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Avrupa’nın 250 Oda Başkanı
İstanbul’da Buluşacak
AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) yıllık toplantısı ve genel kurulunu
16-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapacak.
Toplantıya Avrupa ülkelerinin sanayi ve ticaret
odaları başkan ve yönetim kurulu üyeleri katılacak.
Eurochambres
Başkanı
Alessandro
Barberis,
Eurochambres Economic Forum öncesi İstanbul’da
TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar’la bir basın
toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ BÜYÜK
Türkiye’nin Avrupa iş dünyasında büyük bir önem
taşıdığını belirten Barberis, “Türkiye Avrupa’nın bir
parçası. Türkiye’nin dünyada çok güçlü bir duruşu ve
etkisi var. Biz de bu önemi vurgulamak için toplantıyı
Türkiye’de yapmaya karar verdik” dedi. 2 bin oda, 19
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milyon işletme ve 23 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil
ettiklerini vurgulayan Barberis, toplantının önemine
dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu yeniden aday oldu
FORUMUN ardından 17 Ekim’de kurumun seçimli
genel kurulu da yapılacak. Almanya Odalar Birliği
Başkanı’nın başkanlık için aday olduğunu belirten
Barberis, şu an başkan yardımcılığı görevini yürüten
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da yeniden
aday olduğunu açıkladı. Ayrıca vize konusuna da
değinen Barberis, “Sadece Türkler değil, birçok ülke
vize sorunu yaşıyor, örneğin benim ülkem İtalya,
bu konuda kolaylık sağlamaya çalışıyor, ancak tüm
Avrupa çapında bir düzenleme yapılması gerekiyor”
diye konuştu

2013
EKİM

17

EXPO 2020 İçin İzmir’e
Avrupa Oda Başkanlarından Dev Destek
EXP0 2020’de oylama için geri sayım başlarken, İzmir’in adaylığı için Avrupa
odaları da seferber oldu. Avrupa oda başkanları Türkiye’nin kriz sürecinde gösterdiği
başarıdan övgüyle bahsederek, AB ve EXPO 2020 adaylıklarını desteklediklerini
söyledi.
27 KASIMDA Paris’te yapılacak EXPO 2020
oylaması için nefesler tutulurken, İzmir’in adaylığına
Yunan odalarından sonra dün Avrupalı odalardan
da destek geldi. Avrupa oda başkanları, Türkiye’nin
son yıllarda gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda
başarı öyküsü yazdığını belirterek, hem Türkiye’nin
Avrupa Birliği(AB) hem de İzmir’in EXPO 2020
adaylığını desteklediklerini belirttiler. Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES)
Ekonomik Forumu’nda STAR’a açıklamada bulunan
EUROCHAMBRES Başkanı Alessandro Barberis,
Avrupa’nın krizde olduğu dönemde Türkiye’nin
çok büyük basanlara imza attığını vurgulayarak,

“Avrupa’nın da, birlik olarak bizlerin de Türkiye’ye çok
ihtiyacı var. Bu anlamda Türkiye’nin tüm adaylıklarını
destekliyoruz” dedi.

Fransa ve AB için çok büyük şans
Fransa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andre
Marcon da Türkiye ekonomisinin hızla geliştiğini
ifade ederek Türkiye’nin hem AB hem de Fransa için
çok büyük bir şans olduğunu söyledi. “Türkiye’nin AB
üyeliği için her şeyi yapmaya hazırız” diyen Marcon,
sözlerine şöyle devam etti: “EXPO 2020 ile ilgili henüz
bir çalışma başlatmadık ancak bunu oda üyelerine de
yayacağız. İzmir EXPO 2020’yi kazanacaktır.” Belçika
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Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı John Stoop ise
Türkiye EXPO 2020’yi kazanmakla kalmayıp daha
büyük başarılara da imza atacaktır” dedi.

AB’DE SEÇİMLER ÖNCESİ ORTAK
DEKLARASYON İSTANBUL’DA
TÜRKİYE 54 yıldır AB kapısında bekletilse
de 23 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil eden
Avrupa iş dünyası gelecek yıl yapılacak seçimlerde
siyasilere verecekleri ortak deklarasyonu belirlemek
için İstanbul’da toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi
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Odaları Birliği(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı
Rifat Hisarcıklıoğlu “2014 yılında başta Avrupa
Parlamentosu olmak üzere AB Komisyonu ve AB’nin
tüm kurumlarında secim var. Bu seçimle tüm yönetim
değişecek. Seçilecek siyasilere ortak deklarasyonu
bugün(dün) burada hazırlıyorlar” dedi. TOBB ve
EUROCHAMBRES ev sahipliğinde gerçekleştirilen
EUROCHAMBRES Ekonomik Forumunda konuşan
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış “Türkiye
AB sürecini önemsiyor. Türkiye’nin üyeliği bu projeyi
küreselleştirecektir. Türkiye zamanında üye olsaydı
bugün AB çok daha zengin olurdu” dedi.

2013
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17

“Türkiye Yük Olmaz
AB’nin Yükünü Paylaşır”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB’nin krizden daha fazla entegrasyon ve daha
fazla genişleme ile çıkabileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile AB arasındaki üyelik
görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının tüm Avrupa
kıtasının yararına olacağını söyledi. Eurochambres
(Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) Ekonomik
Forumu’nda yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “Avrupa Birliğinde, genel anlamda
ekonomik krizi geride bırakma yönünde olumlu yönde
kıpırdanma yaşıyor. AB ekonomisinin bir parçası olan
Türkiye, Avrupa Birliği ekonomisindeki gelişmelerden
doğrudan etkileniyor. Türkiye Avrupa’nın 7. büyük
tedarikçisi. Avrupa pazarındaki payımız yüzde 2,7.

Avrupa’nın ihracat pazarları arasındaysa 5. sıradayız.
Avrupa’nın yaptığı ihracatta Türkiye’nin payı yüzde 4,7.
Dolayısıyla Avrupa ve Türkiye esasında aynı elmanın
iki yarısı gibi.” Zaten şuan Türkiye ve AB iş dünyasının
ortak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Rakamlar
da gösteriyor ki Türkiye Avrupa’ya yük olmaya değil,
Avrupa’nın yükünü paylaşmaya adaydır. Avrupa’daki
tıkanmayı aşmanın yolu daha fazla entegrasyon ve
daha fazla genişlemedir. Türkiye ile AB arasındaki
üyelik görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması, tüm
Avrupa kıtasının yararınadır. Geçmiş tecrübeler
göstermiştir ki, genişleme herkes için ‘kazan-kazan’
sonucu doğuruyor” dedi.
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Yeni Risk Pazar
Sınırlamaları
2014 Küresel Ekonomi Raporu’nda, pazar sınırlamalarının Küresel Ekonomi için risk
taşıdığı ve işsizliğin düşürülmesi için çalışılması gerektiği belirtildi.

AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) ile Küresel Oda Platformu (Global
Chamber Platform-GCP) işbirliğinde hazırlanan 2014
Küresel Ekonomi Raporu’na göre, GCP üyeleri, 2014
için büyüme seviyesinin Dünya Bankası’nın öngördüğü
kadar sağlam olmayacağını düşünüyor. Avrupa
çapında ticaret ve sanayi odaları için oluşturulmuş en
büyük platform olan EUROCHAMBRES tarafından
GCP işbirliğiyle hazırlanan ve GCP üyelerinin gelecek
yıl için dünya genelinde kilit politika alanlarındaki
beklentilerinin yer aldığı 2014 Küresel Ekonomi
Raporu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek
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EUROCHAMBRES Ekonomik Forumu öncesinde
düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Rapora
göre, GCP üyeleri 2014 için büyüme seviyesinin Dünya
Bankası’nın öngördüğü kadar sağlam olmayacağını
düşünüyor. Küresel ekonomi için temel güçlük
olarak finansal sistemin sağlıklı olup olmamasına
işaret edilen raporda, finansal pazarlardan gelecek
tehditlere karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.
Pazar sınırlamalarına yönelik eğilimlerin de küresel
ekonomi için risk taşıdığı belirtilen raporda, özellikle
gençleri hedefleyerek işsizliğin düşürülmesine yönelik
programların uygulamaya alınmasının öncelikli olduğu
ifade ediliyor.

2013
EKİM
ÜLKELER ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIM
ENGELLERİ AZALMALI
TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan
Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, 5 Kıta’da dünyanın
önde gelen 16 büyük iş örgütünün meydana getirdiği
ve dünya ekonomisinin 4’te 3’ünü kapsayan GCP’nin
EUROCHAMBRES Ekonomik Forumu dolayısıyla
TOBB’un evsahipliğinde ilk defa İstanbul’da toplandığını
söyledi. GCP üyeleriyle yaptıkları toplantıda, küresel
ekonominin sorunlarını ve geleceğini tartıştıklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu, Avrupa, ABD, Çin ve Japonya
ekonomilerinin durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, 2014 Küresel Ekonomi Raporu’nun,
ticaretin ve yatırımların küreselleştiği bir dünyada,
gözetim ve standart esaslarının da küresel düzeyde
belirlenmesi
ihtiyacını
vurguladığını
belirterek,
“Ekonomiler küreselleşirken, kurumlar ve kurallar yerel
kalamaz. Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım engelleri
azalmalı, finansal piyasalardaki gözetim ve denetim
ise güçlendirilmeli” dedi. Raporda ayrıca ABD ile AB
arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
girişiminin küresel çapta ticaret blokları oluşmasına
yol açabileceğine yönelik endişelerin dile getirildiğini
aktaran Hisarcıklıoğlu, bu noktada Dünya Ticaret
Örgütü’nün Doha görüşmelerinin daha fazla önem
kazandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, raporda dikkati
çeken diğer önemli noktanın da Avrupa iş dünyasının
Avrupa ekonomilerindeki sorunların çözümünü para
politikasında değil, yapısal reformlarda görmesi
olduğunu belirtti.

FİNANS DÜNYASINDAKİ BELİRSİZLİKLER
REEL EKONOMİYİ ETKİLİYOR
EUROCHAMBRES Fahri Başkanı ve GCP
Başkam Christoph Leitl ise Türkiye’nin kaydettiği
ekonomik gelişme ve kalkınmanın özellikle duraklama
süreci geçiren Avrupa ekonomileri düşünüldüğünde
takdire şayan olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun Türk iş dünyasını Avrupa’da iyi bir
şekilde temsil ettiğini dile getiren Leitl, GCP’nin şu anda
100 milyon şirketi ve 1 milyar çalışanı kapsadığının
bilgisini verdi. 2014 Küresel Ekonomi Raporu’nda
küresel ekonomide gelecek yıla ilişkin bazı zorluklara
işaret edildiğini aktaran Leitl, reel ekonomilerin daha
da serbestleştirilmesi, finansal piyasaların ise daha
fazla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Raporda
finans dünyasındaki belirsizliklerin reel ekonomiyi
etkilediğinin tespit edildiğini belirten Leitl, ABD ve AB
daha iyi performans sergilediği takdirde diğer ülkelerin
bundan faydalanacağını ifade etti.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış (sol 2), Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
(sağda), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rıfat
Hisarcıklıoğlu (solda) ve Eurochambres Başkanı
Alessandro Barberis (sağ 2) Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Eurochambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği) Ekonomik Forumu’na katıldı. Forum
sonrası Eurochambres Başkanı’na hediye takdim
edildi.
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Ticaret ve Yatırım Engelleri Azalmalı
Avrupa çapında ticaret ve sanayi odaları için
oluşturulmuş en büyük platform olan EUROCHAMBRES
tarafından GCP işbirliğiyle hazırlanan ve GCP üyelerinin
gelecek yıl için dünya genelinde kilit politika alanlarındaki
beklentilerinin yer aldığı 2014 Küresel Ekonomi Raporu,
EUROCHAMBRES Ekonomik Forumu öncesinde
düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Rapora göre, GCP üyeleri; 2014 için büyüme
seviyesinin Dünya Bankası’nın öngördüğü kadar sağlam
olmayacağını düşünüyor. Küresel ekonomi için temel
güçlük olarak finansal sistemin sağlıklı olup olmamasına
işaret edilen raporda, finansal pazarlardan gelecek
tehditlere karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.
Pazar sınırlamalarına yönelik eğilimlerin de küresel
ekonomi için risk taşıdığı belirtilen raporda, özellikle gençleri
hedefleyerek işsizliğin düşürülmesine yönelik programların
uygulamaya alınmasının öncelikli olduğu ifade ediliyor.

Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan
Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 Küresel Ekonomi
Raporu’nun, ticaretin ve yatırımların küreselleştiği bir
dünyada, gözetim ve standart esaslarının da küresel
düzeyde belirlenmesi ihtiyacını vurguladığını belirterek,
“Ekonomiler küreselleşirken, kurumlar ve kurallar yerel
kalamaz. Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım engelleri
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azalmalı, finansal piyasalardaki gözetim ve denetim ise
güçlendirilmeli” dedi.

GCP Başkanı Leitl
EUROCHAMBRES Fahri Başkanı ve GCP
Başkanı Christoph Leitl ise reel ekonomilerin daha da
serbestleştirilmesi, finansal piyasaların ise daha fazla
düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çin Uluslararası
Ticaret Odası (CCOIC) Genel Sekreteri Lin Shunjie ise
Çin’in Avrupa ve Türk iş dünyası ile kurduğu ortaklığı
güçlendirmek istediklerini ifade etti.

AB Bakanı Bağış
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Ekonomik
Forumu’nda konuşan; Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa’nın her geçen
gün Türkiye’den uzaklaştığını belirterek, “Bakın sizler
bir genişleme yorgunluğundan bahsediyorsunuz. Biz ise
artık bir dışlanma yorgunluğu yaşar noktaya geldik” dedi.
Bağış, Türkiye’nin, dış ticaretinin neredeyse yarısını
AB üyesi ülkelerle yaptığını ve küresel sermayenin
yaklaşık yüzde 80’ini AB üyesi ülkelerden çektiğini anlattı.
Türkiye’de AB’ye olan ilginin her geçen gün azaldığına
dikkati çeken Bağış, müzakere sürecinin Guinness
Rekorlar Kitabı’na girecek noktaya geldiğini söyledi.
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Avrupa Bize
‘Hazır Değilsiniz’ Diyemez
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Avrupa’nın her geçen gün Türkiye’den
uzaklaştığını belirterek, “Balcın sizler bir genişleme
yorgunluğundan bahsediyorsunuz. Biz ise artık
bir dışlanma yorgunluğu yaşar noktaya geldik”
dedi. Bağış, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen
EUROCHAMBRES (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği) Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada,
kutsal bir günde, bir bayramda değerli konuklarını
İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. “Umarım Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerini
kurban etmeye çalışanlara, kurban bayramında ortaya
koyduğumuz bu performans bir mesaj olur” diyen
Bağış, “Kimse bize Türkiye’nin AB’ye üyeliğe hazır
olmadığını söylemesin çünkü Türkiye’nin gümrüklerine,

Avrupa’ya açılan kapılarına gidin, 30 metre ötede 30 yıl
gerimizdeki ülkelerin AB üyesi olduğunu görürsünüz.
Bu yüzden bu siyasi akıl tutulmasına hep birlikte son
vermek için sizlerin yardımını bekliyoruz” dedi.
PAZAR PAYIMIZ ARTIŞTA
TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan
Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu da “ Forumun İstanbul’da
yapılması, Türk ve AB iş dünyalarının, Türkiye’nin
AB üyeliği konusundaki fikir birliğini gösteriyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye Avrupa’nın 7. büyük tedarikçisi.
Avrupa pazarındaki payımız yüzde 2,7 Avrupa’nın
ihracat pazarları arasındaysa 5. sıradayız. Avrupa’nın
yaptığı ihracatta Türkiye’nin payı yüzde 4,7” şeklinde
değerlendirmede bulundu.
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Avrupa’nın
7. Büyük Tedarikçisi Türkiye
Avrupa Ticaret ve Sanayi I Odaları Birliği
(Eurochambres) üyesi 43 ülkenin oda başkanları,
şirket yöneticileri, akademisyen ve düşünce kuruluşu
temsilcileri İstanbul’da yapılan forumda buluştu. Haliç
Kongre Merkezi’nde dün yapılan Eurochambres
Ekonomik Forumu’nda konuşan Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine
ilişkin müzakere sürecinin Guinness Rekorlar Kitabı’na
girecek noktaya geldiğini söyledi. Türkiye’nin ilk üyelik
başvurusunu 1959’da yaptığını hatırlatan Bağış,
“Hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kurum üyelik için 54 yıl
beklememiştir, bekletilmemiştir. Biz bunun siyasi bir
süreç olduğunun farkındayız.” dedi.
Forumda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Türkiye’nin bütçe açığının GSYİH’ya
oranının yüzde 2,6 iken AB ülkelerinde bu oranın
ortalama yüzde 10 olduğuna dikkat çekti. Türkiye
ekonomisinin son 15 çeyrektir büyüdüğünü ifade eden
Yazıcı, AB ile işbirliği yapılması halinde her iki tarafın
ela kazançlı çıkacağını kaydetti.
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TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan
Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın
7. büyük tedarikçisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin,
Avrupa pazarındaki payının yüzde 2,7, Avrupa’nın
ihracat pazarları arasında ise 5. sırada yer aldığını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Avrupa’nın yaptığı ihracatta
Türkiye’nin payı yüzde 4,7. Avrupa ve Türkiye esasında
aynı elmanın iki yarısı gibi. Birimizdeki sıkıntı diğerimizi
de etkiliyor. Öte yandan birbirimizi olumlu yönde
de etkiliyoruz. Özetle iş dünyalarımız zaten ortak
olmuş durumda.” dedi. Hisarcıklıoğlu, Eurochambres
forumunun İstanbul’da yapılmasının ‘Türk ve Avrupa iş
dünyalarının, Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki fikir
birliği içinde olduğunu gösterdiğini’ ifade etti. Bu yılın
ilk 6 ayı itibarıyla Avrupa’da büyüme oranı en yüksek
3. ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Büyüme sayesinde haziran itibarıyla 742 bin kişi daha
iş sahibi oldu. İşsizlik oranını yüzde 8,8’e düşürdük.
AB ortalamasında bu oran yüzde 10,9. Rakamlar
da gösteriyor ki Türkiye Avrupa’ya yük olmaya değil,
Avrupa’nın yükünü paylaşmaya adaydır.” dedi.
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Hisarcıklıoğlu Rekor Oyla
Eurochambres’in Başkan Yardımcısı Oldu
Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan oy rekoru... Hisarcıklıoğlu 83 delegenin hepsinin oyunu alarak
yeniden Eurochambres’in 2. adamı oldu.
AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin
(Eurochambres) yeni yönetimiyle ilgili Haliç Kongre
Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda,
birliğin seçilen yeni yönetimi açıklandı. TOBB Rifat
Hisarcıklıoğlu ise 83 oyun tamamını alarak yeniden
Eurochambres Başkan Yardımcılığı’na yeniden seçildi.

BU KADAR OY GÖRÜLMEDİ
Hisarcıklıoğlu oylamanın ardından, “83 oyun
tamamını almak, ülkem adına büyük bir onur ve gurur”
dedi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Odalar Birliği seçiminde rekor
oyla, bugüne kadar tarihinde görülmedik bir oyla başkan
yardımcılığına seçildim” dedi.

ÜLKEM ADINA BÜYÜK ONUR
“İlk defa AB üyesi olmayan bir ülkeden Türkiye olarak

başkan yardımcılığına seçilmiştim daha önceden de. Ama
bu sefer enteresan bir sonuç çıktı” diyen Hisarcıklıoğlu
sözlerini “83 oyun tamamını almak ülkem adına büyük bir
onur ve gurur. Türk iş dünyası adına da önemli. Avrupa
iş dünyasının Türkiye’ye bakışının en net sonucu da
buradan çıkan sonuçtur.” ifadelerini kullanarak noktaladı.
Öte yandan Hisarcıklıoğlu uluslararası arenada Filistin
konusundaki çalışmalarıyla da tanınan bir isim konumunda.

İki yardımcı daha seçildi
YÖNETİM kurulunda yapılan diğer seçimler ise şöyle,
Eurochambres Başkanlığına Almanya Ticaret Odası’ndan
Richard Weber seçildi. 2014-2015 yılları arasında Başkan
Yardımcılığı görevini yürütecek olan Hisarcıklıoğlu’nun
yanı sıra Avusturya Ticaret Odası’ndan Marta Schultz,
Lüksemburg Ticaret Odası’ndan Pierre Gramegna, Başkan
Yardımcılığı görevine getirildi. Fransa Ticaret Odası’ndan
Andre Marcon da yönetim kurulu üyeliği yapacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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83 Oyun 83 ü de
Hisarcıklıoğlu’na
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin genel kuruluna katılan 83 delegenin tamamı
başkan yardımcılığı için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu seçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurula katılan 83 üyenin
oybirliği ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcılığına yeniden
seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerini de Fransa Ticaret
Odası’ndan Andre Marcon, İtalya Ticaret Odası’ndan
Michl Ebner, Polanya Ticaret Odası’ndan Andrzej
Arendarski ve İspanya Ticaret Odası’ndan Miquel Valls
i Maseda seçildi.

EUROCAHMBRES’ın Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen genel kurulunda birliğin yeni başkanı
Almanya Ticaret Odası Başkanı Richard Weber
oldu. Avusturya Ticaret Odası’ndan Marta Schultz,
Lüksemburg Ticaret Odası’ndan Pierre Gramegna
da 2014-2015 yılları arasında kuruluşun başkan
yardımcılığı görevini yürütecek diğer isimler oldu.

Seçildikten sonra söz alan Hisarcıklıoğlu, “Daha
önce 2010’da, ilk defa Avrupa Birliği (AB) üyesi
olmayan bir ülkeden başkan yardımcılığına seçilmiştik.
O zaman da rekordu ama bu sefer enteresan bir sonuç
çıktı. 83 oyun tamamını almış olmak ülkem ve Türk iş
dünyası açısından büyük bir onur ve gurur” dedi.
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Hisarcıklıoğlu Yeniden Eurochambres Başkan Yardımcısı

Tulum Çıkardı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oyların tamamını alıp
‘tulum çıkararak’ Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcılığına
yeniden seçildi. Haliç Kongre Merkezi’ndeki Genel
Kurulu’nda birliğin yeni başkanı ise beklendiği gibi
Almanya Ticaret Odası Başkanı Richard Weber oldu.
2014-2015 yılları arasında EUROCAHMBRES’ın Başkan
Yardımcılığı görevini yürütecek diğer isimler Avusturya
Ticaret Odası’ndan Marta Schultz, Lüksemburg Ticaret
Odası’ndan Pierre Gramegna oldu. EUROCAHMBRES
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Fransa Ticaret Odası’ndan
Andre Marcon, İtalya Ticaret Odası’ndan Michl Ebner,
Polanya Ticaret Odası’ndan Andrzej Arendarski ve
İspanya Ticaret Odası’ndan Miquel Vallşi Maseda seçildi.
ÜLKEM ADINA GURURLUYUM
Hisarcıklıoğlu, “2010’da, ilk defa Avrupa Birliği
(AB) üyesi olmayan bir ülkeden başkan yardımcılığına
seçilmiştik. O zaman da aldığımız oy sayısı rekordu
ama bu sefer 83 oyun tamamını almış olmak ülkem ve
Türk iş dünyası açısından büyük bir onur ve gurur”dedi.

EUROCAHMBRES Ekonomik Forumunun sonuçlarını
da Genel Sekreter Arnaldo Abruzzini açıkladı. Abruzzini,
4 ana konuya odaklandıklarını belirterek, “Birincisi yeni
şirketlere yatırım, finansman ve desteklemek. İkinci olarak
Avrupa şirketlerinin uluslararası görüşe sahip olmaları
gerekliliği ve odaların bu konuda etkin olmaları. Üçüncü
olarak kadınlar başta olmak üzere girişimci potansiyellerinin
önünün açılması ve son olarak da sanayileşme ve Ar-Ge
destekleri üzerinde durduk” dedi.
Türk ortaklarla krizden hızlı çıkarız
YUNANİSTAN Odalar Birliği Başkanı ve aynı
zamanda Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Constantine Michalos,, “Yunan Hükümeti’nin başlattığı
özelleştirme programı yavaş da olsa ilerliyor, Bazı Türk
grupların çeşitli varlıklarla ilgilendiğini görüyoruz. Türk
yatırımcıları Yunanistan’daki fırsatları değerlendirmeye
davet ediyoruz. Bugün sürekli olarak yaşadığı krizle
gündeme gelen bir ülkeye yatırım kararı vermek zor,
biliyorum, Ama ben iş dünyasının bizzat içinden gelen biri
olarak şunu söylemek istiyorum, Yunanistan hala hayatta
ve güçlü. Bugün yatırım yapan yarın kazanacak” dedi.
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Türkiye Avrupa’nın
En Önemli Aktörü Olacak
TARİHİNDE ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen
Avrupa
Ticaret
ve
Sanayi
Odaları
Birliği
(EUROCHAMBRES) başkanlık seçimleri sonuçlandı.
Avrupa ekonomisinin en önemli birliklerinden
EUROCHAMBRES başkanlığına Almanya Ticaret
Odası Başkanı Richard Weber seçilirken, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’na da yeniden Başkan Yardımcılığı
görevi verildi.

Kalkınmanız devam edecek
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel
Kurul’da konuşan EUROCHAMBRES Başkanı
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Weber, Türkiye’nin gelecek yıllarda Avrupa’nın önemli
aktörlerinden biri haline geleceğini dile getirdi. Weber
ayrıca, istikrarlı bir ülke olan Türkiye’nin ekonomik
kalkınmasına devam edeceğini söyledi. Kızının Dünya
Bankası’nın İstanbul ofisinde çalışması dolayısıyla
Türkiye ile şahsi bir ilişkisinin de bulunduğunu
anlatan Weber, Almanya ile Türkiye arasındaki
ilişkilerin iki ülke açısından önemli olduğunu kaydetti.
EUROCHAMBRES’ın son 4 yılda Alessandro Barberis
başkanlığında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten
Weber, Genel Kurul’da Barberis’i ömrünün sonuna
kadar EUROCHAMBRES’ın büyükelçisi ilan ettiklerini
söyledi.
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EUROCHAMBRES’ın
Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcılığı’na
yeniden seçildi. EUROCAHMBRES’ın Haliç Kongre
Merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda birliğin
yeni başkanı Almanya Ticaret Odası Başkanı Richard
Weber oldu.

GÖREV SÜRESİ 2014-2015
Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun

yeniden

Başkan

Yardımcısı olarak seçildiği Genel Kurul’da, 20142015 yılları arasında EUROCAHMBRES’ın Başkan
Yardımcılığı görevini yürütecek diğer isimler Avusturya
Ticaret Odası’ndan Marta Schultz, Lüksemburg Ticaret
Odası’ndan Pierre Gramegna oldu. EUROCAHMBRES
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Fransa Ticaret
Odası’ndan Andre Marcon, İtalya Ticaret Odası’ndan
Michl Ebner, Polanya Ticaret Odası’ndan Andrzej
Arendarski ve İspanya Ticaret Odası’ndan Miquel Vallsi
Maseda seçildi.
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Hisarcıklıoğlu Avrupa’da
Tulum Çıkardı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, rekor bir oyla yeniden
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)
Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurochambres) yeni
yönetimiyle ilgili Haliç Kongre Merkezi’nde basın
toplantısı düzenlendi. Toplantıda, birliğin seçilen yeni
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yönetimi açıklandı. Rifat Hisarcıklıoğlu ise 83 oyun
tamamını alarak Eurochambres Başkan Yardımcılığına
yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Odalar Birliği
seçiminde bugüne kadar tarihinde görülmedik bir oyla
başkan yardımcılığına seçildim. 83 oyun tamamını
almak ülkem adına büyük bir onur ve gurur” dedi.
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Üçüncü Kez Eurochambres
Başkan Yardımcısı Seçildi
İstanbul’da dün gerçekleşen EUROCHAMBRES
genel kurulunda Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği(TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
yeniden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) başkan yardımcılığına seçildi. 83
oyun tamamını alan Hisarcıklıoğlu, 2014-2015 yılları
arasında bu görevi yürütecek. EUROCHAMBRES
başkanlığına Almanya Ticaret Odası’ndan Richard
Weber seçildi. Kurulda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye
adına önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını

söyledi. Hisarcıklıoğlu, “2009, 2011’deki seçimlerden
sonra, üçüncü kez başkan yardımcısı seçildim. 83
oyun tamamını aldım. Bundan dolayı da mutluyum.”
dedi.
EUROCHAMBRES
başkanlığına
seçilen
Weber de, Türkiye’nin, gelecek yıllarda Avrupa’nın
önemli aktörlerinden biri haline geleceğini dile
getirdi. Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Avusturya Ticaret
Odası’ndan Marta Schultz, Lüksemburg Ticaret
Odası’ndan Pierre Gramegna, EUROCHAMBRES
başkan yardımcılığı görevine getirildi.
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Babacan ve Hisarcıklıoğlu Reformları Anlatacak
Algı Tamiri İçin Amerika Turu
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki Türk işadamları ile Los Angeles, San Francisco, Seattle ve
Chicago’da önde gelen iş çevreleri, fon yöneticileri ve Türkiye’ye yatırım yapmayı
planlayan reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Türk işadamları ile
ABD’de iş çevrelerine Türkiye’nin son 2 yılda yaptığı
reformları anlatacak. Türkiye’nin ABD’deki algısının
özellikle mayıs ayındaki gezi parkı eylemlerinden sonra
kötüleştiğini söyleyen Babacan, şöyle konuştu:
“Türkiye’deki gelişmeleri ABD’de daha geniş
kitlelere anlatmak istiyoruz. Türkiye’de son yıllarda
çok ciddi reformlar yapıldı. Yeni Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık
Kanunu, Ödeme Sistemleriyle İlgili Kanun, Melek
Yatırımcı Kanunu çıktı. 60-70 yıllık kanunlarımız değişti.
Bunların mutlaka ABD’li iş çevrelerine anlaşılması
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gerekiyor. Borsa İstanbul, finans mahkemeleri ve
son olarak da demokratikleşme paketi çok önemli
gelişmeler. Bunları anlatmalıyız. Çünkü Türkiye’nin
algısı pek olumlu değil. Özellikle, mayıs ayından bu
yana Gezi Parkı eylemleriyle başlayan bir kötüleşme
söz konusu. Bir taraftan da küresel gelişmeler nedeniyle
gelişmiş ülkeler sermaye için daha cazip hale geldi ve
bu 3-4 yıl böyle devam edebilir.”

YATIRIM VE İHRACATA KREDİDE SINIRLAMA
YOK
Türkiye olarak cari açığın çözümü için kalıcı
adımlar attıklarım söyleyen Babacan, hem uzun vadeli
hem kısa vadeli önlemler aldıklarını anlattı. Babacan,

2013
EKİM
“Burada hazine kağıtlarının getirişi Mayıs ayına
göre iki mislinden daha yüksek. Bütçemizin faiz dışı
fazlasını artırıyoruz. Merkez Bankası politikaları da
cari açığı azaltıldı yönde gelişiyor. Ayrıca, bankacılık
sistemi üzerinden tedbirler de alıyoruz. 201 İde cari
açık yüzde 12 olmuştu, tedbir aldık ve yüzde 6’ya
indi. Önümüzdeki dönemde daha sistemli tedbirler
alacağız. Aldığımız ilk önlemler resmi gazetede
yayınlandı. Üzerinde çalıştığımız konular var ki bunları
açıklamıştık. Tüketici kredileri ve kredi kartları üzerinde
bazı önlemler alınacak. Ancak büyümeye, ihracata ve
şirketlere yönelik kredilerde bırakın engellemeyi teşvik
edici önlemler aldık” dedi.

BANKALARIN ALDIĞI ÜCRETLER
İNCELENİYOR
Tüketici yasasında bankaların hangi hizmetlerden
ücret alabileceğine dair BDDK’nın yetki alacağını ve bu
konudaki dayatmalara dönük etki analizlerini yapmaya
başladıklarım dile getiren Ali Babacan, “İnceliyoruz.
Aslında bizim tüketici kredilerine ve kredi kartlarına,
taksitlere dönük çalışmamızda üreticiyi koruma
açısından önemli. Kredi kartı ve diğer kredilerde
ölçünün kaçması ailelere çok ciddi sorunlar yaşatıyor.
Bunu önlemek onların yararına” dedi.

HEDEFLERDE SORUN YOK
Orta Vadeli Programdaki revizyonların Türkiye’nin
2023 yılı için koyduğu hedeflerde de revizyon
gerektirmediğini söyleyen Ali Babacan, şöyle devam
etti: “Orta Vadeli Programdaki revizyonlar ya da
ihracattaki bu yıl hedefin aşağı revize edilmesi
önümüzdeki üç yılı etkileyen çalışmalar. Büyüme
de ihracat da bazen hedefleri aşar bazen de altında
kalabilir. Geçmişte beklenenden daha yüksek çıkmıştı.
Önümüzdeki dönem de bazen daha düşük bazen daha
yüksek olabilir.”
Amerikalılar bizim GDO politikamıza saygı
duyar
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, AB ile ABD

arasında devam eden serbest ticaret anlaşmasında,
Türkiye’nin tarım ve hizmetler sektörlerinde sıkıntı
yaşayabileceğini belirterek, şöyle konuştu: “ABD ile
AB arasındaki serbest ticaret görüşmelerinin dışında
kalmamamız lazım. AB’ye olduğu gibi ABD’ye de
ürünlerimizi kolayca satabilmek çok önemli. Ancak
biz şimdi süreci izliyoruz. Çünkü tarımsal ürünler ve
hizmetler konularında Türkiye halen kapalı ekonomi.
AB ile de bu konularda kapalıyız. Çünkü tarımda
bizden daha iyi fiyatlara sahipler. Bu konularda biz
sıkıntı yaşayabiliriz. İleride bunları da çözeceğiz.
GDO’lu ürünler konusunda da bizim duruşumuz belli.
ABD’liler kanıtlanmış bir zararı yok diyorlar ama biz de
bundan 10-20 sene sonra kim bilebilir’ diyoruz. Doğal
ürünleri, organik ürünleri öne çıkarıyoruz. ‘Dünyanın
neresinden gelirse gelsin almıyoruz’ dersek ABD bunu
anlar. Çünkü ona özel bir engelimiz yok. Bizim genel
politikamız, her ülkeye karşı böyle.”

ABD’nin dört kentinde ‘yatırım’ konuşulacak.
BAŞBAKAN Yardımcısı Babacan, ABD Ticaret
Odası ve TOBB tarafından ortaklaşa düzenlenen
“ABD-Türkiye Yatırım Haftası” etkinlikleri kapsamında
Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago’da
önde gelen iş çevreleri, fon yöneticileri ve Türkiye’ye
yatırım yapmayı planlayan reel sektör temsilcileriyle bir
araya gelecek. Los Angeles’ta Kaliforniya Üniversitesi
bünyesinde faaliyet gösteren Anderson İşletme
Okulunda ve Los Angeles Dünya iş Konseyi’nde
“Türkiye Ekonomisi ve Dış Politikası” konulu konuşma
yapacak olan Babacan, 22 Ekim’de San Francisco’da
Silikon Vadisinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey
yöneticileriyle görüşecek. 23 Ekim’de de Seattle’da
Dünya İş Konseyi ve Ticareti Geliştirme İttifakı
tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına
katılacak. Chicago Emtia Borsası’nın 24 Ekim’de açılış
gongunu çalacak olan Babacan, 25 Ekim’de Chicago
Küresel iş Konseyi’nde “Güncel Gelişmeler Işığında
Türkiye Ekonomisi ve Dış Politikası” konulu konuşma
yapacak.
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Silikon Vadisi’ne
‘Fatih’ Çıkarması
Eğitimde devrim yaratacak Fatih Projesi’ni ABD’nin teknoloji merkezinde anlatan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Tüm proje 8 milyar dolara mal olacak” dedi.
“ABD Yatırım Haftası” nedeniyle bu ülkede
bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fatih
Projesi’ni anlatı. San Francisco kentinde bir dizi
görüşmede bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan
11 milyon öğrenciye dağıtılacak tablet bilgisayarları
kapsayan Fatih Projesi’nin Türkiye için önemli
olduğuna dikkat çekti. Dünyanın teknoloji merkezi
olarak gösterilen Silikon Vadisi’nde General Electric’i
ziyaretinde Türkiye’deki
bilgisayar
kullanımına
olan ilginin sorulması üzerine Babacan, Türkiye’de
özel sektörün bilgisayar teknolojilerine yatırım
yaptığını belirterek üniversitelerdeki zeki öğrencilerin
mühendislik okuduğunu söyledi. Tablet bilgisayarların
yanı sıra projeyle 600 bin akıllı tahta kullanılmasının
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planlandığını aktaran Babacan, “Öğrenciler proje
kapsamında bedava bilgisayar sahibi olacaklar. Her
okulun fiber optik internet bağlantısı olacak. Bütün
proje 8 milyar dolara mal olacak” dedi. 10 milyonun
üzerinde öğrenciye dağıtılacak tablet projesinde yerlilik
şartı ön planda tutuluyor.

6 milyon kişiye iş verdik.
TÜRKİYE’NİN makroekonomik dengelerinden
bahseden Başbakan Yardımcısı Babacan “2009’dan
beri 6 milyon kişiye iş açtık. Bunu çoğu ülkenin
ekonomik sıkıntı çektiği bir dönemde yaptık” ifadelerini
kullandı.
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ABD İle Sessiz
Ticaret Devrimi
ABD ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ortaklık ilişkileri, iki tarafın iş
dünyası örgütlerinin devreye girmesiyle son 1 yılda çok hızlı bir gelişme gösterdi. 3
milyon üyeli ABD Ticaret Odası, İstanbul’da temsilcilik açacak. ABD, Türkiye, Mısır,
Ürdün, İsrail ve Filistin arasında diyalog merkezi kurulacak.

SAVUNMA ortaklığını siyasilerin tüm iyi niyetli
gayretlerine rağmen on yıllardır ticaret ve ekonomik
ortaklığa dönüştüremeyen ABD ile Türkiye’nin
işadamları, son 1 yılda çok önemli ‘kurumsal’ adımlar
atmayı başardı. Hükümetin de Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan liderliğinde içinde olduğu yeni sürece
göre; 3 müyon şirket üyeli Amerika Ticaret Odası,
TOBB’un İstanbul binasında temsilcilik açacak. İki
kurum, Türkiye, ABD, Mısır, Ürdün, İsrail ve Filistin’i
kapsayan bir de ‘Ortadoğu Ticaret Diyalog Merkezi’
kuracak. Sekretaryası da olacak bu kurum, 6 ülkenin
ortak ticaret ve yaünmlarını geliştirmek, sorunları
aşmak için çalışacak.

ABD’LİLER İŞ KONSEYİ KURACAK
Örgütsel olarak atılacak 4’üncü önemli adım ise
bugüne kadar kurulamayan Türk-ABD İş Konseyi’nin
ABD tarafındaki karşılığı en kısa serede kurulacak ve
başkanı da Muhtar Kent olacak. ABD tarafı şimdiye
kadar dernek tarafından temsil ediliyordu. Bütün bu
hızlı adımlarla birlikte iki tarafın en önemli gündem
maddesi ise; AB ile ABD arasındaki transatlantik ticaret
ve yatırım anlaşmasında Türkiye’nin sürece katılması
için ortak lobi çalışması yapmak.
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PATRONLAR ÇOK HIZLI İLERLEDİ
Babacan ile birlikte Los Angeles, San Francisco,
Seattle ve Şikago’yu kapsayan Bir yatırım road
show’una çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
ABD ile özel sektör inisiyatifinin öne çıktığı yeni süreci
şöyle anlattı: “14 Aralık 2012’de ABD Ticaret Odası
ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştık. Aslında onları
bu konuda ikna etmek için çok uğraştık. Çünkü, 3
milyon üyeleri var ve dünyanın en büyük birliği. 28
Ocak 2013’te ABD’lilere Türkiye’de müteahhitlerle
buluşturduk. 15-17 Nisan tarihlerinde New York,
Atlanta, Washington’u kapsayan ilk roadshow’u yaptık.
Böylece kurumsal anlamda firmalarımız ilk kez biraraya
geldi. Bu son ABD turumuz da ikincisi oldu. Bir süre
önce de ABD Ticaret Odası ile 20 ABD’li firmadan 30
temsilci İstanbul ve Ankara’da toplantılar yaptık. Kurban
Bayramı sırasında da ABD Ticret Odası ile İstanbul’da
toplandık. Ortadoğu Ticaret Diyalog sürecini başlattık.
Mısır, Ürdün, Filistin, İsraü, Türkiye ve ABD olarak ilk
gün oturduk, konuştuk. Pazara giriş şartlarım, malların
dolaşımım, enerji sektörünü ve bazı ortak özel bölgeler
kurulması gibi konuları konuştuk.”

Ekonomimiz first class laikliğimiz Anglosakson
BAŞBAKAN yardımcısı Ali Babacan, Seattle
Dünya iş Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada,
Türkiye ekonomisini first class (birinci sınıf) bir
ekonomi olarak tanımladı ve laiklikler ilgili bir soruya
da laiklik anlayışının Anglosakson laiklik olduğunu
belirterek yanıt verdi. Babacan, şöyle konuştu: “Son
11 senede Türkiye büyük değişim yaşadı. Birçok
ekonomik ve siyasi reformlar gerçekleştirildi, Ekonomik
alanda yapılan değişimler Türkiye’yi first class bir
ekonomi yaptı. Türkiye’deki iç borçlanmanın GSYH’ye
oranı ABD ve çoğu Avrupa ülkesinin üçte biri kadar,
Birçok ülkede hükümetler büyümek için büyük paralar
harcamak zorunda kaldılar. Oysa Türkiye’de büyüme
daha çok özel sektörün atılımları ile gerçekleşti.
Dünyadaki krizlere rağmen son 5 yılda Türkiye’nin
finans sisteminde bir yaralanma olmadı.” Babacan,
“Osmanlı zamanında bile içkiyi yasaklamaya çalışan
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sadece bir padişah çıktı, o da geri tepti. ABD’de içkinin
tamamen yasaklandığı bir dönem olmuştu, o da geri
tepti” sözleri ile Türkiye’de içkinin yasaklanması gibi
bir durumun olmadığını, sadece Amerika’da da olduğu
gibi, alkol satışı ile ilgili saat kısıtlaması ve okullara
belirli uzaklıkta olma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Hükümetler adım atmalı
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kush
Chosky, “Hem Türk hem ABD firmaları için iki ülke
arasında serbest ticaret anlaşması, olabilecek en iyi
şey. Bunu da her platformda savunacağız. İki ülkenin
hükümetleri arasında ticaretle ilgili görüşmelerin
hızlanmasını istiyoruz. Türkiye hükümeti bu konuda
açık ve biz ABD tarafının da adımlar atması için
çalışıyoruz. Ortadoğu ticaret merkezi projemiz de
yeni bir proje ve kesinlikle hem iş dünyasına hem de
bölgeye büyük faydası olacak” dedi.

Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya hazırız
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan ve TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Los Angeles, San
Francisco, Seattle ve Şikago’daki Şirket ziyaretlerinde
genellikle, yatırım konusunda iyi temenniler dile
getirilirken, sadece Microsoft, Türkiye’de daha çok
yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Microsoft
Başkan Yardımcısı Laura Ipser, Microsoft’un 20
yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olduğunu
belirterek, “Türk heyeti ile hızla gelişen Türkiye’ye
nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuştuk, Türkiye’de
400 çalışanımız ve 11 binin üzerinde iş ortağımız var.
Türkiye bizim için çok değerli bir ülke ve bu nedenle
Türkiye’nin 2023 yılı vizyonuna ulaşmasında her türlü
katkıyı yapmaya hazırız, Türkiye’ye daha fazla yatırım
yapmaya kararlıyız. Bu konuda detayları konuşma
fırsatımız oldu” dedi. Los Angeles, San Francisco,
Seattle ve Şikago’da, iş dünyasında etkin birçok
kurumda Türkiye’yi anlatan Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ve TOBB 1 Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, |
GE, Intel, Cisco, Uber, Boeing, Microsof t, Alpha Tec,
Tıshman ve UPS gibi küresel şirketlerinin yönetim
kadrolarında da toplantılar yaptılar
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU AÇIKLADI:
İstanbul’a, Ortadoğu Diyalog Merkezi KURUYORUZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da bütün Ortadoğu ülkelerine
açık bir diyalog merkezinin kurulmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Katılımcı
ülkelerin Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, ABD ve Türkiye’nin bulunduğunu ve Ortadoğu
ticaret diyalog sürecinin başlatıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Merkezimiz İstanbul’da
olacak. Pazara girişin kolaylaştırılması, malların dolaşımının kolaylaştırılması, enerji
ve girişimcilik, özel ekonomik bölgeler kurulması konularında işbirliği yapılacak.
Çalışmamız bütün Ortadoğu ülkelerine açık olacak” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu

Ticaret

Diyalog

Ticaret

Merkezi’nin

Filistinlilerin

yaşadıkları mağduriyetlerin azaltılmasına da büyük
katkı sağlayacağını” belirtti.

Türkiye Yatırım Haftası kapsamında Başbakan

Yardımcısı Alı Babacan ile birlikte ABD’de bulunan

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, merkezi İstanbul’da

olacak Ortadoğu Ticaret Diyalog Merkezi’nin
kurulacağını açıkladı. Seattle Chicago yolunda
kendisini izleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, Filistin, Mısır, Urdun, İsrail
ve ABD’nin katılımıyla kurulacak merkezde, pazara
giriş, malların dolaşımının kolaylaştırılması enerji
ve girişimcilik konularında sonuç getirici çalışmalar
yapılacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, “İstanbul’da Ortadoğu

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

211

2013
EKİM
Diyalog Merkezi kuruyoruz. Daimi bir sekretarya kurarak
engeller sıkıntılar ne ise tespit edeceğimiz, anında
haberleşebileceğimiz ve çözümler üretebileceğimiz bir
merkez kuracağız” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, yeni
oluşum hakkında şu ifadeleri kullandı: “ABD Ticaret
Odası ile birlikte, bu seyahate gelmeden Kurban
Bayramı’ndan önce bir toplantı gerçekleştirdik. İlk defa
burada açıklıyorum, basın yoktu burada, ışın hangi
safhaya gideceğini bilmediğimiz için basına özellikle
o noktada duyurmadık. Böylece Ortadoğu ticaret
diyalog surecini başlatmış olduk. Katılımcı ülkeler,
Mısır, Ürdün, Filistin İsrail, ABD ve Türkiye oldu.
Bu toplantıda Ortadoğu Ticaret Diyalog Merkezi’nin
kurulmasını kararlaştırdık. Merkezimiz İstanbul’da
olacak. Pazara girişin kolaylaştırması, malların
dolaşımının kolaylaştırılması, enerji ve girişimcilik,
özel ekonomik bölgeler kurulması konularında işbirliği
yapılacak. Çalışmamız bütün Ortadoğu ülkelerine açık
olacak.”

ABD’YE YATIRIM ÇIKARMASI
Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin ve yatırımların
arttırılması için önemli adımlar atıldı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ABD-Türkiye İş Konseyi’nin kurulacağını açıkladı.
DEİK’in ABD’de karşılığında eş kuruluş olmadığını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Şimdi Amerika Ticaret Odası
kendi bünyesinde Amerika - Türkiye İş Konseyi’ni
kuruyor. Bu iki ülke arasındaki işbirliğini daha derine
indirecek. Yatırım ziyaretlerinde tırmalan bir araya
getirecek bir yapı kuruluyor. ABD Ticaret Odası’nın 3
milyon, TOBB’un 1,5 milyon üyesinin bir araya geldiği
bir yapı kurulmuş olacak” diye konuştu.

İKİ KİŞİDEN 4 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET
“Kendi
içimizdeki
meselelere
çok
fazla
odaklanıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Katıldığımız bir
iş yemeğinde bir firma ile görüştük. Kurulalı 3 yıl 3 ay
olmuş. İki arkadaş fikri buluyorlar. 4 milyar dolarlık bir
şirket, iki tane bilgisayar. Bu tıp fikirlerle yatırı yapan
yoktu Türkiye’de. Akıllı gençlerimiz var bizim bunları
değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.
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İSTANBUL’DA KONFERANS HAZIRLIĞI
Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan sonra söz alan ABD
Ticaret Odası’nın Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy
de, gelecek yıl Türkiye’de büyük bir yatırım konferansı
düzenleyeceklerini
belirterek
üzerinde
birlikte
çalışılacak birçok planın olduğunu bildirdi. Konferansın
duyurusunu henüz yapmadıklarını ifade eden Choksy,
konferansa gıda, sağlık, eğitim ve bilgi teknoloji gibi
alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin çağrılacağını
bildirdi. ABD’li yatırımcıların konferans kapsamında
Türkiye’ye geleceğini ifade eden Choksy, Türkiye’de
bir ofis açacaklarını da vurguladı.
Choksy, “Bu temsilcilik KOBİ’lerin danışabilecekleri
bir yer olacak. Biz ABD’li şirketlere TOBB’da Türk
şirketleriyle bir araya gelebilmeleri için yönlendirmelerde
bulunacağız” dedi. Ortadoğu Ticaret Merkezi girişimi
hakkında değerlendirmede bulunan Choksy, “Bu yeni
bir proje iş dünyasına kesinlikle faydalı olacak. Aynı
zamanda bölgeye de faydası olacak. Özel ekonomik
bölgeler kurulmasına yönelik çalışmalar yapacağız.
Türkiye’den İsrail aracılığı ile Urdun ve diğer Ortadoğu
ülkelerine ulaşım imkânları girişimcilik diğer bir üzerinde
çalışacağımız bir konu. Sadece ABD veya Türkiye’ye
değil, bütün bölgeye faydalı olacak” dedi.

ABD’Lİ ŞİRKETLERDEN STA’YA DESTEK
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Choksy,
iki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin
artırılmasını hedeflediklerini dile getirerek iki ülke
arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması
çalışması kapsamında bir ticaret uzmanının Türkiye’ye
ziyarette bulunduğunu kaydetti. Çalışmanın yılsonunda
tamamlanacağını bildiren Choksy, “Özel sektörü temsil
edecek bir kuruluş olarak iki ülke arasında STA’nın
olmasını önemsiyoruz ve bunun savunuculuğunu
yapacağız. Aynı zamanda iki hükümet ülkeler ticaret
ile ilgili görüşmelerin daha derinleşmesini istiyoruz.
Özel sektör olarak bunu sürekli destekliyoruz. ABD
yönetimin de STA görüşmelerini başlatması için adım
atmasını istiyoruz” diye konuştu.
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Ortadoğu’da
Büyük İş Konseyi Kuruluyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır,
Ürdün, Filistin, İsrail, ABD ve Türkiye’nin ‘Ortadoğu Ticaret Diyalog Merkezi’ kuracağını
açıkladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu Amerika-Türkiye’de İş Konseyi’nin
kurulacağını açıkladı. DEİK’in ABD de karşılığında
eş kuruluş olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Şimdi
Amerika Ticaret Odası kendi bünyesinde AmerikaTürkiye İş Konseyi’ni kuruyor. Coca Cola’nın CEO’su
Muhtar Kent başkanlık yapacak” dedi Hisarcıklıoğlu,
konsey ile ABD Ticaret Odası’nın 3 milyon, TOBB’un
1,5 milyon üyesinin bir araya geldiği bir yapı kurulmuş
olacağım kaydetti ABD de işadamlarıyla birlikte
temaslarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu Ticaret
Diyalog sürecine başladıklarım da açıkladı.

ORTADOĞU İŞBİRLİĞİ
Hisarcıklıoğlu, “Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, ABD ve
Türkiye ille defa iki gün bölgede diyalog kurabilir miyiz
diye görüştük. Ele alman konular pazara giriş, malların
dolaşımının kolaylaştırılması enerji ve girişimcilik
oldu. Özel ekonomik bölgeler kurulmasında işbirliği
mutabakat imzaladık. ABD Ticaret Odasının desteği
ile birlikte İstanbul’da Ortadoğu Diyalog Merkezi
kuruyoruz. Daimi bir sekretarya kurarak engeller
sıkıntılar ne ise birbirimizin arımda haberleşeceği bir
merkez kuracağız” dedi.
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100 Şirket Hızlı Büyüdü
İstihdam Yüzde 95 Arttı
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen
‘Türkiye 100 Projesi’nde ilk sırada Reysaş yer aldı. Şirketlerin çalışan sayısı yüzde 95
arttı.
Gelirleri yüzde 7400 arttı
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi Reysaş oldu.
Reysaş 2010-2012 döneminde satış gelirlerini yüzde
7400’ün üzerinde artırdı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV), AllWorld Network’ün öncülüğünde
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte
dikkati çekmek için yürütülen ‘Türkiye 100 Projesi’nin
sonuçlarını açıkladı.

İkinci Alco İçecek
Türkiye 100 Projesi’nde ilk sırada gelen Reysaş
Teknoloji Depolama ve Taşımacılık AŞ’yi söz konusu
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dönemde satış gelirlerini yüzde 2242 artıran Alco
İçecek izledi. Gelirlerini yüzde 1856 artıran Cici Çikolata
AŞ ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’daki diğer şirketler
ise İntermey, Sakarya Vagon, Teknokon Makina, Elma
Sepeti, Mensace Mermer, Nurmet Çelik, Elginsan
Narenciye şeklinde sıralandı.

Dünya ile buluşturacak
AllWorld Network (AWN), ABD’nin Boston
şehrindeki Harvard Üniversitesi profesörlerinden
Michael Porter’ın öncülüğünde başlatılan ve gelişmekte
olan ülkelerdeki en hızlı büyüyen şirketleri açıklayan bir
girişim. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100
Projesi ile şirketleri görünür hale getirdiklerini belirterek
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“Proje ile şirketleri uluslararası yatırımcılarla biraraya
getirerek büyümelerine katkı sunacağız” dedi.

ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 95 ARTTI
Türkiye 100 şirketleri, satış gelirlerini, 2010-2012
döneminde ortalama yüzde 371 artırdı. Listedeki 100
şirketin toplam cirosu, 2010’da 2,2 milyar TL’den,

2012’de 6,1 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye 100 şirketlerinin
toplam çalışan sayısı yüzde 95 arttı. Listedeki şirketlerde
çalışanların sayısı 2010’da 11 bin 486’dan 2012 yılında
22 bin 472’ye çıktı. Türkiye 100 şirketleri söz konusu
dönemde 10 bin 986 yeni iş sağladı. Reysaş Teknoloji
Depolama ve Taşımacılık AŞ, 2010-2012 döneminde
satış gelirlerini yüzde 7400’ün üzerinde artırdı.
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‘En Hızlı’ Şirketleri
31 Yaşında Kurdular
TOBB’un ‘Türkiye 100 Projesi’ne göre en hızlı büyüyen şirket Reysaş Teknoloji oldu.
100 şirketin ortak noktası patronlarının, şirketi 31 yaşındayken kurmuş olması.
ALLWORLD Network ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde ve TEPAV’ın
desteğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine
küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen ‘Türkiye
100 Projesi’nin kazananları açıklandı. Yarışmada
birinciliği Reysaş Teknoloji aldı. Onu Alco İçecek ve
Cici Çikolata takip etti. Türkiye 100 şirketleri arasında
yazılım ve gıda sektörünün ağırlığı dikkat çekerken, en
hızlı şirketlerin ortak özelliklerinden biri de patronlarının
şirketi 31 yaşında kurmuş olması oldu. Türkiye 100’ün
yüzde 29’u İstanbul, yüzde 17’si Ankara, yüzde 9’u
İzmir, yüzde 8’i Kocaeli, yüzde 4’ü Gaziantep, yüzde
4’ü Adana, yüzde 3’ü Mersin, yüzde 3’ü Manisa ve
yüzde 3’ü de Bursa şirketi.
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Yatırımcılarla buluşturulacak
Anadolu’da doğru fırsatları gören, inovasyon
yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci
olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye 100 yarışması ile girişimci şirketleri görünür
hale getirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu “Türkiye 100
ile başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil
dünyada da önü açılacak. Bu şirketleri uluslararası
yatırımcılarla ve müşterilerle bir araya getirerek
büyümelerine katkı sunacağız” dedi.

KURUCULARIN 196 ŞİRKETİ DAHA VAR
•

Türkiye

100

şirketlerini

kuranların

şirketlerini

2013
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kurduklarındaki ortalama yasları 31’di. Su anki yas
ortalaması 41.
•

•

•

•

Şirketlerin yüzde 41*1 makine üretimi, bulut bilişim
ve elektronik ticaret gibi teknoloji yoğun sektörlerde,
diğerleri tarım, inşaat ve geleneksel sayılabilecek
imalat sanayi alt sektörlerindeler.

100

şirketlerinin

kurucuları

mevcut

şirketleriyle yetinmeyip yeni şirketler kuruyorlar

Şirketlerin sahiplerinin yüzde 83’ü önümüzdeki bir

100 şirket satış gelirlerini, 2010-2012 döneminde
ortalama yüzde 371 arttırdı. 100 şirketin toplam
cirosu 2010’da 2,2 milyar TL, 2012’de 6,1 milyar TL.
Toplam çalışan sayısı 2010-2012 döneminde yüzde
95 arttı, 22 bin 472’ye çıktı. Bu dönemde 10 bin 986
yeni is sağladılar.

Türkiye

yılda en az bir yeni şirket kuracaklarını belirttiler.
Kurdukları diğer şirketlerin sayısı 196.
•

Türkiye 100 listesi girişimciliğin ‘bulaşıcı olduğunu’
da gösteriyor. Türkiye 100 şirketlerinde çalışanlar
su ana kadar 116 yeni şirket kurdular.

•

100 şirketin yüzde 83’ü mevcut islerini geliştirmek

için ilave sermaye arayışında. Bu işletmelerin
yüzde 65’i ilave sermaye ile yeni bir teknoloji ya da
üretim tesisi yatırımı yapacağını söylüyor.
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TOBB, BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ AÇIKLADI
Türkiye’nin En Hızlısı Ankara’dan Yükseldi
2010-2012 döneminde satış gelirlerini yüzde 7 bin 400’ün üzerinde artıran
Reysaş Teknoloji, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi oldu.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine “küresel ölçekte dikkati çekmek” için yürütülen
“Türkiye 100 Projesi”nin sonuçları belli oldu. AllWorld Network ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde gerçekleşen, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı’nın da (TEPAV) destek verdiği projeye göre, Türkiye’nin en hızlı
büyüyen şirketi, Reysaş Teknoloji oldu.
Şirket 2010-2012 döneminde satış gelirlerini yüzde
7 bin 400’ün üzerinde artırdı. Söz konusu dönemde
satış gelirlerini yüzde 2 bin 242 artıran Alco İçecek ve
Tuk. Mal San. Tic. Ltd. Şti ikinci, yüzde 1856 artıran
Cici Çikolata AŞ ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’daki
diğer şirketler ise İntermey, Sakarya Vagon, Teknokon
Makina, Elma Sepeti, Mensace Mermer, Nurmet Çelik,
Elginsan Narenciye şeklinde sıralandı. TOBB Başkam
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun her tarafında doğru
fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan
binlerce girişimci olduğunu belirterek, Türkiye 100
Projesi ile girişimci şirketleri görünür hale getirdiklerini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl ikincisini yaptığımız
Türkiye 100 Projesi, başarılı girişimcilerimizin sadece
Türkiye’de değil dünyada da önünü açacak. Bu şirketleri
uluslararası yatırımcılarla ve müşterilerle biraraya
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getirerek büyümelerine katkı sunacağız. Unutmayalım
ki büyüyen her şirket Türkiye’nin geleceğine yatırımdır”
değerlendirmesinde bulundu. Türkiye 100 şirketleri,
satış gelirlerini, 2010-2012 döneminde ortalama yüzde
371 arttırdı. Listedeki 100 şirketin toplam cirosu, 2010
yılında 2,2 milyar TL’den, 2012 yılında 6.1 milyar
TL’ye ulaştı. Türkiye 100 şirketlerinin toplam çalışan
sayısı 2010-2012 döneminde yüzde 95 arttı. Listedeki
şirketlerde çalışanların sayısı 2010 yılında 11 bin
486’dan 2012 yılında 22 bin 472’ye çıktı. Türkiye
100 şirketlerinin yüzde 411 makine üretimi, bilişim
ve elektronik ticaret gibi teknoloji yoğun sektörlerde,
diğerleri tarım, inşaat ve geleneksel sayılabilecek imalat
sanayi alt sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye
100 girişimcilerinin yüzde 451 şirketlerinin daha da
büyümesinin önündeki en büyük engelin nitelikli işgücü
bulmakta yaşanan sıkıntılar olduğunu ifade ediyor.

İSLAM ÜLKELERİ OLARAK ENGİNİZ AMA
YETERSİZ KALIYORUZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “İslam ülkeleri olarak, engin
zenginliklere sahibiz Ama performansımız, bizleri
bu yüzyılın kalkınma yarışında ön sıralara taşımakta
yetersiz kalmaktadır” dedi Hisarcıklıoğlu’nun başkan
yardımcılığım yürüttüğü İslam Ticaret, Sanayi ve
Tarım Odasının (ICOA) 18. Yönetim Kurulu Toplantısı,
İr an’ m Başkenti Tahran’ da yapıldı. Özel sektör
toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Ortak hedefimiz, dünya ekonomisine entegre olmuş,
kalkınma hedeflerine ulaşmış ve rengin, doğal
kaynaklarım bölgenin ve insanlarının refahı için
kullanabilen ülkeler olmaktır. Bir oldukça, birlik oldukça
kazanan ve mutluluğun daim olacağına inanıyorum.
Buradaki tüm kardeşlerimi de bu inancın etrafında
kenetlenmeye davet ediyorum. Aramızdaki işbirliğini
arttırmak zorundayız.
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Anadolu Aslanlarının
Hızına Yetişilmiyor
AllWorld Network ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde ve TEPAV’ın desteciyle
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte
dikkat çekmek için yürütülen “Türkiye 100 Projesi’nin
kazananları açıklandı. 2010-2012 döneminde satış
gelirlerini yüzde 7400’ün üzerinde artırmayı başaran
Reysaş Teknoloji Depolama ve Taşımacılık A.Ş birinci,
yüzde 2242 artıran Alco İçecek ve Tük. Mal San. Tic.
Ltd. Şti .ikinci, yüzde 1856 artıran Cici Çikolata A.Ş. ise
üçüncü oldu. İlk ondaki diğer şirketler arasıyla söyle:
İntermey, Sakarya Vagon, Teknokon Makina, Elma
Sepeti, Mensace Mermer, Nurmet Çelik ve Elginsan
Narenciye.

HİSARCIKLIOĞLU:
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM
Anadolu’nun her tarafında doğru fırsattan
gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan
binlerce girişimci olduğunu belirten TOBB Başkanı
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu. Türkiye 100 yarışması ile
girişimci şirketleri görünür hale getirdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu. Harvard Üniversitesi işbirliği ile bu
projeyi yürüttüklerini vurgulayarak, ‘Bu yıl ikincisini
yaptığımız Türkiye 100 ile başarılı girişimcilerimizin
sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açacak.
Bu şirketleri uluslararası yatırımcılara ve müşterilerle
bir araya getirerek büyümelerine katkı sunacağız.
Unutmayalım ki büyüyen her şirket Türkiye’nin
geleceğine yatırımdır” dedi.
Türkiye 100’ün il bazında dağılımına bakıldığında
durum şöyle: İstanbul (%29), Ankara (%17), İzmir (%9),
Kocaeli (%8). Gaziantep (%4), Adana (%4), Mersin
(%3), Manisa (%3), Bursa (%3), Hatay (%2), Eskişehir
(%2), Kahramanmaraş (%2) ve diğer üter (%14). Birer
firma çıkaran diğer iller ise Uşak, Balıkesir, Çanakkale,
Sivas, Çorum, Erzincan, Yozgat, Kayseri, Sakarya,
Samsun, Karaman, Batman, Osmaniye ve Antalya’dan
oluşuyor.
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TOBB’dan Necip Fazıl İçin
Özel Çalışma
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Türk
yazın ve düşün dünyasının büyük ismi Necip Fazıl
Kısakürek’in, ölümünün 30’uncu yılı anısına “Çöle İnen
Nur” kitabının prestij baskısını yaptırdı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı,
TOBB Konferans Salonu’nda yapılan “Büyük Doğu
Düşüncesi ve Necip Fazıl Kısakürek’in Eserlerinde
İdeal Türk Gençliğinin Nitelikleri” konulu Birlik Vakfı
Ankara Şubesi ile Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün
Ortak Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’nde
katılımcılara dağıtılan ve büyük bir ilgi gören kitap,
kültür dünyasında da büyük bir etki bıraktı.
Tören ve Necip Fazıl hakkında bir açıklama yapan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk düşünce ve
mücadele dünyasının büyük ismi Necip Fazıl Kısakürek’in
ölümünün 30’uncu yılında bir arada bulunmamıza
sebep olan ve bu muhteşem ortamı sağlayan herkese
teşekkür ediyorum. Ben de 70’li yıllarda rahmetli Necip

Fazıl ile tanışma ve onun sohbetlerini dinleme şansını
elde etmiş bir arkadaşınız olarak, onun aziz hatırasına
bir şeyler yapabilmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” dedi.
Hisarcıklıoğlu, öğrencilerle yaptığı sohbette şunları
söyledi: “Bilmenizi isterim ki, dünya var olduğu sürece
bu güzel vatanımızda, bu güzel insanlarımız ile birlikte
yaşadığımız ve yaşayacağımız bütün güzelliklerde
Necip Fazıl ve onun gibi büyük şahsiyetlerin büyük
emeklerinin olduğunu unutmamalıyız. Çöle İnen Nur,
size büyük bir ilham ve yaşama sevinci verecektir.
Kalbinizin daraldığı, ruhunuzun acılara gömüldüğü ve
hayat meşgalelerinin sizleri üzdüğü günlerde başucu
kitabı yapın. Onu okurken, her yaş döneminizde
yeni şeyler keşfedecek ve dünyanın en değerli
insanını, Peygamberimizi her gün biraz daha çok
seveceksiniz. Onu anlayarak, gerçek ve kalbi duygular
ile seveceksiniz.” Kitabı alan öğrenciler ve programa
katılanlar da kitabın baskı ve kalitesinden dolayı
teşekkür ettiler.
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562 Milyar $’lık Tablo
Dünyanın 16 dev firmasının temsilcileri İstanbul’da buluştu. Yatırım Danışma Konseyi
toplantısında temsil edilen şirketlerin, toplam 562 milyar dolarlık ciroları dikkat çekti.

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki
8. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya 10 farklı ülkeden 12 ayrı sektörde yer alan
uluslararası kuruluşları temsilen 16 konsey üyesi katıldı.
Başkan ve CEO’lardan oluşan 16 üyenin temsil ettiği
şirketlerin toplam 562 milyar dolar olan cirosu dikkat
çekti. Şirketlerin toplam istihdamı ise 1 milyon 375 bin
olarak açıklandı. Dev şirketlerin yöneticileri toplantıda
nükleer santral, hızlı tren, telekomünikasyon, enerji ve
ulaşım projelerini masaya yatırdı. Amerikalı enerji şirketi
Allied’ın Türkiye’ye 4 milyar dolarlık yatırım yapacağı
belirtildi. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Medtronic
de yatırım sinyali verdi. Alstom şirketi ise hızlı tren
ihalesi ve Türkiye’nin nükleer santral projesinin enerji
üretimi ayağında, türbinlerin tedariki ile ilgilendiklerini
açıkladı.

222

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

BÖLGENİN YÖNETİM MERKEZİ
Konseyin açılış konuşmasını yapan Başbakan
Erdoğan, bu toplantılarda, küresel boyuttaki
otoritelerin, ekonominin bir röntgenini çekmesini
sağladıklarım, ortaya çıkan fotoğrafı da büyük bir
ciddiyet ve kararlılıkla değerlendirmeye aldıklarım
söyledi. Erdoğan, yabancıların Türkiye’yi güvenli
liman olarak gördüklerini belirterek, hem ekonomideki
gelişmeleri hem de yatırım ortamım iyileştirmek için
yaptıkları çalışmaları anlattı. “Artık küresel ölçekte
şirketlerin bölgesel yönetim merkezi haline geldik”
diyen Başbakan, Türkiye’ye gelen toplam uluslararası
doğrudan yatırım tutarının 2013 Ağustos itibarıyla
145 milyar dolara yükseldiğini, uluslararası sermayeli
şirket sayışırım da 35 bini aştığım kaydetti. Erdoğan,

2013
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aralarında Eskişehir, Samsun, Konya, Mardin, Kars
ve Sivas’ın da yer aldığı 18 yerde lojistik merkezi
kuracaklarım da kaydetti.

Türkiye ilham kaynağı oldu
DÜNYA Bankası Başkan Jim Yong Kim,
“Türkiye’nin ekonomik başarıları diğer birçok
gelişmekte olan ülke için bir ilham olmuştur” dedi.
Türkiye’nin etkileyici başarılarının sürdürülmesinde
yardımcı olmak istediklerini belirten Başkan Kim, şöyle
konuştu: “Zorluklarınızın üstesinden gelmek ve dikkate
değer deneyimlerinizi dünyadaki ülkelerle paylaşmak

amacıyla, Türkiye’yle üretken işbirliğimizin devamı için
geleceğe bakıyoruz.”

İştah kabarttı
EKONOMİ Bakanı Zafer Çağlayan, yabancı
firmaların Türkiye’nin 2023 yılına kadarki süreç içinde
yapacağı yaklaşık 250 milyar dolarlık yatırım ile
yakından ilgilendiklerini söyledi. Çağlayan, Amerikalı
enerji şirketi Allied’ın Türkiye’de 4 milyar dolarlık yatırım
yapacağını belirterek. “Firma, kömürden kimyasallar
elde edecek. Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı
alanda üretim yapacaklar” diye konuştu.
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562 Milyar Dolar
Türkiye İçin Geldi
Gelirleri 562 milyar doları bulan 17 dünya devi
şirketinin CEO’lan ile biraraya gelen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, “Bir gün sonra ne olacağı
kestirilemeyen bir Türkiye’den, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrası
kalem kalem, madde madde hedeflenen bir Türkiye’ye
gelinmiştir” dedi. Erdoğan, seçim ekonomisine asla
müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye için 4 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK
YATIRIM
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıl öncesinden
bugüne kadar ekonominin en büyük kazanımının tesis
ettikleri istikrar ve güven ortamı olduğunu belirterek,
“Daha ilk andan itibaren politikalanmız, hedeflerimiz,
planlanınız, programımız gayet net bir biçimde
açıklanmış, verilen sözlere sadakat gösterilmiş,
sürprizlere yer verilmemiştir. Bir gün sonra ne olacağı
kestirilemeyen bir Türkiye>den, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrası
kalem kalem, madde madde hedeflenen bir Türkiye’ye
gelinmiştir” dedi. Erdoğan, ülke yönetiminde “her alanda
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hakim kılman» istişare mekanizmasını, ekonomide
de böyle farklı bir boyutla sürdürdüklerini, Türkiye
ekonomisi adına da son derece olumlu neticeler elde
ettiklerini söyledi. 2014 yılı bütçesiyle ilgili hazırlıldann
da başladığını bildiren Erdoğan, bütçenin Meclis’e
sunulduğunu ve komisyonda müzakerelerin başladığını
dile getirdi. O Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 8.
Yatırım Danışma Konseyi Toplantısına Türkiye’ye A
milyar dolarlık yatırım yapacak olan Amerikalı enerji
şirketi Allied’ın da katıldığını belirterek, “Çok önemli bir
yatırım yapacak. Kömürden kimyasallar elde edecekler
ve Türkiye’nin bilhassa ithal etmek zorunda kaldığı,
stratejik yatırımlar olarak değerlendirdiğimiz alanlarda
üretim yapacaklar, üre ve amonyak başta olmak üzere”
dedi. 8. Yatırım Danışma Kon*.’* şeyi Toplantısına davet
edilen firmaların toplam cirolarının 562 milyar dolar
olduğu bilgisini veren Çağlayan, “2023’e giden yolda
Türkiye’nin gerek enerji, gerek ulaşım, gerekse bilgi
teknolojileri altyapısı ile ilgili 250 milyar dolardan fazla
yatırım yapacak olması, firmaları ilgilendiriyor” dedi.
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Çankırı’da Sumitomo-Petlas ortaklığında lastik üretim
fabrikası kurulacağı bilgisini veren Çağlayan, Ankara
Polatlı’da da yine bir yabancı yatırımın açılışının bugün
yapılacağını açıkladı.

SEÇİM EKONOMİSİNE MÜSAADE ETMEDİK
Başbakan Erdoğan, 11 yıl boyunca seçim
ekonomisine asla müsaade etmediklerini belirterek,
“Şimdi ‘farklı bir şekilde menfaat sağlamak için adımlar
atalım, ekonomideki disiplini bozalım’ asla böyle
bir yola başvurmadık. İşte 5 ay sonra seçim var, biz
yine aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Genel seçimlerin 4 yılda, yerel seçimlerin ise 5 yılda
bir yapüdığını anlatan Erdoğan, “Bize bazen sorarlar
‘Erken seçim var mı?’ Hayır. Zararımıza da olsa, hayır.
4 yılsa 4 yıl, 5 yılsa 5 yıl bu böyle yapılacaktır. Biz
seçim öncesinde buna yönelik asla disiplinden taviz
vermedik ve bunların önüne geçtik. Tüm bu çabalarımız
Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatınmcılar açısından
tercih edilen bir yatınm yeri olma özelliğine önemli
katkılar sağladı” ifadelerini kullandı.

18 ŞEHRE LOJİSTİK MERKEZ
Türkiye’de Eskişehir, Samsun, Mardin ve
Kars’ın da aralannda olduğu 18 şehre kuracağımız
lojistik merkezlerle şirketlerin taşıma maliyetlerini
düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, dış ticarette pazar
çeşitliliğine gidildiğini belirterek, geçtiğimiz yıl toplam
dış ticaret rakamının 389 milyar dolara çıktığını
hatırlattı. Erdoğan, ihracat pazarlannı çeşitlendirmeye
yönelik politikalan sonucunda, 2007’de tüm ihracatın
yüzde 57’sini oluşturan ve krizin etkisiyle talep
daralması yaşayan AB pazanna olan ihracatın, 2013’ün
ille seldz ayında yüzde 41’e gerilediğini söyledi. Buna
karşı komşu ve çevre ülkelerle olan ticarette önemli
mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Erdoğan, komşu
ve çevre ülkelere olan ihracatın 2013 Ağustos sonunda
49 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi,
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Yeni Ekonomik Bölgenin
Dışında Kalanlar Kaybedecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin
yüzde 75’inin tek bir pazarda buluşmak üzere
harekete geçtiğine işaret ederek, “Global ekonomide
küreselleşmenin yerini bölgeselleşme alıyor, bu
ekonomik bölgenin dışında kalanlar kaybedenler
olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, İTO’nun kasım ayı
Meclis Toplantısı’na katıldı. Dünya ekonomisine ilişkin
değerlendirmeler yapan Hisarcıklıoğlu, bugünlerde
tarihte bir ilkin yaşandığına vurgu yaptı.
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Türkiye bu pazarın içinde olmalı
Hisarcıklıoğlu, dünyada ilk kez gelişen ülkelerin
ekonomik büyüklüğünün, gelişmiş ülkelerinkinin
üzerinde çıktığını söyledi. Bu ilki tespit edip, buna göre
strateji üretmek isteyen ABD’nin dünya ekonomisini
kökten etkileyecek iki büyük atılıma geçtiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Dünya ekonomisinin
yüzde 75’i tek bir pazarda, standartta buluşmak üzere
harekete geçti. Bu pazarın içinde olamazsak, bize
Çin, Hindistan, Rusya ve Afrika kalacak. Türkiye’nin
önümüzdeki dönem bu yüzde 75’lik pazarın içinde
muhakkak bulunması lazım. Dışarıda kalanlar
kaybedenler olacak.”

2013
KASIM

Hisarcıklıoğlu’ndan Ekonomiye Çarpıcı Uyarı:
Küreselleşme Yerine Bölgeselleşme Geliyor
“Küreselleşme yeniden şekilleniyor. Dünya ekonomisinin yüzde 75’i tek bir pazarda
toplanacak. Dışarıda kalanlar, kaybedenler olacak”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu, global ekonomideki gidişatın doğru
okunması gerektiğini vurgulayarak, “Eskiden ülkeler,
bir diğer ülkedeki gelişmelere kapılarını kapatabilirdi,
oysa şimdi bu mümkün değil, ABD Merkez Bankası’nın
aldığı bir karar, İstanbul Laleli’deki tüccarı etkiliyor” diye
konuştu. İstanbul Ticaret Odası’nın Kasım ayı Meclis
Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu; dünyada ilk
defa gelişen ülkelerin ekonomik büyümesinin, gelişmiş
ülkelerin üzerine çıktığım söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “Dünya ekonomisindeki büyüme trendi,
gelişmiş ülkelere kayıyor. Gelecekte gelişmiş ülkelerin,
gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyeceği,
gelişmekte olan ülkelerin büyüme tempolarında da bir

düşüş olacağı öngörülüyor. Bunun bize faydası şu, biz
bugün ihracatımızın yüzde 50’sinden fazlasını gelişmiş
ülkelere gerçekleştiriyoruz. Gelişmiş ülkelerin büyüme
temposunun artıyor olması, otomatik olarak bizi de
etkileyecek. Dünya ekonomisini kökten etkileyecek
bir atılıma geçen ABD, küreselleşmeyi yeniden
şekillendiriyor. Küreselleşmenin yerini bölgeselleşme
alıyor. Dışarıda kalanlar için hayat zorlaşacak. Dünya
ekonomisinin yüzde 75’i tek bir pazarda, tek bir standartta
buluşmak üzere harekete geçti. Önümüzdeki dönemde
bu ekonomik bölgenin dışında kalanlar, kaybedenler
olacak. Çünkü üretimin standardım değiştirecekler.
Eğer bu pazarın içinde olamazsak; bize Çin, Hindistan,
Rusya ve Afrika kalacak. Türkiye’nin önümüzdeki
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dönem kazananların içinde olması için, bu yüzde 75’lik
pazarın içinde muhakkak bulunması lazım.

Yeşil pasaportu KOBİ’lere çok görüyorlar
Türkiye’nin yükünü KOBİ’lerin sırtlandığını belirten
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Buna rağmen yeşil
pasaportu bize çok görüyorlar” dedi. Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Bir öğretmen hanım ile evlenseydin,
eş durumundan yeşil pasaportun olurdu. Türkiye’nin
ihracat yükünü yüklenmişiz. Türkiye’nin istihdamını
yüklenmişiz. 15 milyon istihdam bizim üzerimizde,
ülkenin büyümesini üstlenmişiz. Diyorlar ki ‘git mal
sat’, gidip satıyoruz. ‘Yatırım yap’ diyorlar, yapıyoruz.
Kimsenin gitmediği ülkelere gidiyoruz, ama bir yeşil
pasaportu bize çok görüyorlar.

BAKAN YAZICI:
Gümrükleri harcamadan YENİLEDİK
Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı, 2003
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yılından bu yana 8 gümrük kapışırım Yap-İşlet-Devret
(YİD) modeli ile modernize edildiğini belirtti. “Devletin
cebinden 5 kuruş çıkarmadan bütün kapılarımızı
yeniliyoruz” diyen Bakan Yazıcı, şunları söyledi:
“Gürbulak, İpsala, Habur, Cilvegözü, Kapıkule, Sarp,
Hamzabeyli ve Nusaybin gümrük kapılan YİD modeliyle
modernize edildi. Çıldır/Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve
Esendere gümrük kapıları ile Halkalı gümrük tesisleri
de YİD modeli ile kamuya hiçbir yük getirmeden 1,5 yıl
içinde modernize edilecek.”

1000 BEYANNAME TOBB Lojistik rekora imza attı
TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ, yurt içi gümrüklerin
yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve
Slovenya gümrüklerinde yaptığı işlemlerde günlük
1000 transit beyanname seviyesini aşarak yeni bir
rekora imza attı. TOBB UND Genel Müdürü Selçuk
Yılmaz, “Günde ortalama 500 milyon lira tutarında
taşıma gerçekleşiyor” dedi.

2013
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Türkiye İhracatının Yüzde 63’ünü KOBİ’lerin Gerçekleştirdiğini
Vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Ekonomiyi KOBİ’ler Sırtlıyor
Küresel ekonomide iyi haberlerin olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, gelecek yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,6 büyümesinin beklendiğini
belirtti. “Türkiye ekonomisini KOBİ’ler sırtlıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin çok
önemli olduğunu artık herkesin gözüne sokup, buna dikkati çekelim” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin yüzde 75’inin
tek bir pazarda buluşmak üzere harekete geçtiğine işaret
ederek, “Global ekonomide küreselleşmenin yerini
bölgeselleşme alıyor, bu ekonomik bölgenin dışında
kalanlar kaybedenler olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu,
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kasım ayı Meclis
Toplantısı’nda TOBB bünyesinde yapılan çalışmalara
ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Konuşmasında
dünya
ekonomisine
ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, global
ekonomideki gidişatın doğru okunması gerektiğini
vurgulayarak, “Eskiden ülkeler, bir diğer ülkedeki

gelişmelere kapılarını kapatabilirdi, oysa şimdi bu
mümkün değil, ABD Merkez Bankası’nın (Feci) aldığı
bir karar, İstanbul Laleli’deki tüccarı etkiliyor” diye
konuştu.
Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide iyi haberlerin
olduğunu dile getirerek, şunları anlattı: “Küresel
ekonomi, 2008 yılında girdiği global krizden çıkma
emareleri gösteriyor. 2014 yılında dünya ekonomisinin
yüzde 3,6 büyümesi öngörülüyor. Burada dikkat
çekilmesi gereken asıl nokta, dünya ekonomisindeki
büyüme trendinin yine gelişmiş ülkelere kayıyor olması.
Gelecekte gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan
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ülkelerden daha hızlı büyüyeceği, gelişmekte olan
ülkelerin büyüme tempolarında da bir düşüş olacağı
öngörülüyor. Bunun bize faydası şu, biz bugün
ihracatımızın yüzde 50’sinden fazlasını gelişmiş
ülkelere gerçekleştiriyoruz.
Gelişmiş
ülkelerin
büyüme
temposunun
artıyor olması otomatik olarak bizi de etkileyecek.”
Bugünlerde tarihte bir ilkin yaşandığına vurgu yapan
Hisarcıklıoğlu, dünyada ilk kez gelişen ülkelerin
ekonomik büyüklüğünün, gelişmiş ülkelerin ekonomik
büyüklüğünün üzerinde çıktığını söyledi.
Bu ilki tespit edip, buna göre strateji üretmek isteyen
ABD’nin bütün dünya ekonomisini kökten etkileyecek
iki büyük atılıma geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Sakın bunları yok saymayın. Bizi önümüzdeki
dönemde etkileyecek en önemli unsurlardan biri dünya
ekonomisinin yüzde 75’inin tek çatı altında buluşması
olacak. Dünya ekonomisinin yüzde 75’i tek bir pazarda,
tek bir standartta buluşmak üzere harekete geçti. Daha
da önemlisi bütün yatırım ortamlarını da aynı noktaya
götürüyor. Belki de önümüzdeki dönemde bu ekonomik
bölgenin dışında kalanlar, maalesef kaybedenler
olacak. Çünkü dünyanın üretiminin standardını
değiştirecekler.
Eğer bu pazarın içinde olamazsak, bize Çin,
Hindistan, Rusya ve Afrika kalacak. Türkiye’nin
önümüzdeki dönem kazananların içinde olması için,
bu yüzde 75’lik pazarın içinde muhakkak bulunması
lazım. ABD küreselleşmeyi yeniden şekillendiriyor,
küreselleşmenin yerini bölgeselleşme alıyor. Dışarıda
kalanlar için hayat zorlaşacak.”
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TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye
ekonomisinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı
değerlendirmelerde de, ülke büyümesinin iç talebe
bağlı bulunduğuna dikkati çekerek, yurtiçi tüketimin iyi
olması durumunda Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü
aksi halde büyümenin aşağı yönlü hareket ettiğini,
iç piyasada da son 2 ayda bir canlanma yaşandığını
söyledi.
Türkiye ekonomisini KOBİ’ler sırtlanıyor. Türkiye
ihracatının yüzde 63’ünü, ithalatının yüzde 39’unu
KOBİ’ler yapıyor. Bunun kimse farkında değil. Geçen
yıl 95 milyar dolar ihracatı, 92 milyar dolar ithalatı
KOBİ’ler yaptı. Tüccarlara baktığımızda da, net
ihracatçı bizim tüccarlar, ihracatta esas fazlalığı veren,
ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı
yüzde 39, ithalattaki payı da yüzde 31. KOBİ’lerin çok
önemli olduğunu artık herkesin gözüne sokup, buna
dikkati çekelim:”

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ FAZLA
Konuşmasında kıdem tazminatı konusuna da
değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyada kıdem
tazminatı yükünün en fazla olduğu ülke olduğunu
söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de tüccarların
bütün sıkıntılara rağmen yine de çok iyi performans
gösterdiğine işaret ederek, “istihdamı, büyümeyi
biz sırtlanıyoruz, ama bir yeşil pasaportu bize çok
görüyorlar” dedi.
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Oda-Borsa Meclis
Üyeleri için hayata geçirdikleri “Oda-Borsa Akademisinin
de duyurusunu yaptı. Akademi kapsamında 3 günlük
eğitimlerin düzenleneceğini belirten Hisarcıklıoğlu,
akademi ile Meclis üyelerinin sistemden daha fazla
faydalanmalarını hedeflediklerini söyledi.
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Önce Dershaneleri
Doğuran Sebepler Kaldırılmalı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Eğitim Bakanlığının dershaneleri ve
etüt merkezlerini kapatma hazırlığını değerlendirdi. Önce dershane ihtiyacını
ortadan kaldırmak gerektiğini belirten Gül, çalışmaların devam ettiğini, itirazların
dikkate alınacağını ve tasarının Meclis’te görüşüleceğini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliği
sağlamıyor Özel okula dönüşerek varlığını devam ettirsin Özel okula dönüşenlere
teşvik verilecek Bu kurumlarda çalışan öğretmenler kamuya alınacak.
İl seyahatleri kapsamında dün Erzincan’da
temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
bir som üzerine dershanelerin kapatılmasıyla ilgili
önemli açıklamalar yaptı. Okullar varken buna paralel
bir eğitim sisteminin hoş olmadığını belirten Gül,
“Ancak önce dershaneleri ortaya çıkaran sebepleri
yok etmek, böyle bir ihtiyacı ortadan kaldırmak
gerekir.” dedi. Bu konudaki çalışmaların uzun vadeli
bir program çerçevesinde devam ettiğini belirterek,
“Eminim eğitimciler de dâhil bunu herkes tartışacak.
İtirazlar yapılacak. Henüz kesinleşmiş değil, çalışma

aşamasında. Bakanlık hazırlık yapacaktır, Meclis’te
görüşler alınacaktır Bütün bunlar dikkate alınarak
bir çalışma yapılacaktır.” ifadelerini kullandı. Kızlıerkekli öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili olarak da ilk
kez konuşan Cumhurbaşkanı, “Her yerde üniversite
açıldı. 1,5-2 milyona yakın öğrenci var ama bu
kadar yurt yok. Bunlar hep arz-talep meselesi olarak
ortaya çıkıyor Birtakım rahatsızlıklar, adlî meseleler
olursa gereği yapılır. Bunlar hukukun üstünlüğü ve
ihtiyaçlar çerçevesinde ele alınacak konulardır.”
değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Yardımcısı
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Bülent Arınç’ın ‘siyasete veda mesajı’ olarak algılanan
sözlerini ise “ Gayet güzel bir açıklama.” diye niteledi.

TOBB: Dünyada dershane yasaklayan bir
ülke yok
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, dershanelerin bir rant odağı
gibi gösterilmesine anlam veremediğini, dünyada
bu kurumları yasaklayan ülke olmadığını söyledi.
Dershanelerin sundukları eğitim öğretim hizmeti ile
halkın teveccühünü kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu
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“Bakanlar ve bürokratlar bile çocuklarını dershaneye
gönderiyor:’ dedi.

Memur-Sen: Dershaneler sebep değil
sonuçtur
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Başkanı Ahmet Gündoğdu, eğitimin daha önemli
sorunları olduğuna dikkat çekti. Dershanenin sebep
değil sonuç olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Eğitimde
öyle bir kaliteye ulaşmalıyız ki dershaneye ihtiyaç
hissedilmesin.” dedi. “Devletin görevi eğitimde fırsat
eşitliğini dört dörtlük sağlamaktır:’ ifadesini kullandı.
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TOBB Başkanı:
Dershaneleri Yasaklayan Ülke Yok
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dershanelerin kapatılmasına karşı.
Hisarcıklıoğlu, “Dershaneler ihtiyaçtan doğmuştur ve bu ihtiyaç bitmez.” diyor.
TUSKON Başkanı Rızanur Meral’e göre dershaneleri kapatma girişimi Anayasa
teminatı altındaki teşebbüs hürriyeti ile çelişiyor.
Anayasa’mızın 48. maddesinde “Herkes, dilediği
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel
teşebbüsler kurmak serbesttir.” ifadesi yer alır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti ilkesinin altını
dolduran hürriyetlerden biri olan teşebbüs hürriyetinin
Meclis marifeti ile de olsa gasp edilmesi, kısıtlanması
kabul edilemez. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı’nın
dershaneleri kapatmak üzere hazırladığı kanun taslağı,
Anayasa’nın 48. maddesi ile devletin temel amaç ve
görevlerini tanımlayan 5. maddesine aylandır. Kanunlar
Anayasaya aykırılık teşkil edemeyeceğine göre MEB’in
gece yansı girişimini TBMM onaylarsa, hukuk devleti
ilkesi ağır yara alacaktır. Hal böyle iken iş dünyasındaki
derin sessizliği izah etmek zor.

İki gündür hangi oda veya dernek başkanını
aradıysam hepsi toplantıda. Danışmanların cevabı:
“Toplantı bitince sizi arayacağız.” Cevap gelmediğine
göre toplantılar devam ediyor olmalı. Dershanelerin
kapatılması ya da başka bir eğitim kurumuna
dönüştürülmesi şeklinde dayatılan bir modeli bugün
sessizce kabul edenler, yarın hükümetin “Bakkallar
tez elden markete dönüşsün. Yoksa 500 bin TL para
cezası keserim.” kanununa da ses çıkaramaz. Neyse ki
dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’na telefonla ulaştım. Uçakla Kars’a
hareketinden önce hayli uzun bir görüşme imkânı
buldum. Tartışmalardan duyduğu üzüntüyü ifade
ettikten sonra, “Mevcut eğitim sistemimizde özel ders
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ihtiyacını karşılayan özel dershaneler ile okullarımızın
işlevleri farklıdır. Özel ders ihtiyacı alınacak önlemlerle
azaltılabilir, ancak ortadan kalkmaz. Dünyadaki
örnekler ve uygulamalar da bu yöndedir. Unutmayalım
ki, dershaneler ihtiyaçtan doğmuştur ve bu ihtiyaç
devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. Rifat Bey,
dershanelerin rant odağı gibi gösterilmesine de anlam
veremediğini söyledi. Bu müesseselerin özel okullara
gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar gelirlilerin
elindeki tek alternatif olduğunu belirtti: “Anadolu’nun
ücra köşelerinden dershanelere devam ederek en
iyi okullara giriş hakkı kazanmış öğrencilerimiz,
dershanelerin katkısıyla bu fırsatı yakalamaktadır.”
TOBB Başkanı, özel dershanelerin varlığının tartışma
konusu yapılmasının buradaki yönetici, öğretmen
ve diğer çalışanlar ile öğrenciler üzerinde geleceğe
yönelik ciddi kaygılar oluşturduğunu vurgularken, bazı
verileri de paylaştı. 4 bine yakın özel dershane, özel
ders alamayan 1,5 milyon dar gelirli ve orta halli ailenin
çocuğuna hizmet veriyor. 50 binden fazlası öğretmen
olmak üzere 100 bini aşkın çalışanıyla önemli bir
istihdam alanı. Rifat Bey, dünyada dershaneciliği
yasaklayan ülke olmadığına dikkat çekti ve
dershaneciliğin bir dönem yasaklandığı Güney Kore’de
yasağın 2000 yılında kaldırıldığını kaydetti. Gelişme
hızı yüksek olan Uzakdoğu ülkelerinde dershaneye
gitme oranı yüzde 50’lerdeyken, bu kadar gürültü
kopartmasına karşılık aynı oran bizde sadece yüzde
8. “Eğitimdeki öncelik dershanelerin kapatılması değil,
kalitesinin artırılmasıdır.” sözlerine kapatma kararının
sosyal problemlere de yol açacağını ekledi. Zira bu
eğitim kurumlan Doğu’da çocuklan terör örgütlerinden
koruyor. Sınavlara hazırlık ve okullara destek amacıyla
hizmet veren dershanelerin sunduktan eğitim öğretim
hizmeti ile halkın teveccühünü kazandığını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “Bakanlar ve bürokratlar bile çocuklarını
dershaneye gönderiyor.” dedi. Rifat Bey, dershanelerin
birkaç istisna dışında, öğretmenler tarafından az
sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan küçük
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işletmeler olduğunu da aktardı. Birikimlerinden, eğitim
sistemimizin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılmaya
devam edilmesi gerektiğine olan inananı yinelerken,
çalışmanın
tarafların
görüşlerinin
alınmadan
yürütülmesini doğru bulmadığını ifade etti. TOBB
Türkiye Eğitim Meclisi üyelerinin tartışmalardan
tedirgin olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
yapılan çalışmalar hakkında yeterli bir bilgi sahibi
olmadıklarından yakındıklarını söyledi.
Şeffaf ve katılımcı bir metot takip edilmemesi
bakanlığın hüsnü niyet taşımadığını göstermiyor
mu? TOBB Başkanı üyelerinin hissiyatına bu şekilde
tercüman oldu. Bu arada TOBB Türkiye Eğitim Meclisi,
önümüzdeki hafta olağanüstü gündemle toplanacak
ve yeni yol haritasını belirleyecek. Rifat Bey ile
görüşme bittiğinde TUSKON Başkanı Rızanur Meral
de aradı. O da iş dünyasının toplumun ihtiyaçlarına
göre yatırım ve girişimlerini ayarlama hakkına sahip
olduğunu belirtip, dershaneleri kapatmaya çalışmanın
teşebbüs hürriyeti ile çeliştiğini vurguladı. Yapılan işin
kanunlara aykırı olmadığı sürece, toplumun, ülkenin
genel menfaatlerini zedelemediği sürece Anayasa
teminatı altında olduğuna dikkat çekerek, “Bu girişim,
Türkiye’ye getirmeye çalıştığımız yabancı sermaye için
de ciddi soru işaretleri oluşturacaktır. İş dünyası olarak
ülkemize ciddi zarar vereceği endişesini taşıyoruz.
Hükümet bu görüşleri dikkate alarak hatada ısrar
etmemeli.” yorumunda bulundu. Meral’e göre ortalama
yıllık ücreti 1.500-2 bin TL olan dershaneleri kaldırıp
fiyat aralığı 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen özel
okulları alternatif olarak sunmanın ekonomik bir yanı
yok. İş dünyasındaki dershane sessizliğini Rifat Bey ve
Rızanur Bey bozdu. Darısı öteki başkanların başına.
Dershaneleri kapatma girişimi iş dünyasını tedirgin
etti. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, önümüzdeki hafta
olağanüstü gündemle toplanacak ve yeni yol haritasını
belirleyecek.

2013
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sordu:
Devlet 1 Milyar Lira mı Harcasın
GÜMRÜK kapılarının modernizasyonuyla ilgili
iddialara TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu isyan etti.
Gümrük.1 kapılarının modernizasyonuna 750 milyon
lira aktardıklarını, 325 milyon TL’ninde gelir olarak
devletin kasasına girdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Yani 1 milyar TL’nin üstünde bir kaynak bu işlerden
devletin kasasına girdi” dedi.

PAZARLARLA BİRLEŞTİRİYORUZ
Türkiye-Gürcistan sınırındaki Aktaş-Çıldır sınır
kapısının modernizasyonu için temel atma töreni dün
gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı ve Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Haduri’nin
de katıldığı törende bir konuşma yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun gündeminde, gümrük
kapılarının modernizasyonunda kamunun zarara
uğradığı yönündeki iddialar vardı. Hisarcıklıoğlu,
“Mesela temeli atılan bu kapı Türkiye’yi *8 milyonluk bir
pazarla biraraya getirecek. Bu kapı Kars ve Ardahan
için inanılmaz fırsatlar getirecek. Ama bir sitemim de

var. Biz başarılı bir iş yapmaya çalışıyoruz, cebimize
bir şey koyuyormuşuz gibi yazıyorlar. Bu işte para pul
olmaz. Bu tarafı varsa, diğer tarafı da var. Bu işler gerçek
dünyada sözün geçmesi için yapılır. Benim oda ve
borsa başkanlarım böyle çalışıyor. Ceplerinden çıkıyor,
bir de sanki ceplerine giriyormuş gibi eleştiriliyorlar”
diye konuştu.

BM ÖRNEK GÖSTERİYOR
Gümrük kapılarının modernizasyonu için 750
milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Biz yapmasak devlet 750 milyon lira yatıracaktı.
Aşağıdan petrol çıkmadığına göre ya borç ya
vergi alacaktı. 325 milyon lira da bu işten devletin
kasasına para girdi. Yani devlete, bu işlerden 1 milyar
TL’yi aşkın para girdi. Bu işlerden, benim üyem de
yararlandı; kapılarda bekleme yarı yarıya indi ve 410
milyon lira katkı sağlandı” dedi. Birleşmiş Milletler’in
de Türkiye’deki sınır kapıları modernizasyonlarını
dünyaya örnek gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
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“Türkiye’den BM’nin örnek gösterdiği ikinci bir işi var
mı, yok... Ondan sonra yazıyor ‘vay niye böyle yaptın.’
Ama bunlar bizi daha da hırslandırıyor” dedi.

Yazıcı: Bu kapı aş kapısı
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da,
yaptığı konuşmada “Bu kapı aş kapısı olacak” dedi.
Sınır kapılarıyla ilgili iddialara da yanıt veren Yazıcı,
“Yaptıklarımıza at gözlüğüyle bakmaya kimsenin hakkı
yok. Bizim ilişkide olduğumuz insanlar kör kuruşa
tamah içinde olmazlar. Bir şeye bakarken vizyon
olacak... Neyse, herkes söylediğini söyleyecek, biz
işimize yolumuza devam edeceğiz” ‘ diye konuştu.
Konuşmaların bitiminde Bakan Yazıcı ve Hisarcıklıoğlu,
valiler ve işadamları tulum eşliğinde horon da tepti.
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Kars’ta ‘birlik’ mesajı
KARS Ticaret ve Sanayi Odası ile Kars Ticaret
Borsası Meclisleri Müşterek Toplantısına TOBB
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı konuk oldu. Hisarcıklıoğlu,
Kars’tan ‘kadın ve genç girişimcilere destek olun’
çağrısında bulunurken, Muharrem ayını da kutladı ve
bu ayın, birlik ve beraberlik anlamında önemli mesajlar
verdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Kars’ta ihracatçı
birliğinin 1937 yılında kurulduğunu hatırlatarak, Kars’ın
bölgede üretim merkezi olabileceğini söyledi.
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TOBB’un Filistin’de
Sanayi Bölgesi Hayali Gerçek Oldu
İsrail-Filistin iş dünyasının sorun yaşaması halinde çözüm için devreye girecek
Kudüs Tahkim Merkezi resmen faaliyete geçti. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını
yapacağı Tahkim Merkezi’nin imza törenine Batı’nın Dörtlü Destek Grubu Başkanı
Tony Blair de katıldı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun “Filistin’de sanayi
bölgesi kurma hayali” nihayet gerçek oluyor. 2005
yılında oluşturulan Ankara Forumu ile İsrailli ve Filistinli
işadamlarını biraraya getirip, ortak hareket etmelerini
temin etmek için başlatılan girişim, nihayet ilk meyvesini
yarın imzalanacak anlaşma ile verecek.
Daha önce Gazze’de kurulması planlanan Erez
Sanayi bölgesi projesi bu sürede yaşananlar sıkıntılar
nedeniyle askıya alınırken, ilk olarak Cenin’de bir
organize sanayi bölgesi kurulması kararı verildi. Filistin
Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı yarın (Salı
günü) bu toplantıya ara verecek olan Filistin yönetimi

ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu arasında bu
organize sanayi bölgesinin kurulması ve arazi tahsisin
ilişkin anlaşma imzalanacak.
Kudüs’e giderken Pazar akşamı uçakta gazetecilere
bilgi veren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Cenin’de
bin dönümlük bir arazinin kendilerine tahsis edileceğini,
İsrail yönetiminin hemen Sınırında yer alan, limana
yakın Cenin’de kurulacak sanayi bölgesine mal giriş
çıkışlarında kolaylık sağlamayı kabul ettiğini söyledi.
Almanya’nın organize sanayi bölgesinin altyapısını
oluşturmak ve bölge için kaynak sağlamak konusunda
taahhüdü bulunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
bölgenin ne zaman üretime geçeceği konusunda
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ise kesin bir tarih vermekten kaçınarak, “bu bölgede
zaman vermek çok zor oluyor ama bir yıl içinde inşaata
başlamayı umuyoruz” şeklinde konuştu.
Bu sanayi bölgesinin herkese açık olacağını,
tüm dünyanın Filistin’de üretilen malları gümrüksüz
ve kotasız alma taahhüdü bulunduğu için cazip bir
bölge olmasını beklediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“bu bölgede İsrailli de, Filistinli de, Türkler de faaliyet
gösterebilecek, isteyen başka ülkeden yatırımcı varsa
o da gelebilecek” dedi.
Buradaki ilk amacın Filistin’deki çok yüksek
oranlarda bulunan işsizliğe çare bulmak olduğunun
altını çizen TOBB Başkanı, bölgede 5 bin Filistinlinin
çalışmasının mümkün olabileceğini söyledi.

HİSARCIKLIOGLU’NUN HAKEMLİĞİ DE
DEVREDE
Bu arada bir süre önce başlatılan, İsrailli ve
Filistinli işadamları arasında hakemlik yapacak olan,
Kudüs Tahkim Merkezi de dün ilk toplantısını yaptı ve
Tahkim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Milletlerarası Ticaret
Odası (ICC) bünyesinde kurulu, Dünya Bankası ile
birlikte ekonomik konularda söz sahibi iki tahkim
kuruluşundan biri, böylece Kudüs’te TOBBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında görev yapmaya
başladı.
Daha önce 5 kişiden oluşması planlanan Tahkim
merkezi üye sayısı 7’ye çıkarıldı ve TOBB yönetim
kurulu üyesi, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil
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Konukoğlu da kurulda üye olarak görev yapmaya
başladı.
İsrail
ve
Filistinli
işadamlarının
ICC’ye
Hisarcıklıoğlu’nun bu görevi üstlenmesi için talepte
bulunmuşlar ve bu ilk anlaşma bu yıl içinde Kudüs’te
imzalanmıştı. Dün Tahkim merkezi ilk yönetim
toplantısını yaparak resmen göreve başladı.
Oluşturulan Tahkim Merkezi’nin de özellikle
Filistinli işadamlarına büyük yarar sağlaması
bekleniyor. Böylece çok sık ilişkide bulunmak zorunda
olan, Filistinli ve İsrailli işadamları arasında doğan
anlaşmazlıklar, ikili anlaşmalara konulacak madde ile
İsrail mahkemelerinde değil bu tahkim merkezinde
görüşülüp sonuca bağlanacak. Böylece çoğu Filistinli
işadamları aleyhine çıkan Mahkeme kararları nedeniyle
Filistinli işadamlarının uğradıkları mağduriyetler
azalacak.
Öte yandan İsrail’in özür dilemesine rağmen resmi
olarak hala bozuk seyreden Türkiye-İsrail ilişkilerinin,
TOBB’un bu girişimi ile bir nefes aldığını ve bu nefesin
daha çok Filistin tarafının lehine olduğunu da söylemek
gerekiyor.
İsrail-Filistin iş dünyasının sorun yaşaması halinde
çözüm için devreye girecek Kudüs Tahkim Merkezi
resmen faaliyete geçti. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığını yapacağı Tahkim Merkezi’nin imza
törenine Batı’nın Dörtlü Destek Grubu Başkanı Tony
Blair de katıldı.
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Batı Şeria’da Sanayi Bölgesi İçin İmzalar Atıldı
TOBB’dan, 6 Bin Filistinliye İş İmkânı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB),
Filistin’de yapacağı organize sanayi bölgesi için
mutabakat zaptı imzalandı. TOBB’a bağlı TOBBBİS
AŞ’nin, Batı Şeria’daki Cenin kentinde yapacağı
organize sanayi bölgesi için imza töreni düzenlendi.
Filistin Başbakanı Rami el Hamdallah, Ulusal
Ekonomi Bakanı Cevat Naci, Maliye Bakanı Şükrü
Bişara ile Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi
Şakir Özkan Torunlar ile TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törende, sanayi bölgesinin
“kamulaştırma bedeli için gereken 10 milyon dolarlık
paranın ödenmesine ilişkin mutabakat zaptı” imzalandı.
DÖNÜM NOKTASINDAYIZ
Hisarcıklıoğlu, 6 bin Filistinliye iş imkânı sağlayacak
projenin imza töreni öncesinde yaptığı m konuşmada
projede çok önemli bir engeli aştıklarını belirterek, “Artık
dönüm noktasındayız, bu noktaya 8 sene evvel gelmeyi
istiyordum. Burası bana özel bir şey öğretti, bir Arap atasözü
derki, ‘Üzüm tane tane yenir’ der, bir Türk atasözü de,
‘Güç olmasın da geç olsun’ der. Nihai olarak imzalanacak
bu mutabakat metniyle kamulaştırma sorununu çözmüş

olduk. Şimdi enerjimizi dünyanın en güzel sanayi bölgesi
yapmak için uğraşacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından mutabakat zaptı TOBB
adına TOBBBİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam Ahmet
Şekeroğlu, Filistin adına Ulusal Ekonomi Bakanı Naci
ve Maliye Bakanı Bişara tarafından imzalandı.
ALMAN DESTEĞİ
Projenin hayata geçmesi halinde bölgede iş hayatına
büyük katkıda bulunacak projeyle üretilecek sanayi
ürünleri İsrail’in Haifa Limanı’ndan dünya pazarlarına
açılma imkânı bulacak. 6 bin kişiye doğrudan iş imkânı
sağlayacak proje için Alman hükümeti de destek veriyor.
Bin dönüm arazi üzerine kurulacak Cenin Organize
Sanayi Bölgesi yapılacağı yer itibariyle Haifa Limanı’na
ve Ürdün sınırına 30 kilometrelik mesafede yer alacak.
Projenin beklenen takviminde yürümesi halinde ise
3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Filistin’de Rıfat
Hisarcıklıoğlu’ya, Gaziantep Sanayi Odası (GSO)
Başkanı Adil Konukoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ve
Türk işadamları da eşlik etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB, Filistin’in İlk Organize Sanayi
Bölgesi’ni Kuruyor
Bir hafta önce biri kahve falıma bakıp da “Meral sen
Filistin Bakanlar Kurulu üyeleriyle biraraya geleceksin”
dese, fala zaten hiç itibar etmediğimden “ne biçim
uydurdu” deyip geçerdim. 2 gündür önce İsrail işgali
altındaki Doğu Kudüs, ardından Batı Şeria’daki
Cenin ve Nablus kentlerinde yaşadıklarımız, Filistin
halkının refahı ve bölge barışı adına ancak rüyada
görebileceğimiz kadar güzel ve Filistin’in devletleşme
süreci için ihtiyaç duyduğu ekonomik gücün sağlanması
açısından kritik öneme sahip.

Blair’in Rifat Bey’i
Kudüs’teki önceki akşama dönersek... Bu
güzelliklerin mimarı, İngiltere eski Başbakanı Tony
Blair’in deyişiyle “Rifat Bey.” Blair, Kudüs Tahkim
Merkezi’nin diğer üyelerine soyadlarıyla hitap ederken
Hisarcıklıoğlu demeyi beceremediği için biraz mahcup
bir gülümsemeyle Rifat Bey diyor.
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Evet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim
Çağlar, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil
Konukoğlu, TEP AV İcra Direktörü Dr. Güven Sak
ve birkaç meslektaşımla birlikte tarihi anlara tanıklık
ediyoruz. Filistin ve İsrail iş dünyası, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde yeni ufuklara
yelken açıyor.

ICC için de bir ilk
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı,
bugün ticari hayatta en çok kullanılan ve en saygın
tahkim mekanizmalarından biri. ICC’nin desteği ve
rehberliği ile kurulan Kudüs Tahkim Merkezi, ICC
tahkim kurallarına göre çalışacak; kendi sekretaryası
ve hakem listesi olacak. Başkanlığını Hisarcıklıoğlu’nun
yapacağı Kudüs Tahkim Kurulu’nda Filistin, İsrail ve
Türkiye’den 2’şer üye var. Bizim 2. üyemiz Konukoğlu.

2013
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Merkezin açılışı nedeniyle önceki akşam Doğu
Kudüs’te düzenlenen panelde konuşmacıların hepsi
gelişmeleri kendi açılarından anlattılar. ICC Genel
Sekreteri Jean-Guy Carrier, Kudüs Tahkim Merkezi
için ilk fikrin, 2010’da Hong Kong’da yapılan ICC Genel
Kurulu’nda ortaya atıldığını ve bu merkezin Filistin’in
özel durumu nedeniyle “ICC tarihinde de bir ilk”
olduğunu anlattı. Filistin’in talebi üzerine 3,5 yıl önce
bu fikri Hong Kong’da gündeme getiren ve hayata
geçirilmesinde kilit rol oynayan Hisarcıklıoğlu, “Tarihi
bir an yaşıyoruz” diye gözleri parlayarak başladığı
konuşmasında özetle şöyle dedi:
“2003’ten beri bu bölgeyi TOBB Başkanı olarak
ziyaret ediyorum. Bir rüya gerçek oluyor. İsrail ve
Filistinli işadamları arasında güven tesisine, artık bir
adım daha yakınız. Bu proje, bir devlet projesi değil
özel sektör girişimidir. Ekonomik bütünleşme ve özel
sektörün çalışmaları, siyasi çatışmaların çözümüne de
katkıda bulunacaktır.”

Rifat Bey’in şapkaları
Hisarcıklıoğlu’nun da belirttiği gibi Filistinlilerin
ihracat ve ithalat yapabilme imkânı var, ama mal giriş
ve çıkışları İsrail üzerinden ve Hayfa Limanı’ndan
yapılıyor. Düne kadar anlaşmazlık olduğunda davaya
İsrail mahkemeleri bakıyor ve İsrailli tüccar haklı
çıkıyordu. Artık kim gerçekten haklıysa karar onun
lehine çıkacak ve sorun yargıya intikal etmeden kısa
sürede tahkimle çözülecek.

Böylelikle hem Avrupa Odalar Birliği’nin
(EUROCHAMBRES)
Başkan
Yardımcısı,
hem
Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
hem de İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili
olan Hisarcıklıoğlu, Kudüs Tahkim Kurulu Başkanlığı’nı
kabul ederek uluslararası şapkalarına bir yenisini daha
eklemiş oldu.

Filistinli bakanlarla...
Dün Nablus’ta Filistin Başbakanı ve bakanlarıyla
tanıştık; TOBB’un Filistin’de kuracağı ilk Organize
Sanayi Bölgesi’ne ilişkin Mutabakat Anlaşması’nın
imza törenine katıldık. Hisarcıklıoğlu’nun 8 yıldır
uğraştığı ve 6 bin Filistinli gence istihdam sağlayacak
projenin bugüne kadar sürüncemede kalmasının temel
nedeni, OSB’nin inşa edileceği arazinin kamulaştırma
bedellerinin ödenememesiymiş. TOBB 10 milyon
dolarlık bu ödemeyi üstlenerek tıkanıklığın aşılmasını
sağladı. Hisarcıklıoğlu “Bu Mutabakat Metni ile önemli
bir sorunu çözmüş olduk. Artık, daha hızlı ilerleme
imkânımız var. Bundan sonra enerjimizi, Cenin’de
dünya standartlarında bir sanayi bölgesi kurmak için
harcayacağız,” diyor.
Dün Batı Şeria’da Nablus’tan sonra 2. durağımız
kuzey sınırında, OSB’nin kurulacağı Cenin kentiydi.
Hisarcıklıoğlu burada, OSB’nin yapımını üstlenen
TOBB-BİS AŞ’nin hizmet binasının resmi açılışını yaptı.
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‘Barış İçin Sanayi’ Götürdük
6 Bin Filistinli İşe Kavuşacak
TOBB’un 8 yıldır üzerinde çalıştığı Filistin’deki Barış için Sanayi’ projesinde imzalar
atıldı. Proje kapsamında TOBB, Cenin’de 6 bin kişinin istihdam edileceği organize
sanayi bölgesi kuracak.
TOBB’un 8 yıldır üzerinde çalıştığı Filistin’deki
‘Barış İçin Sanayi’ projesinde imzalar atıldı. Proje
kapsamında TOBB, Cenin’de 6 bin kişinin istihdam
edileceği sanayi bölgesi kuracak. Bölgeden Filistin
malları dünya pazarlarına açılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, Filistin’de
yapacağı organize sanayi bölgesi için mutabakat
zaptı imzalandı. Törene Filistin Başbakanı Rami elHamdallah (ayakta sağda), Ulusal Ekonomi Bakanı
Cevat Naci, Maliye Bakanı Şükrü Bişara ile Türkiye’nin
Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar
ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu katıldı.
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 8
yıldır üzerinde çalıştığı Filistin’deki ‘Barış İçin Sanayi’
projesinde önemli bir eşik nihayet aşıldı. Dün Kudüs’te
düzenlenen imza töreniyle TOBB’un Filistin’de yapacağı
organize sanayi bölgesi için ilk adım atıldı. Anlaşma
kapsamında sanayi bölgesinin ‘kamulaştırma bedeli için
gereken 10 milyon dolarlık paranın ödenmesine ilişkin
mutabakat zaptı da imzalandı. TOBB’a bağlı TOBB-BİS
(Barış İçin Sanayi) A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek
proje Batı Şeria’daki Cenin kentinde yapılacak. Törene
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Ulusal Ekonomi
Bakanı Cevat Naci, Maliye Bakanı Şükrü Bişara ile
Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Şakir

2013
KASIM
Özkan Torunlar ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
katıldı.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, projenin 6 bin
Filistinli’ye iş imkânı sağlayacağını söyledi. Projede
çok önemli bir engeli aştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu
“Artık dönüm noktasındayız, bu noktaya 8 sene evvel
gelmeyi istiyordum. Burası bana özel bir şey öğretti, bir
Arap atasözü der ki, ‘Üzüm tane tane yenir’ der, bir Türk
atasözü de, ‘Güç olmasın da geç olsun’ der. Nihai olarak
imzalanacak bu mutabakat metniyle kamulaştırma
sorununu çözmüş olduk. Şimdi enerjimizi dünyanın
en güzel sanayi bölgesi yapmak için uğraşacağız”
diye konuştu. Konuşmaların ardından mutabakat zaptı
TOBB adına TOBB-BİS A.Ş. Başkanı Ahmet Şekeroğlu,

Filistin adına Ulusal Ekonomi Bakanı Naci ve Maliye
Bakanı Bişara tarafından imzalandı.

Proje 3 yılda tamam
PROJENİN hayata geçmesi halinde bölgede is
hayatına büyük katkıda bulunacak projeyle üretilecek
sanayi ürünleri İsrail’in Haifa Limanı’ndan dünya
pazarlarına açılma imkânı bulacak. 6 bin kişiye
doğrudan is imkânı sağlayacak proje için Alman
hükümeti de destek veriyor. Bin dönüm arazi üzerine
kurulacak Cenin Organize Sanayi Bölgesi yapılacağı
yer itibariyle Haifa Limanı’na ve Ürdün sınırına 30
kilometrelik mesafede yer alacak. Projenin beklenen
takviminde yürümesi halinde 3 yılda tamamlanması
hedefleniyor.
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KUDÜS TAHKİM MERKEZİ
Ticari Anlaşmazlıkları Çözecek Merkez Açıldı
İSRAİLLİ ve Filistinli işadamları arasında ticari
anlaşmazlıkları çözmek için kurulan Kudüs Tahkim
Merkezi açıldı. Açılış töreninde konuşan ve merkezin
başkanlığını üstlenen TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “İsrail ve Filistinli işadamları arasında
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güven tesisine bir adım daha yakınız. Bunun etkisi
tüm bölgeye olacaktır” dedi. Açılışla ilgili imza törenine
katılan İngiltere eski Başbakanı ve Ortadoğu Dörtlüsü
Özel Temsilcisi Tony Blair de Hisarcıklıoğlu’nu ve
tahkim taraflarını tebrik etti.

2013
KASIM

Kudüs Tahkim Merkezi
Tarihe Tanıklık Edecek
İsrailli ve Filistinli iş adamları arasında ticari
anlaşmazlıkları çözmek için kurulan Kudüs Tahkim
Merkezi açıldı. Açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İsrail ve Filistinli işadamları
arasında güven tesisine bir adım daha yalanız. Bunun
etkisi tüm bölgeye olacaktır” diye konuştu. 2003’den
beri bölgeye TOBB Başkanı olarak ziyaretler yaptığını
belirten Hisarcıklıoğlu, bir rüyanın gerçekleştiğini ve
tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
kendisine önerilen Kudüs Tahkim Merkezi Başkanlığını
onur duyarak kabul ettiğini ifade ederken, kurumun
amacını ‘Filistin ve İsrailli işadamları arasında yaşanan
ticari uyuşmazlıkları çözmek’ olarak açıkladı.

ÖZEL SEKTÖR GİRİŞİMİ
Söz konusu projenin bir devlet projesi değil, özel
sektör girişimi olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Düşünce 5 yıl evvel ortaya çıktı. Türk iş
dünyası olarak, Filistin ve İsrail işadamları topluluğuna
büyük önem veriyoruz. Ekonomik bütünleşme ve özel
sektör pek çok siyasi çatışmanın çözümüne katkıda
bulunacaktır.” Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuştuğu
toplantıya İngiltere eski Başbakanı Tony Blair da katıldı.

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

245

2013
KASIM

Blair’den,
TOBB Başkanına Destek
İsrailliveFilistinliişadamlarıarasındaticarianlaşmazlıkları
çözmek için kurulan Kudüs Tahkim Merkezi’nin başkanlığına
seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na eski İngiltere
Başbakanı Tony Blair’den destek geldi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İsrail ve Filistinli işadamlarının ortak talebiyle başkanlığına
seçildiği Kudüs Tahkim Merkezi’nin resmi açılış törenine
katıldı. Toplantıdaki konuşmasına, “Tarihi bir an yaşıyoruz.
2003’ten beri bu bölgeye TOBB Başkanı olarak ziyarette
bulunuyorum. Bir rüya gerçek oluyor” diyerek başlayan
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

kültüre sahibiz. Daha da önemlisi ortak yatırımlar için
büyük potansiyelimiz var.” Ekonomik bütünleşme ve
özel sektörün pek çok siyasi çatışmanın çözümüne
katkıda bulunacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mevlana
Celaleddin Rumi’nin, “Bölmeye değil birleştirmeye
geldim” sözlerini hatırlatarak “Ekonomik entegrasyon
ve özel sektörün çalışmaları, barışın tesisinde önemli
bir rol oynuyor. Çalışmalarımızın barış sürecine katkıda
bulunmasını umuyorum” dedi.

“İsrail ve Filistinli işadamları arasında güven tesisine
bir adım daha yakınız. Bunun etkisi tüm bölgeye olacaktır.
Filistin ve İsrail ticaret odalarına teşekkür ederim. Bu
teklifi onurla kabul ettim. 7 ay evvel bu kutsal şehirde mart
ayında Kudüs Tahkim Merkezi anlaşmasını imzaladık. Bu
kurumun amacı, Filistin ve İsrailli işadamları arasında
yaşanan ticari uyuşmazlıkları çözmektir. Bu proje, bir
devlet projesi değil özel sektör girişimidir. Düşünce 5
yıl evvel ortaya çıktı. TOBB Başkanı olarak bana da bu
organizasyonda yer verilmesi büyük onurdur. Türk iş
dünyası olarak, Filistin ve İsrail işadamları topluluğuna
büyük önem veriyoruz. Birçok yerde ortak tarihe ve

İmza töreni sırasında salona aniden giren eski
İngiltere Başbakanı ve Ortadoğu Dörtlüsü özel temsilcisi
Tony Blair, herkesi şaşırttı. Hisarcıklıoğlu başta olmak
üzere tahkim taraflarını tebrik eden Blair, yaptığı
konuşmada şunları kaydetti: “Bu kuruluşun her iki ülkede
de iş imkanlarının artmasına ve ticaretin gelişmesine çok
büyük desteği olacak. Şu anda başlangıç için sembolik bir
fırsat elde ettik. Rifat beyi burada görmekten çok memnun
oldum. Türkiye, bu kuruluşa liderlik etmekle büyük bir rol
üstlenmiş bulunuyor. Kudüs Tahkim Merkezi büyük bir
düşüncedir. Uluslararası toplum adına tebrik ediyorum.”
Daha sonra imza töreniyle merkezin açılışı yapıldı.
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Hisarcıklıoğlu’ndan
‘Yeni Küresel Düzen’ Uyarısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile iki gün
boyunca Kudüs’teydik ve yıllardır devam eden
işadamları kanalıyla İsrail-Filistin yakınlaşması için
gösterdiği çabaların nihayet meyvelerini almaya
başladığı için mutluydu. Kudüs Büyükelçimiz Şakir
Torunlar’ın dediği gibi; “Başkan ‘rüyamız gerçek
oldu’ sözünü sonunda Filistinlilere de benimsetmiş” ‘
görünüyordu.
Hisarcıklıoğlu, İsrailli ve Filistinli işadamlarının
ICC bünyesinde Kudüs Tahkim Merkezini kurup, iki
ülke işadamlarının kendisini, ihtilaflarda uzlaşma
için Başkanlığını istemelerinden, Merkezin faaliyete
geçmesinden gurur duyuyordu.
Yanısıra
Filistin’de
Cenin’de
TOBB’un
kamulaştırma parasını ödediği, inşasını yapacağı bir
sanayi bölgesi kurmak ve İsrail’den, sınırındaki bu
sanayi bölgesine kolaylık sağlama taahhüdü almakla,
8 yıllık bir çabanın da meyvesini artık alıyordu.

Şimdi bölgenin hızla kuruluşuna başlanacak ve 5
bin Filistinliye iş imkânı yaratılacak. TOBB’un büyük
çabasıyla iki ülke işadamları arasında kurulan bu iki
köprünün barışın sağlanmasına büyük katkı yapacağı
apaçık ortada. Bence TOBB’un bu çabaları Stratejik ve
ekonomik olarak artık eski sıcak dönemine dönmesi
gereken İsrail ve Türkiye ilişkileri açısından da büyük
bir “soluklanma” imkânı veriyor.
Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırmaları Vakfı (TEPAV) kanalıyla ağırlık verdiği bu
uluslararası projelerin hayata geçmesi ülke açısından
de kritik öneme sahip. TEPAV Direktörü Prof. Güven
Sak ve ekibinin 2005’den bu yana yaptığı onlarca
ziyaret nihayet sonuç vermeye başladı. Bunun yanında
Dışişleri Bakanlığı’nın da bilgisi içinde Hisarcıklıoğlu
ve TEPAV’ın Türkiye’ nin diğer sorunlu alanlarında da,
kamuoyunun gündemine çok gelmese de, ciddi çaba
sarf ettiğini, ekonomik projeler geliştirdiğini biliyoruz.

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

247

2013
KASIM
Hisarcıklıoğlu’nun sık sık dediği gibi “ticaret varsa
barış olur” sözü sadece sarf edilmiyor, bunu gerçek
kılmak için ciddi çaba harcanıyor.
Hisarcıklıoğlu sadece bölgeyle değil, Türkiye’nin
geleceği açısından belirleyici olabilecek küresel
gelişmelerle de yakından ilgili. Kudüs’e giderken,
özellikle bu küresel gelişmelerle ilgili genel bir
değerlendirme yaparak, bu konulara mutlaka kafa
yormak gerektiğinin altını çizdi. Üzerinde durduğu
küresel gelişmeye göre ABD merkezli yeni bir dünya
düzeni, yeni bir ekonomik sistem kuruluyor. ABD’nin
geçtiğimiz yıllarda Japonya ve Kore’nin başını çektiği
Asya-Pasifik ülkeleri ile yatırımları da içeren TPP
(Trans-Pacific Partnership) müzakerelerini başlattığını
hatırlatarak, AB ile yeni başlayan TTIP müzakerelerini
de ekleyerek, “İşte bu yeni bir düzendir” diyor.

AB’NİN ÖNEMİ YENİDEN BÜYÜYOR
İki
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ekonominin ve yatırımların yüzde 75’ine hükmeden
dünyanın en büyük serbest bölgesinin oluşacağını,
Türkiye’nin, bu yeni yapının avantajlarından
nasıl faydalanabileceği, yeni düzenin içinde nasıl
konumlanacağı üzerinde mutlaka ciddi biçimde
durması gerektiğini söylüyor. Sadece ticaret değil,
dünyanın yüzde 75’nin dâhil olacağı yeni standartların
oluşacağını, bunun dışında kalınamayacağını, bu
çerçevede AB ile biran önce bütünleşmenin, tam
üyeliğin de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.
Dünyada ilk kez gelişen ekonomilerin büyüklüğünün,
gelişmiş ülkelerin önüne geçip yüzde 51’e ulaşmasıyla
bu düzenin kurulmasına hız verildiğini kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “Eğer bu pazarın içinde olamazsak, bize
Çin, Hindistan, Rusya ve Afrika kalacak. Türkiye’nin
önümüzdeki dönem kazananların içinde olması için,
bu yüzde 75lik pazarın içinde muhakkak bulunması
lazım. ABD küreselleşmeyi yeniden şekillendiriyor.
Küreselleşmenin yerini bölgeselleşme alıyor. Dışarıda
kalanlar için hayat zorlaşacak” diyor.

2013
KASIM

Güzel Şeyler de Oluyor
Hafta başı Kudüs’te, Nablus’ta ve Cenin’de tanıdık
bir sözün Arapçasını duydum onlarca kez: “Rüyaydı,
gerçek oldu!” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllar
önce bir rüya görmüş. O kadar çok kişiyi inandırmış
ki rüyasına, sonunda hep birlikte aynı rüyayı görmeye,
aynı rüya için çalışmaya başlamışlar.
Cemaat halinde görülen rüyalar çıkarmış...
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun rüyasının konusu “Barış
İçin Sanayi”. Şimdi Cenin’de kurulan TOBB-BİS
şirketinin ismi olmuş o konu. Rüyada, TOBB, Filistinİsrail sınırında bir sanayi bölgesi kuruyor. Bu sanayi
bölgesi zamanla hem büyüyor hem de yenileri açılıyor.
Burada Filistinli gençler meslek ediniyorlar. Filistin’e
ekmek, Filistin’e umut, Filistin’e barış getiriyor bu
sanayi bölgeleri. Tam sınırda kurulmuş oldukları için,
İsrail ile Filistin arasında diyalog ve işbirliği köprüleri
de kuruyorlar. TOBB’un arabuluculuğu sayesinde bu
sanayi bölgelerine mal giriş çıkışını kolaylaştırıyor
İsrail. Herhangi bir Filistinli gümrükteki malını birkaç
ayda çekemezken, bu sanayi bölgelerindeki firmalar
birkaç günde çekebiliyor.

Mallarını hem Filistin’e hem de İsrail’e satabiliyorlar.
Bu sanayi bölgelerinde kurulan firmalar bütün dünya
ülkelerine gümrüksüz, kotasız ihracat yapabiliyor.
Bu sebeple orta ölçekli bir dizi Türk firması Filistin’de
fabrikalar açıyor. Türkiye, bir asır önce çıktığı Filistin
topraklarına sanayicisiyle dönüyor böylelikle. İsrail ile
Filistin arasında siyasî ve askerî konularda arabuluculuk
yapabilme keyfiyetini de yeniden kazanıyor Türkiye.
Tam tamına böyle gerçekleşmiş rüya. Henüz
gerçekleşmemiş tarafları var; ama görünen köye
kılavuz gerekmez. Böyle güzel başlayan bir rüya da,
herhalde kâbusla bitmez...
Ortadoğu’da Türk bayrakları dalgalanmaz olmuştu
ne zamandır. Hafta başı sayısız Türk ve Filistin
bayrağının yanından geçtik. Cenin Sanayi Bölgesi’nin
arazisi netleştirilmiş. Bin dönümlük bölgenin bazı
kısımları istimlak edilecek. Onun finansmanını da
sağlamış TOBB. Almanya, inşaat aşamasına destek
sözü vermiş. Amerikalılar prensipte desteklerini ifade
etmişler. Beytüllahm’da daha küçük ölçekli bir sanayi
bölgesi hazırlığı içinde olan Fransızlar, biz oradayken
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haber gönderdiler; siz bize yatırımcı yönlendirin, biz de
size diye.
Bu rüyanın ilk anlatıldığı kişilerden biri de
bendim. O zamanlar Vehbi Dinçerler Beyefendi Filistin
koordinatörü idi ve bu rüyaya pek inanmıştı. Sanayi
bölgesi Gazze Şeridi’nin İsrail sınırına kurulacaktı. Erez
bölgesine... Vehbi Bey, inanılmaz bir enerjiyle, aşılmaz
sanılan dağları aşmakla uğraşmıştı. İsraillileri sanayi
bölgesinin güvenliğini Türk askerlerinin sağlamasına
bile ikna etmişti. Gazze Şeridi Hamas’ın kontrolüne
geçince Rifat Bey rüyasından vazgeçmedi. Cenin’de
benzer bir proje başlattı. Salı günü Cenin’de yaptığı
konuşmada Gazze’den de vazgeçmediğinin müjdesini
verdi.
Erez Sanayi Bölgesi için Vehbi Bey ne kadar
çalıştıysa, Cenin Sanayi Bölgesi için de TEPAV direktörü
Prof. Güven Sak, o kadar çalışmış. Baktım, Arapların
yaptığı üzere üç defa yanak yanağa öpüşmeyi bile
öğrenmiş. O kadar vakit geçirmiş sahada yani. Vehbi
Dinçerler ve Güven Sak’ın siyasi skalada birbirlerinden
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ne kadar uzak durduklarını tahmin edebilirsiniz. Rifat
Hisarcıklıoğlu, siyah ve beyaz Türklerin hepsini birden
aynı rüyaya inandırmayı başarmış. Bu inandırma
kabiliyetinden olsa gerek kendisini Kudüs Tahkim
Merkezi’nin başkanlığına getirmişler İsrail ve Filistinli
işadamları. Kudüs Tahkim Merkezi, iki ülkenin
işadamlarının arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları
mahkemeye gitmeden çözmeye çalışacak. Yönetimine
taraflardan birinden bir kişinin geçmesi diğer tarafça
kabul görmeyince, tarafsızlığına ve güvenilirliğine
inanılan bir ismi” gel bizim başımıza geç” diye davet
etmişler. Rifat Bey’in bu başarısını sürpriz bir şekilde
Kudüs Tahkim Merkezi’nin açılış galasına katılan
Tony Blair “Türkiye’nin bölgede neler yapabileceğinin
göstergesi.” şeklinde yorumladı. Bu sütunlarda
Türkiye’nin bölgede eline geçen fırsatları nasıl tek tek
harcadığını yazdım geçmişte. Ancak bu hafta başı
gördüm ki, bütün fırsatlar henüz kaçmamış. Devletin
boşalttığı hareket alanını sivil toplum doldurmaya
başlamış. Genel resim hâlâ karamsar; ama güzel
şeyler de oluyor. Ortadoğu güneşinin altında yeni bir
şeyler var..

2013
KASIM

Zenginlik İçin Sadece
Gaz ve Petrol Yetmez
TOBB’un düzenlediği Yeni Bir Başlangıç
için Ortaklar zirvesinde konuşan Başkan Rifat
Hisarcıklıoğlu, ülkelerin asıl servetinin yeraltı zenginliği
değil girişimci orta sınıf olduğunu ifade etti.
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Bir Başlangıç
İçin Ortaklar” (Partners for a New Beginning-PNB)
Global Zirvesinin sürpriz konuğu ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry’ydi. Etkinliğe video mesaj gönderen Kerry,
bakan olarak yaptığı seyahatlerde dünyayı değiştiren
motivasyonların bir bölgeye ya da bir dine has
olmadığını gördüğünü söyledi.

Türkiye dünyaya rol model
Başbakan Yardımcısı AH Babacan’ın da hazır
bulunduğu toplantıda mesajı yayınlanan Kerry, Tahrir
Meydanı ya da Tunus’taki gençlerin küresel toplumda
bir rol oynamak istediklerini, dünya gençlerinin bunu

istediğini, hükümetler ötesine geçilmesi ve insanlar
arasında bağlantı kurulması gerektiğini vurguladı.
Kerry, “İş dünyası, girişimciler ve sivil toplum örgütleri
bu noktada bir araya gelmelidir” diye konuştu. Babacan
ise, Türkiye’de olan birçok şeyin başka ülkeler için
ilham kaynağı teşkil ettiğini kaydederek, bunun sadece
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da değil bölgenin ötesinde
olduğunu dile getirdi. Babacan, Dünya Bankası’nın
şimdiye kadar 20 ülkede programlar başlattığını, bu
ülkelere kendi teknisyenlerini yolladıklarını ve iyi sonuç
alman reformlar hakkında bilgi verdiklerini de aktardı.
Babacan ayrıca özelleştirmenin bir ülkedeki verimliliği
artırmanın yolu olduğunu, bu yılın 10 ayında Türkiye’de
40 bin yeni şirketin kurulduğunu, girişimcilik kültürünün
istihdam oluşturmaya yardıma olduğunu, burada da
KOBİ’lerin istihdam yarattığını ifade etti.

Asıl servet yerin üstünde yatıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sürdürülebilir
başarı için girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini
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söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Zira petrol ve doğalgaz halkları
zengin etmiyor. Refahı topluma yaymıyor istikrar
sağlamıyor. Çünkü yerin atandan çıkanlara dayalı
ekonomilerin bünyesi zayıf kalıyor. Ülkelerin asıl
serveti, yerin üstündeki başlarda saklıdır. Girişimci orta
sınıf ne kadar güçlüyse, refah demokrasi ve istikrar
da o kadar güçlüdür. Bölgemizde en zengininden en
fakirine tüm ekonomilerde dönüşüme ihtiyaç var” diye
konuştu.
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ABD’li girişimciler Filistin’e gidiyor
ABD Dışişleri eski Bakanı ve PNB Başkanı
Madeleine Albright ise PNB’nin 2. delegasyonunun
Amerikalı girişimcileri Filistin’e getirerek iş imkanları
hakkında bilgiler vereceğini söyledi. Albright, “Filistin’e
gelen Amerikalı girişimciler buradaki fırsatları görecek,
yatırımları inceleyecek. Kuzey Afrika projesi de
başlayacak” dedi.

2013
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Ekonomik Modelimizin Kalbinde Girişimcilik Var
İnsanlar Arasında Köprüler Kurmak Zorundayız
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “Ekonomik
alanda büyük işlere imza attık. Girişimcilik ekonomik
modelimizin kalbinde yer alıyor. Türkiye’de olan işler
birçok ülke için ilham kaynağı” dedi.
14 ülke ile AB ve Ortadoğu Dörtlüsü temsilcilerinden
oluşan 150’yi aşkın yabancı konuk TOBB’un
evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ‘Yeni Bir
Başlangıç İçin Ortaklar Global Zirvesi-PNB Zirvesi’nde
buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin ekonomik alanda
önemli işlere imza attığını belirterek, yaptıkları
reformların başka ülkeler için de örnek olduğunu anlattı.
Kriz döneminde yüzde 45’i kadın olmak üzere 6 milyon
kişiye istihdam sahası açtıklarını belirten Babacan
“Girişimcilik ekonomik modelimizin kalbinde yer alıyor.
Büyük şirketlerden çok, KOBİ’ler burada önemli bir rol

aldı. İslam, demokrasi ve laiklik beraber hayat bulabilir
ve birbirini güçlendirebilir. Türkiye’de olan işler birçok
ülke için ilham kaynağı” diye konuştu.

Formül: Huzur + İstikrar
Babacan, Türkiye’de girişimci ruhun güçlü
olduğunu belirterek, “2013’ün 10 ayında 40 bin yeni
şirket kuruldu. Yani ayda 4 bin, günde 200 şirket
kuruldu” dedi. PNB Türkiye Başkanlığı görevini de
yürüten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise
konuşmasında, Türkiye’nin bölgesinin dönüştürücü
gücü olduğunu vurgulayarak, “PNB ülkelerinden
girişimcilerle ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu
çerçevede bölgemizde girişimciliğin merkezi haline
gelmek istiyoruz. Girişimciliğin güçlendirilmesi, bu
coğrafya için kritiktir. Zira petrol ve doğalgaz halkları
zengin etmiyor. Refahı topluma yaymıyor, istikrar
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sağlamıyor. Ülkelerin asıl serveti, yerin üstündeki
başlarda saklı. Huzur ticareti, ticaret de zenginlemeyi
getiriyor. Türkiye’nin son 10 yılda sağladığı müthiş
atılımın formülü de bu” dedi.

İNSANLAR ARASINDA KÖPRÜ KURMAK
ZORUNDAYIZ
TOPLANTIYA video bağlantısı ile katılan ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry ise gençlerin küresel
süreçte rol oynamak istediklerini ve fırsatları kullanmak
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istediklerini bildirerek, tüm toplumlar için bunun geçerli
olduğunu dile getirdi. Kerry, girişimciliğin önemine vurgu
yaparken, “PNB olarak hükümetlerin önüne geçmek
ve insanlar arasında köprüler kurmak durumundayız”
diye konuştu. ABD eski Dışişleri Bakanı ve PNB
Başkanı Madeleine Albright PNB olarak is yaratmak
ve yatırımlara yardımcı olmak için uğraştıklarını dile
getirirken, yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. ABD
Dışişleri Bakanlığı Global Ortaklıklar Özel Temsilcisi
Andrew O’Brien da bir konuşma yaptı.

2013
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ALİ BABACANDAN KOBİ’LERE ÖVGÜ
İstihdamı Büyükler Değil Küçükler Arttırdı
Türkiye ekonomisinin hızlı büyümesinde özel sektörün etkili olduğunu söyleyen
Başbakan Yardımcısı Babacan, “Krizde 6 milyon kişiye iş sağladık. Bu başarı küçük
şirketlerden geldi” dedi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, girişimciliğin
Türkiye’nin ekonomik modelinin kalbinde yer aldığım
ifade ederek, “Bu girişimcilik kültürü bizim istihdam
oluşturmamıza yardımcı oldu. Büyük şirketlerden daha
fazla, küçük ve orta ölçekli şirketler bunu başardı” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde
gerçekleştirilen “Yeni Bir Başlangıç için Ortaklar-PNB)
Global Zirvesi’nde konuşan Ali Babacan, Türkiye
ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümesinin kaynağının özel
sektör olduğuna dikkat çekti. Babacan, “Devlet ekonomik
arenadaki ana oyunculardan birisi ise bu olumlu sonuçlar
doğurmaz. Özelleştirme bir ülkedeki verimliliği artırmanın
en iyi yoludur. Kriz döneminde yüzde 45’i kadın olmak
üzere 6 milyon kişiye istihdam sahası açtık. İstihdamda
büyüklerden çok KOBİ’ler önemli bir rol aldı” diye konuştu.
Zirveye video mesaj yollayan ABD Dışişleri Bakam John
F. Kerry ise, gençlerin önemine dikkat çekti. Kerry, iş
dünyasının, girişimcilerin ve sivil toplum örgütlerin gençler

için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Girişimciliğin güçlendirilmesi bu
coğrafya için çok kritiktir. Petrol ve doğalgaz halkları zengin
etmemektedir. Ülkelerin asıl serveti yerin üstündekilerle
saklıdır. Girişimci orta sınıf ne kadar güçlü ise refah,
demokrasi ve istikrar da o kadar güçlüdür” ifadelerine yer
verdi. Zirveye ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis
Ricciardone, ABD eski Dışişleri Bakam Madeleine Korbel
Albright ve ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Ortaklık Özel
Temsilcisi Andrew O’Brien da katıldı.

ALBRIGHTTAN HATIRA
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ve PNB Başkanı
Madeleine Albright, Başbakan Yardımcısı M Babacan’a
günün anısına İstanbul motiflerini taşıyan bir hediye
takdim etti. “Yeni Bir Başlangıç için Ortaklar Global
Zirvesi’ne, 14 ülkeden 150’den fazla girişimci katildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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İstihdamı Büyükler Değil
KOBİ’ler Sağlıyor
“Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Global
Zirvesi”nde(PNB) konuşan Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, girişimciliğin Türkiye’de ekonomik büyüme
modelinin kalbinde yer aldığını söyledi. Babacan, “Bu
durum bizim istihdam oluşturmamıza yardımcı oldu.
Büyük şirketlerden daha fazla, küçük ve orta ölçekli
şirketler bunu başardı” dedi.
Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Global Zirvesi’nde
(PNB) konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
girişimciliğin Türkiye’nin ekonomik modelinin kalbinde
yer aldığını ifade ederek, “Bu girişimcilik kültürü
bizim istihdam yaratmamıza yardımcı oldu. Büyük
şirketlerden daha fazla, küçük ve orta ölçekli şirketler
bunu başardı. Kriz döneminde 6 milyon kişiye iş imkânı
sağladık” diye konuştu. Babacan yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Girişimcilik ekonomik modelimizin
kalbinde yer alıyor. Büyük şirketlerden çok, küçük
ve orta ölçekli işletmelerimizi burada önemli bir rol
aldı. İslam, demokrasi ve laiklik beraber birbirini
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güçlendirebilir. Türkiye’de olan işler birçok ülke için
ilham kaynağı” diye konuştu.

10 AYDA 40 BİN YENİ ŞİRKET
Babacan, Türkiye’de girişimci ruhun güçlü olduğunu
belirterek, “2013 yılının ille 10 ayında 40 bin yeni şirket
kuruldu. Yani ayda 4 bin, günde 200 şirket kuruldu”
ifadesini kullandı. PNB Türkiye Başkanlığı görevini
de yürüten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise
konuşmasında Türkiye’nin bölgesinin dönüştürücü
gücü olduğunu vurgulayarak, PNB ülkelerinden
girişimcilerle ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu
çerçevede bölgemizde girişimciliğin de merkezi haline
gelmek istiyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLİK DEMOKRASİYLE VAR
Girişimci orta sınıfın gücünün; refah, demokrasi
ve istikrarın da gücünü belirlediğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Girişimciliğin güçlendirilmesi, bu

2013
KASIM
coğrafya için kritiktir. Zira petrol ve doğalgaz halkları
zengin etmiyor. Refahı topluma yaymıyor, istikrar
sağlamıyor. Bölgemizde en zengininden, en fakirine
tüm ekonomilerde dönüşüme ihtiyaç var. Güçlü
girişimciler ortaya çıkartmaya ihtiyaç var. Böyle
girişimcilerin yetişmesini sağlayacak eko-sistemlere
ihtiyaç var” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin
son 10 yılda sağladığı müthiş atılımın formülü de budur.
Dünyadaki bu dönüşümü halklar için fırsata çevirmenin
yolu, ortaklıktan ve güç birliğinden geçiyor” ifadesini
kullandı.
•

Toplantıya video bağlantısı ile katılan ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry ise gençlerin küresel süreçte
rol oynamak istediklerini ve fırsatları kullanmak
istediklerini söyledi. Kerry, girişimciliğin önemine
vurgu yaparken, “PNB olarak hükümetlerin önüne
geçmek ve insanlar arasında köprüler kurmak
durumundayız” diye konuştu

•

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan konuşmasında,
Türkiye’nin ekonomik alanda önemli işlere imza
attığını belirterek, gerçekleştirdikleri reformların
başka ülkeler için de örnek olduğunu anlattı. ABD
eski Dışişleri Bakanı ve PNB Başkanı Madeleine
Albright PNB olarak iş yaratmak ve yatırımlara
yardımcı olmak için uğraştıklarını söyledi.

•

14 farklı ülke ile AB ve Ortadoğu Dörtlüsü
temsilcilerinden oluşan 150’yi aşkın yabancı konuk
TOBB’un evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen

‘Yeni Bir Başlangıç için Ortaklar Global Zirvesi-PNB
Zirvesinde buluştu. Zirvede konuşmacıların ortak
mesajı yeniçağın belirleyici unsuru olarak gençlik
ve girişimcilik konuları oldu.

Tam gün esnedi ama muayenehane açmak yok
Kamuoyunda “Tam Gün Yasası olarak bilinen
düzenleme Meclis Komisyonu’nda kabul edildi. Yasa
esnedi ama hekime özel muayenehane izni yine
çıkmadı. Ancak profesör ve doçentler, mesai dışında
özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde
çalışabilecek. Yine tasarıya göre, öğretim elemanları
üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Mesai
saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde çalışan öğretim üyeleri, düzenlemenin yayım
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona
erdirmez se üniversiteyle ilişikleri kesilecek. Bu şekilde
çalışabilecek öğretim üyeleri de, yüzde 50’si uygulama
yüzde 50’si de akademik faaliyetlerden oluşacak
önceki yılın performans kriterlerine göre belirlenecek.

DOKTORA SALDIRAN TUTUKLANACAK
Sağlık kurumlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen
kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasında
sayılacak Sağlık personeli, görevleri sırasında
işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı
işlenen kasten öldürme, yaralama, tehdit ve hakaret
suçlarından dolayı kamu görevlisi sayılacak
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KOBİ’ler, Büyük Şirketlerden
Fazla İstihdam Oluşturuyor
Girişimcilik kültürünün, Türkiye’nin istihdam oluşturmasına yardımcı olduğunu
belirten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Büyük şirketlerden çok, KOBİ’lerimiz
burada önemli bir rol aldı.” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da petrolün
halkları zengin etmediğini, asıl formülün girişimcilikte olduğunu vurguladı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, girişimciliğin
Türkiye’nin ekonomik modelinin kalbinde yer aldığını,
bu girişimcilik kültürünün Türkiye’nin istihdam
oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi. Babacan,
“Büyük şirketlerden daha fazla, küçük ve orta ölçekli
şirketler bunu başardı. Kriz döneminde 6 milyon kişiye
iş imkanı sağladık.” dedi.
14 ülke ile AB ve Ortadoğu Dörtlüsü temsilcilerinden
oluşan 150’yi aşkın yabancı konuk, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul’da
düzenlenen ‘Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Global
Zirvesi-PNB Zirvesi’nde bir araya geldi. Açılış
konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Babacan,
kriz döneminde yüzde 45’i kadın olmak üzere 6 milyon
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kişiye istihdam sahası açtıklarını belirterek, “Girişimcilik
ekonomik modelimizin kalbinde yer alıyor. Büyük
şirketlerden çok, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz
burada önemli bir rol aldı. İslam, demokrasi ve laiklik
beraber hayat bulabilir ve birbirini güçlendirebilir.
Türkiye’de olan işler birçok ülke için ilham kaynağı.”
diye konuştu. Babacan, 2013 yılının ilk 10 ayında 40
bin, ayda 4 bin, günde 200 şirket kurulduğunu aktardı.
PNB Türkiye Başkanlığı görevini yürüten TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin bölgesinin
dönüştürücü gücü olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
“PNB ülkelerinden girişimcilerle ilişkilerimizi geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Bu çerçevede bölgemizde girişimciliğin
de merkezi haline gelmek istiyoruz.” dedi. Girişimci

2013
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orta sınıfın gücünün; refah, demokrasi ve istikrarın
da gücünü belirlediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Girişimciliğin güçlendirilmesi, bu coğrafya için kritiktir.
Zira petrol ve doğalgaz halkları zengin etmiyor. Refahı
topluma yaymıyor, istikrar sağlamıyor. Ülkelerin asıl
serveti, yerin üstündeki başlarda saklıdır. Bölgemizde
en zengininden en fakirine tüm ekonomilerde dönüşüme
ihtiyaç var. Güçlü girişimciler ortaya çıkartmaya ihtiyaç
var. Böyle girişimcilerin yetişmesini sağlayacak ekosistemlere ihtiyaç var.” diye konuştu. Huzurun, ticareti,
ticaretin de zenginleşmeyi getireceğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin son 10 yılda ekonomide
sağladığı müthiş atılımın formülü de budur. Dünyadaki
bu dönüşümü halklar için fırsata çevirmenin yolu,
ortaklıktan ve güç birliğinden geçiyor.” ifadelerini
kullandı.

Toplantıya video bağlantısı ile katılan ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry ise gençlerin küresel süreçte rol
oynamak ve fırsatları kullanmak istediklerini, tüm
toplumlar için bunun geçerli olduğunu dile getirdi. Kerry,
girişimciliğin önemine vurgu yaparken, “PNB olarak
hükümetlerin önüne geçmek ve insanlar arasında
köprüler kurmak durumundayız.” diye konuştu. ABD
eski Dışişleri Bakanı ve PNB Başkanı Madeleine
Albright PNB olarak yatırımlara yardımcı olmak
için uğraştıklarını dile getirirken, yaptıkları projeler
hakkında bilgi verdi.
‘Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Global ZirvesiPNB Zirvesi’nde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
PNB Başkanı Madeleine Albright, Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’a günün anısına İstanbul motiflerini içeren
bir hediye takdim etti.
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‘Huzur Ticareti,
Ticaret Zenginleşmeyi Getirir’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “30 sene önce ekonomide korkularına esir olmuş,
dünyada hiçbir alanda söz sahibi olmayan bir Türkiye vardı. Huzur, ticareti getirir. Ticaret
zenginleşmeyi getirir” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinde yaşanan
gelişime dikkati çekerek, “Bundan 30 sene önce,
ekonomide kapalı kapılar arkasında yaşamaya çalışan,
rekabetten uzak duran bir Türkiye vardı. 30 sene önce
ekonomide korkularına esir olmuş, dünyada hiçbir
alanda söz sahibi olmayan bir Türkiye vardı. Bugün
geldiğimiz noktada, bu coğrafyada en gelişmiş özel
sektör bu topraklar üzerinde kurulu durumda” dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ev sahipliğiyle düzenlenen
“Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar” (Partners for a
New Beginning-PNB) Global Zirvesinde girişimcilik,
Türkiye ekonomisi ve TOBB’un faaliyetleri hakkında
değerlendirmeler yaptı. Girişimciliğin, ekonominin
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en önemli kaynağı durumunda olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, ekonomilerdeki sürdürülebilir başarı
için girişimciliğin desteklenmesi gerektiğim dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, “Zira petrol ve doğalgaz halkları zengin
etmiyor. Refahı topluma yaymıyor, istikrar sağlamıyor.
Çünkü yerin altından çıkanlara dayalı ekonomilerin
bünyesi zayıf kalıyor, refahı topluma yaymıyor. Ülkelerin
asıl serveti, yerin üstündeki başlarda saklıdır. Girişimci
orta sınıf ne kadar güçlü ise, refah, demokrasi ve
istikrar da o kadar güçlüdür. Dolasıyla bölgemizde en
zengininden, en fakirine tüm ekonomilerde dönüşüme
ihtiyaç var. Güçlü girişimciler ortaya çıkartmaya ihtiyaç
var. Böyle girişimcilerin yetişmesini sağlayacak ekosistemlere ihtiyaç var” diye konuştu.

2013
KASIM
2. SIRAYA YÜKSELDİK
Türkiye ekonomisinin son 30 yılda özel sektör
öncülüğünde büyük başarılar kaydettiğini aktaran
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bundan 30 sene önce,
ekonomide kapalı kapılar arkasında yaşamaya çalışan,
rekabetten uzak duran bir Türkiye vardı. 30 sene önce
ekonomide korkularına esir olmuş, dünyada hiçbir
alanda söz sahibi olmayan bir Türkiye vardı. Bugün
geldiğimiz noktada, bu coğrafyada en gelişmiş özel
sektör, en güçlü sanayi üretim kapasitesi bu topraklar
üzerinde kurulu durumda. 200’den fazla ülkeye 20 bin

çeşit sanayi ürünü ihraç ediyoruz. Müteahhitlerimiz eksi
40 derecedeki Sibirya’dan artı 40 derecedeki Afrika
çöllerine kadar her yerde projeler hayata geçiriyorlar.
Müteahhitlerimiz sadece son 4 yılda, önceki 40 yılda
yaptıklarından fazla iş hacmine ulaştılar. Ve büyük
şirket sayısında Çin’den sonra 2. sıraya yükseldik.
Bunların nasıl başardık? Özel sektörü geliştirerek,
rekabete açarak, dünya ile entegre ederek başardık.”
Kendisinin Filistin ve İsrailli iş adamlarının talebiyle
kurulan ortak tahkim mekanizmasının başkanlığını
üstlendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, bölgedeki ticari
istikrara katkı sunmak.

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

261

2013
ARALIK

TOBB’dan Bişkek’e Çıkarma
Kırgızlardan İş Adamlarına ‘Bize Hes Yapın’ Çağrısı
Bişkek’te düzenlenen Türkiye-Kırgızistan İş
Forumunda, Türk iş adamlarına ülkeye hidroelektrik
santrali (HES) kurma çağrısı yapıldı. Forumda
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Kırgız hükümetine ve
iş adamlarına “İpekyolu’nu birlikte canlandırma, turizmi
geliştirme” önerisinde bulundu. Ayrıca müteahhitlik
firmalarının işlerinin kolaylaştırılmasını, çalışma izinleri
ve sosyal güvenlik sıkıntılarının çözülmesini istedi.
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tairbek Sarpashev
ise Türk iş adamlarının yatırımlarım Kırgızistan’a
çekmek istediklerini belirterek, bilim, ekonomi ve
sosyal alanlarda iş birliği yapmak istediklerini ifade
etti. Tarım, enerji, ulaştırma, turizm sektörlerinde Türk
iş adamlarının Kırgızistan’ın dış piyasalara açılmasını
sağlayacağını anlatan Sarpashev, “Kapılarımız sizlere
açık. Hükümetimiz ciddi imkânlar sağlayacaktır.
Sıkıntılar giderilecektir. Şirketlerin denetiminde önemli
esneklikler getiriyoruz. Elektrik ve enerji konusunda
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fiyatlar çok düşük. Yüzde 90’ını kullanamıyoruz.
Büyük HES’ler için imkânımız var. Potansiyelimizi
sizinle değerlendirmek istiyoruz. Mallarımızı Avrupa
piyasasına sürmek istiyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu’na 3. fahri doktora
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’na,
Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi tarafından fahri
doktora verildi. Böylece Hisarcıklıoğlu, üçüncü defa
fahri doktora unvanına layık görülmüş oldu. Senato,
Hisarcıklıoğlu’na, dünya ve Türkiye ekonomisine
katkısı ve Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla
temsil etmesi nedeniyle fahri doktora verilmesine karar
verdi. Manas Üniversitesi Rektörü Sebahattin Bala,
“Manas Üniversitesi’nin misyonunu destekleyen çok
büyük hizmetler yapıyor. TOBB, destek vererek bize
yol açıyor. Büyük Türk medeniyetinin kurulması için
kurulması için çaba harcıyor” diye konuştu.

2013
ARALIK

Kırgızların
HES’lerine Talibiz
İŞ Konseyi için Bişkek’te bulunan 130 kişilik Türk heyeti, Kırgızistan’ın HES projelerine
talip oldu. Kırgız Başbakan Yardımcısı da turizm konusunda destek istedi.
TÜRKİYE, enerji potansiyelinin yüzde 90’mı
kullanamayan Kırgızistan’da HES projelerine talip oldu.
Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi toplantısı, Türkiye’den
yaklaşık 130 kişinin katıldığı bir heyetle Bişkek’te yapıldı.
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tairbek Sarpashev’in
de katıldığı toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’ın
yatırımlarda koyduğu 2030 hedeflerine ulaşması
için yürüttüğü çalışmalara katkı sağlayabileceklerini
söyledi. Kırgızistan’da bulunan zengin su kaynaklarının
elektrik üretiminde önemli bir işbirliği fırsatı olduğunu
söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu “Kırgızistan’ın hidroelektrik
potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için ortak
projeler geliştirebiliriz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Issık
Gölü’nün turizm alanında yatırıma açılması için işbirliği
yapılabileceğini de vurguladı.

Turizm konusunda destek
Kırgızistan’da karayolu taşıma ücretinin 12 bin dolar gibi
yüksek bir rakam olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu ücretin
düşürülmesi ve karayollarına alternatif ulaşım imkânlarının
aranması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu “İpek Yolu’nu
tren ağlarıyla, otobanlarla yeniden canlandırmalıyız.
Böylece Hazar, Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlanacak,
bölgemiz küresel ekonomiye daha güçlü entegre olacak”
dedi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bugüne kadar
Kırgızistan’a yarım milyar dolar yatırım yapan Türk
şirketleri, daha fazlasını da yapar. Bunun için Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın yenilenmesi
sürecinin bu yılsonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Ayrıca,
bağımsız bir tahkim mekanizması kurulmalı.” Kırgızistan
Başbakan Yardımcısı Sarpashev de “Turizmde Türkiye’nin
deneyiminden faydalanmak istiyoruz. HES potansiyelimizi
de sizlerle değerlendirmek istiyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB, Kırgızistan’ın
Gümrük Sahalarına Talip Oldu
Türkiye’nin 11 Gümrük kapısını modernize eden TOBB, Kırgızistan’ın
gümrük sahalarının modernize edilmesine de talip oldu. Bişkek’e 130 kişilik
işadamıyla çıkarma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kırgız gümrüklerinin
modernizasyonu için her türlü desteği vermeye hazır. Türkiye’nin gümrük kapılarını
modernize ederek ihracatçılarımıza önemli maliyet avantajı sağladık. Aynı şeyi burada
da yapmaya hazırız” dedi.
Türk Kırgız iş Konseyi Toplantısı dün Kırgızistan’ın
Başkenti Bişkek’te yapıldı. TOBB’un Türkiye’den
Bişkek’e taşıdığı 130 kişilik işadamının yanısıra Kırgız
iş dünyasının da büyük ilgi gösterdiği toplantıya
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tahirbek Sarpashev
de katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat’
Hisarcıklıoğlu, hem ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini
vurgu yaptı hem yatırımcıların ve ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması talebinde bulundu. Hızla
gelişen Kırgızistan’ı bölgenin parlayan yıldızı olarak
gördüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kırgızistan bizler
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için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Türkiye ile Kırgızistan
arasında yaklaşık beş saat uçuş mesafesi olmasına
S rağmen, iki ülke arasındaki ortak dil, tarih ve kültür
paydası bizleri yakın kılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda
bu beraberliğimiz güçlenerek devam edecektir” dedi.

“HİDROELEKTRİK POTANSİYELİNİZİ
DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ”
Türkiye’nin verimliliğin artırılmasından ihracatın
çeşitlendirilmesine,
girişimci
KOBİ’lerin
teşvik

2013
ARALIK
edilmesinden, sektörlerin güçlendirilmesine kadar
birçok alanda deneyimlerini aktarmaya hazır olduğunu
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kırgızistan’da
bulunan zengin su kaynakları elektrik üretiminde bizim
için önemli bir işbirliği fırsatı. Kırgızistan’ın hidroelektrik
potansiyelinin ekonomiye’ kazandırılması için ortak
projeler geliştirebiliriz. Biz daha önce benzer bir
çalışmayı Gürcistan’da yaptık, olumlu sonuçlar aldık.
Buna benzer bir çalışmayı Kırgızistan’la yapmak bizi
son derece mutlu eder” şeklinde konuştu. Kırgızistan’ın
gittikçe ağırlaşan konut problemini çözmek için toplu
konut projelerini birlikte hayata geçirebileceklerini de
anlatan Hisarcıklıoğlu, şu tekliflerde bulundu: “Kırgız
gümrüklerinin modernizasyonu için her türlü desteği
vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Türkiye’nin gümrük kapılarını TOBB olarak modernize
ederek ihracatçılarımıza önemli maliyet avantajı
sağladık. Aynı şeyi burada da yapmaya hazırız. Bu
alanlarda güçlü işbirliği mekanizmaları geliştirebilirsek,
bugüne kadar Kırgızistan’a yarım milyar dolar civarında
yatırım yapan Türk şirketleri, Kırgızistan için daha
fazlasını yapacaktır.”

‘İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ SIRALADI’
Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının taleplerini
şöyle sıraladı: “Kırgızistan uluslararası taşıma
gerçekleştiren taşıt sürücülerinden ülkeye girişte vize
talep etmektedir. Bu uygulamanın kaldırılmasını talep
ediyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz Kırgızistan’a ciddi
yatırımlar yapıyorlar. Fakat süreçte bazı problemlerle
karşılaşıyorlar.
Kırgız
makamlarından
ricamız,
müteahhitlik şirketlerimize destek vermeleri, işlerini
kolaylaştırmalarıdır. Kırgızistan’da çalışan Türk
işçilerinin Sosyal Güvenlik probleminin çözümü için
Kırgızistan ile Sosyal güvenlik anlaşmasının bir an
önce yapılmasını bekliyoruz. Bir diğer sıkıntımız da
çalışma izinleri. Çalışma izinleri konusunda Kırgız
makamlarından Türk yatırımcılara gerekli kolaylığın
sağlanmasını istiyoruz.”

SARPASHEV: TARIM, TURİZM, SAĞLIK VE
HİDROELEKTRİK YATIRIMI BEKLİYORUZ
Toplantıya katılan Kırgızistan Başbakan Yardımcısı
Tahirbek Sarpashev ise Türk işadamlarına yatırım
çağrısı yaptı. Kırgızistan’ın tarım, sağlık, turizm ve
hidroelektrikte büyük yatırımlara ihtiyaç duyduklarını
anlatan, bu alanlarda Türkiye’nin deneyimlerinden
yararlanmak istediklerini ifade eden Başbakan
Yardımcısı Sarpashev, “Özel sektörün gelişmesi için
hükümetin müdahalesini en aza indirdik. Kolaylıkla
ruhsat almaları özendiriyoruz. KOBİ’lerin kalkınması
için kanunlar çıkardık. Kırgızistan’da diğer ülkelere
oranla gelirden aldığımız oranlar çok düşük. Eğitilmiş
bir genç nüfusumuz var. Enerji sektöründe de çok
düşük tarifeler var. Hidroelektrik potansiyelimizin yüzde
90’nını kullanamıyoruz. Projeleriniz varsa buyurun
gelin. Türkiye ile ticaretimiz 19 yılda 11 kart arttı. Bunun
daha da artmasını istiyoruz” dedi.

FAHRİ DOKTORA UNVANI ALDI GİRİŞİMCİLİK
DERSİ VERDİ
Kırgızistan-Türkiye
Manas
Üniversitesi’nde
düzenlenen törenle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na
fahri doktora unvanı verildi. Üniversitede düzenlenen
törende konuşan Hisarcıklıoğlu, “girişimcilik ve özel
sektör” konulu bir ders verdi. Hisarcıklıoğlu, fahri
doktora unvanını Türk özel sektörü adına aldığını
söyledi. Türklerin anayurdu Talas’ın bir benzerinin
de memleketi Kayseri’de olduğunu anlatan Başkan
Hisarcıklıoğlu. “iki Talas’ı birleştirdik” dedi.
Rektör, Prof. Dr. Sebahattin Balcı, ‘Üniversitemizi
1995, yılında kuruldu. Ortak kültür değerlerimizde
yetişen bir nesil yetiştirmek misyonuyla çalışıyoruz.
Kararlılıkla çalışmak zorundayız” dedi. Rektör Balcı
sözlerini şöyle sürdürdü, “İşimiz çok. Zamanımız
yok. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal bizim
karadan aka geçmemizi sağladı. Özel sektör eliyle
büyüyen Türkiye’nin lokomotifi ise şüphesiz ki özel
sektördür. Özel sektörü temsil eden TOBB Başkanımız
Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanı vermeyi
uygun bulduk. Kendisine, kabul edip buraya kadar
geldiği için teşekkür ediyoruz”
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Kırgızlar Yatırıma
Çağırıyor
Türkiye ve Kırgızistan iş adamları Bişkek’te TürkiyeKırgızistan İş Forumunda biraraya geldi. Forumda iki
ülke arasındaki işbirliği ihtimalleri değerlendirilirken,
yaşanan sorunlara ve çözüm yollarına değinildi.
Forumda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kırgız hükümetine ve iş adamlarına “İpekyolu’nu birlikte
canlandırma, turizmi geliştirme” teklifinde bulunurken,
müteahhitlik firmalarının işlerinin kolaylaştırılmasını,
çalışma izinleri ve sosyal güvenlik sıkıntılarının
çözülmesini istedi.

DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞABİLİRİZ
Türk ve Kırgız iş dünyasının önünde daha uzun
yol olduğunu kaydeden TOBB Başkanı, son 20
yılda yeniden şekillenen Avrasya siyasi haritasının
iş dünyanın işbirliği içinde hareket etmesini zorunlu
kıldığını söyledi. Kırgızistan’ın stratejik hedeflerinin
başında ekonomik büyüme yoluyla yaşam kalitesinin
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yükseltilmesi olduğunu, bunun için Türkiye ile birlikte
çalışılmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Burada verimliliğin
artırılmasından, ihracatın çeşitlendirilmesine, küçük
ve orta ölçekli girişimciliğin teşvik edilmesinden,
sektörlerin güçlendirilmesine kadar birçok alanda size
deneyimlerimizi aktarabiliriz” diye konuştu.

İPEKYOLU TRENLE GELİŞSİN
O Turizmin geliştirilmesi için işbirliği öneren
Hisarcıklıoğlu, iki ülke iş adamları arasında
gerçekleşebilecek şu önerileri dile getirdi: “Alternatif
ulaştırma imkanları gerekiyor, İpekyolu’nu geniş
tren ağlarıyla, otobanlarla yeniden canlandırmalıyız.
Kırgızistan’ın yüzyılımızın projesi olan İpekyolu’nun
canlandırılması sürecine katılması gerekir. Kırgız
gümrüklerinin modernizasyonu için her türlü desteği
vermeye hazırız.”

2013
ARALIK

TOBB, TIR Şoförleri İçin
Vize Muafiyeti İstedi
Türkiye Kırgızistan İş Forumu’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasını sevinçle
karşıladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TIR şoförlerinden hâlâ vize istendiğine dikkat
çekerek, “Gelin, bunu da kaldırın.” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB)
öncülük ettiği ‘Türkiye Kırgızistan İş Forumu’, dün
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. Foruma
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tairbek Sarpashev,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu katıldı.
Forumda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Kırgızistan’ın serbest piyasa ekonomisine geçiş
çalışmalarını desteklediklerini söyledi. TOBB olarak
beklentilerini de dile getiren Hisarcıklıoğlu, Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın
yenilenmesi
sürecinin
bu
yılsonuna
kadar
tamamlanmasını beklediklerini söyledi ve şöyle devam
etti: “İki ülkenin yatırımcıları arasında oluşabilecek

anlaşmazlıkların çözümü noktasında bağımsız bir
tahkim mekanizmasının kurulmasını son derece
önemsiyoruz. İki ülke arasında vizelerin karşılıklı olarak
kaldırılmış olması, biz girişimciler için sevindirici bir
gelişmedir. Ancak iki ülke arasında vizeler kalkmasına
rağmen Kırgızistan, uluslararası taşıma gerçekleştiren
taşıt sürücülerinden ülkeye girişte vize talep etmektedir.
Bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz.” dedi.
Kırgızistan’a ciddi yatırımlar yapan müteahhitlik
şirketlerinin de birtakım sorunlar yaşadıklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Kırgız makamlarından ricamız,
müteahhitlik şirketlerimize destek vermeleri, işlerini
kolaylaştırmalarıdır.” dedi. Kırgızistan’da çalışan Türk
işçilerinin sosyal güvenlik sorununun çözümü için
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2013
ARALIK
Kırgızistan ile sosyal güvenlik anlaşmasının bir an
önce yapılması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
çalışma izinleri konusunda Kırgız makamlarından Türk
yatırımcılara gerekli kolaylığın sağlanmasını istedi.
Hisarcıklıoğlu, “Son 20 yılda yeniden şekillenen
Avrasya siyasi haritası, bizlerin işbirliği içinde hareket
etmesini zorunlu kılmaktadır.” dedi. Kırgızistan’ın
demokrasi yolunda attığı adımların başarısına dikkat
çekti. Türk özel sektörü olarak Kırgızistan’ın serbest
piyasa ekonomisine geçiş çalışmalarının destekçisi
olduklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Kaliteli
demokrasi ve güçlü ekonomi bir elmanın iki yansıdır.”
ifadelerini kullandı. Türkiye’nin birçok alanda elde
ettiği tecrübeyi Kırgızistan’la paylaşmaya hazır
olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı, fırsatlara dikkat
çekti. Kırgızistan’da bulunan zengin su kaynakları,
hidroelektrik potansiyeli, turizm, konut ve lojistik gibi
işbirliği alanlarından bahsetti. “İkili ticaretin artması için
taşıma maliyetlerinin azaltılması, karayoluna alternatif
ulaştırma imkânlarının geliştirilmesi gerekmektedir.”
dedi.
Kırgızistan’ın Türkiye tecrübesinden faydalanmak
istediğini söyleyen Kırgızistan Başbakan Yardımcısı
Tairbek Sarpashev, “Şu anda bütün alanlarda yatırım
yapılabilir. Sağlık alanında yapılacak yatırımlara
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kolaylıklar sağlıyoruz. Ayrıca tarım alanındaki
yatırımcıları da Gelir Vergisi’nden muaf tutmayı
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Manas Üniversitesi’nden Hisarcıklıoğlu’na
fahri doktora
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, dün
düzenlenen törenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora verdi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te verilen doktora
töreninde Hisarcıklıoğlu’nun özgeçmişi okundu.
Törendeki konuşmasında Türkiye’nin 1982 yılında
petrol giderlerini karşılayacak kadar ihracatı olmadığını
söyleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, özel sektörün
82’den bu yana çok büyük bir başarı sağladığını
söyledi. Sağlanan bu başarı nedeniyle özel sektörün
yüzde 90’ından fazlasını temsil eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora verilmesini uygun
gördüklerini paylaştı. Hisarcıklıoğlu, özgeçmişinin
ardından cübbesini giyerek, “ Girişimcilik ve kalkınmada
özel sektörün rolü” konulu açılış dersini verdi. TOBB
Başkanı, doktorayı, temsil ettiği tüm kurumlar adına
aldığını kaydetti. Büyük savaşlardan mağlubiyetle
çıkan ülkelerin girişimcilik sayesinde yeniden eski
gücünü kazandığını belirtti.

2013
ARALIK

Hisarcıklıoğlu’ndan
‘Transatlantik’ Çıkışı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Avrupa
Birliği (AB) sürecine alternatif bulması gerektiğini
söyledi. Kırgızistan’da bir grup gazetecinin sorularını
cevaplandıran Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Türkiye
olarak, AB’ye girdik girdik, giremezsek ABD ile özellikle
Transatlantik anlaşmasına benzer bir müzakereyi
başlatmamız lazım. Yoksa büyük pazarın içinde
olmayacağız. Bütün ülkeler artık kendilerine ticari
kamplar kuruyor, eğer dışarıda bırakırsanız o ülke
başka bir kampın içinde yer almak durumunda kalacak.
Türkiye olarak stratejimizi çizerken, Türkiye ile beraber
hareket edebilecek ülkelerin stratejisini ortaya koyuyor
almak lazım.”

Birlik kursak güzel olur
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
heyet onuruna Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda yemek
verdi. Asya’da birçok bölgede Türkler’in yaşadığını
hatırlatan Atambayev, “Ankara’dan Rusya’ya kadar,
Astana’dan Ankara’ya kadar bir birlik yapsak çok güzel
olacak” diye konuştu.

Eximbank kredi açsın
Kırgızistan’da enerji yatırımları konusunda
Eximbank’ın kredi açmasına ilişkin taleplerin kendisine
iletildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Çin’in, Rusya’nın,
Kore’nin buralarda bu tip operasyonları var. Türkiye,
Avrupa ile Asya arasında ne ise Kırgızistan da Çin’le
Avrupa arasında o, önemli bir ülke. Özellikle enerjide
Eximbank kredisi kapsamında ihtiyaçları var. Su
rezervleri çok fazla” diye konuştu.
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2013
ARALIK

Anadolu’nun Ürünleri
‘Viking Treni’ İle Taşınacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) demiryolu atağı. Anadolu sanayicisinin
ürettiği ürünler Avrupa’dan sonra Baltık ülkelerine de trenle taşınacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek
yıl ağustos ayından itibaren Viking Treni ile Baltık
ülkelerine tarifeli tren seferlerinin başlayacağını bildirdi.
Yeni rotayla, Anadolu’dan demiryoluyla toplanan yükler
Tekirdağ’a ve buradan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna,
Belarus ve Litvanya’ya kadar ulaşacak.

Resmen kabul edildi
TOBB’dan yapılan açıklamada Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonlar AŞ’nin (BALO) yaklaşık bir
yıldır sürdürdüğü görüşmelerini tamamlayarak ‘Viking
Kombine Taşımacılık’ tren operatörleri arasına katıldığı
kaydedildi.

270

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

BALO’nun, 4- 5 Aralık tarihlerinde Beyaz Rusya’da
yapılan, Viking Treni Operatörlerinin yıllık toplantısında
resmi olarak Viking Tren Operatörü olduğu ifade edildi.
Seferler artacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne
kadar Anadolu sanayicisinin ürettiği ürünlerin ulaşım
sorunları ve sistem olmaması nedeniyle demiryollarıyla
Avrupa ve Baltık ülkelerine taşınamadığını hatırlatarak,
BALO’nun, bu yılın eylül ayında Avrupa’ya tarifeli tren
seferlerine başladığını anımsattı. Gelecek yıl ağustos
ayından itibaren Viking Treni ile Baltık ülkelerine
de tarifeli tren seferleri başlayacağını bildiren
Hisarcıklıoğlu, 8 Eylül’de tarifeli tren seferlerine

2013
ARALIK
başlayan ve Almanya’ya haftada iki kez tam kapasite
giden BALO’nun, Ocak 2014’ten itibaren Avrupa’ya
haftada 3 trenle gitmeye başlayacağını, 2014 sonuna
kadar Türkiye’nin ihraç ürünlerini Avrupa’ya karşılıklı
olarak haftada 10 blok trenle taşımayı hedeflediğini
kaydetti.

‘Gül Treni’ hazırlıkları sürüyor
Önemli bir proje üzerinde de çalıştıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, İstanbul’dan İslamabat’a kadar tarifeli
blok tren seferlerini başlatmak için Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün soyadını taşıyan Gül Treni hazırlıklarını
da yaptıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin son
10 yılda özel sektörün dinamizmiyle ayağa kalktığını ve
koşmaya başladığının altını çizdi.
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2013
ARALIK

‘Viking Treni’ Gelir,
Hoş Gelir
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek yıl ağustos ayından
itibaren Viking Treni ile Baltık ülkelerine de tarifeli
tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonların (BALO), 8 Eylül’de başladığı
Anadolu ve Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı
faaliyetlerinden sonra Kuzey Avrupa ve İskandinavya
ülkelerine de demiryolu taşımacılığına başladığı
belirtildi.

272

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

‘Gül’ treni de yolda
Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar Anadolu sanayicisinin
ürettiği ürünlerin ulaşım sorunları ve sistem olmaması
nedeniyle demiryollarıyla Avrupa ve Baltık ülkelerine
taşınamadığını anımsatarak, BALO’nun, bu yılın eylül
ayında Avrupa’ya tarifeli tren seferlerine başladığını
kaydetti. Önemli bir proje üzerinde de çalıştıklarını
aktaran Hisarcıklıoğlu, İstanbul’dan İslamabad’a
kadar tarifeli blok tren seferlerini başlatmak için
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün soyadını taşıyan Gül
Treni hazırlıklarını da yaptıklarını da açıkladı.

2013
ARALIK

Demiryoluyla İhracatta
Yeni Pazar
Eylül’de Avrupa’ya gitti
Büyük Anadolu

Lojistik

Ağustos 2014’te başlayacak
Organizasyonlar AŞ

(BALO), 8 Eylül 2013 tarihinde başladığı Anadolu
ve

Avrupa

arasındaki

demiryolu

taşımacılığı

faaliyetlerinden sonra, Kuzey Avrupa ve İskandinavya

ülkelerine de demiryolu taşımacılığına başlıyor. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde BALO
projesi ile Anadolu’da üretilen ürünlerin demiryoluyla
dünyaya ulaştırılması hedefleniyor.

BALO Beyaz Rusya’daki Viking Treni Operatörleri
toplantısına katılarak ‘Viking Kombine Taşımacılık’
tren operatörü oldu. Ağustos 2014’te başlayacak
yeni rotayla Anadolu’dan toplanan yükler Bulgaristan,
Romanya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya’ya ulaşacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seferler Eylül
ayında başladı. Gelecek yıl Ağustos’tan itibaren Viking
Treni ile Baltık ülkelerine de | tren seferleri başlayacak”
diye konuştu.
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2013
ARALIK

Anadolu,
Viking Seferine Başlıyor
ANADOLU
sanayicisinin
ürettiği
ürünler,
Avrupa’dan sonra Baltık Ülkeleri’ne de demiryoluyla
taşınacak. “Viking Treni” ile yapılacak taşımaların
Ağustos 2014’te başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde kurulan Anadolu
lojistik Organizasyonlar AŞ (BALO), yaklaşık bir yıldır
sürdürdüğü görüşmelerini tamamlayarak ‘Viking
Kombine Taşımacılık’ tren operatörleri arasına katıldı.
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BALO, 4-5 Aralık 2013 tarihlerinde Beyaz Rusya’da
yapılan, Viking Treni Operatörlerinin yıllık toplantısında
resmi olarak Viking Tren Operatörü oldu. Anadolu’dan
demiryolu ile toplanan yükler Tekirdağ’a ulaştırılacak
ve buradan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus
ve Litvanya’ya kadar ulaşacak.

2013
ARALIK

Anadolu’nun Yükünü
Bu Kez Viking Taşıyacak
BÜYÜK Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ
(BALO), 8 Eylül 2013 tarihinde başladığı Anadolu
ve Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı
faaliyetlerinden sonra, Kuzey Avrupa ve İskandinavya
ülkelerine de demiryolu taşımacılığına başlıyor. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde
kurulan BALO, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü
görüşmelerini
tamamlayarak
‘Viking
Kombine
Taşımacılık’ tren operatörleri arasına katıldı. BALO,
4- 5 Aralık 2013 tarihlerinde Beyaz Rusya’da yapılan,
Viking Treni Operatörlerinin yıllık toplantısında resmi
olarak Viking Tren Operatörü oldu. Ağustos 2014’te

başlayacak yeni rotayla, Anadolu’dan demiryolu ile
toplanan yükler Tekirdağ’a ulaştırılacak ve buradan
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya’ya
kadar ulaşacak.

Gül Treni de yola çıkacak
Öte yandan TOBB önemli bir proje üzerinde
daha çalışıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
“İstanbul’dan İslamabat’a kadar tarifeli blok tren
seferlerini başlatmak için Sayın Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül’ün soyadını taşıyan ‘GÜL Treni’
hazırlıklarını da yapıyoruz” dedi.
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2013
ARALIK

TOBB Başkanı’ndan
‘BALO’ Daveti
“Büyük Anadolu Lojistik Organizyonları(BALO) projesi ile Avrupa’ya demiryolu
taşımacılığının önünü açtık” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin yeni
projelerden daha fazla yararlanması çağrısı yaptı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde kurulan Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonlar AŞ (BALO), faaliyetlerini büyütüyor.
8 Eylül 2013 günü tarifeli seferlerine başlayan ve
Almanya’ya haftada iki kez tam kapasite giden BALO,
Kuzey Avrupa ve İskandinavya ülkelerine de demiryolu
taşımacılığı başlatacak. Projeleri Star’a değerlendiren
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa ve Baltık
ülkelerine demiryolu ile taşımacılığının önünü açtıklarını
vurgulayarak, yeni projelerden KOBİ’lerin daha fazla
yararlanması çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin
cari açığına ilaç olan KOBİ’lerin ihracat potansiyelini
daha da artırmak için ve gümrük birliğinde bugüne
kadar değerlendiremediğimiz yeni fırsatları yakalamak
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için BALO projesini başlattık ve gümrük kapılarını
modernize ediyoruz” dedi. TOBB olarak KOBİ’lere
ve iş dünyasına yönelik birçok hizmet sunduklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “Bunlardan
sadece ikisi hakkında kısa bilgiler aktarayım. Birincisi
BALO. İkincisi gümrük kapılarının modernizasyonu.
BALO projesi ile sanayicinin rekabet gücünü
artırmayı hedefliyoruz. Özellikle nakliye masraftan,
Anadolu’daki sanayicimizin rekabet gücünü engelliyor.
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olmasına
rağmen, bu avantajı sadece batı bölgesindeki illerimiz
kullanabiliyor. Nakliye masrafları rekabet gücünü
azalttığı için; Anadolu, gümrük birliğine giremiyor.
8 Eylül’de başlayan Anadolu ve Avrupa arasında

2013
ARALIK
demiryolu taşımacılığı yapılan BALO projesi ile bu
soruna çözüm getirdik. Yeni yaptığımız Viking Treni
anlaşması ile de Türkiye üzerinden Baltık ülkelerine
yeni bir ticaret yolu açıyoruz. İnşallah Ağustos 2014
tarihinde uygulama başlayacak.”

Lojistik merkezi olabiliriz
“İş dünyasının çatı kuruluşu olarak Asya ve
Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, daha fazla
ticari kazanca dönüştürmenin arayışı içindeyiz” diyen
Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak gerçekleştirdiğimiz
gümrük kapılarının modernizasyonu ve BALO projesi
bu vizyonun sonucudur. En büyük 10 ekonomi arasına
girme, 500 milyar dolar ihracat hedeflerini telaffuz

ediyoruz. Artık bu bize uzak gelmiyor. Türkiye’yi
sanayi devi yapmanın yanında, bir transit geçiş yolu
ve lojistik merkezi yapmaktan bahsediyoruz” dedi.
KOBİ’ler ekonominin bel kemiği TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki
yerini söyle özetledi: “Türkiye ekonomisinin bel kemiğini
KOBİ’ler oluşturuyor. Gecen yıl itibariyle KOBİ’ler
ihracatın yüzde 63’ünü (95 milyar dolar), ithalatın yüzde
39’unu (92 milyar dolar) gerçekleştirdi. KOBİ’lerin net
dış ticaret fazlası 3 milyar dolar. KOBİ’ler dışındakilerin
net dıs ticaret açığı 87 milyar dolar. KOBİ’ler toplam
firmaların yüzde 99.9’unu, istihdamın yüzde 76’sını,
toplam satışların yüzde 63’ünü, yatırımın yüzde 54’ünü,
Ar-Ce harcamalarının yüzde 17’sini gerçekleştiriyor.”
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2013
ARALIK

Yenilenen Kapılardan
Devlete 1 Milyar Lira
Gümrük kapılarında kamunun zarara uğradığı iddialarına yanıt veren TOBB Başkanı
“Aksine kamunun 1 milyar kazancı oldu” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, modernize edilen gümrük
kapılarından kamu kazancının 1 milyar liraya ulaştığını,
iddia edildiği gibi kamunun zarara uğramadığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, dün bir
gazetedeki “İşte Meclis’ten Gizlenen Rifat Baba
Raporu” haberi ile ilgili olarak bir açıklama yapılması
lüzumunun doğduğunu belirtti. Kendisinin gümrük
kapılarından bir kuruş maddi kazanç elde etmediğinin
altını çizen Hisarcıklıoğlu ‘gümrük kapılarından bir
kazancı olduğu’ algısı oluşturulmaya çalışılan haberle
ilgili olarak hukuki haklarım da kullanacağını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gümrük kapılarının Yap-İşletDevret (YİD) modeli çerçevesinde Gümrük ve Turizm
İşletmeleri Ticaret AŞ (CTİ) tarafından modernize
edildiğini hatırlatarak “Modernizasyonu tamamlanan
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6 kapı için 300 milyon liralık yatırım yapıldı. Yatırımı
devam eden 5 kapının ise yaklaşık 450 milyon liraya
mal olacağı hesaplandı. Böylece devletin kasasından
tek kuruş çıkmadan yaklaşık 750 milyon liralık yatırım
yapılmış olacaktır.”

Bakanlık: Büyük haksızlık
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada ise “Kara gümrük kapılarımız yap-işletdevret modeliyle bütçeden bir kuruş bile harcanmaksızın
yenilenmektedir” denildi. Devletin cebinden beş kuruş
para harcamadan gümrük kapılarının modernize
edildiği belirtilen açıklamada “Tüm dünyanın örnek
gösterdiği bu uygulamayı, devletin zarara uğradığı
şeklinde yansıtmak en basit ifadeyle haksızlıktır”
vurgusu yapıldı.

2013
ARALIK

Türkiye’yi Demiryollarının
Efendisi Yapacak
“YAPTIĞIMIZ işler yurt dışında önemli etki
oluşturuyor” diyen Hisarcıklıoğlu “İngilizler’in önde
gelen iş ve kültür dergisi Monocle, son sayısında
Türkiye’nin demiryolu devrimi yaşadığına ve demiryolu
taşımacılığının yükselmeye başladığına dikkat
çekiyor. 13 bin kilometre uzunluğunda demiryoluna
sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin ihracatının deniz
ve karayolu ile taşındığına değinen dergide, BALO
şirketinin Türkiye’yi demiryollarının efendisi yapmaya
soyunduğunun yorumu yer aldı” dedi. Modernize

edilen gümrük kapılarının da dünyada örnek model
olarak gösterildiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Birleşmiş Milletlerin’ Sınır Geçişlerinde
En İyi Uygulamalar’ çalışmasında bu proje dünyaya
örnek gösterilen bir uygulama olarak yer alıyor. 7 sınır
kapısını modernize ettik. Dünyanın en iyi teknolojik
altyapılarını kurduk. Vakit israfı yarı yarıya düştü işlem
maliyeti azaldı. Dünya Bankası Lojistik Endeksi’nde bu
modernizasyonların yapılmasıyla birlikte Türkiye 155
ülke içinde 39’uncu sıradan 27’nci sıraya yükseldi.”
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2013
ARALIK

TOBB, 913 Meslek Kursunu ‘Talep Olmadığı’
İçin Kapattı İş Beğenmeyen PİYANGO Peşinde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR ile başlattıkları Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri projesinde ‘ilgi olmadığı’ için 20 bin kişilik işgücü talebinin
karşılanamadığını söyledi ve “İşsiz kardeşimize iş beğendiremiyoruz. Aynı kardeşim
şimdi piyango kuyruğunda” dedi.
TÜRK iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile
İŞKUR işbirliğinde Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) Beceri’10 projesini 2010 yılında
başlattık. İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve nitelikli
eleman talepleri belirleniyor. Sonra meslek kursları
açılıyor ve işsizler meslek ediniyor. Kurslarını başarıyla
tamamlayanlar iş sahibi oluyor. Ancak bugüne kadar
kursiyer yetersizliğinden, yani işsiz kardeşlerimizin ilgi
göstermemesinden dolayı bugüne kadar 913 kurs iptal
edildi. Özel sektörün yaklaşık 20 bin kişilik işgücü talebi
karşılanamadı” dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
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BAŞKAN, 100 KİŞİ ALIRIM
Anadolu’nun her yerini dolaşan, sanayicinin,
tüccarın sorunlarını dinleyen çözüm arayan birisi olarak
söylüyorum. Her yerde aynı dert. İş adamımız diyor ki;
“Başkan, 100 kişiye ihtiyacım var. Tornacı, kaynakçı,
frezeci elemanlar anyonun, ama bulamıyorum”. Bir
başkası, yeni sipariş aldığım ama eleman bulamadığı
için ürünleri zamanında yetiştiremediğini anlatıyor. Bu
tür örnekler Anadolu’nun her yerinde yaşanıyor.

İŞİ BOŞVER PİYANGO VAR
Ama işsizlere de iş beğendiremiyoruz. İşi
beğenmeyen işsiz kardeşlerimiz bir bakıyorsunuz milli

2013
ARALIK
piyango kuyruğunda. Kısa yoldan zengin olmak istiyorlar.
Geleceğini piyango kuyruğunda arıyorlar. Kimse koluna
altın bilezik takmak istemiyor. Üzülüyorum. Ülkemizin
geleceği adına üzülüyorum. Projenin üçüncü uygulama
yılı sonuçlarına bakıldığında; işsiz kardeşlerimiz tarım
ve hayvancılık, mobilya, gıda ve içecek, madencilik
sektörlerindeki meslek kurslarına hiç ilgi göstermiyor.
En çok iptal edilen kurslar ve sayıları şöyle; “Mobilya
Ustası” (58), “Gaz-altı Kaynakçısı” (53), “Makineci Dikiş” (34) ve “Dikiş Makinesi Operatörü” (28), “Kablo
Gruplama İşçisi” (25), “Pres Tezgâhı Operatörü” (16),
“Kaynakçı - Oksijen ve Elektrik” (16), “Dokumacı
- Dokuma Makinesi Operatörü” (14), Elektrik Ark
Kaynakçısı (13), “Torna Tezgâhı Operatörü” (13) oldu.
Sadece 2013 yılında ise 185 kurs iptal edilirken, 3 bin
205 kişilik işgücü talebi karşılanamadı. En çok, elektrikelektronik, bilgisayar, otomotiv meslek kurslarına ilgi
gösterdiler.

Firma sahiplerine ve işsizlere ne gibi imkânlar
sunuluyor
•
•

Firmalar, TOBB’a bağlı odalara “Eleman Arıyorum”
başvurusu yaparak işgücü stajyer talep edebiliyor.
Kurslarda işsizler 3 ay teorik, 3 ay işbaşı (staj)
eğitimine tabi tutuluyor.

•

Firmalar

kursa

katılacak

kişileri,

mülakatlara

katılarak kendisi seçebiliyor.
•

Eğitimler meslek liseleri veya işyerinde yapılabiliyor.

•

Kurs sonrası istihdam edilen kişilerin 18-29 yaş
arası erkekler ve yaştan bağımsız olarak kadınlar
için 42 ay süreyle, 30 yaş üstü erkekler için 30 ay
süreyle sigorta primi işveren payı ödemeleri devlet
tarafından ödeniyor.

•

6 aylık kursa başlayan işsizlere haftada en fazla 40
saat ders veriliyor. Kurs bitirme belgesi almak için
100 üzerinden en az 60 almak gerekiyor.

•

Kursiyere teorik eğitimde günlük 20 TL, işbaşı
eğitimi (staj) boyunca da 25 TL ödeniyor.

•

Eğitim

süresince;

“İş

Kazası

ve

Meslek

Hastalıklarına” karşı sigorta primleri ödeniyor,
“Genel Sağlık Sigortası” da yapılıyor.
•

UMEM meslek kursları işverenlerin talebine göre
açıldığı için, kurs biter bitmez talepte bulunan
işyerinde işe başlanma imkânı tanınıyor.
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Hisarcıklıoğlu:
Macaristan Vize Kolaylığı Sağlayacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Macaristan vizesi konusunda
işadamları için kolaylaştırıcı bir formül geliştirildiğini
belirterek, “Oda ve borsalarımızın vereceği referans
mektubuyla Macaristan Büyükelçiliğine vize başvurusu
yapacak, iş adamlarımıza uzun sureli ve çok girişli vize
verilecek” dedi. TOBB’a bağlı bazı oda ve borsalar
ile Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İstanbul
Başkonsolosluğu arasında, işadamlarına vize kolaylığı
sağlayacak protokoller Avrupa Birliği Bakanlığı’nda
imzalandı.
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Vize Kolaylığı ile ilgili bilgi veren Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “AB ile vize müzakereleri tamamlanıncaya
kadar, iş adamlarımıza kolaylık sağlayacak bir paket
geliştirdiler. Bu süreç oda ve borsalarımızın işbirliği ile
yürütülecek. Oda ve borsalarımızın vereceği referans
mektubuyla Macaristan Büyükelçiliğine vize başvurusu
yapacak işadamlarımıza uzun süreli ve çok girişli vize
verilecek.”

2013
ARALIK

‘Turizm Altın
Yumurtluyor’
Herkesin yiyeceği çok ekmek olduğu turizm sektöründe altyapı sorununun çözülmesi
gerekliği vurgulandı
‘Turizm altın yumurtluyor’ TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, ‘Turizm, alma ağacının altında değildir.
Bu sektör altın yumurtlayan tavuktur. Tavuğa yeteri
kadar gıda verirseniz, bin katını size geri verir. O
yüzden bu sektöre gözümüz gibi bakmalıyız” dedi

Çok ciddi gelişmeler kaydedildi
TÜRKİYE için lokomotif sektör olan turizmin
önemine işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye turizmde çok ciddi bir gelişme kaydetti. Turizm
sektöründe sizlerin de bizlerin de çocuklarımızın da
daha çok yiyeceği ekmek var ama bunun için öncelikle

altyapı sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerekiyor”
diye ifade etti.

Türkiye’de yüzde 10 büyüdü
DÜNYA turizmi yılda ortalama yüzde 3 büyürken,
Türkiye’de yüzde 10 büyüme kaydedildiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 2013 yılı turizm gelirinin
31 milyar dolara ulaştığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “O
yüzden bu işe gönül vermiş, elini taşın altına koymuş
olan herkese tek tek altın madalya verilse yeridir” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Turizm, alma ağacının
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Turizm Altın Yumurtluyor’
Altında değildir. Bu sektör altın yumurtlayan tavuktur.
Tavuğa yeteri kadar gıda verirseniz, bin katını size geri verir.
O yüzden bu sektöre gözümüz gibi bakmalıyız” dedi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“(Turizm sektörü) Burada sizlerin de bizlerin de çocuklarımızın
da daha çok yiyeceği ekmek var ama bunun için öncelikle
altyapı sorunlarının çözülmesi gerekiyor” dedi. Türkiye
Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) Mardan Palace
Otel’de yapılan 4. Genel Kurulunda konuşan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye için lokomotif sektör olan turizmin önemine işaret
ederek, “Turizm, alma ağacının altında değildir, aslında turizm
sektörü vermeye programlıdır. Bu sektör altın yumurtlayan
tavuktur. Altın yumurtlayan tavuğa yeteri kadar gıda verirseniz,
verdiğiniz katkının bin katim size geri verir. O yüzden bu sektöre
gözümüz gibi bakmalıyız” diye konuştu. Türkiye’nin turizmde
çok ciddi bir gelişme kaydettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
son 30 yılda dünyadaki turizm pastası 5 kat büyürken, Türk
turizm sektörünün 120 kat büyüdüğünü, 30 yıl önce binde
l’den bile az pay alırken, şimdi dünya turizminden alman payın
yüzde 3,5 olduğunu bildirdi. Dünya turizmi yılda ortalama
yüzde 3 büyürken, Türkiye’de yüzde 10 büyüme kaydedildiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 2013 yılı turizm
gelirinin 31 milyar dolara ulaştığım söyledi. Sektörün ekonomik
büyümenin dinamosu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
“O yüzden bu işe gönül vermiş, elini taşın altına koymuş olan
herkese tek tek altın madalya verilse yeridir” dedi.
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ALTYAPININ ÖNEMİ
Türkiye’nin dünya turizm pastasından alacağı payı
rahatlıkla büyütebileceğim vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 640
kilometre sahile sahip Antalya’nın bile tek başına 50 milyon
turisti rahatlıkla misafir edebileceğim anlattı. Sektöre yatırım
yapanların doğru zamanda doğru sektöre yatırım yaptığım
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Burada sizlerin
de bizlerin de çocuklarımızın da daha çok yiyeceği ekmek
var ama bunun için öncelikle altyapı sorunlarının çözülmesi
gerekiyor. Antalya’ya gelen turisti Kapadokya istiyor. Şimdi
bizim gelen turistten daha fazla katkı alıyor olmamız lazım.
Antalya’yı Kapadokya’ya bağlamamız lazım. Bunun için
Antalya’nın hızlı trene ihtiyacı var. Antalya’ya yapılacak her
türlü yatırım, hızla dönebilecek potansiyele sahip. Önemli bir
sorunumuz Kıyı Kanunu. Bu konuda yetkili grup çok fazla,
bir tek bir patron olsun istiyoruz. Her bir bakanlığı kapı kapı
gezmekten yorulduk. Bizim bakanlığımız Kültür ve Turizm
Bakanlığı. Biz tek bir adrese gidelim, derdimizi anlatalım,
siyaset ne diyorsa ona razıyız. Diğer bir konu ecrimisil
(işgal) meselesi. Biliyorsunuz buraya otel yapılmasının
nedeni deniz. Deniz olmazsa burada yatırım olmaz. Şimdi
(vay şezlong koydun, vay böyle yaptın, vay şöyle yaptın)...
Şezlong olmadan adamı denize nasıl sokacağız. Siz bizim
derdimizi anlarsınız ama Maliye bize başka gözle bakıyor.”
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Hisarcıklıoğlu: STA ile
Sorun Kökünden Çözülür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Gümrük (Birliği’nden defayı
Meksika malları Türkiye’ye serbestçe gelebilirken,
biz Meksika’ya mat satışında gümrük duvarlarıyla
karşılaşıyoruz, Meksika ile imzalayacağımız bir
Serbest Ticaret Anlaşması bu soruna kökten çözüm
getirecektir” dedi. Ekonomi Bakanlığı. TOBB ve
Dış Ekonomik ilişkiler Kumlu (DEİK) tarafından
düzenlenen “Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısında
konuşan Hisarcıklıoğlu, ‘Meksika’nın bir ayağı Kuzey
Amerika, bir ayağı Latin Amerika’da. Aynı şekilde,
Türkiye de, Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’ya
kolay erişimiyle kuzey yarım kürede merkezi bir vere
sahip. Biz, Türkiye ve &Meksika’yı, yeni küresel güç

mimarisinin en dinamik iki aktörü olarak görüyoruz”
diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “İş birliğine giden
yolda gerekli altyapının saklanması için ilk olarak iki ülke
arasında Yatırımların Teşviki ve Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesi Anlaşmaları, bizler için önem taşımakladır.
Türkiye, AB’nin Gümrük Birliğine dâhil. AB ile Meksika
arasında da 2000 yılından bu yana serbest ticaret
anlaşması yürürlükte. Burada bir haksızlıkla karsı
karşıyayız. Meksika ile imzalayacağımız bir Serbest
Ticaret Anlaşması bu soruna kökten çözüm çözecektir,
Vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamasına son
verilmelidir.”
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Macaristan’la
Vize Mutabakatı
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, TürkiyeMacaristan İş Forumu’nda konuştu. Olpak Macaristan
Başbakanı Viktor Orhan’ın, İstanbul’da gerçekleştirilen
çalışma yemeğinde 13 yıl aradan sonra geldiği
Türkiye’deki büyük değişime dikkat çektiğini aktardı.
Orhan’ın Türkiye’nin hızla iyi yolda ilerlemesine karşın
bu güzelliğin yeterince farkında olmadığını söylediğini
dile getiren Olpak, “Ben bu tespiti, yaşadığımız
bugünlerde daha da anlamlı buluyor, üzerinde
iyi düşünmemiz, birlik ve beraberliğimize sımsıkı
sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen ülkemizin
aydınlık geleceğine hep birlikte sahip çıkalım” dedi.
Programın ardından iki ülke arasında vize muafiyeti ve
işbirliği anlaşması imzalandı.
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5 MİLYAR $’LIK TİCARET
Her iki ülke başbakanının koyduğu 5 milyar dolar
dış ticaret hacmi hedefinin yakalanmasının öncelikleri
arasında yer aldığının altını çizen Olpak, bu açıdan
bakıldığında iş dünyası için önemli adımlardan olan
vize muafiyeti anlaşmasını oldukça önemli bulduklarım
söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban “ Türkiye,
küreselleşen dünyada kazanan olabilecek mi sorusu
soruluyordu. Gelinen noktada küreselleşmenin
kazananı olmuş, ekonomik olarak gelişim sağlamış bir
ülke görüyorum” dedi.

2013
ARALIK

Vize Kalksın
STA Kuralım
TACİRLER VİZESİZ TAŞINSIN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “Türkiye ile Meksika’nın ticareti 1 milyar
dolar. Meksika AB ile STA yaptı, ama Türkiye ile yapmadı.
Bu nedenle Meksika malları sıfır gümrük ile ülkemize
giriyor. Biz de Meksika’ya mal satarken vergi ve gümrük
duvarları ile karşı karşıya kalıyoruz. Yine benim vizesiz
Meksika’ya gitme imkânım yok. Burada sanayici ve tacirler
için vizeler kaldın imalı ki ülkeler birbirlerini tanısın” dedi.
Türkiye ile Meksika arasında tarihi bir adım atıldı.
İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak
üzere müzakere başlatma karan alındı. Bakan Nihat
Ergün, “İla ülkenin ticareti yakın vadede 5 milyar dolar,
orta vadede 10 milyar dolar olmalı” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Meksika’ya vizeleri kaldırmayı, serbest ticaret
anlaşması (STA) yapmayı teklif etti. Nihat Ergün,

“STA görüşmeleri başlamalı. Avrupa Birliği (AB) ile
Meksika’nın tarafı olduğu STA, 2000’de yürürlüğe girdi.
Arada 13 sene var. Bu 13 seneyi telafi etme adına
görüşmeler bir an evvel başlamalı” dedi. Ekonomi
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından tertip
edilen Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısı yapıldı.
Toplantıya Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena
Nieto, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

HEDEF 10 MİLYAR $
Toplantıda söz alan Nihat Ergün, Türkiye’nin yeni
bölge ve ülkelere adım atarak ihracatını 160 milyar
dolara çıkardığını belirtti. “İki ülkenin ticareti yalan
vadede 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar
olmalı” diyen Ergün, Türkiye ve Meksika ticaretini
artırmak için atılan adımlara değinen Ergün “Biz, dün
paraflanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nı
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önemli görüyoruz. Tabii vize muafiyeti ile ilgili de bir
anlaşma yapılmalı. İki ülkenin sanayi adamlarının
ve siyasi iradelerinin bu yönde umutlan var. Yine
Meksika’nın AB ile STA anlaşması var. Meksika Türkiye
ile de bu anlaşmayı yapmalı. Türkiye, Gümrük Birliği
üyelerinden biri olarak Meksika ile aynı ticaret şartlarını
elde etmeli. Meksika Türkiye’ye yönelmeli, yatırımda
bulunmalı. STA görüşmeleri başlamalı” çağrısı yaptı.

TÜRK ŞİRKETLERE YATIRIM ÇAĞRISI
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise
Türkiye ve Meksika ekonomilerini açık, rekabetçi
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olarak yorumladı. Enrique Pena Nieto, Türkiye ile
alışverişlerinin artması gerektiğim vurgulayıp, “10
senede ticaret 1 milyar doları buldu. Ülkeme yapılan
yabancı yatıranlar 28 milyar dolan buldu. Enerji
reformu ile bu rakam daha da büyüyecek.” dedi. Öte
yandan Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısında bir
yatırım anlaşması imzalandı. Kayserili Çinkom AŞ
ve Meksikalı Zinc Nacionel firmasının tarafı olduğu
anlaşma kapsamında İzmir Aliağa’da 100 milyon dolar
tutarında üretim alanı kurulacak. Toplantıda ayrıca
sanayici Varol Dereli’ye Meksika devlet nişanı takdim
edildi.

2013
ARALIK

Meksika’ya
‘serbest ticaret’ teklifi
Türk-Meksika İş Konseyi toplantısına Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Meksika’ya vizeleri kaldırmayı, serbest ticaret
anlaşması (STA) yapmayı teklif etti. Nihat Ergün,”
STA görüşmeleri başlamalı. Avrupa Birliği (AB) ile
Meksika’nın tarafı olduğu STA, 2000’de yürürlüğe girdi.
Arada 13 sene var. Bu 13 seneyi telafi etme adına
görüşmeler bir an evvel başlamalı.” dedi. Ekonomi
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEK) tarafından
tertip edilen Türk-Meksika İş Konseyi toplantısı yapıldı.
Toplantıya Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena
Nieto, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Nihat Ergün, Türkiye’nin yeni bölge ve ülkelere

adım atarak ihracatını 160 milyar dolara çıkardığını
belirtti. Ergün, Türkiye ile Meksika’nın ekonomide önemli
merhale aldığına işaret ederken, “10 sene evvel 128
milyon dolar olan ticaret, şu an 1 milyar 200 milyon dolar.
Bunalımın ardından bile, 2009 ve ardından bile ticaret
önemli oranda arttı. Memnun edici, ama bu rakamlar
yine de yakışmıyor, iki ülkenin ticareti yakın vadede
5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar olmalı.”
ifadelerini kullandı. Meksika Devlet Başkanı Enrique
Pena Nieto ise Türkiye ve Meksika ekonomilerini açık,
rekabetçi olarak yorumladı. Enrique Pena Nieto, Türkiye
ile alışverişlerinin artması gerektiğini vurgulayıp, “ 10
senede ticaret 1 milyar dolan buldu. Bu oran daha da
artırılmalı.’’ temennisinde bulundu
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