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Çal›ﬂmadan, ö¤renmeden, yorulmadan,
rahat yaﬂaman›n yollar›n›
al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂ milletler
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonra istikballerini kaybetmeye
mahkumdurlar.
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TOBB VE B‹RL‹K BAﬁKANI
SAYIN M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU ‹LE ‹LG‹L‹
01 MART 2005 - 28 ﬁUBAT 2006 TAR‹HLER‹ ARASINDA (365 GÜN)
YAZILI VE GÖRSEL BASINDA N‹CEL‹K ANAL‹Z‹

• YAZILI BASINDAK‹ HABER SAYISI

..............

8682 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 24 HABERE KONU OLUNMUﬁ)

• YAZILI BASINDAK‹ MAKALE SAYISI

............

604 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 1.6 KEZ B‹R KÖﬁE YAZISI VEYA DE⁄ERLEND‹RMEYE KONU ED‹LM‹ﬁ)

• KAPSADI⁄I ALAN

...................................

175 GAZETE SAYFASI

(ORTALAMA HER 25 GÜNDE B‹R, TAMAMI TOBB VE BAﬁKAN’INI KONU ALAN, ‹Ç‹NDE
BAﬁKA H‹ÇB‹R HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU
ED‹LM‹ﬁ)

• YÜZÖLÇÜMÜ

........................................

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN

................................

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)

......................

42 00 00 Cm2 (4200 M2)
417 SAAT 07 DAK. 29 SAN.
239 SAAT 17 DAK. 31 SAN.

(TOPLAM 39 B‹N 384 DAK‹KA, YAN‹ YAKLAﬁIK HERGÜN, 108 DAK‹KALIK TELEV‹ZYON
HABER BÜLTEN‹NE KONU ED‹LM‹ﬁ)

9

May›s 2005
Yeni ﬁafak Gazetesi, 08.05.2005
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
“seçimli” 60. Ola¤an Genel Kurulu, bugün
Ankara’da yap›lacak. Akyurt’taki Büyük
Anadolu Oteli Mustafa Özbek Kongre ve Spor
Merkezi’nde bir gün sürecek. Genel kurula Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra çok say›da siyasinin de kat›lmas› bekleniyor. Hisarc›kl›o¤lu seçime tek aday olarak giriyor. TOBB Baﬂkan›, yaklaﬂ›k 1400 delege taraf›ndan seçilecek. Daha önceki düzenlemede TOBB Baﬂkan›,
Odalar Birli¤i bünyesinde oluﬂturulan 5 konseyde yer alan üyeler taraf›ndan belirleniyordu.

T
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BASINDA TOBB

Vatan Gazetesi 09.05.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleﬂtirilen 60’nc› Seçimli Ola¤an Genel Kurulu, bu güne kadarki en yüksek kat›l›mla gerçekleﬂti. Baﬂkan Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun tek
aday olarak girdi¤i seçimde, akﬂam saatlerine
kadar listenin aç›klanmamas› nedeniyle heyecanl› anlar yaﬂand›. Hisarc›kl›o¤lu, Genel Kurul’da baﬂkanl›k seçimlerinde kullan›lan bin 365
oydan geçerli olan bin 257 oyun tamam›n› alarak yeniden baﬂkanl›¤a seçildi. Genel Kurul’da
en çok konuﬂulan konu, geçti¤imiz ay bir gece
yar›s› operasyonuyla ‹stanbul Ticaret Odas› (ITO)
Baﬂkanl›¤›’na gelen AKP ‹stanbul Milletvekili
Nevzat Yalç›ntaﬂ’›n o¤lu Murat Yalç›ntaﬂ’›n ya
da onun ad›na ‹brahim Ça¤lar’›n listeye girip girmeyece¤i oldu.

T

• Erdo¤an’›n CHP lideri Baykal’› giriﬂte alk›ﬂlad›¤› gözlenirken, Baykal’›n Erdo ¤an’› alk›ﬂlamad›¤› dikkat çekti.
• TOBB Genel Kurulu’na hükümet üyelerinin kat›l›m› da yüksek oldu. Genel Kurul’a Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, TBMM Baﬂkan Vekili Sad›k Yakut, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu, Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe,
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal, DYP Genel Baﬂkan› Mehmet A¤ar, EPDK Baﬂkan› Yusuf Günay, Türk-‹ﬂ
Baﬂkan› Salih K›l›ç, DPT Müsteﬂar› Ahmet T›kt›k,
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, siyasi partilerin
temsilcileri ve çok say›da bürokrat kat›ld›.

Hisarc›kl›o¤lu Baﬂbakan’la Geldi
• Genel Kurul salonuna TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile
birlikte delegelerin alk›ﬂlar› ve TOBB Marﬂ› eﬂli¤inde girdi. Genel Kurul’da sayg› duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›’n›n okunmas›n›n ard›ndan bir multivizyon gösterisi sunuldu.
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“Cem Uzan” esprisi damgas›n› vurdu
• Genel Kurul’a, genel seçimlerde yüzde 7 oy almak ﬂart› nedeniyle konuﬂma yapmas› mümkün
olmayan ANAP Genel Baﬂkan› Erkan Mumcu kat›lmad›.

• Bu ﬂart› taﬂ›mas›na ra¤men Genç Parti Genel

Bir Polemik de Bakan Coﬂkun’dan

Baﬂkan› Cem Uzan ise Genel Kurul’a davet edil-

• Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun, MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Oktay Vural’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan kürsüye gelerek, “Buras› seçim
meydan› de¤il” dedi. Coﬂkun, Türk milletinin
MHP’ye iktidar olma ﬂans› verdi¤ini belirterek.
“Ancak siz muhtarl›¤›, say›n Ecevit’e vererek, ihtiyar heyeti oldunuz” dedi. Bakan Coﬂkun, CHP
Genel Baﬂkan› Baykal ile DYP Genel Baﬂkan›
A¤ar’›n da konuﬂmas›nda rakamlar› birbirine kar›ﬂt›rd›¤›n› ve Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
sözlerini yanl›ﬂ alg›lad›klar›n› söyledi.

medi¤i için kat›lmad›.
• Genel Kurul’da konuﬂmalar›n baﬂlamas›na yak›n saatlerde delegelerin birbirlerine yapt›¤›
“Cem Uzan gelmiﬂ, kürsüde konuﬂma hakk› istiyor” esprileri salonda heyecan yaratt›. ﬁaka oldu¤unun anlaﬂ›lmas› üzerine salon rahatlad›.

Multivizyon uyku getirdi
Genel Kurul’un baﬂ›nda TOBB’un faaliyetlerinin
anlat›ld›¤› multivizyon gösterisi 1 saati aﬂ›nca
konuklar›n uykusu geldi. Protokol s›ras›nda esnemeler dikkat çekerken. Baﬂbakan Yard›mc›s›
Mehmet Ali ﬁahin’in uzun süre esnedikten sonra k›sa süre uyuklamas› gülümsemelere neden
oldu.

‹TO yar›ﬂ›ndan son anda
çekilen ‹brahim Ça¤lar
TOBB yönetimine seçildi
Tek liste ile gidilen seçimlerde, Yönetim Kuru-

Bin 400 delegeye
laptop hediyesi
TOBB yönetimi, Genel Kurul için Ankara’ya gelen
delegelere hediye sürprizi yapt›. Bin 400 Delege,
363 Oda ve Borsa Genel Sekreteri ile 300 Meclis Baﬂkan›’na verilmek üzere al›nan dizüstü bilgisayarlar, Genel Kurul öncesi kat›l›mc›lara hediye edildi. Edinilen bilgiye göre, TOBB tanesi bin
300 dolar olan HP marka dizüstü bilgisayarlar›
900 dolara ald› ve toplam›na 2 milyon dolar yak›n para ödedi

Hisarc›kl›o¤lu:
Baz› siyasilerin arka
bahçe sevdas› var

lu’nda 9 kiﬂi yerini korurken, 5 yeni aday yer ald›. Hisarc›kl›o¤lu TOBB Baﬂkan› olmas›nda en
etkili isim olan Baﬂkan Vekili Mehmet Balduk’u
son dakika manevras›yla listeden ç›kartt›. Yönetimde yeniden yer alan adaylar ﬂöyle: Zafer Ça¤layan, Bülent Koﬂmaz, Faik Yavuz, Hüseyin Üzülmez, Halim Mete, Nejat Koçer, ‹lhan Parseker,
Fethi Coﬂkuntuncel, Fahrettin Aky›l listeye yeni
giren isimler aras›nda ‹TO baﬂkanl›k seçimlerinden son anda çekilen AKP kurucu üyelerinden ‹brahim Ça¤lar dikkat çekerken di¤er isimler ise
ﬂöyle s›raland›: Tamer Taﬂk›n, Mustafa ﬁaban
Eren, Kemal Özgen, Mustafa Yard›mc›.

Tüm oylar› alarak yeniden TOBB Baﬂkan› seçilen
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Genel Kurul’da yapt›¤› konuﬂmada siyasileri sert bir dille eleﬂtirdi. Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle konuﬂtu: “Baz› siyasilerimizin arka bahçe sevdalar›n›n baz› bürokratlar›n makam
sahibi olma hesaplar›yla birleﬂti¤ini görürüz. özel
sektörü kendi ﬂahsi ihtiraslar› u¤runa parçalamak isteyenleri buradan son kez uyar›yoruz. Hiç
kimse beyhude hayaller peﬂinde koﬂup, bu büyük camian›n bölünmesini beklemesin, buna
müsaade etmeyiz. Biz hükümetimizin özel sektörün bütünlü¤ünü ve dolay›s›yla ekonominin istikrar›n› tehdit eden bu tür zararl› giriﬂimlere dün oldu¤u gibi bundan sonra da geçit vermeyece¤ine
inan›yoruz.”
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Dünya Gazetesi 10.05.2005

üm üyelerin deste¤ini alarak yeniden
TOBB Baﬂkanl›¤›’na seçilen Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un yeni dönemdeki önceli¤inin Avrupa Birli¤i olaca¤›n› söyledi. 15 milyar dolar aç›k veren sosyal güvenlik sistemini düzeltmek için hükümete strateji deste¤i sa¤layacaklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Önceli¤imiz Türkiye’yi dünyan›n geliﬂmiﬂ ilk 10 ülkesi aras›na
sokmak” dedi.

T

TOBB’un yeni yönetim kurulu üyeleri de DÜNYA’ya yapt›klar› aç›¤klamada, yeni dönemin stratejileri konusunda ipuçlar› verdiler. ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkanvekili ‹brahim Ça¤lar, “siyasi
kimlik bitti iﬂ dünyas› için var›m” derken, Gaziantep Sanayi Odas› Baﬂkan› Nejat Koçer ise, “Yat›r›m ikliminin uygun bir hale getirilmesi için ortak çal›ﬂmalar yapmak istiyoruz” diye konuﬂtu.
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TOBB Yönetim Kurulu üyeleri,
yeni dönemi DÜNYA’YA de¤erlendirdi

Hisarc›kl›o¤lu:
Önceli¤imiz AB olacak
Dört y›l için yeniden TOBB Baﬂkanl›¤›’na seçilen
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ilk demece DÜNYAYA verirken TOBB’un yeni dönemdeki önceli¤inin AB olaca¤›n› söyledi. Türkiye’nin art›k zaman kaybetmeye tahammülü olmad›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu. “Önceli¤imiz Türkiye’yi dünyan›n geliﬂmiﬂ ilk 10 ülkesi aras›na sokmak” diye konuﬂtu.
Hisarc›kl›o¤lu, yeni dönemde 15 milyar dolar
aç›k veren sosyal güvenlik sistemini düzeltmek

için hükümete strateji deste¤i sa¤lamaya çal›ﬂacaklar›n› kaydetti. Sosyal güvenlik reformunun
meyvelerinin en erken 10 y›lda ortaya ç›kaca¤›na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Bu süre zarf›nda ne yapaca¤›m›z› düﬂünmeli ve karar vermeliyiz” dedi. ﬁirketlerin girdi maliyetlerini azaltmak
için enerji, Telekom gibi sektörlerde serbestleﬂme ve özelleﬂtirme politikalar›n›n h›zland›r›lmas›
için çal›ﬂacaklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle
devam etti: Sorunlar›n temelinde bulunan düzgün iﬂlemeyen piyasa mekanizmas›, bürokratik
engeller ve ça¤ d›ﬂ› mevzuattan ç›k›ﬂ› birlikte çal›ﬂarak bulaca¤›z. Kendi yaratt›¤› korkular›n esiri
olmayan ve d›ﬂ politikas›n› kendine güvenerek
uygulayan bir Türkiye istiyoruz.”
TOBB’un yeni yönetim kurulunu oluﬂturan üyelerin, yeni dönemle ilgili görüﬂleri ise ﬂöyle:
• ‹brahim Ça¤lar (‹stanbul Ticaret Odas›): Bundan sonra yönetimde ‹stanbul Ticaret Odas› da
yer alacak. Benim siyasi kimli¤im partinin kurulmas›yla birlikte son buldu, burada iﬂ dünyas›
için var›m.
• Halim Mete (‹stanbul Deniz Ticaret Odas›): Eskiden baﬂlatt›¤›m›z iﬂleri daha h›zl› ﬂekilde sonuçland›raca¤›z. Her ﬂeyi iﬂ dünyas› için yapaca¤›z.
• Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsas›): Son 4 y›ll›k dönemde ç›tay› çok yükseklere ç›kard›k. Bundan sonra da Türkiye’nin gündemine göre, sorunlar› ortaya koyup, çözüm önerilerini geliﬂtirece¤iz. Bundan sonraki dönemde de ç›tan›n daha
da yükselece¤ini düﬂünüyorum.
• Nejat Koçer (Gaziantep Sanayi Odas›): Türkiye’nin öncelikleri var, yat›r›m ikliminin yeniden
uygun bir hale getirilmesi için ortak çal›ﬂmalar
yapmak istiyoruz. TOBB’un kurumsallaﬂma ve
de¤iﬂim sürecini devam ettirmek de di¤er önceliklerimiz aras›nda bulunacak
• ‹lhan Parseker (Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-

s›): TOBB’un AB müzakere süreci içinde çok
önemli görevler üstlenmesi gerekiyor. Türk iﬂ
dünyas›n›n önünü açacak, kalk›nma hamlesini
baﬂlatacak giriﬂimlerde bulunaca¤›z ve bugüne
kadarki çal›ﬂmalar› da daha da h›zl› sonuçland›raca¤›z.
• Mustafa Yard›mc› (Edirne Ticaret Borsas›):
Trakya Bölgesi’ni temsilen yönetime girmek için
fazlas›yla mutlu etti. Biz Türk tar›m›na yön vermek ve pazarlamas›na katk›da bulunmak için
çal›ﬂaca¤›z
• Mustafa ﬁadan Eren (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›): Karadeniz Bölgesi olarak, baﬂkan bey
bize verdi bu görevi. Yapmam›z gerekenleri, bölgemizdeki tüm arkadaﬂlar›m›zla birlikte de¤erlendirip, yapaca¤›z. 2001’de yaﬂanan s›k›nt›lar›
tamamen tekrar yaﬂamayaca¤›z. Biz de tekrar
bu tür s›k›nt›lar›n yaﬂanmamas› için elimizden
geleni TOBB ve yönetim kurulu olarak yapaca¤›z.

TOBB Koordinasyon
Kurulu belli oldu
Bu y›l ilk kez oluﬂturulan ve TOBB içinde “akil
adamlar heyeti” olarak önemli görevler üstlenmesi beklenen Yüksek Koordinasyon Kurulu belli oldu. Sanko Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Abdülkadir Konuko¤lu, Kale Grubu ﬁirketler ‹cra
Kurulu Baﬂkan› Zeynep Bodur Okyay, ‹stikbal
Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Mustafa
Boydak, Sarar ﬁirketler Grubu Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Cemalettin Sarar, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, ‹zmir Ticaret Borsas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tu¤rul Yemiﬂçi ve EBSO’nun geçen dönem yönetim kurulu baﬂkan›
Salih Esen’in de yer ald›¤› TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev da¤›t›m› yapaca¤› aç›kland›.
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Türkiye Gazetesi 10.05.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
önceki gün gerçekleﬂtirilen 60. genel kurulunda yap›lan seçimler sonunda üyelerin
yeniden belirlenen 4 konseyde, baﬂkanl›k seçimleri dün yap›ld›. Buna göre Ticaret Odalar›
Konseyi Baﬂkanl›¤›na Sinan Aygün (Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan›), Sanayi Odalar› Konseyi Baﬂkanl›¤›na Tan›l Küçük (‹SO Baﬂkan›), Ticaret ve
Sanayi Odalar› Konseyi Baﬂkanl›¤›na ise Nafi
Güral (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan›)

T
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seçildiler. Ticaret Borsalar› Konseyi Baﬂkanl›¤›na ‹stanbul Ticaret Borsas› Baﬂkan› Nejat Ekrem
Basmac›, Deniz Ticaret Odalar› Konseyi Baﬂkanl›¤›na da Gündüz Kaptano¤lu yeniden seçildiler.
Daha önce Ticaret ve Sanayi Odalar› Konseyi
Baﬂkanl›¤› Adapazar› TSO Baﬂkan› Erol Öztürk,
Sanayi Odalar› Konseyi Baﬂkanl›¤›n› EBSO Baﬂkan› Kemal Çolako¤lu, Ticaret Odalar› Konseyi
Baﬂkanl›¤›n› da ‹zmir Ticaret Odas› Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ yürütüyordu.

Zaman Gazetesi 10.05.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
sanayi ve ticaretin çat› örgütü, Türkiye’nin
en büyük sivil toplum kuruluﬂu. Kendisine
ba¤l› oda ve borsalarda 1,2 milyonu aﬂk›n üye
bulunuyor. ﬁirket say›s› ise 600 bini aﬂ›yor. Bir
anlamda Türkiye’nin para ve güç sahibi binlerce
ismi bu çat›n›n alt›nda.

T

TOBB, giriﬂimcilerin en büyük örgütü olmakla birlikte, geniﬂ bir yelpazede çok say›da kurulun da
iﬂtirakçisi. Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV), Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM),
Ordu Yard›mlaﬂma Kurumu (OYAK) ve Bas›n ‹lan
Kurumu bunlardan baz›lar›.
1952’de Kurulan TOBB, bu hüviyetiyle o günden
bu yana siyasetçilerin dikkatle takip etti¤i bir kuruluﬂ. Zaman zaman siyasete etki etmiﬂ, zaman
zaman ondan etkilenmiﬂ. Hatta siyasete çok
adam vermiﬂ. Necmettin Erbakan, Ali Coﬂkun,
Yal›m Erez, Mehmet Yazar, Ersin Faralyal› gibi
isimler TOBB baﬂkanl›¤›ndan siyasete geçen
isimlerden.
Bu büyük örgüt bir süredir seçim heyecan› yaﬂ›-

yor. 81 il ve 157 ilçedeki borsa, sanayi, ticaret
ve deniz ticaret odalar›ndaki seçimler bir süre
önce tamamlanm›ﬂt›. Son nokta geçti¤imiz pazar günü Ankara’da konuldu. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
yeniden baﬂkan seçildi. Seçimde baﬂka aday olmad›¤› için herkes Hisarc›kl›o¤lu’nun listesinde
kimlerin yer alaca¤›n› merak ediyordu. Özellikle
de AK Parti’ye yak›n isimlerin seçimi kazand›¤›
‹stanbul Ticaret Odas›’ndan (‹TO) bir ismin yönetimde yer al›p almayaca¤› konusu konuﬂuluyordu. Son ana kadar aç›klanmayan listeye, ‹TO
Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar girdi. Ça¤lar,
Türkiye’nin en büyük ticaret odas› olan ‹TO’da
Mehmet Y›ld›r›m’›n karﬂ›s›nda seçimlere girmiﬂ,
daha sonra Murat Yalç›ntaﬂ lehine çekilmiﬂti.
14 kiﬂiden oluﬂan TOBB yönetimine Ça¤lar d›ﬂ›nda beﬂ yeni üye daha girdi. Yönetim kurulunun kompozisyonundan, her kesimin temsil edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›, dengelerin gözetildi¤i anlaﬂ›l›yor. Odalar ve bölgeler aras› dengeler, siyasi e¤ilimler vs. Seçim sonras›ndaki hava ise, listenin
genel kabul gördü¤ü yönündeydi.
Genel kurul, her zaman oldu¤u gibi yine siyasetin ve bürokrasinin zirvesini bir araya getirdi. ‹k17
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tidar, muhalefet, bürokrasi ve iﬂ dünyas›ndan
temsilciler oradayd›.
16 Haziran 2001’den bu yana görevde olan Hisarc›kl›o¤lu, aç›ﬂ konuﬂmas›nda, kriz sonras›
göreve gelmiﬂ bir baﬂkan olarak o günden bu yana Türk ekonomisinde al›nan mesafeyi anlat›. Elde edilen baﬂar›da hem özel sektörün hem de
hükümetin pay sahibi oldu¤una de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, “Günümüz dünyas›nda verimsiz çal›ﬂana hayat hakk› yok.” diyerek üyelerine mesaj yollad›. Hükümete de baﬂta ithalattaki t›rman›ﬂ olmak üzere ekonomide görülen baz› riskleri hat›rlatt›, reform sürecinin devam›n› isteyip “Yap›sal
de¤iﬂim art›k bir tercih de¤il zorunluluktur.” dedi. TOBB olarak “siyasetin arkabahçesi” olmayacaklar›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas›n›n yaﬂad›¤› s›k›nt›n›n kayna¤› olarak da, “düzgün iﬂlemeyen piyasa mekanizmas›n›, bürokratik engelleri ve ça¤ d›ﬂ› mevzuat›” gösterdi.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’da özel sektörü övdü-
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¤ü gibi zaman zaman da eleﬂtiriler yöneltti.
“Meﬂru olmayan haklar› meﬂru hale getirmek
için gayri meﬂru yollara tevessül etmeyelim.” diyen Baﬂbakan, paradan para kazanma döneminin bitit¤ini, yeni dönemin “ter dökme dönemi”
oldu¤unu vurgulad›. Erdo¤an, son zamanlarda
artmaya baﬂlayan iyileﬂmenin tabana yans›mad›¤› eleﬂtirilerine de. “Kusura bakmay›n belli bir
haz›m süresi vard›r. Hep birlikte bunun geçmesini bekleyece¤iz” cevab›n› verdi.
Geçmiﬂte siyasete müdahale etti¤i ya da siyasete bulaﬂt›¤› için y›pranan, bilhassa 28 ﬁubat sürecinde itibar kaybeden TOBB’un, kendi fonksiyonlar›n› icra etme yönünde son y›llarda gösterdi¤i gayret. Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin gelece¤i aç›s›ndan umut verici. Görüﬂtü¤üm delegelerden edindi¤im izlenim de bu yönde. Beklenti, ayn› duruﬂun devam ettirilmesi. Ekonomide
yakalanan olumlu ivmenin devam›nda ve daha
öteye götürülmesinde TOBB’a da büyük görevler
düﬂüyor.

Türkiye Gazetesi 10.05.2005
Bakan, Allah ömürler versin bir gün emekli oldu¤unda hat›rat›n› yazar m› bilmeyiz. Ama biz ne
olur ne olmaz düﬂüncesiyle Türkiye’nin sosyal
ve ekonomik tarihinden bir kesit olan o malumat› burada nakledece¤iz.

umartesi, Pazar Ankara’dayd›k. Hangi il’e
yak›n oldu¤u araﬂt›r›lmaya de¤er bir otelde TOBB’un 60. genel kurulu vard›. Kongreden önce cumartesi günü TOBB genel merkezini ziyaret ettik.

C

Merkezde ilk dikkatimizi çeken müze oldu. Hay›r, böyle bir müze yok ama gerçekte o müze var.
Paket, vazo, tablo, hat, vs. gibi baﬂkanlara hediye edilmiﬂ ne varsa büyük bir salondaki onlarca
vitrinde teﬂhir edilmekte.
Bizde ne yaz›k ki kurumlar tesis edilirken bir gün
o kurumun tarihinin yaz›laca¤› hat›rlanmaz.
Onun için çok kere baﬂlang›ç günlerine dair bilgi
ve belge yoktur. TOBB’da durum farkl› olmal›. O
vitrinler dahi doküman hükmünde. Onun için müze fiilen mevcut. Hem de baﬂkan›n odas›nda.
Öyleyse bu yaz› bir vesile olsun. Ya Hisarc›kl›o¤lu oradan ç›karak trafi¤e daha aç›k bir yere taﬂ›ns›n, merkez müze haline getirilsin veya bir
baﬂka yerde “TOBB Müzesi” aç›ls›n. ﬁubelerden
de malzeme toplanabilir.

Sene 1950’ler. ‹brahim Bodur, Çanakkale’de
tenha bir yerlerde seramik fabrikas› kurmuﬂtur.
Ali Coﬂkun da fabrikan›n genel müdürü. O günkü
deyimle umum müdür. Umum müdür lakin yürüyerek iﬂe gidip gelmekte. Bir gün fabrika sahibi,
talimat verir. Umum müdür art›k iﬂe yürüyerek gidip gelmeyecektir. Kendisine bir bisiklet al›nm›ﬂt›r. Genç genel müdür iﬂe bisikletle gidip gelmeﬂe baﬂlar. Tabii genel müdür ayn› zamanda eleman da almaktad›r. Vatandaﬂ tedbirlidir. Ne olur
ne olmaz. Belki bir gün iﬂi düﬂer. Devir kasketin
kafalarda oldu¤u devirdir. Ali Coﬂkun, geçerken
kafalar›nda eski, ﬂekli bozulmuﬂ kasketli vatandaﬂlar, derhal toparlan›p sanki birisi “dikkat! Komutan sa¤da!” demiﬂçesine ellerini kasketlerinin çoktan “s” ﬂeklini alm›ﬂ güneﬂliklerine götürmektedirler. Ne var ki bisikletin çevredeki tesiri
bundan ibaret de¤ildir. Köylülerin can› s›k›lm›ﬂt›r. Söylenirler: “Bu ‹brahim, falukay› batrecek”
Sonunda dayanamazlar. Kendi ﬂiveleriyle “‹brahim” dedikten ‹brahim Bodur. Ona bir mektup
yazarlar. “Yapt›¤› müsrifliktir. Umum müdür beye
velespit almak da ne demek? Böyle devam ederse faluka batar!”
Hay›r, köylüler yan›lm›ﬂt›. “Velesbit” al›nd› diye
“faluka” batmad›, o fabrika kendi sahas›nda
dünya ikincisi, ‹brahim Bodur sanayi devi, Ali
Coﬂkun da bakan oldu.
Kim bilir o bisiklet vaktinde al›nmasayd› belki de
bunlar›n hiç biri olmazd›.

TOBB Merkezinde medya mensuplar›n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan evvel Sanayi Bakan› Ali Coﬂkun a¤›rlad›. Bir arkadaﬂ bakandan Çanakkale
Seramik hikâyesini anlatmas›n› istedi. ‘90’larda
Ali Coﬂkun’la ayn› çat› alt›nda da çal›ﬂt›k. Çok
sohbetlerimiz de oldu. Fakat bunu dinlememiﬂtik. Müzeler gibi kiﬂilerin hat›ralar› da mühim.
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Dünya Gazetesi 11.05.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde yeni
yönetim belirlendi. TOBB baﬂkan yard›mc›l›klar›na Hüseyin Üzülmez, Zafer Ça¤layan,
Halim Mete, Faik Yavuz ve Bülent Koﬂmaz getirildi. Saymanl›k görevi ve ‹brahim Ça¤lar’a verildi.

T

TOBB Yönetim Kurulu’nun önceki gün yapt›¤›
toplant›da, görev da¤›l›m› yap›ld›. Birli¤in yeni yasas› gere¤i belirlenmesi gereken baﬂkan yard›mc›l›klar›na; Ankara Sanayi Odas› Baﬂkan› Zafer
Ça¤layan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz, ‹stanbul Deniz Ticaret Odas› üyesi Halim Mete ve Konya Ticaret Odas› Baﬂkan› Hüseyin Üzülmez getirildi. ‹stanbul Ticaret
Odas› Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar da sayman üye olarak, yeni dönemde görev yapacak.
Nejat Koçer, Fethi Coﬂkuntuncel, ‹lhan Parseker, Fahrettin Aky›l, Tamer Taﬂk›n, ﬁadan Eren,
Mustafa Yard›mc› ve Kemal Özgen de yeni dönemde TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.

Konseylerin yeni baﬂkanlar›
Öte yandan, önceki gün gerçekleﬂtirilen konsey
toplant›lar›yla da; konseylerde yeni yönetimler
belirlendi. Buna göre TOBB Sanayi Odalar› Konsey Baﬂkanl›¤›’na ‹stanbul Sanayi Odas› Baﬂkan› Tan›l Küçük getirildi. Küçük’ten önce bu görevi Kemal Çolako¤lu yürütüyordu. Ticaret Odalar›
Konsey Baﬂkanl›¤›’na ise Ankara Ticaret Odas›
Baﬂkan› Sinan Aygün; Ekrem Demirtaﬂ’tan devrald›. Ticaret Borsalar› Konsey Baﬂkanl›¤› görevini sürdüren Nejat Ekrem Basmac› bir dönem daha bu görevi sürdürmeye hak kazan›rken; Ticaret
ve Sanayi Odalar› Konsey Baﬂkanl›¤›’na da Kütahya Sanayi ve Ticaret Odas› Baﬂkan› Nafi Güral seçildi. Güral’dan önce bu görevi, Erol Öztürk
yürütüyordu. Deniz Ticaret Odalar› Konsey Baﬂkanl›¤›’nda ise de¤iﬂim olmad› ve halen bu görevi sürdüren Gündüz Kaptano¤lu bir dönem daha
baﬂkanl›k görevini sürdürme hakk› kazand›.

TOBB’da görev da¤›l›m› tamam
Yeni yönetimin ilk toplant›s›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin yeni yöneti-
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çer, ‹lhan Parseker, Fethi Coﬂkuntuncel, ﬁadan
Eren, Kemal Özgen, Mustafa Yard›mc›, Halim

mi ilk toplant›s›n› yaparak görev da¤›l›m› yapt›.

Mete, Zafer Ça¤layan, Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bü-

Toplant› sonras› TOBB Yönetim Kurulu ‹brahim

lent Koﬂmaz, Faik Yavuz, Hüseyin Üzülmez bir

Ça¤lar, Fahrettin Aky›l, Tamer Taﬂk›n, Nejat Ko-

araya gelerek hat›ra foto¤raf› çektirdiler.

Baﬂkan yard›mc›lar› belirlendi

‹brahim Ça¤lar, sayman oldu

TOBB baﬂkan yard›mc›l›klar›na Ankara Sanayi
Odas› Baﬂkan› Zafer Ça¤layan, Manisa Ticaret
ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz, Ankara Ticaret Borsas› Baﬂkan› Faik Yavuz, ‹stanbul
Deniz Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Halim Mete ve Konya Ticaret Odas› Baﬂkan›
Hüseyin Üzülmez getirildiler.

‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar da sayman üye olarak, yeni dönemde görev yapacak. Nejat Koçer, Fethi Coﬂkuntuncel, ‹lhan Parseker, Fahrettin Aky›l, Tamer
Taﬂk›n, ﬁadan Eren, Mustafa Yard›mc› ve Kemal
Özgen de yeni dönemde TOBB Yönetim Kurulu
üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.
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Referans Gazetesi 11.05.2005

afta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Genel Kurulu yap›ld› ve baﬂkanl›¤a yeniden Rifat Hisarc›kl›o¤lu seçildi. Hisarc›kl›o¤lu’nun son 4 gündeki temposu
ise politikac›lar› aratmayacak türdendi. Hisarc›kl›o¤lu, Genel Kurul öncesindeki son 4 günde toplam 5 saat uyurken, son gece ise hiç uyumad›.
Genel Kurul sabah› saat 5’te Büyük Anadolu
Oteli’ne geldi ve burada tüm haz›rl›klar› tek tek
inceledi. Uykusuzluktan ayakta duramayacak
duruma gelen Hisarc›kl›o¤lu, ö¤leden sonra yönetim kurulu seçimleri yap›l›rken oyunu kullan›p
otele gitti ve 2 saat uyudu. Genel Kurul öncesi 6
May›s Cuma’dan itibaren bin 300’ü delege olmak üzere toplam 3 bine yak›n kiﬂiyi odas›nda
kabul etti.

H
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3 bin 500 foto¤raf çektirdi
Baﬂkanl›k Odas›’n›n önünde zaman zaman uzun
kuyruklar oluﬂtu. Hisarc›kl›o¤lu delegelerde 3
bin 500 adet foto¤raf çektirdi ve bu foto¤raflar
tek tek da¤›t›ld›. Genel Kurul çerçevesinde ise
toplam 4 bin 500 foto¤raf›n bast›r›l›p da¤›t›ld›¤›
belirtildi. Hisarc›kl›o¤lu’na baﬂkan seçilmesinin
ard›ndan ilk günde 400’ü aﬂk›n telefonda kutlama mesaj› gelirken, faks ve mail mesajlar› henüz say›lamad›. Hisarc›kl›o¤lu Genel Kurul’da da
delegelerden, temizlik ve güvenlik görevlilerine
kadar yaklaﬂ›k bin 500 kiﬂi ile tek tek tokalaﬂarak kutlamalar› kabul etti.

Dünya Perﬂembe Rotas› Gazetesi 12.05.2005

eçti¤imiz Pazar günü Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nin genel kurulu vard›.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen delegeler sanki bir büyük dü¤ünün taraflar› gibi idiler.

G

Say›n Baﬂbakan, say›n ana muhalefet lideri ve
di¤er muhalefet partilerinin lider ve temsilcileri
yapt›klar› konuﬂmalarla ekonomiyi yönlendiren
oda ve borsalar›m›z›n temsilcilerine düﬂüncelerini aktard›lar.

1351 delege, ayr›ca delege olmayan meclis baﬂkanlar›, 364 Oda ve Borsa’n›n genel sekreterleri ve misafirlerle neredeyse 2500 kiﬂiyi bulan
kalabal›k vard› salonda.

Bu platform bir nevi iktidar muhalefet hesaplaﬂmas› gibi aktar›ld› kamuoyuna.

Asl›nda dü¤ün üç dört gün önce baﬂlam›ﬂt›. Anadolu’dan, Trakya’dan ak›n ak›n Ankara’ya günler
öncesinden gelen insanlar Ankara’n›n trafi¤ini
zora sokmuﬂ, TOBB binas›n›n ﬂenlenmesine sebep olmuﬂlard›.
Gelenlerin bir k›sm› acaba organlarda seçilerek
yerimi alabilir miyim düﬂüncesindeydi. Bunun
için görüﬂmeler yapt›. ‹liﬂkilerde bulundu. Bunlar›n bir k›sm› organlarda yer buldu. Yönetim Kuruluna, Yüksek Disiplin Kuruluna, Konseyler, Komisyonlara seçildi. Büyük bir k›sm› ise yer bulamad›.
Keﬂke 1351 delegenin her biri için seçilecek bir
alan olabilseydi... Buna da imkan yok.
TOBB genel kurulunda ekonomiyi dünden baﬂlay›p bugüne kadar getiren siyasi olaylar›n, ekonomik olaylar›n bir sunuﬂu yap›ld›. TOBB dört y›ll›k
icraat›n hesab›n› verdi bir sinevizyonla.

TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu TOBB’un düﬂüncelerini kendi üslubuyla sundu. “Biz hiçbir partinin
arka bahçesi olmad›k, olmay›z ve olmayaca¤›z”
derken, asl›nda TOBB anayasas›n›n en önemli
maddesini okuyordu.
Herkesin bir partiya oy verdi¤i, belkide ayr› ayr›
partilerden geldi¤i TOBB yönetiminin görevinin
“Ekonomi politikas›” üretmek oldu¤unu konuﬂmas›yla bir kez daha vurgulam›ﬂ oldu.
Yak›nl›klar›n baﬂka, görev sorumlulu¤unun baﬂka oldu¤unun bilinmesi gerekti¤ini biliyor TOBB
yöneticileri.
Bir ﬂey daha biliniyor ki: Bu kurumun babalar›na
ait olmad›¤›n›, ülkenin en önemli koltuklar›n›n
geçici sahipleri olduklar›n› ve ald›klar› her oyun
yöneticilere bir kat daha fazla sorumluluk yükledi¤ini...
Sonuçta seçimler yap›ld›.
Say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu oy birli¤i ile ve dört y›l
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için yeniden baﬂkan seçildi.
TSO’lar› temsilen Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent
Koﬂmaz,
Sanayi Odalar›n› temsilen Baﬂkan Yard›mc›s›
Hüseyin Üzülmez,
Ticaret borsalar›n› temsilen Baﬂkan Yard›mc›s›
Faik Yavuz,

Bana gelince;

Deniz Ticaret Odalar›n› temsilen, Baﬂkan Yard›mc›s› bu köﬂenin yazar› Halim Mete,

Yeniden dört y›l daha görev alman›n ne anlama
geldi¤ini biliyorum. Bana oy verenlere teﬂekkür
ediyorum.

Sayman üyeli¤e ‹brahim Ça¤lar,
Yönetim Kurulu üyeliklerine de; Nejat Koçer, ‹lhan Parseker, Fethi Coﬂkuntuncel, Fahrettin Aky›l, Tamer Taﬂk›n, ﬁadan Eren, Kemal Özgen ve
Mustafa Yard›mc› seçildiler.
Sayg›de¤er okuyucular›m.
Bir seçim daha böylece bitti. Ama baz› sonuçlar
b›rakarak TOB, kendisinin ekonominin çat› örgütü oldu¤unu bir kez daha kabul ettirerek, al›nan
1300 civar›ndaki oyun her birinin binlerce sorumluluk yükledi¤ini bilerek, orada oturanlar›n,
kendilerine ay›raca¤› zaman›n çok daha fazlas›n›
ülke için ay›rmas› gerekti¤i mesaj›n› alarak, siyasi partilerin arka bahçesi olmadan, onlarla fikir
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paylaﬂ›m› yap›p, iktidarlara dan›ﬂmanl›k yapman›n önemini kavrayarak, dürüst çal›ﬂkan, aç›k,
sempatik, bilgiye önem veren, sorunlar› dinleyen, çözüm üreten, ﬂikayet etmeyen bir kimlik
içinde, çal›ﬂmalar yapmak yeni yöneticilerin görevidir.

Ancak bütün bunlara ra¤men beﬂ y›l birlikte çal›ﬂt›¤›m, iyi ve kötü günlerimizi birlikte paylaﬂt›¤›m›z “çocuklar› evlat, çocu¤um evlat” dedi¤im arkadaﬂlar›m›n yönetimden ayr›lmas›yla bir burukluk bir üzüntü yaﬂamaktay›m.
Ne yapal›m ki bir nöbet de¤iﬂimi yaﬂan›yor. Onlara hayatlar›nda baﬂar›lar ve mutluluklar diliyorum.
Bir k›sm› eski dostum olan yeni yönetim kurulu
üyelerine de hoﬂ geldiniz diyerek, birlikte ülkeye
hizmet etmeyi diliyorum.
Genel kurulumuz, dü¤ünümüz kutlu olsun.
Halim METE

Star Gazetesi 15.05.2005
“Aslan”l›¤› yakalam›ﬂ bir lider.
‹nsanlar bazen siyasette h›zla yükselebilir ve biraz da ﬂans yard›m›yla hedefledikleri noktalara
da gelebilirler. Ama sosyal kuruluﬂlar ve derneklerde insanlar hedeflerine çok çal›ﬂmadan ulaﬂamazlar. Tüm üyelerin teker teker güvenini kazanmak, kendinizi anlatmak ve onaylar›n› almak
gereklidir. Rifat Hisarc›kl›o¤lu çok çal›ﬂt›, kendini kabul ettirdi bir siyasi parti genel baﬂkan›ym›ﬂ
gibi tüm teﬂkilat› kucaklad›. Hiç genel baﬂkan
görmemiﬂ illerin, genel baﬂkan eli s›kmam›ﬂ
üyelerin bir ço¤unu bizzat ziyaret ederek, problemlerini dinleyerek, onlarla bir bütün olarak, gelece¤e ufuk açan programlar›, Anadolu’nun kalk›nmas›n› sa¤layacak ﬂekilde gerçekleﬂtirdi.

OBB’un 60’›nc› Seçimli Ola¤an Genel Kurulu geçen Pazar gününe kadarki en yo¤un
kat›l›mla gerçekleﬂti. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
1265 oydan geçerli olan 1257 oyun tamam›n›
alarak yeniden baﬂkan seçildi. Kendisini hak
edilmiﬂ bu baﬂar›s›ndan dolay› içtenlikle tebrik
ediyoruz.

T

Geriye arkan›za dönüp bakt›¤›n›zda eski baﬂkanlar›n hep ‹stanbullu, Ankaral› veya ‹zmirli, yani
hep Büyükﬂehir kökenli oldu¤unu, TÜS‹AD Baﬂkan›’n›n ise çok bilinen birkaç isimden biri aras›ndan ç›kt›¤›n› görüyoruz. Son birkaç y›lda ise
kriterler ve beklentilerin de¤iﬂti¤i anlaﬂ›l›yor.
Hakk›n› yemeden söylemek gerekirse, Anadolu
ve Türkiye’de maddi - manevi hakimiyetlerinin
h›zla geliﬂti¤i bir de¤iﬂim dönemine ﬂahit oluyoruz. ‹ﬂte bunlardan bir tanesi de gerçekten tarifine uygun bir Anadolu Aslan›: Rifat Hisarc›kl›o¤lu.
Kayseri’de köklü bir iﬂ aleminde tan›nan bir aileye mensup olan Hisarc›kl›o¤lu, genç yaﬂ›na ra¤men bir çok baﬂar›lara imza atm›ﬂ bir iﬂadam›
ayn› zamanda. Gerçek bir Anadolulu ve sistem
itibariyle yavaﬂ yavaﬂ yükselmeyi, tarifi uygunsa

Bu ﬂekilde teﬂkilatlar›n›n problemlerini, hükümete taﬂ›nmas› gereken meseleleleri, mant›k çerçevesinde konuﬂarak de¤erlendiren birkaç kiﬂi
var. Baﬂbakan Erdo¤an’›n ekonomik ve siyasi istikrar›n›n tesis edilmesindeki baﬂar›s› en önemli husustur. Halk›n ve giriﬂimci iﬂadamlar›m›z›n
sevgisini kazanm›ﬂ olan Devlet Bakan› Kürﬂat
Tüzmen, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ATO
Baﬂkan› Sinan Aygün, ASO Baﬂkan› Zafer Ça¤layan, T‹M Baﬂkan› O¤uz Sat›c›, Türk sanayisine
büyük katk›lar› olan TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc› ve 2001 y›l›nda kriz yönetimi konusunda
büyük bir baﬂar› gösteren TÜS‹AD’›n önceki baﬂkan› Tuncay Özilhan. Her biri ayr› bir de¤er ifade
eden bu isimler Türk ekonomisine katk› sa¤layacak hedeflere odaklanm›ﬂ insanlard›r. Baﬂar› bir
tak›m oyunudur. Ekip ruhu ve tak›m çal›ﬂmas› olmayan, kurumsal bir kültür üzerine oturmayan
hiçbir baﬂar› kal›c› olamaz.
TOBB verilerine göre bu ekip 3 senede ekonomiyi yüzde 25 oran›nda büyütmüﬂ ve ihracat› ikiye
katlam›ﬂt›r. Bunu da yat›r›m ve ihracatla sa¤lam›ﬂ, Türkiye’yi dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri yapm›ﬂt›r. Oda ve Borsalar Türkiye’nin tüm bölgelerini ve sektörlerini kapsad›¤›ndan Türkiye ekonomisini yans›tan bir platformdur. Tüm Türkiye’nin sanayicileri, tüccarlar›, yat›r›mc›lar› ve bu ülkenin temel taﬂlar›d›r. ‹stihdam›, yat›r›m›, üretimi ve ihracat› gerçekleﬂtirmek
için büyük bir potansiyelleri ve enerjileri vard›r.
Tek ihtiyaçlar› bir rehber ve yol gösterici bir yönetimdir.
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Ancak bugün bir çok Türk iﬂadam› sundu¤u ﬂartlar daha iyi oldu¤u için Bulgaristan’da tesis kurdu ise ve bu Türkiye’nin uluslararas› pazarlardaki rekabet sorunu ile alakal› bir durumdur ve istihdam› da etkiledi¤inden ulusal bir sorundur.
Bürokrasinin prosedürleri çerçevesinde müteﬂebbislerin y›llarca beklemesi gerekiyor ise bu
Türkiye için bir dezavantajd›r. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun verdi¤i bir örnekte oldu¤u gibi e¤er yat liman› inﬂa etmek isteyen bir müteﬂebbis sadece
bu inﬂaat›n gerçekleﬂip gerçekleﬂemeyece¤ini
ö¤renmek için 7 ayr› bakanl›ktan 140 küsur im-
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za bekliyor ve bu bekleme süresi de 7 y›la yak›n
sürüyor ise 3 taraf› denizlerle çevrili iki yar›madadan oluﬂan bir ülkede bu tabiki ulusal bir sorundur.
Teknoloji üretmeyen kaynaklar›n› etkin kullanmayan verimsiz çal›ﬂan toplumlar›n hayat haklar› yoktur. Tüm bu geliﬂmeler ise temelinde bir istikrar ortam›n›n ve büyüme sürecinin devam›na
ba¤l›d›r. Bu nedenle sadece özel sektörde de¤il
kamu sektöründe de vakit kaybetmeksizin stratejik planlama yap›lmal›d›r.

Hürriyet Gazetesi 15.05.2005
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

T

Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de yeni bir sanayileﬂme stratejisinin belirlenme-

si gerekti¤ini vurgularken, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) bu stratejinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluﬂu’nun (OSBÜK) TOBB’da gerçekleﬂtirilen Genel Kurulu toplantas›nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, bat› dünyas›n›n sanayi toplumu aﬂamas›n› arkada b›rakarak, bilgi toplumu ad› verilen
yeni bir toplumsal yap›lanmaya do¤ru gitti¤ini belirtti. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yönünde ciddi sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu. “Bu sorunlar›n baﬂ›nda da ülkemizin hala, bir sanayi toplumu olmamas› yat›yor”
dedi.
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Star Gazetesi 18.05.2005

ifat Hisarc›kl›o¤lu yeniden TOBB Baﬂkanl›¤›’na seçilince yenilikler de birbirini kovalamaya baﬂlad›. ‹lk yenilik, Yüksek Koordinasyon Kurulu oluﬂmas›yla baﬂlad›. Anadolu’nun alan›nda baﬂar›l› 15 iﬂadam›ndan bu kurulu oluﬂturdu. Son y›llar›n baﬂar› grafi¤ini zorlayan bu iﬂadamlar›, ürünleriyle marka yarat›p
dünyaya aç›ld›. Bunlar, Sanko, Sarar, Bellona,
Bodur, Güral, Esen ve daha niceleri oldu. Hisarc›kl›o¤lu, bu kadrosuna “creme de la creme”
ad›n› verdi. Arkas›ndan da çok önemli iki komisyon daha oluﬂturdu.

R

Bunlar “AB Uyum Komisyonu” ile “D›ﬂ ‹liﬂkiler
Komisyonu” olmakta. Her iki komisyonun toplam üye say›s› onsekiz olmakta. Bir anlamda
TOBB’un “Büyükelçileri” oluyorlar. D›ﬂ iliﬂkiler,
Afyon Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Mehmet
Melih Yurter, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan ‹brahim Akal›n, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan Nuh Tando¤an. ‹stanbul Sanayi
Odas›’ndan Nuri Göreno¤lu, ‹stanbul Ticaret
Odas›’ndan Ahmet Do¤an Alperen ve ‹lhan Soylu, Isparta Ticaret Borsas›’ndan Hilmi Murat Dolmac›, Rize Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan Ömer
Faruk Ofluo¤lu, Kocaeli Sanayi Odas›’ndan Ay28

han Zeytino¤lu oluﬂturdu.
TOBB’un AB Uyum Komisyonu da, t›pk› D›ﬂ ‹liﬂkileri gibi TOBB’un yeni “misyonu” oluﬂturacak.
Bu “ekip”i de, Band›rma Ticaret Odas›’ndan Osman Kocaman, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan Tarkan Ersin, ‹stanbul Sanayi Odas›’ndan Bilal Alkoç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan Haluk H›s›ml›, Tunceli Ticaret ve Sanayi
Odas›’ndan Cihan Akgöz, Ege Bölgesi Sanayi
Odas›’ndan Nedim Kalpakl›o¤lu, Gebze Ticaret
Odas›’ndan Sinan Urhan, Salihli Ticaret Odas›’ndan Talat Zurnac› ve Söke Ticaret Borsas›’ndan Bertan Balç›kc› oluﬂturdu.
Gerek AB Uyum Komisyonu gerekse D›ﬂ ‹liﬂkiler
Komisyonu’nu oluﬂturan üyelerin tamam› anadili gibi en az bir yabanc› dil biliyor ve yurtd›ﬂ›nda
iﬂ ba¤lant›lar› bulunuyor. Yani, “pazarl›kç›” nitelik taﬂ›yorlar. Türkiye’nin, yetmiﬂli y›llardan sonra yetiﬂen yeni jenerasyonundan oluyorlar. Ekim
ay›nda baﬂlayacak Türkiye-AB toplant›lar› için
TOBB ﬂimdiden çok s›k› bir çal›ﬂma program›
oluﬂturdu. Anlaﬂ›lan Hisarc›kl›o¤lu, bu ekip ile
TOBB’u masaya özel sektörün “ombudsman›”
olarak oturtmay› amaçl›yor.

Yeni Asya Gazetesi 20.05.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “gençli¤e, yetiﬂmiﬂ iﬂgücüne istihdam yaratmak zorunda oldu¤umuzu bir an bile akl›m›zdan ç›karmamal›y›z” dedi.

T

TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, 19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› nedeniyle
bir mesaj yay›nlad›. Hisarc›kl›o¤lu mesaj›nda,
Türk toplumunun en aktif aktörleri olan gençlerin, yar›nlar›n sorumlulu¤unu üstlenebilecek ve
karﬂ›lar›na ç›kabilecek her sorunun üstesinden
gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi

insanlar olarak Yüce Türk Milletine gelece¤inin
güvencesi olduklar›n› söyledi. Ancak, gençli¤e,
yetiﬂmiﬂ iﬂgücüne, istihdam sa¤lamak zorunda
olduklar›n› bir an bile ak›llar›ndan ç›karmamalar›
gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, mesaj›nda
ﬂunlar› kaydetti:
“Üretimi, verimlili¤i ve kaliteyi yeni yetiﬂmiﬂ
genç iﬂgücü ile karﬂ›layabiliriz. ‹ﬂletmelerimizin
rekabet ortam› içinde varolabilmeleri ve gelece¤i karﬂ›layabilmeleri için gençlerimiz bizim garantimizdir. Gelecek yarat›c›l›kta haz›rlanabilir.
Burada giriﬂimcilik önem kazanmaktad›r” dedi.
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Star Gazetesi 23.05.2005
vrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i’nin
(Eurochambers) Brüksel’de gerçekleﬂtirilen 97’nci genel kurulunda, TOBB’un
önergesiyle, Azerbaycan Odalar Birli¤ üyeli¤i kabul edildi. Eylül 2005’te Norveç’te yap›lacak Genel Kurul’a kat›lacak olan Azerbaycan, bundan
sonraki tüm Eurochambres faaliyetlerine de kat›lma hakk›na sahip oldu.

A

30

Haziran 2005
Dünya Gazetesi 02.06.2005
Görüﬂmenin tamamlanmas›n›n ard›ndan gazetecilere bir aç›klama yapan Whitfield, ABD ile Türkiye aras›nda 4. çal›ﬂma grubunun oluﬂturuldu¤unu belirterek, bunun ABD’nin Türkiye’ye atfetti¤i önemin bir emaresi oldu¤unu söyledi. Kuzey
K›br›s’a yapt›klar› ziyaretin kendileri için “son
derece heyecan verici” oldu¤unu belirten Whitfield, “Kuzey K›br›s üzerine uygulanan izolasyonun kabul edilmez oldu¤una dair sembolik bir
aç›klama yapt›k” dedi.

“Erdo¤an’› bekliyoruz”
Türkiye’de son derece faydal› ve verimli görüﬂmeler yapt›klar›na iﬂaret eden Whitfiled, “Say›n
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Amerika’ya yapaca¤› ziyareti de heyecanla bekliyoruz” diye konuﬂtu.

BD Temsilciler Meclisi Üyesi Edward
Whitfield, “Amerikan yönetimine baz›
önerilerde bulunaca¤›z ki bu önerilerimiz
Kuzey K›br›s üzerine uygulanan izolasyonun kald›r›lmas› konusundaki yöntemlerimize yönelik
olacak” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KKTC’ye
izolasyonun kald›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.

A

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da, Amerikan
Kongresi Temsilciler Meclisi üyelerinin KKTC’ye
yapm›ﬂ olduklar› ziyareti çok önemli ve anlaml›
bulduklar›n› söyledi. KKTC’ye yapt›klar› ziyaret
nedeniyle heyet üyelerine teﬂekkür eden Hisarc›kl›o¤lu, “Esas olan bir an önce KKTC’nin hak
etmedi¤i ekonomik ambargonun kald›r›lmas› ve
dünyaya entegrasyonu çok önemli” dedi.

Baz› temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan ve dün KKTC’de görüﬂmeler yapan ABD
Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu makam›nda ziyaret
ederek bir süre görüﬂtü.
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Radikal Gazetesi 10.06.2005

ilistin Ulusal Ekonomi Bakan› Mazen Sinokrot, Türkiye ile ikili ekonomik ve ticari
iliﬂkileri en yüksek düzeye ç›karmak istediklerini belirtti. Türkiye-‹srail-Filistin Ekonomik
‹ﬂbirli¤i ‘Ankara Forumu’ Toplant›lar› için Kudüs’e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ramallah’ta Ulusal Ekonomi Bakan› Sinokrot’u ziyaret
etti. Sinokrot, “Biz baﬂ›ndan beri Ankara Forumu’nu destekliyoruz. Çünkü iﬂin baﬂ›nda dostlar›m›z var. Türk ﬂirketlerini bekliyoruz. Hepsine
kucak aç›yoruz” dedi.

F
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Öte yandan, önceki gün Do¤u Kudüs’te gerçekleﬂtirilen Ankara Forumu’nda sonuç bildirgesi
yay›mland›. Forumda her üç ülke heyetlerinden
ikiﬂer kat›l›mc›n›n yer alaca¤› bir irtibat grubu
oluﬂturulmas›na karar verildi. Ayr›ca, turizm ve
Erez Sanayi Bölgesi’nin yeniden canland›r›lmas›
için ortak çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulaca¤› belirtildi. Ankara Forumu bir WEB sitesi de düzenleyecek. Sonuç bildirgesine göre, Ankara Forumu’nun üçüncü toplant›s› eylülde gerçekleﬂtirilecek. Turizm çal›ﬂma grubu ise temmuzda Antalya’da toplanacak.

Temmuz 2005
Türkiye Gazetesi 05.07.2005

TOBB’dan turizm için
2 önemli talep
• TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, turizm
sektörüne yeni vergiden vazgeçilmesini ve esnaf›n fahiﬂ telif hakk› ödemekten kurtar›lmas›n› istedi.
• Turizm Bakan› Atilla Koç da
TOBB’un sektörün geliﬂmesine yönelik hizmetlerine teﬂekkür ederek
taleplerin incelenece¤ini ifade etti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel rekabette üstün oldu¤umuz yegane sektör olan
turizmin hak etti¤i yere gelmesi için Turizm Bakan› Atilla Koç’tan talepte bulundu. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Bursa Kültür ve Turizm Master Plan› Çal›ﬂma Toplant›s›’nda yapt›¤› konuﬂmada, 1983 y›l›nda binde 8 olan milli gelir içindeki pay› geçen y›l yüzde 5’i aﬂan turizm sektörünün yeni vergiler ve fahiﬂ telif hakk› nedeniyle
zor durumda kald›¤›n› anlatt›. Turizmin küresel
rekabet ortam›nda karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤ümüzün bulundu¤u yegane sektör oldu¤unu hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Alt›n yumurtlayan tavu¤u öldürmeyelim” dedi.

T
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Fahiﬂ konaklama vergisi
Sektör ad›na Turizm Bakan›’ndan talepte bulunan Hisarc›kl›o¤lu, turizm sektörünü s›k›nt›ya sokan ilk konunun konaklama vergisi oldu¤un söyledi. Yerel yönetimleri gelir sa¤lamak üzere turizm sektörüne ciro üzerinden yüzde 3 konaklama vergisi getirilmesi için bundan daha kötü bir
zamanlama olmayaca¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi: “Çünkü d›ﬂ ticaret aç›¤› bu y›l
40 milyar dolara ulaﬂacak. Bu boyutta ve sürekli artan bir aç›¤›n ilelebet sürmesi mümkün de¤il.
Bu aç›¤›n kendi kendine kapanmas›n› beklerseniz, tarih gösteriyor ki, bu ancak ekonomik krizle
mümkündür. Do¤ru tedbir ise döviz gelirini art›rmaya çal›ﬂmakt›r. Turizm sektörü, bu y›l 20 milyar dolara ulaﬂmas›n› bekledi¤imiz hacmiyle bu
aç›¤›n yar›s›n› kapatma potansiyeline sahip.
Ama idaremiz, zaten a¤›r bir vergi yükü alt›nda
çal›ﬂmak durumunda b›rak›lan bu alt›n sektörün
üzerine bir vergi daha yüklüyor. Bu vergi, cironun
yüzde 3’üne tekabül ediyor. Net kâr rakam›na
oranlad›¤›m›zda yüzde 25’e geliyor. Neredeyse
sektörden ikinci kez kurumlar vergisi ödemesi isteniyor. Zarar eden ﬂirketler merkezini yurt d›ﬂ›-

na taﬂ›y›p, cirosunu düﬂük göstermeye kalkabilir. Alt›n yumurtlayan tavu¤u öldürmeyelim” dedi.

5 ayr› telif isteniyor
2004 y›l›nda yürürlü¤e giren 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile turizm sektörünün ciddi bir darbe daha ald›¤›na dikkat çeken TOBB
Baﬂkan›, “Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, eski bakan zaman›nda maalesef hiçbir ciddi çal›ﬂma
yapmadan, alelacele getirdi¤i yönetmelik yüzünden, sektör içindeki tüm taraflar birbiriyle ihtilafa düﬂmüﬂtür” dedi ve esnaf›n 5 ayr› müzik birli¤ine, hiçbir standarda ba¤l› olmaks›z›n, fahiﬂ
miktarlarda telif hakk› ödemek zorunda b›rak›ld›¤›n› anlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, söz konusu kanun
kapsam›nda pek çok giriﬂimcinin, özellikle konaklama sektörü mensuplar›n›n hapis cezalar›
ile karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› da ifade etti. Oda baﬂ›na 70 dolara tekabül eden telifler istendi¤i,
500 odal› bir tesisin sadece odalar için ödedi¤i
tutar›n 35 bin dolar oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z bu uygulamay› hemen durdurmal› ve bandrol uygulamas›na geçmeli” diye konuﬂtu.

Tarihi eserlere TOBB mührü
Kültür Bakan› Koç ile birlikte protokol imzalayan
Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu, “Türk turizminin dünya
markas› olmas› için göreve haz›r›z” dedi. Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte protokolü imzalayan Turizm
Bakan› Koç, “Herkes TOBB’a destek olmal›.
Kendilerine teﬂekkür ediyor. Yeﬂil Türbe, bir imparatorlu¤un fetret devrini bitirip yeniden aya¤a
kalkmas›n›n simgesidir” diye konuﬂtu. TOBB taraf›ndan restore ettirilecek olan Yeﬂil Türbe, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’nun fetret devrini bitiren bir
an›t ve Bursa’n›n önemli simgelerinden. Y›ld›r›m
Bayezit’in o¤lu Çelebi Sultan Mehmed taraf›ndan 1421 y›l›nda yapt›r›lan türbe, kentin do¤usunda Yeﬂil semtinde, Yeﬂil Camii’nin karﬂ›s›ndaki tepe üzerinde bulunuyor. Mimar› Hac› ‹vaz
Paﬂa, nakkaﬂlar› ise Al ibin ‹lyas ve Mehmed el
Mecnun...

Türkiye Turizm Meclisi kuruluyor
TOBB’un, turizm sektörüne bundan sonra da en
iyi ﬂekilde hizmet edebilmek amac›yla, organizasyon yap›s›nda reforma gitti¤ini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, kurulacak Türkiye Turizm Meclisi ile
sivil inisiyatifin turizm sektörüne katk›s›n›n, özel
sektörün en büyük temsilcisi olan TOBB çat›s›
alt›nda sa¤lanaca¤›n› aç›klad›. Hisarc›kl›o¤lu,
“Ne yaz›k ki turizm sektöründe sanki as›l problemin sadece örgütlenme olarak gündeme taﬂ›n-

mas›, sektörün altyap›, planlama, tan›t›m ve pazarlama, turizm hizmetlerinin KOB‹ kapsam›na
al›nmas› gibi as›l problemlerinin bilerek veya bilmeyerek göz ard› edilmesini de beraberinde getirmektedir. Zira, meslek örgütlerinin farkl› sektörlerde çok say›da kurulmas›yla güçleri bölünerek ve hiç bir zaman, tek ve güçlü bir meslek örgütü kadar etkin olmayacakt›r” diye konuﬂtu.

Telif iste¤i bel büküyor
5 y›ld›zl› bir otelden y›ll›k oda baﬂ›na MESAM 40
milyon, MSG 18 milyon, MÜ-YAP 17 milyon, RATEM 12 milyon, MÜYOB‹R 8 milyon lira olmak
üzere toplam 95 milyon lira telif ücreti istiyor.
Oda baﬂ›na 70 dolara tekabül eden bu rakam,
34

500 odal› bir turizm tesisi için y›ll›k 35 bin dolara ulaﬂ›yor. Buna, otele ba¤l› restoranlar, diskolar, aç›k alanlar ve toplant› salonlar› dahil de¤il.
Bu alanlar için ayr›ca telif ücreti al›n›yor.

Anayurt Gazetesi 06.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve
Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤› (T‹KA) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (ETÜ), ortaklaﬂa olarak Türkoloji Yaz
Staj› Program›’n› düzenlenen bir törenle baﬂlatt›.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk dilini ve
kültürünü tüm dünyaya tan›tmay› hedeflediklerini kaybetti.

T

18 ülkeden 103 ö¤rencinin yer ald›¤› program›n
aç›l›ﬂ töreninin yap›ld›¤› ETÜ’de bir konuﬂma yapan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, “ETÜ, yurtd›ﬂ›ndaki e¤itimine alternatif olarak gençlerin yüksek ö¤renim talebine cevap vermek için kuruldu.
Gençlerimiz en az›ndan iki yabanc› dili bilmeliler.

Dil kültür demektir” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Ülkemizin dilini ve kültürünü daha yak›ndan tan›yan ö¤renci kardeﬂlerimiz, ülkemiz ile kendi ülkeleri aras›nda bar›ﬂ ve dostluk elçileri olacakt›r. Özellikle de Türkiye tan›nmad›¤› için, derdini
iyi anlatmad›¤›ndan dolay› bugün birçok iftiralarla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z düﬂünüldü¤ünde, Türkiye’yi tan›yan insanlar›n yetiﬂece¤i bu organizasyonun önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.”
Devlet Bakan› Beﬂir Atalay, T‹KA Baﬂkan› Hakan
Fidan ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici ile
çok say›da ö¤rencinin kat›ld›¤› tören sonras›nda
bir de kokteyl verildi.
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Milliyet Gazetesi 06.07.2005
24 okul yapt›rd›¤›n›, inﬂaat›n›n tamamlanmas›
için 9 okula destek sa¤land›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu okullarla Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
361 derslik kazand›r›ld›¤›n› ifade etti. Okullarda
14 bin 62 ö¤rencinin e¤itim imkân› buldu¤unu
belirtti.

Seferberlik bilinci
Hisrac›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi: “Milliyet gazetesini k›z çocuklar›n›n okullaﬂmas›n› sa¤lamak için
‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyas›n› açm›ﬂ
olmas›ndan dolay› kutluyorum. Toplumun refah›
ve mutlulu¤u için yar›n›n anneleri olarak çocuklar›n› yetiﬂtirecek k›zlar›m›z›n en iyi ﬂekilde e¤itilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Çocuklar›m›z›n nitelikli insanlar olarak ülkenin yar›nlar›na sahip ç›kmalar›n› sa¤lamak için gerekli her konuda imkânlar›m›z› seferber etmeyi bir sosyal sorumluluk bilinci içinde en önemli görevlerimizden biri
olarak görüyoruz.

ÇYDD destekliyor
Hisarc›kl›o¤lu, “Yapt›raca¤›m›z yurdun k›z çocuklar›m›za ve ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor,
eme¤i geçen, katk›da bulunan herkese teﬂekkür
ediyorum” dedi. Kampanyaya güç veren Ça¤daﬂ
Yaﬂam› Destekleme Derne¤i’yle (ÇYDD)
TOBB’un imzalad›¤› protokol do¤rultusunda, ﬁ›rnak’a yapt›r›lacak k›z yurdu 200 ö¤renci kapasiteli olacak.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Milliyet’in
“Baba Beni Okula Gönder” kampanyas›na
ﬁ›rnak’ta 200 yatak kapasiteli bir k›z yurdu
yapt›rarak kat›l›yor. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu “Yar›n›n anneleri olarak çocuklar›n› yetiﬂtirecek k›zlar›m›z›n en iyi ﬂekilde e¤itilmesi gerekti¤ine inan›yoruz” dedi.

T

TOBB’dan k›z yurdu
Milliyet gazetesinin baﬂlatt›¤› “Baba Beni Okula
Gönder” kampanyas›na Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nden de (TOBB) destek geldi. Milliyet’i
kutlayan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu
çok önemli projeye, ﬁ›rnak’ta bir k›z yurdu yapmak suretiyle katk›da bulunmaktan k›vanç duyuyorum” dedi.
TOBB’un 1996 - 2004 aras›nda Diyarbak›r’da
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Yurdun finansman›n› TOBB sa¤layacak, ÇYDD
de projenin sa¤l›kl› yürütülmesi amac›yla
TOBB’a destek verecek.

Kampanya Üst Kurulu topland›
Gazetemizin “Okumayan k›z›m›z kalmas›n” hedefiyle baﬂlat›¤›, “Baba Beni Okula Gönder”
kampanyas› Üst Kurul Toplant›s› Do¤an Medya
Center’da önceki gün yap›ld›. Toplant›ya Pazarlama ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Tijen Mergen, Mali ‹ﬂler Grup Baﬂkan› Bilen Böke, yazar›m›z Meral
Tamer, Projeler Koordinatörü Nilgün Yorganc›lar,
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD)
Baﬂkan› Prof. Dr. Türkan Saylan, Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Yasemin Dönmez ve Avukat Murat Teber kat›ld›. Bugüne kadar yap›lan faaliyetlerin de¤erlendirildi¤i toplant›da A¤r›’n›n Hamur ilçesinde bireysel ba¤›ﬂlarla
yapt›r›lacak k›z yurdunun detaylar› incelendi.

Anadoluda Vakit Gazetesi 07.07.2005

ÜS‹AD’›n bu haftaki konu¤u TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ydu. Dün MÜS‹AD Genel Merkezi’nde yap›lan toplant›da konuﬂan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ekonomisiyle ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. ‹lk çeyrekteki 5.3’lük büyümenin beklentilerin alt›nda
kald›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “2005 y›l›n›n tamam›nda y›ll›k yüzde 5’lik büyüme hedefinin
aﬂ›lmas›n› bekliyoruz. Ama geçen seneki gibi
yüzde 9’lar civar› yerine, yüzde 6-7 aras›nda bir
büyüme gerçekleﬂmesi daha büyük bir ihtimal”
diye konuﬂtu.

M

Hisarc›kl›o¤lu, Çin’den yükselen ve Türkiye’deki
tekstil sektörünü olumsuz etkileyen haks›z rekabetin yak›n bir zamanda di¤er sektörleri de etkisi alt›na alaca¤›n› savundu.
Hükümetin iki y›ld›r sürdürdü¤ü mali disiplini baﬂar›yla uygulad›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, reel faiz oranlar›n›n tek haneli seviyelere gerilemesinin bu do¤ru politikalar›n en büyük meyvesi oldu¤unu kaydetti. Kamu kesiminin büyüklü¤ü ile
hantall›¤›na ve kay›t d›ﬂ› ekonominin varl›¤›n› devam ettirmesine de dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,
ekonomideki büyüme oran›n›n yavaﬂlamas›na

Ekonomide Yavaﬂlama Olacak
Büyümede geçen y›lki performans› bu y›l beklemediklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bir yavaﬂlama olaca¤›n› zaten bekliyorduk. Özellikle sanayi
ve ticaret sektörleri, geçen y›lki yüksek oranl›
büyümenin motoruydular. Ancak bu y›l bu iki
sektörde bir yavaﬂlama baﬂlad›¤› gözlenmekte”
dedi. Ekonomideki durgunlu¤un sebeplerine de
de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, büyümedeki yavaﬂlamay›
sanayideki at›l kapasitenin dolmas›na ba¤lad›.

ra¤men ithalattaki büyümenin hâlâ yavaﬂlamad›¤›n› söyledi.
Ekonomideki büyümeye ra¤men “Niye bu büyüme bizim sektöre yans›m›yor?” ﬂeklinde tepkiler
oldu¤unu da hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Bu sorunlar›n muhatab› eksik kalan yap›sal reformalar yüzünden katlanmak durumunda kald›¤›m›z, daha
fazla vergi, daha fazla enerji maliyeti, daha yüksek finansman gideridir” diye konuﬂtu.
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Reformlar h›zl› bir ﬂekilde ç›kar›lmal›

Canbaza de¤il perde arkas›na

Kamu harcama reformu olmadan devletin giderlerinin azalmayaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu sözlerini ﬂöyle sürdürdü. “Yönetim reformu
oluﬂmazsa, devlet yüklendi¤i fuzuli iﬂleri üzerinden atamaz, dolay›s›yla bürokrasiden kurtulamay›z. Sosyal güvenlik reformu olmadan, istihdam
vergileri azalmaz. Enerji piyasas› reformu ile
sektöre serbestlik getirmezsek, elektrik fiyatlar›
dünya standartlar›na inmez. K›sacas› yap›lmayan her reform baﬂka bir ülkenin tüccar ve sanayicileri olmak üzere tüm vatandaﬂlar›na ilave
maliyet olarak geri dönecektir.”

bakacaks›n›z

Türkiye’nin AB üyeli¤ine de de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, 3 y›lda att›¤› olumlu ad›mlarla müzakere sürecine baﬂlayan Türkiye’nin bundan sonra da
olumlu ad›mlar atmaya devam ederek 2012 y›l›nda tam üyeli¤in sa¤lanmas› gerekti¤ini söyledi.
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Türk Telekom ihalesiyle ilgili olarak CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal’›n “Ham hum ﬂaralop”
ﬂeklinde de¤erlendirmesi hat›rlat›larak ihaleyle
ilgili görüﬂleri sorulan Hisarc›kl›o¤lu ﬂunlar› söyledi:
“Muhalefet tabii ki eleﬂtirisini yapacak. Eleﬂtiri
olacak ki do¤ru sonuçlar ortaya ç›ks›n. Farkl›
seslerin ortaya ç›kmas› önemli. Ancak iﬂadamlar›n›n vazifesi perde arkas›na bakmakt›r. Cambaza de¤il perde arkas›na bakacaks›n›z ki cebinizdeki para gitmeyecek.”

The New Anatolian 07.07.2005

nion of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) Chairman Rifat
Hisarc›kl›o¤lu has said the foremost
problem of Turkey was unemployment, and the
solution of this problem was in investment and
production.

U

TOBB Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu has replied
our question over the agenda:

• Ekotürk News Agency: What is Turkey’s biggest problem now in your opinion?
• Rifat Hisarc›kl›o¤lu: I believe that Turkey’s
biggest problem is unemployment. The solution
to this problem is investment and production.
The government’s number one issue should be
economy. First of all, the problem of unemployment should be resolved. There are five million
unemployed people in Turkey. And 750.000 people should find jobs each year. Last year the
Turkish private sector has invested USD 45 billion in the future of the country. Some USD 30
billion was invested in machinery and equipment and USD 15 billion in the investments of
land and construction. However, this won’t be
enought. Last year 600,000 people found jobs.
Therefore, 150,000 people joined the group of
unemploped people. Our first and only issue is

unemployment. Unemployment should be more
prioritized than other issues such as payment of
debts and other foreign matters. Unless our
economic problems are resolved, it is impossible for us to resolve the issiue of unemployment.
• ENA: Foreign investors are very much interested in Turkey lately However, do these investors
come to Turkey for long term or short term investments?
• Hisarc›kl›o¤lu: When we look at the first 500
firms in Turkey, we see that foreign investors
have 30 percent of share. Nobody can argue
that foreign investors did not come to Turkey.
On the contrary, foreign firms in Turkey have 30
percent of total companies. Their turnovers are
about 25 percent of the total. One fourth of the
turnover of the first 500 firms belongs to the foreigners. Foreign companies are already in Turkey. From now on, main area that the foreign
companies will bi interested in is infrastructure
and other areas where the Turkish private sector does not exist. In fact, there is already a
strong Turkish private sector, which means there are no vacant spaces. I think that he foreign
companies may invest in infrastructure. They
may also come to Turkey to close the curren deficit account as hot money. If we don’t let them
to do this, we ll be comportable because we see
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that they receive up to 30 percent on yearly basis. If we cannot reduce the current deficit, they
can make great profits in our country and then
return to their homelands.
• ENA: Which sector do you think as TOBB is
the most troubled one?
• Hisarc›kl›o¤lu: Both local and foreign investors are all our members. In other words, 30
percent foreign companies in the first 500 are
also our members. There is no domestic and foreign discrimination today. I think the textile
sector is the most trouble one. There are problems concerning the international competition
with China. The only solution to this problem is
that we should biring the level of the Turkish industrialists to that of the inputs used by other
countries. First, our energy is the third expensive one in the word with regard to the costs. We
are the world champion in the tax imposed on
employment. On the other hand, tax rates are
very high. Although the government pledged to
make a tax reform, it has failed to do so. When
we benchmark bank loans, our rivals can find loans at about five percent real interests. However we can find loans with minimum 15 percent.
There is an unfair competition between them
and us. The government has to regulate these
matters.
• ENA: What do you think about the fact that
the legal infrastructure for unregistered earnings and foreign investors has yet to be prepared&
• Hisarc›kl›o¤lu: The problem here is that the
system encourages unregistered economy. Finance Minister is experienced on this issue so
he should see this fact very clearly. He has been saying for 2 years and 7 months that there
will be a reform. You need to prepare certain regulations to be able to compete and prevent unregistered economy. We are above the OECD
average with regard to the tax that people are
paying today. Therefore, if you impose very high
taxes on people, you lead them to unregistered
economy and an to alternative markets. Like in
all of the developed countries, Turkey’s tax rates should be lowered to payable levels. There
is no tax systematic in the Finance Ministry. A
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tax law was passed but then all of its articles
has been amended except for the first article.
• Hisarc›kl›o¤lu: TOBB recently took a very important step and helped the Palestinians visit
the Erez industrial region. Once approximately
5,000 Palestinians were employed in the Erez
industrial region. However the number then reduced to 200. Nearly all of the factories were
closed in the region. We have recently reached
an agreement with the Palestinian and Israeli
delegations to re-activate the region with the leadership of TOBB. This was a kind of commercial peace between the two parties.
• ENA: Do yo think early elections are possible?
• Hisarc›kl›o¤lu: I don’t think so. You need to
take a look at the majority in the Parliament for
an early elections. The ruling party has 365 seats in the parliament. I don’t see any reason
why they should hold early elections. We have
always argued that political stability brings with
itself economic stability. We saw many examples of these in the government has failed to do,
political stability brings economic stability with
itself. I don’t think early elections is possible.
• ENA: What do you mean by saying thins that
could not be done?
• Hisarc›kl›o¤lu: One of the most important issues that I have always criticized is the Social
Security Reform. The government is responsible
for that.
• ENA: What are the reasons behind the failure
in your opinion?
• Hisarc›kl›o¤lu: I can’t answer this question.
You need to ast it to the Prime Minister and his
government. However, if you ask if there is a vision, I say yes. I see it in the AK Party’s elections declaration. But other tihngs are more prioritized, superseding structural reforms. The
implementation of the structural reforms could
be easier in the first years of the government. If
the government remains inactive, the possibility
to implement these reforms will be lower. This
won’t be good for Turkey. The elections declaration and the 58th-59th government programs
include everything that should be done. Has these things been realized? No. For example, let’s

take a look at the Public Administration Reform.
We can’t understand why there is no change in
the public administration Nobody is happy with
the situation, including the premier himself.
These work has begun but not completed. Our
annual deficit in social security is USD 17 billion. The social security reforms should have been thi first issue to deal with in 2 years and 7
months. We have the youngest population of
the world but we have failet in social security
system. There is no such country in the world. I
believe that 2 years and 7 months is a very long
period to gain our future.
• Hisarc›kl›o¤lu: We are proud of the success
achieved in macroeconomic indicators; there
are great achievements, but basically the foundation of this great achievement should be supported. Our ability to continue sustainable
growth depends on our implementation of structural reforms. However, we were unable to do
this.
• ENA: What are the TOBB’s expectations from
the EU?
• Hisarc›kl›o¤lu: Negotiations framework appeared. As the Turkish private sector, we are maktaks. Initially, we will start translating the Acquis Communitaire consisting of 115,000 pages,
which is a very important service. We are establishing the Turkish Sectors Assembly and we will
make an impact analysis of sector with these
assemblies. We will analyze how much they will
be influenced, what will be their influence and
what will be the impact of harmonization with
the acquis communitaire. We are conducting a
joint project with the World Bank concerning the
issue of competition and also the Turkish Economy Policies Research Foundation (TEPAV) is
working in order to contribute to this work in
terms of views. In addition, we are in cooperation with universities in terms of the academic dimension.
• ENA: What do you think about the role of consultancy which the TÜS‹AD wants to undertake
in the process of EU membership negotiations?
Does the TOBB have such an expectation?
• Hisarc›kl›o¤lu: The formation of this negotiati-

on delegation at the Preparatory Consultancy
Council is a political preference. This decision
will be taken by politicians, in other words, those who had the authority taken from the nation.
The picture you are seeing at the current preparation shows that the Turkish private sector will
also take place in these Consultancy Councils.
There are 225,000 industrial entities in the entire Turkey and all of them are our members. Of
course, the TOBB is the place embracing all the
private sector in Turkey, protecting the rights
and interests of them and bringing them together under its roof. The matter is about them. If
they are closed, Turkey will pay the price for
this. No matter what it is, the TOBB will undertake the role given to it. However, the decision
will belong to the political choice, that it, politicians.
• ENA: Thus, isn’t the TOBB responsible for
this?
• Hisarc›kl›o¤lu: No, I m not responsible for
this. I make the impact analysis, afteraking these impact analyses on the basis of sector; 1
present them to the negotiation delegation appointed by the government, then, not me, but
politicans will pay the price for this politically. As
65%, it passed public opinion. However, it can
satisfy public opinion with broad, widespread
and organized groups. Look at the reason for
the French rejection; the problem was nothing
but unemployment. In other words, the elite of
the nation can’t make a decision on the high level. After all, the nation makes the decision. We
should never ignore this fact that countries
which entered the negotiation process generally
work on convincing their own public opinions. I
other words, the upcoming process won’t be the
process of convincing the European centers or
Brussels. We misunderstand the thing called
negotiation. Maybe we couldn’t find its meaning
in Turkish and thus we call it negotiation. There
is nothing called negotiation, it is called the harmonization with the acquis communitaine. The
whole matter is that how many years you can
abide this rule and if you can receive a figure in
return for abiding this rule. Unless, you have
nothing to negotiate, you have no chance to say
that I won’t abide this.
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• ENA: What do you think about privatizations?
Are you for or against privatizations?

zations are satisfactory, or will they be satisfactory in terms of their results?

• Hisarc›kl›o¤lu: We support privatizations, because it’s impossible to direct the life of commerce with the hand of the public sector. However, it should be kept in mind that today, when
you consider the partners of the company willing
to purchase Turkcell, you see that these are the
companies established by Swedish and Finnish
governments. Two owners of the Teliasonera
Company which is willing to purchase Turkcell
are run by governments. These are the countries in which the highest amount of market economy is applied and which are two of the richest
countries in the world. Turkey should have a target related to its own strategy. There are sectors and investments in Turkey strategically. Will
Turkey become a regional power or not in these
fields? Does it have such a vision or not? We
should make an evaluation after answering these questions. If Turkey wants to be a regional
power, first of all, it should consider its privatizations within this framework. If it hasn’t such a
target, if your one and only target is Turkey, then
you should act accordingly.

• Hisarc›kl›o¤lu: We all saw in the past the situation of an enterprise if it’s managed not with
the logic of the private sector, but with the logic
of the state. It’s not to keep on with these enterprises with this logic. However, on the other
hand, I show the examples of the Teliasonera or
Deutsche Bank which want to purchase Turkcell. Here, the important thing is the role Turkey
determined for itself.

Foreign companies consist 30 percent of Top
500 companies in Turkey. They also account for
a quarter of overall turnover of Top 500. More
foreigners can come for infrastructure works.
This field should be promed

The foremost problem of Turkey is unemployment. Solution of this problem is in investment
and production 5 million people is unemployed,
an the figure rises by 150,000 every year.

• ENA: Does Turkey such a target?
• Hisarc›kl›o¤lu: I haven’t heard such a thing
and I don’t know it has. Of course, there might
be something I don’t know.
• ENA: Do you think the past and future privati-
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There are strategic sectors and investment fields in Turkey. Will Turkey become a regional
power or not? Is there such a vision or not?
When privatizations are carried out, these points must be pondered.

Milliyet Gazetesi 08.07.2005

OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun MÜS‹AD üyeleriyle sohbet toplant›s›nda, ekonomimizin gelecek performans›yla ilgili karamsar bir tablo ortaya ç›kt›. MÜS‹AD Baﬂkan›
Ömer Bolat’›n tespitleri de bu tabloyu destekler
nitelikteydi. B›çak kemi¤e dayan›yordu, AKP hükümetinin eksik kalan yap›sal reformlar› tamamlamas›, özellikle kamuda giderleri azalt›c› önlemleri ivedilikle almas› gerekiyordu.

T

Hisarc›kl›o¤lu, önce reel sektördeki t›kan›kl›¤› rakamlarla ortaya koydu:

• ‹lk 5 ayl›k ithalat art›ﬂ› % 22.
• Yat›r›m mallar›ndaki art›ﬂ % 14.
• Tüketim mallar›ndaki art›ﬂ % 2.
• Ara mal› ithalat›nda % 29’a f›rlam›ﬂ. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n yans›mas›n› d›ﬂar›da b›rakt›¤›m›zda bile % 17.
Bu tabloya ben de bir ekleme yapay›m:
• Cari aç›¤›n 18.2 milyar dolarla (y›ll›k) rekor k›rd›¤› dün aç›kland›.

• ‹malat sanayiinde 2004’ün ilk 3 ay›nda % 12
olan büyüme, % 5’e geriledi.

Ara mallar› baﬂaﬂa¤›

• Ticaret sektöründeki büyüme de % 17’den %
5.8’e düﬂtü.

Ekonomi yavaﬂlarken bile ara mal› ithalat›n›n
artmas›, yüksek yerli girdi maliyetlerine alterna43
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tifin yarat›ld›¤›n› gösteriyor. Demek ki imalatç›m›z, art›k sadece ihraç mallar›nda de¤il, yo¤un
rekabet nedeniyle iç piyasaya verdi¤i mallarda
da ithal girdiye yöneliyor. Bu durum, herhalde
gücü yeten ara mal› imalatç›lar›n› verimlilik art›ﬂ›na yöneltecek, gücü yetmeyenleri de piyasadan silecek. Ve mevcut iﬂsizliklerimize ilaveten
her y›l iﬂgücüne yeni kat›lan 700 bin gencimize
iﬂ bulunmas› maalesef daha da zorlaﬂayacak.
Mevcut iﬂsiz stokunu sabit tutup, sadece bu
700 bin gencimize iﬂ yaratabilmek için bile y›lda
35-40 milyar dolarl›k yeni yat›r›ma ihtiyac›m›z
var. Ama öte yandan da Çin’den yükselen, bugünlerde tekstil sektörümüzü vuran, çok yak›nda
di¤er sektörleri de s›k›ﬂt›racak, ara mal› üreticilerini ﬂimdiden vurmaya baﬂlam›ﬂ öldürücü bir
rekabet de söz konusu.

Her y›l yeni bir ülke
Çin’in sadece bizi de¤il, asl›nda tüm dünyay› titreten rekabet gücü. Hisarc›kl›o¤lu’nun ﬂu çarp›c› formülasyonuyla, birden ete - kemi¤e bürünüyor: “Çin, 20 y›ld›r her y›l % 10 büyüdü¤üne göre, son 20 y›ld›r neredeyse her y›l dünya ekonomisine yeni bir sanayi ülkesi daha kat›l›yor demektir.”
Maalesef durum tam budur. Dolay›s›yla D‹E’nin
son verilerine göre say›lar› 19 milyon 700 bine
yükselmiﬂ bulunan “açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda
yaﬂayan” insan›m›za, ufukta iﬂ ve aﬂ imkan› gö-
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rünmemektedir. Daha da beteri, gelecek y›lki istatistiklerde bu rakam›n daha da yukar›lara ç›kmas› olas›l›¤› maalesef çok güçlüdür.

Giderler azalmad›kça
Hisarc›kl›o¤lu hükümetten acil eylem bekliyor:
“Ekonomide iyi gitmeyen bir ﬂeyler var. Mali disiplin 2 y›ld›r baﬂar›yla sa¤lan›yor, ama tedbirlerin büyük k›sm› gelir artt›r›c›, çok az› gider azalt›c›. Özel sektör, üreticiler, çal›ﬂanlar ve tüketiciler üzerine konan ek yüklerle bütçe disiplini sa¤lan›yor. Kamu kesiminin büyüklü¤ü ve hantall›¤›
ile kay›t d›ﬂ› ekonominin varl›¤› aynen sürüyor.
Bu resim h›zla de¤iﬂmelidir, zira sadece ihracatta de¤il, iç piyasada yaﬂamakta oldu¤umuz s›k›nt›lar›n temeli de budur.
Kamu harcama reformu olmadan devletin giderleri azalmaz. Yap›lmayan her reform, baﬂta bu
ülkenin tüccar ve sanayicileri olmak üzere tüm
vatandaﬂlar›na
• Daha fazla vergi
• Daha yüksek enerji maliyeti
• Daha pahal› kamu hizmetleri
• Daha yüksek finansman gideri olarak geri dönmektedir.
Hükümetimiz, art›k bu gerçe¤in bilinciyle hareket etmelidir.”

Hürriyet Gazetesi 08.07.2005

ürkiye Odalar ve Boralar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yolsuzluklar›n, siyasetin mütemmim cüz-ü (ayr›lmaz
parças›) olmas›na son verildi¤i, yapan›n yan›na
kâr kalmad›¤› bir adalet sisteminin tesis edilmesini beklediklerini bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, yolsuzluklar›n büyük bölümünün yasal yap› ve mevzuat
içinde, ‘kitab›na uygun’ yap›ld›¤›n savundu.

T

‹syan Ettiriyor
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) taraf›ndan, TOBB-ETU’de düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Konferans›’nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de insan› gerçekten isyan
ettiren yolsuzlkular ortaya ç›kar›ld›¤›n› ama bir
türlü sonuç al›nmad›¤›ndan dürüst vatandaﬂ›n
sisteme ve demokrasiye olan inanc›n›n sars›ld›¤›n› söyledi. Yolsuzluklar konusunda iyi bir adalet sisteminin tesis edilmesini beklediklerini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ne yaz›k ki bugün bulunulan noktada delil toplama ve fezleke haz›rlama gibi konularda henüz istenilen noktada bulunulmad›¤›n› kaydetti.

Alelacele Delil
Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu: “Alelacele toplanan deliller, çarp›c› isimlerle medyaya yans›t›lan
yolsuzluk operasyonlar› kamuoyunda büyük ses
getirse de bir sonuç ç›kmad›¤›n› üzülerek görüyoruz. 1999 depreminde hatal› yap›laﬂmadan
dolay› binlerce vatandaﬂ›n› yitirmiﬂ bir ülkede bu
suçtan dolay› kaç kiﬂi ceza alm›ﬂt›r? Milyarlarca
dolar›n söz konusu oldu¤u enerji, SSK ve ilaç
dosyalar›nda niye bir sonuç al›namamaktad›r?
Asl›nda daha da önemli bir hatam›z, bu olaylara
odaklan›rken, devlet mekanizmas›n›n her aﬂamada yolsuzluk ve rüﬂvet üreten devasa bir kamu düzeni üzerine oturdu¤unu unutmam›zd›r.
Kamu harcamalar› bu kadar büyük bürokrasilerde bu kadar kal›n, devlet bu ölçüde ekonominin
içinde oldu¤u sürece yolsuzluk da bu ülkenin yap›sal bir unsuru olarak kalacakt›r.”

Yasa ‹çinde Yolsuzluk
Yolsuzlukla mücadelede baﬂar›s›zl›¤›n en önemli sebebinin, yaﬂanan yolsuzluklar›n büyük bölümünün yasal yap› ve mevzuat içinde yani “kitab›45

BASINDA TOBB

na uygun” bir biçimde cereyan etti¤ini ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, bu nedenle konunun üzerine gitmenin hukuken zorlaﬂt›¤›n› söyledi. Cumhuriyetin kuruluﬂundan bugüne kadar 13 bine
yak›n kanun ç›kar›ld›¤›n›, ayn› konu ile ilgili farkl› kanunlarda farkl› düzenlemeler bulunabildi¤ini
anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bürokratik zihniyetin ç›kard›¤› her bir mevzuat›n bizzat kendisinin o iﬂin
yap›lmas› karﬂ›s›ndaki en büyük engel oldu¤unu
ve yolsuzluk do¤urdu¤unu kaydetti.

Kökü Devletçi Sistem
Yolsuzluk olgusunun kökeninde devletçi sistem

ve bu sistem içinde keyfi karar yetkisini elinde
tutabilen bir birliktelik yatt›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu: “ﬁimdi hükümetimizden
kararl› bir ﬂekilde siyasi iradesini göstermesini
bekliyoruz. Bu da ancak (yapan›n yan›na kar kalmayaca¤›) bir adalet reformu ve kanunun verimli çal›ﬂmas›n›n temin edecek kamu yönetim reformunun tesisi ile mümkündür. Ancak, mevzuattan ar›nd›rma reformu yap›lmadan da bu reformlar›n beklenen fayday› sa¤lamas› güçtür. Bu
nedenle mevzuat›m›z gereksiz kanun tüzük ve
yönetmeliklerden ar›nd›r›lmal› ve kalan yasal düzenlemeler birleﬂtirilerek birbirine ayk›r› hükümler kald›r›lmal›d›r.”

Vorking: Yolsuzluk ekonominin kanseri
Dünya Bankas› Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede gerçekten büyük bir ilerleme kaydetti¤ini vurgularken, “ancak daha fazla çal›ﬂ›lmas› ve daha fazla ﬂeyler yap›lmas› gerekiyor” dedi. Vorkink, yolsuzlu¤un bir kanser oldu¤unu ve bu kanserin,
ekonomi ve toplumun birçok unsurunu etkiledi¤ini söyledi. Vorkink, yolsuzlu¤un, ekonomik ve
sosyal kalk›nman›n önündeki en büyük engel oldu¤unu da belirtti. Vorkink, yolsuzlu¤un yat›r›mc›lar› korkutup kaç›rd›¤›n›, kamu kaynaklar›nda
eﬂitsizli¤i art›rd›¤›n›, kamu idaresinin etkinli¤ini
azaltt›¤›n›, insanlar›n kanunlara olan inanc›n›
y›pratt›¤›n›, istikrars›zl›¤a ve toplumsal huzursuz-
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lu¤a yol açt›¤›n› belirtti. Vorking, hatta bu durumun son zamanlarda K›rg›zistan, Özbekistan,
Gürcistan, Filipinler ve Ukrayna gibi ülkelerde
hükümet de¤iﬂikliklerine de yol açabildi¤ini belirtti. Yolsuzlu¤un en fazla yoksullara zarar verdi¤ini, en fazla ac› çeken ve zarar gören kesimin
yoksullar oldu¤unu vurgulayan Vorking, hükümet, özel sektör ve sivil toplum iﬂbirli¤inin yolsuzlukla mücadele için son derece önemli olduunu söyledi. Keyfi olarak kullan›lan gücün, yolsuzluk ve rüﬂveti tetikledi¤ini ifade eden Vorking, her ülkede yolsuzluk oldu¤unu anlat›rken
“hedef yolsuzlu¤u azaltmak, ortadan kald›rmak
de¤il” dedi.

Star Gazetesi 08.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin üç
y›l içinde 25,5 büyüdü¤ünü belirterek, Türk
özel sektörünün de geçen y›l 45 milyar dolar yat›r›m yapt›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Müthiﬂ bir
rakam ve Türkiye üç y›ld›r üst üste büyüyorsa,
bunda Türk özel sektörünün dinamizmi var. Krizin hemen arkas›ndan büyüme baﬂlad›. Bütün
ekonomistlerin ‘Krizin sonras›nda bir dura¤anl›k
olacak’ ﬂeklide beklentisi vard›. Ama Türkiye
tam tersine bir baﬂar› hikayesi yaz›yor” dedi.

T

Olmaz böyle ﬂey...

Erken seçim yok

Demokrasi gere¤i

Bu baﬂar›n›n gölgelenmemesi gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, erken seçim söylentilerinin
de Türkiye’nin faydas›na olmad›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bizim iﬂ adamlar› olarak bak›ﬂ›m›z
ﬂudur: Siyasi istikrar, ekonomik istikrar getirir.
1950’li y›llardan itibaren bakt›¤›m›zda tabloyu
aç›k ve net olarak görürüz. Siyasi istikrar yakaland›¤› dönemlerde, Türkiye’de hep büyüme olmuﬂtur. Erken seçime odaklaﬂaca¤›m›za, ekonomiye odaklanmak gerekir. ‹lk önceli¤imiz ekonomi olmal›d›r” diye konuﬂtu.

Meclis’te son günlerde iktidar ve muhalefet partileri aras›nda ortaya ç›kan gerginlik ve tart›ﬂmalar› da de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, “Demokrasiye inan›yorsak, iktidar kadar muhalefet ﬂart” dedi. Kendisi hakk›nda ileri sürülen “yeni bir siyasi oluﬂum için giriﬂimleri var” ﬂeklindeki iddialar› da de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, “Siyaset yapmak için en az iki kiﬂi gerekir. Benim böyle bir
haz›rl›k içinde olmam için en az bir kiﬂi ile konuﬂmam gerekir. Ben böyle bir kiﬂiyi bulamad›m. Varsa siz gösterin” dedi.

Star’›n sorular›n› cevapland›ran Hisarc›kl›o¤lu,
ekonominin en önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda da
istihdam› cezaland›ran bir vergi sisteminin oldu¤unu vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, “Asgari ücretin
üzerindeki vergi yüküne bakt›¤›n›z zaman, yüzde
70 vergi alacaks›n. Olmaz böyle ﬂey” diye konuﬂtu. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin çal›ﬂandan vergi alma konusunda da dünya ﬂampiyonu oldu¤unu söyledi.
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Son genel seçimlerin üzerinden 2 y›l 8 ay geçti¤ini, yeni bir seçim için normal ﬂartlarda iki y›l
bulundu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “‹ktidar›n
baﬂar›s›n› seçimler gösterecektir. ‹ﬂsizlik sorununu, ücret düﬂüklü¤ünü nas›l çözece¤iniz
önemli. Önümüzdeki dönemi etkileyen en önemli unsur bu olacak” dedi.
Kendisini en çok üzen konular›n baﬂ›nda bir iﬂ
adam›n›n, çocu¤u için kamudan iﬂ istemesi oldu¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, kendisine gelen
telefonlardan üç tanesinden birinde iﬂ talepleri
ile karﬂ›laﬂt›¤›n› belirterek, “Meselelerin çözüm
yeri iktidarlard›r” diye konuﬂtu.

Baﬂbakan’›n gezileri ihracata olumlu
yans›d›
Baﬂbakan Erdo¤an’›n yurtd›ﬂ› gezilerine de¤inen
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Say›n Baﬂbakan’›n yurtd›ﬂ› gezilerinin faydas›n› ihracat rakamlar›nda görmeye baﬂlad›k. Piyasa ekonomisinin oturmad›¤› ülkelerde siyasi iliﬂkiler çok
önemli. Kurallar›n uyguland›¤› ülkelerde ise siyasetin etkisi fazla olmuyor. Ama piyasa ekonomisi kurallar›n›n uyguland›¤› ülkelerdeki ekonomik
iliﬂkilerde siyasi tercihler öne ç›k›yor. Bu nedenle seyahetleri çok faydal› buluyoruz” dedi. Türkiye’nin dünyan›n bir parças› oldu¤unu söyleyen
Hisarc›kl›o¤lu, “Say›n Baﬂbakan’›n çizmiﬂ oldu¤u çerçeve, ekonominin d›ﬂar› aç›lmas› çerçevesidir” dedi.

40 milyon kiﬂi geçim s›k›nt›s›nda
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bugün, yaklaﬂ›k 5 milyon insan iﬂsiz. Her y›l 750 bin kiﬂiye
iﬂ bulmak zorundas›n›z. 4 milyon 160 bin kiﬂi,
asgari ücretle, yani 350 bin lira ile geçiniyor.
Bunlar›n bakt›¤› insanlar› da hesaplad›¤›n›zda
yaklaﬂ›k 40 milyon kiﬂi yap›yor. Yaklaﬂ›k 40 milyon kiﬂinin geçim problemi varken, iﬂsizlik problemi varken, siyaset ekonomiyi etkilemiyor diyemezsiniz” dedi. ‹ﬂsizlik probleminin çözümünün
tek oldu¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, “Çözüm,
yat›r›md›r. Ancak üretti¤iniz zaman d›ﬂar›ya satmak zorundas›n›z. Bu yoksulluk sorununu çözer.
Bunun içinde alt yap›n›z›n olmas› gerekir” diye
konuﬂtu.
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Türkiye Gazetesi 09.07.2005
Anadolu topraklar› üzerinde say›s›z medeniyetler
yaﬂam›ﬂ ve bu muazzam devletlerin miras› hâlâ
burada.

eçenlerde gitti¤im Profilo Telra’n›n Çerkezköy Fabrikas›’n› gezerken bir daha gördüm ki, sanayi sektörünün istihdama katk›s› oldukça s›n›rl›. Her ﬂey robotlarla ve el de¤meden yap›l›yor art›k. ‹nsan unsurunun yerini
makinenin ald›¤› apaç›k ortada. Ayr›ca sanayi
çok büyük yat›r›m istiyor. Peki, milyonlarca iﬂsiz
insan› bulunan Türkiye istihdam problemini nas›l
çözecek? Tar›m ve hizmet sektöründe yapaca¤›
iyileﬂtirmelerle tabii.

G

Ulaﬂt›rma, iletiﬂim, e¤itim, sa¤l›k, turizm... bu
hizmet sektörlerinin hepsi istihdam için çok
önemliyse de ben bugün sadece turizmden bahsedece¤im. ‹ﬂsizlikle mücadelede çok önemli bir
alternatif çünkü.
Türkiye, öyle veya böyle deniz, kum ve güneﬂ turizminde belli bir mesafe ald›. Ama yetmez. Yetmez, çünkü; bu sektörün say›lamayacak kadar
alternatifi var. Akdeniz çana¤› hele, Portekiz, ‹spanya, ‹talya, Fransa, Yunanistan bir yanda; M›s›r, Fas, Tunus, Cezayir, ‹srail di¤er yanda... öyle cazip imkanlar sunuyorlar ki, hepsi Türkiye’nin rakibi. Ayn› iklim, ayn› tabiat ﬂart›.
Fakat, dünyada art›k sadece kum ve denizle yetinmeyen, gelir ve kültür seviyesi yüksek öyle insanlar var ki, bunlar; geçmiﬂ medeniyetlerin yaﬂad›¤› ülkeleri gezip görmek için can at›yorlar.
Ak›n ak›n seyahat ediyor ve bol para harc›yorlar.
Türkiye bu insanlar için kelimenin tam anlam›yla
biçilmiﬂ kaftan.
Türkiye’nin hiç vakit kaybetmeden kültür, inanç,
tarih ve sa¤l›k turizmini devreye sokmas› laz›m.

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu mesela. Her bir
metrekaresi geçmiﬂin izini taﬂ›yor, tarih ve kültür kokuyor. ‹hmal edilmiﬂ, hor kullan›lm›ﬂ olmas›na ra¤men baﬂka emsali olmayan bu bölgelerin her birisi ayr› bir cazibe merkezi. Mersin, Adana, Tarsus, Antakya, Gaziantep, ﬁanl›urfa, Mardin, Diyarbak›r, Ad›yaman, Van... Bu ﬂehirlerin
hepsi eski medeniyetler üzerine kurulu ﬂehirler.
Sahip olduklar› kale, han, hamam, kervansaray,
saymakla bitmez. Evleri, sokaklar›, camileri, kiliseleri ve havralar›... her birisi eﬂi benzeri olmayan birer tarihî eser. Ziyaret de ediliyor buralar
ama gelen insan say›s› çok az. Az, çünkü; ne
do¤ru dürüst konaklama yeri var bu tarihi kentlerin, ne de ulaﬂ›m imkan›.
Tarih ve kültür turizmi sanayi gibi büyük yat›r›m
istemiyor. Zaten binlerce y›l önce yap›lm›ﬂ yap›laca¤› kadar. ﬁimdi bütün mesele bu eserleri
dünya insanlar›n›n hizmetine sunmak ve onlar›n
gelip bu esirleri görmelerini sa¤lamak! Bunun
için önce tarihi mekanlar›n tespiti ve restorasyonu; sonra konaklama, al›ﬂveriﬂ ve yeme içme tesislerinin yerleri ve buralara ulaﬂ›m sa¤lanmas›.
Öyle ya rayl› sistemin kullan›laca¤› bölge ayr›;
deniz ve kara yolununun tercih edilece¤i bölge
ayr›; hava yoluyla ulaﬂ›lacak olan bölge daha ayr›.
Karadeniz yaylalar› ile geçmiﬂ medeniyetlerin beﬂi¤i olan Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu, Akdeniz
ve Ege, bu bölgelerin önce kendi içinde organize
olmas›; daha sonra da hepsini birlikte çal›ﬂt›ran
bir sistemin koordinasyonu gerekiyor. Büyük bir
proje bu yani. Turizmci, tarih ve kültür uzmanlar›, arkeologlar ve al›ﬂveriﬂ sektörü... hepsinin el
ele vermesi gerekiyor. Böyle bir projeyi yapsa
yapsa TOBB yapar. Sayd›¤›m sektörlerin hepsi
bu kurumun çat›s› alt›nda çünkü.
Hele TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu gibi heyecan
sahibi bir müteﬂebbis kiﬂi varken bu projenin olmamas›n› düﬂünemiyorum bile. Ne de olsa her
bölgede odas› var, koordinasyonu kolay olur.
Bu sistemi iﬂletmek için laz›m olan finansman›
bulmak problem de¤il. Birçok fon ve finans kuruluﬂu koﬂa koﬂa gelir bu projeye mali destek vermek için. Yeter ki, proje olsun!...
49

BASINDA TOBB

Türkiye Gazetesi 10.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Adana Sanayi
Odas›’n›n (ASO) yeni hizmet binas›n›n aç›l›ﬂ›nda, Anadolu’nun cazibe merkezi haline geldi¤ini söyledi. Eskiden Anadolu’da bir tek zengin
ﬂehrin Adana oldu¤unu söyleyen Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “ﬁimdi Denizli var, Konya var, Eskiﬂehir
var, Kayseri var, Malatya, Gaziantep, ﬁanl›urfa
var. Bunlar›n say›s›n› ne kadar ço¤alt›rsak Türkiye o zaman zenginleﬂir” dedi. “Hepsi keﬂke birer Adana olsa” diyen Rifat Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle
devam etti: “7-8 ﬂehir Anadolu’da cazibe merkezi haline geldi. Bunu 18, 28 yapmam›z laz›m.
Onun için de sektörler ve bölgesel teﬂvik laz›m
diyoruz. Kalk›nma Ajanslar›’n›n kurulmas› ile zaten bu projeler geliﬂecek. Bununla ilgili yasa da
Meclis’e sevk edilmiﬂ vaziyette. Bunun bir an evvel ç›kmas›n› savunmam›z laz›m.”

T

Bölgesel teﬂvik ﬂart
Bütün geliﬂmiﬂ ülkelerdeki teﬂvik sisteminin
sektörel ve bölgesel oldu¤unu, Türk iﬂ alemi olarak da ilk günden bu tarafa teﬂviklerin mutlaka
bölgesel ve sektörel olmas›n› istediklerini ifade
eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ama Adana olarak bu
teﬂvikle, meﬂvikle ﬂikayet etmelerine ihtiyaç
yok. Kanun var, enerjimizi ﬂikayet noktas›nda b›rak›p, ‘Bu f›rsatlardan nas›l faydalanabiliriz’ dememiz laz›m. Bugün Anadolu’nun müteﬂebbis
eliyle sanayileﬂmesine öncülük etti¤i gibi yeni
f›rsatlar›n ortaya ç›kmas›na da Adana öncülük
edebilir. Adana’da müthiﬂ bir potansiyel var, alt
yap› var, kültür var, sanayi ve ticaret kültürü var.
Birçok ﬂehrimizde olmayan hadise bunlar, art›50

lar. Bu f›rsatlar› Adana iyi de¤erlendirebilir” ﬂeklinde konuﬂtu.

‹nﬂaat ilk kez canland›
Ülkedeki ekonomik durgunlukla ilgili de konuﬂan
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ocak-May›s
dönemine bakt›¤›m›z zaman cirolarda bir düﬂme
söz konusu. Bir tek market ve inﬂaat sektöründe canlanma var. Di¤er sektörlerde dura¤anl›k
var. ‹nﬂaat sektörü 2001 krizinden bu yana hiç
ivme almam›ﬂt›, ilk defa al›yor. Perakende sektöründe de marketlerin cirosunun art›ﬂ›ndaki
ana neden, tüketici davran›ﬂ›n›n de¤iﬂmesidir.
Esas olan yap›sal reformlar›n yap›lmas›. Bu konuda çok da ﬂikayet var” aç›klamas›n› yapt›. Tar›mla ilgili bir soru üzerine, sektördeki s›k›nt›n›n
sadece Adana’da de¤il, tüm Türkiye’de var oldu¤una ve toplam nüfusun yüzde 35’inin tar›mda
çal›ﬂt›¤›na iﬂaret eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu
konular ayak üstü konuﬂulmayacak kadar derin.
Uygun zamanda ça¤›r›n Adana’ya, anlatay›m” diye espri yapt›. Ülkede artan ithalatla ilgili bir soru üzerine, bu konuyu tüketimdeki rakamla konuﬂmak gerekti¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,
ﬂunlar› söyledi: “Tüketimdeki art›ﬂ, tüketici mallar›ndaki ithalat›n art›ﬂ› % 2, yani toplam ithalat›n alt›nda. Esas hepimizin dikkat etmesi gereken ara mal› ithalat›. Ara mal› ithalat› toplam ihracat›m›z›n üstünde. Eskiden biz seviniyorduk.
‘Ara mal› ithalat› ile ihracat›m›z art›yor’ diye.
ﬁimdi ara mal› ithalat›, ihracat›n üstünde, bunda
bir soru iﬂareti var.”

Referans Gazetesi 11.07.2005
te oldu¤u, projenin hayata geçirilmesi için kendisine düﬂen çabay› gösterece¤ini söyledi¤i ö¤renildi. TOBB yetkilileri önümüzdeki günlerde Filistin’e giderek Wolfensohn ve ekibine proje hakk›nda daha detayl› bilgi verecekler.

Wolfensohn’dan
TOBB’un
Filistin projesine destek
‹srail-Filistin sorununun ekonomik çözümü ve
bölgenin yeniden imar› için görevlendirilen eski
Dünya Bankas› Baﬂkan› James Wolfensohn,
geçti¤imiz cuma günü Ankara’dayd›. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun daveti üzerine Ankara’ya u¤ray›p, Esenbo¤a Havaalan›’nda bölgeye iliﬂkin
Türkiye’nin katk›s› konusunda görüﬂmeler yapan
Wolfensohn, birkaç saat kald›¤› Ankara’dan bölgeye gitti.
Wolfensohn’un ziyaretinin bir özelli¤i de G-8 Zirvesinin yap›ld›¤› Edinburg’da liderlerle görüﬂtükten sonra, bölgenin imar› için geliﬂmiﬂ ülkelerin
3 milyar dolar katk› sa¤lamas›n›n hemen ard›ndan yap›lmas›yd›. Bu ziyaretin ard›ndan ‹ngiltere
Baﬂbakan› Tony Blair, resmi olarak “G-8’lerin
bölge için 3 milyar dolarl›k kaynak ay›rd›¤›n›”
aç›klad›.

srail-Filistin sorununun ekonomik çözümü ve
bölgenin yeniden imar› için görevlendirilen
Dünya Bankas› eski Baﬂkan› James Wolfensohn, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile
Esenbo¤a Havaalan›’nda bölgeye iliﬂkin Türkiye’nin katk›s› konusunda görüﬂmeler yapt›. Edinburg’da yap›lan G-8 zirvesinden Filistin’e giderken Ankara’ya u¤rayan Wolfensohn, Filistin’deki
Erez Sanayi Bölgesi’nin bölgenin imar› amac›na
hizmet edece¤i konusunda TOBB’la ayn› görüﬂ-

‹

Filistin’den sorumlu eski Devlet Bakan› Vehbi
Dinçerler ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkililerinin de
kat›ld›¤› toplant›da, Türkiye’nin bölgedeki imar
çal›ﬂmalar›na katk›s› özellikle de TOBB’un kurdu¤u Türk, ‹srail ve Filistinli iﬂadamlar›n›n oluﬂturdu¤u, “Ankara Platformu”nun bölgedeki iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›na iliﬂkin geliﬂmelerin ele al›nd›¤›
belirtiliyor. Görüﬂmeler hakk›nda detayl› bilgi verilmezken, iﬂbirli¤i konusunda epeyce yol al›nan
“Erez Bölgesi”nin Türk iﬂadamlar› liderli¤inde yeniden devreye sokulup, Filistinlilere iﬂ imkan› yarat›lmas› konusunda Wolfensohn’dan destek istendi¤i tahmin ediliyor.
G-8’lerin bölgenin imar› için görevlendirdi¤i ve
özel elçi statüsünde çal›ﬂan Wolfensohn’un projenin, bölgenin imar› amac›na hizmet edece¤i
konusunda TOBB’la ayn› görüﬂte oldu¤u, proje51
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nin hayata geçirilmesi için kendisine düﬂen çabay› gösterece¤ini söyledi¤i ö¤renildi. TOBB yetkililerinin önümüzdeki günlerde bölgeye tekrar
gidip, proje hakk›nda Wolfensohn ve ekibine daha detay bilgi verecekleri, hem ‹srail hem Filistin
yöneticileri ile projenin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda görüﬂmeler yapacaklar› ifade
ediliyor.

TOBB heyeti bölgedeydi
Bu çerçevede TOBB Heyeti 27 - 29 Haziran tarihlerinde Tel Aviv, Kudüs, Ramallah ve Gazze
ﬂeridini kapsayan bir inceleme ziyareti gerçekleﬂtirdi. Heyet, Filistin Ticaret Sanayi ve Tar›m
Odalar› Federasyonu, Yat›r›m Promosyon Ajans›
(PIPA) Filistin Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler ‹daresi (PIEFZA) Türkiye’de de Gebze Organi-
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Perez de destek veriyor

ze Sanayi Bölgesinde yat›r›m› olan Stef Verthe-

Ortado¤u bar›ﬂ sürecine katk› sa¤lamak amac›yla TOBB’un giriﬂimi ile baﬂlat›lan Ankara Forumu, Türk-Filistin ve ‹srail odalar›n›n temsilcilerini
bir araya getirip sürekli bir diyalog ortam› oluﬂturmay› amaçl›yordu. 27 Nisan 2005’de Ankara’da kurulan platform somut iﬂbirli¤i projesi
olarak, Gazze ﬂeridinde yeralan ve içinde ‹srail
ve Filistin firmalar›n›n faaliyet gösterdi¤i Erez Sanayi Bölgesi’nin, ‹srail’in Gazze ﬁeridi’nden çekilmesinden sonra bölgenin Türkiye önderli¤inde
bir odalar konsorsiyumu taraf›ndan yeniden canland›r›lmas›n› gündeme getirdi. 7 - 8 Haziran’da
Do¤u Kudüs’te gerçekleﬂtirilen Ankara Forumu’nun ikinci toplant›s›nda da bölgenin iﬂletilmesi konusunda bir ön fizibilite raporu haz›rlanmas› ve bu raporun 21 - 22 Eylül’de ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilecek toplant›ya sunulmas› kararlaﬂt›r›ld›.

imer ve USAID, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi
Feridun Sinirlio¤lu, Kudüs Baﬂkonsolos Yard›mc›s› Semra Avﬂar ile görüﬂmeler yapt›.
TOBB Heyeti Filistin Ekonomi Bakan› Mazen T.
Sinokrot ile ‹srail Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁimon
Perez taraf›ndan da kabul edildi. Ziyaret s›ras›nda Perez telefonla TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu arayarak, TOBB’un çabalar›ndan ötürü
teﬂekkür etti, kendisinin projenin hayata geçirilmesi çin her türlü deste¤i verece¤ini söyledi.
Perez’in ard›ndan G-8’lerin bölgenin imar› için
görevlendirdi¤i Wolfensohn’un da konuyla ilgilenmesi nedeniyle, k›sa sürede Ankara Platformu’nun ilk meyvesi olacak Erez Sanayi Bölgesi
projesinin hayata geçirilme ﬂans› oldukça artt›.

Star Gazetesi 12.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iﬂsizli¤in önlenmesi
için mutlaka yat›r›m gerekti¤ini belirterek,
“Bunun için yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda baﬂalt›lan faaliyetler bir an
önce tamamlanmal›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, iﬂsizli¤i önlemek için yeni iﬂe al›nanlar için iﬂveren
taraf›ndan yat›r›lan gelir vergisinin iki y›l süre ile
ertelenmesi önerisini getirdi.

T

‹ﬂe Yarayacak
Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca önerisini, “Yeni iﬂe al›nanlar›n iﬂveren sigorta paylar› iki y›l süre ile Hazine’den karﬂ›lan›rsa iﬂsizlik oran›nda k›sa süre
içerisinde gözle görülür azalma olacakt›r” sözleriyle aç›klad›. 2001 y›l›nda yaﬂanan büyük krizin
onar›lmaya baﬂland›¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu,
“Ancak ekonomideki büyüme istihdama tam olarak yans›mam›ﬂ, istihdam yaratan büyüme sürecine geçilmemiﬂtir” diye konuﬂtu.

Art›ﬂ 850 bin...
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin, yaﬂanan büyümeye ra¤men iﬂsizlik sorununu çözemedi¤ine ve
iﬂsizlik oran›n›n artmaya devam etti¤ine de dikkat çekti. Her y›l iﬂ gücüne 850 bin gencin ek-

lendi¤ini de belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Çözüm bulunmamas› halinde toplumsal düzeni ve sosyal
bar›ﬂ› bozma tehlikesi bulunan iﬂsizlik sorununun aﬂ›labilmesi için toplumun çeﬂitli kesimlerince çözüm yollar› aranmaktad›r” diye konuﬂtu.

Kamu ‹stihdam
Kap›s› Olmamal›
‹ﬂsizli¤in önlenmesi için, kamunun istihdam kap›s› olmaktan ç›kar›lmas› gerekti¤ini de söyleyen
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bilinmesi
gereken, istihdam yaratacak kesimin özel sektör oldu¤udur. Türk özel sektörü tüm toplumsal
sorunlar›n aﬂ›lmas›nda oldu¤u gibi iﬂsizlik sorununun aﬂ›lmas› ve istihdam›n art›r›lmas› için
elinden geleni yapmakta ve yapmaya devam etmektedir” dedi. Nihayetinde iﬂsizlik sorununun
çözümünün yat›r›mlar›n art›r›lmas›ndan geçti¤ini
de vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti:
“Ancak özel sektörün desteklenmesi ve cesaretlenmesi gerekmektedir. Bunun için reel sektörü
yat›r›ma yönlendirecek politikalar oluﬂturulmal›.
Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi için baﬂlat›lan
faaliyetler de tamamlanmal›d›r. Türk giriﬂimcisine, dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecek
imkanlar sa¤lanmal›d›r.”
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Ortado¤u Gazetesi 13.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

T

Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, alkollü içeceklerin yüzde 70’inin de bu sektörde tü-

ketildi¤ine dikkati çekerek ancak son 1 y›lda alkollü içkilerin vergisinin yüzde 40’a varan oranda art›r›lmas›n›n sektöre büyük darbe vurdu¤unu
söyledi.
Bunun hem kaçakç›l›¤›, hem insan sa¤l›¤›n› tehdit eden sahte üretimi teﬂvik etti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca yüksek vergi oranlar›n›n da
sigara ve petroldeki kaçakç›l›¤› körükledi¤ini
söyledi.
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Hisarc›kl›o¤lu, “Acaba yüksek oranda vergi koyarak, kaçakç›l›k teﬂvik mi edilmektedir? Bu tür
yanl›ﬂ uygulamalarla sektörün ve ekonominin
önü t›kanmamal›d›r” diye konuﬂtu.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2004 y›l›nda uygulamaya giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda turizme büyük darbe vurdu¤unu söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, turizm sektörünün olumsuz haberlere karﬂ› son derece hassas oldu¤una dikkati çekerek, terör olaylar›n›n göz al›c› bir ﬂekilde hemen manﬂete taﬂ›nd›¤›n›, oysa benzer haberlerin Avrupa ülkelerinde bu ﬂekilde verilmedi¤ini kaydetti.

Dünya Gazetesi 15.07.2005

ürkiye’de akl›selim olan herkes y›llard›r “sanayi envanteri olmad›¤›ndan” bahseder.

T

hata yap›yor, ülkenin kaynaklar›n› “boﬂa” harc›yoruz.

Sanayi envanteri olmadan “plan” yapman›n
“strateji” belirlemenin mümkün olmayaca¤› ve
bu konuda “acilen” bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤i hep “konuﬂulur.”

Nerede oldu¤umuzu bilmedi¤imiz için, nereye,
nas›l ve ne zaman gidece¤imizi de bilmiyoruz.

Konuﬂulur konuﬂulmas›na da, kimse bir ﬂey yapmaz.
Sanayi Bakanl›¤›’n›n elinde baz› bilgiler var ama,
Türkiye’nin tamam›n›n sanayi envanterini ç›karacak düzeyde de¤li.
Oysa kendisine büyük hedefler çizen bir ülke için
“hayati” bir konu sanayi envanteri ç›kar›lmas›.
Ak›l almaz bir ﬂey ama; devlet bu ülkede kim nerede, ne kadar, ne üretiyor bilmiyor!
Topunun, tüfe¤inin, askerinin say›s›n› bilmeden
savaﬂa giden bir ordudan fark›m›z yok yani.
Ne durumda oldu¤umuzu bilmedi¤imiz için de,
bir yan›m›z› ﬂiﬂirirken di¤er yan›m›z› unutuyoruz.

‹ﬂte ne yapaca¤›z diyenlere bir çözüm önerisi:
Yap›lacak yasal bir düzenlemeyle, belli say›da iﬂçi çal›ﬂt›ran sanayi iﬂletmeleri ba¤l› bulunduklar› odadan. 31.12.2005 tarihi baﬂlang›ç olmak
kayd›yla her y›l kapasite raporu alacak.
Bugün oldu¤u gibi 3 y›lda bir de¤il ama, her y›l!
Y›l sonunda, al›nan veriler raporlanarak, analiz
edilecek.
Bak›n o zaman, bir tuﬂla Türkiye’nin sanayiinin
tüm bilgilerine nas›l ulaﬂ›yorsunuz...
Kim, nerede, ne kadar mal üretiyor, hangi sektörde y›¤›lma, hangi sektöre ihtiyaç var hangi bir
tuﬂun alt›nda olacak.
Çözüm arayanlara, iﬂte çözüm.

‹ﬂte bu yüzden de “at›l kapasiteler” oluﬂtururken, “sektörel y›¤›lmalara” engel olam›yoruz.

Yap›n gerekli yasal düzenlemeyi, sanayi envanteri her y›l›n sonunda, periyodik bir ﬂekilde elinizin alt›nda olsun.

‹ﬂte bu yüzden “dengeli bir sektörel yap›” kuram›yoruz ülke sanayiinde

E¤er gerçekten çözüm isteniyorsa iﬂte size yöntem.

‹ﬂte bu yüzden teﬂvik verirken, “hata” üstüne

Deneyelim görelim...
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Bu arada at›lan do¤ru ad›mlar› da yak›ndan gözlemliyoruz.

Bunu sadece “önyarg›l›” bakmakla, “siyasi tav›rlar›n etkisiyle” aç›klamak mümkün de¤il.

Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n (DPT) bu konuda
ilk ad›m› att›¤› ve sistem kurmaya çal›ﬂt›¤›ndan
da haberimiz var.

O zaman yorumlara “referans” teﬂkil eden rakamlar da bir “yanl›ﬂl›k” söz konusu.

Ancak bu iyi niyetli çaban›n, bürokrasinin a¤›r iﬂleyen çark›nda “baﬂlamadan bitme” veya “bitmeme” ihtimalini de göz ard› edemiyorum. Bu
yüzden Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i”nin
(TOBB) bu konuya talip olmas›n› çok önemli buluyorum.
Sanayi envanteri ç›kar›lmamas›n›n eksikli¤ine
uzun süredir dikkat çeken TOBB Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, DPT’nin baﬂlatt›¤› giriﬂime TOBB
olarak “öncülük” etmek istediklerini söyledi.
Do¤rusu da bu olur zaten.
DPT’nin TOBB’un bu talebine yaklaﬂ›m tarz›,
baﬂlatt›klar› giriﬂimin “baﬂar›l›” olup olmayaca¤›
konusunda da önemli bir “ipucu” verecektir.
Bekleyip görece¤iz.

Nitekim son zamanlarda yap›lan yorumlarda her
iki tarafta olan da bu duruma dikkat çekiyor.
Sanayi envanterini oluﬂturamayan Türkiye, “do¤ru rakamlar›n›” da ortaya ç›karam›yor. Ç›kan rakamlar üzerine yap›lan yorumlar da haliyle böyle
birbiriyle “tezat” oluﬂturuyor.
Ne yapaca¤›z o zaman?
Yap›lacak ﬂey çok basit asl›nda.
Devlet Türkiye’nin sanayi yap›s›n› temsil eden,
ölçek teﬂkil edecek 10-12 il belirleyecek.
Bu illerin sanayi ve ticaret odalar›ndan, önceden
belirlenecek kriterler do¤rultusunda her ay verileri toplayacak.
Toplanacak veriler, Ankara’da bir araya getirilerek analiz edilecek.

Ekonomi üzerine sürekli yorumlar yap›l›yor.
Kimine göre iﬂler “iyi”, kimine göre “endiﬂe” verici
Kimileri de “göründü¤ü kadar iyi olmad›¤›n›”
ama “söylendi¤i kadar da endiﬂe verici olmad›¤›n›” söylüyor.
Peki ekonomi gibi bir alanda nas›l oluyor da bu
kadar “farkl›” görüﬂler ortaya ç›k›yor.

‹ﬂte o zaman “gerçek rakamlara” do¤ru göstergelere ulaﬂabileceksiniz.
Gidiﬂat› “ilk a¤›zdan” ö¤renip, gelece¤i do¤ru bir
ﬂekilde “yön verme” imkan› bulacaks›n›z.
Bu sayede herkesin kendi ﬂehrinden bas bas
ba¤›rmas›na gerek kalmayaca¤› gibi, her kafadan ayr› bir ses ç›kmas›n› da önlemiﬂ olacaks›n›z.

Her hafta farkl› yorumlar yap›l›yor.
Bir haftan›n de¤erlendirmesi, di¤er haftay› tutmuyor.
Daha kötüsü “devletin söyledi¤i” ile piyasan›n
içindeki” kesimlerin söyledikleri birbirini tutmuyor.
Oysa bütün yorumlar. “ayn› rakamlar›n” üzerine
yap›l›yor.
Peki nas›l oluyor da bu kadar birbirinden “farkl›”
sonuçlara ulaﬂ›l›yor.
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Hepsinden önemlisi “sanal” bir alemden, “gerçek dünyaya” dönecek Türkiye.
Do¤ru “bilgilerle”, do¤ru “analizler” yap›p, “rasyonel” stratejiler belirleyecek.
Gördü¤ünüz gibi. “çözüm üretmek” çok da zor
de¤il.
“Eleﬂtirene” verdi¤imiz önemi “çözüm üretene”
verdi¤imiz zaman bütün sorunlar aﬂ›l›r.
Aﬂ›l›r, ama yeter ki; çözümü gerçekten isteyelim.

Sabah Gazetesi 15.07.2005

TÜK seçimi dolay›s›yla Ankara’ya gelmiﬂ
AKP milletvekili, otomobilinin bagaj›na
doldurdu¤u afiﬂ ve el ilanlar›n› gösteriyor.

R

“Seçim olmas›n”
Aktard›klar›na göre, TOBB yönetimi gittikleri dört
yerde de “seçim” konusunu açm›ﬂ.

Genel Merkez’den gönderilmiﬂ...
Seçim konusundaki tecrübeden yola ç›karak
ﬂöyle diyor:

“Erken seçim olmamal›, dengeleri yeni oturmaya
baﬂlayan ekonomiyi olumsuz etkiler. Seçim zaman›nda olmal›...”

“Afiﬂlere ve son dönemde vatandaﬂa verilenlere
bakarsan seçime gidiyoruz havas› var. Genel
Merkez ve Baﬂbakanl›¤a bakarsan da öyle bir
ﬂey yok...”
Ve bir söz daha:
“‹yi de bu afiﬂ ve pankartlar niye, benim de kafam kar›ﬂt›...”
RTÜK seçiminin devam etti¤i Genel Kurul salonu
d›ﬂ›nda “seçim” konuﬂuluyor.
Nitekim, Meclis’in ikinci kat›ndaki CHP lideri Deniz Baykal’› ziyaret eden TOBB yönetiminin gündeminde de ayn› konu var; seçim...
TOBB yönetiminin Baykal’› ziyaret nedeni özel
de¤il...
Yeni yönetimin seçilmesi dolay›s›yla gün boyu
Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, 9’uncu
Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, Sanayi Bakan› Ali Coﬂkun’u ziyaret etmiﬂler.

Cumhurbaﬂkan› Sezer, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun dile getirdi¤i bu görüﬂü sessiz
dinlemekle yetinmiﬂ.
CHP lideri Deniz Baykal ise “Hay›r hemen seçim
olmal›” yönünde bir yaklaﬂ›m göstermemiﬂ.
9’uncu Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel’in
yaklaﬂ›m›na gelince:
“Niye seçim olacakm›ﬂ ki! Bu ülkede baz› ﬂeyleri iyi anlat›n” diye söze baﬂlam›ﬂ.
Do¤ru bildiklerini e¤ip bükmeden söylemiﬂ:
“Erdo¤an niye baﬂkas›n›n eline Cumhurbaﬂkanl›¤›n› seçim yaparak ats›n ki? Onun için seçim
zaman›nda olur. Bu kadar Meclis ço¤unlu¤una
sahip Baﬂbakan’›n da Çankaya’da olma iste¤i
do¤al hakk›...”
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Sezer’in kayg›s›

“Erdemir’i al›n...”

TOBB yönetimi, ekonomideki geliﬂmelere iliﬂkin
kayg›lar›n› da aktarm›ﬂ.

Sezer’in ekonomiyle ilgili sözleri, TOBB Yönetimini de memnun etmiﬂ.

Baﬂkan Hisrc›kl›o¤lu gitti¤i her makamda ﬂu görüﬂü dile getirmiﬂ:

Cumhurbaﬂkan›, özelleﬂtirme kapsam›nda bulunan Erdemir konusuna da girmiﬂ.

“S›cak para yurtd›ﬂ›ndan geldi, döviz bozdurup
borsaya girdi, bir y›l içinde tam yüzde 66.6 kazan›p gitti. Dünyan›n hiçbir yerinde, dövizin bu kadar para kazand›¤› ülke yok. 10 milyar dolar getirdiler. 16.6 milyar lira al›p gittiler...”

TOBB yönetimine “Erdemir’i siz al›n” önerisinde
bulunmuﬂ.

TOBB yönetimi, yabanc› sermayenin do¤rudan
gelmekten kaç›nd›¤›n›n alt›n› çizmiﬂ.

Erdemir’i almalar› konusunda Demirel ve Baykal
da TOBB’u teﬂvik etmiﬂ.

Ard›ndan cari aç›¤a iliﬂkin kayg›lar›n› dile getirmiﬂler.

TOBB yöneticilerinin ziyareti sonras›, sohbet etti¤imiz CHP lideri Baykal da bunu do¤rulad›.

Yani; ülkenin cari iﬂlemlerinde borçlar›n toplam›n›n alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›yla ortaya ç›kan ödemeler bilançosu aç›¤›...

Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB yönetiminden övgü ile
söz etti.

Artan ithalatla, ara mal› üreten tesiserin zor duruma düﬂtü¤ünü, temsil etti¤i orta direk esnaf›n
kepenk kapatmaya baﬂlad›¤›n› vurgulam›ﬂlar.
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Hatta, bu konuda deste¤ini esirgemeyece¤i ve
teﬂvik edici olaca¤›na iliﬂkin sözler söylemiﬂ.

“TOBB Genel Kurulu’nda söyledi¤im kayg›lar› bugün onlar›n da paylaﬂ›yor olmas›ndan memnunum. Cari aç›k patlayacak” dedi.

Cumhurbaﬂkan› Sezer, TOBB yönetimini dinledikten sonra ﬂu vurguyu yapm›ﬂ:

Orta direk sanayii ve iﬂadamlar›n›n temsilcisi
TOBB üyeleri kayg›lar›n› dün de Ankara Sanayi
Odas›’nda (ASO) Baﬂbakan Erdo¤an’a aktard›.

“Ayn› kayg›y› ben de paylaﬂ›yorum ve uyar›yorum. Cari aç›k büyüdü. Bir an önce tedbir al›nmal›...”

Dikkat çekici olan; yabanc› sermaye konusunda,
TOBB yönetiminde de Devlet Bakan› Abdüllatif
ﬁener gibi düﬂünenlerin a¤›rl›kta bulunmas›...

Gözlem Gazetesi 16.07.2005

ükümetin uygulad›¤› son Teﬂvik Yasas›’n›n getirdi¤i olumsuzluklara da dikkat
çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baﬂkan› (TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dünyada
baﬂar›l› teﬂvik örneklerinin sektörel oldu¤unu
belirterek, “Biz do¤ru bildi¤imizi defalarca ilettik.
‘Teﬂvik sektörel ve bölgesel olmal›’ dedik. Ama
karar al›c›, iktidar ve muhalefetten oluﬂan parlamento. Do¤ru veya aynl›ﬂ yap›ld›¤›n›n cevab›n›
da millet sand›kta söyleyecek” dedi. Tekstil sektörüne teﬂvik verilmesi halinde bugünkü s›k›nt›lar›n artarak devam edece¤ini öne süren Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin dünyan›n tüm un ihtiyac›n›
karﬂ›layacak kapasiteye sahip olmas›na ra¤men, hâlâ 49 ilde un fabrikas› kurulmas› durumunda teﬂvik al›nabildi¤ini an›msatt›. Yap›sal reformlar›n h›zla gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, bunun en önemli ayaklar›ndan birinin kay›t d›ﬂ›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› oldu¤unu vurgularken ﬂu dikkat çekici örne¤i
verdi: “Milyon dolarlarla ifade edilen futbolcu
transferlerinde yüzde 15, asgari ücret üzerinden
yüzde 70 vergi al›rsan›z bu adalet olmaz. Bizi
dünyadaki rakiplerimizle eﬂit ﬂartlarda yar›ﬂt›r›rsan›z Türk özel sektörü bu ülkede bir tek iﬂsiz bile b›rakmaz. Buna gücümüz var.”

H

Hisarc›kl›o¤lu, Gözlem’e yapt›¤› özel aç›klamada: teﬂvik, özelleﬂtirmeler ve yap›sal reform baﬂl›klar›nda önemli mesajlar verdi.

Mehmet Ulu¤türkan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gözlem’e yapt›¤›
özel aç›klamada; teﬂvik, özelleﬂtirmeler ve yap›sal reform baﬂl›klar›nda önemli mesajlar verdi.
Hükümetin uygulad›¤› son Teﬂvik Yasas›’n›n getirdi¤i olumsuzluklara da dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, dünyada baﬂar›l› teﬂvik örneklerinin sektörel oldu¤unu belirterek, “Biz do¤ru bildi¤imizi defalarca ilettik. ‘Teﬂvik sektörel ve bölgesel olmal›’ dedik. Ama karar al›c› iktidar ve muhalefetten
oluﬂan parlamento. Do¤ru veya yanl›ﬂ yap›ld›¤›n›n cevab›n› da millet sand›kta söyleyecek.” dedi.
Tekstil sektörüne hala teﬂvik verilmesi halinde
bugünkü s›k›nt›lar›n artarak devam edece¤ini
öne süren Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin dünyan›n
tüm un ihtiyac›n› karﬂ›layacak kapasiteye sahip
fabrikalar› bulunmas›na ra¤men; hala 49 ilde un
fabrikas› kurulmas› durumunda teﬂvik al›nabildi¤ini kaydetti. “Bu tesislerimizin hepsi ortalama
yüzde 30 kapasite ile çal›ﬂ›yor. Bu uygulama bizi do¤ruya götürmez” diyen TOBB Baﬂkan›, makro ekonomik göstergelerdeki olumlu rakamlar›n
tek baﬂ›na 5 milyon kiﬂilik iﬂsiz ordusunu ortadan kald›ramayaca¤›na dikkat çekti.
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Ülkede tek bir iﬂsiz b›rakmay›z
Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle devam etti:
“Yat›r›m ve üretimi art›rmad›¤›m›z sürece sa¤l›kl› bir ekonomiye kavuﬂabilmemiz mümkün de¤il.
3 y›ldan beri yaﬂanan büyüme özel sektörün çabas›yla gerçekleﬂti. Özel sektör hükümetten para, pul, hiçbirﬂey istemiyor. Tek iste¤i var. ‘Beni
rakiplerimle eﬂit kulvarda yar›ﬂt›racak ortam
sa¤la’ diyor. Art›k bu ça¤r›ya da kulak verilmesi,
uygulamalarda ad›mlar›n at›lmas› gerekiyor”
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her y›l 750 bin gencin iﬂe
baﬂlamas› gerekti¤ini; buna karﬂ›l›k her y›l ancak 600 bin gence iﬂ bulunabildi¤ini, kalan 150

bin gencin zaten var olan iﬂsiz ordusunun yeni
fertleri aras›na girdi¤ine dikkat çekti.
Yap›sal reformlar›n h›zla gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, bunun en
önemli ayaklar›ndan birinin kay›td›ﬂ›l›¤›n ortadan
kald›r›lmas› oldu¤unu belirterek ﬂöyle devam etti:
“Milyon dolarlarla ifade edilen futbolcu transferlerinde yüzde 15, asgari ücret üzerinden yüzde
70 vergi al›rsan›z bu adalet olmaz. Bizi dünyadaki rakiplerimizle eﬂit ﬂartlarda yar›ﬂt›r›rsan›z Türk
özel sektörü bu ülkede bir tek iﬂsiz bile b›rakmaz. Buna gücümüz var.”

Keﬂke Tekel 1.2 milyara sat›lsayd›
Özelleﬂtirme uygulamalar› hakk›nda da de¤erlendirmede bulunan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu bir ürünün zaman›nda sat›lmas›n›n önemine dikkat çekerek. TEKEL özelleﬂtirmesinden
örnekler verdi.
“Yaklaﬂ›k iki y›l önce TEKEL’in sigara fabrikalar›
özelleﬂtirilecekti. ‹hale öncesinde çeﬂitli çevreler, tesislerin en az 3 milyar dolar edece¤ini empoze etti. Kamuoyu kimin nas›l tespit etti¤ini bilmedi¤imiz bu rakama adapte oldu. ‹hale yap›ld›.
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Sigara fabrikas›na en fazla 1.2 milyar dolar fiyat
verildi. Herkes aya¤a kalkt›. TEKEL sigaralar›n›n
pazar pay› iyice düﬂtü. O dönemde 1.2 milyar
dolar verilen tesislere bugün al›c› yok. Keﬂke o
gün 1.2 milyar dolara sat›lsayd›” diyen Hisarc›kl›o¤lu, Telekom özelleﬂtirmesinde tart›ﬂmalar›n
son bulmas› gerekti¤ini ihaleyi kaybedenlerin
bile ‘ﬁeffaf bir ihale oldu’ dedi¤ini an›msatt›.
TOBB Baﬂkan›, ﬂimdi as›l konuﬂulmas› gerekenin bu varl›¤›n yat›r›m›n› sürdürmesi, istihdam›n›
art›rmas› olmas› gerekti¤ini aç›klad›.

Gözcü Gazetesi 17.07.2005

üzakerelerde etkin rol almak isteyen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, yeni
projelerle de Türk oda sistemini AB’ye
haz›rl›yor.

2001 y›l›ndan beri Avrupa Komisyonu’nun mali

TOBB- Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde, Türk
oda sisteminin iﬂ dünyas›n›n yasal temsilcisi olma konumunu güçlendirmeye gayret ediyor. Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde, Türk oda sistemini AB ile üyelik müzakerelerine haz›rlayacak
yeni bir projeyi tamamlayan TOBB, oda sisteminin firmalara sundu¤u hizmet portföyünü zenginleﬂtiriyor.

Türk ve AB üyesi ülke odalar› taraf›ndan geliﬂtiri-

Hizmet kalitesinin iyileﬂtirilmesi için, TOBB,

AB üyesi ülkelerde e¤itim de alacak.

M

deste¤i ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (‘EUROCHAMBRES) ile iﬂbirli¤inde iki proje
tamamlad›. Pilot uygulama kapsam›nda eﬂleﬂen
len 11 pilot projenin sonuçlar›, yine TOBB ve EUROCHAMBRES iﬂbirli¤in ile yar›n ‹zmir’de baﬂlayacak” AB Kat›l›m müzakereleri: Odalar›n Rolü”
konulu toplant›da kamuoyuyla paylaﬂ›lacak. Uygulama kapsam›nda Türk ve AB odalar›n›n birbirleri ile eﬂleﬂmesi amaçlan›yor. Türk oda profesyonelleri, oda yönetimine iliﬂkin ana konularda
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Ekonomist Gazetesi 17.07.2005

ürkiye’nin son haftalardaki iki önemli gündem konusu olan AB ve özelleﬂtirmede,
önümüzdeki günlerde s›cak geliﬂmeler
bekleniyor. ‹ki sürecin de en etkin sivil toplum
örgütü kuﬂkusuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), AB sürecinde iﬂ dünyas›n›n aktif sesi olmay› planlayan TOBB, özelleﬂtirmede de bir
ilki gerçekleﬂtiriyor.

T

Erdemir özelleﬂtirmesine iliﬂkin “Erdemir yerli
kalmal›” yaklaﬂ›m› sergileyen TOBB, bu konuda
25’in üzerinde büyük kuruluﬂun bir araya gelip
ortak teklif verme sürecini de bizzat kendisi yönetiyor. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile
ekonomi ve siyasetin bu çok önemli gündem
maddelerini konuﬂtuk.
Ekonomist: ‹ktidara geldi¤i ilk günlerde, 17 Aral›k’a kadar hükümetin öncelikli gündemini AB
oluﬂturuyordu. Mesaisinin büyük bölümünü Avrupa Birli¤i’ne ay›rd›¤› düﬂünüldü¤ünde, sizce
hükümetin AB performans› düﬂtü mü?
Hisarc›kl›o¤lu: AB perforans› de¤il ama yap›sal
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reformlar konusunda gösterdi¤i performansta
önemli bir düﬂüﬂ görüyorum. IMF’ye taahhüt edilen, AB’ye uyum aç›s›ndan da önem taﬂ›yan,
sosyal güvenlik gibi yap›sal reformlar›n, h›zla yap›l›yor olmas› laz›m. ‹ktidar›n bu noktada, haz›rl›¤› var m›? diye soracak olursan›z, 3 Kas›m seçimleri öncesi, seçim beyannamesinde ve 5859’uncu hükümetlerin programlar›nda bahsetti¤im reformlar var. Yaklaﬂ›k iki y›l sekiz ayd›r iktidarlar, ancak yap›sal reformlarda bir yavaﬂl›k
var.

3 Ekim’de baﬂlayacak AB ile müzakere sürecinde birlik olarak nas›l bir rol oynayabilirsiniz?
Hisarc›kl›o¤lu: Bütün sektörlerin temsili anlam›nda ve tamam›n› kavramas› aç›s›ndan,
TOBB’un uyum sürecinde, etkin olarak kullan›l›yor olmas› laz›m. TOBB olarak bütün sektörlerin
durumunu yak›ndan biliyoruz. Makroyu yapmak
devletin iﬂi, ancak mikro bazda, sektör sektör incelemeyi biz yapabiliriz.

Uyum sürecinden Türkiye’deki iﬂletmelerin büyük bölümünü oluﬂturan KOB‹’ler nas›l etkilenecek?
Hisarc›kl›o¤lu: Türkiye’de yaklaﬂ›k 225 bin iﬂletme var. Bunun ilk bin tanesinin AB’ye uyum aç›s›ndan çok büyük bir sorunu ortaya ç›kmaz.
Esas sorun 224 bin iﬂletmede. Bunlar›n ayakta
duruyor olmas› laz›m. Zaten Türkiye’de sanayinin ana unsurunu yada bel kemi¤ini KOB‹’ler
oluﬂturuyor.
‹stihdam›n yüzde 60’›n› bunlar sa¤l›yor. Bunlar›n
bu uyum sürecine iyi haz›rlanmas› laz›m. Bunun
için de iyi bir etki analizine ihtiyaç var. Uyum
sa¤layamayan sektörlerde, ne kadar sermaye ve
iﬂ gücü at›l duruma düﬂecek ya da bu sektörlerde ne kadar sürede AB ile uyumu yakalayabiliriz? Tüm bunlar› bilmemiz laz›m.

Hükümet ya da ilgili bakanla görüﬂmeleriniz sonucu, TOBB’un bu süreçteki rolü kesinleﬂti mi?
Hisarc›kl›o¤lu: Hay›r, hükümetle görüﬂüyoruz
ama bu konuda bize henüz bir ﬂey söylenmiyor.
Sektörleri biz temsil ediyoruz ama burada verilecek rol önemli. Burada bize ne rol verilece¤i kesin de¤il. TOBB muhakkak iﬂin içinde olacakt›r.
Biz bu iﬂe haz›r›z. Türkiye sektörler meclisiyle
haz›r›z. Bunun yan› s›ra, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rmalar Vakf›yla, yani bu iﬂin düﬂün
boyutuyla da haz›r›z. Akademik çevrenin katk›s›n› alma anlam›nda, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’yle ve iﬂ konseylerimizle de bu sürece tam
olarak haz›r oldu¤umuzu söyleyebilirim.

Size göre, uyum sürecinde en dezavantajl› sektörler hangileri olacak?
Hisarc›kl›o¤lu: Ben dört senedir ayn› ﬂeyi söylüyorum ama bunu sorumlular da söylüyor en çok
ona üzülüyorum. Sordu¤unuz sorunun cevab›n›

bilmek için bir Sanayi Envanteri ç›karmak gerekiyor.
Önce Avrupa ne yap›yor ona bakmam›z laz›m;
AB, teﬂvikleri ve kalk›nma planlar›n› yaparken
sektörel ve bölgesel bak›yor. Bu bak›ﬂla, bir yat›r›m haritas› ç›kar›yor. Hangi ülkede hangi yat›r›m› yapacak. Bu bir planlama iﬂidir. Bizim yat›r›m
haritam›z bile yok. Yat›r›m haritas› haz›rlamak,
biraz emek, zaman ve kafa iﬂi. Türkiye’nin kazan›mlar›n› ortaya koyacaks›n ve kendi çevrenden
baﬂlayarak, halkalar dahilinde, bir saatlik mesafeden baﬂlayarak, dünyay› ele alacaks›n. Hangi
sektörlerde etkili olaca¤›m›z› bilmemiz laz›m. Bunu yapabilmek için sanayi envanteri gerekiyor.

Türkiye’nin neden bir sanayi envanteri yok?
Hisarc›kl›o¤lu: Bu iﬂi devlet yapacak ancak bize
versinler, biz yapmaya haz›r›z. Bunun için y›llard›r ç›rp›n›yoruz. Hem DPT ve D‹E hem de Maliye
Bakanl›¤›’na, bu talebimizi defalarca ilettik. Biz
bu iﬂi hem kaynak hem zaman aç›s›ndan en iyi
ﬂekilde yapabiliriz. Odalar Birli¤i, bu iﬂe maddi
manevi her türlü deste¤i vermeye haz›r. Sanayi
envanterini bir günlük ç›karmak istemiyoruz. Bunu D‹E her 10 y›lda bir yap›yor ancak bir günlük
yap›yor. Bugünün foto¤raf›n› çekiyor ve b›rak›yor.
Bilgi art›k o kadar h›zla de¤iﬂiyor ki, bilgiye ulaﬂmak o kadar kolay ve teknoloji o kadar geliﬂti ki,
Türkiye’nin sanayi envanterinin durumunu saatlik takip edebiliriz. Bununla ilgili fikri altyap› var.
Bu iﬂi bize versinler. Türkiye’deki 55 bin firman›n kapasite raporu zaten Odalar Birli¤i’nde var.
Ancak, ülkede 225 bin sanayi iﬂletmesi var. Biz
sanayi envanterini ç›karmak istiyoruz. Bu yap›l›rsa, yat›r›m haritas› da ç›kar›labilir. Özel sektörümüzün kaynaklar›n›n ziyan olmamas›, avantajlar›m›z›n ön plana ç›kmas›, sanayi envanteriyle
mümkün olur. Bunu da devletin yap›yor olmas›
laz›m. Sanayi envanterinin yap›lmamas› vatana
ihanetle eﬂde¤er.
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“Türk Firmalar, Erdemir’de taﬂeron olmak istemiyor”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Erdemir’e talip
olan 25 firmay› ‘ortak giriﬂim grubu’ ad›yla bir
araya getirmeyi görev edindi. Son olarak geçti¤imiz günlerde, Erdemir Vakf› da Ortak Giriﬂim
Grubu’na 50 milyon YTL ile kat›l›m karar› ald›.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ortak Giriﬂim
Grubu’nun oluﬂumu konusunda, Ekonomist’e
ﬂunlar› söyledi: “Çeﬂitli sanayi kuruluﬂlar›m›z,
bize gelerek, demir çelik sektöründe dünyada tekel oldu¤unu; belirli say›da ve belirli büyüklükte
birkaç firman›n ancak bu sektöre girebilece¤ini
belirttiler. Erdemir’i alan yabanc› firmalar›n, burada Türk firmalar›n› taﬂeron olarak kullanmak
istediklerini söylediler. Türkiye bugün 7 milyon
ton çelik kullan›yor. Bunun 3,5 milyon tonunu Erdemir üretebiliyor. Türkiye’nin kullanaca¤› çelik,
2012 itibariyle 12 milyon tona ulaﬂacak. Önümüzdeki dönemde Türk sanayinin geliﬂebilmesi
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için Erdemir, stratejik öneme sahip, art› bölge
aç›s›ndan da ayn› ﬂey söz konusu.
Bölgede bu ölçüde büyük stratejik tek kuruluﬂ
Erdemir’dir. Türk müteﬂebbisleri bana geldiler;
“Kaynaklar›m›z var ama bir araya gelemiyoruz.
Baﬂkan sen bir organizasyon yap ve bizi bir araya getir’ talebini ilettiler.”
Hisarc›kl›o¤lu, sözlerinden TOBB olarak yabanc›
sermayeye karﬂ› olduklar› anlam›n› ç›karmamak
gerekti¤inin alt›n› çizerek, “Burada benden kendi üyelerim, bir araya gelmeyi talep ettiler. Benim üyelerim bizi senin ﬂemsiyen alt›nda bir araya topla dediler. Biz de bunu yapmaya çal›ﬂ›youz. Kendileri bunu idame ettiriyorlar. Bu çal›ﬂma
devam ediyor. TOBB olarak biz de bu oluﬂumda
yer alabiliriz” dedi.

Radikal Gazetesi 18.07.2005

Neden Hisarc›kl›o¤lu
Bugüne kadar özelleﬂtirme ihalelerinde ço¤unlukla a¤z›m›zda ac› tad›n kalmas›na al›ﬂm›ﬂt›k,
kâh ‘Ucuza gitti’ kâh ‘Kamunun de¤erleri kapt›r›ld›’ iddialar› ac› tad›n baﬂ sebebiydi. Siyasi otorite de ders ç›kard›, art›k canl› yay›nda kameralar karﬂ›s›nda ‘ﬂeffaf’ pazarl›klar yap›l›yor. En
son Türk Telekom ihalesinde ise ‘iddia sahibi’
yerli sermayenin masada kart›n› açmam›ﬂ, açamam›ﬂ olmas› ‘ulusal sermaye’ kavram›n› gün
yüzüne ç›kard›. ﬁimdi s›ra medar› iftihar›m›z Erdemir’de ve yerli sermaye Erdemir’e talip olan
dünyan›n en büyük demir çelik üreticilerinin karﬂ›s›nda ‘milli tak›m’› kurdu. Sat›ﬂa ç›kar›lan yüzde 46.12’lik hisseyi almak için elbirli¤i, güçbirli¤i yapan 23 firma düne kadar birbirlerinin raki-

biydi, asl›nda yar›n da rakip olmaya devam ede-

‘Erdemir’i ucuza kapt›rmay›z’

E

kat›l›mc› bir model. Dünya ﬂirketlerinde görüyoruz, paylaﬂma kültürünü ki bu medeniyet kültürünün, medeni olman›n alt›nda yat›yor. Paylaﬂabildi¤in ölçüde büyüksün, paylaﬂabildi¤in ölçüde
global anlamda söz sahibi olabilirsin. ‹lk defa
denendi. ‹nﬂallah da baﬂar›ya ulaﬂ›r.

Buradan elde edilecek sonuca ba¤l›. Bugüne kadar denenmemiﬂ, büyük sermaye gruplar›n›n bir
çat› alt›nda toplu olarak yer ald›¤›, ilk defa denenen, kimsenin söz sahibi olmad›¤›, paylaﬂ›mc›,

Ne kadar iddial›s›n›z?

rdemir ihalesi için 23 rakip bir araya geldi
ve Türkiye’de pek de bilmedi¤imiz uzlaﬂma
kültürüne yönelik çok büyük bir ad›m att›.
Bu elbirli¤i, güçbirli¤i yeni kap›lar› açar m›?

cekler. Konu Erdemir olunca bir araya geldiler ve
kimsenin söz sahibi olmad›¤› paylaﬂ›mc›, kat›l›mc› bir model oluﬂturdular. ﬁimdilik 23 firman›n (ki önümüzdeki günlerde bu say› artacak gibi) bir araya gelmesinde ‘Ere¤li Ortak Giriﬂim
Grubu’nun kurulmas›nda liderlik yapan, hatta
‘büyük risk alan’ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu konu¤umuz. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Erdemir için ‘milli tak›m›n’ ne kadar iddial› oldu¤unu ve tabii ekonomik gidiﬂat› konuﬂtuk. ‘Pazartesi Konuﬂmalar›’n›n sahibi sevgili Neﬂe Düzel senelik iznini kulland›¤› için bu hafta birlikteyiz efendim.

Benden daha çok ﬂirketlerin iddias› Erdemir’in
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ucuza gitmesine engel olaca¤›z. Sonuna kadar
var›z.
Bizim burada ald›¤›m›z rol (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i-TOBB- olarak) koordinasyon görevi. ‘Baﬂkan bizi bir araya getir. Biz sabahtan akﬂama rekabet içindeyiz, bizim bir araya gelme
ﬂans›m›z yok. O yüzden bize öncülük et. Senin
koordinasyonunda bir araya gelebilelim’ dediler.
Herkes özveride bulunabildi ve 23 ﬂirket bir araya geldi. Teklif verme aﬂamas›nda daha da büyüyece¤ine inan›yoruz.
Bu ﬂirketler Erdemir’in ne oldu¤unu çok iyi bilenler. Bilfiil Erdemir’in mal›n› kullanan insanlar. Erdemir’in Türk sanayisi için ne anlama geldi¤ini
çok iyi bilen iﬂadamlar›. Biz de sonuna kadar
destekliyoruz. Haziran baﬂ›na kadar bekledim.
‘‹çeride oluﬂumlar olur mu, Türk ﬂirketleri girer
mi’ diye baz› temaslarda bulundum. Alttan da
böyle bir talep gelince koordinasyon görevine
soyunduk.
ﬁunu da belirteyim. Niye böyle bir koordinasyon? Kesinlikle yabanc› sermaye, yat›r›mc› karﬂ›s›nda olan bir ﬂey de¤il. Türk iﬂ âlemi olarak zaten böyle bir ﬂeyi baﬂlatamay›z. Türkiye’deki
500 firman›n içine bakt›¤›n›z zaman yüzde 30’u
yabanc› sermayedir. 500 firman›n istihdamda
yüzde 25’lere varan etkileri var. Bizim kendi üyemize karﬂ› olmam›z söz konusu olamaz. Bu oluﬂum içinde de yabanc› orijinli ama Türk menﬂeli
ﬂirketler de var.

‘Ulusal sermaye’ kavram›n› gündeme siz getirdiniz. “Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc›lar da
ulusal sermayedendir” dediniz ve oluﬂum içine
Türkiye’de faal yabanc› sermayeyi de kataca¤›n›z biliniyordu.
Do¤ru. ‹sim vermeyeyim, oluﬂum içinde yer alan
ﬂirketlerden birinin orta¤› ‹ranl›lar. Burada esas
amaç ﬂu, bu birliktelik niye? Dünyada, ekonomide, siyasette söz sahibi ülkelerin hepsinin global ölçekte ﬂirketleri var. Erdemir de global
oyuncu olabilecek, Türkiye’yi global oyuncu haline getirebilecek ﬂirketlerden bir tanesi. Türkiye’deki ﬂirketlerin de art›k global oyuncu olmas›
laz›m. ‹lk 100 ﬂirketin aras›nda niye Türk ﬂirketleri olmas›n.
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Koç Grubu’nun da Ere¤li Ortak Giriﬂim Grubu’na
kat›laca¤› beklentisi vard›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa Koç’un “Ortak giriﬂimin
baﬂar›s›na inanm›yorum” sözleri bir gazetede
yer ald›. Koç’un Ortak Giriﬂim Grubu’na dahil olmas› için bir çaban›z oldu mu?
Görüﬂmemiz oldu. Ortak giriﬂim içinde yer almalar›n› arzulad›k ama herhalde kendilerinin farkl›
bir bak›ﬂ aç›s› oldu. Yine de kendilerini bu giriﬂim içinde görmeyi arzuluyoruz.

TOBB olarak niye oluﬂumun içinde yer alm›yorsunuz, sadece ‘koordinasyon göreviyle’ konumunuzu s›n›rl› tutuyorsunuz?
Biz ﬂu anda iﬂin koordinasyonunda var›z. Ama
ileride ihtiyaç duyulursa, kaynak noktas›nda,
TOBB Yönetim Kurulu da uygun görürse kaynak
aç›s›ndan girebiliriz. Esas olan burada bizler de
siyasetçiler gibi seçimle gelip gidiyoruz. Seçimle
gelip gitmenin oldu¤u yerde de maalesef popülizm olabilir. Bugün özelleﬂtirmeye taraftar olmam›z›n nedeni de bu. Bir tarafta seçimle gelip gidilen yerde popülizm tehlikesini görüyorsak, bizler odalar baﬂkanl›¤›na, odalar birli¤i baﬂkanl›¤›na seçimle geliyorsak, yönetim kurulu oluﬂturulmas›nda seçim varsa ister istemez popülizm
olabilir. Bir baﬂka K‹T oluﬂturmayal›m.

Baﬂbakan Erdo¤an’›n Erdemir için ‘ﬁu anda teknolojisini bile yenilemekte güçlük çekiyor’ sözlerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Baﬂbakan’›n sözleri herhalde özelleﬂtirme karﬂ›tlar›na verilmiﬂ cevap.
Baﬂbakan orada söylerken, siyasetin kadrolaﬂmas›ndan bahsetti. Bugüne kadar yönetim kadrolar›n›n atanmas›nda siyaset etkin rol oynad›.

Ama Baﬂbakan Erdo¤an “Erdemir’in dünyada ne
etkinli¤i var ki. Pislik içinde” dedi.
Tahmin ediyorum say›n Baﬂbakan ‹sdemir’i kasdetti. Yoksa Erdemir bugün Türkiye’nin alt›nc›
büyük ﬂirketi. Türkiye’nin gurur duyaca¤› bir ﬂirket. Kâr rakamlar› da gayet güzel. Bir köyü ilçe
hatta il haline getirmiﬂ. Türk sanayisinin de yüz-

de 50 ihtiyac›n› karﬂ›layan bir ﬂirket. Genel müdüründen idari kadrosuna, çal›ﬂanlar›na iyi yönetildi¤i kanaatindeyim.

Hiç tüccar mal›n› kötüleyerek pazara ç›kar m›?
Hangi tüccar benim ayran›m ekﬂi der?
Kimse ç›kmaz da. Say›n Baﬂbakan’› birebir dinlemedim ama ‹sdemir’i kasdediyor olmal›.

Stratejik önemi haiz ne demektir? Hangi kuruluﬂlar ‘stratejik’ kategoriye girer?
Stratejik kelimesi o kadar s›k kullan›l›r oldu ki art›k bu kavram›n da ne ifade etti¤i noktas›nda
kimse aç›k fikir ortaya koyam›yor. Y›llard›r sabit
hatl› telefon sisteminin stratejik oldu¤u savunuldu. Arkas›ndan mobil telefon geldi. Kullan›c› say›s› özel sektörün dinamizmiyle beﬂ y›lda sabit
hatt› geçti. Ama kimsenin akl›na ‘Mobil hatlar
stratejiktir, kamulaﬂt›ral›m’ demek gelmedi. ﬁirketlere de stratejiktir veya de¤ildir ﬂeklinde bir
yaklaﬂ›m› do¤ru bulmuyoruz. Sorulmas› gereken
soru, bir ﬂirketin ekonomiye katk›s›n›n nas›l daha fazla sa¤lanabilece¤idir. Bu çerçevede özelleﬂtirmenin as›l hedefi de, sektörü devlet tekelinden, verimsiz kamu iﬂletmecili¤inden kurtar›p,
rekabete açmak, verimlili¤i yükseltmek olmal›d›r.

Türk Telekom’da sizin milli oluﬂuma benzer hava oluﬂmuﬂtu. Sabanc› ve Koç güçbirli¤ine gidecekti, daha sonra ayr›ld›. Burada da bir ayr›l›k
olur mu?
Tahmin etmiyorum. Mümkün de¤il. Bu oluﬂum
güçlü bir oluﬂum. ‹hale ﬂartnamesinin gerektirdi¤i liderli¤i Kibar Holding yap›yor. Duyduklar› heyecan itibar›yla insan›n tüyleri diken diken oluyor. Erdemir’in ucuza gitmemesi için çaba gösteriliyor.

Ulusal sermaye kavram›yla iﬂ dünyas›nda yabanc› sermaye karﬂ›tl›¤› m› baﬂlad›?
Türkiye’nin yat›r›mc› yabanc› sermayeye çok ihtiyac› var. 5 milyon iﬂsizimiz var. Ayr›ca her y›l
750 bin insana iﬂ bulmak durumunday›z. 250

milyar dolar yat›r›m yap›l›rsa mevcut iﬂsizlere iﬂ
bulabilece¤iz. Her y›l istihdam ordusuna kat›lacak 750 bin kiﬂi için de 30 milyar dolarl›k yat›r›m gerekiyor. Geçen y›l 35 milyar dolarl›k yat›r›m olmuﬂ. Bunu da Türk özel sektörü yapm›ﬂ.
Bütün kayna¤›, yat›r›m› Türkiye’den gayrisafi milli has›las› 300 milyar dolar olan bir yerde 250
milyar dolar› bulman›z çok zor. Bu aç›¤› kapatmak için Türkiye olarak do¤rudan yabanc› sermayeyi çekiyor olmam›z laz›m. Çin her y›l 60 milyar dolar yabanc› sermaye çekiyor. 60 milyar dolar ile her y›l yeni bir sanayi ülkesi ortaya ç›kar.
Bizim 20 y›lda toplad›¤›m›z 17 milyar dolar. Biz
Türkiye’de kurulmuﬂ her ﬂirketi, ortaklar› ister
yerli ister yabanc› olsun. Türk ﬂirketi olarak görüyoruz. Art›k bu konudaki ayr›m da yerli-yabanc›
de¤il, Türkiye’de üretim yapan-yapmayan ﬂeklinde olmal›d›r.

Baﬂbakan “Erdemir ile yabanc› sermaye giriﬂi art›ﬂ gösterecektir” dedi. Bu yönlendirme de¤il
mi?
Yabanc›ya gitmesin diye bir kampanya baﬂlatt›¤›m›z falan yok. Rayicine sat›ls›n. Ucuza gitsin,
yerli sermaye als›n demiyoruz.
Türk Telekom ihalesi için de birçok ﬂey söylendi,
ihale çok ﬂeffaf, her ﬂeyi kurallar›na uygun yap›ld›. Baﬂbakan’la s›k görüﬂüyoruz. Demedi ki Türk
ﬂirketleri girmesin, ﬂu girsin, ﬂu girmesin diye
ifadesi olmad›.

Erdemir Ortak Giriﬂim Grubu’na yani ‘milli tak›ma’ girecek isimler var m›?
Her yeni gireni kamuoyuna bildirece¤iz. Bizimki
asl›nda dikkat çekme operasyonu. ‹lk defa yap›l›yor. Bir araya gelinebiliyormuﬂ, beraber paylaﬂ›labiliyormuﬂ, beraber yönetilebiliyormuﬂ, beraber ayn› bedel do¤rultusunda at›ﬂ yap›labiliniyormuﬂun bir göstergesi.

Baﬂar›l› olursa de¤il mi? Yoksa gelecek örneklerin önünü t›kar.
Yoo. Model oldu¤u için de güzel bir örnek olmaya devam eder.
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Özelleﬂtirme politikalar›nda ortak bir zemin var
m›? Bir ihale öncesi kamu ‘En fazla paray› verene sataca¤›z’ diyor, bir di¤erinde ‘‹haleye ç›kar›lan kurumun nitelikleri yaﬂas›n yeter’ deniliyor.
20 y›ld›r konuﬂulmas›na ra¤men tamamlayamad›¤›m›z özelleﬂtirme konusu, asl›nda stratejik
vizyonumuzun eksik oldu¤unun göstergesidir. ‹lk
zamanlarda her kamu ﬂirketine ‘stratejik’ denildi. Yat›r›mc›lara pek çok hukuki ve bürokratik
zorluklar ç›kar›ld›. Bunun sonucunda ne kaybetti¤imizi görmek için sadece Telekom örne¤ine
bakmak yeter. Sonra yapt›¤›m›z hatan›n k›smen
de olsa fark›na vard›k, bu sefer de ‘Özelleﬂtirelim ama ço¤unluk hisseleri kamuda kals›n’ dedik. Hiçbir yat›r›mc›, paras›n› yat›raca¤› ﬂirketin
yönetimini, bu iﬂi yapaca¤› kan›tlanmam›ﬂ kamu

idaresinin insaf›na b›rakacak kadar saf olmad›¤›ndan, sonuç al›namad›.
Bugüne geldi¤imizde, dün yaﬂanan kafa kar›ﬂ›kl›¤›ndan kurtuldu¤umuzu görüyoruz. Bu sefer de,
bir di¤er noktaya kay›yoruz. Dün özelleﬂtirmeleri
engellerken ne kadar hatal›ysa, bu gün de sadece sat›ﬂ gelirine odaklanarak, ‘Kim al›rsa als›n,
yeter ki sat›ls›n’ demek, ayn› ölçüde yanl›ﬂt›r.
Özelleﬂtirmenin esas amac›, ekonominin toplam
verimini art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam›
sa¤lamak olmal›d›r. Bir de ülke hazinesine iyi bir
sat›ﬂ geliri sa¤lam›ﬂsan›z çok daha iyidir. Özelleﬂtirmenin arkas›ndan o sektörde serbestleﬂme sa¤lamal›, eﬂit rekabet koﬂullar› tesis edilmelidir.

AKP hükümetinin karnesi
Türk iﬂ âleminin çat› örgütü olarak en iyi siz bilirsiniz, ekonomik gidiﬂat nas›l?
Ekonomide bugünü de¤erlendirirken geçmiﬂi
unutmamak laz›m. Neleri baﬂard›k, bundan sonraki motivasyonumuzun devam edebilmesi için
çok önemli. Çift haneli enflasyonda 35 y›l sonra
tek haneli enflasyona inmiﬂ olmam›z, nominal
faizin yüzde 70’lerden yüzde 9’lar seviyesine
düﬂmesi, 2001 krizinden sonra ekonominin üst
üste üç y›ld›r büyüyor olmas›, bu büyümenin de
tarihinde ilk defa Türk özel sektörünün yat›r›mlar›yla olmas›, borçlar›n gayrisafi milli has›laya oran›n›n yüzde 110’lar seviyesinden yüzde 70’ler
seviyene düﬂmesi, sanayide verimlili¤in artm›ﬂ
olmas›, üç y›lda yüzde 30 verimlilik artt›, baﬂar›.
Baﬂar›lamayanlar ise, iﬂsizlik oran› düﬂmedi.
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Büyüme olmas›na ra¤men hâlâ istihdam sa¤layam›yoruz. Geçen y›l 640 bin kiﬂiye yeni istihdam olana¤› ç›kmas›na ra¤men, 150 bin kiﬂi iﬂsizler ordusuna kat›ld›. Demek ki bizim tempolu
büyümeyi devam ettirmemiz laz›m. Bu rakam›n
da yüzde 7’lerin alt›na düﬂmemesi laz›m.
Ayr›ca istihdam üzerindeki vergi yüklerini düﬂüremedik. Vergi oranlar›n› düﬂüremedik. Enerji piyasas›nda halen en yüksek bedelle Türk sanayisi
kullanmaya devam ediyor. Bunun d›ﬂ›nda Türk
giriﬂimcisi kaynak ihtiyac› do¤du¤u zaman, bankalardan alm›ﬂ oldu¤u kredi, reel faizin 15 puan
üstünde. ‹thalat ihracat aras›ndaki dengeyi oturtamad›k, hatta açt›k. Bürokratik engelleri kald›ramad›k. Bunlar›n içinde en önemlisi de kay›td›ﬂ› ekonomiyi küçültemedik.

Posta Gazetesi 18.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkiye’deki
iﬂsizlik sorununun çözülebilmesi için 250
milyar dolar gerekti¤ini söyledi. 5 milyon iﬂsiz
bulundu¤unu ve her y›l 700 bin kiﬂiye iﬂ bulma
zorunlulu¤u oldu¤unu kaydeden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, CNN Türk’te yapt›¤› aç›klamalarda, “Bir kiﬂiye iﬂ yaratman›n en az maliyeti 50 bin dolar.
Buna göre 5 milyon iﬂsize istihdam olana¤› yarat›labilmesi için 250 milyar dolarl›k yat›r›m yap›lmas› gerekiyor” diye konuﬂtu.

T

“‹ﬂsizlik olgusu k›r›lmal›”
‹ﬂsizli¤in artmamas› için her y›l 700 bin kiﬂiye
yeni iﬂ yaratmak gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bunun için de her y›l en az 30 milyar dolar-

l›k yat›r›m›n gerçekleﬂtirilmesi laz›m” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ister yerli, ister yabanc› kim yaparsa yaps›n iﬂsizlik ve fakirlik olgusunu k›rmak gerekti¤ini söyledi.

Protestolu senet patlad›
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, y›l›n ilk 5 ay›nda
protesto edilen senet say›s›n›n geçen y›la göre
yüzde 50, miktar›n›n da yüzde 90 art›ﬂla 514
trilyondan 926 trilyon liraya ç›kt›¤›na dikkat çekti. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “‹çerideki s›k›nt›y› bu rakam çok güzel ortaya koyuyor” dedi. Ara mal› ithalat›n›n geçen y›l ihracatla eﬂit düzeydeyken bu
y›l yüzde 10 üzerine ç›kt›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’deki fabrikalar›n kapanmas›,
onun yerine Hindistan, Çin’deki fabrikalar›n çal›ﬂmas›n› teﬂvik ediyorlar” diye konuﬂtu.
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Sosyal güvenlikte t›k yok

Erdemir’le global olaca¤›z

Sosyal güvenlik sisteminin aç›¤› nedeniyle buraya büyük bir kaynak aktar›m› oldu¤unu anlatan
Hisarc›kl›o¤lu, “Aç›k y›l sonu itibariyle 17 milyar
dolara ulaﬂacak. Sosyal güvenlik reformu
AKP’nin acil eylem program›ndayd›. Hükümete
2.5 y›ld›r niye bir ﬂey yapmad›n›z diye sormam›z
laz›m. Siz bu hastal›¤› teﬂhis edenlerin baﬂ›nda
geliyorsunuz. Bu kadar genç nüfusu olup sosyal
güvenlik sistemini iflas ettiren dünyada tek ülkeyiz. Bu hastal›k bizim hastal›¤›m›z. Bu sorunu niye IMF’ye b›rakt›k” diye konuﬂtu.

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› sermayeye karﬂ› olmad›klar›n› belirterek, Erdemir’e
talip olmalar›n›n nedenini ﬂöyle aç›klad›: “Dünyada bir dakikada 10 tur atan sermayenin art›k
millisi gayrimillisi yok. Türkiye global olmak istiyorsa, Türk ﬂirketleri de global olmak zorunda.
Erdemir, global anlamda oyuncu olabilecek bir
ﬂirket. Biz o nedenle bu iﬂe girdik. Erdemir’le birlikte dünyada biz de global oyuncu olaca¤›z. Bu
nedenle güçlerimizi birleﬂtirdik.”

Hürriyet Gazetesi 18.07.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “sermayenin
millisi, gayrimillisi olmayaca¤›n›” savunarak, Erdemir ihalesine giriﬂ nedenlerini “Türkiye’nin global dünyada ancak global ﬂirketlerle
rol oynayabilece¤i” görüﬂüne dayand›rd›.

T

me noktas›na gelebiliriz. Türkiye global oyuncu
olmak istiyorsa, Türk ﬂirketleri de global oyuncu
olmak mecburiyetinde. Biz o çerçeveden bakarak bu iﬂe girdik. Erdemir, global oyuncu anlam›nda etkili olabilecek, önü aç›k bir ﬂirket. ‹lk
büyük 6 ﬂirketten biri.

Hisarc›kl›o¤lu CNN Türk’teki “Ankara Kulisi”
program›nda Hürriyet Ankara Temsilcisi Nur Batur, Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila ve Radikal Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’in sorular›n› yan›tlad›. Y›l›n ilk 5 ay›nda protesto olan senet say›s›n›n geçen y›la göre yüzde 50 artt›¤›n›
belirten Hisarc›kl›o¤lu, miktar olarak da yüzde
90’l›k bir art›ﬂla 514 trilyon liradan 926 trilyon
liraya ç›kt›¤›na dikkat çekti. Hisarc›kl›o¤lu, “‹ç piyasadaki s›k›nt›y› spesifik ortaya koyan rakam
bu. Bu bütçeten kaynaklan›yor” dedi. TOBB Baﬂkan› ﬂu de¤erlendirmeleri yapt›:

Taassub içinde de¤iliz: Erdemir 3.5 milyon ton
üretimiyle dünyada çelik üretiminin yüzde 2.5’ini
gerçekleﬂtiriyor. Türkiye’nin ihtiyac›n›n da yar›s›n› karﬂ›l›yor. 2012 y›l›nda Türkiye’nin 12 milyon
ton çelik ihtiyac› ortaya ç›kacak. Geçmiﬂ tüm iktidarlar›n ulufe da¤›tt›¤› noktaya geliyor. Sahibi
belli olmayan bir ﬂirketiniz varsa, kârl› da olabilir ama ileride s›k›nt›ya girebilir. Yönetimleri hükümetler atam›ﬂ, kendi dinamikleri içinde geliﬂememiﬂ. Onun için özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kmamak laz›m. Kendi içimizdeki büyük ﬂirketlerin,
etkin rol alabilmesi, paylaﬂarak bütünleﬂip global rol oynamas› için. ﬁirketlerimizin ne kadar
katk›s› olursa, bu giriﬂim grubu daha çok güçlenecek. Türkiye’de yerleﬂik yabanc› kaynakl› ﬂirket var m›, var. Biz bu anlamda dar taassuplar
içinde bakm›yoruz. Türkiye’de yaklaﬂ›k 5 milyon
iﬂsiz ve her y›l 700 bin kiﬂiye iﬂ bulma zorunlulu¤u var. Bir kiﬂiye iﬂ sa¤layabilmenin en az 50
bin dolar yat›r›m maliyeti var. Buna göre 5 milyon iﬂsize istihdam olana¤› yarat›labilmesi için
250 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gerekir. 700
bin kiﬂiye her y›l iﬂ bulunabilmesi için de en az
30 milyar dolar yat›r›m gerekir. ‹ster yerli, ister
yabanc› kim yaparsa yaps›n biz iﬂsizlik ve fakirlik olgusunu k›rmak zorunday›z.

Gidiﬂat olumlu ama: Ekonomideki gidiﬂat olumlu ancak cari aç›k ve cari aç›¤›n yar›s›n›n s›cak
parayla karﬂ›lan›yor olmas› k›r›lganl›k noktalar›.
S›cak paran›n kazanc› yüzde 66.6. Bu dünyadaki tefeci faizinin 3 mislinin üzerinde. Ara mal› ithalat›n›n geçen y›l ihracatla eﬂit düzeydeyken bu
y›l yüzde 10’un üzerine ç›kt›. Türkiye’deki fabrikalar›n kapanmas›, onun yerine Hindistan,
Çin’deki fabrikalar›n çal›ﬂmas›n› teﬂvik ediyorsunuz? Türkiye’deki ilk 500 büyük firman›n yüzde
30’u yabanc› sermayeli. Art›k bu Türkiye’de yerleﬂik olan sermaye haline gelmiﬂ. Sermayenin 1
dakikada 10 tur att›¤› noktada sermayenin millisi gayrimillisi yok. O zaman global ölçe¤i kaybet-
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ilistin bölgesinin ekonomik altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi için önderlik etti¤i Ankara Forumu bünyesinde bir çal›ﬂma plan› haz›rlayan TOBB, 4 bin 500 kiﬂiye istihdam sa¤layacak
Erez Sanayi Bölgesi’nin kendisine devredilmesini istiyor. TOBB’un bu istemine ‹srail hükümetinin geri çekilme iﬂlerinden sorumlu Baﬂbakan
Yard›mc›s› ﬁimon Perez’in de destek verdi¤i kaydediliyor. G8’in bölge için ay›rd›¤› 3 milyar dolardan yararlanarak Erez Sanayi Bölgesi’ni canland›rmay› planlayan TOBB, projenin teknik ve mali
boyutunu ayr›nt›land›ran bir fizibilite çal›ﬂmas›n›
da baﬂlatt›.

F

TOBB’un önderli¤inde Filistin ve ‹srailli ticaret ve
sanayi odalar›n›n kat›l›m›yla oluﬂturulan Ankara
Forumu, Ortado¤u bar›ﬂ süreci kapsam›nda taraflar aras›nda yeni bir güven art›r›c› önlem
(GAÖ) yaratmas› amac›yla oluﬂturulmuﬂtu. Ankara ve Kudüs’te iki toplant› yapan Ankara Forumu’nun ivmesi, G8’in eski Dünya Bankas› Baﬂkan› James Wolfensohn’u koordinatör olarak
atanmas› ve 3 milyar dolarl›k kaynak ay›r›lmas›yla daha da artt›. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, geçen cuma günü Ankara’ya u¤rayan Wolfensohn’la biraraya gelerek baﬂta Erez Bölgesi
olmak üzere di¤er projeler hakk›nda kendisine
bilgi vermiﬂti.
26-28 Haziran günlerinde Erez Sanayi Bölge72

si’nin Yeniden Canland›r›lmas› Komitesi’nin gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret s›ras›nda ﬂu konular›n ele
al›nd›¤› ö¤renildi:
• Erez Sanayi Bölgesi’nin canland›r›lmas›nda
geçiﬂ düzenlemelerine gerek yok. Vakit kayb›,
sermaye kayb›d›r. Gecikme, bölgedeki yat›r›mlar›n oradan ayr›lmas› demektir. Bu nedenle, geçiﬂ
dönemine gerek kalmadan bölgenin TOBB liderli¤inde oluﬂturulacak bir konsorsiyuma belli bir
süre ile devredilmesi yararl› olacakt›r.
• Gerekli olmas› halinde, Filistin taraf›n›n da
onay› al›narak, geri çekilme plan›n›n uygulamas›n›n tamamlanmas›ndan önce, Erez Bölgesi’nin
‹srail taraf›ndan TOBB’a devredilmesi de düﬂünülmelidir. Bir mutabakat muht›ras› tasla¤› haz›rlayarak Filistin ve ‹srail taraf›na gönderilebilir.

‹hale olmas›n
• Bölgenin geri çekilme plan›ndan önce Türkiye’ye devredilmesinin mümkün olmamas› halinde, devir iﬂleminin ihale ve rekabetçi olmadan
yap›lmas›.
• Filistin özel sektörüne eylüldeki Ankara Forumu toplant›s› öncesi Türkiye’de e¤itim.
• Yat›r›m tutar›n› ortaya koyacak ön fizibilite çal›ﬂmas› için Türk uzman›n görevlendirilmesi.

TOBB’un Erez ile yapaca¤› fizibilite raporunun
21 - 22 Eylül”de ‹stanbul’da yap›lacak Ankara
Forumu toplant›s›na haz›r olaca¤› kaydediliyor.
Raporun bu toplant›dan önce Wolfensohn’a da
ulaﬂt›r›laca¤› ve Erez ile ilgili projenin de 3 milyar dolar›n nas›l kullan›laca¤›na iliﬂkin hareket
plan›n›n içinde yer almas› planlan›yor.
‹srail’in geri çekilme plan› içinde yer alan Gazze’nin kuzeyinde yer alan Erez Sanayi Bölgesi
geçmiﬂte 4 bin 500 kiﬂiye istihdam sa¤layan
200 ﬂirkete ev sahipli¤i yap›yordu. ‹srail-Filistin
çat›ﬂmas›n›n artmas› üzerine sanayi bölgesindeki ﬂirketlerin birço¤u kapan›rken istihdam say›s›
da 600’e düﬂtü. TOBB bölgede Türk iﬂletmecilerini teﬂvik edecek kolayl›klar›n sa¤lanmas›na çal›ﬂ›yor.
Filistin Ekonomik Sosyal ‹ﬂbirli¤i Koordinatörü
Vehbi Dinçerler de Radikal’in sorusu üzerine, 68 Temmuz günlerinde yap›lan G8 toplant›s›n›n
sonunda yay›mlanan bildiride “Filistin için elimizden gelenin en iyisinin yap›laca¤›” ifadelerine
yer verildi¤ini an›msatt›. Dinçerler, “Gazze’den
çekilme baﬂar›l› olmazsa çözüm süreci uzar ve
daha derinliksiz olur” dedi.

Perez’den destek
Erez Sanayi Bölgesinin Yeniden Canland›r›lmas›
Komitesi’nin bölge ziyareti s›ras›nda ‹srail Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁimon Perez’le yapt›¤› temaslar da büyük önem taﬂ›yor. Perez, Erez Sanayi
Bölgesi’nin Türk yat›r›mc›lar için avantajl› oldu¤unu, çünkü hem ABD ve AB ile serbest ticaret
anlaﬂmas› oldu¤unu hem de iﬂçi ücretlerinin düﬂük oldu¤unu söyledi. “Buray› hemen devral›n.
Birkaç sanayi tesisi gelsin burada yat›r›m yaps›n. QIZ (Nitelikli Sanayi Bölgesi) örne¤ini Ürdün’de gördünüz. Baﬂar›l› oldu. Burada da benzer baﬂar› sa¤lan›r” diyen Perez, “Erez Sanayi
Bölgesi için h›zl› davranmak laz›m. Olmazsa bizimle anlaﬂ›n. Biz Filistinlilerle anlaﬂal›m” ifadesini kulland›.
Bu arada Wolfensohn’un yar›n ‹srail’deki büyükelçilerle bir araya gelece¤i ö¤renildi. Wolfehnson’un G8 toplant›s›nda al›nan kararlar kapsam›nda ülkelerden beklentilerini iletece¤ini belirtti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› sermayeye karﬂ› olmad›klar›n›n alt›n› çizerek
Erdemir’e talip olmalar›n›n nedenini Türkiye’nin
global dünyada ancak global ﬂirketleriyle rol oynayabilece¤i teziyle aç›klad›. CNN Türk’te yay›nlanan Ankara Kulisi program›na kat›lan TOBB
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’deki ilk 500 büyük firman›n yüzde 30’unun yabanc› sermayeli
oldu¤una dikkat çekerek “Art›k bu Türkiye’de
yerleﬂik olan sermaye haline gelmiﬂ” dedi. “Sermayenin bir dakikada 10 tur att›¤› noktada sermayenin millisi, gayrimillisi yok. O zaman global
ölçe¤i kaybetme noktas›na gelebiliriz. Söylemlerde dikkatli olmam›z laz›m” diyen Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’deki yerleﬂik sermayenin dönüﬂüm
sürecine girmesi gerekti¤ini belirtti.

T

‘Türk firmas›’
Dünyadaki ilk 100 firma içinde bir tane Türk firmas› bulunmad›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, Erdemir özelleﬂtirmesine kat›lmak için kurulan ortak
giriﬂim grubunun oluﬂturulmas›na iliﬂkin ﬂunlar›
söyledi:
“Türkiye global oyuncu olmak istiyorsa, Türk ﬂirketleri de global oyuncu olmak mecburiyetinde.
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Biz o çerçeveden bakarak bu iﬂe girdik. Erdemir,
global anlamda oyuncu olabilecek bir ﬂirket. Türkiye’nin ilk büyük alt› ﬂirketinden bir tanesi. Kendi içimizdeki büyük ﬂirketlerin, etkin rol alabilmesi, paylaﬂarak bütünleﬂip global rol oynamas› için ortak bir imkan var; Güçlerin birleﬂtirilmesi! ﬁirketlerimizin ne kadar katk›s› olursa, bu giriﬂim grubu daha çok güçlenecek. ‹çinde Türkiye’de yerleﬂik yabanc› kaynakl› ﬂirket var m›,
bunlar da var. Bu anlamda dar taassuplar içinde
bakm›yoruz esas olan global oyuncu olmak, dünya piyasalar› içinde yer almak.”

‘‹sdemir’i kastetti’
Baﬂbakan’›n Erdemir’le ilgili sözleriyle ilgili, “‹yi
bir tüccarl›k m›?” diye sorulmas› üzerine Hisarc›kl›o¤lu, “Onu Baﬂbakan’a sormak laz›m. Gazetelerden okuyabildi¤im kadar›yla ‹sdemir’i kastetti¤ini anlad›m” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini
ﬂöyle sürdürdü: “K‹T’ler, geçmiﬂ tüm iktidarlar›n
ulufe da¤›tt›¤› noktaya geliyor. Sahibi belli olmayan bir ﬂirketiniz varsa, kârl› da olabilir ama ileride s›k›nt›ya girebilir. Asl›nda yönetime bakt›¤›n›z zaman hükümette. Kendi dinamikleri içerisinde geliﬂememiﬂ, onun için mutlaka özelleﬂtirilmesi laz›m.”

‘Cari aç›k sorunu’

Do¤rudan yabanc› sermayeyi çekersek s›cak paraya o kadar az ihtiyaç duyar›z” diye konuﬂtu.

Ekonomideki gidiﬂat›n olumlu oldu¤unu ancak
cari aç›¤›n k›r›lganl›k noktas› oldu¤unu belirten
Hisarc›kl›o¤lu, “Cari aç›¤›n yar›s›n› s›cak parayla
karﬂ›l›yoruz. S›cak paran›n kazanc› yüzde 66.6.
Bu dünyadaki tefeci faizinin 3 mislinin üzerinde.
Bu s›cak paraya ihtiyaç duymuyor olmam›z laz›m.

Ara mal› ithalat›n›n geçen y›l ihracatla eﬂit düzeydeyken bu y›l yüzde 10 üzerine ç›kt›¤›na da
dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’deki fabrikalar›n kapanmas›n›, onun yerine Hindistan,
Çin’deki fabrikalar›n çal›ﬂmas›n› teﬂvik ediyorsunuz” dedi.
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OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz piyasan›n dengelenmesi aç›s›ndan özelleﬂtirme taraf›ndayd›k. Ancak, ERDEM‹R’in
özelleﬂtirilmesi farkl› bir konu. ERDEM‹R gibi
stratejik bir kuruluﬂun yabanc›lara sat›lmas› ileride bedeli ödenemeyecek büyük zararlara neden olacakt›r” dedi.

T

Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenen TOBB Akdeniz Bölge Toplant›s›’na kat›lan Hisarc›kl›o¤lu
“Özelleﬂtirmenin piyasa mekanizmas›n› düzene
sokmak için yap›lmas› gerekir. ERDEM‹R’in özelleﬂtirmesiyle b›rak›n düzen sa¤lamay›, ayr› bir
tekel oluﬂturuyorsunuz. Yabanc›lar›n tekeliyle
makine, otomotiv, beyaz eﬂya sanayiinde ciddi
s›k›nt›lar ortaya ç›kacak” diye konuﬂtu.
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ERDEM‹R özelleﬂtirmesinin “tüm özel sektörün
paylaﬂarak, bütünleﬂerek, bir araya gelip global
oyuncu olabilece¤ini göstermek için bir f›rsat oldu¤unu” söyleyen TOBB Baﬂkan›, daha sonra
ﬂöyle konuﬂtu: “Özelleﬂtirmeye karﬂ› de¤iliz.
Türkiye’nin global oyuncu olmas›na bak›yoruz.
TÜPRAﬁ ve ERDEM‹R gibi stratejik öneme sahip
yerlerin özelleﬂtirilmesine dikkat edilmeli. ASO
Baﬂkan› Ümit Özgümüﬂ’ün de ERDEM‹R’in yabanc› sermayeye sat›ﬂ›n›n yanl›ﬂ oldu¤u yönündeki görüﬂlerine kat›l›yor. TOBB olarak at›na imza at›yoruz.”
Hisarc›kl›o¤lu, yanl›ﬂ teﬂvik uygulamalar›yla sanayicilerin s›k›nt›l› günler yaﬂad›¤›n›, sanayi tesislerinin yavaﬂ yavaﬂ kapanmaya baﬂlad›¤›n› da
belirtti.

tekBORSA Gazetesi 24.07.2005

arl› ve verimli kuruluﬂlar›n özelleﬂtirmesinde yerli firmalar “güçbirli¤i” oluﬂturuyor.
Bu bir anlamda özelleﬂtirme çal›ﬂmalar›na yeni bir hareket getirdi, yeni bir model oluﬂturdu.

K

Verimli, kârl›, stratejik özelli¤i olan ve istihdam
yaratan kuruluﬂlar›n özelleﬂtirmesinde yerli firmalar ata¤a kalkt›. Türk Telekom’un yüzde
55’inin özelleﬂtirilmesinde ihaleyi Suudi merkezli Oger Telecom’un almas›n›n ard›ndan özelleﬂtirmede yerli-yabanc› sermaye tart›ﬂmas› yeni
boyutlar kazanmaya baﬂlad›.
Erdemir özelleﬂtirmesinde, sekizi yabanc›, beﬂi
yerli olmak üzere 13 firma veya konsorsiyum ön
yeterlilik ald›. Ön yeterlilik alan firmalar aras›nda
beklendi¤i gibi dünya çap›nda ünlü Arcelor, Mittal Steel, Novolipetsk, Severstal ve Corus yer ald›.
Yerli firmalar ise 23 Türk firman›n biraraya gelerek oluﬂturdu¤u Ere¤li Ortak Giriﬂim Grubu, Koç
Holding, Oya, Zorlu Holding ve TEKEL’in içki bölümünü alan Nurol-Limak-Özalt›n Ortak Giriﬂim
Grubu’ndan oluﬂtu.
23 Türk firmas› içinde ise Ere¤li OGG, grup temsilcisi olan Kibar Holding, Turkon A.ﬁ. ve Tosyal› Holding ile birlikte yer alan firmalardan baz›lar› ﬂöyle: “Atakaﬂ-ﬁahin A.ﬁ., Auer A.ﬁ. Bayrak-

tarlar Holding, Borusan A.ﬁ., Cebitaﬂ A.ﬁ, Çemtaﬂ A.ﬁ., Diler A.ﬁ., Emek Boru A.ﬁ., Fiba Holding, ‹çdaﬂ A.ﬁ., Kardemir, Kroman Çelik A.ﬁ.,
Koço¤lu A.ﬁ., Metal Sac A.ﬁ., MNG Holding, Murat Denizcilik, Tezcan Galganiz A.ﬁ., U¤ur ﬁirketler Grubu, Yard›mc› Denizcilik A.ﬁ. ve Y›ld›r›m
ﬁirketler Grubu, Erdemir Çal›ﬂanlar› Vakf›.”

Yerli mi yabanc› m›?
Tabii Erdemir için OGG’nin yapt›¤› atak ve ön yeterlilik belgesi almas›n›n ard›ndan bu kez de “Erdemir”i yerli mi alacak, yoksa yabanc› m›” tart›ﬂmalar› gündeme gelmeye baﬂlad›. Hatta Çin’in
demir-çelik tesislerini yabanc›lara satmad›¤› yönündeki haberler tart›ﬂmay› körükledi. Erdemir’in özellikle yass› demir üretiminde Türkiye
sanayii için de kilit noktada olmas›, yerli sermayeyi harekete geçirdi. Tart›ﬂmalar neredeyse yabanc›ya karﬂ› “milli sermaye” boyutuna kadar
taﬂ›nd›. Konuyla ilgili olarak bilgi ald›¤›m›z TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Ortak Giriﬂim Grubu’nun oluﬂmas› konusunda sorular›m›za net
olarak ﬂu bilgileri veriyor: “Erdemir’in özelleﬂtirme sürecine girmesiyle birlikte Haziran baﬂ›na
kadar bekledik. ‘‹çeride bu tip bir oluﬂum gerçekleﬂir mi?, Türk ﬂirketleri birlikte bu iﬂe girer
mi?’ diye. Böyle bir iﬂaret görmeyince ﬂirketlerle
temaslarda bulunduk. Görüﬂtü¤ümüz ﬂirketler;
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“Baﬂkan, biz sabahtan akﬂama rekabet içindeyiz, en iyisi bizi bir araya getir, buna öncülük et.
Senin koordinasyonunda bir araya gelebiliriz”
dediler. ﬁirketlerimizden böyle bir talep gelince,
Türk iﬂ dünyas›n›n en büyük çat› örgütü olmas›n›n getirdi¤i sorumlulukla bu koordinasyon görevine soyunduk. Sonuçta herkes özveride bulundu ve 23 ﬂirket bir araya geldi. Bu ﬂirketler Erdemir’in ne oldu¤unu, Türk sanayisi için ne anlama
geldi¤ini en iyi bilenler. Biz de sonuna kadar
destekliyoruz. Burada yabanc›ya gitmesin diye
bir kampanya da sözkonusu de¤ildir. S›rf yerli
sermayede kals›n diye ucuza sat›ls›n, alal›m
ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m da yok. Erdemir’e kim daha iyi sahip ç›kacak ve yeni yat›r›mlarla bir dünya ﬂirketine çevirecekse, o grup almal›d›r” diyor.

Türkiye’deki yabanc›lar da milli
Teklif verme sürecinde TOBB’un misyonunun ne

olaca¤› konusunda ise Rifat Hisarc›kl›o¤lu “Bizim burada TOBB olarak üstlendi¤imiz rol tamamen koordinasyon görevidir. Zira TOBB neticede
bir meslek örgütüdür, yönetimi seçimle iﬂ baﬂ›na gelmektedir. Bu oluﬂumdaki rolümüzü sadece koordinasyonla s›n›rl› tutmay› da amaçl›yoruz” diyor.
Hisarc›kl›o¤lu, milli sermayenin gündeme gelmesi konusunda ise “ﬁunu da belirtmeliyiz ki, bu giriﬂim kesinlikle yabanc› sermaye yat›r›m›n›n karﬂ›s›nda de¤il. Türk iﬂ alemi olarak zaten böyle
bir ﬂeyi baﬂlatamay›z. Türkiye’deki ilk 500 firmaya bakt›¤›m›z zaman yüzde 30’unda yabanc› sermaye bulunuyor. Biz diyoruz ki, “Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc›lar da milli sermayedendir.
Türkiye’de kurulmuﬂ her ﬂirketi, ortaklar› ister
yerli ister yabanc› olsun, Türk ﬂirketi olarak görüyoruz. Art›k dünyada hakim olan görüﬂ de, yerli-yabanc› ayr›m› yerine, ülkede üretim yapan ve
yapmayan ﬂeklindedir” diyor.

Yabanc› sermayeye karﬂ› bir oluﬂum baﬂlatmad›k
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Erdemir için Ortak Giriﬂim Grubu’nun kurulmas›ndaki amac› tekBORSA için de¤erlendirdi. TOBB olarak “Ortak Giriﬂim Grubu’nu kurmaktaki amaçlar›n›n yabanc› sermayeye karﬂ› bir oluﬂum baﬂlatmak
olmad›¤›n› söylüyor.
tekBORSA: Ere¤li Ortak Giriﬂim Grubu’nun oluﬂmas›ndaki amaç nedir, nas›l de¤erlendirirsiniz?
Rifat Hisarc›kl›o¤lu: Erdemir Türkiye’nin 6. büyük ﬂirketi. Avrupa’n›n da 10 büyük entegre demir-çelik üreticilerinden biridir. Biz Türkiye’nin
global bir güç olarak dünya sahnesinde yer almas›n› istiyoruz. Günümüzde ülkeleri global güç
haline getiren esas etken ﬂirketleridir. Ülkelere
rekabet gücünü kazand›ran da ﬂirketleridir. Buradaki özelleﬂtirmenin amac› da, ister yerli ister
yabanc› sermayeli olsun, Erdemir’i daha rekabetçi çal›ﬂan global a¤›rl›kta bir ﬂirket haline getirmek olmal›d›r.
Yeterlilik kazanan teklif sahiplerinin Türkiye’nin
ve dünyan›n önde gelen ﬂirketleri olmas›, Erdemir’e verilen önemin bir göstergesi olmas› aç›s›ndan sevindiricidir. TOBB olarak “Ortak Giriﬂim Grubu”nu kurmaktaki amac›m›z, yabanc›
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sermayeye karﬂ› bir oluﬂum baﬂlatmak de¤il, bu
sürecin rekabetçi bir ﬂekilde devam›n› sa¤lamak. Böylece de Erdemir’in ve neticede Türkiye
ekonomisinin gelece¤i için en faydal› sonucun
ortaya ç›kmas›n› sa¤lamakt›r. Dünyada art›k ülkeler aras›ndaki mücadelede ordular de¤il ﬂirketler ön plana ç›k›yor. Ama bak›yorum dünyan›n
iki yüz firmas› aras›nda bir tane Türk ﬂirketi yok.
E¤er Türkiye kendisine bu bölgede stratejik
önem atfediyorsa, bölgesel güç olaca¤›z diyorsak, bunu da ancak global ölçekte iﬂ yapan, global a¤›rl›¤› olan ﬂirketlerimiz arac›l›¤›yla yapabiliriz. E¤er Türk sermayesi global oyuncu olmak istiyorsa, daha do¤rusu Türkiye global olmak istiyorsa, Tür ﬂirketleri de global olmak mecburiyetindedir. Aksi halde sadece Türkiye s›n›rlar› içinde kal›rsak, büyük ﬂirketler karﬂ›s›nda tutunamay›z. Birinci bak›ﬂ aç›m›z›n bu olmas› laz›m.
Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde global anlam-

da oyun oynayabilece¤i ﬂirketlerinin baﬂ›nda da
Erdemir gelmektedir.
Ortak Giriﬂim Grubu vas›tas›yla yerli ﬂirketlerimizin art›k birleﬂerek veya birlikte iﬂ yapma kültürünü kazanmas›n› da arzuluyoruz.

Bu Türkiye’de di¤er yap›lacak özelleﬂtirme için
de örnek model oluﬂturabilir mi?
Hisarc›kl›o¤lu: Erdemir ihalesi için 23 ﬂirket biraraya geldi ve Türkiye’de pek de bilmedi¤imiz
uzlaﬂma kültürüne yönelik çok büyük ad›m at›ld›. Bu elbirli¤i, yeni kap›lar› açar m›? Buradan elde edilecek sonuca ba¤l›. Bugüne kadar denenmemiﬂ, büyük sermaye gruplar›n›n bir çat› alt›nda toplu olarak yer ald›¤›, ilk defa denenen, kimsenin söz sahibi olmad›¤›, paylaﬂ›mc›, kat›l›mc›

bir model. Dünya ﬂirketlerinde de görüyoruz.
Paylaﬂabildi¤in ölçüde büyüksün, paylaﬂabildi¤in ölçüde global anlamda söz sahibi olabilirsin.
Ancak bu noktada as›l dikkat edilmesi gereken
husus, özelleﬂtirmenin amac› olmal›d›r. Özelleﬂtirmenin esas amac›; ekonominin toplam verimini art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam› sa¤lamak olmal›d›r. E¤er bir de bunun üstüne, ülke
hazinesine iyi bir sat›ﬂ geliri sa¤lam›ﬂsan›z, çok
daha iyidir.
Özelleﬂtirme yaparken en yüksek paray› verdikten sonra kim al›rsa als›n demek yerine önce o
sektördeki stratejimizi saptamal›y›z. Bu kapsamda baﬂta bankac›l›k olmak üzere ﬂirketlerimizin
girdi maliyetlerini do¤rudan etkileyen sektörlerde rekabet ortam›n›n iyileﬂtirmesi esas amaç olmal›d›r.
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yolu da, eksik b›rakt›¤›m›z yap›sal reformlar› tamamlamam›z› sa¤layacak yeni bir program çerçevesidir.

Girdi maliyetleri, sürekli yükseliyor

Ekonomide baﬂlayan yap›sal de¤iﬂme, özel sektörümüzün dinamizminin
de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r büyümeyi tamamen özel sektör sa¤l›yor.
on 3 y›ld›r uygulanan istikrar ve reform
program› sonras›nda Türkiye ekonomisi,
2001 krizinde girdi¤i komadan kurtuldu.
Ne yaz›k ki, 90’l› y›llar›n neredeyse tamam›nda
süren, en az 10 y›ll›k bir kötü yönetim döneminin getirdi¤i tahribat›, 2-3 y›lda onarmak mümkün de¤il. Bu yüzden rehavete kap›lmamal›, geldi¤imiz nokta ile yetinmemeliyiz. Ne kadar h›zl›
iyileﬂece¤imiz ve sa¤l›¤›m›za kavuﬂaca¤›m›z ise,
reçetenin gereklerine ne ölçüde uyaca¤›m›za
ba¤l›d›r. Buradaki reçeteden kast›m da yap›lan
reformlar ve mali disiplindir.

S

Bugün k›smen de olsa tamamlad›¤›m›z yap›sal
reformlar sayesinde ekonomi 3 y›ld›r büyüyor,
enflasyon ve faizler düﬂüyor. Ekonomide baﬂlayan yap›sal de¤iﬂime, özel sektörümüzün dinamizminin de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r büyümeyi tamamen özel sektör sa¤l›yor. Verimlilikteki ve ihracattaki art›ﬂlar da, reel sektörümüzdeki olumlu de¤iﬂimin varl›¤›n›n en önemli göstergesidir.
Bunlar›n hepsi iyi geliﬂmeler. Ancak göz ard›
edilmemesi gereken bir di¤er nokta da yüksek
büyüme h›z›n›n kal›c› hale getirilmesidir. Zira geldi¤imiz noktada yüksek büyümenin nas›l sürdürülece¤i belli de¤ildir. Büyüme, ihracat ve istihdam art›ﬂ› için, girdi maliyetlerinin (vergi, SSK,
enerji mali sistem arac›l›k maliyetleri gibi) nas›l
bir strateji ile azalt›laca¤› aç›klanmal›d›r. Bunun
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Zira ﬂirketlerimize yak›ndan bakt›¤›m›zda, devaml› yükselen girdi maliyetleri karﬂ›s›nda b›rak›n yurtd›ﬂ› rekabetle baﬂ etmeyi, ayakta kalmakta bile zorland›klar›n› görüyoruz. Büyüme
oran›ndaki yavaﬂlamaya ra¤men, ithalattaki art›ﬂ, özellikle de ara mal› ithalat› süratle artmaya
devam ediyor. ‹stihdam sorunu devam ediyor.
Ara mal› ithalat› ayn› zamanda istihdam ithalat›
demektir ve zaten iyi durumda olmayan istihdam
sorunumuzu daha da art›r›yor.
Ekonomideki büyümeyi, rakamlardaki iyileﬂtirmeyi niye hissedemiyoruz sorusunun cevab› da
burada yat›yor. Niye büyüme bizim sektöre yans›m›yor niye hissedemiyoruz sorular›n›n muhatab›, eksik kalan yap›sal reformlar yüzünden katlanmak durumunda kald›¤›m›z, daha fazla vergi
daha fazla enerji maliyeti, daha yüksek finansman gideridir. Bunlar tamamlanmadan, yükselen Uzakdo¤u rekabeti karﬂ›s›nda da tutunamay›z.
Bir tarafta y›lda 15 milyar dolar aç›k veren ama
daha kaç kiﬂiye hizmet verdi¤ini bile bilmeyen
ama ayn› anda da dünyan›n en a¤›r istihdam maliyetlerini müteﬂebbisin üstüne yükleyen bir sosyal güvenlik sistemi, reform taahhüdüne ra¤men
3 senedir oldu¤u yerde duruyor. Di¤er tarafta yine son 3 senedir enflasyon üzerinde artan bir
vergi yükü var. Üstelik mükellef say›s› ayn› kald›¤›ndan hep mevcut kay›t alt›ndaki ﬂirketlere yük
biniyor. Ne yaz›k ki kamu idaremiz, kendi harcamalar›nda tasarrufa gitmek yerine, iﬂin kolay›na
gidiyor.

Sektörler rekabete aç›lmal›
Ekonominin genelindeki iyileﬂmenin vatandaﬂlar›m›z›n ve ﬂirketlerimizin geneline yans›mas›, kamuda mali disiplinin korunmas›n›n yan› s›ra vergi, sosyal güvenlik reformlar›n›n tamamlanmas›n›, ﬂirketlerimizin üretim girdilerinde önemli bir
pay tutan altyap› sektörlerinde (enerji, telekom,
ulaﬂt›rma) serbestleﬂmenin sa¤lanarak rekabetin art›r›lmas›na ba¤l›d›r.

Sektörlerin rekabete aç›lmas›n›n getirece¤i faydan›n güzel bir örne¤ini havayolu sektörü gösterdi. Artan rekabet fiyatlar› düﬂürdü, taﬂ›nan yolcu
say›s›n› ço¤altt› ve sektördeki karl›l›¤› yükseltti.
Türkiye, yap›sal olarak, geçmiﬂ performans›n›n
üzerinde yani yüzde 7 seviyesinde büyüme sa¤layabilece¤i bir ortamda. Baﬂlayan dönüﬂüm süreci ortada bir büyük f›rsat oldu¤unu gösteriyor.
Ancak f›rsat olmas› demek, f›rsat›n kullan›laca¤›
anlam›na da gelmiyor.
Mesela gündemin en önemli meselesinin istihdam oldu¤u konusunda bütün kamuoyu, iktidar›
ve muhalefetiyle birlikte hem fikirken, istihdam›n önündeki en büyük engelinde müsrif ve verimsiz sosyal güvenlik sistemi ve bunun sonucunda ortaya ç›kan aﬂ›r› yüksek vergi ve primler
oldu¤u aç›kken, sosyal güvenlik reformunun önce uygulama tarihinin 1 y›l ertelenmesi, sonra ilgili yasan›n bile görüﬂülmesinin 3 ay sonraya b›rak›lmas›n›n mant›¤› ne olabilir?
Son 3 senede ekonomide sa¤lanan geliﬂmeler
ﬂüphesiz olumlu, ama yeterli de¤il. Zira fert baﬂ› gelirimiz AB’nin ancak dörtte biri düzeyinde.
Kalk›nman›n temelini teﬂkil eden ekonomik özgürlükler s›ralamas›nda 155 ülke aras›nda 112.
s›raday›z. Tüm bu geliﬂmeler yolun baﬂ›nda oldu¤umuzu gösteriyor. Sa¤lanan istikrar ortam›n›n
devam› büyüme sürecinin de devam›na ba¤l›d›r.
Büyüme sürecinin devam› da istihdam art›ﬂ›n›n
ön koﬂuludur.
2002 y›l›nda 40.1 milyar dolar olan ihracat,
2003 y›l›nda 47.2 milyar dolara, 2004 y›l›nda
ise 63.1 milyar dolara yükseldi. 2005 y›l› ocakmay›s döneminde ise ihracat 28.9 milyar dolar
olarak gerçekleﬂti. 2005 y›l› sonuna kadar bu rakam›n 71 milyar dolara ulaﬂmas› hedefleniyor.

‹thalatta h›zl› art›ﬂ
‹thalat rakamlar›na bak›ld›¤›nda ise, 2002 y›l›nda 48.4 milyar dolar. 2003 y›l›nda 69.3 milyar
dolar, 2004 y›l›nda 97.5 milyar dolar olan rakam›n, 2005 y›l› ocak-may›s döneminde 45 milyar
dolar gerçekleﬂti¤i görülüyor. 2005 y›l› sonuna
kadar ithalat›n 104 milyar dolar seviyesinde olmas› bekleniyor.
Türkiye’nin önemli kaynaklar›ndan turizm gelirlerindeki art›ﬂta y›llar itibariyle yükseliﬂ gösteriyor.
2002 y›l›nda 8.4 milyar dolar olan turizm gelirleri, 2003 y›l›nda rekor bir art›ﬂla 13.2 milyar dolara yükseldi. 2004 y›l›nda da art›ﬂ h›z› sürdü ve
15.8 milyar dolarl›k turizm geliri elde edildi.

Ödemeler Dengesi
Cari iﬂlemler hesab› May›s 2005 sonu itibariyle,
bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 25,4 art›ﬂla 8,885 milyon dolar aç›k verdi. 2005 y›l› OcakMay›s dönemi verilerine göre d›ﬂ ticaret aç›¤›
ödemeler dengesinin bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 27,2 art›ﬂla 8,881 milyon dolar
olarak gerçekleﬂti. Hizmetler dengesi, Ocak May›s 2005 döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 22,5 oran›nda artarak 1,840
milyon dolar tutar›nda fazla verdi.
Yat›r›m Dengesi 2004 Ocak - May›s döneminde
1,911 milyon dolar, 2005 y›l›n›n ayn› döneminde ise 2,169 milyon dolar net ödeme gerçekleﬂti. Bir önceki y›l›n Ocak-May›s 2004 döneminde
303 milyon dolar olarak gerçekleﬂen cari transferler, 2005 y›l›n›n ayn› döneminde yüzde 7,2
oran›nda artarak 325 milyon dolar gerçekleﬂti.

Temel Ekonomik Büyüklükler
2002

2003

2004

2005 (Hedef)

180,8

239,2

299,4

298,4

7,9

5,9

9,9

5

Milli gelir ($)

2,598

3,383

4,172

4,300

TEFE-ÜFE (%)

30,8

13,9

13,8

8

TÜFE (%)

29,7

18,4

9,3

8

‹hracat (milyar $)

40,1

47,2

63,1

71

‹thalat (milyar $)

48,4

69,3

97,5

104

GSMH (milyar $)
Büyüme (%)
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ürkiye ekonomisinde son üç y›lda iyi geliﬂmeler yaﬂand›¤›n› ve ekonominin 2001
krizinde girdi¤i komadan kurtuldu¤unu aktaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, buna karﬂ›n bugün gelinen noktayla yetinilmemesi gerekti¤ini
vurgulad›. “Ne kadar h›zl› iyileﬂece¤imiz ve sa¤l›¤›m›za kavuﬂaca¤›m›z; reçetenin gereklerine ne
ölçüde uyaca¤›m›za ba¤l›d›r” diyen Hisarc›kl›o¤lu, buradaki reçeteyle kast edilenin yap›sal reformlar ve mali disiplin oldu¤unu iletti. Son üç
y›lda, k›smen de olsa tamamlanan yap›sal reformlar sayesinde ekonominin büyüyerek enflasyon ve faizlerin düﬂtü¤üne dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, ekonomide baﬂlayan yap›sal de¤iﬂime,
özel sektörün dinamizminin de eklenmesi sayesinde, büyümeyi tamamen özel sektörün sa¤lad›¤›n› belirtti.

T

Yüksek büyüme h›z› kal›c› hale
getirilmeli
Verimlilikteki ve ihracattaki art›ﬂlar›n, reel sektördeki olumlu de¤iﬂimini en önemli göstergesi
oldu¤unu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, “Bunlar›n
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hepsi iyi geliﬂmeler. Ancak göz ard› edilmemesi
gereken bir di¤er nokta da yüksek büyüme h›z›n›n kal›c› hale getirilmesidir. Zira geldi¤imiz noktada yüksek büyümenin nas›l sürdürülece¤i belli de¤lidir. Büyüme, ihracat ve istihdam art›ﬂ›
için, vergi, SSK, enerji, mali sistem arac›l›k maliyetleri gibi girdi maliyetlerinin nas›l bir stratejiyle azalt›laca¤› aç›klanmal›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, bu durum için eksik b›rak›lan yap›sal reformlar›n tamamlanmas›n› sa¤layacak yeni bir program çerçevesinin oluﬂturulmas› gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Ekonomideki büyümeyi, rakamlardaki iyileﬂmeyi niye hissedemiyoruz sorusunun cevab›
da burada yatmaktad›r. Niye büyüme bizim sektöre yans›m›yor, niye hissedemiyoruz sorular›n›n
muhatab›; eksik kalan yap›sal reformlar yüzünden katlanmak durumunda kald›¤›m›z, daha fazla vergi, daha fazla enerji maliyeti, daha yüksek
finansman gideridir.”

“Sanayicimiz art›k daha fazla ara
mal› kullan›yor”
Di¤er taraftan sanayi sektörünün 2004’de yüzde 9.4 büyüdükten sonra bu y›l›n ilk çeyre¤inde

bu oran›n yüzde 5.5’e geriledi¤ine dikkat çeken
Hisarc›kl›o¤lu, sanayi üretiminde geçen y›lla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu y›l ciddi bir yavaﬂlama görüldü¤ünü kaydetti. Bu durumun sanayi üretim endeksinde de görüldü¤ünü ileten Hisarc›kl›o¤lu,
bu y›l›n ilk üç ay›nda yüzde 5.3’lük art›ﬂa karﬂ›n
Nisan-May›s döneminde art›ﬂ oran›n›n yüzde
3.5’e geriledi¤ini söyledi. ‹ﬂte bu noktada genelde ekonomideki ve özellikle sanayi üretimi büyümesindeki yavaﬂlamaya karﬂ›n, ithalat art›ﬂ›nda
benzer bir yavaﬂlama görülmedi¤inin alt›n› çizen
Hisarc›kl›o¤lu, ilk beﬂ ayda toplam ithalat art›ﬂ›n›n yüzde 22 oldu¤unu kaydetti. “Ama as›l
önemlisi ara mal› ve hammadde ithalat›ndaki
yüzde 29’luk art›ﬂt›r. Bu art›ﬂ›n bir k›sm› petroldeki fiyat art›ﬂlar›yla izah edilse bile, petrol al›m›n› d›ﬂar›da b›rakt›¤›m›zda ara mal› ithalat›ndaki art›ﬂ oran› yüzde 17 olmaktad›r. K›sacas› sanayicimiz art›k daha fazla ara mal› kullanarak
üretim yapmaktad›r” diye konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, bunun temel nedenini üretimde kullan›lan girdi maliyetlerinde üç y›ld›r kayda de¤er bir iyileﬂme sa¤lanmam›ﬂ olmas›na ba¤lad›. Ara mal› ithalat›n›n ayn› zamanda istihdam ithalat› anlat›m›na geldi¤ini ileten Hisarc›kl›o¤lu, bunun istihdam sorununu daha da art›rd›¤›n› bile getirdi.

‹hracattaki baﬂar› hikayesinin devam
etmesi için...
2001 krizini takiben ihracatç›lar›n gösterdi¤i performans› tam bir baﬂar› hikayesi olarak nitelendiren Rifat Hisarc›kl›o¤lu, üç y›lda ihracat rakamlar›n›n ikiye katland›¤›n› belirtti. Son üç senede
sa¤lanan yüzde 25’lik kümülatif büyümenin içindeki en büyük pay›n da yaklaﬂ›k 10 puanla ihracata ait oldu¤unu dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,
“K›sacas› Türkiye ihracata dayal› büyümüﬂtür”
dedi. ‹hracatta sa¤lanan geliﬂmelerin, istikrarl›
ve süreklilik gösteren bir çizgide devam ettirilmesi gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Bu
çerçevede, ihracat stratejisinin baﬂar›yla uygulanmas›, kuﬂkusuz k›sa, orta ve uzun vadeli
makro ekonomik dengelerle bütünleﬂmesine
ba¤l›d›r. Bugün üretim ve ihracat maliyetinin
azalt›lmas›, reel sektörün üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere
çekilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.

“Milli finans piyasas› oluﬂturulmal›”
Türkiye’nin yapmas› gerekenlere dikkat çeken
Hisarc›kl›o¤lu, reel sektöre a¤›rl›k verilerek, üretim ve ihracat›n milli mesele olarak alg›lanmas›
ve bu do¤rultuda art›r›lmas› gerekti¤ini dile getirdi. ‹yi yap›lanm›ﬂ finans sisteminin, ihracatç›lar›n potansiyel pazarlarda rekabet ﬂans›n› art›rabilmeleri aç›s›ndan etkili olabildi¤ini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, “Ülkemizde yurtd›ﬂ›ndaki geliﬂmiﬂ
finansal piyasalarla entegre olabilecek, mal piyasas› ile bütünleﬂen ve Türk giriﬂimcisinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek güçlü bir milli finans
piyasas› oluﬂturulmal›d›r. Eximbank, OECD Konsensüsü’ne uygun olarak, orta ve uzun vadeli finansman programlar›na ve faiz politikalar›na
yönlendirilmeli, k›sa vadeli ihracat finansman ihtiyac› ticari bankalar taraf›ndan karﬂ›lanmal›d›r.
K›sa vadeli krediler için tahsis edilen limitler art›r›lmal› ve bu fonlar›n özellikle KOB‹’lere kulland›r›lmas› yönünde önlemler al›nmal›d›r” diye konuﬂtu. KOB‹ özelli¤i gösteren ihracatç›lar›n kredilendirilmesi ve kredilerin teminatland›r›lmas›nda yaﬂanan sorunlar›n dikkate al›narak, kredi
garanti fonunun daha etkin çal›ﬂt›r›lmas› gerekti¤ini ileten Hisarc›kl›o¤lu, kredi ve kredi sigorta
programlar›n›n yan› s›ra, alternatif finansman
yöntemlerinin ülkedeki kullan›m alanlar›n›n ve
etkinli¤inin artt›r›lmas› gerekti¤ini aktard›.
Öte yandan dünyan›n süratli bir biçimde de¤iﬂti¤ini aktaran Rifat Hisarc›kl›o¤lu bu de¤iﬂim sürecinde Türkiye’nin yapmas› gerekenleri ﬂöyle
özetledi: “Özellikle Çin’deki büyüme trendinin
sürmesi önümüzdeki 10 y›l boyunca her y›l dünya ekonomisine orta büyüklükte bir sanayi ülkesinin eklenmesi demektir. Bu kadar h›zla de¤iﬂen dünyada eskisi gibi kalamay›z. Bugünün
dünyas›nda s›rt›n› kamuya dayam›ﬂ, teknoloji
üretmeyen, kaynaklar›n› etkin kullanmayan verimsiz çal›ﬂan topumlara hayat hakk› yoktur. Bu
yeni ça¤da ezbere iﬂ yapmay› b›rak›p planlayarak
hareket etmemiz gerekiyor. Dünyada rekabet,
küresel bir gerçe¤e dönüﬂürken ﬂirketlerimizin
kurumsallaﬂmadan ayakta kalmas› mümkün de¤ildir. Ülkemizdeki ﬂirketlerin büyük bölümü aile
ﬂirketidir. Ancak bu ﬂirketlerimiz kurumsallaﬂmad›klar›ndan sadece yüzde 20’si büyümekte,
kalanlar›n›n ömrüyse en fazla 20 y›l olmaktad›r.
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“Kurumsallaﬂamazsak büyük
bal›klar›n hedefi oluruz”
Yani kurumsallaﬂmazsak küçük bal›k olarak kal›r›z ve kolayca büyük bal›klar›n hedefi haline geliriz.” Bu noktada ﬂirketlerin üretim ve faaliyet
süreçlerini gözden geçirmeleri gerekti¤ini dile
getiren Hisarc›kl›o¤lu, art›k eskisi gibi sat›ﬂ hacmine, üretim kapasitesine ve ﬂirket büyüklü¤üne de¤il, ne kadar katma de¤er sa¤land›¤›na ve
ne kadar verimli çal›ﬂ›ld›¤› konular›na odaklan›lmas› gerekti¤ini ifade etti. Avantajl› olunan sek-
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törlerde dünya çap›nda rekabet edecek markalar üretmenin ﬂart oldu¤unu ileten Hisarc›kl›o¤lu, bunun için de hem kamuda hemde özel sektörde e¤itime ve AR-GE’ye ayr›lan kaynaklar›n art›r›lmas› gerekti¤ine iﬂaret etti. Buna paralel üniversiteler ve araﬂt›rma kurumlar›n›n bilim ve teknoloji üretiminin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “Kamu kaynaklar›yla finanse edilen bilimsel araﬂt›rmalarda temel amaç rekabet gücünü art›racak
teknolojilerin üretilmesi olmal›d›r. Özellikle genç
giriﬂimcilerimizi bilgi teknolojilerine yönlendirmeliyiz” dedi.

Referans Gazetesi 31.07.2005

ünya Odalar Federasyonu’nun kongresi
TOBB’u ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›lacak. 2007 y›l›nda yap›lacak toplant›ya
bin 500 iﬂadam›n›n kat›lmas› bekleniyor.

D

Bin 500 iﬂadam› gelecek
ICC organizasyonu içinde yüzlerce odan›n üye oldu¤u Dünya Odalar Federasyonu’nun iki y›lda bir
düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin

Dünya Odalar Federasyonu
2007 Kongresi’nin ev sahibi TOBB
Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin 2007 y›l›nda TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›laca¤›n› bildirdi.
ICC Türkiye Milli Komitesi’nin dün yap›lan 51’inci Ola¤an Genel Kurulu’nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, ICC’nin 2005 y›l› itibariyle 130 ülkede 8
bin 500 üyesi bulundu¤unu söyledi. ICC’nin 90
ülkede kurulmuﬂ milli komiteleri arac›l›¤› ile sesini daha geniﬂ kitlelere duyurabildi¤ini ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, ICC yönetiminin her y›l G8
Zirvesi öncesi, ev sahibi ülke liderine ICC’nin görüﬂlerinden oluﬂan bir bildiri sundu¤unu hat›rlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, geçti¤imiz faaliyet döneminde
ICC’nin sahtecilik ve rüﬂvet ile ilgili özel bir proje baﬂlatt›¤›n› da belirtti.

2007 y›l›nda TOBB’un ev sahipli¤inde Türkiye’de yap›laca¤›n› bildiren Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar›
kaydetti:
“TOBB, kongreye ev sahibi olmak için Monaco
ve Bratislava gibi önemli Avrupa merkezleriyle
mücadele etmiﬂ ve baﬂar›l› olmuﬂtur. 4-6 Temmuz 2007’de ‹stanbul’da gerçekleﬂtirece¤imiz
bu kongrede oda yöneticileri ve iﬂadamlar›ndan
oluﬂan yaklaﬂ›k bin 500 kiﬂiyi Türkiye’de a¤›rlamay› amaçlamaktay›z. Bu, gerek Türkiye’nin tanat›lmas›, gerekse her milletin iﬂadamlar›n›n biraraya getirilmesi aç›s›ndan yo¤un bir ön çal›ﬂmay› gerektiren ve üzerinde hassasiyetle durulmas› gereken bir konudur. Sahip oldu¤umuz etkin uluslararas› iletiﬂim a¤›m›z› da de¤erlendirerek 2007 kongresini ﬂimdiye kadar yap›lan
kongrelerden gerek kat›l›m, gerekse program
içeri¤i bak›m›ndan çok üst bir noktaya taﬂ›may›
hedefliyoruz.”

ICC Türkiye Milli Komitesi yeni yönetimi
Genel Kurul’da ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda görev alacak yeni yönetim kurulu
üyeleri de seçildi. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Baﬂkan,
Rona Y›rcal› da Baﬂkan Vekili olurken Yönetim
Kurulu üyeleri, Bülent Koﬂmaz, ‹brahim Ça¤lar,

Alaattin Çam, Turan ﬁen, ‹brahim Öztürk, Tevfik
Solak Subaﬂ›, Hamit Hayfavi, Abdullah Özdemir,
‹smail Köksal, Eﬂref Cerraho¤lu, Adnan Sakao¤lu, Mashar Basmac› ve Mustafa Yurdanur’dan
oluﬂtu.
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Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisi,
2007 y›l›nda TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›lacak, toplant›ya 1500
iﬂadam› kat›lacak
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illetleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin 2007 y›l›nda TOBB ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›laca¤›n› bildirdi. ICC Türkiye
Milli Komitesi’nin 51. Ola¤an Genel Kurulu’nda
konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, ICC’nin 2005 y›l› itibariyle 130 ülkede 8 bin 500 üyesi bulundu¤unu söyledi. ICC’nin 90 ülkede kurulmuﬂ milli komiteleri arac›l›¤› ile sesini daha geniﬂ kitlelere duyurabildi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ICC yönetiminin her y›l G8 Zirvesi öncesi, ev sahibi ülke liderine ICC’nin görüﬂlerinden oluﬂan bir bildiri sundu¤unu hat›rlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, geçti¤imiz faaliyet döneminde ICC’nin sahtecilik ve rüﬂvet ile ilgili özel bir proje baﬂlatt›¤›n› da belirtti. ICC organizasyonu içinde yüzlerce odan›n üye oldu¤u
Dünya Odalar Federasyonu’nun iki y›lda bir düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin 2007

M

y›l›nda TOBB ev sahipli¤inde Türkiye’de yap›laca¤›n› bildiren Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› kaydetti.

Monaco ve Bratislava ile yar›ﬂt›k
“TOBB, kongreye ev sahibi olmak için Monaco
ve Bratislava gibi önemli Avrupa merkezleriyle
mücadele etmiﬂ ve baﬂar›l› olmuﬂtur. 4-6 Temmuz 2007’de ‹stanbul’da yapaca¤›m›z bu kongrede oda yöneticileri ve iﬂadamlar›ndan oluﬂan
yaklaﬂ›k 1500 kiﬂiyi Türkiye’de a¤›rlamay› amaçlamaktay›z. Bu, gerek Türkiye’nin tan›t›lmas›,
gerekse her milletin iﬂadamlar›n›n biraraya getirilmesi aç›s›ndan yo¤un bir ön çal›ﬂmay› gerektiren bir konudur. Sahip oldu¤umuz etkin uluslararas› iletiﬂim a¤›m›z› da de¤erlendirerek 2007
kongresini ﬂimdiye kadar yap›lan kongrelerden
gerek kat›l›m, gerekse program içeri¤i bak›m›ndan çok üst bir noktaya taﬂ›may› hedefliyoruz.

87

BASINDA TOBB

Yank› Dergisi Temmuz 2005

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ülke gündeminde yeralan önemli
konular hakk›nda Yank› Dergisi’nin
sorular›n› cevapland›rd›

AB yolundaki çal›ﬂmalar› nas›l yorumluyorsunuz?

De¤iﬂime uymam›z gerekir
3 Ekim tarihinin AB ile iliﬂkilerimizde olumlu yönde de¤iﬂiklik yarataca¤› ve aram›zda, zorlu fakat
yeni bir güzergâhta, karﬂ›l›kl› yarar temelinde sürecek yeni bir dönem baﬂlataca¤› kuﬂkusuz. Bu
yeni döneme Türkiye’nin kendi iradesini, iyimserlik veya karamsarl›k denkleminde de¤il, üye
olma kararl›l›¤›nda taﬂ›mas› gerekli AB ayn›
zamanda bir de¤iﬂim projesidir.
Türkiye’nin bu de¤iﬂime, yani 21. yüzy›l koﬂulla88

r›na ayak uydurmas›na ihtiyac› var. AB reformlar› dolay›s›yla bu de¤iﬂim sürecini yaﬂamaya baﬂlad›k. Buradaki amac›m›z, tek baﬂ›na yapabileceklerinden daha fazlas›n› beraberce yapabilmek için, eﬂit haklara sahip devletlerden oluﬂan, 500 milyon nüfuslu dev bir ticari, ekonomik
ve stratejik birli¤in bir üyesi olmakt›r.
Türkiye böyle bir Birli¤e üye oldu¤unda, yeni
yüzy›lda gücüne güç katabilecek ve öteki üyelerle eﬂit koﬂullarda, kendi kültürel de¤erlerinin insan gücünün, siyasi, ekonomik, sosyal
ve bilimsel potansiyelinin meyvelerini toplayabilecek ve 21. yüzy›l›n ﬂekillenmesine ve insanl›¤a katk›s›n› daha etkili biçimde sa¤layabilecektir.
Orta-uzun vadeye yay›lacak olan üyelik müzakerelerine haz›rl›klar› alelade bir uluslararas› kuruluﬂa kat›lmak için gerekli idari ve bürokratik bir
tasarruf gibi addetmek büyük yan›lg› olur. Bu nedenle yeni yap›lanman›n stratejisinin saptanma-

s› ve bu strateji çerçevesinde yap›lanman›n, teknik ayr›nt›lar› ile inﬂa edilmesi gerek. 19992004 aras› ülkemizi üyelik müzkereleri dönemine taﬂ›d›ysa ve bu y›llar aras›nda bu aﬂamaya
gelinmesinde siyaset yelpazesinin tamam›n›n
katk›s› olduysa, 2005-2012 aras› dönemde, ayn› ﬂekilde ülkemizi AB üyeli¤ine taﬂ›yabilmeli.
Peki Fransa ve Hollanda’da ç›kan referandum
sonuçlar›n›n etkisi ne olabilir diye bakt›¤›m›zda
ﬂu çok aç›k. Her ﬂeyden önce, Fransa ve Hollanda’da ç›kan hay›rlar Avrupa içi siyasi güç mücadelelerinin bir yans›mas›d›r. Asl›nda do¤rudan
tart›ﬂ›lan Türkiye de¤il. Tart›ﬂmalar Türkiye üzerinden yap›lsa bile, Avrupa’daki her tart›ﬂman›n
esas öznesi biz de¤iliz. Tart›ﬂ›lan, Avrupa’n›n geleneksel tarihsel kimli¤i ve 21. Yüzy›ldaki rolü ve
s›n›rlar›d›r. Bir tarafta içine kapanan, Avrupa
co¤rafyas›na s›k›ﬂm›ﬂ bir Avrupa fikri ile; di¤er
tarafta d›ﬂa aç›k, çok kültürlü, jeopolitik hedefleri olan bir Avrupa fikri çarp›ﬂ›yor. Bu tart›ﬂmada
Türkiye, adeta bir turnusol ka¤›d› vazifesi görüyor.
Fransa neden hay›r dedi? Fransa AB’nin kurucu
ülkelerinden ve AB’nin motoru olan bir ülke. Elbette buradan gelen bir hay›r pek çok ülkeden
gelen bir hay›rdan çok daha anlaml›. Ve Elbette
bu hay›r, AB anayasas›n›n yürürlü¤e girmesini
çok daha fazla riske at›yor. Fakat Frans›zlar pek
çok farkl› sebeple hay›r dediler. Türkiye ise asl›nda bu hay›rlar listesinde sonlarda geliyor.
Muhtemelen en önemli sebep Frans›zlar›n k›zg›nl›k duyduklar› kendi liderlerine karﬂ› bir tepki.
Frans›zlar›n pek ço¤u ülkedeki ekonomik ve siyasi koﬂullardan rahats›zlar. Yoksullu¤u, eﬂitsizli¤i, iﬂsizli¤i çözemeyen liderlere tepki. AB’ye hay›r olarak yans›yor. Ayr›ca, eski yaﬂl› üyeler AB
içinde izole kalmak istiyorlar. Dünyayla entegrasyon da istemiyorlar. Avrupa’daki ekonomik
durgunluk, statükoya ba¤›ml›l›k, gelece¤e kat›
Avrupa merkezli bak›ﬂ Fransa’daki hay›rla güç
kazan›yor. ‹ﬂin ilginci, AB’nin bir tarafta ABD’ye
alternatif ve hatta karﬂ›s›nda durabilecek bir küresel güç olma iste¤ine ve bu konuda harcad›¤›
ola¤anüstü çabayla taban tabana z›t bir rotaya
yönelmesidir.
Peki bize düﬂen ne? Avrupa’n›n ortak bir anayasa çevresinde bütünleﬂememesi, en az›ndan

ﬂimdilik, bizim de¤il onlar›n sorunu. 1970’lerden 80’lerin ortas›na kadar AB’de, “euro-sclerosis” ad› verilen bir dönem yaﬂand›. Avrupa’n›n
felç oldu¤u bir dönemdi. AB, tarihindeki böyle nice s›k›nt›lar› aﬂmay› baﬂard›. Muhtemeldir ki bu
sorunu da aﬂman›n yolunu bulacaklar ve çeﬂitli
formüller geliﬂtirecekler. Bize düﬂense nihai hedefi gözden kaç›rmadan, sab›rla, ç›kan f›rsatlar›
de¤erlendirmek, kendimize güvenmek ve bu bir
uzun mesafe koﬂucusu olmak.
Öte taraftan, hay›rlar, AB sürecini devam ettirmek için ekonomik performans›n iyi olmas›n›n
ne derece önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya
koyuyor. Ekonomi iyi gitmeyince AB vatandaﬂlar›
bile AB’ye olumsuz bak›yor. Türkiye de, AB sürecine zarar vermek istemiyorsa, öncelikle ekonomik istikrar ve performans›na dikkat etmeli.

Her ﬂeyden önce Avrupa’daki kavgan›n
d›ﬂ›nda kalmal›y›z. ‹ﬂimizi yap›p, geliﬂmeleri
izlemeliyiz. K›s›r tart›ﬂmalar› b›rakmal› ve bir
an önce “her alanda kendi önceliklerimizin
neler oldu¤unu tespit etmeliyiz”. Türkiye’nin
AB yolunda yapaca¤› o kadar çok iﬂ var ki bir
de anayasa tart›ﬂmalar› içerisine göremeyiz.

Asl›nda mesele çok basit. Yapmam›z gereken,
kendimizi AB standartlar›nda bir ülke haline getirmek. Bu yüzden, “nas›l olsa bizi AB’ye almayacaklar” yaklaﬂ›m›, Türkiye’nin ekonomik toplumsal ve demokratik geliﬂme önünde bir engel
haline getirmemelidir.

Ülke ekonominin gelmiﬂ oldu¤u son nokta nedir?

Ekonomik, komadan kurtulmuﬂtur
Son 3 y›ld›r uygulanan istikrar ve reform program› sonras›nda Türkiye ekonomisi, 2001 krizinde
girdi¤i komadan kurtulmuﬂtur. Ne yaz›k ki, 90’l›
y›llar›n neredeyse tamam›nda süren, en az 10
y›ll›k bir kötü yönetim döneminin getirdi¤i tahribat›, 2-3 y›lda onarmak mümkün de¤ildir. Bu
yüzden rehavete kap›lmamal›, geldi¤imiz nokta
ile yetinmemeliyiz. Ne kadar h›zl› iyileﬂece¤imiz
ve sa¤l›¤›m›za kavuﬂaca¤›m›z ise, reçetenin ge89
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reklerine ne ölçüde uyaca¤›m›za ba¤l›d›r. Buradaki reçeteden kast›m da yap›sal reformlar ve
mali disiplindir.
Son 3 y›lda, k›smen de olsa tamamlad›¤›m›z yap›sal reformlar sayesinde ekonomi 3 y›ld›r büyüyor, enflasyon ve faizler düﬂüyor. Ekonomide
baﬂlayan yap›sal de¤iﬂime, özel sektörümüzün
dinamizminin de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r
büyümeyi tamamen özel sektör sa¤l›yor. Verimlilikteki ve ihracattaki art›ﬂlar da, reel sektörümüzdeki olumlu de¤iﬂimin varl›¤›n›n en önemli
göstergesidir.
ﬁimdi bir dünkü Türkiye ekonomisine bak›n, bir
de bugünküne. Dün “acaba Hazine bugünkü ihalesinde baﬂar›l› olacak m›” diye endiﬂelenirken,
ﬂimdi “Büyüme süreci ne zaman istihdam yaratmaya da baﬂlar?” diye düﬂünüyoruz. Kat etti¤imiz mesafenin önemli oldu¤unu hiç ak›ldan ç›kartmayal›m.
Bunlar›n hepsi iyi geliﬂmeler. Ancak göz ard›
edilmemesi gereken bir di¤er nokta da ﬂu; yine
bir karar noktas›nday›z. 2001 krizi sonras›ndaki
tedavi ve toparlanma sürecinin sonuna gelinmiﬂtir. ﬁimdi, büyüme sürecini, kal›c› hale getirmek
zorunday›z. Bunun yolu da, eksik b›rakt›¤›m›z yap›sal reformlar› tamamlamam›z› sa¤layacak yeni
bir program çerçevesidir.
ﬁimdi yeni bir sürece giriyoruz. Türkiye ekonomisinin, kamu kesimi kemer s›karken, özel sektöre dayal› olarak, h›zl› bir biçimde toparlanabilece¤ini herkese gösterdik. Art›k bu iktisadi toparlanma sürecini istihdam yaratan gerçek bir büyümeye dönüﬂtürmek zorunday›z.
Yeterli istihdam sa¤laman›n ön koﬂulu da istihdam dostu olan, yüksek ve istikrarl› büyümedir.
Böyle bir büyüme trendini yakalamak için de,
vergi, sosyal güvenlik, hukuk, kamu idaresi ve
bankac›l›k alanlar›nda eksik b›rakt›¤›m›z reformlar›, daha fazla gecikmeden, h›zla tamamlamak
zorunday›z ‹kinci olarak, iﬂgücü maliyetleri düﬂürülerek, istihdam sa¤layan›n cezaland›r›lmas›
anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂ›lmal›d›r. Üçüncü önemli
nokta da, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m›n›
çekmektir.
‹ﬂsizlik ve yoksullukla mücadelinin yolu, insanlara iﬂ yapabilecekleri ortam› sa¤lamaktan geçer.
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Bunu sa¤layacak olan da özel sektördür. Hükümete düﬂen görev, giriﬂimcinin önündeki engelleri kald›rmakt›r. AB süreciyle birlikte yerli ve yabanc› yat›r›mlar›n otomatikman artmas›n› beklemeyelim. Önce yap›sal reformlar› tamamlamaya
mecburuz.
Böylece de, eﬂit ﬂartlarda rekabetin ilke oldu¤u
bir ortamda iﬂ yapmaya baﬂlamak zorunday›z.
Türkiye’nin üzerine yap›ﬂan “adam›n› bul” ilkesine göre çal›ﬂan ülke imaj›n› bir an önce silmek
zorunday›z. Bunun da ﬂartlar› vard›r. ‹stikrar ortam› devam etmeli, kurallar olmal›, kurallar herkese eﬂit uygulanmal› ve kurallar›n nas›l de¤iﬂece¤i de kurallara ba¤l› olmal›d›r.
Böylece Türkiye ekonomisi kabuk de¤iﬂtirecek
ve kurallar›n ve kurumlar›n hakim oldu¤u, eﬂit
ﬂartlarda rekabete dayal›, düzgün iﬂleyen rekabetçi bir piyasa ekonomisi olma yolunda h›zla
ilerleyecektir. Türkiye iﬂ dünyas› olarak, eﬂit rekabet ﬂartlar› alt›nda, AB ile rekabetten çekinmemiz için de bir sebep yoktur.

Özelleﬂtirme konusundaki çal›ﬂmalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz. Milli ve Verimli olan kurumlar›n sat›ﬂ›na bak›ﬂ aç›n›z nedir.

Gelece¤imizi Kaybetmeyelim
20 y›ld›r konuﬂulmas›na ra¤men, tamamlayamad›¤›m›z özelleﬂtirme konusu asl›nda stratejik vizyonumuzun eksik oldu¤u çok önemli bir aland›r.
‹lk zamanlarda, her kamu ﬂirketine, “stratejik”
dendi. Yat›r›mc›lara pek çok hukuki ve bükokratik zorluk ç›kar›ld›. Bunun sonucunda ne kaybetti¤imizi görmek için, sadece telefon sektörüne
bakmak yeter. Bir tarafta stratejik oldu¤u söylenen ve ›srarla kamuda tutulan bir sabit telefon
sistemi var, öteki taraftaysa özel sektörün dinamizmiyle geliﬂen ve 5 y›lda sabit telefon abone
say›s›n› geride b›rakan, hizmet kalitesinde daha
ileri giden cep telefonlar› var.
Sonra yapt›¤›m›z hatan›n k›smen de olsa fark›na
varm›ﬂ olsak gerek, bu seferde özelleﬂtirelim,
ama ço¤unluk hisseleri kamu’da kals›n dedik.
Tabi ki hiçbir yat›r›mc›, paras›n› yat›raca¤› ﬂirketin yönetimini, bu iﬂi yapamayaca¤› kan›tlanm›ﬂ,
kamu idaresinin insaf›na b›rakacak kadar saf olmad›¤›ndan, sonuç al›namad›.

Bugüne geldi¤imizde, dün yaﬂanan bu kafa
kar›ﬂ›kl›¤›ndan kurtuldu¤umuzu görüyoruz.
Ancak bu sefer de, bir di¤er uç noktaya kay›yoruz. Dün, özelleﬂtirmeleri engellerken ne
kadar hatal›ysak, bugün de, sadece sat›ﬂ gelirine odaklanarak, “kim al›rsa als›n, yeter ki
sat›ls›n” demek, ayn› ölçüde yanl›ﬂt›r. Özelleﬂtirmenin esas amac›; ekonominin toplam
verimini art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam› sa¤lamak olmal›d›r. E¤er bir de bunun üstüne, ülke hazinesine iyi bir sat›ﬂ geliri sa¤lam›ﬂsan›z, çok daha iyidir.

Ama bunun yerine “en yüksek fiyat› kim verirse
o al›r. Bu yabanc› da olsa fark etmez” denirse,
baz› sektörlerin, tamamen yabanc›laﬂmas›na seyirci kal›r›z. Yani özelleﬂtirme geliriyle bugünü
kart›r›r›z ama, gelece¤imizi kaybederiz. Her konuda örnek ald›¤›m›z Avrupa ülkelerine bak›n.
Her ülke özelleﬂtirme yap›yor, ama hiçbiri piyasas›n›, tamamen yabanc›laﬂt›rm›yor. Mesela,
bankac›l›k sisteminde yabanc›lar›n pay› konusunda, hala bir vizyonumuz yok.
Almanya, ‹ngiltere, Fransa gibi ülkeler, bu konuda stratejilerini çizmiﬂlerdir. Bunun temeli, “kendi ülkende yabanc› pay›n› düﬂük tut, baﬂka ülkeler için ise tam tersini uygula” prensibine dayan›r. Kendi ülkelerinde banka açma veya alma konusunda her zorlu¤u ç›kar›rlar. Bunun sonucunda da, büyük ülkelerde yabanc›lar›n pay›, yüzde
15-20’yi geçmez. Çünkü, finans sektörü, tüm
ekonomiyi yönlendirir.
E¤er yetkililerimiz iﬂin kolay›na kaçar ve satal›m
gitsin, böylece denetim riskinden kurturuluz diyorlarsa, gelecekte daha büyük tehlikeler bizi
bekliyor. Belirtmiﬂ oldu¤um bu hususlar, ne yabanc› sermaye, ne de özelleﬂtirme karﬂ›t›d›r.
Özelleﬂtirmeyi ve yabanc› sermaye’nin gelmesini, en çok bizler savunduk. Ama, hiçbir düzenleme yapmadan, bunlar›n otomatikman fayda sa¤lamas›n› da kimse beklemesin.
Özelleﬂtirme politikas› devlet tekelinden özel
sektör tekeline geçirmek olmamal›d›r. Rekabet
ortam›n› sa¤lamad›¤› taktirde, ne yerli ne de yabanc› yat›r›mc› sermaye Türkiye’de yat›r›m yapar. Rekabet olmayan bir ortamda, enflasyonda

kal›c› baﬂar› sa¤lanmaz. Rekabet olmazsa, verimli üretim ve katma de¤eri yüksek ihracatta olmuyor.
Hem kamuoyunda oluﬂacak tepkileri azaltmak,
hem de bu süreci sa¤l›kl› yönetmek için, önce
sektörel stratejiler belirlemeliyiz. Özelleﬂtirme
stratejik anlamda do¤ru bir karard›r ziya bu iﬂletmelerin kamu elinde tutularak siyasetin nemalanmas›n›n önüne geçilmesi, rekabetçi ve kurallara dayal› bir piyasa ekonomisinin oluﬂmas›n›n
ön ﬂart›d›r. Zaten bu nedenle, iﬂletmelerin kamunun elinde kalmas›ndan nemalananlar, özelleﬂtirmeye kategorik olarak karﬂ› ç›kmaktad›rlar.
Öte yandan kamunun elindeki tüm iﬂletmelerin,
ne olursa olsun sat›ﬂ› anlay›ﬂ› da sa¤lam bir
özelleﬂtirme yaklaﬂ›m› de¤ildir. Hep söyledi¤imiz
sanayi envanteriyle her sektöre ayr› bak›lmas›,
sektörel stratejiler ve planlar yap›larak önceliklerin belirlenmesi, bu do¤rultuda gerekirse baz› iﬂletmelerin, baz› ülkelerin yapt›¤› gibi, yerli özel
firmalar›n elinde kalmas›n› sa¤lamak gerekebilir.

Vergi oranlar› ve yeni iﬂ yeri açacak olan müteﬂebbislere uygulanan kira stopaj vergisi hakk›ndaki düﬂünceleriniz.

Vergilendirme sistemi, adaletsizdir
Kamu gelirlerinin ana unsuru vergi gelirleridir.
Ancak ülkemizde adalet ve eﬂitlik gibi, en temel
vergilendirme ilkelerine uygun bir vergi sistemi
oldu¤unu söylemek güçtür. Yasalar üzerinde bile bu temel ilkeler sa¤lanamazken, vergi taban›n›n darl›¤› ve uygulamadaki çarp›kl›klar da eklenince, iﬂ dünyas›n›n temsilcileri olarak son derece adaletsiz bir vergilendirme sistemi ile muhatap oldu¤umuzu söylersek abartm›ﬂ olmay›z.
Ülkemizde, dürüst, yasalara ba¤l› kiﬂi ve ﬂirketlerin vergi verdi¤i, buna karﬂ›n, kay›t d›ﬂ› mükellef ve iﬂlemlerin vergi d›ﬂ› kald›¤› bir ortam yarat›lm›ﬂt›r. Türkiye, dürüst davran›p, yasalara uygun ﬂekilde hareket eden esnaf, tüccar ve sanayiciler için adeta bir vergi cehennemidir. Vergi
kaç›ranlar için ise, adeta vergi cennetidir.
Mevcut vergi sistemi, iﬂletmelerin küçülmesine
sebep olmakta ve faaliyetlerini zorlaﬂt›rmakta91
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d›r. Sürekli olarak, kay›tl› mükelleflerin üzerine
gidilmekte, kay›tl› olmayanlar her zaman kazançl› ç›kmaktad›r. Vergi benzeri yükler de dikkate
al›nd›¤›nda, kay›tl› mükelleflerin efektif vergi yükü dayan›lmaz hale gelmektedir. Yeterli vergi
toplanmamas›n›n ve kay›t d›ﬂ› ekonominin en
önemli nedeni yüksek vergi oranlar›d›r.
Bu olumsuz tablonun düzeltilmesi için; vergi
oranlar› indirilmeli, adil ve etkin vergi denetimi
sa¤lanmal›, hukuki altyap› oluﬂturularak nakit
kullan›m› azalt›l›p, kaydi para kullan›m› teﬂvik
edilmeli ve yayg›nlaﬂt›r›lmal›, kurumsallaﬂma
teﬂvik edilmeli, belge düzeninin yerleﬂmesine
iliﬂkin önlemler al›nmal›d›r.
Yeni aç›lan iﬂletmeleri zorlayan kira stopaj vergisi de asl›nda ekonomimizin bir baﬂka olumsuz
yönüne iﬂaret ediyor. Kurulan ve kapanan ﬂirket
istatistiklerine bakt›¤›m›zda, son 3 senede her
y›l, kapanan ﬂirketten daha fazla yeni ﬂirket kuruldu¤unu görüyoruz. Nerdeyse her y›l, mevcut
ﬂirket say›s›n›n yüzde 10’u kadar yeni ﬂirket kuruluyor ki, bu oran, AB ortalamas›n›n üzerindedir. Bu durum, özel sektör dinamizminin de en
aç›k göstergesidir. Ama, bu olumlu rakam›n istihdama yans›mad›¤›n› görüyoruz.
Çünkü sorunumuz ﬂurada; dinamik ve esnek iﬂ
yap›m›z sayesinde baﬂlang›çta h›zl› birkaç ad›m
at›yoruz. Ama sonra, ﬂirketlerimizi büyümeyi ve
daha ileri götürmeyi beceremiyoruz. Yeterli büyüklü¤e ulaﬂamayan ﬂirketlerimiz, verimli çal›ﬂamad›klar›ndan dolay›, artan d›ﬂ rekabet karﬂ›s›nda ayakta duram›yor.
Resmin bütününe bakt›¤›m›zda, ekonomide
ikili bir yap› oluﬂtu¤unu görüyoruz. Bir yanda,
AB’nin verimlilik düzeyini yakalayan, kay›t alt›ndaki firmalar bulunuyor. Di¤er tarafta ise
kay›td›ﬂ›nda çal›ﬂarak, AB’nin verimlilik düzeyinin dörtte birinde kalan, düﬂük ücret-düﬂük
vergi düzeninde iﬂ yapan, kay›td›ﬂ› iﬂletmeler
bulunmakta.
Ortaya ç›kan bu ikili yap›, ilginç bir sonuca yol
aç›yor. Kay›t alt›nda çal›ﬂan bir ﬂirkette, kiﬂi baﬂ›na verimlilik, kay›t d›ﬂ›na göre 10 bin dolar daha fazla, 10 milyo nkiﬂinin kay›t d›ﬂ›nda çal›ﬂt›¤›
tahmin edildi¤ine göre, demek ki, 100 milyar do92

larl›k y›ll›k üretim art›ﬂ› potansiyeline sahibiz.
Bu tablo yap›lmas› gerekeni de aç›kl›kla ortaya
koyuyor; Onun için kay›t alt›na geçilmesini, en
çok, biz iﬂ aleminin temsilcileri destekliyoruz.
Ancak bu de¤iﬂim için baﬂlang›çta göze al›nmas› gereken riskler ve maliyetler de var ve büyük
ço¤unlu¤u da vergi ve SSK ile iliﬂkili. K›sacas›
yap›lmas› gereken çok zor bir ev ödevi önümüzde duruyor. Ama bunun sonucunda mükafatta o
derece büyük olacak.

Kamuoyunda yank›lanmaya baﬂlayan erken seçim konusundaki düﬂünceleriniz nelerdir?

Gündem, Ekonomi Olmal›
Bunlar bugünün konusu de¤il, dikkatimiz da¤›lmamal›. Gündemimiz ekonomi olmal›, yap›sal
reformlar›n tamamlanmas› olmal›. Oysa biz sanki her bir yap›sal reformu tamamlam›ﬂ da, ekonomimizi sürdürebilir büyüme sürecine sokmuﬂuz gibi siyasete kilitleniyoruz.
Türkiye’de siyaset ne zaman ekonominin önüne
geçmiﬂse, ekonomik istikrar kaybolmuﬂtur ve
bundan ülkemiz olumsuz etkilenmiﬂtir. Unutmayal›m ki, ekonomik istikrar olmadan, siyasi istikrar da olmaz.

E¤itime verdi¤iniz önem do¤rultusunda yeni hedefleriniz nelerdir?

Nitelikli insan gücü yarataca¤›z
Kendini 21’nci yüzy›l›n gerçeklerine göre ﬂekillendirmeye çal›ﬂan bir ülkede, meslek sahibi olmayan, yabanc› dil bilmeyen, bilgisayar› ve interneti kullanamayan, teknoloji üretemeyen insanlar›n gelecekte büyük s›k›nt›lar yaﬂayacaklar› da
aç›kt›r. Ülkelerin gelece¤i de, insan kayna¤›na
ve teknoloji üretimine göre ﬂekillenir. Baﬂka bir
ifadeyle, e¤itime ve teknoloji üretimine gerekli
önemi vermeyen toplumlar, uzun vadede kaybetmeye mahkumdur.
Ne yaz›k ki, bu alandaki rakamlar ülkemiz için
hiç de iç aç›c› de¤ildir. Türkiye; arge harcamalar›nda dünyada 4090., e¤itim harcamalar›nda ise
maalesef 102. s›radad›r. Bu, gelece¤imizin ipotek alt›nda olmas› demektir. Halbuki, en büyük

zenginli¤imiz, genç, dinamik, yeniliklere aç›k ve
e¤itilebilir nüfusumuzdur. Gelece¤imizin teminat› olarak gördü¤ümüz gençlerimizin, ileriye güvenle bakabilecekleri ve kendilerini geliﬂtirecekleri bir ortam tesis edilemedikçe, üzülerek ifade
etmeliyim ki, bu zenginli¤imiz heba olacakt›r.
Bu yüzden de TOBB olarak, ülkenin kalk›nmas›nda önemli rol oynayan, sanayi için ara eleman
yetiﬂtiren ve sanayinin en önemli istihdam kayna¤› olan meslek liselerinin teﬂvik edilmesi ve
e¤itim seviyelerinin yükseltilmesinin gere¤ine
inan›yoruz. Bu düﬂünceden hareket ederek Milli
E¤itim Bakanl›¤›m›z ile iﬂ birli¤ine gidiyoruz.
Art›k TOBB’a ba¤l› ticaret ve sanayi odalar›m›z ile ticaret borsalar›m›z, belirlenen meslek
okullar›n›, geliﬂen teknolojiye göre donatacak, ça¤›m›za uygun bir meslek e¤itiminin gerektirdi¤i modern atölyeler kuracakt›r. Bakanl›¤›m›zda, e¤itim programlar›n›n içeri¤ini, iﬂ
dünyas›n›n talep ve ihtiyaçlar›na göre yeniden
dizayn edecektir. Bu sayede meslek liselerimiz, bulunduklar› bölgedeki sanayinin ihtiyaç
duydu¤u nitelikte ö¤renciler yetiﬂtirecektir.
Neticede, bugün asli fonksiyonunu yerine getirmekten uzak olan meslek okullar›m›z, reel sektörümüzle iﬂbirli¤i içinde, asli görevlerine geri
dönecek ve nitelikli insan gücünü yetiﬂtiren, iﬂ
garantili meslek e¤itimi veren birer cazibe merkezine dönüﬂecektir.
Geçen sene faaliyete geçen TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitemiz bir taraftan, ülkemizin ihtiyac› olan, araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
sürdürerek, elde edece¤i bilgilerle, iﬂ dünyam›-

z›n önünü açarken, teori ve uygulama bütünlü¤ü
içinde, ülkemize yeni ufuklar ve hedefler gösterebilen bir üniversite olacakt›r.
Özel sektörün yan›s›ra, kamu’nun ihtiyaç duydu¤u, yüksek nitelikli insan gücünü de yetiﬂtirece¤iz. Bu sayede, kamu idaresinde de, ça¤daﬂ piyasa ekonomisi zihniyetinin benimsenerek, uygulanmas›n› sa¤layaca¤›z.
Üniversitemizin, bir önemli hedefi daha bulunmaktad›r. Halen ülkemiz, ABD’de en fazla ö¤rencisi olan, Avrupa ülkesidir. Bundan dolay› her y›l
yurtd›ﬂ›na aktard›¤›m›z kaynak, 500 milyon dolar’› geçmektedir. ‹ﬂte üniversitemizin hedeflerinden birisi de, ulaﬂaca¤› yüksek nitelik sayende, yurtd›ﬂ›na giden, bu muazzam kayna¤›n bir
k›sm›n›, Türkiye’de tutmak ve beyin göçünü durdurmakt›r.
Üniversitemizi farkl›laﬂt›racak bir unsur da, müteﬂebbislik e¤itimi yönümüzdür. Zira biz, reel
sektörün üniversitesiyiz ve müteﬂebbis bireyleri
topluma kazand›rmay› amaçl›yoruz. ‹ﬂte bu kapsamda, maalesef hep bahsetmemize ra¤men,
bir türlü baﬂaramad›¤›m›z, üniversite-sanayi iﬂbirli¤ini de, burada kuruyoruz.
Türkiye’de bir ilke daha imza atarak, üç sömestirli e¤itim sistemine geçiyoruz. Her y›l üçüncü
sömestir, uygulamal› e¤itime tahsis edilecektir.
Böylece ö¤rencilerimiz, haz›r ve ithal bilgilerle
yetinmeyecek, bizzat iﬂin baﬂ›nda yetiﬂeceklerdir. Hocalar›yla ve iﬂ dünyam›zla birlikte çal›ﬂarak, giriﬂimcilik yeteneklerini geliﬂtireceklerdir.
Üniversitemizin program› ve araﬂt›rmalar› da, reel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine göre ﬂekillenecektir.

93

A¤ustos 2005
Hürses Gazetesi, 01.08.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu “2001 krizi,
bizim iﬂlerimiz ne kadar iyi olursa olsun,
e¤er devletin iﬂi iyi de¤ilse, ilk zarar› da bizim görece¤imizi ö¤retti” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Kayseri
Ticaret Odas› Meslek Komiteleri Toplant›s›’nda
yapt›¤› konuﬂmada, TOBB’un bir siyasi partinin
yan örgütü, karﬂ›t› veya arka bahçesi olmad›¤›n›
söyledi, ‹ﬂadam›n›n, kendi önü aç›ld›¤›nda, Türkiye’nin önünün aç›ld›¤›na inand›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu: “2001 krizi, bizim
iﬂlerimiz ne kadar iyi olursa olsun, e¤er devletin
iﬂi iyi de¤ilse, devletin bilançosu iyi de¤ilse, ilk
zarar› da bizim görece¤imizi ö¤retti. Krizde tek

T

zarar görmeyenler, bürokratlar oluyor. Ülkenin
sevk ve idaresinde en etkin olanlar bürokratlar.
Maaﬂlar›n› bir gün geç almad›lar. Hiç kimse maaﬂ düﬂüklü¤ü yaﬂamad›. Ama bizler, iﬂçimizi ç›kard›k. ‹ﬂçimizin maaﬂ›n› azaltt›k, kârlar›m›zdan
vazgeçtik, iﬂyerimizi ayakta tuttuk.” Türkiye’nin
son 3 y›lda yakalad›¤› büyümede, özel sektörün
önemli pay sahibi oldu¤una iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, ‘Türkiye, son 20 y›lda ilk defa 4 y›l üst
üste büyümeyi yakalad›. Bunu da özel sektör
yapt›. Bundan önceki büyümeler, devlet eliyle olmuﬂtur. Borç al›narak yap›lan büyümeler, 2 y›l
sonra ödeme dönemi gelince, krizleri de beraberinde getirmiﬂtir. Son 3 y›ldaki yüzde 25’lik bü95
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yümede kamunun pay› yüzde 2.5’tur” dedi. Türkiye’de, sürdürülebilir büyüme noktas›nda henüz
bir güven ortam› oluﬂmad›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, bunun oluﬂmamas›nda, bankac›l›k,
sosyal güvenlik ve vergi reformlar›n›n yap›lamamas› ile yat›r›m ve iﬂ ortam›n›n iyileﬂmemesinin
etkili oldu¤unu kaydetti.

17 milyar dolarl›k
sosyal güvenlik aç›¤›
Türkiye’nin her y›l yüzde 7’lik büyümeyi yakalamas› gerekti¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle
konuﬂtu:
“Türkiye’de her y›l 750 bin kiﬂi istihdam piyasas›na giriyor 5 milyon da iﬂsiz var. Türkiye büyü-
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mezse, bunlara iﬂ bulma ﬂans›m›z yok. Bütçe giderlerini karﬂ›lamak için bütçe gelirlerini art›rmak gerekiyor. Petrol, içki ve sigarada 5.5 katrilyon lira vergi kay›p aç›¤› var. En önemli aç›klar›m›zdan biri de sosyal güvenlik aç›¤›. Bu aç›k, bu
y›l sonunda 17 milyar dolara ulaﬂacak. Bu aç›¤›n
kapanmas› için ya vergi art›r›lacak ya da d›ﬂar›dan borç ald›¤›nda, bu sefer emir almaya baﬂl›yor. Biz de diyoruz ki, (aya¤›n›n üzerinde dimdik
dur, herif gibi konuﬂ). Ama sen devletini borç istemeye mahkum edersen, dimdik ayakta duramazs›n. 20 y›l çal›ﬂt›r›p, 30 y›l maaﬂ ödeyen tek
ülke biziz. Nüfus 68 milyon, sosyal güvenlik çat›s›nda 81 milyon kiﬂi var. 20 milyon kiﬂi de sosyal güvenlik çat›s›nda de¤il. Nüfus 101 milyona
ç›k›yor.

Referans Gazetesi 11.08.2005

OBB, 5 ayr› bakanl›¤a da¤›lm›ﬂ olan tar›msal hizmet ve politika belirleme yetkilerinin entegre edilerek, AB’de oldu¤u gibi
sadece Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’na verilmesi
gerekti¤ini bildirdi. TOBB, tar›msal politikalar›n
Tar›m ve Köyiﬂleri, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
Çevre ve Orman ile en az iki devlet bakanl›¤› taraf›ndan daha belirlendi¤ine dikkat çekti. TOBB,
AB Ortak Tar›m Politikas›’na uyum için öncelikle
Avrupa Tar›msal Yönlendirme ve Garanti Fonu
(FEOGA) gibi kurumsal yap› oluﬂturulmas› gerekti¤ini ve Ulusal Tar›m Konseyi (UTAK) kurulmas›n› da önerdi.

T

Tar›msal üretim piyasaya yönelik
yap›lmal›
TOBB Tar›m Sektör Kurulu taraf›ndan haz›rlanan
raporda, sektörün sorunlar› üretim, pazarlama
ve politikalar olmak üzere üç boyutta de¤erlendirildi. Rapora göre, üretimde sorunlar, arazi büyüklüklerinin optimum ölçekten uzak olmas›,
modern girdi kullan›m›n›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan geliﬂtirilmemesi, tar›msal girdilerin
önemli k›sm›nda d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan kurtulunamamas› ve geniﬂ bir kesimde tar›msal üretimin
piyasaya yönelik bir ekonomik faaliyet olmak yerine yaﬂam biçimi olarak alg›lanmas›ndan kay-

naklan›yor. Pazarlama alan›ndaki sorunlar ise
öztüketimin hala yüksek boyutlarda olmas›, arztalep dengesinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂturulmamas›, Türkiye’ye özgü ürünlerin d›ﬂ piyasalarda yeterince tan›t›lamamas› ve daha yüksek gelir getiren yaﬂ meyve ve sebze ihracat›na yeterince önem verilmemesi olarak s›raland›.

Karma ürün geliﬂtirilmeli
Rapora göre tar›msal politikalarda yaﬂanan s›k›nt›lar›n baﬂ›nda, k›sa vadeli politikalar›n uygulanmas› ile orta ve uzun vadeli stratejilere dayal› sektör hedeflerinin belirlenmemesi geliyor.
Destekleme politikalar› ise içerik ve uygulama
yönünden bilimsel kriterlere uygun de¤il. Buna
ba¤l› olarak ürün deseninin yeterince yönlendirilemiyor ve gereksiz arz fazlalar› yarat›l›yor. Ayr›ca AB’ye tam üyelik için sorunlu olan Ortak Tar›m Politikas›’na (OTP) uyum konusunda da yeterli geliﬂme sa¤lanamad›.
Raporda Türkiye’nin mevcut kulvarlarda seçici
davranarak rekabet etmesi yan›nda kendi kulvarlar›n› yaratacak ﬂekilde de pazarlama stratejileri üretmesi gerekti¤i belirtilirken, bu amaçla
cevizli incir, üzümlü incir, antepf›st›kl› incir gibi
halen üretilen veya üretilecek karma ürünler geliﬂtirilmesi gerekti¤i de belirtildi.
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TOBB’dan 3 alanda tar›m önerileri
1. Tar›m politikalar›

• Üretici sertifikas› uygulamas›na baﬂlanmal›

• Tar›mla ilgili kamu kurumlar›ndaki teknik personel masa baﬂ›ndan kurtar›lmal›.

• Tar›msal ürünlerin katile ve sa¤l›k standartlar›n› içeren bir ürün sertifikas› ile al›m sat›m› sa¤lanmal›

• Do¤rudan gelir ödemeleri ürün ve kalite baz›nda farkl›laﬂt›r›lmal›

• Uygun bölgelere organize sanayi tar›m havzalar› kurulmal›

• Tar›ma ayr›lan bütçe art›r›lmal›
• G›da güvenli¤i ve sürdürülebilir ekonomik büyüme aç›s›ndan stratejik olan ürünler tespit edilmeli ve bunlara yönelik farkl› stratejiler geliﬂtirilmeli

2. Tar›msal üretim
• Tar›m dan›ﬂman› uygulamas›, daha yetkin mühendisler yetiﬂtirilerek geniﬂletilmeli
• Toprak, ürün, iklim, sulama ve havza haritalar› ç›kar›lmal›, buna ba¤l› olarak bölgelerin karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükleri belirlenmeli
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3. Tar›msal pazarlama
• Sözleﬂmeli tar›m uygulamalar›, sözleﬂme içerikleri adil olarak haz›rlanarak, geniﬂletilmeli
• Tar›msal ürünlerin pazarlanmas›nda; çiftçi-tüccar-iﬂleme tesisi-toptanc›-perakendeci-tüketici
aras›nda denetlenebilir bir arz zinciri oluﬂturulmal›.
• Önemli ihracat merkezlerinde uluslararas› düzeyde akredite olmuﬂ laboratuvarlar kurulmal›
• Yenlikçi pazarlama ve rekabet stratejileri geliﬂtirilmeli

D.B. Tercüman Gazetesi 15.08.2005
Say›n Hisarc›kl›o¤lu, AB ile yap›lacak müzakerelerde görev alma konusundaki arzunuzu, TOBB
olarak defalarca dile getirdiniz. Ne var ki, AB sürecine iliﬂkin son günlerin en çok tart›ﬂ›lan gündem maddesi, ek protokolün imzalanmas›n›n
Güney K›br›s’›n tan›naca¤› anlam›na gelmeyece¤i yolundaki telkinlere ra¤men, protokolün imzalanmas›n›n hemen ard›ndan, birli¤e üye baz› ülkelerin, müzakerelere baﬂlaman›n yolunun K›br›s Rum Kesimi’ni tan›maktan geçece¤i yolundaki aç›klamalar› oldu. Siz, bu aç›klamalar› nas›l
analiz ediyorsunuz?
AB’nin verdi¤i sözleri tutmas› ve 3 Ekim’de müzakerelerin baﬂlamas› laz›m... Baﬂlamazsa verdikleri sözden dönmüﬂ olurlar ve dünyada inand›r›c›l›klar› kalmaz. Ne küresel, ne de bölgesel
bir güç olabilirler. O zaman, AB daha çok kendi
vizyonunu sorgular... K›br›s’ta üzerimize düﬂeni
fazlas›yla yapt›k. Esas yapmayan Rum kesimi!...
E¤er birisine bir yapt›r›m yap›lacaksa, Rumlar’a
yap›lmal›... Öte taraftan, Anayasa referandumundaki “Hay›r”lar, ekonomik performans›n iyi
olmas›n›n ne derece önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya koyuyor. Ekonomi iyi gitmeyince AB vatandaﬂlar› bile AB’ye olumsuz bak›yor. Demek ki
yapmam›z gereken, ekonomik istikrar ve performansa dikkat etmek ve AB standartlar›nda bir
ülke haline gelmektir. Bu yüzden, “Nas›l olsa bizi almayacaklar!” yaklaﬂ›m›, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve demokratik geliﬂmesi önünde
bir engel haline getirilmemelidir.

“Müzakerelerde sivil toplumu temsilen TOBB
mu, yoksa TÜS‹AD m› olmal›? tart›ﬂmas›na siz
nas›l yaklaﬂ›yorsunuz.

OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu AB’nin
Türkiye üzerine K›br›s ﬂart› ile gelmesine
karﬂ› ç›k›yor. Hisarc›kl›o¤lu “AB’nin verdi¤i sözleri tutmas› ve 3 Ekim’de müzakerelerin
baﬂlamas› laz›m... Baﬂlamazsa verdikleri sözden dönmüﬂ olurlar ve dünyada inand›r›c›l›klar›
kalmaz; ne küresel, ne de bölgesel bir güç olabilirler” dedi.

T

TOBB, tüm sektörleri ve ﬂirketleri temsil etmenin verdi¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sadece
belli bir grup firman›n de¤il, tüm ﬂirketlerimizin
ayakta kalmas›n› ve böylece daha çok üretim, ihracat ve istihdam yap›lmas›n› hedefliyor. Bu yüzden TOBB’un müzakere süreci içinde aktif olarak yer almas›, hem ülkemiz ekonomisinin, hem
ﬂirketlerimizin ve hem de çok meﬂakkatli geçecek bu süreçte, kamuoyu deste¤ini muhafaza
etmek anlam›nda belirleyici olacakt›r. Böyle bir
katk›y› sa¤layacak, farkl› önceliklere sahip sektörleri ve ﬂirketleri ortak bir noktada buluﬂtura99
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cak, bu kadar geniﬂ bir tabana ve örgüt yap›s›na
sahip, tek kurumda TOBB’dur. ‹stedi¤imiz formal bir pozisyon de¤il, bu süreçte aktif olarak
bulunmakd›r. ﬁahs›m›za bir görev peﬂinde de
de¤iliz!... Mevcut görevlerim, zaten tüm mesaimi al›yor. Öte yandan TÜS‹AD’la bir ayr›l›¤›m›z
da yok. TÜS‹AD’›n tüm üyeleri, zaten TOBB’un
üyesidir.

Müzakere sürecine kurum olarak ne kadar haz›rs›n›z?
Biz, AB müzakere sürecine haz›r›z. ‹lk olarak da,
ekonominin tüm sektörlerini kapsayan, Türkiye
sektör meclislerini oluﬂturduk. Geçen sene faaliyetine baﬂlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› iﬂbirli¤iyle bu sürecin gerektirdi¤i teknik ve bilimsel çal›ﬂmalar› yapma kapasitemizi
güçlendirdik. Ayr›ca AB müktesebat›n›n Türkçe’ye ve Türk mevzuat›n›n da ‹ngilizce’ye çevrisi
görevini de üstlendik. Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odalar› Birli¤i ile birlikte, 2001 y›l›ndan beri yürütmekte oldu¤umuz oda geliﬂtirme program› sayesinde, odalar›m›z›n hizmet anlay›ﬂlar›n›, kalitelerini ve türlerini AB standartlar›na yükseltiyoruz.
AB’den temin etti¤imiz 18 milyon Euro’luk kaynakla, Gaziantep, ‹zmir ve Kocaeli’nde baﬂlatt›¤›m›z iﬂ geliﬂtirme merkezleri vas›tas›yla, KOB‹’lerimizi d›ﬂ rekabete karﬂ› haz›rl›yor ve d›ﬂa
aç›lmalar›n› teﬂvik ediyoruz. Bugün Türkiye’de
yaklaﬂ›k 235 bin adet üretici firma bulunmakta-

d›r. Ancak, bunlar›n sadece bin kadar›, AB müktesabat› ile tamamen uyumlu üretim yapabilmektedir. Demek ki, müzakere süreci ayn› zamanda, 234 bin firmam›z›n kaderini belirleyecektir.
Gelelim AB sürecinin ekonomiye yans›malar›na... Son aylarda ihracat›n h›z kesti¤i, büyümede duraklama oldu¤u, cari aç›¤›n büyüdü¤ü ekonomi sayfalar›na da yans›yor. Ekonomi bas›n›n›n
sordu¤u bir baﬂka soru ise, “Ekim ay›nda müzakerelere baﬂlanamad›¤› taktirde, ekonomide kriz
söz konusu olabilir mi?” sorusu... Bu soruya sizin yan›t›n›z nedir?
Hepimiz art›k ﬂunu görmeliyiz ki, son 3 senede
tamamlanan yap›sal reformlar sayesinde art›k
ekonomide daha sa¤lam bir yap›ya sahibiz. Dün
yaﬂanan krizlerin temeline bakt›¤›m›zda hepsinde kamu maliyesindeki bozulmay› görüyoruz. Bugün mali disiplin ve enflasyonun kontrol alt›na
al›nmas›yla eskisi gibi y›k›c› bir kriz yaﬂanmas›
ihtimali son derece az!... Ekonomimiz normalleﬂtikçe, yaﬂanacak olan krizlerin de niteli¤i de¤iﬂiyor. Krizlerin niteli¤i bir döviz veya finansman
krizinden daha çok durgunluk ﬂeklinde ortaya ç›k›yor. Bizim de toplum olarak art›k bu ‘krizkolik’
olma sendromundan kurtulmam›z gerekiyor. 3
Ekim’de müzakerelere baﬂlanaca¤›na inan›yorum. Zira Türkiye üzerine düﬂen tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Aksi bir kararda belki piyasalar biraz çalkalanabilir, ama biz yap›sal reformlarla ekonomimizi sa¤lamlaﬂt›rmay› devam ettirdi¤imiz takdirde çekinece¤imiz hiçbir ﬂey yoktur.

Senin o¤lan adam olmayacak, okut bari!..
Peki gelelim Kayserili olman›za...
Kayserililik ile iﬂ adaml›¤› aras›ndaki iliﬂkiyi bir
de TOBB Baﬂkan›’n›n anlat›m›yla dinleyebilir miyiz?
Tarihten gelen bir hadisedir bu... Kayseri, Orta
Anadolu’nun göbe¤inde, fakat verimsiz topraklar›n üzerine kurulmuﬂ bir kent. Ancak çevresindeki il ve ilçelere göre daha merkezi bir konumda...
Bu da, sizin otomatikman iﬂ hayat›na daha yak›n
olman›za neden oluyor. Bak›n, bugün Kayserili’nin çocuklar›n› yetiﬂtirmede bile ayr› bir kültürü vard›r. Çocuk, ilkokula baﬂlad›¤› andan itibaren yaz dönemlerinde tatil yapm›yor. Ya ne yap›100

yor?... Ailesi taraf›ndan, bir iﬂte çal›ﬂt›r›l›yor.
Böylece al›ﬂ-veriﬂe yatk›n oluyor. Almay›-satmay›
ö¤reniyor ve ticari kültürünü daha 7 yaﬂ›ndayken
kazanmaya baﬂl›yor. Zaman içerisinde, okul da
bittikten sonra iﬂ hayat›n›n içine giriveriyor. Bir
de, ﬂimdi geçerli olmasa da, eskiden bir laf vard›. Kayseri’de... Buna göre, iﬂ hayat›na yatk›n
olan›, iﬂ hayat›n›n içinde b›rak›rlar, iﬂ hayat›na
yatk›n olmayan› da okuturlar. Ama ﬂimdi genç
arkadaﬂlar›m›z, hem okuyorlar, hemde iﬂ adam›
oluyorlar!...
“Senin bu o¤lan adam olmayacak, okut bari!...”
diyorlarm›ﬂ, do¤ru mu?

(Kahkalalar...) Bu tabii espri... Ama eskiden böyle bir olay vard›. Çocuklar› tezgaha verdikleri zaman, ustabaﬂ›, eli iﬂe yatk›nsa, “Bunun eli yatk›n, bu bende kals›n” derdi. E¤er eli eﬂi yatk›n
de¤ilse, “Bu iﬂe gelmez... Bunu okut” derlermiﬂ...

“Erdemir ihalesi eﬂit ﬂartlarda
olacakt›r”
TOBB olarak, Türkiye’de yat›r›m yapm›ﬂ ve Erdemir’i almak isteyen giriﬂimcileri bir araya getirme misyonunu üstlendi¤inizi biliyoruz ve bu giriﬂim, “Yabanc› sermaye karﬂ›l›¤›” tart›ﬂmalar›n›
yeniden gündeme getirdi. Bu tart›ﬂmada siz nerede duruyorsunuz?
Bugün, yerli ve yabanc› tüm ﬂirketler TOBB’un
üyesidir. Kendi üyemizin karﬂ›s›nda nas›l olabiliriz?... Türkiye, hem tasarruf, hem de teknoloji
aç›¤› olan bir ülke... Öte yandan, en az 5 milyon
kiﬂi de iﬂsiz... Bunlara iﬂ bulman›n maliyeti, 250
milyar dolarl›k yat›r›m demektir. Türkiye’de 250
milyar dolar yat›r›m yapabilecek kaynak var
m›?... O yüzden akl› baﬂ›nda biri yabanc› sermaye karﬂ›tl›¤› yapabilir mi? Kald› ki, bizim koordinasyonunu yapt›¤›m›z organizasyonun içindeki
ﬂirketlerin baz›lar›nda da yabanc› sermaye bulunuyor. Bak›n biz, “Ortak Giriﬂim Grubu” vas›tas›yla, yerli ﬂirketlerimizin birlikte iﬂ yapma kültürünü kazanmas›n› da arzuluyoruz. Zira kurumsallaﬂmazsak, birleﬂmezsek, ‘küçük bal›k’ olarak
kal›r›z ve global rekabet ortam›nda kolayca büyük bal›klar›n hedefi haline geliriz. Burada “Yabanc›ya gitmesin” diye bir kampanya söz konusu de¤ildir. “Yerli sermayede kals›n” diye “Ucuza sat›ls›n, alal›m” ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m da yok.
Erdemir’e kim daha iyi sahip ç›kacak ve yeni yat›r›mlarla bir dünya ﬂirketine çevirecekse, o grup
almal›d›r. Düyada art›k ülkeler aras›ndaki mücadelede ordular de¤il ﬂirketler ön plana ç›k›yor.
Ama bak›yorum dünyan›n ilk yüz firmas› aras›nda bir tane Türk ﬂirketi yok. Türkiye’nin dünyada
ve bölgesinde global anlamda oyun oynayabilece¤i ﬂirketlerinin baﬂ›nda da Tüpraﬂ, Erdemir ve
Turkcell gelmektedir. Bu ﬂirketlerin milli sermayedarlar›n elinde kalmas›, Türkiye’nin bölgesel
güç olmas›n›n temel koﬂuludur.
‹hale öncesi, “Yabanc›lara verme taraftar›y›z” türünden aç›klamalar› nas›l yorumluyorsunuz?

“Acaba içeride bir yabanc› karﬂ›tl›¤› m› var?” gibi bir alg›laman›n önünü kesmek için yap›lm›ﬂ
bir aç›klamad›r bu... ‹halenin, herkese eﬂit ﬂartlarda olaca¤› inanc› içerisindeyim. Yoksa ihaleye
ç›karken ﬂartnameye yazars›n›z ve dersiniz ki,
“Yerli firma istemiyoruz. Yabanc› firma istiyoruz”... ‹ﬂte o zaman yerli firmalar da girmezler!...
Bunu, d›ﬂar›da, “Acaba içeride özelleﬂtirme karﬂ›tl›¤› çok mu hakim!” ﬂeklindeki korkunun olmamas› için verilen mesaj olarak de¤erlendiriyorum.

“Fabrikatörün çayc›l›k yapt›¤›n›
gördüm!”
Yavuz Donat, sizin için “Hisarc›kl›o¤lu’nun bir
özelli¤i de yerinde duramamas›d›r” diyor. Modern seyyah misali Anadolu’yu geziyormuﬂsunuz, öyle mi?
Evet... Dört y›lda 756 bin kilometre yol katetmiﬂim!... Bir baﬂka hesapla, 19 kez dünyan›n etraf›n› dolaﬂm›ﬂ›m!... Aﬂa¤› yukar› bir günüm Ankara’da, bir günüm Ankara d›ﬂ›nda geçiyor. Türkiye’nin meseleleri çok büyük... Türk iﬂ âleminin
temsilcisi ve TOBB’un baﬂkan› oldu¤um için,
Türk iﬂ aleminin önünde koﬂuyor olmam laz›m!...
TOBB baﬂkan› olarak Anadolu’nun nabz›n› tutuyorsunuz... Peki bu gezilerde, insan olarak unutamad›klar›n›z var m›?
Tabii... Özellikle üzüntü duydu¤u anlar, insan›n
akl›ndan ç›km›yor. 2001 y›l›nda A¤ustos ay›nda,
Manisa - Turgutlu’ya gittim. Turgutlu’da, 31 tane
tu¤la fabrikas› varm›ﬂ... Ben gitti¤imde, 30’u kapanm›ﬂt› ve sadece bir tanesi çal›ﬂ›yordu... ‹lçenin ekonomisi çökmüﬂtü... Düﬂünün kapanan
fabrikan›n sahiplerinden biri de çay oca¤›nda
çayc›l›k yap›yordu. Bu durum, beni çok üzdü!...
Kriz dönemine iliﬂkin unutmad›¤›m bir baﬂka
an›m ise, yine bir fabrika ziyaretim s›ras›nda,
Türkiye çap›nda bir firman›n patronunun beni a¤layarak karﬂ›lamas›d›r. “Niye a¤l›yorsun?” diye
sordum. “Ben, bu müesseseyi babamdan devrald›m. Babam dahil olmak üzere biz iﬂçinin maaﬂ›n› geciktirmedik. Bugün, ay›n onbeﬂi ve iﬂçimin paras›n› ödeyemedim, onun için a¤l›yorum
baﬂkan!..” diye cevap verdi... Bu iki ac› an›y› hiç
unutmam!...
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10 baﬂl›k alt›nda 150 konu
Projenin KOB‹’lere iliﬂkin bilgilerin on temel baﬂl›k alt›nda topland›¤› belirtilirken, bu 10 ana baﬂl›k ise; “‹ﬂletme Kuruluﬂu, Devir ve Fesih ‹ﬂlemleri”, “‹ﬂletmelerin ‹nﬂas› ve ‹ﬂletmeye Aç›lmas›
S›ras›ndaki ‹zinler”, “Vergi Çal›ﬂma, Sa¤l›k ve
Güvenlik Mevzuat› ‹le ‹lgili Bilgiler”, “D›ﬂ Ticaret”, “‹ﬂletmeleraras› ‹ﬂbirlikleri”, “Veri Tabanlar›”, “KOB‹’lerin Yararlanabilece¤i Destekler”,
“Finansmana ‹liﬂkin Bilgiler”, “KOB‹’lere Yönelik
AB Bilgileri”nden oluﬂuyor. 10 ana baﬂl›¤›n alt›nda ise 150’ye yak›n alt baﬂl›k s›ralan›rken, alt
baﬂl›klarda yer alan bilgiler ise 40’dan fazla kurum ve kuruluﬂ taraf›ndan desteklenecek.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
KOB‹’leri tek bilgi sistemi çat›s› alt›nda
buluﬂturmaya baﬂlad›. ‘Yat›r›m Ortam›n›n
‹yileﬂtirilmesi Reform Program›’ kapsam›nda 5
ﬁubat 2005’de yay›nlanan Baﬂbakanl›k Genelgesi ile TOBB’un koordinasyonuna verilen “KOB‹
Bilgi Sistemi Projesi” ile KOB‹’lere yönelik devlet
desteklerinin daha etkin tan›t›lmas› amaçlan›yor. KOB‹’ler kuruluﬂtan fesihe kadar her tür iﬂletmecilik faaliyetleri ile ilgili temel bilgilere art›k
“www.kobi.tobb.org.tr” ve “www.kobi.org.tr” adresinden kolayca ulaﬂabilecek. Projeye TOBB ile
birlikte baﬂta kamu kuruluﬂlar›, baz› bankalar ve
sivil toplum kuruluﬂlar› olmak üzere toplam 40
kuruluﬂ destek veriyor. Bilgi sitesi 13 kurumun
yer ald›¤› bir komite taraf›ndan yönetiliyor.

T
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art›k tek noktadan ulaﬂabilecek. “www.kobi.org.tr” adl› internet sitesinde; mevzuat, d›ﬂ ticaret, yabanc› ülkelerle iﬂbirli¤i f›rsatlar›, AB’ye
haz›rl›k gibi birçok konuda bilgi sunuluyor.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an imzas›yla ﬂubat ay›nda yay›mlanan genelge ile oluﬂturulmas›
öngörülen www.kobi.org.tr adl› internet sitesi faaliyete baﬂlad›. Baﬂbakanl›k genelgesi ile Yat›r›m Orman›n›n ‹yileﬂtirilmesi Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) bünyesindeki KOB‹ Teknik Komitesi
taraf›ndan geliﬂtirilen KOB‹ Bilgi Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için TOBB görevlendirildi. Baﬂbakan Erdo¤an genelgede KOB‹’lerle ilgili tüm kurumlar›n KOB‹’lerin kendilerinden alacaklar› izin, belge ve destekler için yap›lmas› gereken iﬂlemleri anlaﬂ›l›r ﬂekilde TOBB bünyesinde aç›lacak sitede kendilerine ayr›lan bölümlere
kaydetmelerini istedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türkiye’de KOB‹’lere hizmet veren, aralar›nda
Sanayi Bakanl›¤›, Hazine, Maliye ve KOSGEB’in bulundu¤u 40 kurumu, KOB‹ deniz feneri ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda birbirine ba¤lad›. Yeni bir iﬂletme kurmak isteyen,
kapasite artt›rmak isteyen, ürün çeﬂitlili¤ini de¤iﬂtirmek isteyen giriﬂimciler bütün hizmetlere
art›k www.kobi.org.tr adl› internet sitesinden
ulaﬂabilecek.

T

TOBB, KOB‹ hizmetlerini
‘tek çat›’ alt›nda toplad›
TOBB, KOB‹’lere hizmet veren, aralar›nda Sanayi Bakanl›¤›, Hazine, Maliye Bakanl›¤› ve KOSGEB’in bulundu¤u 40 kurumu, ‘KOB‹ Deniz Feneri’ ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda
biraraya getirdi. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi oldu¤unu söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre yeni bir
iﬂletme kurmak isteyen, kapasite art›rmak isteyen, ürün çeﬂitlili¤ini de¤iﬂtirmek isteyen giriﬂimciler bununla ilgili alabilecekleri hizmetlere

Bu genelge do¤rultusunda çal›ﬂmalara baﬂlayan
TOBB, di¤er kurumlardan gelen bilgileri derleyerek www.kobi.org.tr adl› internet sitesini faaliyete geçirdi. Kurumlar, KOB‹’lere yönelik uygulad›klar› desteklerde herhangi bir de¤iﬂim olmas›
halinde, an›nda siteye yerleﬂtirecekler ve uyar›
yaz›s› gönderecekler.

Proje destek timi
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede
amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi oldu¤unu belirterek, KOB‹ destekleriyle
ilgili toplam 40 kuruluﬂu bu internet sitesiyle bir
araya getirdiklerini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, yeni
sistemle KOB‹’lerin iﬂlerinin daha da kolaylaﬂaca¤›n› anlatt›.
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de AB desteklerinden faydalanabilmek için proje s›k›nt›s› çekildi¤ini belirterek, “Haz›rlanan projelerin bir k›sm› da geri
çevriliyor. Hem bunun önüne geçmek hem de iﬂsiz üniversite mezunlar›na iﬂ imkan› oluﬂturmak
amac›yla bu projeyi haz›rlad›k” dedi.
Proje haz›rlama ﬂirketi kuracak gençlere verilecek e¤itim konusunda AB’den destek gelmesi
halinde, TOBB olarak kendilerinin destes sa¤la103
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yaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB,
TESK ve TÜB‹TAK taraf›ndan Brüksel’de kurulan
birim ve KOB‹’lerin projelerini takip edecek” diye
konuﬂtu. Proje çerçevesinde 100 genç desteklenecek

Sitedeki kurumlar
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Kül-
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tür ve Turizm Bakanl›¤›, DPT, Hazine, DTM, AB
Genel Sekreterli¤i, Ulusal Ajans, SPK, TOBB,
KOSGEB, TSA, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal
Meteorolji Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu,
TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme V›akf›,
TESK, Milli Prodüktivite Merkezi, ‹GEME, T‹KA,
‹KV, ‹stanbul Ticaret Odas›, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu, Mesleki E¤itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf›, AB ‹ﬂ Geliﬂtirme Merkezi, Vak›flar Bankas›, Türkiye Kalk›nma Bankas›,
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Halk Bankas›,
Eximbank, Kredi ve Garanti Fonu ‹ﬂletme ve
Araﬂt›rma A.ﬁ, TESKOMB.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)’nin
Baﬂbakan Genelgesi’yle üstlendi¤i Küçük
ve Orta Boy ‹ﬂletmeler (KOB‹) için bütün
kurumlar› tek çat› alt›nda toplayacak internet sitesi www.kobi.org.tr’nin kuruluﬂu tamamland›.

T

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu proje için Baﬂbakan Recep Tayip Erdo¤an’›n genelgesiyle KOB‹’lerle ilgili 40 kurumun görev ald›¤›n› ve
TOBB’un liderli¤inde projenin tamamland›¤›n›
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB teknik kurulumu
üstlendi, bilgi içeri¤i için de 13 kuruluﬂtan kurulu bir komite çal›ﬂt› ve 40 kuruluﬂ bu projeye katk› sa¤lad›” dedi.

235 bin KOB‹’ye tek adres: www.kobi.org.tr’nin,
say›lar› 235 bini aﬂan KOB‹’ler için bilgiye ulaﬂma sorununu ortadan kald›rd›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle konuﬂtu:

“Bu site bütün kobiler için bilginin tek adresi oldu. Bundan böyle KOB‹’ler kendilerine hizmet
sunan, lisans, teﬂvik, destek veren, bürokrasi
iliﬂkisi bulunan ne kadar kuruluﬂ varsa onlar›n
enformasyonuna bu siteden ulaﬂacak. Hatta Avrupa Birli¤i (AB) fonlar› ve projeler konusunda da
en do¤ru yönlendirme bu siteden olacak. KOB‹’ler için bilgi konusu çok da¤›n›kt› ve her kafadan bir ses ç›k›yordu. Bu kuruluﬂlar› birleﬂtirmek
k›sa vadede çok zor bu nedenle önce ‘bilgi’yi birleﬂtirdik.”
TOBB IOS ile interaktif: KOB‹ bilgi sitesinin ayr›ca TOBB IOS alt baﬂl›¤› ile de interaktif ticaret ve
ortakl›klar için önemli bir e-ticaret alan› oluﬂturdu¤unu söyleyen TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu,
ücretsiz üyelikle çal›ﬂacak bu sistemin halen piyasada benzer hizmetleri ücretle veren web sitelerine göre daha etkin olaca¤›n› belirtti.
Bilgiler ‹lgili Kurumdan: TOBB Genel sekreteri
‹smail Köksal, KOB‹’lerin iﬂ süreçlerinde çok sa105
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y›da farkl› kuruluﬂla iliﬂki kurmak zorunda oldu¤unu, her kurumun da farkl› mevzuata ya da prosedüre sahip oldu¤unu belirterek “www.kobi.org.tr’de yer alan bilgi içeri¤i her ilgili kuruluﬂun kendi sorumlulu¤unda oluﬂtu. Böylece bilgilerin güncelli¤i ya da do¤rulu¤u konusunda s›k›nt› yaﬂanmayacak” dedi.
Amaca Rehberlik Etmek: Sitenin amac›n›n KOB‹’lere rehberlik etmek ve ihtiyaç duyduklar› bütün bilgi ve belgeleri bir arada vermek oldu¤unu

söyleyen ‹smail Köksal, “Bir iﬂletme, kuruluﬂ
aﬂamas›ndan baﬂlayarak faaliyete geçmesi,
ürün veya hizmet üretmesi, pazarlamas› ve nihayet kapan›ﬂ aﬂamas›na kadar çok say›da prosedürle karﬂ›laﬂ›yor. ‹ﬂletmelere çok say›da kurum
ve kuruluﬂ taraf›ndan çeﬂitli destekler veriliyor.
Özellikle KOB‹’ler gerek prosedürleri aﬂmada,
gerek desteklere ulaﬂmada çeﬂitli zorluklarla
karﬂ›laﬂ›yor. Biz bu web sitesinde KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u bilgileri toplad›k” diye konuﬂtu.

TOBB’un Baﬂbakan genelgesiyle kuruluﬂunu sürdürdü¤ü, KOB‹’ler için tek
bilgi adresi olacak www.kobi.org.tr hizmete girdi. KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u
tüm bilgiler, mevzuat ve belgeler sitede bulunuyor.

10 baﬂl›kta her ﬂey var
100 proje avc›s›, proje haz›rlay›p
takip edecek
• TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB olarak Türkiye genelinde 265 binden fazla olan KOB‹’ler için bir de proje ekibi kuracaklar›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu bu konuda ﬂunlar› söyledi:
“Türkiye AB’ye önemli mali katk›larda bulunuyor.
Proje yetersizli¤i nedeniyle de bu kaynaklar›n geri dönüﬂü olmuyor. Biz ilgili kamu kuruluﬂlar›yla
bu konuda da müﬂterek bir proje haz›rl›yoruz. ‹lk
etapta 100 uzman yetiﬂtirip, AB fonlar› için proje nas›l haz›rlan›r, nas›l al›n›r ve uygulan›r sorusunu çözece¤iz. Bunlar KOB‹’lerimiz için proje
haz›rlayacak, proje bedelinin büyük bölümü
TOBB taraf›ndan karﬂ›lanacak. TOBB ayr›ca projelerin Brüksel’de takibini yapacak altyap›y› da
kurmuﬂ durumda”
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• www.kobi.org.tr’de bilgiler 10 ana baﬂl›k alt›nda topland›. Bunlar; ﬁirket Kuruluﬂu, ‹mar ‹nﬂaat ve aç›lma izinleri, Vergi çal›ﬂma ve sosyal güvenlik mevzuat›, Üretim ve kalite ilgili bilgiler,
D›ﬂ ticaret, ‹ﬂletmeler aras› iﬂbirlikleri, Veri tabanlar›, KOB‹’lere yönelik destek ve hizmetler,
Finansmana iliﬂkin bilgiler, KOB‹’lere yönelik AB
bilgileri.
Yüzde 80’i kamu kuruluﬂu olan 40 kuruluﬂ sitenin bilgi ak›ﬂ›n› sa¤l›yor. Kuruluﬂlar, www.kobi.org.tr için gerekli prosedürleri özet hale getirdi ve kendi web sitelerinde de linkle ulaﬂ›labilen
özel bölümler oluﬂturdu. Siteye katk› sa¤layan
kuruluﬂlar 13 bakanl›k ile bu bakanl›klara ba¤l›
29 genel müdürlük ve 27 kurum ve kuruluﬂtan
oluﬂuyor. www.kobi.org.tr’ye ayr›ca http://kobi.tobb.org.tr adresinden de ulaﬂ›labiliyor.
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OBB, KOB‹’lere hizmet veren aralar›nda
Sanayi Bakanl›¤›, Hazine Maliye Bakanl›¤›
ve KOSGEB’in bulundu¤u 40 kurumu,
‘KOB‹ Deniz Feneri’ ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda biraraya getirdi. TOBB Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede amaçlar›n›n
KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi oldu¤unu söyledi.

T

Hisarc›kl›o¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre yeni bir
iﬂletme kurmak isteyen, kapasite art›rmak isteyen, ürün çeﬂitlili¤ini de¤iﬂtirmek isteyen giriﬂimciler bununla ilgili alabilecekleri hizmetlere
art›k tek noktadan ulaﬂabilecek. “www.kobi.org.tr” adl› internet sitesinde; mevzuat, d›ﬂ ticaret, yabanc› ülkelerle iﬂbirli¤i f›rsatlar›, AB’ye
haz›rl›k gibi birçok konuda bilgi sunuluyor.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an imzas›yla ﬂubat ay›nda yay›mlanan genelge ile oluﬂturulmas›

öngörülen www.kobi.org.tr adl› internet sitesi faaliyete baﬂlad›. Baﬂbakanl›k genelgesi ile Yat›r›m Ortam›n›n ‹yileﬂtirilmesi Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) bünyesindeki KOB‹ Teknik Komitesi
taraf›ndan geliﬂtirilen KOB‹ Bilgi Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için TOBB görevlendirildi. Baﬂbakan Erdo¤an genelgede KOB‹’lerle ilgili tüm kurumlar›n KOB‹’lerin kendilerinden alacaklar› izin, belge ve destekler için yap›lmas› gereken iﬂlemleri anlaﬂ›l›k ﬂekilde TOBB bünyesinde aç›lacak sitede kendilerine ayr›lan bölümlere
kaydetmelerini istedi.
Bu genelge do¤rultusunda çal›ﬂmalara baﬂlayan
TOBB, di¤er kurumlardan gelen bilgileri derleyerek www.kobi.org.tr adl› internet sitesini faaliyete geçirdi. Kurumlar, KOB‹’lere yönelik uygulad›klar› desteklerde herhangi bir de¤iﬂim olmas›
halinde, an›nda siteye yerleﬂtirecekler ve uyar›
yaz›s› gönderecekler.
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Proje destek timi

Sitedeki kurumlar

TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede
amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi oldu¤unu belirterek, KOB‹ destekleriyle
ilgili toplam 40 kuruluﬂu bu internet sitesiyle bir
araya getirdiklerini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, yeni
sistemle KOB‹’lerin iﬂlerinin daha da kolaylaﬂaca¤›n› anlatt›.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de AB desteklerinden faydalanabilmek için proje s›k›nt›s› çekildi¤ini belirterek, “Haz›rlanan projelerin bir k›sm› da geri
çevriliyor. Hem bunun önüne geçmek hem de iﬂsiz üniversite mezunlar›na iﬂ imkan› oluﬂturmak
amac›yla bu projeyi haz›rlad›k” dedi.

Genel Sekreterli¤i, Ulusal Ajans, SPK, TOBB,

Proje haz›rlama ﬂirketi kuracak gençlere verilecek e¤itim konusunda AB’den destek gelmemesi halinde, TOBB olarak kendilerinin destek sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB,
TESK VE TÜB‹TAK taraf›ndan Brüksel’de kurulan
birim de KOB‹’lerin projelerini takip edecek” diye konuﬂtu. Proje çerçevesinde 100 genç desteklenecek.

‹KV, ‹stanbul Ticaret Odas›, Organize Sanayi Böl-

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, DPT, Hazine, DTM, AB
KOSGEB, TSA, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal
Meteoroloji Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf›,
TESK, Milli Prodüktivite Merkezi, ‹GEME, T‹KA,
geleri Üst Kurulu, Mesleki E¤itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf›, AB ‹ﬂ Geliﬂtirme Merkezi, Vak›flar Bankas›, Türkiye Kalk›nma Bankas›,
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Halk Bankas›,
Eximbank, Kredi ve Garanti Fonu ‹ﬂletme ve
Araﬂt›rma Aﬁ, TESKOMB.

Milliyet Gazetesi 17.08.2005

ürk Dil Kurumu’nun sözlü¤üne göre amele
ﬂu anlama geliyor: Amilin çokluk biçimi, iﬂçi, emekçi.. Önceki gece Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun gazetelerin ekonomi sorumlular›yla yedi¤i yemekte Erdemir özelleﬂtirmesi konuﬂulurken beni en çok etkileyen cümle içinde “amele”
geçen oldu. Hisarc›kl›o¤lu cümleyi ﬂöyle kurdu:
Türkiye’nin global oyuncu olabilecek üç firmas›
var. Bunlar Turkcell, Tüpraﬂ ve Erdemir. Erdemir
15 milyon tonu yakalad›¤›nda global oyuncu
olur. Global dünyada gücünü birleﬂtirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya; taﬂeron, amele olmaya mahkûmsun. Türkler amele
mi olsun?”

T

TOBB, Erdemir’in sat›ﬂa ç›kart›lan yüzde
46.12’lik hissesini almak için 23 yerli firmay›
seferber ederek bir “milli tak›m” kurdu. Bu tak›m›n oyuncular›n›n ço¤u kendi sektörlerinde birbirlerinin rakibi. Konu Erdemir oldu¤unda bu rekabet güç birli¤ine dönüﬂtü. 23 firmaya yaklaﬂ›k
10 firma daha ilave olacak ve önümüzdeki sal›
günü “Erdemir Ortak Giriﬂim Grubu” iddial› bir
toplant›yla plan›n›, hedeflerini kamuoyuna ilan
edecek.

Ordunun rolü var m›?
Peki TOBB Baﬂkan›’n›, Erdemir için bu oluﬂumu
kurma fikrine kim ikna etti? “‹ﬂ dünyas›, bas›n
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ve kamuoyu” diye yan›tl›yor. Hisarc›kl›o¤lu. “Ordunun üst kademesinin hiç telkini olmad› m›?”
diye soruyorum, “hay›r” yan›t›n› al›yorum. Oysa
TOBB’un silahl› kuvvetlerin üst kademesiyle görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundu¤u biliniyor. Son olarak
9 A¤ustos tarihinde Hisarc›kl›o¤lu Genelkurmay
Baﬂkan› Orgeneral Hilmi Özkök’le görüﬂüyor. Özkök TOBB Baﬂkan›yla “Güneydo¤u’nun ekonomik kalk›nmas› için görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunup
aktif çal›ﬂma yapmalar›n›” istiyor. Kulislerde
TOBB yöneticilerinin Erdemir’in özelleﬂtirilmesi
gündeme geldi¤inde de bu tip bir görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundukar› konuﬂuluyor.

“33 firmal› ortakl›¤›n bu ihaleyi kazanmas›n› istiyouz. Kazanamazsak bile ülke ekonomisine katk› sa¤layacak en yüksek fiyat›n verilmesini sa¤lamaya çal›ﬂaca¤›z. Kesinlikle ne Baﬂbakan, ne
de baﬂka birileriyle ucuza bize verilsin görüﬂmeleri içinde de¤iliz. ﬁu anda Türkiye’nin 5 milyon
iﬂsizine iﬂ bulman›n maliyeti 250 milyar dolar.
geçen y›l yerli sermaye sadece 45 milyar dolarl›k istihdam yapabildi. Bugün yabanc› sermaye
gelmesin deme lüksümüz yok.”

Hisarc›kl›o¤lu ‘globalizm’den bahsederken ilginç
noktalar›n alt›n› çiziyor: Türkiye bölgede liderli¤i
hedefliyorsa global bir ﬂirkete sahip olmal›. Türkiye’nin maalesef global ﬂirketi yok. Dünyada ilk
100’de, bir Türk ﬂirketi yer alm›yor. Globallik,
sadece askeri olarak veya siyaseten olmuyor.
Bu global bir ﬂirketin varl›¤›yla da mümkün olur.
Türkiye’nin global oyuncu olabilecek üç firmas›
var; Turkcell, Tüpraﬂ ve Erdemir. Erdemir
2010’da çelik ﬂirketleri aras›nda dünyada ilk
10’a girmeyi hedefliyor ki 15 milyon tonu yakalad›¤›nda global oyuncu olabilir.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 363 kay›tl› odas›yla, 1 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye’de özel
sektörün en önemli sözcülerinden biri konumunda, TOBB’un özel bir kanunu var (5174 say›l› kanun) ve yar› resmi bir statüye sahip. Son dönemde TOBB kuruluﬂ amac›n›n biraz d›ﬂ›nda bir yap›
sergiliyor. Örne¤in Baﬂbakan’a helikopter al›yor,
Tekel’e ait ikiz kuleleri yüz milyon dolara sat›n
al›yor. Formula 1’e zorunlu da olsa ortak oluyor.
ﬁimdi de özelleﬂtirmeye giriyor. ‹ﬂ çevrelerinde,
‘TOBB’un özelleﬂtirmede taraf de¤il misyonuna
uygun, eleﬂtirilerini, görüﬂlerini aç›kça dile getiren konumda olmas› daha iyi olurdu’ diyen bir
kitle var.

Ortakl›k yaﬂar m›?
Türkiye’nin ﬂirketler tarihi “baﬂar›s›z ortakl›k giriﬂimleri” ile doludur. Türk ﬂirketlerinin ço¤unlu¤u
‘küçük olsun, benim olsun’ mant›¤›yla hareket
ettiklerinden ortakl›klar›n› sürdüremezler. Bu
yüzden yeme¤e kat›lanlar 33 ortakl› Erdemir giriﬂiminin gelece¤iyle ilgili tereddütlerini dile getirdiler. Hisarc›kl›o¤lu buna ﬂu yan›t› verdi: Bu kültürün geliﬂtirilebilmesi için birilerinin öncülük etmesi laz›m. Kendi duygular›m›zdan vazgeçip birarada yaﬂamay›, paylaﬂmay› ö¤renmeliyiz.

Yerliye ucuza m› gider?
Hisarc›kl›o¤lu’nu rahats›z eden bir konu var.
“Milli sermaye buray› ucuza kapacak” söylemlerinden rahats›z. Bu konuda ﬂöyle konuﬂuyor:
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Hisarc›kl›o¤lu nereye?
TOBB’un iddial› baﬂkan› gün geliyor. “TOBB hükümetin arka bahçesi de¤ildir” diye konuﬂabiliyor bir di¤er gün Baﬂbakan’a helikopter al›m›na
onay veriyor. Kendini tüm partilere eﬂit uzakl›kta
olarak tan›ml›yor. ‹ﬂ dünyas›yla da, bürokrasiyle
de orduyla da aras›n› iyi tutuyor. Yerli sermayenin Erdemir’i almas› için yapt›¤› organizasyon
ise onu farkl› bir mecraya taﬂ›yor. Ulusalc›l›k ak›m›n›n giderek yükseldi¤i Türkiye’de, Erdemir’i
dünya devlerine ra¤men almay› baﬂar›rsa kariyerinde yeni bir sayfa aç›labilir. Bu sayfa belki onu
siyasete de taﬂ›yabilir. Zaten “merkezde yeni siyasi oluﬂum” konuﬂmalar›nda lider olarak s›kça
ad› duyulmuyor mu?

H.O. Tercüman Gazetesi 17.08.2005
li. Ama galiba, en önemlisi ERDEM‹R. Çünkü, demir çelik stratejik bir ürün ve ERDEM‹R dev bir
ﬂirket. Zaten, çelik üretiminde dünya devi olan
ﬂirketlerin ço¤u ERDEM‹R ile ilgileniyor. Bu bile,
ERDEM‹R’in önemini göstermek için yeterli.
Önemi ve stratejik özelli¤inden dolay› ERDEM‹R’in yabanc›ya sat›lmas›na karﬂ›y›m. Bu nedenle, 20 Temmuz’da bu köﬂede yay›nlanan
“Sermayenin millisi olur mu” baﬂl›kl› yaz›mda,
ERDEM‹R için TOBB’un önderli¤inde oluﬂturulan
Ortak Giriﬂim Grubu’nu çok anlaml› buldu¤umu
yazd›m. Söz konusu yaz›m üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Say›n Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’ndan bir mektup ald›m.

Hisarc›kl›o¤lu’nun mektubu

ürkiye, 50 y›l› aﬂk›n süredir özelliﬂtermeyi
tart›ﬂ›yor. Özelleﬂtirme, 1980 sonras› ise
sürekli gündemde. Buna ra¤men, Türkiye,
bugüne kadar özelleﬂtirmeyi do¤ru dürüst yapmay› baﬂaramad›. Son y›llarda ise özelleﬂtirme,
h›z kazanm›ﬂ durumda. Nedeni, AKP Hükümeti’nin tüm kamu iﬂletmelerini satmak istemesi.

T

Bu bak›mdan, özellikle 2005 özelleﬂtirmenin alt›n y›l›. Çünkü, özelleﬂtirmede 20 y›lda yap›lamayan 8 aya s›¤d›r›lm›ﬂ. Gerçekten de, 1986 y›l›nda baﬂlayan özelleﬂtirme uygulamalar›nda 2004
y›l›na kadar 9.4 milyar dolar gelir sa¤land›. Bu y›l
yap›lan özelleﬂtirmelerin toplam tutar ise 12.7
milyar dolar.

ERDEM‹R’in önemi
Üstelik, büyük özelleﬂtirmeler de s›rada. Özelleﬂtirmede büyük sat›ﬂlar eylül ay›nda 2 Eylül’de
TÜPRAﬁ için son teklifler al›nacak. 26 Eylül’de
de ERDEM‹R için teklif alma süresi dolacak.
Kuﬂkusuz, bu özelleﬂtirmelerin hepsi çok önem-

Say›n Hisarc›kl›o¤lu, mektubunda, en büyük sosyal sorunumuzun iﬂsizlik ve zenginleﬂmek oldu¤unu söylüyor. Bir kiﬂiye iﬂ sa¤layabilmenin minimum yat›r›m maliyetinin en az 50 bin dolar oldu¤una dikkat çekerek, ancak Türkiye’ye 250
milyar dolar yat›r›m yap›lmas›yla, mevcut 5 milyon iﬂsize iﬂ bulunabilece¤ini belirtiyor. Her y›l
iﬂgücüne kat›lan 700 bin kiﬂi için ise her y›l minimum 30 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gerekti¤ini ifade ediyor.
Say›n Hisarc›kl›o¤lu, sorunu çözmenin yolunun;
yat›r›m, üretim ve ihracattan geçti¤ini söylüyor.
“Bunu da; ister yerli, ister yabanc›, kim yaparsa
yaps›n” diyor. Türkiye’nin küresel güç olabilmesi
için, ﬂirketlerinin de küresel hale gelmesi gerekti¤ini belirtiyor. ERDEM‹R’e bu çerçeveden bakt›klar›n› söylüyor. Çünkü; “ERDEM‹R, Türkiye’nin
en büyük 5’inci ﬂirketidir ve küresel oyuncu olmas› anlam›yla da etkili olabilecek bir ﬂirkettir,
ayr›ca önü de aç›kt›r” diyor.
Geçmiﬂte, muhalefet yapm›yor diye TOBB’u
eleﬂtirdim. ﬁimdi ise TOBB’un bu anlaml› giriﬂimini takdirle karﬂ›l›yorum. Say›n Hisarc›kl›o¤lu’nun belirtti¤i görüﬂlere de aynen kat›l›yorum.
Dolay›s›yla, yabanc› sermayeye asla karﬂ› de¤ilim. Yabanc› sermayenin, Türkiye ekonomisi için
çok önemli oldu¤unun da fark›nday›m. Ama, ülkenin stratejik kuruluﬂlar›n›n yabanc›lar›n egemenli¤ine geçmesine karﬂ›y›m!
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1 tane global ﬂirketimiz yok!

Gücümüzü birleﬂtirmeliyiz!

• Türkiye’nin bölgede liderli¤i hedefliyorsa global bir ﬂirkete sahip olmas› gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, globalleﬂmenin, sadece askeri veya siyaseten olmad›¤›n›, ERDEM‹R, TÜPRAﬁ veya TURKCELL’in dünyada global oyuncu
olabilecek potansiyele sahip oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin hâlâ dünyada ilk 100’de bir ﬂirketinin olmad›¤›n› belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu: “Türkiye’nin
maalesef hiçbir global ﬂirketi yok. Güçlerimizi
birleﬂtirmek zorunday›z” diye konuﬂtu.

• ERDEM‹R’in özelleﬂtirmesi için 33 firman›n yer
ald›¤› Ortak Giriﬂim Grubu’nun ERDEM‹R ihalesini kazanmas›n› istediklerini ifade eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ama kesinlikle ucuza almak, kay›r›lmak
istemiyoruz. “Yerli mi, yabanc› m› sömürsün?”
mant›¤› çok yanl›ﬂ. Bu kültürün geliﬂtirilebilmesi
için birilerinin öncülük etmesi laz›m. Duygular›m›zdan vazgeçip, paylaﬂmay› ö¤renmeliyiz. Yoksa global güç olamay›z. Yok olmaya mahkum
oluruz. Amele oluruz” ﬂeklinde görüﬂ belirtti.

Taﬂeron olmamak elimizde
TOBB’un Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Turkcell, TÜPRAﬁ ve ERDEM‹R’in Türkiye’nin global oyuncu olabilecek 3 firmas› oldu¤unu belirterek, “Global dünyada gücünü birleﬂtirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya,
taﬂeron, amele olmaya mahkumsun” dedi.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat His›rc›kl›o¤lu, düzenledi¤i sohbet toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada ERDEM‹R için iﬂ
dünyas›, bas›n ve kamuoyundan “E¤er bu iﬂ
Türk firmalar›nda kalacaksa bunu TOBB organize etsin” ﬂeklinde yo¤un bir bask› geldi¤ini bunun üzerine May›s ay›nda özelleﬂtirmeyle ilgilenebilecek firmalarla görüﬂtü¤ünü, sonuçta Ortak
Giriﬂim Grubu’nun ortaya ç›kt›¤›n› anlatt›. Türki112

ye bölgede liderli¤i hedefliyorsa global bir ﬂirkete sahip olmas› gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti. “Türkiye’nin maalesef
global ﬂirketi yok. Dünyada ilk 100’de bir Türk
ﬂirketi yer alm›yor. Globallik, sadece askeri veya
siyaseten olmuyor. Bu global bir ﬂirketin varl›¤›yla da mümkün olur. Türkiye’nin global oyuncu
olabilecek 3 firmas› var: Turkcell, TÜPRAﬁ ve
ERDEM‹R... ERDEM‹R 2010’da çelik ﬂirketleri

aras›nda dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyor ki
15 milyon tonu yakalad›¤›nda global oyuncu olabilir.”

En önemli ihtiyaç ortakl›k kültürü
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin en önemli ihtiyac›n›n ortakl›k kültürünün geliﬂtirilmesi ve paylaﬂ›lmas› ile global oyuncu yaratabilmesi oldu¤una
iﬂaret ederek. “Biz yoksa rengine bak›p Türk kan› m› de¤il mi diye de¤il, Türkiye’de yerleﬂik yabanc› ortakl› Türk firmalar›n›nda içinde bulundu¤u bir konsorsiyum oluﬂturduk. Bu da yabanc›
firmalara düﬂmanl›k beslemedi¤imizin en iyi
göstergesi” diye konuﬂtu.
ERDEM‹R özelleﬂtirmesi için TOBB’un koordinasyonunda oluﬂturulan Ortak Giriﬂim Grubu ile
ortakl›k kültürünü geliﬂtirmeyi hedeflediklerini
dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, “Bu kültürün geliﬂtirilebilmesi için birilerinin öncülük etmesi laz›m.
Global dünyada gücünü birleﬂtirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya, taﬂeron,

amele olmaya mahkumsun. Kendi duygular›m›zdan vazgeçip bir arada yaﬂamay›, paylaﬂmay› ö¤renmeliyiz” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, ﬂu anda 33 firman›n yer ald›¤› Ortak Giriﬂim Grubu’nun ERDEM‹R ihalesini kazanmas›n› istediklerini, ancak kazanmasa da ülke
ekonomisine en iyi katk›y› sunacak fiyat›n verilmesini sa¤layaca¤›n› söyledi. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Ama kesinlikle ne Baﬂbakan, ne
de baﬂka birileriyle (ucuz versin) görüﬂmeleri
içinde de¤iliz. Ben ucuza almak, kay›r›lmak istemiyorum. Bunun için de deste¤e ihtiyac›m var.
(Yerli mi, yabanc› m› sömürsün) mant›¤› çok yanl›ﬂ” ﬂeklinde konuﬂtu.
ERDEM‹R özelleﬂtirmesinde baﬂar›l› olabileceklerini, demir-çelikte Erdemir’in kendi knowhow’›n›n bulundu¤unu, personelin sektörde çok
iyi yetiﬂti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, kesinlikle özelleﬂtirme karﬂ›t› olmad›klar›n›, ancak yanl›ﬂ de¤erlendirmeler nedeniyle “milli sermaye
bunu ucuza kapatacak” imaj› do¤du¤unu ifade
etti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Turkcell, TÜPRAﬁ VE ERDEM‹R’in Türkiye’nin global
oyuncu olabilecek 3 firmas› oldu¤unu belirterek,
“global dünyada gücünü birleﬂtirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya, taﬂeron,
amele olmaya mahkûmsun” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ERDEM‹R için iﬂ dünyas›, bas›n ve kamuoyundan “e¤er bu iﬂ Türk firmalar›nda kalacaksa bu-

T
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nu TOBB organize etsin” ﬂeklinde yo¤un bir bask› geldi¤ini, bunun üzerine May›s ay›nda özelleﬂtirmeyle ilgilenebilecek firmalarla görüﬂtü¤ünü,
sonuçta Ortak Giriﬂim Grubu’nun ortaya ç›kt›¤›n›
anlatt›. Türkiye bölgede liderli¤i hedefliyorsa global bir ﬂirkete sahip olmas› gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin maalesef global
ﬂirketi yok. Dünyada ilk 100’de bir Türk ﬂirketi
yer alm›yor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi 18.08.2005
TOBB giriﬂimiyle “ulusal ﬂirketler” ERDEM‹R’i almak için konsorsiyum oluﬂturdu. Bu bile, küresel dünyada ulusal gücüyle boy göstermek istiyenlerin baﬂl› baﬂ›na gövde gösterisidir ve desteklenmelidir. Umar›m konsorsiyumu oluﬂturanlar, sonuna kadar giderler, ihalede artan fiyattan
korkmazlar, risk al›rlar ve ERDEM‹R’i profesyonel bir yönetimle küresel oyuncu yapar, hem
kendileri hem ülke kazan›r!
Konsorsiyum kuruluﬂuyla ilginç bir oluﬂum ve
süreç yaﬂ›yoruz. Ben, ERDEM‹R’in devletin elinde kalmas›ndan ve siyasetçilere arpal›k olarak
kullan›lmas›ndansa konsorsiyumca sat›n al›nmas›ndan yanay›m.
konomi’de ifratla tefrit aras›nda gidip gelen görüﬂlerin çarp›ﬂmas›ndan, ekonomi
sektöründe nihayet akli ve gerçe¤e daha
yak›n duran sesler ç›kmaya baﬂlad›. Aya¤› bu
topraklar›n üzerine basan, bu topraklardan beslenen ve var olanlar aras›nda bir ayr›ﬂma baﬂlad›. Örne¤in bunlardan biri Rifat Hisarc›kl›o¤lu...

E

Hisarc›kl›o¤lu, sorunu net koydu: “Küresel oyuncu mu olaca¤›z, yoksa taﬂeron mu? E¤er küresel
oyuncu olacaksak, Turkcell, ERDEM‹R, TÜPRAﬁ
gibi ﬂirketler ülkemizin küresel oyuncu olmas›nda rol alacak ﬂirketlerdir. Global dünyada gücünü birleﬂtirmezsen büyüyemezsin; büyüyemezsen yok olmaya, taﬂeron, amele olmaya mahkûmsun” dedi!
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin baﬂkan›, düﬂüncelerini aç›kça belirtiyor,
kimlikli konuﬂuyor ve temsil etti¤i kitlenin önemli ölçüde de duygu, düﬂünce ve davran›ﬂ›n› dile
getiriyor. Öyle olmasa, Hisarc›kl›o¤lu’nu ilk seçimde uçururlar. Hisarc›kl›o¤lu öncü tutumuyla
da kitlesine önderlik ediyor.
Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün’ü de
saymak gerekir. ‹ﬂ Bankas› Müdürü Ersin Özince, yine ulusall›¤› telaffuz eden yöneticilerden biri. Öne ç›kan bir di¤er isim Hamdi Ak›n.. Atatürk
Havaliman›’n›n iﬂletmesini rekor bir de¤er ile
üstlenen, Mersin Liman› iﬂletmesi ihalesini bir
yabanc› ortakla kazanan, küresel oyunculu¤un
mükemmel örne¤ini veren Ak›n, dünyay› do¤ru
okuyan, ulusall›kla küreselleﬂmeyi birleﬂtirmeyi
bilen iﬂadamlar›ndan biri...
Ulusal küresel oyuncu olmak iste¤inin yabanc›
sermaye düﬂmanl›¤› olmad›¤› döneme girdik, ﬂükür! En az›ndan ﬂimdilik, özel sektörde...

ABD’de, Unocal petrol ﬂirketinin ulusal ve ekonomik kayg›lar nedeniyle Çinlilere sat›lmamas›
ve bir Amerikan ﬂirketine 1 milyar dolar eksi¤ine
sat›lmas›, ülkemizdeki amans›z küreselcilere
(ve hükümete tabii) ufac›k bir ders konusu olabilir mi acaba?
Konsorsiyum, ERDEM‹R ihalesinden kayr›lmal›d›r! AKP, sadece kendi yandaﬂlar›n› kay›rman›n
örneklerini verirken kendisiyle özdeﬂ olmayanlara ise s›rt çeviriyor ve paray› versinler, ﬂirket als›nlar tutumuna giriyor.
AKP, küresel neoliberal tutumuyla; ulusal ne varsa hepsini tu kaka ediyor, ERDEM‹R’i kötüleyerek ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yor. Sümerbank’›n
sanayileﬂmemizde özgün yerini ve izlerini silmeye çal›ﬂ›yor, ülkenin yaratt›¤› büyük de¤erleri yok
etme peﬂinde koﬂuyor. Yöneticileri, politikac›dan çok tüccar ve esnaf düﬂüncelerini ve dar bak›ﬂlar›n› sürdürürlerse Türkiye’yi küresel oyuncu
yerine “amele ve taﬂeron” yapabilirler ancak.
AKP’nin bu tutumuna destek, bir ekonomi gazetesinin genel yay›n müdüründen geliyor. Do¤al!
Yay›n müdürü, Hamdi Ak›n’›n ulusal ﬂirketlerimizin küresel oyuncu olmas› konusundaki aç›klamalar›na, bu iﬂ adam›n›n “yüzde kaç ulusalc›”
oldu¤unu saptama u¤raﬂ› içine giriyor..
Ne ay›p! Hem de ekonomide iddiaya soyunmuﬂ
bir “ulusal gazete”nin yay›n müdürüne yak›ﬂ›r m›
bu!
Herhalde AKP’nin küresel liberal politikas›na
destek atman›n yolunu, ancak böyle bulmuﬂ!
Umar›m, yazd›¤› yaz›y› ertesi gün gazetesinin
sayfas›nda okuyunca, biraz olsun yüzü k›zarm›ﬂ
ve piﬂman olmuﬂtur!
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge Toplant›s›’nda konuﬂan TOBB Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’deki 4 milyon iﬂsizin ilac›n›n GAP oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, toplant›da bölgedeki iﬂverenlerin taleplerini ve s›k›nt›lar›n› dinlediklerini belirterek, toplant› sonuçlar›n› hükümete dosya halinde sunacaklar›n› kaydetti.

T

TOBB Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge Toplant›s›n›, Diyarbak›r Ticaret Borsas›’nda gerçekleﬂtirdi. Toplant›ya TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Diyarbak›r Valisi Ekan Ala, Diyarbak›r Ticaret Borsas› Baﬂkan› Fahrettin Aky›l, Diyarbak›r
Ticaret ve Sanayi Odas› ve çok say›da iﬂveren
kat›ld›. Ekonomideki son geliﬂmelerinin bas›na
kapal› olarak de¤erlendirildi¤i toplant›da Bölge’de yat›r›m yapan iﬂverenler, taleplerini ve yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdiler. Toplant›ya kat›lan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, toplant› ç›k›ﬂ›nda toplant›dan ç›kan sonuçlar› hükümete ve
Baﬂbakan Erdo¤an’a ileteceklerini ifade etti.
Türkiye’nin ekonomi meselelerini çözmesi halinde huzura kavuﬂaca¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu,
“Ülkemizin en büyük projelerinden olan Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP) bölge ve Türkiye için
çok önemli bir progjedir. Bunun derhal bitirilmesi gerekiyor. 35 y›lda 15 milyar dolar harcand›.
Ama bütçe imkanlar›ndan buraya ay›rm›ﬂ oldu¤umuz 100 milyon dolarla bu projenin bitmesi çok
uzakta gözüküyor” dedi.
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4 milyona ilaç olacak
Türkiye’deki 4 milyon iﬂsizin ilac›n›n GAP oldu¤unu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, GAP projenin bitimi ile 4 milyon iﬂsize iﬂ imkan›n›n olaca¤›n› söyledi. Türkiye’nin en büyük s›k›nt›s›n›n iﬂsizlik oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’de bu
5 milyon iﬂsizin bugün GAP projesi sulamas›nda
yüzde 20 de¤il de, tamam›na yapt›¤›m›z anda 4
milyon kiﬂiye istihdam imkan› ç›kacak ve otomatik olarak gelir düzeyi 3 misli artacak” diye konuﬂtu.

‘‹liﬂkiler geliﬂtirilecek’
Diyarbak›r’da yap›lan toplant›n›n Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n ziyareti ile bir ba¤lant›s›n›n olmad›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi:
“Türkiye’nin komﬂu ülkeleri ile olan ticaret hacminin geliﬂtirilmesi için, Habur S›n›r Kap›s›’n›n
inﬂaat›na çok yak›nda TOBB’un kurmuﬂ oldu¤u
ﬂirket taraf›ndan 1 ay içerisinde temeli at›lacak.
Suriye’de olan bir di¤er s›n›r kap›m›z ise Cilvegözü Kap›s› 2 ay içerisinde bu kap›n›n inﬂaat temeli at›ld›ktan sora 10 ay içerisinde hizmete açmay› planl›yoruz. Bu iki kap›n›n tam olarak hizmete girmesiyle Irak ve Suriye ile olan ticaret
hacmimiz geliﬂecektir. Diyarbak›r’da yapt›¤›m›z
toplant›da Bölge’deki iﬂverenlerin taleplerini ve
s›k›nt›lar›n› dinledik. 31 A¤ustos tarihinde yapaca¤›m›z Marmara bölge toplant›s›ndan sonra ç›kan sonuçlar› çözümü için hükümet temsilcileri
Baﬂbakan ve Bakanlara dosya halinde sunaca¤›z.”
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tü” tan›m› ald›. Birden çok ülkede faaliyet gösteren, bünyesinde birçok milletten insan istihdam
eden ﬂirketler, ana merkezleri hangi ülkede yerleﬂik olursa olsun, tek bir devletin s›n›rlar›n›n içine s›¤d›r›lmayacak kadar büyük durumdalar. Türkiye ise, dünyan›n en büyük 18. ekonomisine
sahip olmakla birlikte, devletler liginde henüz bir
tek ﬂirketi dahi yok.

Tesanüd
“Ölçek ekonomisi” tabirini duymuﬂsunuzdur. Rekabetin giderek bast›rd›¤›, kârlar›n minimal hale
geldi¤i bir dünyada, sermayeyi h›zla döndürerek
kâr etmekten baﬂka seçenek yok. Bunun için de
üretim ve sat›ﬂ hacimlerini art›rmak, pazar› kontrol edebilmek ve tek bir ﬂehirde, ülkede de¤il,
daha geniﬂ bir co¤rafi alanda faaliyet göstermek
ﬂart. Buna ölçek ekonomisi diyorlar. Son aylarda
hipermarket ﬂirketlerinin aras›nda yaﬂanan birleﬂme sat›n almalar›n alt›nda yatan sebep de
ayn›. Türkiye, küresel oyunun önemli oyuncular›ndan birisi olmak istiyorsa, küresel ölçekte ﬂirketler ç›karmak zorunda. ﬁirketler birleﬂerek veya iﬂbirli¤i yaparak daha büyük ölçeklere ulaﬂ›rlarsa, “amele de¤il oyuncu” oluruz. Trendin peﬂinden koﬂan de¤il, trendi belirleyen olmak
önemlidir. ﬁirketlerin bölünerek yok olmak yerine, birleﬂerek büyümeleri ﬂart. Aksi halde küresel devletin taﬂeronu olmaktan öteye gitmeleri
mümkün olmayacak.

aﬂl›k TOBB Baﬂkan›’na ait. “E¤er dünya
çap›nda oynayan, hedefini Türkiye de¤il
dünya ölçe¤inde koyabilen ﬂirketler ç›karamazsak, yar›nlarda ancak kütlesel üretim gücümüzle, daha do¤rusu kol gücümüzle var olabiliriz” demek istiyor Hisarc›kl›o¤lu. Yaﬂl› gezegenimize yön verenler, teknolojiyi üreten ve paray›
yöneten devasa ﬂirketler art›k. Sermayenin
önündeki s›n›rlar›n neredeyse tamamen kalkt›¤›
bir döneme girdik. ﬁirketlerin birleﬂerek büyüdü¤ü, sektörel konsolidasyonlar›n yaﬂand›¤› bu dönemde “az olsun, benim olsun” saikiyle hareket
edenleri çok parlak bir gelecek beklemiyor. Eskiden kullan›lan “multinational-çok uluslu ﬂirket”
tabirinin yerini ﬂimdi “supranational-uluslarüs-

B
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zun süredir iﬂletmelerden kapasite raporlar› toplayan TOBB, 240 bin KOB‹’den 60
bin tanesine iliﬂkin bilgileri internet ortam›nda kullan›ma açt›. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bu projenin bir sonraki aﬂamas›n›n ise
firmalar›n fiili üretim miktarlar›n›n sisteme dahil
edilmesi oldu¤unu söyledi. TOBB’un oluﬂturdu¤u “sanayi.tobb.org.tr” adl› internet sitesini ziyaret edenler, herhangi bir ürünün Türkiye’deki
toplam kurulu kapasitesi o ürünü üreten firma
say›s›, bu firmalara iliﬂkin adres ve telefon numaralar›, hangi ilde ne kadarl›k kapasite oldu¤una iliﬂkin bilgileri bulabilecekler. Hisarc›kl›o¤lu,
bundan sonraki ad›m›n kapasite yan›s›ra firmalar›n üretim rakamlar›n›n da ayn› anda görülebilmesi oldu¤unu belirterek, bu amaçla bilgi toplama iﬂinin TOBB’a verilmesini öngören kanun
tasla¤›n›n haz›r oldu¤unu söyledi.

U

derli toplu yap›ya kavuﬂturulmas› için, ilk somut
ad›m› TOBB at›yor. TOBB bu çerçevede Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaﬂ›k 240 bin KOB‹’nin 60 bin tanesinin kapasite raporlar›n› internet ortam›nda giriﬂimcilerin kullan›m›na açt›. Bu
bilgiler firmalar›n ticaret ve sanayi odalar›ndan
almak zorunda olduklar› ve son onay›n› TOBB’un
verdi¤i kapasite raporlar›ndan derlendi.
TOBB sitesinde sektörde kaç firman›n üretim
yapt›¤›, bu firmalar›n toplam kurulu kapasiteleri
ve iletiﬂim bilgileri yer al›yor. Ayr›ca ürün baz›ndaki araﬂt›rma il ve bölge baz›nda yap›labiliyor.
Örne¤in, un sanayii konusunda faaliyet gösteren
firmalar›n hangi ilde yo¤unlaﬂt›¤›, bunlar›n toplam kapasitesi, hangi ilde kaç firma oldu¤u gibi
bilgiler bu internet sitesinden al›nabiliyor.

“Aﬂ›r› kapasite var”
240 bin KOB‹
Türkiye’de y›llard›r tart›ﬂma konusu olan kay›td›ﬂ› ekonomi ve sa¤l›ks›z sanayi bilgilerinin daha
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Sistemin daha etkin hale gelebilmesi için üretim
bilgilerini toplama yetkisinin TOBB’a verilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu,
bu amaçla ‘Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi

ve Üretim Sicilinin Tutulmas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›’na iliﬂkin taslak haz›rlad›klar›n› anlatt›.
Sanayi envanterinin sa¤l›kl› yap›lamad›¤› için halen kullan›lan teﬂvik mekanizmas›n›n amac›na
ulaﬂamad›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin ihtiyac›ndan kat kat fazla kurulu kapasitesi olan sektörler var veya bir ilde kanepe üreten
434 firma var” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu sistemin tam olarak faaliyete geçti¤inde, yeni yat›r›m düﬂünen giriﬂimcinin önünü
daha rahat görebilece¤ini, gereksiz sektöre ve
yere yat›r›m yapmayaca¤›n› söyledi.

“Bilgiler güncellenecek”
TOBB taraf›ndan sanayi bilgi sistemiyle ilgili haz›rlanan raporda, bundan sonraki aﬂaman›n firmalarla ilgili daha detayl› bilgilerin bir araya toplanmas› oldu¤u bildirildi. Buna göre, TOBB’un is-

tedi¤i ﬂartlar oluﬂtu¤unda sistemde, firmalar›n
kurulu kapasiteleri, fiili kapasiteleri (üretim),
enerji tüketim bilgileri SSK primleri, iﬂçi say›s›,
vergi bilgileri, ithalat ve ihracat bilgileri de yer
alacak.
Raporda, gerçekçi bir teﬂvik politikas›n›n ancak
bu tür bilgilerin güncel olarak mevcut olmas›yla
oluﬂturulabilece¤ine dikkat çekildi. Halen Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n fiili üretim miktar›n›n
sanayi sicil belgesi vas›tas›yla topland›¤›n›n bildirildi¤i raporda, “Bu veri toplama sürecinin sa¤l›kl› olmad›¤› ve bu bilgilerin ekonomik ortama
aktar›lamad›¤› görülmektedir” denildi.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, kay›td›ﬂ›l›¤›n
önlenmesi ve teﬂviklerin sa¤l›kl› yap›labilmesi
için ﬂart koﬂtu¤u sanayi envanteri için bir süre
önce. “Sanayi, envanterinin yap›lamamas› vatana ihanettir” cümlesini kullanm›ﬂt›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, teﬂvikler ve ekonomik kararlar›n sa¤l›kl›
verilerle yap›labilmesi sanayinin sektörel ve bölgesel anl›k durumunu tespit
etmek için TOBB’a yetki verilmesini istedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
teﬂviklerin ve ekonomik kararlar›n ekonomik verilere dayanarak yap›labilmesi için

“Sanayi Bilgi Sistemi (SBS)” kurulmas›n› istedi.
Sanayinin sektörel ve bölgesel bazda anl›k durumunun foto¤raf›n›n çekilebilmesinin gerekti¤ini
dile getiren TOBB, bu konuda kendisine yetki verecek bir yasal düzenlemenin yap›lmas›n› önerdi.
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TOBB, halen kurulu üretim kapasitesine iliﬂkin
raporlama yapabildi¤ini, ancak bunun fiili durumu yeterince yans›tamad›¤›n› dile getirerek
“Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Üretim
Sicilinin Tutulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”
tasla¤› haz›rlad›. TOBB’un önerisi kabul gördü¤ü
takdirde, ilgili bakanl›klar taraf›ndan TOBB bünyesinde kurulacak SBS’ye firmalar›n enerji tüketim, SSK, vergi ile ithalat ve ihracat bilgilerinin
aktar›lmas› zorunlu hale gelecek.

Teﬂvik kararlar›na eleﬂtiri
TOBB’un konuya iliﬂkin haz›rlad›¤› çal›ﬂmada en
son ç›kar›lan 5084 Say›l› Teﬂvik Kanunu’na gönderme yap›larak, yat›r›m teﬂvik politikas›n›n tek
kritere dayand›r›lmas›n›n yanl›ﬂ oldu¤u belirtildi.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde politikalar belirlenirken sa¤lam ekonomik modeller kurularak bunlar›n sa¤l›kl› verilerle tahmin edildi¤inin anlat›ld›¤› çal›ﬂmada, “Bu yasa ç›kar›l›rken eleﬂtiri ve öneriler,
sektörel ve bölgesel bazda teﬂvik verilmesi gerekti¤i yönünde olmuﬂtur. TOBB taraf›ndan dillendirilen bu öneri, ilgili tüm taraflarca desteklenmiﬂtir” denildi.
Ülke sanayi bilgilerinin sektörel ve bölgesel bazda üretilmesinin önemine dikkat çekilen çal›ﬂmada, buna k›saca SBS denilece¤i ve gerçekçi
bir teﬂvik politikas›n›n ancak burada toplanacak
bilgilerin güncellenebilmesiyle sa¤lanabilece¤i
vurguland›. Çal›ﬂmada SBS’de sektörel ve bölgesel bilgilerin firma, ürün ve il baz›nda kodlanarak tutulmas› gerekti¤i anlat›larak, verilerin sisteme sürekli ve anl›k olarak girilmesi, herhangi
bir anda tek konuda bu verilerden oluﬂacak bilgilerin üretilebilmesine imkan verecek bir yap›da
olmas› gerekit¤i belirtildi. Çal›ﬂmada, “Böylece
herhangi bir zaman kesitinde herhangi bir ürünün toplam kurulu kapasitesinin ne kadar oldu¤u, o dönem içinde bu üründen ne kadar üretildi¤i (kapasitenin ne kadar›n›n kullan›ld›¤›), ürünü üreten firma say›s› iller ve bölgelere göre izlenebilecektir” denildi.

Var ama sa¤l›kl› iﬂlemiyor
Sistem kuruldu¤unda teﬂvik politikalar› ve ekonomik düzenlemelerin belirlenmesinde tek bilgi

kayna¤› haline gelece¤i ifade edilen çal›ﬂmada,
TOBB bünyesinde halen sanayi kapasite raporlar› bilgisinin tutuldu¤u ve kurulacak sistem konusunda ileri bir noktada bulunuldu¤u da kaydedildi. Sistemin bundan sonraki önemli girdisinin fiili üretim miktarlar› olaca¤›, bu verinin firma,
ürün ve il baz›nda sisteme aktar›lmas› gerekti¤i
anlat›lan çal›ﬂmada, halen bu bilgilerin Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan topland›¤› ancak
elektronik ortamda aktar›m›n›n sa¤l›kl› olmad›¤›
ifade edildi. Bu sorunu aﬂabilmenin yolunun Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n yürüttü¤ü bu görevin bir kanunla TOBB’a verilmesi oldu¤una dikkat çekilen çal›ﬂmada, sadece sanayi tesislerinin de¤il üretim faaliyetinde bulunan tüm firmalar›n kapasite raporu ve y›ll›k iﬂletme cetvellerini
yapmalar› istendi.

3 bakanl›k bu sisteme haz›r
Son aﬂamada ise sistem için gerekli olan di¤er
veriler olan firma baz›nda enerji tüketim (Enerji
Bakanl›¤›’ndan), SSK (Çal›ﬂma Bakanl›¤›’ndan),
vergi (Maliye Bakanl›¤›’ndan) ve ithalat-ihracat
bilgilerinin (Gümrük Müsteﬂarl›¤›’ndan) SBS’ye
aktar›lmas› gerekti¤i kaydedilen çal›ﬂmada. “Bu
aktar›m›n süreklili¤i ve güncelli¤inin sa¤lanmas›
için gerekli araﬂt›rmalar TOBB taraf›ndan uzunca
zamand›r yap›lmaktad›r. Bu bilgiler, Enerji Bakanl›¤› d›ﬂ›ndaki bakanl›klarda merkezi bir yap›da bulunuyor. Enerji Bakanl›¤›’nda ise bölgeler
baz›nda tutuluyor. Bu bakanl›kla teknik bir sorun
yaﬂanabilir. Di¤er bakanl›klarda böyle bir yap›
kurulmas› teknik olarak mümkündür. Sorunlar›n
daha ziyade idari kaynakl› olaca¤›n› düﬂünüyoruz” denildi.
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Türkiye Gazetesi 26.08.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik büyümeyi sa¤laman›n tek yolunun iﬂadamlar›n›n karar alma süreçlerine aktif kat›lmas›ndan
geçti¤ini ifade etti.

T

TOBB’un Baﬂkan Vekilli¤ini yürüttü¤ü ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n M›s›r’›n ﬁarm El-ﬁeyh
kendinde düzenlenen Birinci Ola¤anüstü Yürütme Toplant›s› Hisarc›kl›o¤lu’nun yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas›yla baﬂlad›. Konuﬂmas›na geçti¤imiz
aylar içerisinde M›s›r’›n Turizm beldesi olan
Sharm El ﬁeyh’in teröristlerin hain sald›r›s›na
hedef olmas›ndan derin üzüntü duydu¤unu belirterek baﬂlayan Hisarc›kl›o¤lu, “Onbinlerce vatandaﬂ›n› teröre kurban veren ve bunu en iyi anlayan ülkelerden biri olarak bu ac›y› paylaﬂ›yoruz. Terörizm bir insanl›k suçudur” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, ‹slam ülkelerinin geliﬂen küresel
ekonomiye adapte olmas› gerektiklerini ve küresel sistemin d›ﬂ›nda kalmamas› için ciddi kurumsal reformlar yapmalar› ça¤r›s›nda bulundu.
Konuﬂmas›nda ‹slam Ülkeleri olarak, ekonomik
performans›n gerçek potansiyeli yans›tmad›¤›n›
belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Ekonomik kalk›nmay›
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sadece devletten beklemeyelim. Ekonomik büyümeyi sa¤laman›n tek yolu, iﬂadamlar›n›n da
karar alma süreçlerine aktif kat›lmalar›d›r” diye
konuﬂtu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile ilgili bilgi veren TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
125 y›ll›k oda sistemi deneyimi oldu¤unu
TOBB’un 43 ülke 1500 oda ve 17 milyon iﬂletmeyi kapsayan EUROCHAMBERS’in üyesi oldu¤unu söyledi. Odalar›n geliﬂtirilmesi, hizmet türü
ve kalitesinin iyileﬂtirilmesi konusunda bir çok
proje gerçekleﬂtirdiklerini anlatan TOBB Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu deneyim ve birikimlerimizi ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›’na üye ülkelerle paylaﬂmaya haz›r›z” dedi.
TOBB’un Filistin Oda sisteminin geliﬂtirilmesine
yönelik baﬂlatmakta oldu¤u proje hakk›nda da
bilgi veren Hisarc›kl›o¤lu, “Birli¤imizce kurulan
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Enstitüsü’nün (TEPAV), ‹slam ülkeleri aras›ndaki ticaret, üretim ve yat›r›m iﬂbirli¤inin artt›r›lmas›nda
ihtiyaç duyulan politikalar›n geliﬂtirilmesinde
önemli hizmetler verebilece¤ine inan›yorum” dedi.

Anadoluda Vakit Gazetesi 31.08.2005
olunca, 33 firmam›z aras›ndaki rekabet, ‘güç birli¤i’ne dönüﬂtü. ‘ERDEM‹R ORTAK G‹R‹ﬁ‹M GRUBU’ bu konuda kararl› ve iddial›d›r. Yak›nda plân›n› ve hedeflerini kamuoyuna aç›klayacakt›r.
(...) Türkiye bölgede liderli¤i hedefliyorsa, global
ﬂirketlere sahip olmal›d›r. (...) Dünyada ilk
100’de bir Türk ﬂirketi yer alm›yor. Globallik sadece askerî veya siyaseten olmuyor. Bu, global
ﬂirketlerin varl›¤› ile mümkün olur. (...) ERDEM‹R, 2010’da çelik ﬂirketleri aras›nda ilk 10’a
girmeyi hedefliyor...”

RDEM‹R’in özelleﬂtirilmesi hakk›nda, dün
bir yaz› yazm›ﬂt›k. TOBB Baﬂkan› say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun gayretiyle 33 büyük
ﬂirketimizin yetkili temsilcileri bir araya gelmiﬂlerdi. ERDEM‹R’in özelleﬂtirme ihalesine girmeye haz›rlan›yorlard›. Varsa, kendi aralar›ndaki k›rg›nl›klar›, küskünlükleri, k›skançl›klar› ve hatta
rekabeti bir yana b›rakarak, toplanm›ﬂlard›. S›rf
ERDEM‹R’i yabanc›lara kapt›rmamak için anlaﬂm›ﬂlard›. Bizce say›lar›n›n 33 oluﬂu da hayra alâmet iyi bir tevafuktu. 33, malûm, 1 tesbih miktar›. Müslümanlar günde 5 vakit, 33’ün üç misli
kadar Allah (cc) ismini zikretmezler mi? Bundan
güzel iﬂaret olur mu?

E

ERDEM‹R konusundaki ilk yaz›m›z›n hemen ertesi günü, say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, bas›nda
bir beyanat› ç›kt›. Bir gazete onun: “Türkler amele mi olsun?” sözünü, manﬂetten veriyordu.
Sanki Anadolu’da, amelenin ne oldu¤unu bilmeyenler varm›ﬂ gibi, bir de kelimenin sözlükteki
anlamlar›n› uzun uzun anlat›yordu. Beyanat› okudum. Sanki içimden geçenlere tercüman oluyordu. Baz› cümlelerini aynen aktar›yorum; meselâ
ﬂöyle diyordu: “...Türkiye’nin 3 global markas›
vard›r; Turkcell, TÜPRAﬁ ve ERDEM‹R. ERDEM‹R,
15 milyon ton üretimi yakalad›¤›nda global olacakt›r. (...) (Büyümeye mecbursun) Büyüyemezsen, taﬂeron, ya da amele olmaya mahkûmsun.
Türkler amele mi olsun? (...) Konu ERDEM‹R

Görülüyor ki, say›n Hisarc›kl›o¤lu konuya tam hakim. “Acaba yerli ﬂirketler, ERDEM‹R’i ucuza m›
kapatacaklar?” gibi suiniyetli sorulara da peﬂinen cevap veriyor. “Millî sermaye ERDEM‹R’i
ucuza kapatacak gibi dedikodular hususunda da
çok rahats›z›z. (...) Elbette ki 33 ortakl› firman›n
bu ihaleyi kazanmas›n› istiyoruz. Kazanmasak
bile ülke ekonomisine katk› sa¤layacak en yüksek fiyat›n verilmesini temin etmeye çal›ﬂaca¤›z.
Kesinlikle ne say›n Baﬂbakan’la, ne de baﬂka birileriyle, ihale bize ucuza verilsin talebi ve görüﬂmeleri içinde de¤iliz. ﬁu anda Türkiye’nin, 5 milyon iﬂsize iﬂ bulmas›n›n maliyeti 250 milyar dolar, (...) Bugün yabanc› sermaye ülkemize gelmesin deme lüksümüz yok...”
Bizim de ﬂahsen bu sözlere ilave edecek bir sözümüz yok. ﬁuurlu bir vatanperver ancak böyle
konuﬂur. Ama bu aç›klamay› veren gazete, say›n
baﬂkana bir k›lç›k atmadan geçemiyor. Asl›nda,
iktidara bir sinyal veriyor. Meselâ ﬂöyle diyor:
“Türkiye’de Hisarc›kl›o¤lu, dünya devlerine ra¤men, ERDEM‹R’i almay› baﬂar›rsa, kariyerinde
yeni bir sayfa aç›labilir. Bu sayfa belki onu siyasete taﬂ›yabilir. Zaten ‘merkezde yeni bir siyasi
oluﬂum’ konuﬂuluyor. Bütün konuﬂmalarda, Hisarc›kl›o¤lu’nun ad› lider olarak geçiyor...” K›sacas› gazete, say›n Baﬂbakan’a, “Dikkatli ol, ihaleyi bunlara verdirirsen, ilerde koltu¤un, alt›ndan
kayabilir” demeye getiriyor.
Bu heriflerin hay›r konuﬂtu¤u görülmüﬂ müdür?
Gerekti¤inde ve zaman› geldi¤inde, Hisarc›kl›o¤lu gibi üstün yetenekli, helâl süt emmiﬂ, yi¤it
Anadolu çocuklar› elbette ki ortaya ç›kacaklard›r. Bu bizim duam›z ve en büyük umudumuzdur.
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Referans Gazetesi 31.08.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Tar›m Sektör Kurulu taraf›ndan haz›rlanan raporda, sektörün sorunlar› üretim, pazarlama ve politikalar olmak üzere üç boyutta de¤erlendirildi. Rapora göre, üretimde sorunlar, arazi
büyüklüklerinin optimum ölçekten uzak olmas›,
modern girdi kullan›m›n›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan geliﬂtirilmemesi, tar›msal girdilerin
önemli k›sm›nda d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan kurtulamamas› ve geniﬂ bir kesimde tar›msal üretimin pi-

T
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yasaya yönelik bir ekonomik faaliyet olmak yerine yaﬂam biçimi olarak alg›lanmas›ndan kaynaklan›yor.
Pazarlama alan›ndaki sorunlar ise öztüketimin
hala yüksek boyutlarla olmas›, arz-talep dengesinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂturulamamas›, Türkiye’ye özgü ürünlerin d›ﬂ piyasalarda yeterince
tan›t›lamamas› ve daha yüksek gelir getiren yaﬂ
meyve ve sebze ihracat›na yeterince önem verilmemesi olarak s›raland›.

Karma ürünler geliﬂtirilmeli
Rapora göre tar›msal politikalarda yaﬂanan s›-

AB’ye tam üyelik için zorunlu olan Ortak Tar›m
Politikas›’na (OTP) uyum konusunda da yeterli
geliﬂme sa¤lanamad›.

k›nt›lar›n baﬂ›nda, k›sa vadeli politikalar›n uygulanmas› ile orta ve uzun vadeli stratejilere dayal› sektör hedeflerinin belirlenmemesi geliyor.
Destekleme politikalar› ise içerik ve uygulama
yönünden bilimsel kriterlere uygun de¤il. Buna
ba¤l› olarak ürün deseni yeterince yönlendirilemiyor ve gereksiz arz fazlalar› yarat›l›yor. Ayr›ca

Raporda Türkiye’nin, mevcut kulvarlarda geçici
davranarak rekabet etmesi yan›nda kendi kulvarlar›n› yaratacak ﬂekilde de pazarlama stratejileri üretmesi gerekti¤i belirtilirken, bu amaçla,
cevizli incir, üzümlü incir, antep fist›kl› incir gibi
halen üretilen veya üretilecek karma ürünler geliﬂtirilmesi gerekti¤i de belirtildi.

TOBB’dan karma 3 alanda öneriler
Tar›m politikalar›

• Tar›msal girdilerin mutlaka reçete ile sat›lma-

• Politikalar›n tek elden yürütülmesi için Tar›m
ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› yeniden yap›land›r›lmal›

s›

• Tar›mla ilgili kamu kurumlar›ndaki teknik personel masa baﬂ›ndan kurtar›lmal›

zalar› kurulmal›

• Uygun bölgelerde organize organik tar›m hav-

• Do¤rudan gelir ödemeleri ürün ve kalite baz›nda farkl›laﬂt›r›lmal›

Tar›msal pazarlama

• Tar›ma ayr›lan bütçe art›r›lmal›

• Çiftçiler mutlaka etkin bir ﬂekilde örgütlenme-

• G›da güvenli¤i ve sürdürülebilir ekonomik büyüme aç›s›ndan stratejik olan ürünler tespit edilmeli ve bunlara yönelik farkl› stratejiler geliﬂtirilmeli

li
• Sözleﬂmeli tar›m uygulamalar›, sözleﬂme içerikleri adil olarak haz›rlanarak, geniﬂletilmeli
• Tar›msal ürünlerin pazarlamas›nda; çiftçi-tüc-

Tar›msal üretim
• Tar›m envanteri ç›kar›lmal› ve dinamik veri taban› oluﬂturulmal›, arazi beyannamesi uygulamas›na geçilmeli

car-iﬂleme tesisi-toptanc›-perakendeci-tüketici
aras›nda denetlenebilir bir arz zinciri oluﬂturulmal›
• Tar›m ürünleri veya iﬂlenmiﬂ tar›m ürünleri ih-

• Tar›m dan›ﬂman› uygulamas› daha yetkin mühendisler yetiﬂtirilerek geniﬂletilmeli

racat› yapan firmalar›m›z›n kurumsal olarak bir-

• Toprak, ürün, iklim, sulama ve havza haritalar› ç›kar›lmal›, buna ba¤l› olarak bölgelerin karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükleri belirlenmeli ve arazi kullan›m planlamas› yap›lmal›

rini sa¤layacak rasyonelleﬂme birlikleri kurmala-

• Üretici sertifikas› uygulamas›na baﬂlanmal›

standartlar› konusunda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n

• Tar›msal ürünler kalite ve sa¤l›k standartlar›n›
içeren bir ürün sertifikas› ile al›m sat›m› sa¤lanmal›

leﬂerek veya birleﬂmeden ortak hareket etmeler› teﬂvik edilmeli
• Tar›m ürünleri ihracat›nda kalite ve sa¤l›k
giderilmesi amac›yla önemli ihracat merkezlerinde uluslararas› düzeyde akredite olmuﬂ laboratuvarlar kurulmal›
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Eylül 2005
Milliyet Gazetesi, 08.09.2005

A¤ustos Zafer Bayram› kutlamalar›... Devletin zirvesi bir arada. Herkes gruplar halinde sohbet ediyor.
En yo¤un ilginin oldu¤u yerlerden biri de Cumhurbaﬂkan› Sezer’in oldu¤u grup, Sezer, etraf›ndakilerle konuﬂurken, birden TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’nu görüyor. Ve herkesin içinde ﬂu
cümleleri söylüyor:

30

“Erdemir için oluﬂturdu¤unuz ortak giriﬂimi des-

tekliyorum. Bunu Baﬂbakan’a da söyledim.”
Sezer’i yak›ndan tan›yanlar için bu oldukça ilginç
bir ç›k›ﬂ. Çünkü Sezer’in en belirgin özelli¤i ‘tarafs›z’ olmas›. Kimileri, Sezer’in bu yönünü, ‘Bu
kadar da tarafs›zl›k olur mu?’ diye eleﬂtirse de
Sezer, bu tavr›ndan hiç taviz vermedi. Bu aç›dan
yapt›¤› ç›k›ﬂ oldukça ilginç. ‹kincisi Sezer, kendinden öncekilere k›yasla iﬂ dünyas›na daha mesafeli yaklaﬂan bir Cumhurbaﬂkan›.
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Aç›k ve kesin bir tav›r
Sezer’in Hisarc›kl›o¤lu’na sözleri, bu konuda yeni bir yaklaﬂ›m geliﬂtirdi¤ini gösteriyor. Üstelik
bu tavr›n› Hisarc›kl›o¤lu ile özel bir konuﬂmada
sergilemiyor. Herkesin içinde aç›k ve net bir ﬂekilde deste¤ini aç›kl›yor.
Böylece, Erdemir için yerli gruplar›n oluﬂturdu¤u
ortak giriﬂim, devletin zirvesinden çok önemli bir
destek al›yor ve ihalede de çok önemli bir sayfa
aç›l›yor.

Destek için gönderilen 100 bin lira
korumaya al›nd›
Erdemir ortak giriﬂimine koordinatörlük eden
TOBB’a, dört bir yandan mektup ve havale geliyor. Giriﬂime karﬂ›l›ks›z destek vermek isteyenler ellerindeki k›s›tl› paralar› ya da ziynetleri vermek istiyorlar. TOBB bu ba¤›ﬂlar› kabul etmiyor.
Ancak bir mektup, TOBB camias›n› çok etkiliyor.
Mektupta ﬂu sat›rlar ve bir madeni 100 bin lira
var: “Size verebilece¤im tek param bu. Lütfen
kabul edin ve ihalede baﬂar›l› olun.”
TOBB Baﬂkan› bu paray› da geri göndermek istiyor. Ancak etraf›ndakiler, e¤er ihale al›n›rsa bu
paran›n ‘u¤ur paras›’ olmas›n› istiyorlar ve para
korumaya al›n›yor.

Yabanc›lar› reddettiler, kaynak
yerli olacak
TOBB’un kurdu¤u ortak giriﬂime yerli ve yabanc›
bankalar kaynak sa¤lamak için görüﬂmelerde
bulunuyorlar. Ancak ortak giriﬂim gurubu yabanc› bankalar› reddederek sadece yerli bankalardan oluﬂan bir konsorsiyuma onay verdi. Önü-
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müzdeki günlerde bu konsorsiyum da ortaya ç›kacak.
Bu arada ortak giriﬂim aç›k art›rmaya kal›rsa, art›rmaya TOBB’dan kimse kat›lmayacak, muhtemelen Ali Kibar ve onun oluﬂturaca¤› bir ekip kat›lacak.

Erdemir’de son teklifler
26 Eylül’de al›nacak
Erdemir’in yüzde 46.12’lik bölümünün sat›ﬂ› için
aç›lan ihalede, firmalar›n konsorsiyum bildirimi
için son tarih 23 Eylül 2005 olarak belirlendi.
Son tekliflerin 26 Eylül’de al›naca¤› Erdemir’de,
al›c› firmalar›n alan gezileri tamamlan›rken, bilgi
odas› süreci de bitti. Yönetici sunumlar› pazartesi ‹stanbul’da baﬂlayan Erdemir’de cuma günü
bu sürecinde tamamlanmas› öngörülüyor. Bunun ard›ndan ise 23 Eylül tarihine kadar firmalar
yapacaklar› konsorsiyumlar› bildirecek. Daha
sonra da 26 Eylül tarihinde ihalede son teklifler
al›nacak.

Vadeliye faiz fark›
Erdemir’e iliﬂkin nihai pazarl›k görüﬂmelerinin,
Özelleﬂtirme ‹daresi’nin bundan önceki teamüllerine bak›ld›¤›nda ekim ay›n›n ilk haftas›nda yap›lmas›n›n beklenebilece¤i vurgulan›yor. Teklifler peﬂin fiyat esas›na göre al›nacak. Ancak al›c›n›n vadeli seçene¤i tercih etmesi durumunda
ihale bedelinin yar›s›n› peﬂin ödeyecek. Kalan
bölümü yüzde 25’erlik dilimler halinde 2 y›lda
ödeyebilecek, ancak bu durumda y›ll›k yüzde 7
faiz ödemek zorunda kalacak.

Birgün Gazetesi 11.09.2005

OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 6 ayda
bir 364 odadan iﬂadamlar›n›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirdi¤i Ekonomide Durum Tespiti
ve Beklenti Raporu’nu düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna aç›klad›. Ankette ekonomi
daha uyumlu olacak diyenlerin oran›n›n yüzde
32.6, ayn› trendin devam etmesini bekleyenlerin
oran›n›n da yüzde 38.6 oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, toplam yüzde 71.2 oran›yla iﬂ dünyas›n›n ço¤unlu¤unun ekonomideki yavaﬂlamaya ra¤men güvenini korudu¤unu gösterdi¤ini vurgulad›.

T

‹stihdam›n önündeki en büyük engelin yüksek istihdam maliyetleri oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “bu mali yükler yüzünden istihdam adeta
cezaland›r›lmaktad›r” dedi. Sistem aç›¤›n› ve
prim yüklerini azaltacak bir sosyal güvenlik reformuna acilen ihtiyaç bulundu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, istihdam›n önündeki bir di¤er engelin de ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’nun faiz d›ﬂ› fazla
hedefinin tutturulmas› için kullan›lmas› oldu¤unu söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Fon tutar›n›n artmas› ileride bu
fonun kaynaklar›n›n esas amac› d›ﬂ›nda kullan›lmas›na yol açabilir ve mali disiplini olumsuz et-

kileyebilir. Bizim önerimiz iﬂsizlik sigortas› ile k›dem tazminat› sistemlerinin birleﬂtirilmesidir.
Bu yap›lam›yorsa iﬂçi ve iﬂverenden yap›lan kesintiler en az 5 y›l süreyle kald›r›lmal›d›r” diye
konuﬂtu.

“Faizler ‹ndirilmeli”
‹hracatç›n›n döviz kurunda yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n
temelinde reform sürecindeki gecikmeler yatt›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, son iki y›ld›r yo¤un
yurtd›ﬂ› sermaye giriﬂinin döviz kurlar› üzerinde
bask› oluﬂturdu¤unu anlatt›. Yap›sal reformlarda
at›lacak kararl› ad›mlar Merkez Bankas›’n›n faiz
indirimleri konusunda daha kararl› ve h›zl› ad›mlar atmas›n› sa¤layaca¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, faizlerin normal düzeye inmesiyle sermaye
giriﬂinin daha sa¤l›kl› olaca¤›n› ve böylece döviz
kurlar›n›n normal seyrine dönece¤ini söyledi.
Hükümetin mali disiplini baﬂar›yla sürdürmesini
olumlu bulduklar›n› ve takdir ettiklerini belirten
Hisarc›kl›o¤lu, “Ama faiz d›ﬂ› harcamalardaki art›ﬂ›n üzerindeki vergi yükünü art›rmas›ndan da
rahats›zl›k duyuyoruz. Faiz d›ﬂ› harcamalar›n enflasyonun üzerinde artmaya devam etmesi, vergi
yükünün de artmas›na sebep olmaktad›r” dedi.
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OBB taraf›ndan gerçekleﬂtirilen Ekonomik
Barometre Anketi’nin sonuçlar›n› de¤erlendiren Rifat Hisarc›kl›o¤lu, terör olaylar›n›n sanayi ve ticaret hayat›n› da olumsuz yönde
etkiledi¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, idari tedbirler
ve halk›n bilinçli ﬂekilde teröre yüz vermemesiyle tekrar istikrar ortam›na kavuﬂuruz” dedi. Cari
aç›¤›n bir y›lda yüzde 50 artt›¤›na dikkat çeken
Hisarc›kl›o¤lu, ortaya kal›c› istihdam politikalar›
konulmas›n›n zorunlu oldu¤unu söyledi.

T

Ekonomide terör endiﬂesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
aç›klad›¤› Ekonomik Barometre Anketi’ne göre,
ekonomi özellikle 2005’in ikinci yar›s›nda yavaﬂlama seyrine girdi, ancak ﬂu an için herhangi bir
durgunluk söz konusu de¤il. Anket sonuçlar›n›
de¤erlendiren TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ortaya konan verilerin bundan sonraki dönem
için yap›sal reformlara h›z kazand›r›lmas› gerekti¤inin “ikaz›” oldu¤unu söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri,
ekonomik barometre anketinin 2005 ikinci dö130

nem sonuçlar›n›, dün kamuoyuna duyurdu. Hisarc›kl›o¤lu, anketin ortaya koydu¤u baﬂl›ca sorunlar›n, “Ekonomideki yavaﬂlama, kâr marjlar›nda eskiye oranla yaﬂanan düﬂüﬂ, ihracat performans›ndaki kay›p ve kâr›n azalmas›, yeterli istihdam art›ﬂ› sa¤lanamamas›, yat›r›mlar›n h›z
kesmesi ve beklentilerin zay›flamas›” oldu¤unu
söyledi. TOBB’un oda ve borsa baﬂkanlar› ile
yapt›¤› bölge toplant›lar›n› da de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, “Yat›r›m teﬂvik sistemindeki aksakl›klar en önemli sorunlardan biri. ‹stihdam maliyetlerinin yüksek olmas› nedeniyle, Türkiye’de
istihdam adeta cezaland›r›l›yor.” dedi.

Artan terör olaylar›na dikkat çekti
Artan terör olaylar›n›n ekonomiye olan etkisiyle
ilgili bir soruyu da yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, terör
eylemlerinin bu ﬂekilde artmaya devam etmesinden ülkede yaﬂayan herkes gibi sanayi ve ticaret hayat›n›n da olumsuz etkilenece¤ini belirterek “‹dari tedbirler ve halk›n bilinçli ﬂekilde teröre yüz vermemesiyle tekrar istikrar ortam›na kavuﬂuruz.” dedi.
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eçti¤imiz Cumartesi günü Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun yapt›¤› bas›n toplant›s›nda çarp›c› veri ve anketler ile görüﬂler sunuldu.

G

Önce TOBB’un da ba¤l› oldu¤u Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odalar› Birli¤i Eurochambers’›n, Avrupa
Birli¤i’ne üye 25 ülke ile, 3 aday ülkede düzenli
olarak gerçekleﬂtirdi¤i anketin, Türkiye’ye iliﬂkin, 2005 y›l› sonuçlar› aç›kland›. Türkiye’nin
tüm bölgelerinden 5 bin 176 iﬂadam›n›n kat›ld›¤› anket sonuçlar› özetle; bu y›l geçen y›la k›yasla, ekonominin yavaﬂlad›¤›n› ancak henüz bir
durgunluk belirtisi olmad›¤›n›, geçen sene yüksek seyreden kar marjlar›n›n, bu sene h›zla düﬂmekte oldu¤unu gösteriyor.
Hisarc›kl›o¤lu, buradan yola ç›karak, üyelerini
uyard› ve art›k, eski usul çal›ﬂma döneminin sona erdi¤ini, kâr marjlar›n›n azald›¤›n› ve eskisi gibi 3-4 y›l içinde yat›r›m›n geri dönüﬂünün beklenmemesi gerekti¤ini, üretim ve faaliyet süreçlerinin gözden geçirilmesini, bundan sonra, sadece
sat›ﬂ hacmine, üretim kapasitesine ve ﬂirket büyüklü¤üne de¤il, ne kadar katma de¤er sa¤lad›klar› ve ne kadar verimli çal›ﬂt›klar›na odaklanma-

lar›n›, kurumsallaﬂmaya ve ortak iﬂ yapmaya yönelmek gerekti¤ini söyledi.
Ç›kan sonuçlardan birinin de “‹hracattaki kâr›n
azalmas›n›n, ihracat performans›n› düﬂürdü¤ü”
biçiminde özetlenebilece¤ini kaydeden TOBB
Baﬂkan›, ihracat kârl›l›¤›n›n azalmas›nda,
YTL’nin reel olarak de¤er kazanmaya devam etmesinin yan›s›ra, girdi maliyetlerinin, rekabet
içinde oldu¤umuz ülkeler seviyesine çekilememiﬂ olmas›n›n da, büyük rol oynad›¤›n› kaydetti.
‹stihdamdaki art›ﬂ sinyalinin, henüz yeterince
kuvvetli olmad›¤› sonucunun ç›kt›¤›n›, ﬂirketlerin
yüzde 60’›na yak›n›n, 2005’in tamam›nda istihdam düzeylerini aynen korudu¤unun görüldü¤ünü kaybeden Hisarc›kl›o¤lu, istihdam maliyetlerinin yüksekli¤i, mevzuat kaynakl› engeller ve sanayi aramal› ithalat›ndaki h›zl› art›ﬂ›n, istihdam›
olumsuz etkiledi¤ini söyledi.
ﬁirketlerin yat›r›m gerçekleﬂmesini ve planlar›n›
sorduklar›nda, “özellikle 2005’in ikinci yar›s›nda, ekonominin büyüme temposunda beklenen
yavaﬂlamaya paralel olarak, yat›r›mlarda da bir
yavaﬂlama beklendi¤ini gördüklerini kaydeden
TOBB Baﬂkan›, ﬂirketlere, ilk 6 ayda geliﬂmelerden nas›l etkilendiklerini ve ikinci 6 aya dair beklentilerini sorduklar›nda ise, “beklentiler zay›fla131
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makla birlikte iyimserli¤in korundu¤u” sonucunun ç›kt›¤›n› kaydetti.
TOBB Baﬂkan›, son dönemde yapt›klar› bölge
toplant›lar›ndaki gözlemleri ve de¤erlendirmeleri
hakk›nda da bilgi verdi.

Uyar›lar
Toplant›dan ç›kan özet sonuç, bizce “TOBB’un
ekonomik program›n ana çat›s›n› destekledi¤i
ama baz› rötuﬂlara ihtiyaç oldu¤unu da göstermesi” oldu. Tüm tahriklere ra¤men Hisarc›kl›o¤lu’nun, kur ve faizler konusunda beklenen sert
bir tutuma girmesi yerine, ekonomik koﬂullar›n
bu kur ve faiz geliﬂmelerini ortaya ç›kard›¤›n›,
bunlar›n özellikle yap›sal tedbirlerin h›zlanmas›yla yerine oturaca¤›n› söylemesi ise bizce olumluydu.
Hisarc›kl›o¤lu, özellikle sanayi aramal› ithalat›n›n art›k yerli sanayii olumsuz etkilemesine dikkat çekti. Hisarc›kl›o¤lu’nun bizce önemli mesaj-
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lar› aras›nda Hükümette yapt›¤› “h›zla büyüyen
cari harcamalar›n›z› kesip vergi oranlar›n› indirin” ça¤r›s› vard›. Yüksek vergi oranlar›n›n akaryak›t, sigara ve içkide çok büyük kaçaklara yol
açt›¤›n›, gayrimeﬂru yollar özendirdi¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu durumun mutlaka düzeltilmesi, gümrüklere mutlaka çeki düzen verilmesi
gerekti¤inin de alt›n› çizdi.
Bu arada yat›r›m teﬂvik sistemi kapsam›ndaki
49 ilden sadece 6’s›n›n, sistemden olumlu etkilendi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, kalan teﬂvikli 43 il ile sistem d›ﬂ›ndaki 32 il’de yo¤un ﬂikayetlerin bulundu¤unu kaydederek, yat›r›m teﬂvik
sisteminin, bölgelere ve sektörlere göre farkl›l›k
gösterecek ﬂekilde yeniden dizayn edilmesinin
ﬂart oldu¤unu söyledi.
Yani y›llarca popülizm yapm›ﬂ, üyelerinin tepkilerini hamasi biçimde dile getirmiﬂ olan TOBB, 4
y›ll›k de¤iﬂim çizgisini geliﬂtirmeye devam ediyor
ve art›k bilimsel verilerle, araﬂt›rmalarla ortaya
ç›k›p, sa¤duyulu biçimde eliﬂtirilerinide say›yor.
Bu, de¤iﬂimin gücünü ortaya koyan bir örnek.

Referans Gazetesi 12.09.2005

afta sonunda aç›klad›¤› anketle ekonomideki yavaﬂlamaya dikkat çeken Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ihracat
art›ﬂ› ve y›ll›k ortalama yüzde 7’lik büyüme h›z›n›n devam› için hükümetten 12 alanda reform
yapmas›n› istedi. Hukuk ve yarg› sisteminin iyileﬂmesi ve h›zlanmas›n› isteyen TOBB, kapsaml› bir e¤itim reformuna gidilmesi, mevzuat ay›klamas›, kamu personel rejiminin de¤iﬂtirilmesi,
vergi sisteminin modernize edilmesi, altyap›
sektörlerinde daha yayg›n serbestleﬂme, tar›m›n
devlet politikas› ile yönetilmesi gibi taleplerde
bulundu. TOBB, giderek artan ara mal› ithalat›n›n ise ekonomiyi tehdit eder hale geldi¤ini bildirdi.

H

Ekonomiye TOBB kriterleri

Sürdürülebilir büyüme
için 12 alanda reform
gerekiyor
Hafta sonu aç›klanan raporda, sanayi sektöründeki durgunluk e¤ilimi ve
verimlilik art›ﬂ›ndaki yavaﬂlamaya
dikkat çeken TOBB, siyasi otoriteden beklentilerini 12 maddede toplad›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) hafta
sonunda aç›klad›¤› “Ekonomide Durum Tespiti
ve Beklenti Raporu”nda ekonomik büyümenin
gelece¤i ile ilgili tespit ve uyar›larda bulundu.
TOBB, ekonomideki istihdam sorununa kal›c› çözüm için ihracat art›ﬂ› ve yüzde 7’lik ortalama
büyüme gerekti¤ini belirterek, “Ancak baﬂta sanayi sektörü olmak üzere ekonomide bir yavaﬂlama oldu¤u görülmektedir. Bunun gerisinde verimlilik art›ﬂlar›n›n eskisi kadar h›zla artmamas›
vard›r. Türkiye’nin bugünkü meselesi verimlilik
art›ﬂlar›n› devam ettirmektir. Ancak istihdam tasarrufu yoluyla gerçekleﬂtirilen verimlilik art›ﬂlar›n›n sonuna gelinmiﬂtir” uyar›s›nda bulundu.
TOBB, büyümenin devam› için siyasi otoriteden
beklentilerini ise 12 baﬂl›k alt›nda topland›.

azald›¤› bir ortamda ara mal› ithalat›ndaki art›ﬂ›n
h›zla devam etti¤i, bu art›ﬂ›n petrol ve do¤algaz
ithalat› hariç ilk 6 ayda yüzde 17’ye ulaﬂt›¤› anlat›larak, bunun önümüzdeki dönemde ekonomide önemli s›k›nt›lara yol açacak ölçüde ciddi bir
geliﬂme oldu¤u ifade edildi. Ara mal› ithalat›n›n
hem istihdam› hem de yurt içi piyasada iﬂ yapan
müteﬂebbisleri olumsuz etkiledi¤i anlat›lan raporda, bu geliﬂmenin ayn› zamanda ihracat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›n› art›rd›¤›n› ve ihracat›n ülke
içinde b›rakt›¤› katma de¤eri azaltt›¤› vurguland›.
Ara mal› ithalat›n›n h›zl› art›ﬂ›n›n iç piyasada karﬂ›l›ks›z çek-senet hacmini de yükseltti¤i ifade
edilen raporda, 2005’in ilk 7 ay›nda karﬂ›l›ks›z
senet say›s›n› yüzde 52 (468 bin), karﬂ›l›ks›z se-

Ara mal› ithalat› s›k›nt› yarat›yor

net tutar›n› yüzde 81 (1.4 katrilyon TL), karﬂ›l›k-

TOBB’un aç›klad›¤› raporun “Büyüme Sürecinin
Devam›” baﬂl›kl› bölümünde büyüme h›z›n›n

s›z çek say›s›n› da yüzde 14 (638 bin) art›rd›¤›
kaydedildi.

TOBB’un siyasi otoriteden bekledi¤i reformlar
1. Mali Disiplin Sürmeli

4. Kamuda Reform ﬁart

Bütçe aç›¤›n›n düﬂürülmesi sadece gelir art›ﬂ› ve
faiz giderlerinin azalmas›yla de¤il, faiz d›ﬂ› (cari)
harcamalar›n da azalmas›yla sa¤lanmal›.

Kamu yönetiminin temel görevi, adil rekabet ortam›n›n tesisi olmal›. Reformun baﬂar›l› olmas›
için ilgili çerçeve yasa ile birlikte paketin tümü
bir bütün içinde haz›rlanmal› ve kamuoyuna sunulmal›. Reform sürecini yönetecek mekanizma
baﬂtan tesis edilmeli.

2. Yarg› Sistemi ‹yileﬂmeli
Yarg› sürecinin h›zlanmas› için fiziki koﬂullar iyileﬂtirilmeli, hakimler say› ve nitelik olarak uluslararas› standartlara ç›kar›lmal›. Yozlaﬂan bilirkiﬂilik yerine, teknik ihtisas üniteleri kurulmal›. Yeni Ticaret Kanunu bir an önce yasalaﬂt›r›lmal›.

3. Mevzuat Ar›nd›r›ls›n
Bugüne kadar ç›kar›lan 14 bine yak›n kanun ve
KHK, bunun iki-üç kat› kadar da tüzük ve yönetmelik bulunur. Türkiye bir hukuk de¤il mevzuat
devletidir. Bu nedenle mevzuattan ar›nd›rma reformu yap›lmal›.
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5. Personel Rejimi De¤iﬂsin
Kamu kesiminde liyakati ve performans› baz
alan ücret ve performans sistemine dayal› yeni
bir personel rejimi kurulmal›.

6. E¤itim Reformu Gerekiyor
Sadece okul yaparak e¤itim seferberli¤i olmaz.
Çocuklar için kaliteli e¤itim, büyükler için istihdam olanaklar›n› art›ran aktif iﬂgücü politikalar›
uygulanmal›. Genç giriﬂimciler bilgi teknolojisine
yönlendirilmeli. Meslek okullar›nda sanayinin ihtiyaç duydu¤u müfredat vurgulanmal›.

7. Vergi Sistemine Dizayn

10. Sanayi Stratejisi Olmal›

Ekonomi de¤iﬂirken vergi sistemi ayn› kalamaz.
K›smi de¤iﬂiklikler de¤il modern bir vergi sistemine ihtiyaç var. Vergi rejimi, kay›t içine girmeyi
özendirecek ﬂekilde yeniden tasarlanmal›. Faiz
harcamalar›ndan yap›lan tasarruf vergi oranlar›n›
kademeli indirmekte kullan›lmal›, kay›t alt›na giren sektörler vergi indirimlerinde öncelik almal›.

Sanayi envanterini ortaya ç›kartacak, avantajl›
dezavantajl› sektörleri belirleyecek Sanayi Envanter Sistemi kurulmal› ve güncel olarak takip
edilmeli. Bu sisteme dayanarak sanayi stratejisi
tespit edilmeli, bu çerçevede yat›r›m teﬂvik sistemi yeniden dizayn edilmeli.

8. Altyap› Serbestleﬂmeli

11. Tar›ma Çerçeve Kanunu

Sektörlerin serbest rekabete aç›lmas›n›n neler
getirece¤i yurt içi hava yolu taﬂ›mac›l›¤›, uzun
mesafe telefon iﬂletmecili¤i, do¤al gaz da¤›t›m
sektörlerinde görüldü. Girdi maliyetini azaltmak
için elektrik-do¤algaz da¤›t›m›, telekom, havayolu taﬂ›mac›l›¤›, demiryolu ve limanlarda serbestleﬂme art›r›lmal›.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi tar›m politikas›n›n esas›n› belirleyen bir çerçeve kanunun bir an
önce ç›kart›lmas› oldukça önemli. Tar›m sektörü
için belirlenmiﬂ bir devlet politikas› olmal›. Politika, hükümetlerle birlikte de¤iﬂmemeli.

12. Turizme Politika
9. Sosyal Güvenlik Reformu
Sistem, çal›ﬂan ve iﬂverenlerin prim yükünü art›rmadan mükellef taban›n›n yay›lmas› ile rahatlat›lmal›. Reform tasar›s› gecikme yaﬂanmadan
Ekim’de yasalaﬂt›r›lmal› ve 2006’dan itibaren
uygulanmal›.

Türkiye’nin turizm potansiyelini iyi de¤erlendirmek için kamu ve meslek kuruluﬂlar› iﬂbirli¤i ile
kamu-özel sektör iﬂbirli¤i modeli olarak bilinen
modeli bütün sektöre uygulamak büyük önem
taﬂ›yor. Konaklama vergisi ve telif haklar› düzenlemesi de¤iﬂtirilmeli.
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OBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Filistin-‹srail
yat›r›m projesine Dünya Bankas›’ndan
destek buldu. Erez sanayi bölgesinini ﬂletimi TOBB’a verilecek.

T

Hükümet AB’ye
yo¤unlaﬂ›rken, Ortado¤u
sürecinde TOBB devrede
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Irak’ta Anayasa sürecinin kilitlenmesi ve ﬂiddetin t›rman›ﬂ› olumsuz geliﬂmelerin baﬂ›nda geliyor. Öte yandan olumlu geliﬂmeler de var. Bunlar›n baﬂ›nda da ‹srail’in 38 y›ld›r Gazze’de askeri yönetime dayanan varl›¤›n› dün resmen sona
erdirmiﬂ, Baﬂbakan Ariel ﬁaron’un kendi iktidar›n› tehlikeye atarak verdi¤i çekilme sözünü dün
yerine getirmiﬂ olmas›. Bölgede hâlâ baz› güvenlik sorunlar› yaﬂan›yor olmas› da do¤al.

D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, 60’›nc› y›l›nda reforma haz›rlanan Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu haz›rl›klar› için New York’taki temaslar›na dün
baﬂlad›. Gül’ün 20 gün kadar sürecek New York
temaslar› Irak ve Ortado¤u’daki geliﬂmeleri de
kapsayacak ancak a¤›rl›k Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerde olacak. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n da
BM Zirvesi için New York’a geliﬂiyle, Gül’ün a¤›rl›¤› neredeyse bütünüyle 3 Ekim’de Avrupa Birli¤i ile baﬂlayacak üyelik müzakereleri öncesi temaslara kaym›ﬂ olacak. Hükümet, AB ile bu kritik aﬂama öncesi son ince ayarlar› BM zirvesi vesilesiyle ABD’de yapacak.

Ancak as›l iﬂ bundan sonra baﬂl›yor. ‹srail ve Filistin’in yan yana yaﬂayabilir iki devlet halinde
birbirini kabul etmeleri, aradaki askeri güç uçurumuna karﬂ›n nas›l mümkün olacak? Bu uçurumun etkisini art›ran unsurlar›n baﬂ›nda, Filistinlilerin yaﬂad›¤› ekonomik felaket de geliyor. Eylül
2000’de ﬁaron’un Harem-üﬂ ﬁerif’e giriﬂi ile
baﬂlayan ‹kinci ‹ntifada, en büyük zararlar›ndan
birini de Filistinli iﬂçilere vermiﬂ durumda. ‹ntifada öncesinde 146 bin Filistinli, yani toplam Filistin iﬂgücünün yüzde 22’si ‹srail pazar›nda çal›ﬂ›rken, ‹ntifada sonras›nda bu say› 57 bine, iﬂ
gücünün yüzde 9’una düﬂmüﬂ. Yüzde 12 kabul
edilen iﬂsizlik ise yüzde 30’un üzerine f›rlam›ﬂ.
Yaln›zca Gazze’de 2004’ün ilk yar›s›nda iﬂini
kaybedenlerin say›s› 20 bin.

Türk diplomasisinin dikkati AB ile iliﬂkilere yo¤unlaﬂ›yor. Ancak Ortado¤u’da da kritik geliﬂmeler var.

Gazze’deki Erez yerleﬂim bölgesinde bulunan organize sanayi bölgesi, toplu iﬂ kayb›n›n oda¤›nda. 200 iﬂyeriyle 6 bin kiﬂiye iﬂ sa¤layan bölge,

ikinci ‹ntifada’dan bu yana terk edilmiﬂ durumda.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin giriﬂimi ve
hükümetin deste¤iyle 2004 y›l›nda baﬂlat›lan ve
daha önce benzeri görülmemiﬂ bir giriﬂimin oda¤›nda da ﬂu anda bu bölgenin canland›r›lmas›
var. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, ‹srail ve Filistin odalar birli¤i baﬂkanlar›n› bir araya
getiren ‘Ankara Forumu’ projesi bir süredir üçlü
toplant›lar halinde mesafe al›yordu. Bu mesafe,
Filistin Baﬂbakan› Mahmut Abbas’›n Gazze’deki
çekilme sürecinin tamamlanmas›na k›sa süre
verdi¤i sinyalle, somut sonuç verecek noktaya
geldi. Hükümetlerin resmi onaylar›n›n verildi¤i
noktada, TOBB’un ‹srail ve Filistin sanayi ve ticaret odalar›yla vard›¤› anlaﬂma uyar›nca Erez sanayi bölgesinin iﬂletimi TOBB’a b›rak›lacak.
TOBB buraya yaln›zca Türkiye, ‹srail ve Filistin’den de¤il, dünyan›n di¤er yerlerinden de yat›r›mc› çekmeyi planl›yor. Eski Dünya Bankas›
Baﬂkan› ve halen Ortado¤u Yol Haritas› için
Dörtlü Giriﬂim’in (BM, AB, ABD, Rusya) Gazze
Temsilcisi James Wolfensohn, bu projeye ilgisini, temmuz ay›ndaki G-8 zirvesinin hemen ard›ndan Ankara’ya gelip bu konuyu görüﬂerek göstermiﬂti.
Hisarc›kl›o¤lu dün Washington’da Wolfen-

sohn’un halefi, eski ABD Savunma Bakan Yard›mc›s› Paul Wolfowitz’le bir görüﬂme yaparak
projeyi anlatt›. Hem ABD’nin, hem de AB’nin bölgesel iﬂbirli¤i perspektifine oturan projeye Dünya Bankas›’n›n ilkesel deste¤i bu görüﬂmeyle
sa¤lanm›ﬂ gibi görünüyor. Muhtemelen Erdo¤an’›n ﬁaron ve Abbas ile bir kez daha görüﬂmesinin ard›ndan Hisarc›kl›o¤lu Washington’dan
Kudüs’e geçerek ‹srail ve Filistinli muhataplar›yla projeye ekim ay›nda baﬂlanabilmesi üzerine
anlaﬂma yapacak.
TOBB Baﬂkan› bu konuda ﬂunlar› söylüyor: “Türkiye’ye dünyada yeni iﬂ imkânlar› yaratmak gibi
bir görevimiz var. Bu durumda, hem Türkiye’nin
‹srail ve Filistin’le iﬂ imkânlar›n› art›r›p ülkeye girdi ve istihdam imkân› sa¤lamak, hem de bölgesel bar›ﬂa katk›da bulunarak genel planda iﬂ ortam›n›n geliﬂmesini sa¤lamak gibi ikili bir çabam›z var. Filistinli gençler iﬂ bulup rahat yaﬂamad›kça, bar›ﬂ› sa¤lamak zorlaﬂ›r. Bölgeye istikrar
geldikçe iﬂ imkânlar› artar ve bundan iﬂsiz Türk
gençleri de yararlan›r. D›ﬂ iliﬂkiler yaln›z askeri
güçle de¤il, daha çok ekonomik güçle geliﬂiyor.
Türk ﬂirketleri küresel geliﬂmeye ayak uydurdukça, Türkiye’de küresel sistein daha çok parças›
haline gelecek. Önümüze ç›kan f›rsatlar›, herkesin yarar›na olacak ﬂekilde de¤erlendirmenin
yollar›n› ar›yoruz.”
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Milliyet Gazetesi 14.09.2005
mas› için neler yap›labilece¤i, Türkiye’nin buna
nas›l katk›da bulunabilece¤i konusunda üçlü (Filistin-‹srail-Türkiye) bir toplant›ya ev sahipli¤i
yapt›. Bu, ilk ad›md›. ﬁimdi baz› önemli projelerin olgunlaﬂt›r›lmas› ve hayata geçirilmesi aﬂamas›na giriliyor.
Bunlardan biri Gazze’de “Erez Sanayi Bölgesi”nin kurulmas› ile ilgili projedir ki, bu (daha önce Ankara’daki toplant›da al›nan karara göre)
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) yönetimine verilmiﬂtir. Halen TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ABD’deki temaslar›nda bu büyük
proje için, destek ar›yor.

srail’in Gazze ﬁeridi’nden yerleﬂimcilerin ard›ndan askerlerini de çekmesi ile ortaya ç›kan yeni durum, Türkiye’nin bölgede daha aktif bir rol oynama ﬂans›n› art›r›yor.

‹

38 y›ll›k ‹srail iﬂgalinden sonra Gazze bölgesi
ﬂimdi Filistin yönetimi alt›nda bir siyasal ve ekonomik yap›lanma sürecine giriyor. Gazze’de siyasal istikrar›n kurulmas› ve ekonomik kalk›nman›n gerçekleﬂmesi, bar›ﬂ için “yol haritas›”na dönülmesinin -ve ba¤›ms›z Filistin devletinin kurulmas›n›n da- yolunu açacakt›r.
‹ﬂte bu süreçte Türkiye’nin, hem siyasal, hem
ekonomik alanda, önemli rolü ve katk›lar› olabilir. Ankara bir süreden beri bu yönde çal›ﬂmalar
yap›yor. ‹srail ve Filistin liderleri ile sürekli temas halinde bulunan Türk hükümeti, Gazze’nin
boﬂalt›lmas›ndan sonraki müsait havadan yararlan›p, ‹srail-Filistin uzlaﬂmas› için gereken yeni
ad›mlar›n at›lmas›na yard›mc› olabilir. ‹srail ile
Pakistan’› yak›nlaﬂt›ran Ankara, böyle bir misyonu da yerine getirebilecek yetene¤e sahiptir...
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Türkiye’nin böyle bir projenin gerçekleﬂmesine
önayak olmas›, hem Filistin halk›n›n ekonomik
geliﬂmesine (ve dolay›s› ile siyasal istikrara kavuﬂmas›na) katk›da bulunacak, hem de Türk firmalar›n›n bölgede iﬂ olanaklar›na sahip olmas›na yol açacakt›r...

‹srail’in Gazze ﬁeridi’nden çekilmesi, bar›ﬂ sürecinin gelece¤i aç›s›ndan, baz› umutlar yaratm›ﬂ
bulunuyor. Bu, ﬁaron’un cesur bir at›l›m› idi. Her
ne kadar Gazze - havada ve denizde, ayr›ca s›n›rlar›nda- ‹srail denetiminden tam kurtulam›yorsa
da, e¤er her ﬂey yolunda giderse, bu süreçte yeni olumlu geliﬂmeler olabilir; örne¤in Gazze ﬁeridi’nden ‹srail kontrolünün kalkmas›, Bat› ﬁeria
üzerinde de müzakerelerin baﬂlamas› sa¤lanabilir.
“Her ﬂey yolunda giderse” derken kastedilen iki
ﬂey var: Filistin taraf›nda Abbas yönetiminin otoritesini tam kurmas› ve güvenli¤i sa¤lamas›... ‹srail taraf›ndan da ﬁaron hükümetinin Gazze’den
sonra Bat› ﬁeria’n›n da Filistin yönetimine devri
konusunda kararl›l›¤›n› ortaya koymas› ve bu
yönde ad›mlar atmaya baﬂlamas›...

Ama k›sa vadede Türkiye’nin as›l rolü ve katk›s›,
ekonomik alanda olacak gibi görünüyor.

Kuﬂkusuz her iki taraf için de bu ﬂartlar› yerine
getirmenin büyük zorluklar› var. Ama önemli olan
ﬂimdi, y›llardan beri kazan›lan bu yeni ivmeyi
sürdürmektir.

Ankara geçenlerde, Gazze’nin ekonomik kalk›n-

‹ﬂte Türkiye’nin bölgesel rolü için bir f›rsat...

Hürriyet Gazetesi 14.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
‹srail’in boﬂaltt›¤› Erez Sanayi Bölgesi’nin
iﬂletilmesi için, ABD’de yapt›¤› temaslar›n
ilk günü olumlu geçti. Dünya Bankas› Baﬂkan›
Paul Wolfowitz, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu kabul ederek, bölge konusundaki çal›ﬂmalar›n› dinledi ve üzerlerine düﬂenleri yerine getireceklerini söyledi.

T

Türk müteahhitlerinin uluslararas› tecrübelerinin
büyük oldu¤unu, ﬂimdiden Filistinli iﬂadamlar›
ile ortakl›klar kurabileceklerini belirten Wolfowitz, önümüzdeki dönemde bölgede altyap› yat›r›mlar›n›n baﬂlayaca¤›n›, bu ortakl›klar ile iﬂ yapman›n her aç›dan yararl› olaca¤›n› söyledi. Toplant›da Filistin’de çok yüksek olan iﬂsizlik probleminin çözümü için bu tür projeler ve ortakl›klar›n önemine de¤inildi¤i kaydedildi.
Bu arada Wolfowitz’in Hisarc›kl›o¤lu’na, Filistin’de yürüttükleri bu tür projelerin yayg›nlaﬂt›r›labilece¤ini kaydederek, örne¤in Irak’ta da özel
sektörün önderli¤inde bu tür organizasyonlara
girilebilece¤ini belirtti¤i ve TOBB’un bu konuda
da proje üretebilece¤ini söyledi¤i ö¤renildi.

Wolfowitz’in Erez Sanayi Bölgesi’nin biran önce
hayata geçirilmesi ve TOBB koordinatörlü¤ünde
bu iﬂin yap›lmas› için gerekenleri dinledi¤i, not
ald›rarak üzerinde çal›ﬂacaklar›n› belirtti¤i ifade
edildi.
Hisarc›kl›o¤lu ve ekibinin Dünya Bankas›’nda
yapt›¤› temaslar›n ard›ndan IMF’nin Türkiye’nin
de içinde bulundu¤u Avrupa Sorumlusu Michael
Deppler ile de görüﬂtü¤ü bu görüﬂmede Türkiye
ekonomisinin ele al›nd›¤› belirtildi.

CSIS - TOBB Temas Grubu
TOBB Heyeti’nin Washington’daki temaslar›n›n
ilk gününde ABD’nin düﬂünce kuruluﬂlar›ndan
CSIS’de oluﬂturulan, CSIS-TOBB Temas Grubu
toplant›s› da yap›ld›. Toplant›n›n gündemi tümüyle Erez Sanayi Bölgesi ve bu bölgenin yeniden iﬂletilmesi için yap›lan çal›ﬂmalar›n anlat›lmas› konu hakk›ndaki sorunlar›n yan›tlanmas› idi.
Toplant›ya CSIS yetkililerinin yan›s›ra D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›, ABD Hazinesi ile Dünya Bankas›’n›n
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konuyla ve bölgeyle ilgili uzmanlar› kat›ld›. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, ‹srailli, Filistinli ve Türk iﬂadamlar›n›n oluﬂturdu¤u Ankara Forumu ve Forumun ilk
somut projesi olan Erez Sanayi Bölgesi’nin yeniden iﬂletilmesi konusunda yap›lanlar› anlatt›.
‹ﬂadamlar› olarak bütün siyasi sorunlar› çözme
gibi bir iddialar›n›n bulunmad›¤›n› ancak bar›ﬂ›n
sa¤lamlaﬂt›r›lmas› için bu tür projelerin yarar›
olaca¤›na de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, bu süreçte
hem ‹srailli, hem Filistinli hem de Türk hükümetlerinin büyük desteklerini gördüklerini söyledi.

Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) Direktörü Güven Sak da, gelinen noktay› ve at›lmas› gereken son ad›mlar›n neler oldu¤unu anlatt›.
Sak, her iki taraf›n da Türkiye ve TOBB’a güven
duymalar›yla bu aﬂamaya gelindi¤ini, bölgenin
cazip k›l›nmas› ve yat›r›mlar›n çekilmesi için at›lmas› gereken ad›mlar› da belirtti.

TOBB olarak bu projeye inand›klar›n› ve her üç
taraf için de yararl› gördüklerini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, s›k›ﬂt›klar› yerde politikac›lar›n deste¤ini görmelerinin, projenin bu aﬂamaya gelmesinde çok yararl› oldu¤unu kaydetti.

Hisarc›kl›o¤lu Baﬂkanl›¤›ndaki TOBB Heyeti dün
New York’a geçerek, G-8’lerin bölgenin yeniden
imar› için görevlendirdi¤i, bu iﬂ için ayr›lan 3 milyar dolarl›k fonu yöneten, eski Dünya Bankas›
Baﬂkan› James Wolfenshon ile de bir görüﬂme
yapt›.

Daha sonra bölgeyi ve projeyi anlatan Türkiye
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Toplant›n›n ard›ndan verilen kokteyle ABD Savunma Bakan Yard›mc›s›, ABD’nin eski Ankara
Büyükelçesi Eric Edelman da kat›ld›.

Referans 15.09.2005

TOBB Erez Projesi’ni
yoktan var etti
Filistin’in yeniden imar›ndan sorumlu
eski Dünya Bankas› Baﬂkan› James
Wolfersohn TOBB heyetini överek,
‘Erez projesini s›f›rdan, yoktan haz›rlad›n›z ve gündemin ortas›na koydunuz’ dedi.
Washington’da Erez Projesi’ne destek için temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Heyeti, önceki gün, (Sal› günü) bir
günlü¤üne önemli bir görüﬂme için New York’a
geçip tekrar Washington’a ve hemen ard›ndan
da Ankara’ya geçti.
New York’u Filistin’in yeniden imar›ndan sorumlu Eski Dünya Bankas› Baﬂkan› James Wolfenshon ile, özel ofisinde bir toplant› yap›ld›.
Wolfenshon’un TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na, “Bu projeyi hiç yokken, s›f›rdan haz›rlan›p,
gündemin ortas›na koydunuz” diyerek, çabalar›ndan ötürü TOBB’a teﬂekkür etti.

ashington’da Erez projesine destek
için temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) heyeti,
önceki gün, New York’ta önemli temaslarda bulundu. New York’a Filistin4in yeniden imar›ndan
sorumlu eski Dünya Bankas› Baﬂkan› James
Wolfensohn ile, özel ofisinde bir toplant› yap›ld›.
Wolfensohn’un TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na, “Bu projeyi hiç yokken, s›f›rdan haz›rlan›p,
gündemin ortas›na koydunuz” diyerek, çabalar›ndan ötürü teﬂekkür etti. Wolfensohn’un bölgenin altyap› yat›r›mlar›n›n tamamlanmas›, Filistinli iﬂadamlar›n›n e¤itilmesi ve iﬂletme için gereken di¤er ad›mlar konusunda büyük ihtimalle finansman deste¤i sa¤layacaklar›n› söyledi¤i de
ö¤renildi. TOBB heyeti temaslar›n› tamamlayarak dün ABD’den Ankara’ya döndü.

W

Filistin’in yeniden imar› için kurulan G-8 deste¤indeki, Quartet’in temsilcisi seçilen Wolfenshon, ayn› zamanda bu iﬂ için ayr›lan 3 milyar dolarl›k fonu da yönetiyor. Bu fona Wolfenshon’un
kiﬂisel olarak da katk›da bulundu¤u biliniyor.
Wolfsohn’un toplant›da Erez Sanayi bölgesinin
iﬂletmeye aç›lmas› için, “TOBB’a deste¤inin tam
oldu¤unu” aç›kca belirtti¤i, bu deste¤i her tarafta deklere etmelerini istedi¤i ö¤renildi. Hisarc›kl›o¤lu’nun 21 Eylül’de konuyu da görüﬂmek üzere ‹stanbul’da toplanacak olan Ankara Platformu
toplant›s›na davet etti¤i Wolfenshon’›n “Gelmeyi
çok isterdim ama bu tarihte ABD’de önemli bir
toplant›m var. Ancak size deste¤imizin tam oldu¤unu göstermek için, 4 yard›mc›mdan birini, bir
büyükelçiyi toplant›ya gönderece¤im” dedi¤i kaydedildi.
Hisarc›kl›o¤lu’nun ABD’de yapt›klar› temaslarda
Dünya Bankas› Baﬂkan› Wolfowitz’in destek vaadi. CSIS’de konuyla ilgili toplant› yap›l›p, ilgili
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kuruluﬂ temsilcilerine projeyi anlatt›klar›n› belirtti¤i ve Filistin Baﬂbakan› Abbas’›n da deste¤inin
teyit edildi¤ini söyledi¤i ö¤renildi.
Wolfensohn’un daha önce Ankara’da biraraya
geldi¤i “TOBB Baﬂkan› ile toplant›ya haz›rl›kl› girdi¤i gözlenirken, proje için tüm taraflardan övgü
duydu¤unu belirtti¤i ve bu giriﬂimin baﬂar›ya ulaﬂaca¤›na inand›¤›n› söyledi¤i ö¤renildi. Wolfensohn’›n ‹srail ve Filistin taraflar›yla konuyu görüﬂtü¤ünü, onlar›n olumlu bakt›¤›n› bildi¤ini söyleyerek, bu fona para yat›ran ABD ve AB’nin ikna
edilmesinin önemine de de¤indi¤i belirtildi.

Finansal destek aran›yor
ABD’deki temaslar›n ard›ndan, tüm taraflar›n da
destek verdi¤inin anlaﬂ›ld›¤›n› ifade eden Wolfenshon’›n “Bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi için bence bir engel yok, çabalar› yo¤unlaﬂt›r›p, bu iﬂi biran önce baﬂlatmak gerekiyor”
dedi¤i ö¤renildi.
Bu arada Wolfensohn’›n projenin daha rahat hayata geçirilmesi için, TOBB Baﬂkan› ve heyetinin
baz› konular için dikkatini çeken Wolfenshon’›n,
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özellikle ‹srail taraf›n›n güvenlik aç›s›ndan büyük
kayg› duydu¤unu, bu bölgenin güvenli¤i konusunda, giriﬂ ç›k›ﬂlar için en ince detay›na kadar
konunun planlanmas› gerekti¤ini belirtti¤i ö¤renildi.
Buna karﬂ›l›k TOBB Heyetinin toplant›larda bu
konunun gündeme geldi¤ini, güvenlik için bir
planlamay› baﬂlatt›klar›n› belirterek, her iki taraf›n da onay›n› alacak bir güvenlik sistemi için somut ad›mlar›n at›lmaya baﬂlad›¤›n› söyledikleri
belirtildi.
Bu arada TOBB Heyeti Wolfenshon’›n manevi
deste¤inin çok önemli oldu¤unu, kendisine belirtti¤i ve bunun yan›s›ra finansman aç›s›ndan da
Fon olarak, yard›mc› olup olamayacaklar›n› sordu¤u kaydedildi. Wolfenshon’›n buna karﬂ›l›k,
“finansman deste¤i için haz›rlayacaklar› bir raporu kendisine iletmelerini istedi¤i” ö¤renildi.
Wolfenshon’›n bölgenin altyap› yat›r›mlar›n›n tamamlanmas›. Filistinli iﬂadamlar›n›n e¤itilmesi
ve iﬂletme için gereken di¤er ad›mlar konusunda, uygun gördükleri takdirde, büyük ihtimalle finansman deste¤i sa¤layacaklar›n› söyledi¤i de
ö¤renildi.

Referans Gazetesi 16.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Uluslararas› Para Fonu’na (IMF) vergilerin
yüksekli¤inden ve her geçen gün artan vergi yükünden yak›nd›. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu geçti¤imiz pazertesi IMF Avrupa sorumlusu Michael Deppler’i New York’ta ziyaret etti.

T

Vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden yak›nan Hisarc›kl›o¤lu’na, Deppler’in “Türkiye’deki vergi oranlar›n›n yüksek oldu¤unu kabul ettiklerini” söyledi¤i ö¤renildi. Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu’nun
Deppler’e, “Siz harcamalar için kaynak bulun
dedikçe, bizim üzerimizdeki vergiler art›yor, ondan sonra da siz de vergilerin yüksekli¤inden yak›n›yorsunuz” diyerek, bu konuda IMF’nin tavr›n›
eleﬂtirdi¤i belirtildi. Toplant›da Deppler’in ise
tekstil ve turizm sektöründeki KDV oranlar›n›n
indirimine iliﬂkin taleplerinin do¤ru olmad›¤›n›
söyledi¤i, kaydedildi. Hisarc›kl›o¤lu ile Deppler,
bu sektörlerdeki vergi oranlar›n›n yeniden göz-

den geçirilmesi, kay›t d›ﬂ›na kay›ﬂ›n önlenmesi
konusunda ortak çal›ﬂma yapma karar› ald›lar.

Vergi reformunun ana hatlar› belli
oldu.
• Yat›r›m indirimi kalks›n
• Büyük çiftçiler defter tutsun
• Çal›ﬂmayan eﬂ ve çocuk için vergi indirimi
• Yüksek ücretliler kendi ücretlerini beyan etsin.
• Beyannameler 6 ay sonra revize edilsin.
• Kãr›n› vergi cennetinde oluﬂturana stopaj gelsin.
• Vergi incelemesine kazanç karnesi uygulayal›m
• Büyük yat›r›m yapana anlaﬂmal› mükellefiyet
• Kurumlar vergisi beyan› birleﬂtirilsin
• Özel mükellefiyet getirilmeli
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IMF kaynak bulun diyor
Türkiye’de vergi art›yor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), IMF’e
vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden ve her geçen
gün artan vergi yükünden yak›nd›. Erez projesinin tan›t›m› için Washington ve New York’ta bir
dizi temasta bulunan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve beraberindeki Heyet, geçti¤imiz pazartesi günü IMF’in Türkiye’yi de içine alan Avrupa sorumlusu Michael Deppler’i de ziyaret ederek, bir toplant› yapt›.
Hisarc›kl›o¤lu’nun geçen hafta Hükümete de ileterek, kamuoyuna aç›klad›¤› Eurochambers kapsam›nda yap›lan iﬂ alemindeki beklentiye dönük
anket sonuçlar› ve bölge toplant›lar› de¤erlendirme raporunun bulgular›ndan Deppler’e de söz
ederek, baz› konularda önlem alma ihtiyac›n›
IMF’e de iletti.
Vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden yak›nan Hisarc›kl›o¤lu’na, Deppler’in “Türkiye’deki vergi oranlar›n›n yüksek oldu¤unu kabul ettiklerini” söyledi¤i ö¤renildi. Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu’nun
Deppler’e, “Siz harcamalar için kaynak bulun
dedikçe, bizim üzerimizdeki vergiler art›yor, ondan sonra siz de vergilerin yüksekli¤inden yak›n›yorsunuz” diyerek, bu konuda IMF’in tavr›n›
eleﬂtirdi¤i belirtildi. Hisarc›kl›o¤lu’nun raporu
aç›klarken yapt›¤› gibi, cari harcamalardaki yüksek art›ﬂ için IMF’in de dikkatini çekerek, “harcamalar›n k›s›lmas› gerekti¤ini, aksi takdirde
kendi üzerlerindeki vergi yükünün artmaya devam edece¤ini” söyledi¤i belirtildi. Bu arada yüksek vergi oranlar› nedeniyle akaryak›t, sigara ve
alkollü içkilerdeki kaçak miktarlar›n›n artt›¤›n›,
bu nedenle yüksek vergi kay›plar› oldu¤unu da
Deppler’e anlatt›.
Yüksek faiz oranlar›n›n gerilemesi, buna ba¤l›
olarak kurlar›n dengeli geliﬂmesi için yap›sal
tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekti¤i konusunda her iki taraf›nda mutab›k kald›klar› ö¤renildi. Bu arada Deppler’in, “mutab›k oldu¤umuz konular› bir yana b›rakal›m bunlara biz de
kat›l›yoruz. ﬁimdi mutab›k olmad›¤›m›z konulara
girelim” diyerek, TOBB’un tekstil ve turizm sek144

töründeki KDV oranlar›n›n indirimine iliﬂkin taleplerinin do¤ru olmad›¤›n› söyledi¤i kaydedildi.
Deppler, sektörler için farkl› vergi oranlar› uygulayarak bu sektörlerin teﬂvik edilemeyece¤ini
vurgulad›¤› ö¤renildi.
IMF Avrupa sorumlusu Deepler, Hükümet yetkililerinin TOBB’un yapt›rd›¤› konuya iliﬂkin çal›ﬂmay› kendilerine de iletti¤ini belirterek, buradaki
görüﬂlere kat›lmad›klar›n› belirtti. Bunun üzerine
bu çal›ﬂmay› kendilerinin yapmad›klar›n›, bir
uluslararas› dan›ﬂmanl›k kuruluﬂuna yapt›rd›klar›n› hat›rlatan TOBB Baﬂkan›, bu konulardaki s›k›nt›lar› aç›klad›. Hisarc›kl›o¤lu’nun toplant›da
Deppler’e, hem tekstil hem de turizm sektöründe vergilerin yüksekli¤i nedeniyle bu sektörlerde
nas›l giderek kay›t d›ﬂ›na ç›k›ld›¤›n›, örnekler vererek anlatt›¤› belirtildi.

Kay›t d›ﬂ›nda ortak çal›ﬂma
Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu ile Deppler, bu sektörlerdeki vergi oranlar›n›n yeniden gözden geçirilmesi, kay›t d›ﬂ›na kay›ﬂ›n önlenmesi konusunda ortak çal›ﬂma yapma karar› ald›lar. Bu çal›ﬂman›n önümüzdeki dönem gündeme getirilmesi
kararlaﬂt›r›ld›.
Bu arada haz›rlad›klar› raporun Türkçe metni
üzerinden baz› tablolar hakk›nda bilgi veren Hisarc›kl›o¤lu’nun, Deppler’in talebi üzerine, raporun ve anket sonuçlar›n›n ‹ngilizce metinlerini
haz›rlat›p, önümüzdeki hafta içerisinde IMF’e
gönderilmesi karar› al›nd›.
Hisarc›kl›o¤lu’nun geçen hafta yapt›¤› aç›klamada de¤indi¤i, iﬂsizlik fonunun kuruluﬂ amac›ndan sapt›¤›, k›dem tazminat› fonu için kullan›lmas› gerekti¤i yolundaki görüﬂünü Deppler’e de
iletti¤i ö¤renildi. ‹stihdam üzerindeki vergi yükünün çok a¤›r oldu¤undan yak›nan Hisarc›kl›o¤lu’nun, Deppler’e, iﬂgücü piyasalar›n›n esnekli¤inin olmamas›ndan yak›narak, bu konuda art›k
önlem alma gere¤i do¤du¤unu hat›rlatt›¤› kaydedildi.

Fabrikalar›m›z gidiyor
Bu arada Hisarc›kl›o¤lu’nun üzerinde a¤›rl›kla
durdu¤u konular›n baﬂ›nda, daha önce raporda
yer verilen “sanayi ara mal› ithalat›n›n, sanayi
ara mal› ihracat›n›n, giderek üzerine ç›kma trendi” oldu¤u ö¤renildi.
Y›llar itibariyle sanayi ara mal› ihracat› ve sanayi aramal› ithalat rakamlar›n› Deppler’e anlatan
Hisarc›kl›o¤lu’nun, ithal ara mallar›n içerde üretilen ara mallar›n›n yerine geçmeye baﬂlad›¤›n›

kaydederek, “fabrikalar›m›z bu yüzden gidiyor”
diye yak›nd›¤› ifade edildi. Deppler’in bu konuyu
da detay›yla inceleyece¤ini söyledi¤i kaydedildi.
Bu arada Ankara’da bulunan IMF Türkiye Masas›n›n 30 Eylül’de TOBB’u ziyaret edece¤i ö¤renildi. Hisarc›kl›o¤lu’nun Washington’da Deppler’e
iletti¤i konular› Türkiye Masas›na da iletmesi
bekleniyor. Bu arada Eurochambers için haz›rlanan anket ve bölge toplant›lar› de¤erlendirme raporunun ‹ngilizce metninin Türkiye masas› yetkililerine verilece¤i tahmin ediliyor.
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Yeni ﬁafak Gazetesi 22.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail-Filistin
sorunun ekonomik çözümü için Dünya
Bankas› eski Baﬂkan› James Wolfenshon baﬂkanl›¤›ndaki organizasyona verilen y›ll›k 3 milyar
dolar bütçenin, Filistin’in yeniden yap›land›r›lmas›na harcanaca¤›n› bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bu,
büyük bir f›rsat. ﬁu anda o sahada bizim iﬂadamlar›m›z›n geziyor olmas› laz›m” dedi.

T

Hisarc›kl›o¤lu, daha önce Erez Sanayi Bölgesi
olarak adland›r›lan, ﬂu anda Filistin Serbest Sa-
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nayi Bölgesi ad›n› alan bölgenin, TOBB’un organizasyonu ile iﬂletilmesi konusunda, ‹srail ve Filistin taraflar›n›n mutab›k oldu¤unu bildirdi. Filistin, ‹srail ve Türkiye iﬂ dünyas› temsilcisi kuruluﬂlar›n› bir araya getiren Ankara Forumu’nun
üçüncü toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. Forum’a
kat›lan ‹srail Ekonomi Kuruluﬂlar› Baﬂkan› Shraga Broshy, Ofer ailesi ile ilgili bir soru üzerine,
Oferlerin ‹srail’de ve uluslararas› toplumda çok
iyi bilinen bir aile oldu¤unu, giriﬂimlerinin Türk-‹srail iliﬂkilerinin geliﬂmesine yard›mc› olmas›n›
umdu¤unu söyledi.

Ekonomist Gazetesi 25.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Yap ‹ﬂlet Devret (Y‹D) modeli ile s›n›r kap›lar›n› yeniliyor. Bu amaçla yaklaﬂ›k alt› ay
önce Gümrük ve Turizm ‹ﬂletmeleri ad›nda bir
ﬂirket kuran TOBB, s›n›r kap›lar›n› yenileme projesini bu ﬂirket arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirecek. Kurulan ﬂirketin yönetim kurulu baﬂkanl›¤›na ise
Malatya Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Mücahit F›nd›kl› getirildi. Yaklaﬂ›k 200 milyon dolara
mal olmas› beklenen projnin ilk aya¤›n› Habur
S›n›r Kap›s› oluﬂturuyor.

T

TOBB, Habur’un ard›ndan Hatay (Cilvegözü), Kap›kule, Sarp, K›rklareli (Dereköy) ve Halkal› Gümrü¤ü’nün yenileme projesini hayata geçirecek.
31 milyon YTL tutar›nda bir bedel karﬂ›l›¤› ihalesi tamamlanan Habur S›n›r Kap›s›’ndaki tesislerin temelinin önümüzdeki ay›n ortas›nda at›lmas› planl›yor. Habur’un yenileme çal›ﬂmalar›n›n
sekiz ayda tamamlanaca¤› ö¤renildi.
TOBB, yenileyece¤i bu kap›lardaki kamu binalar›n›n yan› s›ra içinde freeshoptan, restorana kadar birçok sosyal tesisin bulundu¤u merkezler
inﬂa edecek. TOBB, Gümrük Müsteﬂarl›¤› ile yap›lan protokole göre yenileme çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤› bu sosyal tesisleri 10 ile 20 y›l aras›nda iﬂ-

letecek. Tesisler daha sonra ilgili bakanl›¤a devredilecek.

‹TO da ortak olacak
TOBB, yenileme projesi için gerekli olan kayna¤›
yüzde 99 oran›ndaki hissesine sahip oldu¤u ve
6 milyon YTL sermaye ile kurdu¤u Gümrük ve Turizm ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.’nin sermayesini 100 milyon
YTL’ye ç›kararak elde etmeyi amaçl›yor. TOBB
yönetimi, baﬂta bünyesindeki tüm sanayi ve ticaret odalar›, ticaret borsalar› d›ﬂ›nda Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) ve Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND) kurulan ﬂirkete ortak olmalar› için davet mektubu gönderdi.
Bu davete ilk olumlu yan›t ‹stanbul Ticaret Odas›’ndan (‹TO) geldi. ‹TO Meclisi, Gümrük ve Turizm ‹ﬂletmeleri’ne 30 milyon YTL ile ortak olma
yönünde bir karar ald›. Ortakl›k konusunda
TOBB’dan davet alan bir baﬂka kurum olan T‹M
ise, bu ﬂirkete ortak olmay› düﬂünmüyor. T‹M
Baﬂkan› O¤uz Sat›c› TOBB’a bu konuda manevi
deste¤i her zaman vermeye haz›r olduklar›n› ancak maddi anlamda bir katk› yapmay› düﬂünmediklerini söyledi.
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Hisse oran›nda pay
Öte yandan Y‹D modeliyle yenilecek gümrük kap›lar›ndaki sosyal tesisleri iﬂletecek olan Gümrük ve Turizm ‹ﬂletmeleri’ne ortak olacak olan
kuruluﬂlar, hisseleri oran›nda kâr alacaklar.
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‹psala’y› ‹ﬂletiyor
TOBB’un gümrük kap›lar›n›n yenilenmesine iliﬂkin baﬂlatt›¤› proje asl›nda yeni de¤il, TOBB, Türkiye’nin AB’ye aç›lan tek ve en büyük kara kap›-

Habur’un ard›ndan Cilvegözü S›n›r Kap›s›’n›n yenileme iﬂlemlerine baﬂlamay› planlad›klar›n› vurgulayan Gümrük ve Turizm ‹ﬂletmeleri Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mücahit F›nd›kl›, bu konuda ﬂu
bilgeleri verdi:

s› olan ‹psala Gümrük Kap›s›’n› Y‹D modeli ile

“Gümrük kap›lar›n›n yenileme iﬂlevi görevi say›n
baﬂbakan›m›z talimat› ile TOBB’a verildi. TOBB
olarak ‹psala S›n›r Kap›s›n›, Y‹D modeliyle 2002
y›l›nda yeniledik. ‹ﬂte buradaki baﬂar›m›z di¤er
s›n›r kap›lar›n›n da yenilenmesi görevinin bize
verilmesine neden oldu.”

land›. ‹psala Gümrük Tesisleri’ni TOBB’un iﬂtira-

2002 y›l›nda yenilemiﬂti. Dönemin gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Keçeciler
taraf›ndan aç›l›ﬂ› yap›lan ‹psala Gümrük Tesisleri, 5 milyon dolarl›k yat›r›mla 150 günde tamamki olan Umumi Ma¤azalar Türk (UMAT) ile Trakya’da bulunan 24 oda ve borsan›n kat›l›m›yla kurulan UMAT Gümrük ve Turizm iﬂtemeleri, 2012
y›l›na kadar iﬂletecek.

Yeni ﬁafak Gazetesi 26.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, özelleﬂtirme
ihalelerine yönelik eleﬂtiriler konusunda
“Perdenin arkas›n› iyi görmek gerekir. Tekel ihalesinde kaybeden 68 milyon Türk vatandaﬂ› oldu” dedi. Tv8’de kat›ld›¤› programda sorular› cevaplayan Hisarc›kl›o¤lu, özelleﬂtirme ihalelerine
dönük eleﬂtiriler konusunda, Tekel’de daha önce yaﬂananlara at›fta bulundu. Tekel sigara fabrikalar›n›n sat›lmas› için iki y›l önce aç›lan ihalede, 1,2 milyar dolar teklif geldi¤ini hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu:

T

“Yabanc› bir gazetede, fabrikalar›n de¤erinin 3
milyar dolar›n üzerinde oldu¤u yönünde bir haber ç›kt› ve bu bizim kamuoyuna taﬂ›nd›. O zaman bu fiyata verilse vatan haini ilan edilecekti.
O yüzden ihale iptal edildi. O zaman Tekel’in pazar pay› yüzde 62 idi ﬂimdi yüzde 38’e indi. Yap›lan ihaleye teklif veren bile ç›kmad›, de¤eri s›f›rland›. Perdenin arkas›n› çok iyi görmek laz›m.
Bak›n bir oyun oynand›, kime yarad›? Yabanclara. Kimin zarar› oldu? 68 milyonun. Bu konularda tart›ﬂ›rken çok dikkatli olmak laz›m.”

Erdemir de¤erine sat›lacak
Erdemir’in özelleﬂtirmesine ise TOBB koordinatörlü¤ünde demir-çelik alan›nda aralar›nda rekabet eden 47 firman›n biraraya gelerek Ortak Giriﬂim Grubu olarak talip olduklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “biz bu iﬂe iddial› girdik. Hiç olmazsa bu mal› (Erdemir) de¤erinin alt›nda satt›rmay›z” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Galataport ihalesi konusunda ise “mal de¤eriyle sat›l›r” dedi.
3 Ekim’de AB ile müzakere baﬂlan›p baﬂlanmayaca¤› yönündeki soruya TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “baﬂlanaca¤›na inan›yorum, aksi
halde AB inand›r›c›l›¤›n› kaybeder” dedi. Karﬂ›
deklarasyon hakk›ndaki görüﬂlerinin sorulmas›
üzerine de Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi:
“AB standardlar›ndaki bir Türkiye’nin AB’ye üyeli¤ini konuﬂuyoruz. Bizim için farketmez. AB
standartlar›n› yakalad›ktan sonra. Önemli olan
benim amac›m. O da AB düzeyine gelmek. Bunun maliyetinin bir k›sm›n› AB üzerine y›kabilirsek ne ala. AB standartlar›na geldikten sonra
AB’ye girmiﬂim, girmemiﬂim umurumda de¤il.”
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Mortgage, istihdama katk› sa¤layacak
Uzun vadeli, uygun koﬂullu konut finansman
(mortgage) sistemiyle ilgili soruya karﬂ›l›k TOBB
Baﬂkan›, Türkiye’nin en büyük problemlerinden
biri olan iﬂsizlik aç›s›ndan sistemin önemini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, “5 milyon iﬂsize iﬂ bulmak
için 250 milyar dolarl›k yat›r›m yapmak laz›m.
Her y›l eklenen 750 bin yeni iﬂgücü hariç istihdam için sanayi yat›r›m› yapmak laz›m. Biz para
pul istemiyoruz. Sadece rakiplerimizle eﬂit ﬂart-
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lar istiyoruz. istihdam›n üzerindeki yüzde 70 yükün AB seviyesine yüzde 25’lere inmesini istiyoruz” diye konuﬂtu. Türkiye’nin y›ll›k yüzde 7 büyümesi gerekti¤ini anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bunun
için de sanayi yat›r›mlar›n›n artmas› gerekti¤ini
ama tam tersine ara mal üreticilerinin üretimi
durdurduklar›n›, ara mal› ithalat›n›n sanayi mal›
ihracat›n›n üzerine ç›kt›¤›n› anlatt›.

Ortado¤u Gazetesi 27.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu mal› (Erdemir) de¤erinin alt›nda satt›rmay›z” derken, Galataport ihalesi konusunda ise “mal de¤eriyle sat›l›r” dedi.

T

Tv8’de kat›ld›¤› programda sorular› yan›tlayan
Hisarc›kl›o¤lu, özelleﬂtirme ihalelerine dönük
eleﬂtiriler konusunda, Tekel’de daha önce yaﬂananlara at›fta bulundu.
Hisarc›kl›o¤lu, Perdenin arkas›n› çok iyi görmek

laz›m. Bak›n bir oyun oynand›, kime yarad›? Yabanc›lara. Kimin zarar› oldu? 68 milyonun.
Bu konularda tart›ﬂ›rken çok dikkatli olmak laz›m. “Erdemir’in özelleﬂtirmesine ise TOBB koordinatörlü¤ünde demir-çelik alan›nda aralar›nda
rekabet eden 47 firman›n biraraya gelerek Ortak
Giriﬂim Grubu olarak talip olduklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “biz bu iﬂe iddial› girdik. Hiç olmazsa bu mal› (Erdemir) de¤erinin alt›nda satt›rmay›z” dedi.
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Dünya Gazetesi 28.09.2005
• Yat›r›m art›ﬂ h›z› yavaﬂlamaktad›r.
• ‹ﬂ dünyas›n›n, gelece¤e ait beklentileri zay›flamaktad›r. Ancak hâlâ güven sürmektedir.
2. ﬁikayet edilen hususlar aﬂa¤›daki gibidir:
• Türkiye’nin teﬂvik kapsam›ndaki 49 ilden, sadece 6’s› olumlu etkilenmiﬂtir. Kalan 43 ilde ve
kapsam d›ﬂ› 32 ilde, yo¤un ﬂikayetler vard›r.
(Hükümet hatas›nda ›srar etmektedir. Bu durum
hem ekonomiye zarar vermekte, hem de kendilerine oy kaybettirmektedir.)
• ‹stihdam maliyeti, OECD ülkeleri içinde birincidir. (Net ücretin yüzde 70’i kadar ilave yük vard›r.) (AB ortalamas› ise yüzde 25’tir.)
• ‹stihdam›n önünde ciddi engeller mevcuttur
(Zorunlu istihdam vb. uygulamalar sebebiyle).
• ‹ﬂsizlik Fonu kesintileri ayr› bir angaryad›r (Ayda 400 trilyon TL).
• Enerji maliyetleri yüksektir (TRT pay› vb. yükler
de iﬂin cabas›d›r)
• ‹hracatta s›k›nt›lar artmaktad›r. (Özellikle, kur
politikas› yüzünden)

ylül 2005 itibariyle, TOBB’un, “Türk ‹ﬂ
Dünyas›n›n Ekonomiye Bak›ﬂ› Raporu”nu
inceledim. Gerçekten geniﬂ kapsaml› bir
araﬂt›rma (81 il ve 150 ilçeye yay›lm›ﬂ, 364
adet ticaret-sanayi-deniz ticaret odas› ve borsa
kanal›yla, 5.176 iﬂadam› ile gerçekleﬂtirilmiﬂ).
Tüm ülkeyi kaps›yor.

E

Çok güzel tespitler var. Arzu ettim ki (bir k›sm›
okumuﬂ olsa da) tüm Dünya okurlar› bilgi sahibi
olsun.
1. ‹ﬂadamlar›n›n mesajlar› ﬂöylece özetlenebilir:
• Ekonomi yavaﬂlamaktad›r, cirolar artmamaktad›r. Ancak, henüz durgunluk görünmemektedir.
• Yuriçi sat›ﬂ kârlar› düﬂmektedir.
• ‹hracaat kârlar› azalmakta, bu da ihracat performans›n› düﬂürmektedir.
• ‹sdihdam art›ﬂ› henüz güçlü de¤ildir.
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• Gümrükler kevgir gibidir (Kaçakç›l›k baﬂ›n› alm›ﬂ gitmektedir. Uzakdo¤u mallar›, Türk sanayiini öldürmektedir).
• Planlanan “konaklama vergisi” ve yap›lan “telif hakk› düzenlemesi” turizmi menfi olarak etkilemektedir.
• Yat›r›m mal› ithalat›nda yüzde 3’lük KKDF, girdi maliyetlerini art›rmaktad›r. Bundan kaçman›n
çok yolu vard›r. Neticede, dürüst iﬂverenler için
haks›z rekabet ortam› oluﬂmaktad›r. (Tüketim
mallar›nda devam edebilir).
• Serbest bölgeler, (yap›lan hatal› uygulamalar
yüzünden) cazibesini kaybetmiﬂtir. Halbuki ciddi
bir denetim yap›labilir, özellikle üretimle ilgili
avantajlar devam ettirilebilirdi.
(Ayr›ca, her bölgenin kendine mahsus problemleri de, raporda yer alm›ﬂt›r.)
3. Talepler ﬂöyledir:
• Vergi, sosyal güvenlik, kamu yönetimi, bankac›l›k reformlar› tamamlanmal›d›r.

• Baﬂta, ﬂeker, sigara, akaryak›t, lastik, vb. olmak üzere kaçakç›l›klar›n önüne geçilmelidir.
• Kamu harcamalar›nda, gerçek anlamda tasarruf sa¤lanmal›d›r.
• ‹stihdam üzerindeki yük, makul orana indirilmelidir. Sosyal güvenlik sistemi ›slah edilmelidir.
• Ara mal› ithalat›ndaki art›ﬂ ihmal edilmemelidir.
• Hukuk ve yarg› reformu yap›lmal›d›r. Bu arada,
Türkiye’yi “mevzuat devleti” haline getiren mevzuat elenmelidir. (14 bine yak›n kanun ve KHK
ile bunun 2-3 kat› tüzük ve yönetmelik mevcuttur.)

• En geniﬂ biçimde, e¤itim reformu yap›lmal›d›r.
• Altyap› sektörlerinde serbestleﬂme sa¤lanmal› ve rekabet art›r›lmal›d›r.
• Sanayi ve tar›m stratejileri (uzun vadeli ve kapsaml› olarak) belirlenmelidir. Tar›m Çerçeve Kanunu haz›rlanmal›d›r. Turizm politikas› tespit
edilmelidir.
• Mali disiplin korunmal›d›r.
32 sahifelik raporu, ancak bu kadar özetleyebildim. Ümit ederim ki, AK Parki Hükümeti; AR-GE
ve proje üretimi zaaf›ndan kurtulur. Geniﬂ kat›l›ml› dan›ﬂmalar› benimser. Kararlar› dar bir kadro ve kapal› kap›lar ard›nda almaktan vazgeçer.
Zira, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal k›r›lganl›¤›
hâlâ devam etmektedir.
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nkara Forum meetings are progressing
and efforts to develop the Erez Industrial
Area Project, a forum initiative that aims
to contribute to regional integration and peace
have been receiving support. Turkish Union of
Chambers and Commodities Exchanges (TOBB)
Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu contacted leading
figures in the Middle East peace process who
had, in turn, affirmed their wish to contribute to
the project during this New York visit.

A

Speaking during his Sept. 12-13 visit to New
York to World Bank Director Paul Wolfowitz, Hisarc›kl›o¤lu said, “Stability in the area (the
Middle East) is significant for the integration of
the Turkish economy with the rest of the region.
“As businessmen, our mission is to secure integration, and trade will further strengthen stability and build new bridges in the region.”
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Prime Minister Recep Tayyip Erdo¤an, Israeli Prime Ariel Sharon and Palestine’s Mahmoud Abbas launched the Ankara Forum, an initiative established for problem-solving and coordination.
The aim was to secure a concrete third-party involvement mechanism for the Israel-Palestine
problem.
The Ankara Forum is currently working on two local project in the turbulent region. One project,
the Erez Industrial Area Project, is progressing
quickly, and the other is a project to promote
Palestine tourism. The Palestine tourism project
is regarded as a pilot project that could be developed further in future.
During his visit to New York, Hisarc›kl›o¤lu told
Wolfowitz and James Wolfenshon, the former
World Bank direktor who is now a special Middle East envoy for the International Quartet Com-

mittee for Peace in the Middle East, which includes the United States, the United Nations, the
European Union and Russia, that TOBB needs
additional financial support from the World Bank
-through the Multilateral Investment Guarantee
Agenty- as well as U.S. support and expertise.
The Erez Industrial Park, situated on the northern border of the Gaza Strip, aims to increase
employment opportunities in Gaza in addition to
contributing to the peace process and also requires, according to Hisarc›kl›o¤lu, the support
of Israel and the “Quartet.” The first phase of
the project is about to be finalized.
In the meantime, work on the establishment of
a joint venture between TOBB and the Palestine
Union of Chambers is progressing and Hisarc›kl›o¤lu noted that they are open to third-party involvement.
Business to business: The World Bank’s Wolfowitz advised Turkish businessmen to develop
partnership with Palestinian businessmen.
“Hence, you would contribute to the creation of
employment in addition to providing support to
Palestine,” he said.
Wolfowitz also said the World Bank ise leading
dialogue regarding a loan for small and mediumsized enterprises (SMEs) worth $100-250 million. “Training programs are vital for SMEs, and
the World Bank is ready to provide support in
that regard,” he stressed.

held on Sept. 1 in Antalya. The third meeting of
the Ankara Forum was held on Sept. 21, with
progress being made for both projects.
According to Wolfenshon, there is concrete support from both the Palestinian and Israeli governments in terms of improving the current state of infrastructure in the region to meet the needs of future investments, to develop security
means that would help to overcome Israel’s security fears and financial suport for developing
the Erez Industrial Area Project.
Wolfenshon said he had visited the region and
noted that the Erez Industrial Area Project has
been progressing rather impressively.
Turkey has the support of the U.S. government
in that regard, with TOBB highly valued as a
contributing actor, he said.
One fact Wolfenshon stressed was that there
are controversial points asserted by various involved factions concerning the prospects of the
pullout phase from Gaza, which will also affect
the future of the project.
“Palestine regards the issiue of the Gaza Strip
pullout as a political one and wishes to launch
a new phase immune from the past conflicts;
however, Israel regards the issue as a security
problem and wishes that its security is provided
at any cost,” he said.

Wolfowitz also underlined that Turkey and the
World Bank may work in collaboration in developing relations with Iraqi businessmen.

“If you can manage to deal with all these issues there will be no opposition from Israel to your project. You can ensure that through two
ways; one through the quartet and the other
through ISrael Manufacturers Union.”

Thefuture of Erez depends on dealing with current political problems: Hisarc›kl›o¤lu explained
that a meeting of a working group formed to develop the other project of the Ankara Forum was

Regarding financial support. Wolfenshon said
current financial sources for projects in the United states are only available for investments by
Palestine.
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he sale of some of Turkey’s biggest strategic assets has raised questions among
various circles and media outlets about
who should own these assets and for what reasons; as well as the role of domestic vs. international capital as part of Turkey’s significant
privatization push, of late. The discussion now
mainly revolves around the sale of state-owned
steelwork giant Erdemir, the tender for which is
for approaching.

T
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ars to be a last-ditch effort to alter the local and
international perception of Turkish companies
and the capabilities.
Speaking to the Turkish Daily News to address
these widespread perceptions and the overall
state of local companies in the face of increasingly global competition, TOBB Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu said their move in forming a
national consortium would set a new example
for domestic capital to create partnerships.

Erdemir’s strategic position in the privatization
process the country is undergoing has created
quite a stir with endless debates and workers
prutesting en masse. Meanwhile, the Ere¤li joint
venture, comprising many local companies, was
formed under the leadership of the Turkish Union of Chambers and Commodities Exchangis
(TOBB) and is acting as a strong local representative among a slew of global companies ready
to bid for the steel giant.

“The aim of this campaign is not, bey any means, to keep Turkey’s assets solely in domestic
hands, not do we propose a campaign that daims lower prices for domestic firms in the sale
of state assets.” said Hisarc›kl›o¤lu, adding,
“Indeed, the question should he instead, who is
going to deal with Erdemir’s potential to best
develop it into a company that is competitive on
a global level.

Some argue that domestic firms have not yet
proven their ability to undertake the responsibility with regard to big investments like Erdemir
and have called the consortium effort a reflex to
national sentiments and perceived national interests. Some others fed the Ere¤li initiative appe-

“The unifortunate things is that local companies
have not developed a vision based on partnerships and mengers to form bigger and more powerful companies. Hence, it is time for Turkish
capital to transform itself and star down the road of partnerships and consolidation. With the

help of this joint venture we expect domestic
firms to develop a menger culture and leading
joint-business partnerships.
“If we falter in developing necessary corporate
strategies, we are doomed to be swallowed by
bigger players.” Hisarc›kl›o¤lu stressed.
Regarding the cash question, Hisarc›kl›o¤lu
emphasized that there is no problem foreseen
in terms of providing the necessary cash either
during the hidding process or afterward if the
hid goes their way.
“Various banks (domestic and foreign) have already expressed their willingness in supporting
us financially in making additional investments,
as we are determined to develop Erndemir as
well as finance the purchase. We shall be able
to finance ourselves through our own means”
he said.
Erdemir has the potential of controlling both steel production and its overall market within the
Middle East region. Currently, Turkish domestic
steel consumption standars at around 7 million
tons per year. Erdemir’s production is 3.5 million tons, with half a million tons exported.
“The rest of domestic consumption is provided
by imports. Erdemir needs to increase its capacity, which will require some $2 billion worth in
investments. We developed an investment plan
necessary to rech this target.”
According to the national consortium’s investment plans. Erdemir’s production will increase
from 35 million tons capacity to 10 million tons
by 2009, and to 15 million tons by 2015.
“Our target is to replace imported steel with domestic production.” he said.
And what if the company that purchases Erdemir cannot meet these targets and fails to replace imports with domestic production? Hisarc›kl›o¤lu stressed this point is important since it
also concerns Turkey’s large current account
deficit. “If this 60 percent import -the current
share of steel imports to domestic consumption
- figure continues until 2015, this will mean,
with today’s prices, $9 billion worth in steel imports alone,” he said.

Fundamentals of privatization: Hisarc›kl›o¤lu
noted that the high profit margins and profits of
most state owned companies are the result of
their monopoly position in the marketplace, not
just their productivity or performance. The first
thing that needs to be done with Erdemir is to
ensure that a state monopoly does not turn out
to be a private one.
“If we are to abolish the state monopoly it should not, by any means, be replaced with a private monopoly,” he said.
A good example, according to Hisarc›kl›o¤lu,
showing the benefits of a privatization process,
is the airline sector. Increasing competition, lowers prices and the number of dients is boorning, increasing the overall earnings of the sector.
“The privatization’s primary aim should be to boost total productivity of the economy and ensure a healthy cumpetition environment. Of course, if you manage to provide good sales revenue
to the state budget this is even better. But privatization should be a tool for further liberalization and pave the way for equal opportunities for
all players.
“Turkey should first define its strategy, specific
to each sector instead of an attitude that says
whoever pays the money gets the assets. Nurturing the competitive environment should be the
essential and main objective.”
Problems that need to be reformed: Turkey’s
macroeconomic data have been showing outstanding results, but still people complain this
positive trend is not felt amoung small producers. Indeed, many chambers say that local
companies are struggling to stay alive in the face of higher input costs.
“The economic success can only be felt when
tax and social security reforms are completed.
The reduction in input costs, in infrastructure
(enery, telecommunication, transportation) can
be realized with further liberalization and competition policies.” Hisarc›kl›o¤lu said.
He explained that the increasing raw material
imports are the main reason behind such complaints about Turkey’s production and export performance.
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The high costs of energy, taxes and employment
lead Turkish businesses to lean on more imported raw materials that are cheaper for the sale
of preserving their competitivencess. This business trend, which relies on imported raw materials, also boost overall imports to the country.
“Every reform that is not implemented will mean
an extra cost for all citizens, particularly traders
and industrialists. Exery day we neglect to implement reform that means less factories, more
unemployment and less income.” he said.
FDI needs to be managed: Hisarc›kl›o¤lu said
somehow, even if all necessary reforms are
completed. Turkey still needs significant foreign
direct investment (FD‹), which will especially be
beneficial for overcoming employment gaps that
domestics firms cannot compensate for. However, importing foreign investment has some exigencies that should be met by the basting country.
The Turkish economy and particularly Turkey’s
industry has two deficiencies. One concerns
technological development and the other, capi-

tal accumulation. In the meantime, every year
some 700.000 people are added to the available labor pool.
“Here comes the problem. Wust to employ the
annual increase of 700.000 people to the labor
market, we need an additional $35 billion in investments info the country”, he said.
The point Hisarc›kl›o¤lu stressed about the pros
and cons of the FDI is as follows: “One thing we
should be aware of is that foreign companies
are good at technology innovation and production, but the FDI coming to Turkey, or flowing to
any country for that matter, will always be after
its own interests.”
But this problem is comehow manageable, he
said: “This is the Boating country’s responsibility to direct the means of FDI in line with the country’s benefits.”
If the country in question is not well-equipped to
guard against the risks of the global economy,
of course the investment flowing info the country will be more opportunistic a much as temporary.

TOBB chief wants Ere¤li initiative to be a model
Hisarc›kl›o¤lu stresses the consortium, comprising a number of local firms,
will have no problem obtaining the necessary cash for acquisition and investment
Turkish Union of Chambers and Commodities
Exchanges (TOBB) Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu
said Turkish firms are lacking in acquisition
growth and partnership initiatives for creating
globally competitive firms and that the consortium TOBB established for the acquisition of state-owned steelworks giant Erdemir, comprising
various local companies, will set an example for
futura partnerships.
Speaking to the Turkish Daily News Hisarc›kl›o¤lu said, “The aim of this campaign is not, by any
means, to keep Turkey’s assets solely in domestic hands nor to initiate a campaign that
calls for lower prices for domestic firms in the
sale of state assets,” adding, “Indeed, the question should instead be, ‘Who is going to deal
with Erdemir’s potential and best develop it into
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a company that is competitive on a global level?”
He noted that the Ere¤li consortium will have no
cash problems, either in the bidding process or
afterwards, as the group will look to take further
investments. Regarding the initiative’s plan for
Erdemir, he said their first target would be to
close the gap in Turkey’s domestic steel production to meet domestic needs. According to the
national consortium’s investment plans, Erdemir’s production will increase from a 3.5 million
ton capacity to 10 million by 2009 and 15 million tons by 2015.
Monday, Sept. 26, is the last day for offers to
qualify for the bid auction, set to take place within one or two weeks.

Radikal Gazetesi 30.09.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (Eurochambres) Yönetim Kurulu üyeli¤ine, oy birli¤iyle ikinci
kez seçildi.

T

TOBB’dan yap›lan aç›klamaya göre, Hisarc›kl›o¤lu baﬂkanl›¤›ndaki TOBB heyeti, 3 Ekim öncesinde Avrupa iﬂ dünyas› temsilcileri ile görüﬂmelerde bulunmak ve Eurochambres’in 98. Genel Kurulu’na kat›lmak üzere, Norveç’in Stavanger
ﬂehrine gitti. Bu arada 20 May›s 2005 tarihinde-

ki Eurchambres Genel Kurulu’nda üyeli¤i kesinleﬂen Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odas›, Norveç’teki genel kurulda ilk kez temsil edildi.
Azerbaycan, Eurocambres Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Euorhambres Baﬂkan ve Baﬂkan Yard›mc›l›¤›
seçiminde oy kulland›. Dün gerçekleﬂen genel
kurulda, Paris Ticaret Odas› Baﬂkan› Pier Simon’un baﬂkanl›¤›na seçildi¤i Eurochambres,
44 ülke, 2 bin yerel ve bölgesel oda, yaklaﬂ›k 20
milyon iﬂletmeden oluﬂan “Avrupa’n›n en büyük
iﬂ dünyas› kuruluﬂu” olma özelli¤i taﬂ›yor.
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Ekim 2005
H.O. Tercüman, 02.10.2005
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, zenginli¤in
tek yolunun çal›ﬂmak ve takip etmek oldu¤unu belirterek, “Hem tatil yapay›m, hem iyi para kazanay›m, hem az çal›ﬂay›m. Yok böyle bir
ﬂey” dedi. TOBB-Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi’nde (TOBB-ETÜ) ö¤rencilerle biraraya gelen
Hisarc›kl›o¤lu, Odalar Birli¤i’nin 1.2 milyon üyesi
ve Türkiye’nin bütün sektörlerine ve co¤rafyas›na yay›lm›ﬂ örgüt yap›s›yla, de¤iﬂimin öncülü¤ünü yapma gayreti içinde bulundu¤unu ifade etti.
Yurt d›ﬂ›nda onbinlerce Türk üniversite ö¤rencisinin okudu¤unu ve Türkiye’nin bu yüzden yurt
d›ﬂ›na 500 milyon dolar kaynak aktard›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, daha sonra ö¤rencilerin ülke ve dünya gündemine iliﬂkin çeﬂitli sorular›n›
yan›tlad›. Hisarc›kl›o¤lu, bu bölümde de ö¤rencilere ﬂu mesajlar› verdi: “Baﬂar›l› omak istiyorsan›z çal›ﬂmal›s›n›z. ‹yi bir okul referanst›r ama çözüm de¤ildir.”

T
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Vatan Gazetesi 04.10.2005
TOBB’nun son raporu, büyümeye ra¤men, s›k›nt›lar›n nedenini aç›kl›yor. Kamuoyunda yeterince
tart›ﬂ›lmayan bir geliﬂme var:
‹thalat rakamlar›ndaki yükseliﬂin ekonomi için
tehlike yarat›p yaratmad›¤› sorusu genelde tüketim mallar› ithalat›na bak›larak yan›tlan›yor. Ara
mal› ve yat›r›m mal› ithalat› genelde olumlu gösterge olarak yorumlan›yor.
TOBB ise ara mal› ithalat›n›n iç piyasada fabrika
kapatacak noktalara geldi¤inine iﬂaret ediyor.
Nas›l m›?
TOBB, “sanayi ara mal› ithalat›n›n sanayi ihracat›nda kullan›m oran›n›” sorgulam›ﬂ. Ç›kan sonuç
ﬂu: Ara mal› ithalat›, artan ölçüde iç piyasada
kullan›lmaya baﬂland›, Örne¤in 2001’de 30 milyar dolarl›k ara mal› ithalat›na karﬂ›l›k, 29 milyar
dolar sanayi ihracat› gerçekleﬂtirilmiﬂ. ‹thalat›n
ihracatta kullan›m oran› yüzde 96 olarak gerçekleﬂmiﬂ. Bugün bu oran, yüzde 82’ye gerilemiﬂ.
(Tablo aﬂa¤›da) Anlam› aç›k: Nihai mal üreticileri, girdilerinde (düﬂük kur nedeniyle) daha ucuz
ithal ara mal› kullanmaya baﬂlad›.
Onlarca fabrikan›n kapanma aﬂamas›na gelmesini anlatan bir yaklaﬂ›m.
Çözüm ne?

nce kabul edelim. Yurt içi ve yurt d›ﬂ› dinamiklerin bask›s›yla gerçekletirilen “yap›sal reformlar”›n Türk ekonomisine
olumlu katk›s› oldu.

Ö

3 y›ll›k süreçte enflasyon, 30 y›l sonra tek haneli rakamlara indirildi. Ayn› dönemde ekonomi kümülatif yüzde 26 oran›nda büyüdü (Büyüme özel
sektör yat›r›m›, tüketimi ve ihracat›na dayal›.) ‹hracat iki kat›na ç›kt›. Reel faiz düzeyi, tek haneli seviyelerine geriledi. Kamu bütçe aç›¤›nda
azalma sa¤land›.
Ancak baz› veriler, “Bize bir ﬂey olmaz” iyimserli¤ini de çürütüyor.
Özellikle özel sektörde “nefes kesilmesi”ne ﬂahit oluyoruz.
Bu aç›dan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i”nin
(TOBB) raporlar› uyar›c› nitelikte.
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Çözüm, sanayinin üzerindeki a¤›r vergi yükü ve
yüksek enerji maliyetinin aﬂa¤›ya çekilmesi.
TOBB’a göre yüksek vergi oranlar› sadece üç
sektörde (petrol, içki ve sigara) y›ll›k 5 milyar dolarl›k kaçak yarat›yor. 2005’te ham petrol ithalat›n›n miktar baz›nda yüzde 6 azalmas› (yüksek
büyümeye ra¤men) kaça¤›n boyutu için örnek
olarak gösteriliyor.
Bir baﬂka konu, sosyal güvenlik aç›klar›n›n ulaﬂt›¤› boyut, 2005, özelleﬂtirme aç›s›ndan rekor y›l› (13 milyar dolar). Ayn› 2005, sosyal güvenlik
sisteminin en yüksek aç›k verdi¤i y›l olacak (22
milyar dolar): Yani Türkiye’nin en büyük kara deli¤i büyümeye devam ediyor.
Aﬂa¤›daki tablo, aç›klar›n enflasyonun çok üzerinde gerekleﬂti¤ini gösteriyor. Milyonlarca çal›ﬂan ve emekliyi yak›ndan ilgilendiren sosyal güvenlik reformu, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin
öncelikli konusu olacak.

Kara delik büyüyor
Y›l

Aç›k
(katrilyon TL.)

Art›ﬂ
oran› (%)

Enflasyon
(%)

Reel
art›ﬂ (%)

1995

0,1

-

-

-

1996

0,3

200

76

70

1997

0,8

167

85

44

1998

1,4

75

64

7

1999

2,9

107

52

36

2000

3,2

10

36

23

2001

5,5

72

68

2

2002

10

82

30

40

2003

14

40

18

19

2004

19

36

9

25

2005*

22

16

8

7

*Tahmin

Sanayi ara mal› ithalat›n›n ihracat› karﬂ›lama oran›
Y›l

‹thalat

‹hracat

‹thalat›n ihracatta
kullan›m oran› (%)

2001

30

29

96

2002

38

34

90

2003

50

44

88

Rakamlar

2004

68

60

87

milyar

2005

(6 ay) 39

32

82

dolard›r.
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Önce Vatan Gazetesi 07.10.2005
ge Serbest Bölgesi Kurucu ve ‹ﬂleticisi

E

A.ﬁ. (ESBAﬁ) ve TOBB iﬂbirli¤iyle düzenlenen Dünya Kalk›nma Ajanslar› Konferans›

‹zmir’de baﬂlad›. Toplant›n›n aç›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Kalk›nma
Ajanslar›n›n kurulmas›yla ilgili tasar›n›n Meclisten ç›kmak üzere oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin 2001 krizini, özel sektörün dinamizmi sayesinde büyük ölçüde atlatt›¤›n› ve dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri haline geldi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂimdiki hedefin
ise makro ekonomik göstergelerdeki düzelmeyi
tüm bölgelere ayn› ölçüde yans›tmak oldu¤unu
kaydetti. Türkiye’de en geliﬂmiﬂ il Kocaeli ile en
az geliﬂmiﬂ il A¤r› aras›nda 10 kat›n üzerinde
fark bulundu¤unu, AB’de ise bu fark›n 3 kat oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle konuﬂtu:%
“Bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farkl›l›¤›n› ortadan kald›rmak amac›yla GAP projesi gibi çok yönlü ve
çok amaçl› entegre bir projenin d›ﬂ›nda tam bir
baﬂar› sa¤lanamam›ﬂt›r. Baﬂka birçok gösterge
bulunmas›na ra¤men milli gelir rakamlar› bunu
çarp›c› ﬂekilde ortaya koymaktad›r. Ülkemizin
uzun dönemli temel hedeflerinden birisi de bölgeleraras› fark› bugünkü seviyesinin yar›s›na düﬂürmek olmal›d›r. Ekonomideki düzelmenin tüm
bölgelere ayn› ölçüde yans›mas›n› yerel kat›l›m›n
pay›n› art›rarak sa¤layabiliriz. Bölge Kalk›nma
Ajanslar› bölgesel kalk›nma politikalar›nda yerel
kat›l›m›n en önemli unsurlar› olacakt›r.” Hisarc›kl›o¤lu, yerel kalk›nman›n sa¤lanabilmesi için
toplumsal bir mutabakat›n gerekli oldu¤unu, siyaset kurumu ve bürokrasinin de art›k, kat› devletçilik ve merkezi planlamayla sorunlar›n çözülemeyece¤ini idrak etti¤ini kaydetti. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Kalk›nma Ajanslar›n›n kuruluﬂuyla birlikte valiler, yerel yöneticiler ticaret ve
sanayi odalar› yetkililerinin yönetim sorumlulu¤uyla tüm yerel dinamiklerin harekete geçirilebilece¤ini ifate etti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Referans
Gazetesi’nin “Türkiye’nin Y›ld›z ﬁehirleri”
projesinin ilk dura¤› Kayseri’de söyledi¤i ﬂu söz,
Avrupa Birli¤i’yle (AB) müzakereler baﬂlay›nca
art›k gündemimize oturdu:

T

“Türkiye’de üretim yapan 234 bin sanayicimiz
var. Bunlar›n sadece 1100’i AB’ye haz›r. Geri
kalan 233 bin kuruluﬂ için bunu söylemek mümkün de¤il. AB’yle yürütece¤imiz müzakereler ve
hedefledi¤imiz tam üyelik 233 bin sanayi kuruluﬂunun yan›s›ra bunlar›n binlerce çal›ﬂan›n› da etkileyecek.”
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun “sadece 1000 ﬂirket”
tan›m›, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) her y›l
haz›rlad›¤› “Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluﬂlar›” listesine de denk düﬂüyor. ‹SO, önce
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂ”unu
aç›kl›yor. Ard›ndan da “Türkiye’nin ‹kinci Büyük
500’ü” s›ralamas› geliyor.

Baﬂta TOBB olmak üzere gerek iﬂ dünyas› örgütleri, gerek Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ali
Babacan’›n baﬂkanl›k etti¤i “müzakere heyeti”,
gerekse 233 bin sanayicinin tek tek kendisi
“AB’ye uyum için ne yapmayal›m?” sorusuna yan›t bulmak için art›k harekete geçmesi gerekiyor.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na Kayseri’deki sözünü hat›rlat›p sordum: “Art›k müzakere süreci baﬂlad›.
AB’ye haz›r olmad›¤›n› söyledi¤iniz 233 bin sanayi kuruluﬂunda dönüﬂümü sa¤lamak için
TOBB neler yapacak? Plan›n›z ne?”
Hisarc›kl›o¤lu, öncelikle “Sektör Kurullar›” oluﬂturduklar›n› belirtip, sonras› için ﬂu mesaj› verdi:
“Bizim öncelikle müktesebat›n tümünü ve Türkiye’nin yol haritas›n› görüp, Türk sanayisine, iﬂ
dünyas›na ona göre bir yol haritas› ç›karmam›z
gerekiyor.”
TOBB ve iﬂ dünyas›n›n di¤er örgütleri “Türk sanayinin AB’ye yolculuk haritas›”n› ç›karmak için
neden zaman kaybediyor? Hisarc›kl›o¤lu, bir sü165
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re önce D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül’ün kendilerine verdi¤i söze döndü: “AB müktesebat› tam
130 bin sayfa. Halen kimsenin elinde müktesebat›n tamam›n›n, Türkçe çevirisi yok. Bu çeviriyi
haz›rlamaya biz talip olduk. Say›n Abdullah Gül
de bizim yapabilece¤imizi söyledi. Ancak, o günden beri beklemedeyiz. Henüz bizi, bu konuda
görevlendiren olmad›.”
TOBB, müktesebat›n çevirisini “bedelsiz” yapmaya haz›r. Asl›nda bu süreç de o kadar kolay
de¤il. Aç›lacak ihaleyle önce bir çeviri ekibi kurulacak. Çeviri tamamland›ktan sonra onu bir baﬂka ekip gözden geçirecek sonra da AB Genel
Sekreterli¤i inceleyip, son onay› verecek.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her kurumun kendisiyle ilgili
bölümleri çevirip, “ders”ini çal›ﬂt›¤›n› belirtip,
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iﬂin ﬂu yönüne dikkat çekti. “Bak›n müzakerenin
baﬂlamas› aﬂamas›nda bile bir kelimenin ne kadar önemli oldu¤unu hep birlikte gördük. Öyleyse, de¤iﬂik kaynaklardan yap›lm›ﬂ çevirilerle müzakereye oturmak yerine, ortak çeviriyle bunu
yapmak daha do¤ru olur.”
Türkiye’nin tar›m nüfusu çok yüksek... Bu yüzden “en zorlu müzakere” tar›mda yaﬂanacak...
Çünkü, mevcut tar›m nüfusunda 10 milyonluk
bir indirim söz konusu olacak. Yani “tar›mla geçiniyor” görünen 10 milyon kiﬂiye “ekme¤ini
baﬂka alanlarda ara” denecek...
Ancak, 234 bin kuruluﬂun 233 bini AB’ye haz›r
de¤ilse, sanayicilerin de iﬂi pek kolay görünmüyor... AB’ye “Sa¤lam haz›rl›k” için yol haritalar›n›n bir an önce ç›kar›lmas› gerekiyor...

Referans Gazetesi 08.10.2005
cünün Türk sanayisi ve Türk iﬂ alemi olaca¤›n›
sözlerine ekledi.

Erez projesine destek
Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un koordinasyonu üstlendi¤i Filistin (Erez) Organize Sanayi Bölgesi’nin yeniden hayata geçirilmesi projesine AB, ABD ve
BM’nin büyük ilgi gösterdi¤ini aç›klad›. TOBB’un
odalar› vas›tas›yla organize sanayi bölgeleri konusunda büyük bir deneyime sahip oldu¤unu anlatan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu: “Filistin Organize Sanayi Bölgesi, hayata geçirildi¤inde minimum 5 bin Filistinli iﬂ sahibi olacak. Bu proje,
Türk sanayisinin Çin, Hindistan gibi ülkeler nedeniyle uluslararas› rekabette darald›¤› noktada
da bir atlama taﬂ› olacakt›r. Türk sanayisi için bir
atlama tahtas› olacakt›r. Bu projeye siyasi olarak dünyan›n her ülkesinden destek geliyor. Projeye Türkiye Baﬂbakan›’n›n ‹srail taraf›ndan gerek ﬁaron gerek Perez’in, Filistin taraf›ndan
Mahmud Abbas’›n çok büyük katk›lar› var. Siyasi desteklerle beraber inﬂallah bununla ilgili iyi
niyet anlaﬂmalar›n› imzalad›ktan sonra arkas›ndan proje yap›m› ve finansman destek gelecek.”

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
AB’ye tam üye olabilece¤i en erken tarihin
2014 oldu¤unu belirterek, “2014’de tam üye
olabilmek için de 2012 itibariyle, 35 paragraf›
bitirmemiz laz›m” dedi.

T

AB’ye girmekten çok uluslararas› normlarda iﬂ
yap›yor olman›n daha önemli oldu¤unu ifade
eden TOBB Baﬂkan› “Uluslararas› normlarda iﬂ
yapabilme kapasitesini elde ettikten sonra tam
üye olmuﬂuz ya da olmam›ﬂ›z çok da önemli de¤il aç›kças›” diye konuﬂtu. Hisarc›kl›o¤lu, meselelerin büyük ço¤unlu¤unun ekonomi üzerine oldu¤u düﬂünüldü¤ü zaman, AB müzakereleri için
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin en büyük gü167

BASINDA TOBB

Milliyet Gazetesi 10.10.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu TOBB olarak koordinasyonunu sa¤lad›klar› Ere¤li Ortak Giriﬂim Grubu’nun (OGG) Erdemir ihalesinde iki
amac› oldu¤unu, bunlardan birinin Ere¤li’yi gerçek de¤erine satt›rmak, di¤erinin bir araya gelerek ortakl›k kültürünün olabilece¤ini göstermek
oldu¤unu söyledi ve “Bu bir ›ﬂ›kt›r. Bu ›ﬂ›¤› yakt›k. Amac›m›za ulaﬂt›k’ dedi.

T

Hisarc›kl›o¤lu, geçen hafta gerçekleﬂtirilen ve 2
milyar 770 milyon dolara Oyak’›n ald›¤› ihalede
Ere¤li OGG’nin ç›kt›¤› 2 milyar 760 milyon dolar›n planlad›klar›n›n üzerinde bir rakam oldu¤unu
söyledi. “Bugün için bakt›¤›n›zda Erdemir gerçek
de¤erinin üzerinde bir fiyata sat›ld›” diyen Hisarc›kl›o¤lu, Ere¤li ihalesinin perde arkas›n› ﬂöyle
anlatt›:

Iﬂ›¤› ﬁenol Hoca yakt›
• Ulusal 34 ﬂirket neden TOBB’un koordinatörlü¤ünde Erdemir ihalesine girdi?
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Erdemir’in özelleﬂtirme ihalesi duyulduktan sonra Türkiye’nin çeﬂitli yerlerinden yerli sanayiciler
özelleﬂtirmeye haz›rlanmaya baﬂlam›ﬂ. Fakat bir
türlü bir araya gelememiﬂler. O dönem özellikle
siyasiler, yazarlar TOBB neden bu grubun koordinasyonunu sa¤lam›yor diyorlard›. Bunun üzerine
ben de zemin yoklamas› yapmaya baﬂlad›m.
Gördüm ki ortada kimse yok. Demir - çelikçiler,
ulaﬂt›rmac›lar, denizcileri hepsini bir araya toplad›k. TOBB zamk› alt›nda bir araya geldiler.

• ‹hale sonras›nda haz›r bir metin okuman›z ihaleyi ikinci s›rada tamamlayaca¤›n›z› biliyormuﬂsunuz izlenimi yaratt›...
Öncelikle bizim ›ﬂ›¤›m›za yakan ﬁenol Hoca’n›n
mektubuydu. Emekli ö¤retmen ﬁenol Hoca diyordu ki, “Zeynep ile Ayﬂe baﬂkas›na gelin gitmesin. Damat Türk olsun.” Türk sanayinin geliﬂmesinde Erdemir’in önemli bir rolü var. Hedef bunun devam etmesiydi. Okudu¤um metne gelince, iki haz›rl›¤›m vard›. Birisi Erdemir’in OGG taraf›ndan al›nmas› halinde, di¤eri Oyak taraf›n-

dan al›nmas› durumunda yapaca¤›m konuﬂma
metinleriydi. Bizim haz›rlan›ﬂ ﬂeklimiz ﬂuydu, ya
Erdemir’i bizim almam›z ya da Oyak’›n almas›.

• Peki yabanc› bir grubun ihaleyi almas› ihtimali...
Böyle bir haz›rl›¤›m›z yoktu. Arkadaﬂlar›mla dar
kapsaml› konuﬂmalar›m›zda Tüpraﬂ’›n Koç Holding taraf›ndan al›nmas›ndan sonra Oyak’›n burada agresif bir tutum içine girebilece¤ini biliyorduk. Biz de istiyorduk. E¤er Oyak bu iﬂte geri durursa o zaman Ere¤li OGG olarak iddial›yd›k.

ihalede gelmiﬂ oldu¤umuz rakam düﬂündü¤ümüzün üzerindeydi.

• Karﬂ›n›zda Oyak de¤il de yabanc› bir grup olsayd› tavr›n›z ne olurdu?
Belki daha da yukar› gidebilirdik. O anki psikolojiyi yaﬂamak laz›m. Erdemir’i Oyak’›n almas›ndan sevinç duyduk. Oyak’› da global oyuncu yapabilecek bir ﬂirket.

• Bundan sonra OGG da¤›t›lacak m›?
• Cebinizde ne vard›?
Erdemir gerçek de¤erinin üzerinde bir fiyata sat›ld›. Cebimizde ﬂu vard› demek çok zor. Bizim

Herkes devam edebilir. Ama biz TOBB olarak
yapmam›z gerekeni yapt›k. Bizim iﬂimiz bitti.
Ama bundan sorna ﬂirketler bir araya gelip baﬂka iﬂlere girebilirler.

‘Milliyetçilik, global oyuncu ç›kartabilmektir’
Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Baﬂkanyard›mc›s› ve Ere¤li
Ortak Giriﬂim Grubu (EOGG) ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Zafer Ça¤layan’›n Erdemir ihalesinde en yüksek
teklifin Oyak’tan gelmesi üzerine sevincini Türk
bayra¤› sallayarak göstermesinin ulusalc› bir
yaklaﬂ›m olup olmad›¤› sorusuna ﬂu yan›t› verdi:
“‹ﬂ hayat›ndaki milliyetçilik kendi içinden global

bir oyuncu ç›kartabilmektir. Milliyetçilik budur,
bizim bakt›¤›m›z nokta da budur. Yoksa giriﬂim
grubuna üye ﬂirketlerin aras›nda yabanc› firmalarla ortak olanlar da vard›. Ama firmalar›n kuruluﬂ yeri Türkiye idi. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti
ﬂirketi idi. ‹hale ekibinden bir arkadaﬂ heyecanlanm›ﬂ, bayra¤› sallam›ﬂ. Bunda bir ﬂey yok.
Tam tersine mutlu olmak laz›m.”

‹ﬂ dünyas›nda esas çat› TOBB
• AB sürecine TOBB nas›l haz›rlan›yor?

Sonuçta sorumluluk siyasi otoritenin. Baﬂbakan

TOBB çat›s› alt›nda yeni kanunla beraber Türkiye
sektör meclisi kurulacak. Türkiye Tekstilciler
Meclisi, Türkiye ‹nﬂaatç›lar Meclisi TOBB çat›s›
alt›nda olacak. Kuruluﬂ aﬂamas›na geçtik. AB
müktesabat›na göre sektörler nas›l etkilenecek?
Etki analizleri yap›lacak. Etki analizlerini müzakere heyetine iletece¤iz.

Tayip Erdo¤an 17 Aral›k sürecinde kat›l›mc› demokrasi anlay›ﬂ› çerçevesinde bütün sivil toplum ve meslek örgütleriyle bu sürece haz›rlanacaklar›n› söyledi. O çerçevede bize ne rol verilece¤i karar› onlar›n. TÜS‹AD ile polemi¤e girmem
imkâns›z. TÜS‹AD üyelerinin hepsi benim üyem.
Onlar›n da di¤er derneklerin içindeki iﬂadamlar›-

• TÜS‹AD ve TOBB aras›nda AB müzakereleri sürecinde temsil kuruluﬂu olma konusunda bir polemik yaﬂand›...

n›n hak ve hukukunu koruyacak benim. Esas çat› TOBB.
169

BASINDA TOBB

Cumhuriyet Gazetesi 11.10.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB taraf›ndan ç›kar›lan ve ticaret borsalar›n›n
faaliyetleri ile 2003-2004 y›llar›n›n ilk beﬂ ürün
bilgilerini içeren kitab›n önsözünde, tar›m sektörünün en önemli araçlar›ndan birinin ticaret borsalar› oldu¤unu vurgulad›. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) “Ticaret Borsalar› Faaliyetleri, 2003-2004 Y›llar› ‹lk Beﬂ Ürün Bilgileri”
kitab› ç›kt›. Toplam 154 sayfadan ve 3 bölümden oluﬂan kitapta, Türkiye genelindeki ticaret
borsalar› tek tek ele al›narak inceleniyor. TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu kitab›n önsözünde,
tar›m sektörünün geliﬂtirilmesi için ticaret borsalar›n›n önemine de¤inerek, ﬂu görüﬂlere yer verdi:

T

“Tar›m sektörü milli gelirin yüzde 12’sini ve istihdam›n yüzde 35’ini oluﬂturmas› nedeniyle,
ekonomik oldu¤u kadar sosyal önemi de yüksek
bir sektör olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Geliﬂen
dünya ﬂartlar›, tar›m›n ülkemiz için önemini daha da art›rmaktad›r. 1950 y›l›ndan bu yana dünya nüfusu yaklaﬂ›k 3 kat artm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, do¤al kaynaklar h›zla kirlenip azalm›ﬂ, tar›m
alanlar› yüzde 25 oran›nda daralm›ﬂ, kitlesel boyutta g›da güvencesi ve g›da güvenli¤i sorunlar›
gündeme gelmiﬂ ve Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birli¤i gibi belirleyici faktörler sektörü siyasi
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ve ekonomik yönden daha da önemli hale getirmiﬂtir. Tar›m sektörünün ülke ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› ve uluslararas› pazarda rekabet gücünün
art›r›lmas› amac›yla sektörde rol alan tüm aktörlere büyük sorumluluklar düﬂmektedir.
Sektörün en önemli enstrümanlar›ndan biri de
hiç kuﬂkusuz ticaret borsalar›d›r. Ticaret borsalar›, emtia (bitkisel ve hayvansal ürünleri iﬂlenmiﬂ olanlar dahil) fiyatlar›n›n arz ve talebe göre
oluﬂtu¤u, al›m sat›m iﬂlemlerinin oluﬂan fiyatlar
üzerinden kay›t alt›na al›nd›¤› (tescil edildi¤i) ve
ilan edildi¤i etkin piyasa mekanizmas›n›n oluﬂmas›n› sa¤layan ekonominin vazgeçilmez kurumlar›d›r. Ticaret borsalar›n›n çal›ﬂma prensibi;
çok say›da al›c› ve sat›c›n›n belirli bir iﬂlem merkezinde (iﬂlem salonu) belli periyotlarla bir araya
gelerek aç›k pazarl›k veya sesli müzayede yoluyla fiziki olarak haz›r bulunan emtian›n al›m sat›m
iﬂlemini gerçekleﬂtirerek ödemenin teslim ve tesellümünü müteakip yap›lan bir sistem üzerine
kurulmuﬂ olmas›d›r. Ticaret borsalar› tar›m sektöründe piyasa güçlerinin art›r›lmas›na ticaretin
liberalize edilmesine ve böylece devletin etkisinin en aza indirilmesine katk›da bulunmaktad›r.
Di¤er bir ifade ile müdaheleye dayal› tar›msal yap›dan, sektör temsilcilerinin piyasaya aktif kat›l›m›n› teﬂvik eden fiyat›n arz ve talebe göre oluﬂtu¤u etkin piyasa mekanizmas›n›n uygulanmas›n› sa¤lamaktad›rlar.”

Ürün Borsalar›n›n Geliﬂtirilmesi
Hisarc›kl›o¤lu, önsözünde ticaret borsalar›n›n
modernizasyonu ve geliﬂimi için TOBB taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar›n en önemlilerinden biri “Ürün Borsalar›n›n Geliﬂtirilmesi Projesi” oldu¤unu belirterek ﬂöyle devam etti:
“Ürün Borsalar›n›n Geliﬂtirilmesi Projesi, borsalar›n alt yap› eksikliklerini giderip modernizasyonunu sa¤larken, ayn› zamanda tar›m sektörümüz ve ülke ekonomimiz aç›s›ndan önemli geliﬂmeler sa¤layacak, al›c› ve sat›c›lar›n bilinçlenmesine katk›da bulunmuﬂtur. Borsalar›n laboratuvar hizmetlerinden faydalanan üreticiler, ürünlerinin kalitesini laboratuvar sonuçlar›na göre
ö¤renmekte ve al›c›lar da sonuçlara göre ihtiyaç
duyduklar› kalitede ürünleri de¤eri fiyattan sat›n
alabilmektedirler. Bu süreç, müstahsilin en yüksek kâr› elde edebilmesi için verimlili¤i ve kaliteyi art›rma hususunda üretim faktörlerini etkin ve
bilinçli kullanmas›n› teﬂvik etmekte ve paralelinde de al›c›lar›n, laboratuvar sonuçlar›na göre kaliteli ürünlere yönelmesini sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
ticaret borsalar› laboratuvar hizmetleri ile özellikle ihracat noktas›nda g›da güvencesi ve g›da
güvenli¤i konular›nda, hayati öneme sahip çal›ﬂmalar yürütmektedirler.
Biliﬂim alan›ndaki geliﬂmeleri de takip eden ticaret borsalar›nda oluﬂan günlük fiyat bilgilerinin
s›n›fland›r›larak, web üzerinde giriﬂlerinin yap›ld›¤› “Ticaret Borsalar› Ürün Fiyat Bilgileri”
(http:borsa.tobb.org.tr) olup, belirlenen borsalar›m›zca fiyat bilgileri girilmekte ve sürekli takibat› yap›lmaktad›r.
Ülkemizin dünya ekonomisine ve finans piyasalar›na entegre olmas›n› sa¤layacak önemli araçlardan bir tanesi olan ve TOBB olarak kurucu orta¤› oldu¤umuz Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›, Baﬂbakan›m›z Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’›n

da teﬂrifleriyle ‹zmir’de hizmete aç›lm›ﬂt›r. Türev
araçlar›n›n finansal piyasalar›m›z›n hizmetine
girmesi ile finansal piyasalarda yeni bir dönem
baﬂlam›ﬂt›r. Bu sürecin devam›nda türev arac›
olarak kullan›lan emtialar›n üreticileri yetiﬂtirmeyi düﬂündükleri ürün fiyatlar›n› önceden görecek
ve üretimine karar verebilecektir. Bu ülkemiz
için büyük bir önem ihtiva etmektedir.
Ticaret borsalar›n›n geliﬂimi, modernizasyonu ve
alt yap› eksikliklerinin giderilmesi önümüzdeki
dönemde de Birli¤imizin önderli¤inde sürdürülecektir. Ticaret Borsalar› Faaliyetleri Kitab›’nda
yer alan bilgiler, borsalar›m›z›n y›l içinde yapt›¤›
çal›ﬂmalar›n bir özeti ﬂeklinde düzenlenmiﬂ
olup, ayr›ca önceki y›llar›n istatistikleriyle karﬂ›laﬂt›rma olana¤› sa¤lamak amac›yla tablo ve
grafiklerle desteklenmiﬂtir.
Ticaret Borsalar› Faaliyetleri Kitab›m›z›n Camiam›za ve ilgililere yararl› olmas›n› dilerim.”

Ticaret borsalar› tek tek ele al›nd›
Ticaret Borsalar› Faaliyetleri kitab› 3 bölümden
oluﬂuyor. ‹lk bölümde ticaret borsalar› hakk›nda
rakamsal bilgiler ve istatistikler ›ﬂ›¤›nda genel
bir de¤erlendirme yap›l›yor. Ülke genelinde 58’i
il, 55’i ilçe merkezinde olmak üzere 113 ticaret
borsas›n›n faaliyet gösterdi¤inin belirtildi¤i bölümde, Kastamonu Ticaret Borsas›’n›n 2005 y›l›nda kurulmuﬂ olmas›ndan dolay› 2004 y›l› iﬂlem hacimleri listesinde yer almad›¤›na da iﬂaret ediliyor. Ticaret borsalar›n›n bölgesel da¤›l›m›na iliﬂkin tablo ﬂöyle:
Ayr›ca, ülke genelindeki 112 borsada 2 milyon
203 bin 184 adet muamele yap›ld›¤› ve toplamda 41,5 katrilyon liral›k iﬂlem hacmi gerçekleﬂtirildi¤i de ifade edildi. ‹lk bölümde yer alan ve “Ticaret Borsalar›n›n Bölgesel ‹ﬂlem Hacimleri”ni
gösteren bir di¤er tablo ise ﬂöyle:
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2003 TESC‹L TOPLAMI

2004 TESC‹L TOPLAMI

ARTIﬁ
ORANI

TOPLAM
‹ﬁLEM HACM‹
‹Ç‹NDEK‹ PAYI

‹ﬁLEM
ADED‹

11.108.867.007.766.300

14.900.860.610.902.0001

%34,13

%35,842

985.219

EGE

5.294.625.345.739.380

5.821.105.976.570.710

%9,94

%14,002

227.061

‹Ç ANADOLU

4.751.784.952.936.910

5.740.474.791.174.780

%20,81

%13,808

440,671

AKDEN‹Z

4.779.754.681.956.610

5.742.075.477.907.910

%15,31

%13,812

230.229

KARADEN‹Z

2.876.819.924.054.800

4.650.877.792.014.350

%62,29

%11,187

113.773

D.ANADOLU

369.341.662.164.748

519.656.716.780.065

%40,70

%1,250

40.528

22.910.023.995.944.480

4.198.447.314.716.910

%44,28

%10,099

165.703

432.280.217.570.553.200

41.573.498.680.066.700

%28,79

%100,00

2.203.184

BÖLGE

MARMARA

GD.ANADOLU
TOPLAM

‹kinci bölümde ise Türkiye genelindeki tüm ticaret borsalar› tek tek ele al›narak incelenirken, 7 co¤rafi bölgenin önce genel de¤erlendirmesi, sonra bölge ticaret borsalar›n›n de¤erlendirmesi sunuluyor.
Ancak illerin bölgelere göre da¤›l›m›nda co¤rafi bölgeler de¤il, bölge toplant›lar› yönetmeli¤inin esas
al›nd›¤› belirtiliyor. Ana veri kayna¤›n›n ticaret borsalar› oldu¤u kitab›n üçüncü ve son bölümünde ise
aç›klamalara yer veriliyor.

Ürün borsalar›n› buluﬂturan adres:
http://borsa.tobb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Bilgi
Hizmetleri Daire Baﬂkanl›¤› ile Odalar Borsalar
Daire Baﬂkanl›¤›’n›n birlikte yürüttükleri ortak
projeyle Türkiye’deki ürün borsalar› tek bir çat›
alt›nda topland›.

yapt›klar›na iﬂaret eden yetkililer, siteye giriﬂ yapan ayl›k kiﬂi say›s›n› 120 bin olarak aç›klad›.
Yetkililer, sitenin ﬂu anda Türkçe olarak hizmet
verdi¤ini dikkat çekerek yabanc› ziyaretçiler için
de bir ‹ngilizce sayfan›n haz›rland›¤›n› bildirdi.

Türkiye genelindeki 113 adet ticaret borsas›n›,
“http://borsa.tobb.org.tr” adresinde buluﬂturan
projenin amac› “ürünlerin günlük fiyat bilgilerinin
merkezi bir yap›da izlenmesi” olarak aç›kland›.
Ürün çeﬂitlerinden al›m-sat›m grafi¤ine, Türkiye’deki ürün borsalar›ndan dünya ürün borsalar›n› izlemeye kadar birçok iﬂlemin yap›labildi¤i sitede, üretici ve al›c›lar› ilgilendiren haberler ile
bölgesel ihale duyurular› da bulunuyor.

Sitede yer alan borsalar›n dikkatle seçildi¤ini
söyleyen yetkililer, borsalarda aranan özellikleri
de ﬂöyle s›ralad›:

Hizmete sunulan bu site ile Türkiye’de ilk defa
ürün fiyat endeksinin oluﬂturuldu¤unu kaydeden
yetkililer, “Endekste, ürünün fiyat hareketi görülüyor. Bu ürün için yap›lan son 15 iﬂlemi de gösteriyor. Ayr›ca, Hesaplanabilen Ticaret Borsalar›
Ürün Fiyat Endeksi bulunuyor. Bununla bir ürünün
gün içindeki ortalama fiyat›n› ö¤renebilirsiniz. Endekste, 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana olan fiyatlamay› da görebiliyorsunuz” diye konuﬂtu.
Sisteme dahil olan borsalar›n, yaln›z sitedeki
borsalar› incelemedi¤ine, kendi iﬂlemlerini de
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“Laboratuvar› bulunan ve salon sat›ﬂ› olan borsalar, rekabet ortam›nda fiyat belirleyen borsalar, ihracata konu olan ürünlerin yo¤un iﬂlem
gördü¤ü borsalar.”
BÖLGELER

MERKEZ

‹LÇELER

GENEL
TOPLAM

MARMARA

9

18

27

EGE

8

9

17

14

12

26

AKDEN‹Z

8

7

15

KARADEN‹Z

7

6

13

D.ANADOLU

6

-

6

GD. ANADOLU

6

3

9

58

55

113

‹Ç ANADOLU

TOPLAM

Yeni Asya Gazetesi 15.10.2005

ﬂ dünyas›, görüﬂ ve önerilerinin düzenli olarak, Türkiye’nin AB ile yürütece¤i müzakere
sürecine aktar›lmas›n› sa¤layacak bir mekanizman›n acilen kurulmas›n› istedi.

‹

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde önceki gün gerçekleﬂtirilen TOBB Ticaret
ve Sanayi Odalar› Konseyi toplant›s›n›n ard›ndan
6 maddelik ortak bir bildiri yay›nland›.
Ortak bildiride, yat›r›m teﬂvik sisteminin bölgelere ve sektörlere göre farkl›l›k gösterecek ﬂekilde
yeniden dizayn edilmesi istenirken, mevcut sistemin, bölgesel dengesizli¤i, verimsiz özel sektör yat›r›mlar›n› art›rd›¤› ve özel sektör yat›r›mlar›n› israf etti¤i savunuldu. Bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n ortadan kald›r›larak, iç göçün
önlenmesinin sa¤lanmas› gerekti¤i ifade edilen
bildiride, istihdam art›ﬂ›n›n ancak istihdam maliyetlerinin düﬂürülmesi ile mümkün olabilece¤ine
dikkat çekildi.

‹ﬂ dünyas›n›n, AB uyum ve bütünleﬂme sürecinin
en önemli aktörlerinden oldu¤una dikkat çekilen
bildiride, “iﬂ dünyas›n›n görüﬂ ve önerilerini düzenli olarak müzakere sürecine aktaracak bir
mekanizma acilen kurulmal›d›r” denildi.
Bildiride, Sosyal Güvenlik Reformu’nun bir an
önce tamamlanarak hayata geçirilmesi ve sistemin aç›¤›n›n kapat›larak iﬂverenin üzerindeki
maliyetlerin aﬂa¤›ya çekilmesi istendi. Bildiride
ayr›ca, “Sanayimizi haks›z rekabetten korumak
için gümrüklerimiz rehabilite edilmeye ve kay›t
d›ﬂ› ekonomi önlenmelidir. ‹thalatta kalite, fiyat
ve mal kontrolü titizlikle yap›lmal›d›r. Özellikle tüketim mal› ve ara mal› ithalat›na dikkat edilmelidir. Çevre kirlili¤i, turizm ve ekilebilir araziler aç›s›ndan büyük tehdit oluﬂturmaktad›r. Enerji maliyetleri aﬂa¤›ya çekilmeli ve sat›ﬂ fiyat› içindeki
ilgisiz eklentiler kald›r›lmal›d›r. Elektrik ve do¤algaz da¤›t›m›nda özelleﬂtirme h›zla tamamlanarak serbest rekabete aç›lmal›d›r.” denildi.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ),
yurt d›ﬂ›ndaki Türk ve akraba topluluklardan gelen 30 ö¤renciye burs veriyor. Türkiye
Türkçesi’ni de kapsayan bir haz›rl›k dönemi geçirecek olan ö¤renciler, baﬂar›l› olduklar› sürece
burs almaya devam edebilecek.

için belirli ﬂartlar getirdiklerini belirten Kesici,

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, Milliyet’e yapt›¤› aç›klamada, Balkanlar ve Orta Asya
ülkelerinden ö¤rencilere burs verilmesi tekilfinin
üniversitenin mütevelli heyeti baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan geldi¤ini belirtti. Kesici, yurtd›ﬂ›ndan gelen ö¤rencilerin ETÜ’nün 11 milyarl›k
y›ll›k ücretinden muaf tutuldu¤unu, bar›nmalar›n›n da ETÜ taraf›ndan karﬂ›land›¤›n› anlatt›. Ö¤rencilerin yurt ihtiyaçlar› için Kredi Yurtlar Genel
Müdürlü¤ü’yle görüﬂtü¤ünü belirten Kesici, ö¤renci listelerini kuruma gönderdiklerini kaydederek, “Türk Cumhuriyetleri S›nav› ile gelenlerden
Kredi ve Yurtlar Kurumu ücret almayacak, Yabanc› Ö¤renci S›nav› ile gelenlerin ücretini de biz
karﬂ›layaca¤›z” diye konuﬂtu.

“Öncelikle ‹ngilizce ö¤renecekler. 1 y›l haz›rl›k

T

ö¤rencilerin 2.5’lik bir not ortalamas›n› tutturmas›n›n zorunlu tutuldu¤unu kaydetti. Ö¤rencilerin belirli yerlerde y›¤›lmas›n›n önüne geçmek
için çeﬂitli bölümlere da¤›t›ld›klar›n› belirten Kesici, ﬂöyle devam etti:

var. ‹ngilizce ö¤renirken ayn› zamanda Türkiye
Türkçesi ö¤retece¤iz. E¤er zay›f olduklar› dersler
varsa ki bunun baﬂ›nda matematik gelir, bu bak›mdan da onlar› takviye edece¤iz. Bir bölüme y›¤›lma söz konusu de¤il. 10 tane bölümümüz var
bizim. Elektrik elektronik mühendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i, makine mühendisli¤i, endüstri
mühendisli¤i, matematik, Türk dili, tarih, iktisat,
iﬂletme ve uluslararas› iliﬂkiler. Her bölüme üçer
ö¤renci yerleﬂtiriliyor.”
ETÜ’ye ﬂu ülkelerden ö¤renciler yerleﬂecek:
Moldovya, Türmenistan, Bat› Trakya, Makedonya, Azerbaycan, Arnavutluk, H›rvatistan, ‹ran, Af-
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Türkçe ö¤renecekler

ganistan, K›rg›zistan, Da¤›stan, K›r›m, Kosova

Yurtd›ﬂ›ndan gelen ö¤rencilere verilecek burs

ve Sancak.

Dünya Gazetesi 19.10.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un
Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmeye tek yetkili organ oldu¤unu belirterek, “Atamayla, babadan o¤ula geçen bir yap›n›n içinde
olmayan bir heyet buras›” dedi. “Hiç kimse kendisine farkl› bir misyon üstlenmesin” diye konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, müzakere heyeti içerisinde
özel sektöre yer verilmemesi nedeniyle kimseye
bir k›rg›nl›klar›n›n olmad›¤›n› ifade etti.

T

Hiç kimse kendisine farkl› bir misyon üstlenmesin. TOBB- Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmeye tek yetkili organd›r. Bu güçlü isimlere
ba¤l› de¤il. Hepimiz demokrasi aﬂ›¤› oldu¤umuza inan›yoruz. Demokrasinin gerektirdi¤i sonuçlar neyse herkes ona kat›lmak zorunda. Türkiye’deki ﬂirketleri, iﬂ alemini temsil etme yetkisi
tek bir kurumdad›r. Demokrasiyle seçilmiﬂ heyettedir. Atamayla babadan o¤ula geçen bir yap›n›n içinde olmayan bir heyet buras›.”

Müzakere sürecinde yap›lacak çal›ﬂmalar› ve
TOBB Özel Sektör Müzakere Meclisi’nin tan›t›lmas› amac›yla düzenlenen toplant›da konuﬂan
TOBB Baﬂkan›; TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›’n›n TOBB’un özel sektörde çat› kurum olmad›¤› yönündeki görüﬂlerinin hat›rlat›lmas› üzerine,
Türkiye’de özel sektörü tek temsil eden kurumun TOBB oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
TOBB’da tüm sektörlerin tamam›n›n temsil edildi¤ini ve Anayasa taraf›ndan yetkili k›l›nd›klar›n›
belirterek, ﬂöyle konuﬂtu: “Tüm demokratik ülkelerde k›ta Avrupas› dahil olmak üzere, oluﬂturulmuﬂ modelin eﬂde¤eri. Farkl› bir model yok.

TOBB Baﬂkan›, müzakere heyeti içerisinde özel
sektöre yer verilmemesi nedeniyle kimseye bir
k›rg›nl›klar›n›n olmad›¤›n› belirterek, “Bir k›rg›nl›¤›m›z yok. Sonuçta halka bu iﬂin iyi veya kötü hesab›n› verecek olan hükümettir” dedi. TOBB olarak özel sektörün heyet içerisinde bulundu¤u bir
modelin do¤ru olaca¤› inanc›nda olduklar›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, tercihin Baﬂmüzakereci
taraf›ndan verilece¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
ileride yap›lan çal›ﬂmalarda özel sektörden faydalanmamas› halinde k›rg›nl›k yaﬂanabilece¤ine
dikkat çekti. TOBB Baﬂkan›, “2012 y›l›nda bizim
bu müzakereleri bitiriyor olmam›z laz›m. Yani fa175
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s›llar›n tamam›n› bitirmiﬂ olmam›z laz›m ki,
2014’te üye olal›m. E¤er 2014’ü geçirsek ﬂans›m›z 2021’e kal›r” diye konuﬂtu.
TOBB Baﬂkan›, yaklaﬂ›k bir hesapla, bugün Türkiye’deki 625 bin ﬂirketin 235 birinin üretici firma oldu¤unu ve bunlar›n, AB müktesebat›ndan,
en fazla etkilenerek ﬂirketler oldu¤unu kaydederek, “E¤er kat›l›m sürecine bu firmalar›n nas›l
uyum sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir almazsak,
hem ekonomik, hem de sosyal aç›dan en büyük
risk unsuru olan iﬂsizlik sorunumuz, katlanarak
artar” dedi.
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TOBB olarak 48 sektörde Türkiye sektör meclisleri oluﬂturduklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle
konuﬂtu: “Kat›l›m sürecinin iﬂ dünyas› aç›s›ndan
meclisi “TOBB AB Özel Sektör Müzakere Meclisi” ad›yla oluﬂturduk. Meclis, TOBB Baﬂkan› ve
yönetim kurulu üyeleri konsey baﬂkanlar›, TOBB
AB uyum komisyonu üyeleri, oda ve borsa baﬂkanlar›m›z ile sektör meclisi baﬂkanlar›ndan
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca, TOBB AB ‹cra Kurulu tesis
edildi. ‹cra kurulunda, TOBB Baﬂkan›, baﬂkan
yard›mc›lar›, TOBB AB Uyum Komisyonu Baﬂkan›
ile ilgili sektör meclisleri baﬂkanlar› yer alacakt›r.”

Hürriyet Gazetesi 20.10.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un özel
sektöre karﬂ› hesap verme gelene¤i oldu¤unu kaydederek, “Bu sürecin (AB müzakere süreci) d›ﬂ›nda kalma hakk›m›z yok” dedi.

T

Hisarc›kl›o¤lu TOBB Özel Sektör Müzakere Meclisi’ni tan›tt›¤› bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada, AB ile kat›l›m sürecinin baﬂlayacak olmas›n›n önümüzdeki dönemde, Türk ekonomisini
yeniden ﬂekillendirecek, ﬂirketlerin iﬂ görme biçimlerini de¤iﬂtirecek, en temel faktör olaca¤›n›
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, TOBB olarak Edirne’den
A¤r›’ya kadar giden bir co¤rafyay› kapsayan 48
sektörde Türkiye sektör meclisleri oluﬂturduklar›n›, sektör meclisleri bünyesinde, her bir fas›l
için, çal›ﬂma gruplar› kurduklar›n› ve çal›ﬂma
gruplar›n›n, tarama süreciyle çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›n› bildirdi.

Özel sektörü do¤rudan etkiliyor: Mevcut haliyle,
35 fas›ldan en az 27’sinin, do¤rudan ekonomiyi
etkiledi¤ini, bu sebeple, kat›l›m sürecinin, kapsam› ve do¤uraca¤› sonuçlar itibariyle, özel sektörü do¤rudan ilgilendirdi¤ini anlatan Hisarc›kl›o¤lu, Anayasa’n›n 135. maddesi ile 5174 say›l›
Kuruluﬂ Kanunu’nun getirdi¤i yükümlülük ve
Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmenin
sorumlulu¤uyla hareket eden TOBB’un, özel sektörün bu süreci sa¤l›kl› bir ﬂekilde yönetebilmesini hedefledi¤ini kaydetti. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, yaklaﬂ›k bir hesapla, bugün Türkiye’deki 625 bin ﬂirketin 235 bininin üretici firma oldu¤unu ve bunlar›n, AB müktesebat›ndan, en fazla
etkilenecek ﬂirketler oldu¤unu kaydetti ve ﬂöyle
devam etti:
ﬁirketlerin kaderini belirleyecek: “Yapm›ﬂ oldu¤umuz ön incelemeler göstermiﬂtir ki, 235 bin
üretici firmam›z›n sadece bin kadar›, AB müktesabat›yla uyumlu üretim yapabilmektedir. De-

mek ki, kat›l›m süreci, baﬂta 234 bin üretici firmam›z olmak üzere, di¤er tüm ﬂirketlerimizin de
kaderini belirleyecektir. Söz konusu olan ayn› zamanda, bu ﬂirketlerde çal›ﬂan milyonlarca vatandaﬂ›m›z›n da gelece¤idir. Peki, kat›l›m süreci tamamlans›n da, nas›l tamamlan›rsa tamamlans›n demek lüksüne sahip miyiz? E¤er at›l›m sürecine bu firmalar›n nas›l uyum sa¤layaca¤›n›
planlamaz, tedbir almazsak, hem ekonomik
hemde sosyal aç›dan en büyük risk unsuru olan
iﬂsizlik sorunumuz, katlanarak artar. ‹ﬂte TOBB,
tüm sektörleri ve ﬂirketleri temsil etmenin verdi¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sadece belli bir
grup firman›n de¤il, tüm ﬂirketlerimizin ayakta
kalmas›n› ve böylece daha çok üretim ihracat ve
istihdam yap›lmas›n› hedeflemektedir.”

Hisarc›kl›o¤lu: TOBB’da
babadan o¤ula
sistemi yok
• TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un
Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmeye
tek yetkili organ oldu¤unu belirterek, “Demokrasiyle seçilmiﬂ heyettedir. Atamayla, babadan
o¤ula geçen bir yap›n›n içinde olmayan bir heyet
buras›” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, “TÜS‹AD’›n
TOBB’un çat› örgüt olmad›¤› yönündeki aç›klamalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve sizin yap›lanman›z›n sizce özel sektör boyutu eksik mi?”
ﬂeklinde bir soru üzerine, TOBB’da tüm sektörlerin tamam›n›n temsil edildi¤ini, yönetim kurulunun 7 kademeli seçimden geçerek geldi¤ini,
Anayasa’n›n 135. maddesi ve 5174 say›l› yasa
ile yetki sahibi oldu¤unu anlatt› ve ﬂöyle konuﬂtu: “Tüm demokratik ülkelerde, oluﬂturulmuﬂ
modelin eﬂde¤eri. Farkl› bir model yok. Hiç kimse kendisine farkl› bir misyon üstlenmesin.”
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
AB ile müzakere süreci için yapt›¤› haz›rl›klar›n ayr›nt›lar›n› aç›klad›. TOBB kendi bünyesinde 5 aﬂamal› bir müzakere heyeti modeli
belirledi. Yap›lanman›n en üst noktas›nda TOBBAB Özel Sektör Müzakere Meclisi var. Gündelik
geliﬂmeler TOBB AB ‹cra Kurulu üzerinden izlenirken, AB Uyum Komisyonu ile AB Sekreteryas›
müzakere yap›lanmas›n›n di¤er ana unsurlar›n›
oluﬂturacak. TOBB üyeleri, istek ve düﬂüncelerini yap›land›r›lmaya baﬂlayan 48 sektör meclisi
yoluyla ortaya koyacak. TOBB’un müzakere yap›lanmas›; seçti¤i müzakere heyeti modelinde
özel sektör ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile gevﬂek
bir iliﬂki öngören hükümeti iﬂbirli¤ine zorlamak
ﬂeklinde yorumland›.

T

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dün konuya
iliﬂkin düzenledi¤i bas›n toplant›s›dna, bu yap›lanman›n demokrasinin getirdi¤i bir tablo oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, resmi müzakere heyetinin kimlerden oluﬂaca¤› karar›n›n iktidar›n
kendi tercihi oldu¤unu ve bu konuda k›rg›nl›¤›n›n
bulunmad›¤›n› belirterek, “Halka hesap verecek
onlar. Kendim için bir pozisyon belirleme talebim olmad›. Burada esas k›rg›nl›k, bu süreçte
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yapaca¤›m›z çal›ﬂmalardan faydalan›lmamas›
durumunda olur diye konuﬂtu.

TOBB’un 9 kiﬂilik müzakere tak›m›
• Osman Kocaman

(Band›rma)

• Tarkan Ersin

(Çorlu)

• Bilal Alkoç

(‹stanbul)

• Haluk H›s›mc›l

(Bursa)

• Cihan Aç›kgöz

(Tunceli)

• Nedim Kalpakl›o¤lu

(‹zmir)

• Sinan Urhan

(Gebze)

• Talat Zurnac›

(Salihli)

• Bertan Balç›k

(Söke)

Ayd›nlatma Fiﬂe¤i
TOBB bünyesindeki komisyonlara AB müzekerelerinde “ayd›nlatma fiﬂe¤i” fonksiyonu verildi¤i
belirtiliyor. Komisyon müzakere sürecine iliﬂkin
Türk kamuoyunu da ayd›nlatacak. Komisyon 9
kiﬂiden oluﬂuyor. Bunlar›n hepsi üniversite mezunu. 3 master sahibi olan üyeler iyi derecede
‹ngilizce biliyor ve 5 tanesinin ikinci dili de var.

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye üye
olan son 10 ülkenin deneyimlerinin, müzakerelerin büyük bölümünün Brüksel’de de¤il kat›l›m
sürecinde olan ülkede gerçekleﬂti¤ini gösterdi¤ini dile getirirken, “Bu süreçte en fazla görüﬂ
farkl›l›klar›, kendi ﬂirketlerimiz ve sektörlerimiz
aras›nda yaﬂanacakt›r. AB sürecinde ortaya ç›kacak iç ihtilaflar›n uzlaﬂmaya ba¤lanaca¤› mutabakat›n sa¤lanaca¤› zemin de TOBB’dur” diye
konuﬂtu. TOBB olarak yapt›klar› ön incelemelerin Türkiye’de bulunan ve AB sürecinden en fazla etkilenecek yaklaﬂ›k 235 bin üretici firmadan
sadece bin kadar›n›n AB müktesabat›yla uyumlu
oldu¤unu gösterdi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu
noktada “kat›l›m süreci tamamlanmas›n da nas›l tamamlan›rsa tamamlans›n” deme lüksüne
sahip olunmad›¤›n› ifade eti.
Özel sektör ad›na bu sürecin takipçisi olacaklar›n› ve yapacaklar› çal›ﬂmalar› resmi müzakere
heyetine sunacaklar›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, özel sektörün AB kat›l›m sürecine yönelik yap›lanmas›nda öncelikli olarak 48 sektörde “Türkiye Sektör Meclisleri” kurduklar›n› ve bu meclisler bünyesinde her müzakere fasl› için çal›ﬂma gruplar› oluﬂturduklar›n› söyledi. Çal›ﬂma
gruplar›n›n tarama süreciyle birlikte çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›n› ve yerli-yabanc› dan›ﬂmanlarla
birlikte müzakere pozisyonlar› ile etki analiz raporlar›n›n haz›rlanmas›na büyük önem verilece¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye karﬂ› pozisyon
geliﬂtirmek ve hangi sektörlerin süreçten nas›l
etkilenece¤inin belirlenmesi için bu haz›rl›klar›n
önemini vurgulad›.

Uyum Komisyonu Baﬂkan› ile ilgili sektör meclislerinin bünyesindeki teknik komitelerin çal›ﬂmalar›n› sürdürece¤ini ve müzakere meclisinin gündemini oluﬂturaca¤›n› söyledi.
Bunun yan› s›ra Türkiye Ekonomi Politikalar›
Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) çal›ﬂmalarda
teknik destek taban›n› güçlendirece¤ini ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un Brüksel’deki bürosunun TOBB Daimi Temsilcili¤i haline getirilece¤ini ve yine Brüksel’de bulunan ve kamu ile özel
sektör ortakl›¤›yla kurulan TURBO Ofisi’nin de
özellikle araﬂt›rma ve geliﬂtirmede iﬂ dünyas›n›n
AB programlar›ndan daha çok faydalanmas› için
çal›ﬂmalar›n› sürdürece¤ini ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu, bu ba¤lamda Türkiye’nin Birli¤in 7. Çerçeve Program›’ndan daha fazla yararlanmas›n›
ümit etti¤ini belirtti.
Hisarc›kl›o¤lu, 2012 y›l›na kadar AB ile bütün fas›lalarda müzakerelerin tamamlanmas› gerekti¤ini aksi takdirde üyeli¤in 2021 y›l›na kalaca¤›n›
söyledi.

TOBB’un 9 kiﬂilik AB Uyum
Komisyonu
9 kiﬂilik Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu, AB’nin
“sürekli müzakereler kurumu” oldu¤u bilinci ile
oluﬂturuldu. Komisyon, çeﬂitli sektörlerin talepleri, kay›p ve kazançlar›n› resmi müzakere heyetine aç›klama görevini üstlenecek. TOBB bünyesinde bu komisyona AB müzakerelerinde “ayd›nlatma fiﬂe¤i” fonksiyonu verildi¤ini belirtiliyor.

‹cra kurulu ne yapacak?
Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Genel Kurulu taraf›ndan,
tamam› iﬂadamlar›ndan oluﬂturulan AB Uyum
Komisyonu’nun da çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›n› belirtirken; ayr›ca TOBB Baﬂkan› ile Yönetim Kurulu, konsey baﬂkanlar›, TOBB AB Uyum Komisyonu üyeleri, oda baﬂkanlar› ile sektör meclisi baﬂkanlar›ndan oluﬂan TOBB AB Özel Sektör Müzakere Meclisi’nin ise sürecin gerektirdi¤i iç bilgilendirme ve geniﬂ tabanl› mutabakat için ideal
bir platform oluﬂturaca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, tesis edilen TOBB AB ‹cra Kurulu’nda da
TOBB Baﬂkan›, baﬂkan yard›mc›lar›, TOBB AB

Komisyon Üyeleri
Ad›
Osman Kocaman
Tarkan Ersin
Bilal Alkoç
Haluk H›s›mc›l
Cihan Aç›kgöz
Nedim Kalpakl›o¤lu
Sinan Urhan
Talat Zurnac›
Bertan Balç›k

Üyesi oldu¤u oda
Band›rma TO
Çorlu TSO
‹stanbul SO
Bursa TSO
Tunceli TSO
EBSO
Gebze TO
Salihli TSO
Söke TB
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’deki
özel sektörü temsile yetkili tek organ
TOBB’dur” diyerek hafta baﬂ›nda TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›’n›n “TOBB’un çat› örgütü tan›mlamas›n› kabul etmiyoruz” aç›klamas›na yan›t verdi. Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Özel Sektör Müzakere Meclisi’ni tan›tt›¤› bas›n toplant›s›n›n ard›ndan gelen sorular› yan›tlad›. TÜS‹AD Baﬂkan› Sabanc›’n›n ‘TOBB çat› örgütü de¤ildir’ laflar› hat›rlat›larak “T‹SK ve TÜS‹AD’la birlikte hareket etseniz daha güçlü bir görüntü vermez misiniz?”
ﬂeklindeki soruya Hisarc›kl›o¤lu “Ne demek güçlü görüntü” sözleriyle baﬂlad›. Türk özel sektörünü temsilde tek yetkili organ›n TOBB oldu¤una
de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, “Anayasan›n 135. maddesi ve 5174 say›l› yasa bunu söylüyor. Kimse
kendine farkl› misyon yüklemesin. Demokrasinin getirdi¤i tablo bu. TOBB, atama ile babadan
o¤ula geçen yap›da olmayan bir heyettir. Di¤er
dernekler ve iﬂadamlar› örgütleri de demokratik
ortamda do¤al olarak görüﬂlerini ifade edecektir” diye konuﬂtu.

T

Hisarc›kl›o¤lu’nun Devlet Bakan› Ali Babacan’›n
kurgulad›¤› müzakere heyetine iliﬂkin yorumu da
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“ﬁöyledir ya da böyledir diyemem. Sonuçta hesap verecek olan ben de¤il Ak Parti hükümetidir.
Hedefimiz 2012 y›l›na kadar bitirip 2014’e kadar tam üyelik olmal›d›r. Aksi halde ﬂans›m›z
sonraki bütçeye yani 2021’e kal›yor” oldu.
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de yaklaﬂ›k 625 bin ﬂirketin 235 bininin üretici firma oldu¤unu ve bunlar›n, AB müktesabat›ndan, en
fazla etkilenecek ﬂirketler oldu¤unu kaydetti ve
ﬂöyle devam etti:
“Yapm›ﬂ oldu¤umuz ön incelemeler göstermiﬂtir
ki, 235 bin üretici firmam›z›n sadece bin kadar›,
AB müktesebat›yla uyumlu üretim yapabilmekte.
E¤er kat›l›m sürecine bu firmalar›n nas›l uyum
sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir almazsak, hem
ekonomik, hem de sosyal aç›dan en büyük risk
unsuru olan iﬂsizlik sorunumuz, katlanarak artar.
‹ﬂte TOBB, tüm sektörleri ve ﬂirketleri temsil etmenin verdi¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sadece belli bir grup firman›n de¤il, tüm ﬂirketlerimizin ayakta kalmas›n› ve böylece daha çok üretim, ihracat ve istihdam yap›lmas›n› hedeflemektedir.”

Referans Gazetesi 21.10.2005
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili soru üzerine de Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin ev ödevini
2012’ye kadar tamamlamas› gerekti¤ini vurgulad›. AB’nin Türkiye’ye ekstra bir zorluk ç›karmas›n›n söz konusu olmad›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bu iﬂin kurallar› var. Müzakere de zaten
budur” diye konuﬂtu.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, cari aç›¤›n Türkiye için bir
risk oldu¤unu da kaydederek, tedbir al›nmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdi ve “‹thalat, ihracat farkl›l›¤›n›n giderilmesi laz›m” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
yabanc› sermayeye ihtiyac› oldu¤unu vurgulayarak, “Yabanc› sermayeye karﬂ› bir düﬂmanl›k oldu¤unu düﬂünmüyorum” dedi.

T

TOBB, Erdemir özelleﬂtirmesine talip olan Ortak
Giriﬂim Grubu’nun öncülü¤ünü yapm›ﬂ, Hisarc›kl›o¤lu, ihaleyi Oyak’›n kazanmas›na, salonda
aç›kça sevinmiﬂti. Bu geliﬂmelerle birleﬂen “yabanc› sermaye” tart›ﬂmalar›, geçti¤imiz hafta sonu Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n bir aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmayla yeniden gündeme gelmiﬂti.
Türkiye’de sadece sosyal güvenlik reformunun
12 milyar dolar gerektirdi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, Telekom, Tüpraﬂ gibi özelleﬂtirmelerin
ancak bunu karﬂ›layaca¤›n› bu nedenle Türkiye’nin özelleﬂtirme uygulamalar›na aynen devam etmesi gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin yabanc› sermayeye ihtiyac› oldu¤unun alt›n› çizerek, Türkiye’de yabanc› sermaye
karﬂ›tl›¤› oldu¤unu düﬂünmedi¤ini söyledi. ﬁu
anda 5 milyon insan›n iﬂsiz oldu¤unu ve bu 5
milyon iﬂsize iﬂ olana¤› yaratman›n maliyetinin
de 250 milyar dolar oldu¤unu kaydeden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin böyle bir kayna¤›n›n bulunmad›¤›n› ifade etti ve “Türkiye’nin yabanc›
sermayeye ihtiyac› var” dedi.
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srail’in Gazze’den çekilmesinin ard›ndan yeniden yap›land›r›lan Filistin Sanayi Bölgesi’nin iﬂletmesini Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’nin (TOBB) kuraca¤› bir ﬂirket üstelencek.
ﬁirket, projeye iliﬂkin mutabakat zaptlar›n› Türki-

‹

ye, Filistin ve ‹srail hükümetleriyle ayr› ayr› imzalayacak.
Hukuki süreç devam ederken TOBB, ﬂirket kuruluﬂu için iﬂlemlere baﬂlam›ﬂ durumda. Öte yandan sanayi bölgesindeki idare binalar›n›n yap›183
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m›, mevcut firma binalar›n›n düzenlenmesi, altyap›ya iliﬂkin eksiklerin giderilmesi iﬂlerinin aral›k sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Hedef,
ocak ay›nda firmalar›yla birlikte Filistin Serbest
Sanayi Bölgesi’nin aç›l›ﬂ›n› yapmak.

rupal› ve ABD’li partnerlerle ﬂirket ve konu listesi haz›rlad›klar›n› belirterek, “Buraya yat›r›ma gelen firman›n bir anlamda pazar› da haz›r olacak.
Örne¤in Ford ﬂirketiyle bir viday› beﬂ y›l boyunca
bu bölgeden almas› için anlaﬂma yapaca¤›z. Bunun için de ABD ve Avrupal› partnerlerimizden
destek alaca¤›z” diyor.

Cazip yat›r›m f›rsatlar›
TOBB, sanayi bölgesine yat›r›mc› çekilmesi için
ﬂimdiden kollar› s›vad›. Öncelikle uygun yasal
düzenleme yap›lacak ve buras› serbest bölge
ilan edilecek. Yat›r›mlar, firmalar, çal›ﬂanlar gelir, kurumlar ve istihdam vergilerinden muaf tutulacak. Bölgeye hammadde ve makine giriﬂ
gümrüksüz olacak.
Öte yandan yat›r›mc›lardan sadece Filistinli iﬂçi
istihdam edilmesi istenecek. Hala Osmanl› hukukunun geçerli oldu¤u Filistin’de toprak, devletin mal› say›ld›¤› için, serbest bölge s›n›rlar› içindeki arazi, yönetim taraf›ndan 49 y›ll›¤›na iki kere kiralanacak. Yönetim de buralar› yat›r›mc›lara
kiraya verecek. Elektrik ve su hizmeti ise ‹srail
taraf›ndan serbest bölge yönetimine; yönetim
taraf›ndan da yat›r›mc›ya sunulacak.
Bölgede yat›r›mc›n›n tek bir muhatab› olacak:
Sanayi Bölgesi Geliﬂtirme ﬁirketi. TOBB’un kuraca¤› ‹srail ve Filistin ticaret odalar›n›n da ortak
olaca¤› bu ﬂirket, iki ülke yönetimiyle ilgili tüm
bürokratik iﬂlemleri üstlenecek. Yani yat›r›mc›
çevre izni, sa¤l›k izni gibi her türlü iﬂlem için sadece bölge yönetimiyle muhatap olacak.

Gazze’den dünyaya aç›l›n
Filistin Serbest Bölgesi’nde avantajlar vergi muafiyetiyle s›n›rl› kalm›yor. Bölgeyi as›l dünyaya
aç›lma f›rsat› cazip k›l›yor. Burada üretilecek
mallar, ABD ve Avrupa Birli¤i ülkelerine gümrüksüz sat›l›rken, ABD’ye kotas›z girebiliyor. Öte
yandan Filistin’in Ürdün, Irak, Suudi Arabistan,
Sudan gibi pazarlara da gümrüksüz sat›ﬂ için
serbest ticaret anlaﬂmalar› bulunuyor.
Bölgenin sundu¤u f›rsatlar bununla da bitmiyor.
Çünkü TOBB, üretilen mallara pazar bulmak için
har›l har›l çal›ﬂ›yor. Türkiye Ekonomi Politikalar›
Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) Müdürü Güven Sak, Av184

Güvenlik Türklere emanet
Bölgede ilk etapta yat›r›m yap›labilecek sektörler aras›nda tekstil, mobilya, otomotiv, yedek
parçalar› s›ralan›yor. Çünkü Filistin’de yetiﬂmiﬂ
iﬂgücü bu sektörlerde yo¤unlaﬂ›yor. TOBB bu
proje çerçevesinde AB D›ﬂ ‹liﬂkiler ve Savunma
Yüksek Temsilcisi Javier Solano ile görüﬂerek
destek ald›. Öte yandan Gazze’nin yeniden imar› için oluﬂturulan ABD, AB, Rusya ve BM’nin yer
ald›¤› dörtlü giriﬂim de projeye yönelik hem siyasi hem de maddi deste¤ini aç›klad›.
Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin güvenli¤i
özellikle ‹srail aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor. Bu
noktada bölgenin güvenli¤i, her iki taraf›n da
mutabakat›yla, uluslararas› nitelikte bir Türk ﬂirketine emanet edilecek. Yaklaﬂ›k 15 milyon dolara mal olacak güvenlik projesi çerçevesinde
hem iﬂçilerin hem de mallar›n bölgeye güvenli giriﬂi sa¤lanacak.

Taraflar nas›l ikna oldu?
‹srail, 38 y›ll›k iﬂgalin ard›ndan Gazze’den çekilirken, geride iki taraf için de haf›zalardan kolay
kolay silinmeyecek an›lar b›rakt›. 1.5 milyon Filistinlinin zor koﬂullarda yaﬂam›n› sürdürmeye
çal›ﬂt›¤› Gazze, 360 kilometrekarelik yüzölçümüyle, yeni dönemde ‘imkans›za’ ev sahipli¤i
yapmaya haz›rlan›yor.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun 2003 y›l›
kas›m ay›nda Filistin-‹srail iliﬂkileri konusunda
“ne yap›labilir?” sorusuyla baﬂlad› herﬂey. A¤ustos 2004’te iki taraf›n ticaret odas› baﬂkanlar›na yaz› gönderilerek, toplant›ya davet edildi.
Ama uzun süre ses ç›kmad› iki taraftan. Ta ki D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, Aral›k 2004’te bölgeyi ziyaret edinceye kadar.

Farkl› bir zemin yarat›ld›
Plan çok netti. Bugüne kadar siyasi nedenlerle
bir araya gelemeyen taraflar, farkl› bir zeminde
buluﬂturulacakt›. Bu zemin de ﬂüphesiz ticaretti.
Görevi TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› üstlendi. Vak›f
Müdürü Güven Sak, bu y›l›n mart ay›nda bölgeye
giderek, hem ‹srail hem de Filistinliler ile görüﬂtü. ‹srail taraf›nda sorun yoktu ama Filistinliler,
‹sraillilere güvenmediklerini, bar›ﬂ sürecinin çok
denendi¤ini ama olmad›¤›n› söylüyorlard›.
Sak, ekibiyle birlikte Ramallah’a giderek, “Buraya bir kardeﬂiniz olarak gelmedik, partner olarak
geldik. Burada kârl› iﬂ olanaklar› görüyoruz ve
bunu da sizinle yapmak istiyoruz” dedi. Filistinlilerin, “O zaman ikili konuﬂal›m, niçin üç kiﬂilik
konuﬂuyorsunuz” yan›t›na Sak, “Ama zaten etraf›n›z sar›lm›ﬂ, benim iﬂ yapmam için her aﬂamada Kudüs ile Telaviv’de birine telefon açmam gerekli. Onlar sanal olarak zaten masada olacaklar. O zaman telefon etmek yerine masaya alal›m ve hep beraber konuﬂal›m” dedi.

Direniﬂi Erdo¤an k›rd›
Bat›’dakinin tersine Do¤u’da iﬂadamlar›n› ikna
etmek kolay olmuyordu. Sak, Filistinlilerin direniﬂini Hisarc›kl›o¤lu’na aktard›. Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›
O da Filistin Lideri Mahmut Abbas’› aray›nca, direniﬂ sona erdi.

Karar verildi. ‹ki taraf› bir araya getirecek zemin
olarak Erez Sanayi Bölgesi belirlendi. 400 dönüm arazi üzerine kurulu. Türkiye ölçe¤inde küçük bir sanayi sitesi olan bölgenin ad› Filistin
Serbest Sanayi Bölgesi olarak de¤iﬂtirildi. Bir zamanlar 200 ﬂirketin üretim yapt›¤› ve 6 bin iﬂçinin çal›ﬂt›¤› bölge, 400 dönümlük de geniﬂleme
arazisine sahip.

“100 Bin Dolarl›k Yat›r›m Yeterli”
Bar›ﬂ süreciyle Türk giriﬂimcileri için bugüne kadar hiç ortaya ç›kmam›ﬂ f›rsatlar›n belirdi¤ini
söyleyen Güven Sak, baﬂarmak için çok ciddi bir
siyasi neden de oldu¤unu belirtiyor ve ﬂunlar›
söylüyor:
“‹srail-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar dolar› geçti.
Ama Filistin Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakam ilk etapta üç dört kat›na
ç›kar. Hem bunun için büyük yat›r›mlara da gerek yok. Birkaç yüz bin dolarl›k yat›r›mlar yeterli.
Ayr›ca burada yap›lacak üretim, hem o bölgeyi
hem de ABD ve Avrupa pazarlar›na ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›racak. Örne¤in Irak de¤erli bir pazar. Ama
buraya sat›ﬂlar daha çok kuzeyden oluyor. Oysa
Gazze’de yap›lacak bir üretimle Irak pazar›na da
daha rahat girebilirz. Ayr›ca tekstil, mobilya, otomotiv parçalar› sektörlerinde de ‹srail’e daha ehven koﬂullarda girmek isteyen firmalar için büyük f›rsatlar sunuluyor. Bölgede iﬂçilik maliyetleri daha düﬂük oldu¤u için emek-yo¤un teknolojiler kullan›labilir.”
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Türkiye Gazetesi 08.11.2005

ürk ekonomisi için yabanc› sermayenin çok
önemli oldu¤una dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de hiç kimsenin “yabanc›
sermaye gelmesin” deme lükse olmad›¤›n› söyledi. Ekonomideki geliﬂmeleri ve Türk iﬂadamlar›n›n beklentilerini gazetemize aç›klayan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ﬂu anda Türkiye’de 5 milyon iﬂsize
iﬂ bulman›n maliyetinin 250 milyar dolar oldu¤una, geçen y›l sadece 45 milyar dolarl›k istihdam
oluﬂturuldu¤una dikkat çekerek, “Bugün (yabanc› sermaye gelmesin) deme lüksümüz yok. ‹lk
500 ﬂirketin yüzde 30’u yabanc›. Maalesef yabanc› sermaye konusunda hâlâ net bir stratejimiz yok” diye konuﬂtu.

T

Reformlardan taviz vermeyelim
Türk ekonomisinde son 3 y›lda iyi geliﬂmelerin
meydana geldi¤ine de dikkat çeken Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2001 kiriziyle komaya giren ülkemizin
son y›llarda gösterilen çal›ﬂmalar ile bundan kurtuldu¤unu söyledi. Büyüme h›z›n›n yap›sal reformlar›n hangi h›zla çözülece¤ine ba¤l› oldu¤unu vurgulayan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam
etti: “Son üç y›lda k›smen de olsa tamamlanan
yap›sal reformlar sayesinde ekonomimiz büyüme gösterdi enflasyon ve faizler ise ülkecek, bir
dönem “AB ve geliﬂmiﬂ ülkelerde olan ve bizim
imrenerek bakt›¤›m›z, acaba Türkiye’de de bu
olur mu?” dedi¤imiz, hayal etti¤imiz seviyelere
düﬂtü. Ancak burada alt›n› çizmek istedi¤im bir
konu da bu baﬂar›da yani ekonomide baﬂlayan
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yap›sal de¤iﬂimde özel sektör dinamizminin eklenmesiyle gerekleﬂti. Büyüme tamamen özel
sektörün büyük gayreti sayesinde olmuﬂtur.”

Dünya ‘süper ligi’ndeyiz
Son 3,5 senede kümülatif anlamda yaklaﬂ›k yüzde 30 oran›nda sa¤lanan büyüme sonucu bugün
Türkiye’nin, 300 milyar dolar› geçen millî geliriyle dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri haline geldi¤ine iﬂaret eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“ﬁimdi hedefimiz, makroekonomik göstergelerdeki düzelmenin, tüm bölgelerimize ayn› ölçüde
yans›mas›n› temin etmektedir. Bunu da bölgesel
kalk›nma politikalar›nda, yerel kat›l›m›n pay›n›
art›rarak sa¤layabiliriz. Bölgesel kalk›nma ajanslar› yerel kat›l›m›n, en önemli maddeleri olacakt›r” diye konuﬂtu.

AB seviyesinde milli gelir
Aç›klamalar›nda millî gelir rakamlar›na da dikkat
çeken Hisarc›kl›o¤lu, en geliﬂmiﬂ ﬂehir olan Kocaeli’nde kiﬂi baﬂ› millî gelir 6 bin 200 dolar
olurken en az geliﬂmiﬂ A¤r›’da söz konusu rakam›n 600 dolar oldu¤unu kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu
“Arada 10 kat›n üzerinde bir fark bulunmaktad›r
ki, AB’deki bu oran, ortalama üç kat civar›ndad›r. Türkiye’nin uzun dönemli temel hedeflerinden birisi, hem millî gelirimizi AB düzeyine ulaﬂt›rmak ve hemde bölgeler aras› fark› bugünkü
seviyenin yar›s›na düﬂürmek olmal›d›r” dedi.

Akﬂam Gazetesi 15.11.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ekonomide
birçok sorun dururken gündemin baﬂka
yönlere kaymamas› gerekit¤ini söyledi. AKﬁAM’a aç›klamalarda bulunan Hisarc›kl›o¤lu,
ﬁemdinli olaylar› ve türban tart›ﬂmas› konusunda de¤erlendirme yapmaktan kaç›narak, “As›l
meselemiz ekonomi” dedi.

T

Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik s›k›nt›lar aﬂ›lamam›ﬂken gündemin türban, ﬁemdinli gibi konulara
kaymas›n› do¤ru bulmad›¤›n› belirtirken, ﬂunlar›
söyledi:

banc›’n›n “Hükümet çok iyi gidiyor” sözleriyle ilgili olarak “Size göre de hükümet çok baﬂar›l›m›?” sorumuza ﬂu yan›t› verdi:
“Ben 8 ayda Türkiye’de 9 bölge toplant›s› yapt›m. Türkiye’deki ticaretin nabz›n› ölçmek için
anket yap›yorum. 9 bin meclis üyemiz ankete
kat›ld›. Ç›kan sonuç ﬂu: Türkiye’de iyi giden ﬂeyler var, parmak bas›lamam›ﬂ ﬂeyler var. ‹yi giden
ﬂeyleri takdir etmek laz›m. Yoksa iyinin k›ymeti
bilinmez. Bu pozitifli¤in devam› için sadece gün-

“5 milyon iﬂsizimiz var. Her y›l en az 750 bin kiﬂiye iﬂ bulmak zorunday›z. Biz bunlarla meﬂgul
olal›m. Baﬂka konulara kayd›¤›n›zda ekonomide
yap›lacak olanlar da unutuluyor. Biz önce ekonomiyi konuﬂal›m. As›l meselemiz bu.”

lük meseleleri çözmek yetmiyor. Köklü de¤iﬂik-

Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas›n›n ve son olarak Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Güler Sa-

Ak Parti’nin vaatleridir, bunlar› yerine getirmele-

likler de gerekir. Ekonomide yap›sal dönüﬂüm,
ekonomi ve hukuk reformu, enerjide rekabet...
Bunlar›n gerçekleﬂmesini istiyouz. Bunlar zaten

rini bekliyoruz.”
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Cumhuriyet Gazetesi 19.11.2005
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Rekabet Kurumu’nun hem altyap› hem de yetki alan›
anlam›nda güçlendirilmesi gerekti¤ini söyledi.

T

Birleﬂmiﬂ Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNCTAD) koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen “5. Rekabetin Bütün Yönleriyle Gözden Geçirilmesi Konferans›”nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, kamu kesimindeki tekellerin yerini, özelleﬂtirme uygulamalar› sonucunda özel tekellerin almas›n›n toplumsal refah› azaltma potansiyeli taﬂ›d›¤›n›, geliﬂmekte olan ülkelerin uygun rekabet
politikalar›n› devreye koymak zorunda oldu¤unu
vurgulad›.

AB ile rekabet
Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye uyum sürecinde rekabet
edebilmenin, AB’deki serbest piyasa koﬂullar›n›
yerleﬂtirmekten geçti¤ini de belirtti.
Türkiye’yi dünyan›n ilk 10 ülkesi aras›na sokmay› hedeflediklerini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, dünyada ilk 250 ﬂirket aras›nda yer alan Koç Grubu
ile gurur duyduklar›n› ifade etti.
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Dünya Gazetesi 21.11.2005

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “E¤er zenginlik
istiyorsak ticaret yapmak, ticaret yapabilmek için de huzur ve istikrar olmas› gerekir” dedi.

T

Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n (VATSO) davetlisi olarak Van’a gelen TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile baﬂkan yard›mc›lar› Faik Yavuz ve
Bülent Ko›ﬂmaz, VATSO Meclis Salonu’nda yap›lan “Do¤u Anadolu ‹stiﬂare Toplant›s›”na kat›ld›.
Bas›na kapal› yap›lan ve yaklaﬂ›k 3 saat süren
toplant›dan sonra aç›klama yapan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, bölgede son zamanlarda meydana gelen olaylar› de¤erlendirmek amac›yla
oda ve borsa baﬂkanlar›yla bir araya geldiklerini
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, toplant›dan, huzur ve istikrar›n ticareti, ticaretin de zenginli¤i art›rd›¤›
yönünde bir sonucun ortaya ç›kt›¤›n› belirterek,
ülkede zenginlik isteniyorsa ticaret yap›lmas›, ticaret yapabilmek için de huzur ve istikrar ortam›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulad›. Bölgedeki
oda ve borsa baﬂkanlar›n›n, kanaat önderleri
olarak sa¤duyulu, duyarl›, konular›na ve bölgedeki geliﬂmelere hakim kiﬂiler oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, istiﬂarenin ard›ndan bölge
için yap›labileceklerini tespit ettikten sonra Ankara’da tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.

Hisarc›kl›o¤lu, gazetecilerin, “Hükümete yönelik
bir mesaj götürecek misiniz?” sorusu üzerine
bölgede yaﬂanan olaylar›n çözümünün hükümette oldu¤unu, baﬂkanlar›n talep etti¤i, önerdi¤i
çözüm yollar›n› da hükümetle görüﬂeceklerini dile getirdi.

Hepimiz ayn› gemideyiz
Toplant›da, oda ve borsa baﬂkanlar› ile meclis
üyelerine yapt›¤› konuﬂman›n metnini gazetecilere da¤›tan Hisarc›ko¤lu’nun konuﬂmas›nda ﬂu
ifadeler yer ald›: “Hakkari’de yaﬂanan olaylardan en çok etkilenen bizim camiam›z olmuﬂtur
ve olmaya devam etmektedir. Siyasi görüﬂlerimiz farkl› olabilir, ama hepimiz ayn› gemideyiz.
Müﬂterek yolculu¤umuz yüzy›llard›r devam ediyor ve k›yamete kadar da devam edecektir. Farkl›l›klar›m›z bizi hiçbir zaman ay›rmam›ﬂt›r. Tersine bizim kültürel zenginli¤imize iﬂarettir. Fark›l›klar›m›z› kavga sebebi olmaktan ç›kar›p, kültürel
zenginli¤e dönüﬂtürerek birli¤imizi güçlendirirsek bu co¤rafyada güçlü bir ﬂekilde ayakta kal›r›z.” Toplant›ya Erzurum, A¤r›, Muﬂ, Kars, I¤d›r,
Bitlis, Hakkari ve ﬁ›rnak illeri ile baz› ilçelerin
oda ve borsa baﬂkanlar› ve meclis üyeleri kat›ld›.
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Yeni ﬁafak Gazetesi 24.11.2005

’nin baﬂkenti Brüksel’de önümüzdeki hafta baﬂ› yap›lacak Karma
‹stiﬂare Komitesi (K‹K) 20. toplant›s› öncesinde bir araya gelen iﬂçi ve iﬂveren
temsilcilerinin toplant›s›na hükümetten Baﬂbakan Yard›mc›s›, D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Müzakere
Heyeti Baﬂkan› Abdullah gül de kat›ld›. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) ‹stanbul’daki merkezinde yap›lan bas›n toplant›s›nda konuﬂan Bakan Gül, iﬂveren ve iﬂçi sendikalar›n› bir
araya getiren bu tip toplant›lar›n her türlü takdirin üzerinde oldu¤unu belirterek, “Demek ki yeri

AB
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geldi¤inde ayn› hedef do¤rultusunda bir araya
gelinebiliyor. Hepsi ayr› baﬂ çekiyor olsayd› çat›ﬂma burada baﬂlard›” dedi.
Vizelerin kolaylaﬂt›r›lmas› sonusunda önemli
ad›mlar at›laca¤›na inand›¤›n› vurgulayan Gül,
hatta serbest dolaﬂ›m›n müzakere süreci içinde
baﬂlayabilmesinin bile söz konusu olabilece¤ini
söyledi. Gül vize konusunda “3 Ekim öncesi ve
sonras›ndaki AB-Türkiye iliﬂkileri çok farkl›. Yeni
iliﬂki içerisinde vize konular›n›n dala kolay çözülece¤ine, dolaﬂ›mla ilgili tedirgiliklerin azalaca¤›na inan›yorum” diye konuﬂtu.

Milliyet Gazetesi 28.11.2005
ma oldu¤unu belirtti.
AB sürecinin, mutlaka yaﬂanmas› gereken de¤iﬂim ve dönüﬂümde önemli rol oynayaca¤›na inan›yordu iﬂ dünyas›n›n temsilcileri. Ancak bu sürecin zorluklarla dolu bir süreç oldu¤u da ortadayd›. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’nun bu ba¤lamdaki saptamalar› önemliydi. ﬁu noktalar› vurgulad› TOBB Baﬂkan›:
• AB sürecinde önümüzdeki dönem, ekonomik
konular›n ön plana ç›kaca¤› bir dönem olacak,
zira 35 müzakere baﬂl›¤›ndan 27’si do¤rudan iﬂ
dünyas›n› etkiliyor.
• Bu süreçte de¤iﬂime uyum sa¤layanlar kazanacak, yerinde sayanlar kaybedecek.

stanbul Sanayi Odas› (‹SO) taraf›ndan düzenlenen 4. Sanayi Kongresi’nde Avrupa Birli¤i’ne (AB) uyum sürecinde Türk sanayiinin gelece¤i tart›ﬂ›ld›. Gerek kongrenin aç›l›ﬂ oturumunda konuﬂan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve ‹SO
Baﬂkan› Tan›l Küçük, gerek kapan›ﬂ oturumunda
söz alan dört büyük grubumuzun tepe yöneticileri, Türk iﬂ âleminin AB sürecini Türkiye’nin vazgeçilmez yol haritas› olarak benimsedi¤ini bir
kez daha ortaya koydu.

‹

Eczac›baﬂ› Toplulu¤u Genel Koordinatörü Erdal
Karamercan’›n kapan›ﬂ oturumunda vurgulad›¤›
gibi, AB’ye uyum sürecinde bizim için kritik hedef ille de AB tam üyeli¤i de¤il, Türkiye’nin bu
süreci kullanarak gerçekleﬂtirece¤i dönüﬂümle
küreselleﬂen dünyayla bütünleﬂmesiydi. Borusan Holding Genel Müdürü Agah U¤ur da “AB yolunda bu yolculu¤u yapman›n, hedefe varmaktan
daha önemli oldu¤unu” söyledi.

• Bugün Türkiye’de 235 bin adet üretici firma
bulunmaktad›r ve bunlardan yaklaﬂ›k olarak yaln›zca bin tanesi AB müktesebat›yla tamamen
uyumlu üretim yapabilmektedir.
• Müzakere süreci, geri kalan 234 bin firmam›z›n kaderini ve 80 y›lda oluﬂmuﬂ bir sermaye birikiminin ak›betini belirleyecektir.

Depremin derecesi
Özel sektörün Türkiye’deki en geniﬂ kapsaml› örgütü olan TOBB’un baﬂ›ndaki kiﬂi, asl›nda Türk
sanayiinde ve iﬂ dünyas›nda yaﬂanacak olan ve
ilk sars›nt›lar› ﬂimdiden hissedilen büyük depremi haber veriyor, haz›rl›kl› olmak gerekti¤ini vurguluyor.

Dönüﬂüm kaç›n›lmaz

TOBB’un giriﬂimiyle kurulan Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf›, yaﬂanacak büyük dönüﬂümün olas› etkilerini ortaya ç›karacak kapsaml› bir çal›ﬂmay› baﬂlatm›ﬂ durumda. Yaln›zca bir
bulguyu aktaray›m bu çal›ﬂmadan. AB’ye uyum
sürecinde ‹spanya’da yaﬂanana benzer bir dönüﬂüm Türkiye’de yaﬂan›rsa, perakende sektöründe geleneksel yöntemlerle çal›ﬂan 86 bin firman›n beﬂ y›l içinde tasfiye olmas› söz konusu.

‹SO Baﬂkan› Tan›l Küçük, “Büyük bir toplumsal
dönüﬂüm projesi olan AB’ye tam üyeli¤in hayat›n
her alan›nda köklü de¤iﬂikliklere yol açaca¤›n›”
hat›rlatt›. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu da de¤iﬂimin önemini vurgulayarak, AB üyeli¤inin nihai
hedef olmad›¤›n› ve de¤iﬂim sürecinde bir aﬂa-

Koç Holding CEO’su Bülent Özayd›nl›, 4. ‹ktisat
Kongresi’nin kapan›ﬂ oturumunda Türkiye’nin
bir “stratejik plana” ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
Yöntemi tart›ﬂ›labilir ama sanayide ve iﬂ dünyas›nda yaﬂanacak depremin iyi yönetilmesi herhalde kaç›n›lmaz bir ihtiyaç.
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arayolu taﬂ›mac›l›¤›nda, yetki belgelerine
iliﬂkin yeni düzenleme sektörü rahatlatacak. Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤i’nde yap›lan de¤iﬂiklik kapsam›nda, K türü yetki belgelerinin mahallinde düzenlenmesi amac›yla
TOBB’a verilen yetki devrinin protokol imza töreni yap›ld›. Protokole, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›l-

K

d›r›m ve TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
imza koydu.
TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Faik Yavuz törende,
“Yetki belgelerinin 28 odam›z vas›tas›yla verilmesi, sektör mensuplar›n›n iﬂi kolaylaﬂt›racak”
dedi. TIR karnelerinden dolay›, sadece 2005
için 30 milyar dolar kefalet üstlendiklerini belir193
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ten Yavuz, TIR karnelerinin yan› s›ra, uluslararas› karayolu taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lan geçiﬂ belgelerinin da¤›t›m›n› da yapacaklar›n› söyledi. Karayolu taﬂ›mac›l›¤› sektörünün dünya zirvesi niteli¤inde olan IRU Dünya Kongresi’nin 31.sinin,
TOBB’un giriﬂimleriyle, 2008 y›l›nda Türkiye’de
yap›laca¤›n› belirten Yavuz, “Ülkemiz ve sektörümüz aç›s›ndan son derece memnuniyet verici bir
geliﬂme olmuﬂtur” diye konuﬂtu.

Sektör dünya sahnesinde
Kongreye, dünya çap›nda 2 bin üst düzey sektör
temsilcisinin kat›laca¤›n› belirten Yavuz, “Hem
yeniden canlanan ‹pek Yolu üzerinde Türkiye’nin
alternatif güzergah ülke oldu¤unun alt›n› çizecek
hem de Türk karayolu taﬂ›mac›l›¤› sektörünün,
dünya sahnesinden daha güçlü bir ﬂekilde yer
almas›n›n önünü açm›ﬂ olaca¤›z” dedi.

AB üyesi Türkiye taﬂ›mac›l›kta koridor olacak
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND) raporuna göre, AB üyeli¤i Türkiye’yi taﬂ›mac›l›kta
önemli bir koridor haline getirecek. Türkiye’nin
AB’ye üye olmas› halinde, Avrupa ile Güneydo¤u
komﬂular› aras›ndaki karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve boru hatt› ba¤lant›lar›na yönelik bir koridor olarak rolü artacak.
Türkiye için bir Trans-Avrupa Ulaﬂt›rma A¤›n›n geliﬂtirilmesi gerekti¤ine dikkat çekilen raporda,
“Karayolu taﬂ›mac›l›¤› müktesebat›n›n temel gereksinimleri uluslararas› karayolu taﬂ›mac›l›¤› faaliyetlerine iliﬂkin mevzuata dahil edilmiﬂ olsa
da, henüz yurtiçi taﬂ›mac›l›k mevzuat›na entegre
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edilmemiﬂ bulunmakta ve sosyal, güvenlikle ilgili, teknik ve çevre standartlar›n›n etkin ﬂekilde
uygulanmas› ve infaz› temin edilmemiﬂtir.” denildi.
Demiryolu pazar›n›n, yük taﬂ›mac›l›¤›nda rekabete aç›lmas› gerekti¤ine iﬂaret edilen raporda, havac›l›kta, 2003 y›l›nda 30 milyonun üzerinde yolcu kaydedildi¤ini belirterek, “Topluluk-Türkiye
aras›ndaki havayolu trafi¤i tarifeli ve tarifesiz
hizmetler aç›s›ndan önem arz etmekte” denildi.
Raporda, deniz taﬂ›mac›l›¤› ve deniz güvenli¤inin, müktesebat›n uygulanmas› için çaba gerektiren alanlar oldu¤u vurguland›.

Sabah Gazetesi 05.12.2005

abah gazetesinin serbest ekonominin 20.
Y›l› baﬂl›¤› ile Türkiye’de serbest piyasa
ekonomisine geçiﬂin serüvenini ve hedeflerini 11 ana sektör alt›nda inceleyerek Türk
okuruna sunuyor olmas› çok önemli bir hizmettir. Bu araﬂt›rma serisindeki alt›nc› çal›ﬂma olan
Sa¤l›k Sektör Gazetesi bu sektördeki geliﬂmeleri, mevcut sorunlar› ve çözüm yollar›n› gözler
önüne seriyor.

S

Toplumsal kalk›nman›n temel bir unsuru olan
sa¤l›k hizmetlerinin etkili, kolay ulaﬂ›labilir ve
kaliteli bir ﬂekilde sunulmas› ça¤daﬂ ve müreffeh bir toplum oluﬂturmak için oldukça önemlidir. Ülkemizde ise henüz geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyinde bir sa¤l›k hizmeti al›nabildi¤ini iddia etmekten çok uzaktay›z.
Türkiye’de 765 kiﬂiye bir hekim, 383 kiﬂiye bir
hasta yata¤› düﬂmektedir. Yatak kullan›m oran›
% 62’dir. Bu oran il merkezlerinde % 75’in üze-

rinde, ilçe merkezlerinde ise % 25’in alt›nda kalmaktad›r.
Hasta yataklar›n›n % 30’u, Hekimlerin % 47’si
üç büyük ilimizde bulunmaktad›r. 6351 sa¤l›k
oca¤›n›n 5893’ü faaldir. Bunun % 26’s›nda personel yetersizli¤i bulunmaktad›r.
Bunun da ötesinde ülkemizdeki sa¤l›k sistemi
çok parçal› bir yap›dad›r. Bu yap›yla arzu edilen
hizmet kalitesine ve sinerjiye ulaﬂmak pek mümkün de¤ildir. Toplumun ihtiyaçlar›na etkili, verimli, ekonomik, kaliteli, ulaﬂ›labilir ve günün 24 saatinde hizmete haz›r bir ﬂekilde cevap verilememektedir. Neticede toplum sunulan sa¤l›k hizmetlerinden memnun de¤ildir.
Sa¤l›k, siyasi iradenin halk nezdinde en önemli
vitrinidir. Sa¤l›k sisteminin sistem özelli¤ine sahip bir ﬂekilde, toplumun sa¤l›k ihtiyaçlar›, sa¤l›kla ilgili tutum, inanç, pratik uygulama ve dav195
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ran›ﬂlar›n› dikkate alarak, mevcut kaynaklarla
uyumlu bir ﬂekilde tasarlanmas› gereklidir. Bu
tasar›mda sa¤l›k sisteminin temel taﬂlar› olarak
çevre sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤› koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetleri, rehabilitasyon ve uzun süreli sa¤l›k hizmetleri yer almal›d›r.
Ekonomi politikas› gere¤i serbest pazar ekonomisini benimseyen ülkemizde, sa¤l›k sektöründe özel sektörün pay› % 10’u bile bulmamaktad›r. Mevcut hasta yataklar›n›n % 90’› kamuya
aittir. Daha da önemlisi rekabet ﬂartlar› tam
oluﬂmam›ﬂt›r. K›saca Türkiye’nin temel ekonomi
politikas› ile sa¤l›k ekonomisinin mevcut durumu çeliﬂmektedir. Son 20 senedir serbest ekonomiye geçiﬂ noktas›nda ciddi bir mesafe al›nm›ﬂ olmas›na ra¤men sa¤l›k sektöründe liberalleﬂmeyi ve tam rekabeti sa¤lamak noktas›nda
maalesef çok geri kald›k. Bu derece önemli ve
milli gelir içinde büyük bir paya sahip bir hizmet
kalebinde devlet tekelinin sürüyor olmas› düﬂünülemez.
Ülkemizde bu anlay›ﬂa son vermek için öncelik-
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le kamu sa¤l›k kuruluﬂlar› ile özel sa¤l›k kuruluﬂlar› aras›nda f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmal›d›r. Bu kuruluﬂlar maalesef eﬂit ﬂartlarda çal›ﬂmamaktad›r. Özel sektöre ve yerli yat›r›mlara sa¤lanan
teﬂvik ve muafiyetler yetersizdir. Yerli t›bbi cihaz
ve malzeme üreticileri ile yabanc› üreticilerin iﬂbirli¤i yetersizdir. Özel hastaneler d›ﬂ›ndaki hastanelerin hiç birisi sa¤l›k bakanl›¤› taraf›ndan
ruhsatland›r›lmamakta ve denetlenmemektedir.
Ayr›ca vak›f hastaneleri ve kamu hastanelerinin
vergi avantajlar› bulunmaktad›r.
Bu sorunlar›n çözümü için gerekli yasal ve idari
düzenlemeler, sivil toplum kuruluﬂunun görüﬂü
al›n›p, uzlaﬂma sa¤lanarak yap›lmal›d›r. Özel vak›f ve di¤er kamu hastanelerinin sahip oldu¤u
vergi avantajlar› ortadan kald›r›lmal› veya özel
hastaneler ile eﬂitlik sa¤lanmal›d›r.
‹stihdam üzerindeki yükler, tüm sektörlerde oldu¤u gibi sa¤l›k sektöründe de önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Vergiler ile ilgili
olarak, kurumlar vergisi aç›s›ndan yap›lacak yeni düzenlemeleri hararetle desteklemekteyiz.

Dünya Gazetesi 06.12.2005
Karﬂ› tarafa do¤ru mesaj› verebilmek için sektörel ve bölgesel etki analiz raporlar› haz›rlay›p, ülke içinde mutabakat zemini oluﬂturman›n acil oldu¤unun alt›n› çizen Mete, bunun için de her kurumun bilgi birikimini ortaya koymas› ve bir koordinasyon içinde birlik ve bütünlük içinde hareket
etmesi gerekti¤ini kaydetti.
‹ﬂ dünyas›n›n sektörel bazda üyesi bulundu¤u
platformlar arac›l›¤›yla lobi gücünü her alanda
ortaya koymas› gerekti¤ini vurgulayan Mete,
“Türk iﬂ dünyas› AB müzakere sürecinde etkin
lobi çal›ﬂmalar› yapmay› ö¤renmelidir. Yolumuz
uzun ancak en kötüsü haz›rl›ks›z olmak. Önem
taﬂ›yan nokta kendimiz için ne yapaca¤›m›z›, ne
istedi¤imizi önceden bilmek” dedi.

Patten: Alt›n kural erken baﬂlamak
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete, Türk iﬂ
dünyas›n›n AB müzakere sürecinde etkin
lobi çal›ﬂmalar› yapmay› ö¤renmesi gerekti¤ini
söyledi.

T

Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye ve TOBB
bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi
Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) taraf›ndan
“AB’de Lobi Çal›ﬂmalar›” konulu e¤itim seminerinde konuﬂan Halim Mete, dünyadaki de¤iﬂime
ayak uydurmak için, Türkiye’nin içinde bulundu¤u dönüﬂüm sürecine h›z ve etkinlik kazand›rmak zorunda oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin yol
haritas› olarak AB’yi önüne koydu¤unu, ancak
bunun da nihai hedef olmad›¤›n› kaydetti. Türkiye’nin, bugüne kadar ç›kar›lm›ﬂ ve yürürlükte
olan AB müktesebat›n› uyumlaﬂt›rmak ve uygulamak durumunda oldu¤unu belirten Mete, birli¤e
uyum sürecinde Türk iﬂ dünyas›n›n müzakerelerde aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.
Müzakere baﬂl›klar›n›n dörtte üçünün iﬂ dünyas›n› do¤rudan etkiledi¤ini ifade eden Mete, “Uyumun sanayimize getirece¤i maliyeti önceden
tespit ederek, haz›rl›klar›m›z› tamamlad›¤›m›z
takdirde müzakere masas›nda elimiz güçlü olacakt›r” dedi.

‹ngiltere Ticaret Odas› Baﬂkan› Russel Patten
de, lobi faaliyetlerinin ilk günden itibaren baﬂlad›¤›n› belirterek, Brüksel’de iﬂlerin bu ﬂekilde
ilerledi¤ini söyledi. Sadece etkin olman›n ve konuﬂman›n lobicilik olmad›¤›n›n alt›n› çizen Patten, “Lobide alt›n kural, ‘Ne kadar eken baﬂlarsan, o kadar iyi’ kurulad›r” dedi. Patten, Türkiye’nin lobi faaliyetlerine en alt düzeydeki yetkililerden baﬂlayarak, zaman› ve yeri geldi¤inde üst
düzey yetkililerle de görüﬂmesi gerekti¤ini belirterek, ayn› zamanda lobi faaliyeti yürüten kiﬂilerin ellerindeki dosyay› iyi bilmeleri gerekti¤ini
kaydetti.

“‹yi satranç oyuncusu olmal›y›z”
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV-EPR‹) Baﬂkan› Prof. Dr. Güven Sak ise Türkiye’nin art›k geçmiﬂ dönemden daha farkl› bir
sürece girdi¤ini kaydederek, yeni dönemde yeni
yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmek gerekti¤ini söyledi. Sak,
“Bugüne kadar bir tavla oyuncusu gibi davrand›k. Kararlar›m›z› anl›k ﬂartlar ve günlük f›rsatlar
ﬂeklinde ald›k. Bundan sonra partnerlerimizin
kim oldu¤unu bilip iyi bir satranç oyuncusu gibi
davranmal›y›z. Hamlelerimizi planlayarak yapmal›y›z” dedi.
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al›kesir Odalar ve Borsalar Birli¤i toplant›s›, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun
kat›l›m› ile yap›ld›. Bal›kesir beyaz et sektörünün 200 milyon dolarl›k kayna¤a sahip oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, kuﬂ gribi vakas›n›n
ard›ndan üreticilere yönelik 2 ayl›k vergi erteleme süresinin az oldu¤unu söyledi.

B

Teﬂvik verilsin
Toplant›ya Bal›kesir’de yaﬂanan kuﬂ gribi felaketinin ard›ndan beyaz et sektörünün yaﬂad›¤›
olumsuzluklar damgas›n› vurdu. Üreticinin büyük
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zorluklar alt›nda kald›¤›n› hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, hükümetin bu konuda baz› destekleme teﬂviklerinde bulunmas› gerekti¤ini öne sürdü.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda yaﬂanan kuﬂ gribi felaketinin ard›ndan, beyaz et sektörünün yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› dile getiren Ticaret Borsas› Baﬂkan› Faruk Kula, beyaz et üretiminde Türkiye üçüncü
olan Bal›kesir’in büyük bir darbe ald›¤›n› vurgulad›. Yaﬂanan felaketin ard›ndan devlet taraf›ndan
birtak›m önlemler al›nmas›na ra¤men bunun yetersiz oldu¤unu kaydeden Kula, iki ay ertelenen
vergi sürelerinin yeterli olmad›¤›n›, bunun biraz
daha uzat›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Bugün Gazetesi 08.12.2005
Vergi reformu “Acil Eylem Plan›”nda yer ald› ama
bir türlü hayata geçirilemedi.
Oysa TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun yak›nd›¤›, “kay›t d›ﬂ› ekonominin, tüm ekonominin
yar›s›na ulaﬂmas›” konusunun çözümü vergi reformundan geçiyor. Vergi reformu yap›lmadan
kay›t d›ﬂ›n› kay›t alt›na alman›n imkân› yok. Hele bizdeki gibi “yüksek oranl›” vergiler, kay›t d›ﬂ›n› önlemek bir yana kay›t d›ﬂ›l›¤› “teﬂvik” ediyor.
Bu durumda hükümetler kaynak yaratabilmek
için “dolayl› vergilere” yükleniyorlar. Böylece gelir da¤›l›m› bozuluyor. “zengin daha zengin, fakir
daha fakir” oluyor. Hele akaryak›ta, sigara ve içkideki “yüksek vergiler” kay›t d›ﬂ›n›n yan› s›ra,
“kaçakç›l›¤›” da art›r›yor. Son y›llarda, “kaçak
mazot, kaçak içki, kaçak sigara” ola¤an hale
geldi. Türkiye hiç bir zaman böyle “kaçakç›lar
cenneti” haline gelmemiﬂti.

OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun vergi
reformu konusunda güzel bir sözü var. Diyor ki: “Türkiye’de nüfus son 10 y›lda art›yor ama mükellef say›s› düﬂüyor. Kay›t d›ﬂ› ekonominin, tüm ekonominin yar›s›na ulaﬂt›¤› bir ülkede, “vergi adaletinin” sa¤lanabilmesi mümkün de¤ildir.”

T

Do¤ru diyor. Bu arada çok önemli bir “uyar›da”da bulunuyor: “Gerçek vergi reformu, tüm
vergi kanunlar›n›n yeniden yaz›lmas› ve vergi süreçlerinin mükellef lehine k›salt›lmas›yla gerçekleﬂecektir.”
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, “vergi reformu” istiyor. Bu istek sadece Hisarc›kl›o¤lu’nun iste¤i
de¤il. Türkiye’de y›llard›r “herkes” vergi reformu
‹stiyor da gerçek bir vergi reformu konusunda
kimse kolunu k›p›rdatm›yor. Seçimler yap›l›p yeni kurulan hükümetler, iﬂ baﬂ›na geçtikleri günlerde hemen demeçleri patlat›rlar, “‹lk icraat olarak kanayan yara vergiye el ataca¤›z ve vergi reformunu Allah’›n izniyle gerçekleﬂtirece¤iz” derler. Ayn› aç›klama AK Parti iktidar›nda da oldu.

Hisarc›kl›o¤lu “ac›” konuﬂuyor. “OECD raporlar›na göre, vergi yükü OECD genelinde düﬂmekte,
bizde ise sürekli artmaktad›r. Türkiye’de 2002
y›l›nda yüzde 31 olan vergi yükü, 2003 y›l›nda
yüzde 33’e yükseldi. Kamu giderlerini azaltmadan gelirleri art›rmak, bugüne kadar Türk ekonomisinin hiçbir sorununu çözmemiﬂtir, bundan
sonra çözmesi de mümkün de¤ildir. Kamu harcamalar›n›n milli gelirden daha h›zl› artt›¤› hiçbir
ekonomi ayakta kalamaz” diyor.
Bunlar ac› gerçekler, Vergi yükü Türkiye’nin büyüme hedeflerini “tehdit” edecek noktaya ulaﬂm›ﬂ durumda. Devletimiz “küresel alanda yaﬂanan vergi rekabetinde” geride kal›yor. Çünkü onlarda vergi sistemi basitleﬂir ve vergi oranlar› düﬂerken, bizde “içinden ç›k›lmaz karmaﬂ›k bir vergi sistemi” sürüp gidiyor.
Hisarc›kl›o¤lu’nu destekleyen baz› rakamlar ﬂöyle: Son 15 y›lda OECD ülkelerinde vergi yükü art›ﬂ› ortalama yüzde 3,35 oldu. Türkiye’de bu
oran yüzde 18 olarak anormal yükseldi. Rakiplerimiz olan Do¤u Avrupa ülkeleri ve ‹rlanda gibi
son y›llarda h›zl› kalk›nan ülkelerde vergi yükü,
düﬂüﬂ e¤ilimi gösteriyor 2000-2002 y›llar› aras›nda kurumlar vergisi oran›nda Almanya’da 7
puan, Kanada’da 6 puanl›k indirimler yap›ld›.
Bizde indirim haz›rl›¤› var ama as›l ihtiyaç vergi
reformu.
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ürk turizm sektörü son 20 y›lda dünya çap›nda bir baﬂar› öyküsü olmuﬂtur. 10 sene
önce turizm gelirlerinde dünyada 22. s›rada yer alan ülkemiz bugün ilk 10 aras›ndad›r.
Dünyada turizm y›lda ortalama yüzde 3 büyürken
Türkiye’de yüzde 10 büyümektedir. Bugüne kadar turizm sektörüne yap›lan sabit sermaye yat›r›m› toplam› 35 milyar dolar› bulmuﬂtur. Bu yat›r›mlar›n y›ll›k döviz getirisi 18 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. ﬁimdi k›sa vadede hedefimiz 2010 y›l›nda 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliridir.

T

Altyap› problemlerimiz var

Bu ülke ekonomisi için çok büyük bir anlam taﬂ›maktad›r. Zira, turizm sektörünün h›zl› geliﬂmesi, ekonomideki iki önemli sorunumuza da
çare olacakt›r. Bunlardan birincisi bu y›l sonunda 40 milyar dolar› aﬂmas› beklenen d›ﬂ ticaret
aç›¤›n›n yar›ya yak›n›n›n kapat›lmas›, ikincisi de
istihdamd›r.

Turizm sektöründe yaﬂanan en önemli sorunlar›n baﬂ›nda altyap› yetersizlikleri gelmektedir.
Turizm destinasyonlar›n›n at›k su, çevre düzenleme, ulaﬂ›m, enerji gibi altyap› problemlerini süratle çözmemiz gerekiyor. Aksi taktirde ne kadar
mükemmel tesislerimiz olursa olsun bunlar›
dünya standartlar›nda fiyatlarla pazarlamam›z

Turizm sektörü halen do¤rudan ve dolayl› olarak
2.7 milyon kiﬂiyi istihdam etmektedir. 2010 y›l›ndaki 50 milyon turist hedefine ulaﬂmam›z halinde 3 milyon kiﬂiye daha yeni iﬂ imkan› sa¤lanmas› mümkün olacakt›r. Bu potansiyeli do¤ru
de¤erlendirmek için stratejik planlar›n bu günden yap›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Çünkü
turizmde sorun yaﬂanmas› demek 40 ayr› sektörde 3 milyona yak›n vatandaﬂ›n da sorun yaﬂamas› demektir.

mümkün olmayacakt›r. Avrupa’da, Amerika’da,
bizim turistik tesislerimizden çok daha yetersiz
tesisler çok daha pahal›ya müﬂteri çekmeye devam edecektir.
Turizm sektörünün geliﬂmesiyle ilgili, üç hususun alt›n› özellikle çizmek istiyorum: ‹lk olarak
turizm, yurt sath›nda daha yayg›n hale getirilmelidir. Bu çerçevede, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da, turizmi geliﬂtirecek tedbirler almal›y›z. Bunun yan›nda Karadeniz bölgesinde, özellikle yayla turizmi imanlar›n› de¤erlendirmeliyiz. ‹kinci
olarak, turizmin mutlaka çeﬂitlendirilmesi gereklidir. K›y› turizmi yan›nda, kongre, do¤a, al›ﬂveriﬂ, k›ﬂ, sa¤l›k ve kapl›ca turizmi ile, kültür ve
inanç turizmi mutlaka geliﬂtirilmelidir. Üçüncü
olarak, büyük yat›r›mlar yapt›¤›m›z turizm sektöründen gereken verimi almam›z için sektör temsilcilerinin de kat›l›m›yla milli bir politika benimsenmelidir. Bu sayede ülkemizin sadece y›l›n
belli dönemlerinde de¤il y›l›n tamam›na yay›lan
bir ﬂekilde turizme odaklanmas› sa¤lanmal›d›r.
Böyle bir co¤rafyada bu derece dinamik müteﬂebbislerle 2010 y›l›nda 50 milyar dolarl›k turizm gelirine ulaﬂmam›z hayal de¤ildir. Bunu ger-

çekleﬂtirecek imkan›m›z da potansiyelimiz de
mevcuttur. Bunlar› bir araya getiren do¤ru stratejilerin uygulanmas› ile hep birlikte bu hedefe
ulaﬂaca¤›m›za inan›yorum.

En iyi tan›t›m fuarlarla olur
Ekonomik ve sosyal kalk›nmam›zda son derece
önemli bir di¤er sektör de fuarc›l›kt›r. Eski ça¤lardan beri düzenlenmekte olan ve modern zamanlarda önemi daha da artm›ﬂ bulunan fuarlar
en yayg›n tan›t›m ve pazarlama araçlar›ndan birisidir. Uluslararas› ticaretin geliﬂtirilmesinde, sürekli ve düzenli iﬂ iliﬂkilerinin kurulmas›nda, ticari promosyonun yan› s›ra ülke tan›t›m›n›n yap›lmas›nda ticaret fuarlar› tart›ﬂmas›z bir öneme
sahiptir. Türkiye’de kamu ve meslek kuruluﬂlar›,
özel firmalar, vak›flar ve dernekler fuar organizasyonu konusunda etkili çal›ﬂmalar yapmaktad›rlar. Son y›llarda her türlü ça¤daﬂ teknoloji ve
altyap› kullan›larak oluﬂturulan fuar alanlar› ve
buralarda büyük bir baﬂar›yla düzenlenen ihtisas
fuarlar›, ticaretimizin geliﬂmesinde dolay›s›yla
ekonomik ve sosyal kalk›nmam›zda önemli bir
rol oynamaktad›r.
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Gözlem Gazetesi 10.12.2005
TÜS‹AD’› yüceltti, hem de TOBB’un bu alanda liderli¤ini tart›ﬂmas›z hale getirdi.
Bulunan formül ﬂöyleydi: Ömer Sabanc›’n›n amcas› ve iﬂ dünyas›n›n duayeni Sak›p Sabanc› y›llarca ‹stanbul Sanayi Odas›’nda çeﬂitli görevler
yapm›ﬂt›. Dolay›s›yla TÜS‹AD’›n TOBB’un önderli¤i tart›ﬂmas› Sakip Sabanc›’n›n y›llardar bulundu¤u görevi tart›ﬂmas› anlam›na geliyordu.
Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu bu konuda noktay› koydu.
Sonra iﬂçi sendikalar› ile iﬂ dünyas› aras›ndaki
iliﬂkiyi uzlaﬂma, hatta dayan›ﬂma platformuna
taﬂ›d›.
Bu konuda çok önemli mesafeler ald›. Son yap›lan Brüksel toplant›s›nda D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ile iliﬂkisi bu konuda da sorunun çat›ﬂma yerine dayan›ﬂmaya dönüﬂerek çözüldü¤ünün göstergesiydi. Bu iliﬂki toplant›ya Avrupa
ad›na kat›lan eﬂ baﬂkan John Olsson’u bile ﬂaﬂ›rtt›.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Olsson’a “K‹K Eﬂbaﬂkan›
Süleyman Çelebi bizim ad›m›za her konuda sonsuz yetkilidir” dedi.
zun y›llar sendikalarla iﬂ dünyas›
aras›ndaki kavgalarla zaman yitiren
Türkiye, TOBB ile D‹SK aras›ndaki AB
eksenli uzlaﬂ›y› büyük bir dikkatle izliyor. TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu farkl› bir baﬂkanl›k
örne¤i sergiliyor. Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂard›¤› ilklerden biri y›llard›r TOBB ve TÜS‹AD aras›nda
yaﬂanan gerginli¤i ortadan kald›rmakt›.
Hisarc›kl›o¤lu buldu¤u formülle hem TÜS‹AD’›
yüceltti, hem de TOBB’un bu alandaki liderli¤ini
tart›ﬂmas›z hale getirdi. Bulunan formül ﬂöyleydi. Sak›p Sabanc› y›llarca ‹stanbul Sanayi
Odas›’nda önemli görevler yapm›ﬂt›. Dolay›s›yla
TÜS‹AD’›n, TOBB’un önderli¤i tart›ﬂmas›, Sak›p
Sabanc›’n›n y›llard›r bulundu¤u görevi tart›ﬂmas›
anlam›na geliyordu.

Olsson buna ﬂaﬂ›rd› ve sordu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu farkl› bir baﬂkanl›k örne¤i
sergiliyor

Hisarc›kl›o¤lu’nun çat›ﬂmalar ülkesi Türkiye’de
yeni uzlaﬂmalar yaratmas› herkesin ortak beklentisi haline geldi.

U

Her konuda uzlaﬂmac› sorun çözücü kimli¤i ile
öne ç›kan Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂard›¤› iﬂlerden
biri y›llard›r TOBB ve TÜS‹AD aras›nda yaﬂanan
gerginli¤i ortadan kald›rmakt›. Hisarc›kl›o¤lu bu
konuda öyle bir uzlaﬂma formülü buldu ki, hem
202

- Nas›l olur?
Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu’nun cevab› netti:
- Biz o kadar uzun zamand›r kurumlar olarak biraraya gelip ortak çözüm yollar› buluyoruz ki.
K‹K’te yer alan iﬂçi ve iﬂveren sendikalar› birbirinin istek ve beklentilerini art›k çok iyi biliyor ve
ortak menfaatlerimizin fark›nday›z. Dolay›s›yla
biz Çelebi’ye bu konuda çok güveniyoruz. Kendisi bu komitede baﬂkan olarak sonsuz yetkilidir.
Y›llarca ayn› masaya bile oturmayan iﬂçi ve iﬂveren kesimleri Türkiye’nin ortak ç›kar› için Avrupa’da içten gelen birlik ve beraberlik içinde hareket etti.

Sabah Gazetesi 12.12.2005

abah gazetesinin serbest ekonominin 20.
Y›l› baﬂl›¤› ile Türkiye’de serbest piyasa
ekonomisine geçiﬂin serüvenini ve hedeflerini 11 ana sektör alt›nda inceleyerek Türk
okuruna sunuyor olmas› çok önemli bir hizmet.
Bu araﬂt›rma serisindeki on birinci ve son çal›ﬂma olan Ev Eﬂyalar› Sektör Gazetesi ülkemizin
kalk›nmas›nda son derece önemli rol oynayan
bu sektörlerdeki geliﬂme sürecini de gözler önüne seriyor.

S

Türkiye’de dayan›kl› tüketim sektörü, geliﬂen
teknolojisi, her geçen gün ar tan üretimi, ihracat
kapasitesi ve bunlara ba¤l› olarak geniﬂleyen
yan sanayi, servis, bayi a¤lar› ve istihdam imkanlar› aç›s›ndan ve 2004 sonu itibariyle 3 mil-

yar Euro’yu geçecek ihracat› ve 6 milyar Euro’ya
yaklaﬂan toplam cirosuyla, Türk ekonomisine
önemli katk›larda bulunmakta. Tüketicinin bilinçlenmesi ve araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na
verilen önemin artmas›yla baﬂlayan kalite yar›ﬂ›
ve rekabet ortam›, son 10 y›lda dayan›kl› tüketim sektörünün büyük aﬂamalar kaydetmesini
sa¤lad›.

Beyaz eﬂyada liderli¤e oynuyoruz
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, televizyon
üretiminde ilk s›rada olan Türkiye’nin beyaz eﬂyada da bu y›l sonunda Avrupa’da üçüncülü¤e
yükselece¤ini anlatt›.
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Ortado¤u Gazetesi 15.12.2005

ifat Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m indirimine yönelik düzenlemenin kald›r›lmas›n›n istenmesi kabul edilemez oldu¤unu belirtti. Hükümet, yabanc› yat›r›mc›y› ülkeye çekmek için gösterdi¤i gayreti Türk yat›r›mc›s›ndan esirgememelidir. Devletin yapmas› gereken, cari harcamalarda tasarrufa gitmek, yeni vergiler getirmek ya da
baz› teﬂviklerden vazgeçmek de¤ildir.

R

Kas›m ay› itibariyle devletin cari harcamalar› yüzde 20 oran›nda artm›ﬂ, buna mukabil vergi gelirleri de yüzde 19 oran›nda art›r›lm›ﬂt›r. Devletin
cari hesaplar›ndaki, enflasyon oran›n›n iki kat
üstündeki art›ﬂ, vergi olarak milletin s›rt›na bindirilmiﬂtir. 10 y›ldaki kamu harcamalar› 110 kat›na ç›km›ﬂt›r.” ﬂeklinde konuﬂtu.

Vergi adaletsizli¤i
Hisarc›kl›o¤lu, kay›t d›ﬂ› ekonominin, tüm ekonominin yar›s›na ulaﬂt›¤› bir ülkede vergi adeletinin
sa¤lanabilmesinin mümkün olmad›¤›n› kaydederek, “Kay›td›ﬂ›l›¤›n sebebi sadece yüksek vergi
oran› de¤ildir. Son 20 y›lda 190 kez vergi kanunlar› de¤iﬂirse kimse sisteme güvenmez.
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Kurumlar Vergisi’nin yüzde 60’›n›. Gelirler Vergisi’nin ise yüzde 40’›n› 1000 mükellef ödüyorsa
vergi yükünün do¤ru da¤›t›ld›¤› söylenemez.
Tüm vergi kanunlar› yeniden yaz›lmal›, vergi süreçleri de mükellefler lehine k›salt›lmal›d›r. Ancak, ülkemizde iyi geliﬂmeler de oluyor. Bunlar›
söyleyerek takdir etmeliyiz ki, yetkilerin azim ve
kararl›l›¤› arts›n.”

‹ﬂsizlik art›yor
Araﬂt›rmalara göre, Türkiye’de bir kiﬂiye istihdam sa¤lamak için gerekli yat›r›m miktar›n›n 50
bin dolar civar›nda oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu “Ülkemizde 5 milyon iﬂsize ilave her y›l
istihdam piyasas›na giren 750 bin gence yeni iﬂ
imkan› sa¤lanmas›nda büyük yat›r›mlara ihtiyaç
var.
Mevcut iﬂsizlerimize iﬂ bulmak için 250 milyar
dolar yat›r›m yapmam›z laz›m. Ancak, devletin
böyle bir kayna¤› yok, istihdam sa¤lama devri de
kapanm›ﬂt›r. Öyleyse, yap›lmas› gereken, özel
sektörün yat›r›ma yöneltilmesini teﬂvik etmektir.
Bundan dolay› yat›r›m indiriminden vazgeçilmesi
asla kabul edilemez.

Star Gazetesi 16.12.2005

ürk iﬂ dünyas› sadece ürünleriyle de¤il, yöneticileriyle de dünyaya aç›l›yor. Bu zamana kadar bir çok örgütte yönetim kurulu
üyeli¤i ve baﬂkan vekilli¤i yapan Türkler, son y›llarda baﬂkanl›k koltu¤una oturuyor. Son örnek,
140 ülkeden 12 bin odan›n üye oldu¤u Dünya
Odalar Federasyonu Baﬂkanl›¤›na seçilen DE‹K
‹cra Kurulu ve Bal›kesir Sanayi Odas› Baﬂkan›
Rona Y›rcal› oldu.

T

2 Y›l Baﬂkan
Y›rcal›, 1 Ocak 2006’da göreve baﬂlayacak ve 2
y›l bu koltukta oturacak. Federasyon, 2007’deki
kongresini de ‹stanbul’da 2 bin delegenin kat›l›m›yla yapacak. Y›rcal› d›ﬂ›nda birçok Türk iﬂadam› Avrupa ve dünyadaki birliklerin yönetiminde
yer al›yor. TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc› Akdeniz ‹ﬂ Dünya Konfederasyonu Birli¤i baﬂkanl›¤›n›
yürütüyor.

Kimler yok ki!
TÜG‹AD Baﬂkan› Murat Sarayl› Avrupa Genç ‹ﬂadamlar› Konfederasyonu Baﬂkan›, Halit Narin,

Uluslararas› Tekstil Sanayicileri Federasyonu
baﬂkan vekili ve 2008’de baﬂkan olacak. TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Avrupa Odalar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi. TGSD ve IAF eski Baﬂkan› Umut Oran, tekstil sektörünün önde gelen
isimlerinden ‹zzet ‹lle ile Eurotex yönetim kurulunda. Ayr›ca, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) yönetim kurulunda D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç, Hak‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu ile KESK Baﬂkan› ‹smail
Tombul bulunuyor. Öte yandan, Rona Y›rcal›’n›n
baﬂkanl›¤›yla ilgili toplant›da konuﬂan TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk iﬂadam›n›n art›k dünyadaki rekabet ﬂartlar›na göre hareket etmesi gerekti¤ini söyledi.

Yer kalmad›
“Üyesi oldu¤umuz platformlarda ya baﬂkan, ya
baﬂkan vekili ya da yönetimdeyiz” diyen Hisarc›kl›o¤lu, “Dünkü dünyada sadece Ankara’y› etkilemek yetiyordu. Ama bugünkü dünyada di¤er
baﬂkentleri de etkilemek ve sesimizi duyurmak,
dünyadaki geliﬂmeleri anlamak zorunday›z” dedi.
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Takvim Gazetesi 16.12.2005

ünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’na, Bal›kesir Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal› seçildi.

D

Rona Y›rcal›’n›n WFC’nin baﬂkanl›¤›na getiriliﬂi,
Y›rcal› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›l›m›yla ‹stanbul’da düzenlenen bir bas›n toplant›s›nda aç›kland›.
Y›rcal›, 2007 y›l›nda Türkiye’de gerçekleﬂtirilecek Dünya Odalar Federasyonu Kongresi’nin de
kendi baﬂkanl›¤› döneminde yap›laca¤›n› bildirdi. Verilen bilgiye göre, Y›rcal›’n›n 2 y›l görev yapaca¤› WCF’ye, 140 ülkeden 12 bin oda üye bulunuyor.
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Ankara’y› anlamaya çal›ﬂman›n, etkilemenin yeterli oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle
konuﬂtu: “‹ﬂ alemi olarak Ankara’n›n yan›s›ra di¤er baﬂkentlerde de etkili olmak, sesimizi duyurmak zorunday›z. Bu çerçevede de çal›ﬂ›yoruz.”

‘Türkiye kazand›’
Hisarc›kl›o¤lu, WFC’nin baﬂ›nda içlerinden gelen
bir Türk’ün yer almas›n›n, ülke için gurur verici
oldu¤unu bildirdi. Y›rcal›’n›n bu onurlu, ﬂerefli
görevi baﬂar›s›yla gerçekleﬂtirece¤i inanc›n› dile
getiren Hisarc›kl›o¤lu, her türlü deste¤i vereceklerini söyledi.

‘Sesimizi Duyurmal›y›z’

Toplant›da görüﬂlerini aç›klayan Bal›kesir Sanayi Odas› Baﬂkan› Rona Y›rcal› da, Türk özel sektörü temsilcilerinin gittikçe daha önemli pozisyonlarda oyuncu olarak görüldü¤üne iﬂaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bas›n toplant›s›nda, küresel rekabetin yaﬂand›¤›, küresel e¤ilimlerin belirleyici oldu¤u bir dünyada kendi baﬂ›na yaﬂ›yor
olma, “az›c›k aﬂ›m, dertsiz baﬂ›m” deme imkan›
kalmad›¤›n› vurgulad›. Dünkü dünyada bir tek

Baﬂkan Yard›mc›s› oldu¤u WFC’de Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan önerilen 2 kiﬂiden biri olarak seçimde Slovakyal› aday ile yar›ﬂt›¤›n› belirten Rona Y›rcal›, rakibi Eurochambers’in Baﬂkan Yard›mc›s› olmas›na ra¤men baﬂkanl›¤› Türkiye’ye
kazand›rd›klar›n› söyledi.

Star Gazetesi 27.12.2005
Devlet, vergiyi ancak, alabildi¤inden almaktad›r.
Esasen, kay›t d›ﬂ› ekonominin, tüm ekonominin
yar›s›na ulaﬂt›¤› bir ülkede, vergi adaletinin sa¤lanabilmesi de mümkün de¤ildir. Bugüne kadar
iﬂ dünyas›n›n vergilerle ilgili arzu ve ihtiyaçlar›n›
her platformda dile getirdik. Bu çerçevede,
TOBB olarak hükümetin vergi reformu çal›ﬂmalar›n› olumlu buluyor ve bunun kapsaml› bir vergi
reformunun ilk ad›m olmas›n› diliyoruz.”

ükümet ﬂu s›ralar yeni bir vergi reformu
yasa tasar›s› üzerinde çal›ﬂ›yor. Yap›lacak düzenlemeler bir taraftan vergi ödeme zorunlu¤unda bulunan, memur, iﬂçi ve
emekli kesimini “yolunacak kaz” olmaktan ç›kartaca¤› gibi di¤er taraftan da vergisini ödemekte
dürüst davranan, iﬂ adam›, müteahhit, esnaf,
tüccar, çiftçi, doktor, avukat gibi kesimi de, vergi ödemekte direnen ve vergi kaça¤› yaratmak
için ince oyunlara baﬂvuranlar karﬂ›s›nda “enayi” durumuna düﬂürmekten de koruyacak bir nitelik taﬂ›yor. En önemli taraf› da “kay›td›ﬂ› ekonomiye göz açt›rmayacak maddeler içeriyor. Tasar› bu haliyle vergi adaleti sa¤lama konusunda
tam anlam›yla bir “reform” niteli¤i taﬂ›yor. Çal›ﬂma özellikle 2 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin
en büyük özel sektör kesimini temsil eden
TOBB’u memnun etmiﬂ. Üyelerini, TÜS‹AD’tan
avukata, doktordan esnafa ticaret borsac›s›ndan tüccara kadar çok geniﬂ bir kitleyi kapsayan
TOBB’un Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun nabz›n› tutuyouz. Anlaﬂ›lan bu nabz›n at›ﬂ› bu kitlenin
beklentilerini de tutmuﬂ. Vergi reformu konusunda kendi görﬂünü bir ç›rp›da ﬂöyle s›ral›yor: “Vergi reformu yapmay› taahhüt etmiﬂ olanlar›n ne
yapmalar› gerekti¤i bellidir. Tüm vergi kanunlar›
yeniden yaz›lmal› ve vergi süreçleri mükellef lehine k›salt›lmal›d›r. ‹ﬂte gerçek vergi reformu bu
olacakt›r. Öyle bir sistemimiz var ki, hiç kimseyi
memnun etmiyor. Ne ‹sa’ya yaran›yor, ne de Musa’ya. Vergi idaresi memnun de¤il, çünkü vergi
toplayam›yor. Mükellef memnun de¤il, çünkü
mevzuata uygun vergi vermeye kalkarsa bat›yor.
Ülkemizde vergi adaleti, hâlâ tesis edilmiﬂ de¤il.

H

Konu, dedi¤im gibi çok önem taﬂ›yor. Öncelikle
gelecek nesillere daha iyi ve rahat bir Türkiye yarat›lmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yor. Düﬂünün, y›lda 15 milyar dolarl›k bir kay›td›ﬂ› ekonominin
döndü¤ü bir ülkede, ne iﬂsizli¤i önler, ne yeni yat›r›mlara kaynak bulur, ne d›ﬂ borçtan kurtulabiliriz. Umar›z bu tasar› Hisarc›kl›o¤lu’nun da dedi¤i gibi gerçek bir vergi reformunun baﬂlang›c›
olur ve araya çomak sokanlar girmez.

Tar›m kongresinden
bildik ses ç›kt›
Tar›m ülkesiyken, tar›m kesiminin dertlerinin giderek artt›¤› bir ortam yaﬂ›yoruz. Y›llardar bilinen
s›k›nt›lar devam ediyor. Önemli olan çözüm getirmek. Bu nedenle, bugünden baﬂlay›p al›nacak
önlemler var. Böylelikle, gelecek günlerde yeniden “Tar›m ülkesi Türkiye” afiﬂine kavuﬂabiliriz.
Elbette bu hedef art›k “kara saban tar›m›” anlay›ﬂ›n›n unutulup ça¤daﬂ tar›m›n nimetlerine geçmekle olacakt›r. Tar›m sektörünün içinde bulundu¤u durum, beﬂincisi yap›lan Ulusal Tar›m
Kongresi’nde de bir kez daha gündeme geldi.
Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen iki günlük toplant›da da ayn› tablo yaﬂand›.
Toplant› sonras› yay›nlanan sonuç bildirgesinde
de tar›m kesiminin çal›ﬂabilir kesiminin yüzde
40’›n› oluﬂtururken milli gelirden ancak binde
yedi pay almas›. Do¤rudan Gelir Deste¤i projesinden zaman›nda yararlan›lmad›¤›, Dünya Bankas› baﬂta olmak üzere AB’nin çeﬂitli müdahale
ve k›s›tlamalarla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›klar›,
AB’nin çiftçi ve köylüye “baﬂ›n›n çaresine” baks›n anlay›ﬂ›yla yaklaﬂt›¤› dile getirildi. Son kongre, bir kez daha gösterdi ki, tar›m kesimi y›llar›n
ihmaliyle geldi¤i bu noktadan ç›k›ﬂ için acil önlemler bekliyor.
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eçti¤imiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni (TOBB) ziyaret eden ve yönetim kurulu toplant›s›na kat›lan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas›n›n sorunlar›n› aktard›. Baﬂbakan’› bulmuﬂken bunu de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu da mensuplar›n›n s›rk›nt›lar›n›
daha do¤rusu ekonominin darbo¤azlar›n› s›ralad›. TOBB Baﬂkan›;

G

• Kârl›l›¤›n düﬂmesinden
• Büyümenin tabana yay›lamamas›ndan,
• Bütçe aç›klar›ndan,
• Vergi ve sigorta primlerinin yüksekli¤inden
• Protesto edilen senet say›s›ndaki art›ﬂtan
• 5 milyon kiﬂinin iﬂsiz oldu¤undan
• 4 milyon 135 bin kiﬂinin 380 YTL’ye ç›kan asgari ücretle geçinmek zorunda olmas›ndan,
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• 40 milyon kiﬂinin açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤›ndan Baﬂbakan’a yak›nd›.
Bunlar toplant›dan d›ﬂar›ya yans›yan baﬂl›klar.
ﬁüphesiz iﬂin bir de içeride kalan k›sm› var.
Yans›yan kadar› bile ekonominin sosyal boyutu
hakk›nda yeterli bilgi edinilmesini sa¤l›yor.
TOBB’un tespit etti¤i ve her biri baﬂl› baﬂ›na bir
inceleme veya yaz› konusu olan bu sorunlar bu
ülke insan›na hiç de yabanc› de¤il. Çünkü, sorunlarla günlük hayatta yaﬂamak zorunda kalanlar bizatihi onlar...
TOBB taraf›ndan belirlenen ve Baﬂbakan’a aktar›lan sorunlar ekonomi yöntemi uygulamalar›n›n
sonuç k›sm›. Demek ki, ﬂikayet konusu olan her
bir sorunun gerekçeleri kendi içinde sakl›. Tüm
bunlardan, ekonomiyi yönetenlere ince mesaj
verilmek istendi¤i gibi bir sonuç ç›k›yor. Bir bak›ma TOBB, ‘ben sonucu söylüyorum, nedenlerini
sen bul ve gerekli önlemleri üret’ diyor. ﬁöyle ki;

• ‹zlenen vergi ve harcama politikalar› gelir da
¤›l›m› adaletsizli¤ini art›r›yor.

kalmas› ekonomik olman›n yan›s›ra soruna sosyal bir boyut kazand›r›yor.

• YTL’nin aﬂ›r› de¤erli olmas› ve girdi maliyetlerinin yüksekli¤i ihracat› cazip olmaktan uzaklaﬂt›r›yor ve kârl›l›¤› düﬂürüyor.

Zaten, Aral›k 2000 ve 2001 krizleri sonras› uygulamaya konulan IMF destekli ekonomi program›na gelen itirazlar da baﬂ›ndan beri bu program›n sosyal aya¤›n›n eksik oldu¤u yönündeydi.
ﬁimdi TOBB’un da bu kervana kat›ld›¤› ve ekonomi yönetiminin dikkatini özellikle meselenin sosyal boyutuna çekme gayreti sarf etti¤i anlaﬂ›l›yor.

• Kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›namamas› rekabeti engelledi¤i gibi vergi toplama çabalar›n›n da yetersiz kalmas›na neden oluyor.
• Sosyal Güvenlik Sistemi reformu’nun yap›lamamas›n›n bütçeye getirdi¤i yük harcama tasarrufu yap›lmas›n› engelledi¤i gibi bütçe aç›¤›n› körüklüyor.
• Vergi ve sigorta primleri dahil kesintiler dolay›s›yla asgari ücretin iﬂverene maliyeti çok yüksek, kay›t d›ﬂ› istihdam› teﬂvik eden bu yap›n›n
kamuya maliyeti y›ll›k 16,1 milyar dolar.
• Yat›r›m teﬂviklerine getirilen yeni düzenleme,
girdi maliyetleri ile istihdam üzerindeki yükün
yüksekli¤i istihdam oluﬂturmaya dönük yeni yat›r›m yap›lmas›n›n önünde engel teﬂkil ediyor.
Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i, iﬂsizlik, dolayl› vergilere yüklenilmesi, istihdam üzerindeki yükün
a¤›rl›¤› dolay›s›yla ele geçen ücretlerin düﬂük

Ancak, TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’nun ekonomi yöntemini hedef alan bu yerinde uyar›lar
TÜS‹AD-hükümet söz düellosunun gölgesinde
kald›. Siyaset ekonominin önüne geçince de
gündem oluﬂturmas› beklenen TOBB’un bu ç›k›ﬂ›n›n hedefinden çok çok uzaklaﬂt›¤› bir do¤ru.
Bu çekiﬂme f›rsat bilinerek gerçe¤in üstünün örtülmesi yanl›ﬂ›na düﬂülmemeli. Çünkü, böyle bir
davran›ﬂ›n benimsenmesinin sorunlar› k›sa vadeli ertelemekten baﬂka bir getirisi yok. Hatta,
sorunlar›n üzerine tedbir üretilerek acilen gidilmemesi orta ve uzun vadede meseleyi içinden
ç›k›lmas› çok daha güç boyutlara taﬂ›yabilir. Meselenin buralara kadar gelmesini de herhalde
kimse arzu etmez...
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Dünya Gazetesi 02.01.2006

ürkiye’de ‹zmir ‹ktisat Kongresi’yle baﬂlayan fuarc›l›k sektörü, as›l at›l›m›n› 1980’li
y›llar›n baﬂ›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi.
1979 y›l›nda TÜYAP’›n kurulmas› ve kendi fuar
alan›n› inﬂa etmesi, sektörün geliﬂiminde adeta
bir milat kabul ediliyor. Daha sonra CNR’›n yeni
fuar merkezi kiralayarak sektöre ad›m atmas›yla
geliﬂim h›z kazand›.

T

Çeyrek yüzy›l sonra 2005’e gelindi¤inde tablo
daha netleﬂti. Halen Türkiye’de akredite edilmiﬂ
15 fuar merkezi bulunuyor. Bunlar›n üçü ‹stanbul’da di¤erleri; Antalya, ‹zmir, Bursa, Konya,
Kayseri, Trabzon ve Gaziantep’te. ‹stanbul’daki

fuar alan› toplam 80-85 bin metrekare olurken,
Türkiye’de y›ll›k fuar ziyaretçi say›s›n›n 15 milyonu aﬂt›¤› tahmin ediliyor.
2005 y›l›nda yurtiçi fuarlar›n metrekare sat›ﬂ›ndan sa¤lanan cironun yaklaﬂ›k 150 milyon dolar
oldu¤u belirtilirken resmi rakama ulaﬂmak pratik
nedenlerinden biraz zor.
Her fuar›n bütçesinin farkl› olmas› ve ﬂirketlerin
bu rakamlar› duyurmak istememesi bunda etkili. Bununla birlikte sektörün kendi cirosunun
yaklaﬂ›k 10 kat›na kadar katma de¤er yaratmas› dikkat çekici. Bir fuar düzenlenirken; stand
dekorasyonu, elektrik, hostes, güvenlik, ambü211
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lans, sigorta, tan›t›m gibi daha bir çok kalemde
ciddi masraf yap›l›yor.
Fuar ﬂirketlerinin geliri ise a¤›rl›kla stand ve bilet sat›ﬂ›, sponsorluklar ile fuar s›ras›nda ç›kar›lan yay›nlardan oluﬂuyor. Bu yay›nlar için al›nan
ilanlar firmaya gelir sa¤l›yor.
2006 y›l› için ﬂu anda fuarc›l›k belgesi alm›ﬂ ﬂirket say›s› 128. Onaylanm›ﬂ ve takvime girmiﬂ fuar say›s› ise 340. Ancak fuar takvimi her üç ayda bir yenilenecek. Dolay›s›yla takvime yeni fuarlar eklenecek.

En ilgi çekici; kitap fuar›
Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen toplam fuar say›s› net olarak bilinmiyor. 2000 y›l›ndan bugüne kadar ise yaklaﬂ›k 2 bin 700 fuar düzenlendi. Tüketici aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde en
ilgi çekici fuarlar›n baﬂ›nda teknoloji ve kitap geliyor. Kurumsal aç›dan bak›ld›¤›nda ise sanayi
fuarlar› öne ç›k›yor. Sektörel olarak da tekstil ve
konfeksiyon, Türkiye’de düzenlenen en büyük fuarlar ise; ›s›tma-so¤utma, yap›, sanayi, züccaciye ve ayakkab› fuarlar›.
Ülke ekonomileriyle paralel bir seyir izleyen fuarc›l›¤›n, Türkiye ekonomisiyle birlikte 2006 ve
2007 y›llar›nda ata¤a geçmesi beklenirken, Türkiye’nin dünya fuarc›l›k pazar›ndan ald›¤› pay
için de kesin bir rakam söylemek mümkün de¤il.
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Uzmanlara göre TOBB’un sektörü tam kontrolü
bu y›l baﬂlayacak. TOBB’un ç›kard›¤› ve birçok
firman›n devre d›ﬂ› kald›¤› ve birçok fuar›n da
gerçekleﬂememesine neden olan yönetmelikte
çok ciddi de¤iﬂiklikler var. Öncelikle fuar takvimlerine çok dikkat edilecek; ayn› tarihte ayn› fuar
düzenlenemeyecek. Ayn› fuar için fuar takvimine
girip de iptal edilmesi durumunda cezai iﬂlemler
gerçekleﬂtirilecek. Bu durumun tekrarlanmas›
durumunda o sektörde fuar yap›lmamas› konusunda köklü bir yasak gelecek.
TOBB’un bu yeni düzenlemeleri genel olarak
olumlu karﬂ›lan›rken, birçok firma, belirlenen kriterlerde fuar alan› bulunamamas› gerekçesiyle
karﬂ› ç›k›yor.

Yurtiçine teﬂvik gerekiyor
Sektöre verilen teﬂvikler ise en önemli sorunlardan birini oluﬂturuyor. Yurtd›ﬂ›nda yap›lan fuarlara teﬂvik verilirken, sektör temsilcileri, Türkiye’de yap›lan uluslararas› fuar için de destek istiyor. Türkiye’de uluslararas› fuar düzenleyen ﬂirketler, fuar tan›t›mlar› ve yabanc› kat›l›mc› için
yurtd›ﬂ›ndaki fuarlara kat›l›yor. Ancak bu çal›ﬂmalar için devlet deste¤i verilmiyor.

TOBB neler yapt›?

Sektörde, KOSGEB’in yurtiçi fuarlara verdi¤i deste¤in de iyileﬂtirilmesi gerekti¤i düﬂünülüyor.
KOSGEB’in verdi¤i yard›mlar›n maliyetlerin çok
alt›nda olmas› birçok KOB‹’nin fuarlara kat›lamamas›na neden oluyor. Ancak yönetmelik gere¤i
bu durumun en az bir y›l daha de¤iﬂmesi beklenmiyor.

Öte yandan, 2004 y›l›n›n Haziran ay›nda ç›kar›lan kanunla yurtiçi fuar düzenleme yetkilendirilmesinin Sanayi Bakanl›¤›’ndan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB) devredilmesi fuarc›l›k sektörü için dönüm noktas›n› oluﬂturuyor.
TOBB’un 2005 y›l› Haziran ay›nda tamamlad›¤›
yeni yönetmelik, ‘disiplinler’ yan›yla hem sektörde hizmet gösteren ﬂirket hem de fuar say›s›n›n
azalmas›na neden oldu. Bakanl›¤›n 2005 y›l› için
verdi¤i 690 fuardan 400 tanesi gerçekleﬂtirildi.
Fuar say›s› ülke genelinde azal›rken en çok ‹stanbul’daki fuar say›s›nda azalma görüldü.
2006 y›l› için onaylanm›ﬂ fuar say›s› ise henüz
340.

2000-2005 döneminde Türk fuar organizatörleri
taraf›ndan düzenlenen ve devlet yard›mlar›ndan
yararland›r›lan yurtd›ﬂ› fuarlar›n say›s›, özellikle
Türkiye ihracat›ndaki art›ﬂa paralel 2003 y›l›ndan baﬂlayarak h›zla yükseliyor. Bu çerçevede,
2000 y›l›nda 85 olan yurt d›ﬂ› fuar say›s›, 2003
y›l›nda 120, 2004 y›l›nda 158 olarak gerçekleﬂirken, içinde bulundu¤umuz 2005 y›l› sonunda
212’ye yükseldi. Mevcut durum itibariyle sonuçland›r›lan ve önümüzdeki y›l yap›lmas› muhtemel
talepler dikkate al›narak yap›lan tahminlere göre, 2006 y›l›nda Türk organizatörler taraf›ndan
250 civar›nda yurtd›ﬂ› fuar gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor.

Yurtd›ﬂ› fuar destekleri sisteminin devreye girdi¤i tarihten günümüze kadar uzanan on y›l› aﬂk›n
dönemde, devlet yard›mlar›ndan yararlanmak
suretiyle yurtd›ﬂ› fuarlara kat›lan firmalar› ve fuar organizatörleri taraf›ndan düzenlenen fuarlar›n say›s›nda önemli art›ﬂlar yaﬂand›. 1995 y›l›nda Türk fuar organizatörlerince yurtd›ﬂ›nda dü-

zenlenen toplam 51 fuara 300 firma kat›l›rken,
2005 y›l›nda organizatörlerce düzenlenen 213
fuara, bireysel kat›l›mlar da dikkate al›nd›¤›nda,
11 bin 500’ün üzerinde Türk firmas›n›n kat›ld›¤›
görülüyor. Sonuç olarak, destek sisteminin baﬂlat›ld›¤› seneye göre yurtd›ﬂ› fuarlara kat›lan firma say›s›nda 33 kat art›ﬂ meydana geldi.

Bugün

Gelecek

2004 y›l› Haziran’›nda yurtiçi fuar düzenleme

Dünyaca ünlü ﬂirketlerin Türkiye’de ortakl›k kur-

yetkilendirmesinin

Bakanl›¤›’ndan

mas›, Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lmak için

TOBB’a devredilmesi fuarc›l›k sektörü için dö-

önemli bir konumda oldu¤unun göstergesi. Bu

nüm noktas› oldu. Yeni düzenlemelere muhale-

durum Türkiye’nin dünya pazar›ndan ileride

fet sesleri yükselse de TOBB’a destek verenler

önemli paylar alaca¤›na iﬂaret kabul ediliyor.

az de¤il. Sektöre verilen teﬂvikler ise en önemli

Türkiye’nin co¤rafi olanaklar› özellikle de ‹stan-

tart›ﬂma konular›ndan biri

bul’un konumu umut veriyor.

Sanayi

Yurtiçi Fuarlar 2005’te ‹kiye Katland›
Organizatör say›s›
Fuar say›s›

Yurtd›ﬂ› Fuarlarda ‹stikrarl› Trend
Fuar say›s›

450
350

211

203

2005

2006

340

308

158
129
186
128

86

2003

96

2004

2005

2006

2003

2004
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H.O. Tercüman Gazetesi 06.01.2006
Has›l›, Türkiye’nin ekonomik diplomasisi Ortado¤u’ya uzak olan bu bar›ﬂ› üretmede inisiyatif alarak, ülkemizin prestijine eklemeler yap›yor.
21. Yüzy›l’da bar›ﬂ sadece devletlere kal›rsa
yand›k!
Ama sivil toplum, ekonomik giriﬂimcilikle bar›ﬂ
projeleri geliﬂtirirse ve bu aç›l›mlar da bölge içi,
yerel drinamiklerle temin edilebilirse; iﬂgalle ithal demokrasi çabalar›na karﬂ› arzulanan bir alternatif üretilmiﬂ olur. O zaman ne Bushlar’a, ne
de Soroslar’a ihtiyaç kal›r.
Anlaﬂ›l›yor ki, devlet de bu projeyi önemsiyor.
Hiç olmazsa Abdullah Gül’ün, D›ﬂiﬂleri Bakan›
olarak son aç›klamalar› kanaatimizi delillendiriyor.

T

Filistin Sorunu, taa 2. Abdülhamid’den beri tarihi mesuliyet alan›m›za giren küresel bir gerginlik
vesilesidir. Bu konunun çözüm aﬂamas›nda kar›ﬂan›, görüﬂeni çok. Zaten o çokluk nedeniyle
bir türlü çözüme ba¤lanam›yor.

GAP’›n adeta ikizi olabilecek bu projeyle iktisadi
paydaﬂl›klar›n husumet giderici, güven art›r›c› ve
bar›ﬂ örücü dinamiklerinden yararlanmay› hesaplam›ﬂt›.

Osmanl› hukuku

am Özall›k bir proje! Malum rahmetli, Arap‹srail çat›ﬂmas›na karﬂ›, bar›ﬂ f›rsat› olarak
bir aralar Manavgat Suyu’nun Ortado¤u’ya
ak›t›lmas›n› düﬂlemiﬂti.

Bu proje ile Türkiye Cumhuriyeti de barut f›ç›s›
olan bölgede önemli bir bar›ﬂ kolaylaﬂt›r›c› role
sahip olabilecekti.
Zaten Özal, siyasette uzlaﬂma yolunun ekonomiden geçti¤ine inanan, Liberal Bar›ﬂ Savunucusu
bir lider de¤il miydi?
ﬁimdi Türkiye, TOBB’un giriﬂimiyle Filistin Bar›ﬂ›’na katk›da bulunacak bir aç›l›m›n dostluk pimini çekti.
Sa¤olsun Rifat Hisarc›kl›o¤lu!

Ancak, Türkiye’nin bir istikrar adas› olarak bölgede siyasi nüfuz yan›nda ekonomik potansiyelini
de seferber edece¤i bir projeyle Filistin-‹srail Bar›ﬂ›’nda halisâne ad›mlar at›lm›ﬂ olur.
Özal, kimilerine göre, neo Osmanl› idi. Bu kimli¤iyle içimizde bile eleﬂtirilmiﬂti. Gül, bu organize
sanayi bölgesi meyan›nda, orada Osmanl› kanunlar› cari olacak, dedi.
Do¤rudur; o yörede ‹ngiliz sömürgecili¤i döneminde bile çok kültürlülük ilkelerini mündemiç
Osmanl› hukuku vard›. ﬁimdi bu gerçe¤in yeniden iﬂlerlik kazand›¤›n› görüyoruz.
Tabii, maksat Osmanl›’y› ihya de¤il...

Taﬂeron Türkiye
Filistin Gazze’de, Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Bunun taﬂeronlu¤unu Türkiye yap›yor. Deneyimlerini aktar›yor. Altyap›s›n› kuruyor. Üstüne
üstlük bir de orada yoksul ve ekonomik gelece¤i umutsuz Arap iﬂsizlerine istihdam kap›s› aç›yor. Bu projeye ‹srail’i de kat›yor. ‹srail’in de
üçüncü bir tarafça deruhte edilen bu çabaya
montaj› sa¤lan›yor.
Kald› ki ucuz emek gücü, Türk tekstili için de global rekabet ﬂartlar›nda katalizör rolü oynayacak.
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Ne var ki, tarihle bar›ﬂ, Osmanl› ile Cumhuriyet’in bar›ﬂ›ndan geçiyor.
Osmanl›’n›n sömürgeciler taraf›ndan kas›tl› bir
propagandayla karaland›¤› bir tarihi arka planda.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin’e bar›ﬂ kap›s›n›
açacak bir projeyle zuhur etmesi, bize yönelik
yan›lg›lar› da bertaraf edebilecektir ümidindeyiz.
ABD’nin Irak petrolü, Rusya’n›n Ukrayna gaz›yla
bencilce u¤raﬂt›¤› bir uluslararas› sistemde, Türkiye’nin bu projesinin de¤eri daha iyi anlaﬂ›l›r kanaatindeyim.

Yeni ﬁafak Gazetesi 09.01.2006
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ta-

T

raf›ndan Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde g›da yard›m› yap›ld›. TOBB

taraf›ndan gönderilen temel g›da yard›m paketleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› ﬁadan Eren, Artvin Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Kurtul Özel ve Batum Konsoloslu¤u ﬁevki Mütevellio¤lu taraf›ndan fakir ve
yard›ma muhtaç 1500 aileye önceki akﬂam düzenlenen törenle da¤›t›ld›.
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Toplant› 14 Ocak’ta yap›lacak

Tar›m Bakanl›¤› da haz›rlan›yor

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
yaklaﬂ›k bir y›ld›r toplanamayan Ekonomik
Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu’nun
(ESDK), tek gündem maddesi ‘kuﬂ gribi’ olmak
üzere toplanmas› için hükümete ça¤r› yapm›ﬂt›.
Hükümet de ça¤r›ya olumlu yan›t vermiﬂ ve
ESDK’nin 14 Ocak’ta toplanmas›na karar vermiﬂti. TOBB’un ESDK’da, kuﬂ gribinin kökünü
kaz›mak için ‘son üç ayl›k evreye girmiﬂ’ tavuklar›n itlaf›n› önerece¤i ö¤renildi. ESDK’da ayr›ca
bu operasyonun maliyeti de tart›ﬂ›lacak.

Uzmanlar ve sektör temsilcileriyle bayram mesaisi yap›p sektörün durumu ile ilgili net bir tabloyu ortaya koyacaklar›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,
tavuk itlaf›na yönelik kayna¤›n Tar›m ve Sanayi
bakanl›klar›yla ele al›nmas› gerekti¤ini söyledi.
Öte yandan Tar›m Bakanl›¤›’n›n Bursa Valili¤i’ni
örnek alarak entegre tesislerdeki hayvanlar› korumak için Türkiye’deki tüm kanatl›lar› itlaf etmeye haz›rland›¤› ö¤renildi. Bursa Valili¤i bayramdan sonra kümeslerdeki 500 bin hayvan› itlaf edecek.

T

Radikal çözüm gerekiyor
TOBB’un önerisiyle itlaf edilecek tavuk say›s›n›n
8 milyon oldu¤u belirtiliyor. Baﬂta itlaf olmak
üzere tüm tedbirlerin toplam maliyetinin ise 560
milyon dolar oldu¤u tahmin ediliyor. Kuﬂ gribinin
100 bin çal›ﬂanl› ve 3 milyar dolar hacimli sektöre verece¤i zarar›n bir an önce önüne geçilmesi
için devreye girdiklerini belirten TOBB Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Radikal çözüm ﬂart” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, salg›n›n yay›lmas›n› önlemek için
her türlü tedbirin al›nmas› gerekti¤ini kaydetti.
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IMF acil önlem istedi
Uluslararas› Para Fonu (IMF) Birinci Baﬂkan Yard›mc›s› Anne Krueger, Türkiye’de kuﬂ gribi hastal›¤›n›n yay›lmas›n›n s›n›rl› tutulabilmesi halinde, ekonomik aç›dan kayg›lanacak bir durum olmayaca¤›n› söyledi. Kuﬂ gribinin ekonomide sorun yaratmamas› için acil önlem al›nmas›n› isteyen Krueger, Türkiye’nin IMF ile bir baﬂar› öyküsü oldu¤unu söyledi.

Star Gazetesi 12.01.2006

Bize faydas› olacak m›?

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu dün Japon Baﬂbakan›
Koizumi ile görüﬂtü. Talep konuk Baﬂbakandan geldi. Konu ise Filistin Bölgesi’nde
TOBB’un patronaj›nda kurulan Erez Sanayi Bölgesi oldu. Japonya burada yat›r›m yapmak istiyor. Olay›n temelinde ‹srail ile Filistin aras›nda
sürekli bir bar›ﬂ döneminin yaﬂanmas› yat›yor.
Bu konuda, BM önderli¤inde geliﬂmiﬂ ülkelerin
liderleriyle yap›lan toplant›larda dü¤meye bas›ld›. G8 ülkeleri, Filistin’in kalk›nmas›na kap› açacak Erez sanayi bölgesi için koordinatör olarak
TOBB seçildi. Yan› s›ra ‹srail ve Filistin’de projeye “el” koydu. Gazze yerleﬂim alan›nda kurulacak sanayi bölgesiyle 5-6 bin Filistinli iﬂe kavuﬂturulacak. Kolay de¤il, buras› Dünyan›n iﬂsizlik
oran› en yüksek bölgesi. Bu nedenle konuya
baﬂta ABD olmak üzere AB ülkeleri ve Japonya’da önem veriyor. G8’lerden ilk aﬂamada 3
milyar dolarl›k bir kaynak ayr›ld›. Bu rakam›n gelecekte 10 milyar dolara kadar uzanmas› bekleniyor. Bölgenin kuruluﬂu ve hayata geçmesi için
geçti¤imiz günlerde Türkiye-‹srail ve Filistin aras›nda sözleﬂme imzaland›. Japon Baﬂkan› ile
TOBB liderinin yapt›¤› görüﬂmede bu anlamda
önem kazan›yor. Konuk lider bölgede yap›lacaklar konusunda TOBB Baﬂkan›ndan bilgiler ald›.
Hisarc›kl›o¤lu bölge için “Bar›ﬂ ‹çin Sanayi” slogan›n› kullan›yor. Yap›lacak yat›r›mlarla iﬂ olanaklar› yarat›lacak. ABD’li Chicago Ten firmas›
ﬂimdiden bu bölgede yap›lacak sanayi üretiminin ABD pazar›na nas›l pazarlanaca¤› konusu
üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›.

T

Erez Sanayi Bölgesi’nin Filistin ekonomisinin geliﬂmesine önemli faydas› olacak. Yan› s›ra yat›r›m yapacak ülkelerde pastadan pay alacak. Durum böyle olunca akla, Türk yat›r›mc›s› ve iﬂçisi
aç›s›ndan bölgenin faydas› ne olacak sorusu geliyor. Zira iﬂin patronajl›¤›n›, TOBB yap›yor. Baﬂar›l› bir sonuç al›n›yor. Öyle ki, ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na proje için gösterdi¤i özveriden dolay› teﬂekkür ediyor. Bu anlamda, Erez Bölgesi, Türk iﬂgücü ve yat›r›mc›s› aç›s›ndan ne getirecek sorusuna yan›t aran›yor. Cevab›n› da bizzat Hisarc›kl›o¤lu veriyor. “Bölge,
her türlü yat›r›mc›ya aç›k. Bat› sermayesi ile ilk
aﬂamada büyük projelere kap› aç›lacak. Buraya
ABD’li Japon, Alman, Frans›z ve di¤er geliﬂmiﬂ
ülkelerin sermayesi akacak. Bu anlamda Türk giriﬂimcisi, müteahhidi, sanayicisine de ortam yarat›lacak. Bu firmalar›m›z beraberlerinde özellikle kalifiye nitelik taﬂ›yan Türk iﬂgücünü de götüreceklerdir.”

Trafikte hayat kurtaracak önlemler
Trafik, dikkat ve beceri ister. Arac›n›z varsa buna titizlikle uyman›z gerekir. K›ﬂ aylar›nda, her
araç sahibinin bilmesi gereken önlemler öne ç›kar. Bilinen ve basit önlemleri haf›zaya otomatik, kay›t etti¤imiz de pek çok büyük kazay› önleyebilirsiniz. Örne¤in, arac›m›z kaymaya baﬂlarsa
ne yapaca¤›z? Uzmanlar ﬂu öneride bulunuyor.
Aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekin. Arac›n zemine
tutunmas›n› sa¤lay›n. Direksiyonu kayma yönüne do¤ru çevirin. Kesinlikle sert fren yapmay›n.
Araç k›zaklanm›ﬂsa fren bas›nc›n› azalt›n. Ama
aya¤›n›z› frenden de tam olarak çekmeyin. Bir
baﬂka önlem ise cam k›r›ld›¤›nda ne yapmam›z›
ö¤ütlüyor. Arac›n›z› sa¤a çekin. Flaﬂörlerinizi
aç›n. Cama yak›n kalorifer ve havaland›rma deliklerine ka¤›t t›kay›n. Sonra cam› içeriden d›ﬂa
do¤ru k›r›n. Peki lastik patlad›¤›nda ne yapaca¤›z? Patlama arka lastiklerdeyse araba sa¤a veya sola do¤ru kayar. Ön lastiklerdeyse araç patlayan lastik taraf›na do¤ru sert biçimde çekilir.
Bu bak›mdan direksiyonla arac› mümkün oldu¤unda düz bir do¤rultuda tutmak gerekir. Yavaﬂ
frenlemeyle de arac›n durdurulmas› sa¤lan›r. Yo¤un ya¤murda küçük bir dere haline gelen caddelerden veya su birikintilerinden geçerken sürat düﬂürülmelidir. Arazi araçlar›n›n d›ﬂ›ndaki
otomobiller 25-35 santimlik su birikintilerinden
rahatl›kla geçerler. Daha yüksek su birikintisinden geçilmemesi önerilir.
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Bugün Gazetesi 12.01.2006

ürkiye’de bulunan Japonya Baﬂbakan› Junichiro Koizumi, dün Türkiye Odalar ve
Barsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu kabul ederek, bir süre görüﬂtü.
görüﬂmenin ard›ndan bir aç›klama yapan TOBB
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Japonya Baﬂbakan› Koizumi’ye merak etti¤i Filistin Serbest Sanayi Bölgesi ile ilgili çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdi¤ini
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Filistin Serbest Sanayi
Bölgesinin hayata geçirilmesinde nas›l yard›mc›
olabileceklerini ve Japonya’n›n ne katk›s› olabilir
bu konuda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunduk” dedi.

T

Hisarc›kl›o¤lu, bir soru üzerine, bu deste¤in parasal boyutunun görüﬂmede dile getirilmedi¤ini
belirtti.
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ABD’den destek
“Japonya’n›n deste¤iyle Filistin bölgesi aktif hale gelebilecek mi?” sorusu üzerine Hisarc›kl›o¤lu, bu bölge için bütün dünyan›n destek verdi¤ini hat›rlatt›.
Öte yandan, ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ‹srail ile
Gazze ﬁeridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda
bulunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin geliﬂtirilmesine önderlik edecek olan TOBB’u övdü. ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Sean
McCormack, bir gazetecinin, sorusu üzerine “Ortado¤u bölgesinde ekonomik büyüme ve yat›r›mlar›n ilerletilmesini amaçlayan çabalar› memnuniyetle karﬂ›l›yoruz. Onlar› alk›ﬂl›yoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi 12.01.2006

Japon Baﬂbakana ziyaret
Öte yandan, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu
bir dizi ziyaret kapsam›nda Türkiye’de bulunan
Japon Baﬂbakan› Junichiro Koizumi’yi ziyaret etti. Hilton Oteli’nde gerçekleﬂen kabulden sonra
aç›klama yapan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Japon Baﬂbakan›na, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’yle ilgili Türkiye taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar› ilettiklerini bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, konuk baﬂbakan›n, ülkesinin, Filistin, ‹srail bar›ﬂ süreciyle ilgili görüﬂlerinin Türkiye ile örtüﬂtü¤ünü, Filistin-‹srail, iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesine Japonya’n›n maddi ve
manevi katk› sa¤lad›¤›n›, sa¤lamaya da devam
edeceklerini ifade etti¤ini söyledi.

BD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ‹srail ile Gazze ﬁeridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda bulunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin geliﬂtirilmesine önderlik edecek olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni (TOBB) övdü. ABD
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Sean McCormack,
bir gazetecinin, konuyla ilgili sorusunu cevaplarken, “Orta Do¤u bölgesinde ekonomik büyüme
ve yat›r›mlar›n ilerletilmesini amaçlayan çabalar›
memnuniyetle karﬂ›l›yoruz. TOBB’un ve ‹sraillilerin, bölgede ekonomik f›rsatlar›n art›r›lmas› çerçevesinde, bu sanayi bölgesinin yeniden canland›r›lmas› çabalar›n› alk›ﬂl›yoruz” dedi. Sözcü,
Dünya Bankas› baﬂkanl›¤›ndan ayr›ld›ktan sonra
ABD’nin Orta Do¤u bar›ﬂ koordinatörlü¤üne getirilen James Wolfensohn’un, Erez giriﬂimini koordine edece¤ini ve ABD’nin ilgili taraflarla temaslar›n›n sürece¤ini belirtti.

A
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ilton Oteli’nde yap›lan ve yar›m saat süren görüﬂmenin ard›ndan k›sa bir aç›klama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Japon
Baﬂbakan› Juniçiro Koizumi’ye, Filistin Serbest
Sanayi Bölgesi’yle ilgili Türkiye taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar› ilettiklerini bildirdi. Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu, konuk Japonya Baﬂbakan›’n›n ülkesinin, Filistin, ‹srail bar›ﬂ sürecine iliﬂkin görüﬂlerinin Türkiye ile örtüﬂtü¤ünü, Filistin-‹srail iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesine Japonya’n›n maddi ve manevi katk› sa¤lad›¤›n›, sa¤lamaya da devam edeceklerini ifade etti¤ini söyledi.

H
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Üçüncü ülkeler için...
TOBB Baﬂkan›, konuk Japon Baﬂbakan›n, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesine nas›l yard›mc› olabileceklerini sordu¤unu,
maddi ve manevi anlamda herürlü katk›y› sa¤lamay› arzulad›klar›n› söyledi¤ini kaydetti. AB’nin
ABD’nin, G-8’lerin söz konusu bölgeye ve projeye deste¤i oldu¤unu hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu,
bütün dünyan›n dikkatini çeken bir projeyi Türkiye’nin baﬂlatm›ﬂ olmas›n›n da ayr›ca önemli oldu¤unu vurgulad›.

Zaman Gazetesi 13.01.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, hükümet ile
muhalefet aras›nda tart›ﬂ›lan erken seçim
tart›ﬂmalar›n› ‘lüks’ olarak nitelendirdi. Türkiye’de gündemin ekonomi olmas› gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin birinci gündemi
iﬂ ve aﬂ, Türkiye’nin bunun d›ﬂ›nda bir tart›ﬂmaya girmesi lükstür. Bu sosyal problem çözülemezse kimse oturdu¤u kulelerde oturamaz.” dedi. Ekonomik yap›sal reformlar›n bir an önce gerçekleﬂtirilmesini isteyen Birlik Baﬂkan›, Türkiye’nin yap›s›n›n iﬂadamlar›na ayakba¤› oldu¤unu
kaydetti. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, gündemdeki konular› Zaman Ankara Yay›n Temsilcisi
Mustafa Ünal’a de¤erlendirdi. Milletvekili genel
seçimlerinin 2007 y›l›nda yap›lmas›n› isteyen Hisarc›kl›o¤lu, seçim tart›ﬂmalar›n›n ‘çok erken’
oldu¤unu söyledi. Baraj›n düﬂürülmesi tart›ﬂmalar›na da karﬂ› ç›kan Hisarc›kl›o¤lu, “Seçime daha bir buçuk sene var. Baraj› tart›ﬂ›rsak kaç kiﬂiye iﬂ bulaca¤›z?” diye sordu. Hisarc›kl›o¤lu, en
çok endiﬂelendi¤i konunun d›ﬂ politikadaki geliﬂmeler oldu¤unu, ABD’nin ‹ran ve Suriye ile iliﬂkilerinin iyi takip edilmemesi halinde s›k›nt› ile
karﬂ›laﬂ›labilece¤ini kaydetti. Avrupa Birli¤i ile
tam üyelik müzakerelerinin önemine iﬂaret eden
Birlik Baﬂkan›, “Müzakere sürecinin devam et-

T

mesi laz›m. Ama hakl› oldu¤umuz birçok konu
var. Bunu da uygun zeminlerde anlat›yor olmam›z laz›m.” ifadelerini kulland›.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de birinci gündemin
ekonomi olmas› konusunda ›srarl›: “Ekonomi,
gazete manteﬂlerinde tart›ﬂ›ld›¤› zaman dikkatlerimizi oraya veririz. 2006’n›n gündeminin ekonomi olmas› laz›m. Bunu yapmad›¤›m›z sürece
hepimiz kaybediyoruz. Bunlar› konuﬂal›m ki, çözelim. Konuﬂmazsak birisi kendi kafas›na göre
yap›yor, o da yanl›ﬂ oluyor.” TOBB olarak zamanlar›n› ve enerjilerini iç politikaya de¤il ekonomiye
harcad›klar›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, sözün
dinlenmesi için zengin olunmas› gerekti¤ini kaydetti. TOBB’un temsil edildi¤i Eurochambers, islam Odalar Birli¤i gibi bütün uluslararas› platformlarda sesini dinletebildi¤ini, yönetimlerinde
yer ald›¤›n› aktaran Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle konuﬂtu: “Dört duvar aras›nda olursan›z kimse sizi tan›maz. Korkmamalar› için tan›malar› laz›m. NATO eski genel sekreteri ösylemiﬂti, “sizi anlatmaktan yorulduk, siz en iyi kendinizi anlat›rs›n›z,
kendinizi savunuyor olman›z laz›m’, diye. Biz bunun önemini biliyoruz. Uluslararas› masalar ya
boﬂ ya da Türkiye’yi anlatacak kimse yok.’
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, hükümetin ekonomik yap›sal reformlar› gerçekleﬂtirmesini istedi.
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Türkiye’deki mevcut ekonomik sistemi eleﬂtiren
Hisarc›kl›o¤lu, “Bu sistemle Türkiye’yi götürmek
mümkün de¤il. Çünkü mevcut sistem, iki aya¤›m›zdan iki kolumuzdan bizi aﬂa¤›ya çekiyor, bize
‘koﬂma’ diyor. Biz, giriﬂimcilik ruhumuzla koﬂuyoruz. Buna ra¤men yat›r›m yap›yoruz.” ﬂeklinde
konuﬂtu. Söz konusu reformlar›n iktidarda bulunan AK Parti’nin seçim vaatleri ve hükümet
program›nda yer ald›¤›na dikkati çeken Birlik
Baﬂkan›, “Yap›, israfç›, yolsuzlu¤a yol verir yap›.
Herkesin f›rsat eﬂitli¤i oldu¤u, kurum, kurallar›n
oldu¤u bir ülke istiyoruz.” ifadelerini kulland›.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Filistin’de TOBB’un yönetimi
üstlendi¤i Gazze ﬁeridi’nin kuzeyinde bulunan
‘Erez Filistin Sanayi Bölgesi’ne iliﬂkin geliﬂmeleri de anlatt›. 6 ay içinde sanayi bölgesini iﬂler
hale getirmeyi hedefleyen TOBB Baﬂkan›, “Uluslararas› hiçbir kuruluﬂun yapamad›¤›n› yapt›k.
Bir somut proje yapt›k. Filistin’in entegrasyonu
ile ilgili önemli bir proje. Bu uluslararas› aktör olmakt›r. Bununla beraber Türk iﬂadam›n›n önü
aç›lacakt›r. Baz› emek yo¤un sektörlerde s›k›nt›
çekiyoruz. S›f›r kota, s›f›r gümrük uygulanacak
bu bölgede.” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, projenin baﬂar›s›zl›kla sonuçlanma ihtimali olup olmad›¤› sorusu üzerine, olumsuz bir sonuçla karﬂ›laﬂ›lmas›
durumunda Türkiye’nin bir ﬂey kaybetmeyece¤ini; ancak baﬂar› için ›srar edilmesi gerekti¤ini
kaydetti.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de bütün siyasi partilere ‘ayn› uzakl›k ve ayn› yak›nl›kta’ olduklar›n›
anlat›rken, “Hiç kimsenin arka bahçesi de¤iliz.
Türkiye’de oy da¤›l›m› neyse bizde de o.” dedi.
TOBB Baﬂkan› iken siyasete girmesinin mümkün olmad›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Bütün
iﬂadamlar›n›n olmak istedi¤i yerdeyim. Benim ﬂu
anda TOBB baﬂkanl›¤› yap›yor olmam, en büyük
ﬂeref. Siyaset, TOBB baﬂkanl›¤› biter, olur mu
olmaz m›? K›smet...” ifadesini kulland›.
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TOBB’un alternatifi
kimse olamaz,
TÜS‹AD bize ba¤l› bir
dernek
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) ile TOBB aras›nda bir rekabet
olup olmad›¤› yönündeki soruyu, “Bizim k›yas gibi derdimiz yok. Rakip de de¤iliz. TOBB’un alternatifi kimse olamaz.” ﬂeklinde cevapland›rd›.
TOBB’un, bütün K›ta Avrupas›’nda oldu¤u gibi
bütün iﬂ alemini toplayan bir çat› kuruluﬂu oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bunu Anayasa’n›n
135. maddesine göre yapt›¤›n› söyledi. TÜS‹AD’›n bir ‘dernek’ oldu¤una dikkati çeken Hisarc›kl›o¤lu, kuruluﬂun iç politikaya iliﬂkin aç›klamalar›n› ﬂöyle de¤erlendirdi: “Üyelerinin hepsi benim üyem. Onlar›n hak ve hukukunu korumak da
benim görevim. Ama dernek olarak bir görüﬂü
cevapland›rmak bana düﬂmez, üyelerinin cevap
vermesi gerekir.
Türkiye’nin birinci gündemi iﬂ ve aﬂ. Bunlar Türkiye’ye bir fayda getirmez. Türkiye’de 5 milyon
iﬂsiz varken, 700 bin kiﬂi her y›l istihdam piyasas›na girerken, 4 milyon 160 bin kiﬂi 380 YTL
ile geçinmeye çal›ﬂ›rken, Türkiye’nin bunun d›ﬂ›ndaki tart›ﬂmaya girmesi lükstür. Bu sosyal
problem çözülemezse kimse oturdu¤u kulelerde
oturamaz.” Hisarc›kl›o¤lu sözlerine, örnekle
aç›klama getirdi: “Bunun matematik hesab› ﬂu:
72 milyon insan 400 milyon dolarl›k üretim yap›yor. Almanya’da yaﬂayan vatandaﬂ›m›z›n say›s›
2 buçuk milyon, bunlar›n 60 bini giriﬂimci. Bunlar›n cirosu da 35 milyar Euro. Bu denklemi yapt›¤›m›z zaman Türkiye’nin gayri safi milli has›las›n›n 9-10 milyar Euro olmas› laz›m. ‹nsan ayn›
Problem sistemde.”

Günboyu Gazetesi 13.01.2006

aponya Baﬂbakan› Junichiro Koizumi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu kabul ederek, bir süre görüﬂtü. Hilton Oteli’nde gerçekleﬂen kabul
yaklaﬂ›k yar›m saat sürdü. Kabulde, Türkiye’nin
Tokyo Büyükelçisi ve Japonya’n›n Ankara Büyükelçilerinin yan›s›ra Japonya Baﬂbakan› Koizumi’nin üst düzey bürokratlar› da kat›ld›. Görüﬂme öncesi bas›n mensuplar›na görüntü izni verildi. Hisarc›kl›o¤lu, Japonya Baﬂbakan›’na, Türk el
iﬂi iﬂlemeli gümüﬂ tepsi ve sürahi hediye etti.
Görüﬂmenin ard›ndan bas›n mensuplar›na bir
aç›klama yapan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu,
Japonya Baﬂbakan› Koizumi’ye merak etti¤i Filistin Serbest Sanayi Bölgesi ile ilgili çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verdi¤ini söyledi. Bu noktaya nas›l
gelindi¤ini Japon Baﬂbakan’a ifade etti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu Koizumi’nin de, Filistin ve ‹srail aras›ndaki bar›ﬂ sürecine bak›ﬂlar›n›n kendileriyle örtüﬂtü¤ünü dile getirdi¤ini bildirdi. Koizumi’nin, Filistin ve ‹srail aras›ndaki iliﬂkilerinin bar›ﬂ için geliﬂtirilmesine Japonya’n›n gerek maddi, gerekse, manevi katk› yapt›¤›n› ifade etti¤ini
kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Bu çerçevede, Filistin
Serbest Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde nas›l yard›mc› olabileceklerini ve Japonya’n›n

J

ne katk›s› olabilir bu konuda fikir al›ﬂveriﬂinde
bulunduk” diye konuﬂtu.
Bir soru üzerine, bu deste¤in parasal boyutunun
görüﬂmede dile getirilmedi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Ama ne katk› sa¤layacaklar›n› bizim sunaca¤›m›z proje çerçevesinde ifade ettiler” aç›klamas›nda bulundu. “Japonya’n›n deste¤iyle Filistin bölgesi aktif hale gelebilecek mi?” sorusu
üzerine Hisarc›kl›o¤lu, bu bölge için bütün dünyan›n destek verdi¤ini hat›rlatarak, ﬂunlar› kaydetti: “Sadece

Japonya’n›n

de¤il

ABD’nin

ABD’nin ve G-8’lerin katk›s› var.
Geçmiﬂte burada 6 bin Filistinli çal›ﬂ›rken, bugün yaklaﬂ›k 100 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r. Bu bölgenin tekrar canland›r›larak, ekonomik olarak refah›n›n art›r›lmas›nda ve yukar›lara ç›kar›lmas›nda
bütün dünya katk› sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
Türkiye için mutluluk verici olan hadise ise bütün dünyan›n dikkatini çeken bir projeyi ülke olarak baﬂlatm›ﬂ olmam›zd›r.”
223

BASINDA TOBB

Star Gazetesi 17.01.2006

HP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Yönetim Kurulu Toplant›s›na konuk oldu.
Toplant› sonras› hem Baykal hem de TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplant›n›n zamanlamas›n›n önceden planland›¤›n› söyledi. Baykal,
TOBB Yönetim Kurulu’na Baﬂbakan’›n kat›lmas›ndan sonra ç›kan eleﬂtiriler üzerine kendisinin
ça¤r›ld›¤› iddialar›n›n do¤ru olmad›¤›n› belirterek, “Böyle bir tereddütün hiçbir temeli yok. O
niyet daha önceden vard›” dedi.

C

Ayn› mesafedeyiz
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ise 2005’in
son yönetim kurulu toplant›s›nda Baﬂbakan Erdo¤an’›n 2006’n›n ilk toplant›s›na da ana muhalefet partisi genel baﬂkan›n›n kat›lmas›n› daha
önceki bir yönetim kurulu toplant›s›nda kararlaﬂ-

t›rd›klar›n› belirtti. Hisarc›kl›o¤lu, “Biz TOBB olarak, bugüne kadar çizgimizin tamam›nda, 4 y›ll›k
baﬂkanl›k döneminde her platformda, gerek siyasilerin, gerek baﬂkanlar›n›n oldu¤u toplant›da
bütün siyasi partilere ayn› yak›nl›kta ayn› uzakl›ktay›z” dedi.

Kendi do¤rumuz var
Hisarc›kl›o¤lu, “Bu çizgimizde devam ediyoruz,
bizim bu çizgimizde bir sapma yok. Biz bir eleﬂtiri ald›k, almad›k noktas›na bakm›yoruz, biz
kendi do¤rular›m›z neyse kendi taban›m›z ve
Anayasa’n›n 135. maddesinin verdi¤i yetki çerçevesinde üyelerimizin hak ve hukukunu korumak... Bizim meselemiz bu. Bizim tek siyasetimiz var ekonomi siyaseti” dedi. Hisarc›kl›o¤lu,
tavukçulukla ilgili bir soru üzerine de kurulan komitenin çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ünü anlatt›.

Baykal: Türkiye kur politikas›yla yüzleﬂmeli
TOBB’un dün yap›lan Yönetim Kurulu toplant›s›nda konuk olan CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal, hükümetin ekonomi politikalar›n› eleﬂtirdi.
Baykal, “Cari aç›k ve kurla ilgili politikalar iflas
etmiﬂtir” dedi. Kamu harcamalar›n›n artmas›na
ra¤men kamu yat›r›mlar›n›n durdu¤unu öne süren Baykal, iktidar› bu gerçe¤i görmemekte suçlad›. Uygulanan kur politikas› sonucu Türk Liras›’n›n yüzde 40 aﬂ›r› de¤erazand›¤›na dikkat çeken Baykal, “Bu gerçekle yüz yüze gelindi¤i zaman ﬂu andaki rakamlar da yüzde 40 de¤iﬂecektir” uyar›s›nda bulundu. D›ﬂ ticaret aç›¤›n›n cari
aç›¤a dönüﬂtü¤ünü ve buradaki büyümenin teh224

likeli boyutlara ulaﬂt›¤›n› kaydeden CHP Genel
Baﬂkan› Baykal, “Türkiye art›k kur politikas›yla
yüzleﬂmek zorundad›r. D›ﬂ Ticaret aç›¤›yla bo¤uﬂan ülke ekonomisinin içinde bulundu¤u tablo,
art›k taﬂ›nabilir özelli¤ini yitirmiﬂtir. Enerji pahal›l›¤›nda dünya ﬂampiyonu olan Türkiye, OECD
verilerine göre istihdama da en yüksek vergi veren ülke konumunda. Bu tablo art›k böyle gitmez” dedi. ‹ktidar› ekonomideki gerçekleri halktan gizlemekle eleﬂtiren Baykal, “IMF bunlara
‘oku’ diye bir program vermiﬂ, 2002’den beri bunu döne döne okuyorlar. Böyle ekonomi yönetimi olmaz” diye konuﬂtu.

Bugün Gazetesi 17.01.2006
çi bir yan›t al›yoruz:
“E¤er ekonomik politikalardan taviz verilmezse,
erken seçim gündemi zarar vermez. Ama bana
kal›rsa bugünkü istikrar ortam›nda erken seçime
gerek yok diye düﬂünüyorum.”
“Say›n Baﬂkan›m, Ankara’da neler oluyor?”
Hisarc›kl›o¤lu’nun gitti¤i her yerde karﬂ›laﬂt›¤› ilk
soru bu.
Baﬂkan’› bir gün Baﬂbakan ile bir baﬂka gün yabanc› bir büyükelçiyle ya da bir bakanla, bir muhalefet lideriyle gören TOBB üyeleri, baﬂkent
gündemini Hisarc›kl›o¤lu’ndan ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlar.
Do¤rusu Rifat Hisarc›kl›o¤lu da bu beklentiyi lay›k›yla karﬂ›l›yor.

006 senesi için ekonomideki en
önemli risk unsuru olarak iki komﬂumuz ile Amerika aras›ndaki gergin
gündemi görüyoruz. ABD’nin Suriye ve ‹ran’a bak›ﬂ› ve bu durumdan do¤an meseleyi, Türkiye’nin iyi yönetmesi laz›m.”

“2

Yeni y›l›n “ekonomik risk projeksiyonu”nun ilk s›ras›na bu konuyu yerleﬂtiren kiﬂi, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu.
Uzun bayram tatili öncesi, 3 Ocak 2006 Sal› günü, Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte, Denizli, Uﬂak ve Afyon’da geçirdik.
Ankara’dan özel uçakla gitti¤imiz Denizli’de ça¤daﬂ bir hayvan pazar›n›n aç›l›ﬂ›na, oradan karayoluyla geçti¤imiz Uﬂakta “Müﬂterek Oda Borsa
Toplant›s›”na kat›ld›k. Günün sonunda ise yine
karayoluyla Afyonkarahisar’a geçip, akﬂam yeme¤i sonras› uçakla Ankara’ya döndük.
TOBB Baﬂkan›’n›n 2006 ile ilgili düﬂüncelerinde
d›ﬂ geliﬂmelerin önemli yeri var.
ABD-Suriye-‹ran gündeminin yan› s›ra; Hisarc›kl›o¤lu, “AB müzakere süreci, herhangi bir nedenle ask›ya al›n›rsa bu büyük s›k›nt› yarat›r. Buna
da çok dikkat edilmesi laz›m” diyor ve ekliyor
“AB ve IMF ç›pas› dikkatle görülmeli.”
‹thalat-ihracat aras›ndaki farka ve bunun sonucu
olan aç›¤a da hassasiyet gösterilmesi gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu’na “Erken seçim gündemi riskli mi?” diye sordu¤umuzda yine gerçek-

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’u siyasetin içinde yaﬂat›yor
ama ayn› zamanda tamamen “d›ﬂ›nda” tutmaya
özen gösteriyor. ‹ktidar ya da di¤er partilerle sürekli temas halinde fakat hiçbirine angaje olmadan... Hepsine eﬂit mesafede...
Birlikte geçirdi¤imiz yaklaﬂ›k 14 saatin sonunda
gözlemlerimiz ﬂunlar oldu:
1. TOBB, yüzü d›ﬂ dünyaya dönük, gerçek anlamda bir sivil toplum örgütü olmuﬂ.
2. Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu gitti¤i her yerde, birçok
siyasetçiden daha büyük bir ilgi ve teveccüh ile
karﬂ›lan›yor.
3. Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂar›s›nda “ekibi”nin de
büyük rolü var. Yan›nda yer alan Yönetim Kurulu
üyesi kurmaylar› da, özel kalem ve bas›n müﬂavirli¤i gibi birimlerde çal›ﬂan yard›mc›lar› da hem
konular›na hakimler, hem de iﬂlerini çok ciddiye
al›yorlar. Tabii en az Baﬂkan kadar özverili çal›ﬂ›p, yine en az O’nun kadar yoruluyorlar. Baﬂkan
gibi ekibi de yemeklerini yolda seyir halindeyken
yiyor, bir ﬂehirden di¤erine giderken çal›ﬂmaya
devam ediyor. Programa sadakat ve dakiklik hasassiyeti üst seviyede.
4. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun müthiﬂ bir isim haf›zas› var. Görüﬂmelerinde kulland›¤› “bitanem” hitab› da art›k kendisiyle özdeﬂleﬂmiﬂ
5. TOBB Baﬂkan›, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
oda ve borsa baﬂkanlar›yla sürekli temas içinde.
Mesela Uﬂak’tan Afyon’a giderken, arabada,
yaklaﬂ›k bir buçuk saat boyunca sürekli telefondayd›. Edirne’den ﬁ›rnak’a ülkenin birçok farkl›
noktas›n›n nabz› ulaﬂt› Hisarc›kl›o¤lu’na.
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HP Genel Baﬂkan› Baykal, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu’na konuk oldu. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu,
“Tüm partilere ayn› uzakl›ktay›z” dedi.

Baykal ise TOBB’un Türkiye’nin ekonomik ger-

Aral›k ay› sonunda Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’› Yönetim Kurulu toplant›s›na konuk eden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), dün de
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baﬂkan›
Deniz Baykal ile Ocak ay› toplant›s›nda buluﬂtu.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tüm siyasi
partilere ayn› yak›nl›kta ve uzakl›kta olduklar›n›
belirterek, “Bu çizgimizde devam ediyoruz. Bizim
görevimiz, kendi taban›m›z ve Anayasa’n›n 135.
maddesinin bize verdi¤i yetki çerçevesinde üyelerimizin hak ve hukukunu korumak. Tek siyasetimiz var: Ekonomi siyaseti” diye konuﬂtu.

te ve TOBB yönetimine görevler düﬂtü¤ünü ifade

C

çeklerine sahip ç›kan bir kuruluﬂ oldu¤unu ve
TOBB’a kesin bir siyasi yaftalama ile yaklaﬂmad›¤›n› belirterek, bu noktada iktidara, muhalefeetti. Baykal, d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n taﬂ›nabilir durumda olmad›¤›n› ve bu konuda toparlanmaya
ihtiyaç oldu¤unu belirtti. Mevcut kur politikas›n›n
yürütülen istikrar politikas›n›n hayati bir parças›
oldu¤unu bildi¤ini belirten Baykal, 2000’den bu
yana ayn› IMF program›n›n sürdürülmesini de
eleﬂtirerek “Kur politikas› IMF’nin iﬂi de¤il” dedi. Cari aç›¤a iliﬂkin bütün öngörülerin iflas etti¤ini belirten Baykal, bir defal›k uygulama ﬂans›
olan politikalar ile “tek at›ml›k barutlarla” uzun

Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant›da, 2006’da d›ﬂ borç
ödemeleri ve cari aç›ktan kaynaklanacak yaklaﬂ›k 60 milyar dolarl›k finansman ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›nda yaﬂanabilecek s›k›nt›lar ile AB Müzakereleri çerçevesinde reel sektörün bu sürece
bak›ﬂ›n›n de¤erlendirilece¤ini belirtti.
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dönemde sorunlar›n çözülemeyece¤ini söyledi.
Öte yandan Mehmet Ali A¤ca’n›n tahliye karar›n›
“skandal” olarak de¤erlendiren Baykal, sürecin
bir adalet reformu vesilesi olarak görülmesi gerekti¤ini söyledi.

Milliyet Gazetesi 20.01.006
Konular›na çok hâkim, rakamlarla konuﬂuyor:
- Ekonomi genelde iyi, istikrarl› büyüme var ama
bunun nimetini en büyükler al›yor, giriﬂimci orta
s›n›f ise s›k›nt›l›
Geçen iki y›lda Türkiye’deki en büyük 250 ﬂirket
ortalama yüzde 29 kâr art›ﬂ› sa¤lam›ﬂ. Bunlar
çok mutlu tabii..
Ama büyükler s›ralamas›nda aﬂa¤›ya indikçe
kârl›l›k oran› düﬂüyor. Hatta büyüklükte 750. s›ran›n alt›ndaki ﬂirketlerin kârl›l›¤› yüzde 8 oran›nda azalm›ﬂ! Protesto edilen senet say›s› yüzde
54 artm›ﬂ!...
Anadolu sermayesi ile orta boy firmalar için baﬂka bir ‘kötü haber’de ﬂu:
- 2001’de ithal etti¤imiz ara mallar›n yüzde
96’s›n› iﬂleyip ihraç ederdik. ﬁimdi bu oran yüzde 83’e düﬂtü! Demek ki ara mallar› eskisi kadar iﬂleyip ihraç etmiyoruz; yurtiçinde sat›yoruz!
Bu da ara mallar üreten yerli firmalar› s›k›nt›ya
sokuyor, d›ﬂ ticaret aç›¤›n› art›r›yor!

Orta s›n›f ve siyaset
Türkiye’de modernleﬂmenin lokomotifi art›k devlet de¤il, giriﬂimci orta s›n›ft›r. Hisarc›kl›o¤lu söyledi; ekonomik büyümemizin sadece yüzde
10’unu devlet, yüzde 90’›n› ise üretim ve tüketimiyle özel sektör sa¤l›yor.
Giriﬂimci orta s›n›f genelde AKP’ye oy verdi. S›k›nt›l› olduklar›na göre AKP büyük çapta oy kaybeder mi?
nkara’ya giderken uçakta TOBB Baﬂkan›

Hisarc›kl›o¤lu seçimler s›ras›nda sayg›n iktisat-

Rifat Hisarc›kl›o¤lu’yla karﬂ›laﬂt›m, ko-

ç›lar› toplam›ﬂ, partilerin ekonomik programlar›-

A

nuﬂtuk. Giriﬂmici orta s›n›f›n en büyük ku-

ruluﬂu olan TOBB’un önemini anlatmaya gerek
yok. Hisarc›kl›o¤lu, birikimi ve kiﬂili¤iyle TOBB’u
dünyaya açt›, yurtiçinde daha etkili hale getirdi.

na ‘karne’ vermelerini istemiﬂ, AKP’nin program›na 77, CHP’ninkine 42, DYP’ninkine 22 puan
vermiﬂler. O zaman bunu Baykal’a da anlatm›ﬂ:
Baykal’›n cevab›:

Hisarc›kl›o¤lu’nun yar›nki Türkiye’de daha büyük

- Her ﬂey programa yaz›lmaz; bizde Kemal Derviﬂ

iﬂlevler yüklenmesi kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r.

var, yeter!
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evremizde hiperaktif diyebilece¤im enerjiye sahip baz› insanlar var. Bunlardan biri
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an. Gerçekten de ak›l almaz bir enerjisi var. Durmadan oradan oraya koﬂuﬂturuyor. Ankara Ticaret Odas›
Baﬂkan› Sinan Aygün ve Türkiye Araﬂt›rmalar
Merkezi Baﬂkan› Prof. Dr. Faruk ﬁen de öyle. Bir
gün ‹stanbul’da baﬂka bir gün dünyan›n farkl› bir
noktas›nda görebiliyorum onlar›. Sürekli çal›ﬂan
ve üreten, insanlardan biri de Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu.

Ç

Ankara’ya gidip de devasa TOBB binas›n› görmemek mümkün de¤il. Hemen ﬂehrin merkezinde
Bakanl›klar semtindeki binaya çok s›k› bir güvenlik kontrolünden geçtikten sorna girebiliyorsunuz. ‹çeriye girer girmez salonda oradan oraya
koﬂuﬂturan yüzlerce kiﬂi dikkatimi çekti. Ekonominin olumlu göstergeleri TOBB üyelerini de hareketlendirdi¤i için merkez binada üyelerin kat›ld›¤› sürekli bu tip toplant›lar oluyormuﬂ.
TOBB çok ilginç bir örgüt. Türkiye’nin dört bir yan›nda 1,2 milyon üyesi var. Anonim ﬂirketlerin
en az 5 ortakl› kuruldu¤u düﬂünülecek olursa
üye say›s› otomatik olarak 5 milyonu geçiyor. Aileleri de hesaplay›nca 25 milyonluk bir büyüklü¤e ulaﬂ›l›yor. Bu firmalar›n üretim adetleri ve ihracat olanaklar› da düﬂünülünce TOBB bir anda
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Türkiye’nin en büyük iﬂ örgütü haline geliyor.
Hisarc›kl›o¤lu ile y›llard›r farkl› etkinliklerde bir
araya geliyoruz, konuﬂuyoruz. Ancak önceki gün
gazetemiz için etrafl›ca bir sohbet yapmak üzere
kendisini ziyaret ettim.
Hisarc›kl›o¤lu ile röportaj yapmak ilginç. Bildi¤i
ne varsa rahatça paylaﬂ›yor. E¤er emin olmad›¤›
bir ﬂey varsa hemen yan›baﬂ›nda haz›r bekleyen
uzmanlardan oluﬂan kurmaylar›na talimat veriyor ve acilen konunun cevaplanmas›n› sa¤l›yor.
Hisarc›kl›o¤lu’na ilk olarak kamuoyunda en çok
merak edilen soruyu sordum:

Bu kadar aktif çal›ﬂma, raporlar, aç›l›ﬂlar, toplant›lar, insanlar acaba siyasete mi ›s›n›yorsunuz diye merak ediyor?
(Gülerek cevap veriyor) Asl›nda hepimizin yapt›¤›
iﬂ bir tür siyaset de¤il mi? Ülkemiz için çözümler üretmeye çal›ﬂ›yoruz. Ben hizmeti TOBB Baﬂkan› olarak devam ettiriyorum. Hiç kolay bir görev de¤il. Yapt›klar›mdan, hizmetlerimden gurur
duyuyorum. Normal koﬂullarda görev sürem
2009’da doluyor. O tarihten sonra geliﬂmelere
göre ne yapaca¤›ma karar verece¤im.

Sizi sürekli Baﬂbakan’la birlikte ayn› foto¤raf ka-

relerinin içinde görüyorum, nereden geliyor bu
yak›nl›k?
ﬁunu kesin olarak söyleyebilirim ki, ben bütün
siyasi partilere eﬂit mesafedeyim. Geçenlerde
CHP lideri Say›n Deniz Baykal ile çok güzel bir
görüﬂme yapt›k. Baﬂbakan’la bu kadar yak›n görünmemiz de normal. Çünkü hükümet bizim iﬂimizin yürütüldü¤ü yer.

Popülerlikte adeta Baﬂbakan’la yar›ﬂan, Türkiye’nin en güçlü adam› olarak tan›t›l›yorsunuz. Bu
imaj nereden kaynaklan›yor?
Say›n Baﬂbakan’dan daha popüler oldu¤um iddias› elbette do¤ru de¤il. Ancak Türkiye’nin bugünkü 350 milyar dolarl›k gayri safi milli has›las›n›n
yüzde 70’ini benim baﬂkan› oldu¤um TOBB’un
üyeleri elde ediyor. Bu da do¤al olarak size belli bir etkinlik kazand›r›yor.

Erken seçim ihtimali var m›?
Biz erken seçim olmamas›n›, takvimin normal
olarak iﬂlemesini temenni ediyoruz.

yor. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 25’ler seviyesinde. Mutlaka bölgelere göre özel kalk›nma paketlerini devreye sokmak zorunday›z. ﬁehirleﬂme kaç›n›lmaz olarak artmaya devam edecek.
Anadolu’da daha az insanla daha kaliteli tar›m
hayvanc›l›k yapmal›y›z.

Avrupa Birli¤i (AB) ile müzakere sürecine yeterince haz›r m›y›z? Ali Babacan ve ekibi süreci iyi götürebiliyor mu?
Bizim bu konuda hükümetten bir talebimiz var.
35 tane müzakere baﬂl›¤›ndan 27 tanesi bizleri
yak›ndan ilgilendiriyor. Dolay›s›yla “Reel sektörü
müzakere sürecine mutlaka ama mutlaka kat›n”
diyoruz.

Tam üyelik sürecinde sizi en çok korkutan ﬂey
ne?
Türkiye’de 235 bin üretim merkezi var. Bunlardan sadece bin tanesi AB müktesebat›na uygun
faaliyet gösteriyor.

Reformlar yavaﬂlad› m›?
10 y›l sonra nas›l bir Türkiye hedefliyorsunuz?
Milli geliri 10 bin dolar seviyesine ç›karabilirsek,
Türkiye’yi de dünyan›n en büyük 10 ekonomisi
aras›na sokmuﬂ oluruz. Almanya’daki 2,5 milyon Türk vatandaﬂ› 30 milyar euroluk ekonomik
de¤er üretiyor. Onlar da Türk biz de Türküz. Ayn›
baﬂar›y› burada niye tekrarlamayal›m. Bunu baﬂarabilirsek Türkiye’yi 10 y›lda 1 trilyon dolarl›k
milli geliri olan ülkeler kulübüne sokabiliriz.

Kuﬂ gribi yoksullu¤un boyutlar›n› gözler önüne
serdi. Anadolu iﬂsizlikten k›r›l›yor. Nas›l bir çözüm öneriniz var?
‹ﬂsiz say›m›z 5 milyon. Mutlaka aﬂmam›z gereken, en önemli sorunlar›m›zdan biri. Bizde istihdam›n üzerindeki vergi yükü yüzde 70’leri bulu-

Baz› somut verilerden ötürü kamuoyunda böyle
bir kanaat oluﬂtu. Özellikle reel sektörü ilgilendiren kimi konularda hükümetin daha yo¤un çal›ﬂmas›n› bekliyoruz.

Seyahat rekoru k›rd›
• TOBB ve Rifat Hisarc›kl›o¤lu ortalama hergün
15 habere konu olmuﬂ. • Televizyonda yap›lan
özel yay›nlar›n uzunlu¤u 568 saati geçiyor. • Hisarc›kl›o¤lu TOBB’daki 1629 günlük görev süresinin 573 gününü Ankara d›ﬂ›nda geçirmiﬂ. Toplam 845 bin kilometre seyahat etmiﬂ. 643 uçak
yolculu¤u yapm›ﬂ. Katedilen günlük mesafe 519
kilometre. • 673 defa yabanc› heyetlerle görüﬂme yap›lm›ﬂ. • Aralar›nda Putin’in de bulundu¤u
5 ülke lideri bizzat TOBB’u ziyaret etmiﬂ.
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Dünya Gazetesi 24.01.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Avrupa Birli¤i taraf›ndan Türkiye’ye sa¤lanacak mali imkanlardan oda ve borsalar kanal›yla, yerel düzeyde yararlan›lmas› için yeni
proje baﬂlatt›. Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
de projeye destek verecek.

T

TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’la Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nin (ABGS) ortaklaﬂa yürütece¤i projede, KOB‹’lere AB’den para alman›n yollar›n›n ö¤retilece¤ini ifade etti.
TOBB’le Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nin ortaklaﬂa yürütece¤i “Proje Haz›rlama Kapasitesinin Geliﬂtirilmesi Projesi”nin tan›t›m› dün gerçekleﬂtirildi. Toplant›n›n aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, baﬂlat›lacak
projeyle oda ve borsalara kendi projelerini haz›rlama ve KOB‹’lere, AB fonlar›ndan yararlanmak
için proje haz›rlama ve mali imkanlar konusunda
hizmet sunma yollar›n› ö¤reteceklerini belirtti.
Projeye AB taraf›ndan da destek sa¤lanaca¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Proje kapsam›nda,
toplam 26 kiﬂinin e¤itilmesi öngörülmekte. Kursiyerlerin 21’i oda ve borsa çal›ﬂanlar›ndan
oluﬂmakta. Geri kalan 5 kursiyer de TOBB- ‹KV,
TEPAV ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi çal›ﬂanlar›ndan
oluﬂmaktad›r. May›s ay› içinde projeyle ilgili bir
web sayfas› ve birli¤imiz bünyesinde de bir yard›m masas› oluﬂturularak, çal›ﬂmalara teknik
destek sa¤lanacakt›r” diye konuﬂtu.

“Müzakereler 5-7 y›lda bitmeli”
AB kat›l›m süreciyle ilgili görüﬂlerini de aç›klayan
Hisarc›kl›o¤lu, müzakerelerde “önümüzde uzun
bir süreç var” yaklaﬂ›m›n›n art›k do¤ru olmad›¤›n› belirtti. AB’nin, 2013 y›l› bütçesinde Türkiye’nin üyeli¤i öngörülmezse, üyeli¤in 2020’lere
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kalaca¤›na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, bunun
için de fiili müzakerelerin 5-7 y›l içinde tamamlanmas› gerekti¤ini belirtti. Müzükere süreci uzad›kça, geçici olarak kapat›lan her dosyan›n, tekrar tekrar aç›lmas› ve yeniden görüﬂülmesi durumunun oluﬂaca¤›na, dosyalar›n takibinin güçleﬂece¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti: “Mevzuat aktar›m› tamamlanan birçok
alanda, uygulama baﬂlamas›na karﬂ›n, üyelik
gerçekleﬂmedi¤inden, sorunlar ortaya ç›kacakt›r. Siyasi ve toplumsal düzeyde b›kk›nl›k oluﬂacakt›r. Bu nedenle, kamu kurumlar›n› ve tüm kamuoyunu harekete geçirecek bir heyecan yaratmal›y›z. Unutmamal›y›z ki, 3 Ekim 2005 tarihinde, kat›l›m süreci için çok zorlu bir döneme girdik.”

Demiralp: AB proje kredileri artacak
Avrupa Birli¤i Genel Sekreteri Büyükelçi O¤uz
Demiralp de, yapt›¤› konuﬂmada AB’yle müzakerelerin 5-6 y›lda bitirilmesi gerekti¤ine dikat çekti. Müzakere takviminin yeniden düﬂünülmesi
gerekti¤ini vurgulayan Demiralp, “Herkes müzakereler için önümüzde 10 y›l var diyor, ama bunu söylediklerinden bu yana 2 y›l geçti” dedi.
AB’ye kat›lman›n AG‹T’e, BM’ye, NATO’ya kat›lmaya benzemeyece¤ini kaydeden Demiralp,
“Türkiye’nin AB’ye kat›lmas› bir toplumun di¤er
toplumlara kat›lmas› demektir” diye konuﬂtu.
Türkiye’nin AB’den bugüne kadar ald›¤› proje hibelerine de dikkat çeken Demiralp, “Bugüne kadar 130’a yak›n proje gerçekleﬂtirdik ve bu projeler için AB’den 800 milyon Euro’ya yak›n hibe
sa¤lad›k. Bundan sonra bu rakamlar artacakt›r.
2006’da Türkiye’ye 500 milyon Euro’luk kaynak
ayr›ld›. Bu rakamlar bundan sonra misliyle artacak” dedi.

H.O. Tercüman Gazetesi 24.01.2006

ﬂ dünyas›ndan KOB‹’lere ve yeni giriﬂimcilere
Avrupa Birli¤i (AB) fonlar›ndan yararlanma e¤itimi verilecek. AB fonlar› için proje haz›rlama
kapasitesinin belirtilmesi amac›yla düzenlenecek e¤itim çal›ﬂmas›, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) ile Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS) çat›s› alt›nda yap›lacak.

‹

Türkiye, AB sürecinde her türlü maddi ve teknik
kat›l›mlar› gerçekleﬂtirirken, giriﬂimcilerin yol
yordam bilmemesi nedeniyle AB fonlar›ndan yok
denecek kadar az yararlan›l›yor. Sorunu fark
eden ABGS ve TOBB birlikte bir proje geliﬂtirerek
“Proje haz›rlama için e¤itim” vermeyi kararlaﬂt›rd›.
Türkiye-AB mali iﬂbirli¤inden ve Türkiye’nin kat›ld›¤› AB programlar›ndan yararlanma, proje haz›rl›¤›yla baﬂlayan uzun bir prosedürün izlenmesi
gerekiyor. Bu amaçla bir çal›ﬂma baﬂlamas›n›
sa¤layan TOBB, yerel temsilcileri olan oda ve
borsalar›n AB kat›l›m sürecinde KOB‹’lere ilave
destek sa¤layacak yeni hizmetler geliﬂtirmeleri
ve ayn› zamanda mevcut hizmetlerin kalitesinde
iyileﬂtirmeye gitmelerini sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
TOBB’un çat›s› alt›nda verilecek e¤itimlerle, sanayi ve ticaret odalar›ndan yetililer kat›lacak.
“AB fonlar›ndan yararlanmak için proje haz›rlay›c›lar› e¤itecek e¤itmenlerin” e¤itilece¤i çal›ﬂma-

da, 26 e¤itmen aday› programa kat›lacak. Projeye, Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan finansman deste¤i sa¤lan›yor.

E¤itimciler e¤itilecek
Bugün baﬂlayacak olan e¤itim program› 1 ﬁubat’a kadar devam edecek. Proje sonunda, oda
ve borsalara; kendi projelerini nas›l haz›rlayacaklar›, projeye kat›lamayan odalar› da ayn› konuda nas›l e¤itecekleri ve KOB‹’lere AB fonlar›ndan yararlanmak için “proje haz›rlama” ve mali
imkanlar konusunda nas›l hizmet sunacaklar›
ö¤retilmiﬂ olacak. AB fonlar›ndan yararlanmak
için proje çal›ﬂmalar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› amacayl›, May›s ay› içinde e¤itim sertifikas›na sahip
uzmanlar kendi bölgelerinde proje haz›rlama e¤itimi verecekler.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan Türkiye’nin bu köklü de¤iﬂim sürecine sa¤layacak finansman katk›s›n›n
miktar› 2007-2013 bütçesiyle somut hale gelecek. Halen programlama çal›ﬂmas› yürütülen
2006 yl› için öngörülmüﬂ olan mali yard›m miktar› ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.
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Yeni Asya Gazetesi 28.01.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Müslüman ülkelerin, dünya nüfusunun ve yüzölçümünün beﬂte birini, hammadde ihracat›n›n yüzde
40’›n›, enerji kaynaklar›n›n ise yüzde 70’ini elinde bulundurdu¤unu belirterek, etkin kullan›m
için iﬂbirli¤i gerekti¤ini vurgulad›. TOBB Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, islâm Konferans› Teﬂkilat› üye ülkelerinin Ankara Büyükelçileri için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çal›ﬂma yeme¤i
verdi. Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun’un da
kat›ld›¤› yeme¤in aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Müslüman ülkelerin, dünya nüfusunun ve yüzölçümünün beﬂte birini, hammadde
ihracat›n›n yüzde 40’›n›, enerji kaynaklar›n›n ise
yüzde 70’ini elinde bulundurdu¤unu belirtti. Bu
insanî ve maddî kayna¤›, iktisadi baﬂar›ya dönüﬂtürmenin “ortak ideali” oluﬂturdu¤unu kay-

T
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deden Hisarc›kl›o¤lu, dünya pazar›nda rekabetin
keskinleﬂti¤i böyle bir dönemde “potansiyeli daha etkin kullanmak gerekti¤ini” söyledi.
‹ﬂbirli¤inin önemini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu,
öncelikle ‹slâm ülkeleri aras›ndaki ticaret hacmini geniﬂletmek, bilgi ve teknoloji ak›ﬂ›n› geliﬂtirmek gerekti¤ini söyledi. ‹liﬂkilerin istenen seviyeye ulaﬂmamas›n›n as›l sebebinin iﬂadamlar›n›n tart›ﬂma ve karar alma sürecine kat›lamamas› oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, iﬂadamlar›n›n sürece kat›l›m›n›n da “oda sistemiyle mümkün oldu¤unu” belirterek, “Bizim önerimiz, ‹slâm
ülkelerine yönelik bir oda geliﬂtirme projeleri zinciri kurmakt›r” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, “‹slâm ülkelerinin odalar›yla beraber oda geliﬂtirme projeleri haz›rlamaya talip olduklar›n›” dile getirdi.

Sabah Gazetesi 30.01.2006
‹çine “bal›klama dalmaya” niyeti yok.
“Dolduruﬂa gelmeyecek kadar” da uyan›k.
Öyleyse ona ikide bir ne diye “siyaset” sorulup
duruluyor?
Bizce 2 nedeni var:
1. Siyaset zaman zaman boﬂluk veriyor.
2. Yine siyaset s›k s›k sanal gündemlere bo¤uluyor.
Baz› isimler “Türkiye’nin çok gezenlerinden”
Mehmet A¤ar gibi
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baﬂkan› ﬁemsi Bayraktar gibi
Rifat Hisarc›kl›o¤lu gibi
Bunlar Fenerbahçeli Appiah misali sahada ayak
basmad›k yer b›rakmamaya çal›ﬂanlar.
Hisarc›kl›o¤lu’nu izledik.
Neler mi gördük?
Rifat bey bir kente gidiyor.
Oraya “civar kentlerden de” gelenler oluyor.
Gelenler “oda baﬂkanlar›.”
“Kanaat önderleri.”
Rifat bey önce “medyayla aç›k bir toplant› yap›yor.”
Sonra medya d›ﬂar›ya ç›kar›l›yor.
Ve Hisarc›kl›o¤lu “as›l konuﬂmas›na” baﬂl›yor.
Elinde çok iyi haz›rlanm›ﬂ bir metin.
dalar Birli¤i Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’ndan
sorun ve öneriler: Hâlâ a¤›r bürokrasi var.
Enerjide d›ﬂa ba¤›ml› olduk... Büyümeyi
halk hissetmiyor... Adalet ve vergi reformu
ﬂart... 2.5 milyon insan kay›t d›ﬂ› çal›ﬂ›yor...

O

Duvarda tablolar, grafikler.
Madde madde “sorunlar.”
Sonra “çözüm önerileri.”
Toplant›y› izleyen yerel kanat önderleri “etkileniyorlar.”

Sorun nerede
Odalar birli¤i Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na geçen y›l belki 40 kez “siyasete girip, girmeyece¤i”
soruldu... Bu y›l hala soruluyor.
Rifat bey “siyasetin d›ﬂ›nda”

Ve ortaya “Rifat beyin niyeti siyaset mi?” sorusu
ç›k›yor.

Hisarc›kl›o¤lu’nun “kapal› kap›lar ard›ndaki konuﬂmalar›ndan” ald›¤›m›z baz› notlar:
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• ‹ﬂ dünyas›na moral verilsin

• Vergi reformu ﬂart

• Hala bürokrasi, hala engel var.

• E¤itim reformunda çok geç kal›n›yor.

• Türkiye, dünyada en pahal› enerji kullanan
üçüncü ülke.
• Yanl›ﬂ politikalar sonucu enerjide fazlaca d›ﬂa
ba¤›ml› hale geldik.
• Büyüme bir gerçek... Ama bunu halk›n hissetmedi¤i de bir baﬂka gerçek.
• Vergiler yüksek, devletin cari giderleri fazla...
Büyüme bunun için hissedilmiyor.
• Hem Türkiye büyüyor ve hem de petrol ithalat› azal›yor... Bu nas›l oluyor?

Yazd›klar›m›z Rifat beyin 2 saatlik “bas›na kapal› söyleminin” KDV’si bile de¤il.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi sadece “eleﬂtirmekle” yetinmiyor.
“Ç›k›ﬂ yollar›” da gösteriyor.
Televelo, v›d›v›d›, dedikodu, siyasi geyik muhabbetleri, yapay gündemler belki “‹nsanlar› meﬂgul
ediyor”

• Petrol bulduk da haberimiz mi yok?

“Hoﬂça vakit geçirtiyor.”

• Gerçek ﬂu ki, kaçak petrol giriyor.

Ama toplumu heyecanland›rm›yor.

• Adalet reformu kaç›n›lmaz.
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• En hakl› davan›n bitiﬂ süresi 2 y›l 9 ay

Tekrar edelim, Rifat bey “siyasetin d›ﬂ›nda”

• Dünyada 20 y›l prim al›p, 30 y›l emekli maaﬂ›
ödeyen ülke var m›?

Ama siyasetin içindekilerin bir k›sm› da “gerçek
gündemin d›ﬂ›nda.”

• 2.5 milyon insan kay›t d›ﬂ› çal›ﬂ›yor

‹ﬂte sorun burada.

ﬁubat 2006
Platin Gazetesi 01.02.2006

“Cambaza bakarken cepten bir ﬂeyler gidiyor”
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan hem iﬂ dünyas›na hem de hükümete
uyar›lar var. ‹ﬂ dünyas›n› uzun vadeli düﬂünmeye davet eden Hisarc›kl›o¤lu,
“Art›k tavlan›n yerini satranç alacak” diyor. Suni gündem maddeleriyle vakit
kaybedildi¤i uyar›s›nda bulunan TOBB Baﬂkan›, hükümete de “Cambaza bakarken, cepten bir ﬂeyler gidiyor, fark›nda m›s›n›z?” sorusunu soruyor.
nadolu’nun dört bir yan›n› dolaﬂ›p, sana-

A

uzun vadeli düﬂünme zaman›n›n geldi¤ini söyle-

yiciyi ve vatandaﬂ› dinleyen Türkiye Oda-

yen TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tavlan›n

lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Ri-

yerini satranc›n alaca¤› döneme girildi¤ine iﬂaret

fat Hisarc›kl›o¤lu, hem iﬂ dünyas›na hem de hü-

ediyor. K›br›s konusunda hükümeti uyaran Hi-

kümete uyar›larda bulunuyor. ‹ﬂ dünyas›n›n art›k

sarc›kl›o¤lu: “K›br›s Rum kesiminin bekledi¤i
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aç›l›m› Türkiye’nin yapmas› mümkün de¤il.” Hisarc›kl›o¤lu’na göre K›br›s Rum kesiminin bekledi¤i taleplere aynen cevap veren hükümetin bunu vatandaﬂa anlatmas› mümkün de¤il. Suriye
ve ‹ran’da yaﬂanacak geliﬂmelerin 2006’ya
damgas›n› vuraca¤›n› ileri süren Hisarc›kl›o¤lu.
“Bu ekonomide yaﬂanacak geliﬂmelerden de,
içeride yaﬂanacak s›k›nt›lar›n çözümünden de
daha önemli” diyor. Türkiye’nin suni gündem
maddeleriyle oyaland›¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, cambaza bakarken, cepten birﬂeyler gitti¤ini
ifade ediyor. Hisarc›kl›o¤lu. 2006’da Türkiye
ekonomisini bekleyen geliﬂmelerle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›...

2006 beklentileriniz neler? Hükümetin ekonomide öncelikleri neler olmal›?
Ekonomik s›k›nt›lar, yap›sal reformlar›n tamamlanmad›¤› alanlarda yaﬂan›yor. ‹stihdam sorununun kayna¤›, yüksek istihdam maliyetleri. Halen
bir iﬂveren, asgari ücretle çal›ﬂan birinin eline
geçen net ücretin yüzde 70’ini prim ve vergiye
ödüyor. Sosyal güvenlik sistemi aç›¤› her y›l art›yor. 2004’te 12 milyar dolard›, 2005’te 16 milyar dolar› aﬂacak. Önlem al›nmazsa 2006 aç›¤›
daha da büyüyecek. Bu yüzden 3 y›ld›r konuﬂulmas›na ra¤men yap›lmayan sosyal güvenlik reformu acilen yasalaﬂmal›. ﬁu anda Türkiye’nin
en önemli sorunlar› iﬂsizlik, açl›k ve yoksulluk s›n›r›ndaki insanlar. Elektrik, haberleﬂme, limanlar ve demiryollar› gibi altyap› sektörlerinde serbestleﬂme ve özelleﬂtirmeler h›zland›r›lmal›.
Böylece girdi maliyetleri düﬂürülebilecek ve yurtd›ﬂ› rekabet gücü artacak. Örne¤in enerjide
ucuzluk istiyorsak, piyasay› rekabete açmal›y›z.
Rekabete açamazsak, ucuzlu¤u yakalayamay›z.
Do¤algaz› Ankara ve ‹stanbul’da kamu otoritesi
da¤›t›yor.
Ankaral› do¤algaz›n metreküpüne 0.45 YTL ödüyor. Çorlu’da özel sektör bu hizmeti 0.35 YTL’ye
veriyor. Enerji s›k›nt›s›n› aﬂmak için, piyasa rekabete aç›lmal›. Devlet yard›mlar›yla ilgili düzenlemeler tamamlanarak, yat›r›m teﬂvik sistemi daha etkin ve kaynak israf›na yol açmayan yap›ya
kavuﬂturulmal›. Kay›td›ﬂ›yla mücadele için vergi
sistemi düzenlenmeli ve basitleﬂtirilmeli.
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Nas›l bir teﬂvik sistemi olmal›?
Son teﬂvik mekanizmas› asl›nda yat›r›m teﬂvik
sisteminin nas›l olamayaca¤›n› ortaya koydu.
Amaç bölgesel geliﬂme gibi görünse de, buna
teﬂvik etmiyor. Ülkenin yar›s›n› kalk›nmada öncelikli bölge ilân eder ve bir dizi teﬂvik verirseniz, bu teﬂvikler ihtiyac› olana girmez. Ayr›ca teﬂvik kriteri olarak, niye 4 y›l önceki rakamlar kullan›l›yor? Niye hâlâ il baz›nda yeni milli gelir rakamlar› aç›klanm›yor? Kimse bu düzenlemeyi
benimsemedi¤ine göre, neden kapsam› geniﬂletiliyor? AB normlar›na da uymayan bu sistem,
kat›l›m müzakerelerinde bize sorun ç›kartacak
ve de¤iﬂtirilmesi gerekecek. Çözüm Türkiye’nin
tümüyle yat›r›ma elveriﬂli bir ortama dönüﬂtürülmesinde ve teﬂviklerin sektörel-bölgesel bazda
belirlenmesinde.

Ekonominin gidiﬂat›n› evrelere ay›d›¤›n›zda, Türkiye ekonomisi ﬂu anda hangi evrede?
Türkiye ekonomisi 2001 krizinden sonra yara
sarma devresini tamamlad›. ﬁimdi, normalleﬂme ve kaybedilen zaman›n telâfi edilece¤i dönemdeyiz. AB sürecinin önümüzdekilere yetiﬂmek için kullanmal›y›z. AB sürecini önümüzdekilere yetiﬂmek için kullanmal›y›z. AB’ye kat›l›m
sürecindeki bütün ülkelerde cari aç›k art›yor
ama bunun finansman› sa¤lam kaynaklarla yap›ld›¤›ndan sonra ç›kartm›yohr. Türkiye e¤er bu
dönemde sa¤lad›¤› d›ﬂ kaynaklar› tüketime de¤il
yat›r›ma dönüﬂtürürse, bugünkü aç›klar› yar›nki
ihracat›n›n öncüsü olarak görebiliriz. Ama tüketimin yan›nda, yüksek girdi maliyetlerinin tetikledi¤i sanayi ara mal› ithalat›na yönelirsek, bu f›rsat› kaç›r›r›z. Ne yaz›k ki gidiﬂat bu yönde. 5 sene
öncesine kadar sanayi ara mal› ithalat›n›n yüzde
95’i sanayi mal› ihracat›nda kullan›l›yordu. Bu
oranda yüzde 83’e geriledi. Yap›sal reformlar›
tamamlaman›n önemi bir kez daha ortaya ç›k›yor. Yap›sal reformlardaki gecikme, daha az istihdam, yat›r›m, ihracat ama daha çok cari aç›k
olarak geri dönüyor. Cari aç›k k›sa vadede sorun
ç›karmaz. 2000’de 10 milyon dolarl›k cari aç›k
krize yol açt›. Bugün aç›k 23 milyar dolara ulaﬂmas›na ra¤men benzer bir ortam yok. Bugünkü
40 milyar dolarl›k sermaye giriﬂi devam ederse
cari aç›k finansman›nda 2006’da da sorun ol-

maz. Bu tablo, yap›sal reformlar›n sürmesine de
ba¤l›.

Reel sektör, aç›k pozisyonla ilgili tedbir al›yor
mu?
Özel sektörün d›ﬂ borcu 2001’de 30 milyar dolar iken bugün 50 milyar dolar. Yurtiçi kredi piyasas› çal›ﬂmay›nca ve arac›l›k maliyetleri yüksek
olunca, iç ve d›ﬂ mali piyasalardaki olumlu koﬂullardan reel rektör de yararlan›p, d›ﬂar›dan finansmana a¤›rl›k verdi. 2000’de reel sektörün
d›ﬂ borçlanmas› milyar dolar iken, bu y›l 12 milyar dolar. Bu kredi hacminin yar›s› uzun vadeli
yat›r›m kredilerinden, üçte biri d›ﬂ ticaretten kaynaklanan ticari kredilerden oluﬂuyor. E¤er yat›r›mlar veya ticaret iﬂlemi ihracat a¤›rl›kl›ysa bir
sorun olmaz. Ama kur riski al›n›yorsa, bunu mutlaka ‘hedging’ yöntemleriyle sigorta ettirmeleri
gerekiyor. Aksi halde, kurun serbest b›rak›ld›¤›
ve Merkez Bankas›’n›n kur taahhüdü vermedi¤i
bir ordamda, aç›k pozisyonu korumas›z bir ﬂekilde sürdürmek, tek baﬂ›na Rus ruleti oynamaya
benzer

Anadolu’yu en çok dolaﬂan TOBB Baﬂkan›s›n›z.
Ekonomideki geliﬂmeler vatandaﬂ›n cebine yans›m›ﬂ m›?
ﬁu anda sanayicilerin en önemli s›k›nt›s› ihracat
yapamama. D›ﬂ piyasalara aç›lamayan sanayici
iç ticaretin durgunlu¤u nedeniyle daha büyük bir
kaos içine giriyor. Halk›n üzerindeki vergi yükü
fazla. Bu y›l cari harcamalar›m›z yaklaﬂ›k 14 milyar YTL artm›ﬂ. Vergi gelirlerinde 15 milyar
YTL’lik art›ﬂ olmuﬂ. Yani bu dolayl› vergi gelirlerinin yüksekli¤inden dolay› insanlar refah ve büyüme art›ﬂ›n›n etkisini hissedemedi. Protesto
edilen senetler çok fazla.

Üyelerinize de¤iﬂen iﬂ koﬂullar›n› yeterince anlatabiliyor musunuz?
Türkiye’de de, tüm tüccar, sanayici, ihracatç›,
turizmci, nakliyeci, küçük-büyük, yerli yabanc›
ﬂirketlerin bir araya geldi¤i tek yap› TOBB. Art›k
ﬂirketlerin, daha uzun vadeli düﬂünme zaman›
geldi. Ezbere ad›m atmak yerine, planlayarak

ad›m atmal›y›z. Tavlan›n yerini satranc›n alaca¤›
dönemdeyiz. Dünkü dünyada bir tek Ankara’y›
anlamaya ve etkilemeye çal›ﬂ›yorduk. ﬁimdi dünyay› anlamak, e¤ilimleri do¤ru okumak mecburiyetindeyiz. ABD ekonomisini ve ABD Merkez
Bankas›’n› her an izlemek, Çin’deki büyüme dinamiklerini dikkate almak ve Avrupa Birli¤i’nin
atmakta oldu¤u ve ataca¤› ad›mlar›n etkilerini
görmek durumunday›z.

AB müzakere yap›s›nda Türkiye’nin baz› sorunlar› oldu¤u dile getiriliyor...
AB’ye üyelik sürecinde her ülke kendine göre
model uygulad›. Slovenya, H›rvatistan, Avusturya, ‹spanya müzakere süreçlerinde özel sektörü
aktif olarak görevlendirmiﬂ. Di¤erlerinde ise özel
sektörün kat›l›m› olmam›ﬂ. Türkiye’nin bu ülkelerden fark› var. O ülkelerde geliﬂmiﬂ özel sektör
yok. Ancak Türkiye’de geliﬂmiﬂ özel sektör var.
Özel sektörün katk›s› bu nedenle al›nmal›. Türkiye bugün modelini böyle belirledi ama sonuna
kadar bu ﬂekilde devam etmeyebilir. Zamanla
bugünkü model de¤iﬂebilir. Gerek baﬂmüzakereci, gerek Baﬂbakan müzakere sürecinde özel
sektörden faydalanaca¤›n› söylüyor.

AB ile Türkiye aras›nda önümüzdeki günlerde limanlar›n aç›lmas› ve K›br›s kaynakl› t›kan›kl›klar
yaﬂanabilir mi?
En s›k›nt›l› konulardan biri limanlar›n aç›lmas› ve
K›br›s sorunu olacak. Bir toplumu yok kabul ederek sorun çözmeye kalkmak mümkün de¤il.
1974’ten bu yana bir toplumu izole etmiﬂsin.
Biz de hakl›y›z diyoruz, onlar da... Ama biliyoruz
ki, bu sürece gelinirken, dünyan›n k›nad›¤› bir
katliam vard› orada. Y›llard›r izole etti¤iniz topluma eﬂitlik ilkesiyle yaklaﬂmal›s›n›z. Türk halk›
K›br›s konusunda hassas. K›br›s Rum Kesimi’nin bekledi¤i aç›l›m› Türk hükümetinin yapmas› mümkün de¤il.

Suriye ve ‹ran’da yaﬂanabilecek olas› geliﬂmeler
Türkiye ekonomisini nas›l etkileyecek?
2006’n›n en önemli meseleleri Suriye ve ‹ran’da
yaﬂanacak geliﬂmeler olabilir. Bu, ekonomik ge237
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liﬂmelerden de, içerideki s›k›nt›lardan da daha
önemli. Bunu geçmiﬂte Irak’ta yaﬂad›k... Türkiye; ABD, ‹ran ve Suriye ile hassas bir dengede
iliﬂkilerini sürdürmeli. öyle yada böyle Suriye ve
‹ran Türkiye’nin komﬂular›. Hükümet hassas
dengeleri gözeten güçlü bir d›ﬂ politika izlemeli.
Irak’ta hayat›n normale dönmemesi hem Irak
için, hem de komﬂular› için sorun. Bu nedenle
Irak’taki hayat›n bir an önce normala dönmesi
laz›m. Bunun için bütün dünya bu sürece katk›da bulunmal›.

Ekonominin d›ﬂ›nda Türkiye’nin konuﬂtu¤u bütün konular suni gündem. Türkiye’nin problemi
iﬂsizlik, açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda yaﬂayan insanlar. Bunca iﬂsiz varken önceli¤i olmayan konular konuﬂulmamal›. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz
olarak suni gündem yarat›l›yor. Suni gündemler
cambaz iﬂi. Cambaza bakarken, cepten bir ﬂeyler gidiyor. Ekonomi d›ﬂ›nda gündeme bir ﬂey getirildi¤inde ben cebimizden ne gidiyor diye bak›yorum. Projektörleri baﬂka yerlere çeviriyorum.
1990’l› y›llardan bu yana Türkiye’nin gündemine
ekonomi d›ﬂ›nda bir ﬂey getirilirse, sorun oluyor.

K›rm›z› sokaklar, türban, ulemâ gibi dini unsurlu
tart›ﬂmalar ekonominin önüne geçiyor. Bu konuda yorumunuz nedir?

Siyasetçi bugün manﬂette ne haber var diyor.
Türkiye’nin gündemi böyle oluﬂuyor. Oysa ki
bunlar Türkiye’nin önceli¤i de¤il.

“TÜS‹AD ile aram›zda bizden kaynaklanan
sorun olamaz”
Son dönemde kamuoyunun önünde yaﬂanan baz› tart›ﬂmalar, “TOBB ile TÜS‹AD ne kadar yan
yana yürüyebiliyor?” sorusunu gündemde utuyor. TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜS‹AD
ile aralar›nda herhangi bir gerilim veya sorun olmad›¤›n› her f›rsatta dile getiriyor. Daha fazla polemi¤e neden olmamak için ‘TÜS‹AD ve TOBB’
kelimelerinin bir arada kullan›ld›¤› herhangi bir
soruya uzun soluklu cevap vermekten de kaç›n›yor... “TOBB’un TÜS‹AD ile hiçbir zaman sorunu
olmad›, olamaz da zaten. Bizim taraf›m›zdan asla böyle bir sorun olmaz” diyen Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde TOBB’un

misyonunu ise ﬂöyle anlat›yor: “TOBB, tüm sektörleri ve ﬂirketleri içine bar›nd›rabilmenin getirdi¤i büyük bir temsil kapasitesine sahip. Baﬂka
hiçbir organizasyonda olmayan bu geniﬂ temsil
avantaj›n› en iyi ﬂekilde kullanaca¤›z. Avrupa Birli¤i sürecinde ortaya ç›kacak iç ihtilaflar›n uzlaﬂmaya baﬂlanaca¤› zemin TOBB’dur. Farkl› önceliklere sahip olan sektörleri ve ﬂirketleri ortak bir
noktada buluﬂturacak, bu kadar geniﬂ bir tabana ve örgüt yap›s›na sahip TOBB d›ﬂ›nda baﬂka
bir organizasyonun olmad›¤› da son derece
aç›k.”

“Yat›r›m indirimleri kalkarsa zarar büyük olur”
Yat›r›m indirimlerinin kald›r›lmas› tart›ﬂmas› daha uzun süre bitmeyece¤e benziyor. Nas›l bir
teﬂvik sistemi olmas› gerekti¤i konusunda uzun
soluklu aç›klamalar yapan Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m
indirimlerinin kald›r›lmas›n›n yarataca¤› olumsuz
etkiye dikkat çekiyor: “Yat›r›m indiriminin tamamen kald›r›lmas›ndan, yat›r›mc› sanayiciler ve
üretici ihracatç›lar zarar görecek. Dolay›s›yla vergi indirimi özellikle ihracatç› ﬂirketlerimiz aç›s›ndan beklenen rekabet art›ﬂ›n› getirmeyecek. Ne
yaz›k ki, yat›r›m indiriminin kald›r›lmas›yla birlikte, bir taraf düzeltilirken baﬂka taraf›n bozulma238

s› hatas›na düﬂülecek” diyor. Sadece kurumlar
vergisi indirimiyle kay›td›ﬂ›n›n azalmas›n› beklemenin fazla iyimser bir yaklaﬂ›m olaca¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, yüksek vergi oranlar›n›n özellikle de KDV’nin indirilmesinin zorunlu oldu¤unu
belirtiyor. Kay›td›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› sürecinde toplumsal mutabakat›n önemine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, öncelikle toplumun yolsuzluk ve yoksullukla etkin bir ﬂekilde
mücadele edilece¤ine inand›r›lmas› gerekti¤ini
vurguluyor.

“AKP iktidar›nda da kurumsal milliyetçilik sürüyor”
Son dönemde AKP iktidar›n›n koalisyon hükümeti gibi çal›ﬂt›¤›na yönelik eleﬂtiriler artt›. DSP,
MHP ve ANAP’›n kurdu¤u 57’nci hükümet döneminde de TOBB Baﬂkan› olan Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na AKP hükümetinin koalisyon hükümeti gibi
çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› sorduk. AKP iktidar›nda da
koalisyon ortaklar›nda bulunan kurumsal milliyetçili¤in devam etti¤ini söyleyen Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi noktas›n-

da yap›lan çal›ﬂmalarda bakanlar ‘Bir kere de
bana sorulsun’ düﬂüncesinden vazgeçmiyor. Örne¤in yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› s›ras›nda Devlet Bakan› Ali Babacan’›n baﬂkanl›¤›nda topland›¤›m›zda kimsenin yetkisini
vermek istemedi¤ini görüyoruz. ‹nsanlar bir koltu¤a oturdu¤unda hep orada oturaca¤›n› düﬂünüyorlar” diyor.
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Yeni ﬁafak Gazetesi 05.02.2006

ürkiye ile Gürcistan’› birbirine ba¤layan
Sarp ve Sarpi gümrük kap›lar› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan
modernize edilirken, Türkiye Gürcistan aras›ndaki vize de 10 ﬁubat’ta kald›r›lacak. Bu iﬂbirli¤inin detaylar›, Gürcistan Baﬂbakan› Zurab Nohaydeli ve TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan ‹stanbul’da aç›kland›.

T

Buna göre, Türkiye taraf›ndaki Sarp için 12 milyon dolar, Gürcistan taraf›ndaki Sarpi gümrük
kap›s› için de 10 milyon dolara TOBB ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odalar›’n›n kuraca¤› ortak
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ﬂirket taraf›ndan yap-iﬂlet-devret modeliyle modernize edilecek.
Gürcistan Baﬂbakan› Nohaydeli, iki ülkenin s›n›r›nda geçti¤imiz günlerde 400-500 kamyonun s›k›ﬂ›p kalmas›n›n altyap›n›n yeterli olmamas›ndan kaynakland›¤›n› ve bu projenin iki ülke aras›ndaki ticari faaliyetlerin geliﬂmesine büyük
katk›da bulunaca¤›n› söyledi. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu da, Sarp ve Sarpi gümrük kap›lar›n›n
yenileme çal›ﬂmas›n›n dünyada örnek bir iﬂbirli¤i modeli olaca¤›n› ve Türkiye ile Gürcistan aras›nda vize uygulamas›n›n 10 ﬁubat’ta kald›r›laca¤›n› söyledi.

Bugün Gazetesi 06.02.2006

izde kavda olmaz. Daha do¤rusu benim
oldu¤um yerde kavga olmaz. Uzlaﬂma
olur...

B

Hepsi bir dikenli gül olan iﬂçi sendikalar›n›n liderleri ile uzlaﬂmay› baﬂaran Hisarc›kl›o¤lu için
bankac›larla uzlaﬂmaktan daha do¤al bir ﬂey
olamazd›... Devam etti...
- Bankac›lar da bizim üyemiz. Onlar›n kâr etmesini en çok biz isteriz. Bankalar kâr etsin ki sa¤l›kl› bir finans sistemi do¤sun. Bir de reel sektörü bu sa¤l›kl› mali sisteminin üzerine oturtal›m.
‹ﬂte o zaman 4 y›ld›r Türkiye’nin sa¤l›kl› büyümesini sa¤layan özel sektör ayaklar› üzerinde daha
rahat durur ve Türkiye dünyan›n 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine daha kolay koﬂar.
Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu’nun alt›n› çizdi¤i bak›ﬂ aç›s› ile bugün ö¤le yeme¤inde Bankalar Birli¤i yönetimi ile TOBB yönetimi biraraya gelecek. Bu

birliktelikte Hisarc›kl›o¤lu kadar ‹ﬂ Bankas› Genel Müdürü ve Bankalar Birli¤i Baﬂkan› Ersin
Özince de uzlaﬂman›n sa¤lanmas› için çaba gösterecek. Ersin Özince ayn› zamanda TOBB Finans Sektörü Meclis Baﬂkanl›¤› görevini yürütüyor. TOBB içinde bankac›lar› temsil ediyor. Bankac›lar›n yemekte TOBB yönetimine geniﬂ bir bilgi sunumu yapmas› bekleniyor.
Bilgi sunumunun sat›r aralar›nda reel sektöre
kredi vermek için ne kadar istekli oldu¤unun alt› çizilecek. Zaten bankalar›n yapmas› gereken
de bu... Ama reel sektörle sorunlar bir türlü giderilemiyor. Reel sektör ya¤murlu havada kendisine ﬂemsiye açan bir bankac›l›k sektörü istiyor.
30 kiﬂilik yemekte 17 bankac› yer alacak. KOB‹’lerle son dönemde zor günler yaﬂayan tekstil
ile tavukçuluk sektörünün sorunlar› da özel olarak ele al›nacak.
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Dünya Gazetesi 08.02.2006
BD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ‹srail ile Gazze ﬁeridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda bulunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin
geliﬂtirilmesine önderlik edecek olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni (TOBB) övdü.

A

ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› sözcüsü Sean McCormack, bir gazetecinin, konuya iliﬂkin sorusunu
yan›tlarken, “Ortado¤u bölgesinde ekonomik büyüme ve yat›r›mlar›n›n ilerletilmesini amaçlayan
çabalar› memnuniyetle karﬂ›l›yoruz.
TOBB’un ve ‹sraillilerin, bölgede ekonomik f›rsatlar›n art›r›lmas› çerçevesinde, bu sanayi bölgesinin yeniden canland›r›lmas› çabalar›n› alk›ﬂl›yoruz” dedi. Sözcü, Dünya Bankas› baﬂkanl›¤›ndan
ayr›ld›ktan sonra ABD’nin Ortado¤u bar›ﬂ koordinatörlü¤üne getirilen James Wolfenshon’un,
Erez giriﬂimini koordine edece¤ini ve ABD’nin ilgili taraflarla temaslar›n›n sürece¤ini belirtti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesi, verginin tabana
yay›lmas›, yüksek vergi oranlar›n›n düﬂürülmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin
azalt›lmas› halinde, tar›m sektörü önündeki engeller kald›r›larak sektörün geliﬂmesinin sa¤lanm›ﬂ olaca¤›n› bildirdi.

T

TOBB Ticaret Borsalar› Konsey Toplant›s› Ortak
Bildirisine göre, toplant› Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi
Eker, Sanayi Bakanl›¤› Müsteﬂar› Adem ﬁahin,
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey Baﬂkan› Nejat Ekrem
Basmac› ve Konsey üyelerinin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi.

Toplant›da ekonominin ve özellikle tar›m sektörünün sorunlar› ele al›n›rken, bir de ortak bildiri
ortaya ç›kt›. Bildiride, tar›m ürünleri ticaretini kolaylaﬂt›rmak, depolanmas› için uygun sistem
oluﬂturmak, ürün senedi ç›karmak, ürün ihtisas
borsalar› konusunda öncelik verilmesi ve bu konularda gerekli altyap› çal›ﬂmalar›n›n bir an önce
baﬂlat›lmas›n›n sektörün geliﬂmesini sa¤layaca¤› vurguland›.
Ayr›ca, kay›td›ﬂ›l›¤›n önlenmesi, verginin tabana
yay›lmas›, mükellef baﬂ›na düﬂen yüksek vergi
oranlar›n›n düﬂürülmesi, istihdam üzerindeki
vergi yüklerinin azalt›lmas› halinde, tar›m sektörü önündeki engeller kald›r›larak sektörün geliﬂmesinin sa¤lanm›ﬂ olaca¤› ifade edildi.

243

BASINDA TOBB

Yeni Mesaj Gazetesi 15.02.2006

dirne Valisi Nusret Miro¤lu, mülkiyeti Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ait Selimiye Camii’nin restorasyonu, d›ﬂ ayd›nlatmas› ve
çevre düzenlemesinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) finansman›yla yap›ld›¤›n›
bildirdi.

E

Miro¤lu, 2004-2005’te Edirne Turizm Endüstri
ve Ticaret A.ﬁ. (ETUR) taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar için TOBB’dan 783 bin 352 YTL ödeme
yap›ld›¤›n› söyledi.
Selimiye Camii’nin Edirne için çok önemli oldu¤unu ifade eden Miro¤lu, bu nedenle caminin ilk
günkü özelli¤ini korumak için gereken tüm çal›ﬂmalar›n yap›laca¤›n› belirtti.
TOBB taraf›ndan Edirne’ye yap›lan yard›mlardan
memnun olduklar›n› bildiren Miro¤lu, mülkiyeti
Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ait Selimiye Camii’nin restorasyon, d›ﬂ ayd›nlatma ve çevre düzenlemesinin de TOBB’un finansman›yla yap›ld›¤›n› ifade etti.
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Çal›ﬂmalar kapsam›nda son cemaat kubbe kurﬂunlar›n›n yenilendi¤ini, cami d›ﬂ beden duvarlar›n›n temizli¤iyle onar›m›n›n yap›ld›¤›n› anlatan
Miro¤lu, ﬂu bilgileri verdi:
“Caminin klasik ahﬂap kap›, pencere kapaklar›
ve metal aksesuarlar›n›n temizli¤i ve Osmanl›
gomolok cilalar› yap›lm›ﬂt›r. Caminin demir pencere parmakl›klar›yla gergi demirleri boyand›. Cami hazinesinin y›k›lan duvar› onar›ld› ve bahçe
çevre ihata duvar› temizlendi. Ana kubbe denge
kule alemleri, alt›n varak kaplama yap›ld›. ‹ç ve
d›ﬂ ayd›nlatma tesisat› ve armatürleri günümüz
teknolojisiyle yenilendi. Ayd›nlatma ana kumanda panolar› da dijital sistemle de¤iﬂtirildi.”
Çevre düzenlemesinde ise Osmanl› taﬂ eserleri
sergileme alan›n tanzimi, otomatik sulama sistemi ve ayd›nlatma tesisat›, granit taﬂ kapl› yaya yollar›n›n yap›ld›¤›n› kaydeden Miro¤lu, alan›n
tanzimini ve di¤er çal›ﬂmalar›n›n Özel ‹dare Müdürlü¤ü taraf›ndan 21 bin 500 YTL bedelle yapt›r›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

Hürriyet Gazetesi 15.02.2006

aﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n baﬂkanl›¤›nda
gerçekleﬂtirilen “3. Türkiye Bölgesel ve
Sektörel Ekonomi ﬁuras›”nda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, “‹stihdam sorununu biz çözeriz”
derken cezaland›r›c› de¤il, ödüllendirici uygulamalar beklediklerini söyledi.

B

Yüke ra¤men aç›k veriyor:
Odalar Birli¤i’nin ev sahipli¤inde gerçekleﬂen ﬂuran›n bas›na kapal› bölümünde konuﬂan TOBB
Baﬂkan›, ekonomideki geliﬂmelere iliﬂkin de¤erlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre Hisarc›kl›o¤lu, istihdam maliyetleri aç›s›ndan Türkiye’nin, OECD ülkeleri aras›nda ilk s›rada oldu¤unu, bir iﬂverenin net asgari ücretin yüzde 70’i
kadar vergi ve prim ödedi¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “nas›l bir sosyal güvenlik sistemidir ki,
hem en a¤›r yükleri üzerimize yükleyecek, hem
de her y›l artan bir aç›k vermeye devam edecek.
20 y›l prim ödenip, 30 y›l maaﬂ al›n›rsa tabiiki
bu sistem iflas eder.” dedi.

Çözüm özel sektörde:
‹ﬂsizli¤in çözümünün özel sektörde oldu¤una
dikkati çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Bizler bu sorunu

çözmeye haz›r›z, yeter ki istihdam› cezaland›ran
de¤il, ödüllendiren bir yaklaﬂ›m benimsensin”
diye konuﬂtu. Bunun ilk ad›m› olarak da istihdam üzerindeki prim yüklerinin düﬂürülmesini isteyen Hisarc›kl›o¤lu, bu kapsamda iﬂsizlik sigortas› uygulamas›n›n da gözden geçirilmesi gerekti¤ini kaydetti. Fonda toplanan kayna¤›n 14 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›, her ay içi iﬂverenden 110
milyon dolar al›nd›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,
oysa sadece bu paran›n faiz gelirinin bile ayl›k
ödemenin nerede ise 10 kat› civar›nda oldu¤una
dikkati çekti. Hisarc›kl›o¤lu, bu haliyle iﬂsizlik fonu kesintisinin istihdam› cezaland›ran ilave bir
vergiye dönüﬂtü¤ünü ve istihdam maliyetini art›rd›¤›n› belirtti.

Aç›¤› hafife almay›n:
Bu arada yap›sal reformlar› tamamlaman›n yan›
s›ra yeni bir sanayi politikas› geliﬂtirmenin gerekli oldu¤unu vurgulayan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, cari aç›¤› risk unsuru olmaktan ç›karman›n tek yolunun bu oldu¤unu belirterek, “Bugün finanse ediliyor diye, cari aç›k riski hafife
al›nmamal›” dedi. Cari aç›¤›n, finanse edildi¤i
için oluﬂtu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, geçmiﬂte
yaﬂanan krizleri tetikleyenin de hep cari aç›k oldu¤unu hat›rlatt›.
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37 sektör ne istedi
• TOBB Bölgesi ve Sektörel Ekonomi ﬁuras›’nda
TOBB, üç büyük ilin yan› s›ra 10 bölgenin ve 37
sektörün sorunlar›n› kapsayan raporlar›n sunumunu yapt›. Girdi maliyetlerinin yüksekli¤inden
yak›n›lan, KDV ve ÖTV indirimi istenen raporlarda, da¤›t›m özelleﬂtirmelerinden ilaç ithalat›na
kadar pek çok konuya de¤inildi. KDV ve ÖTV indirimi gibi isteklerin de dile getirildi¤i raporda,
sektörel olarak ﬂu öneriler yer ald›:
• Belli özellikler taﬂ›yanlar hariç, 1000 metrekareden büyük kapal› alan gerektiren imalat sanayii yat›r›mlar› Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB)
yönlendirilmeli. OSB’lerden tüketilen elektrik bedelinden talep edilen yüzde 2 TRT pay› kald›r›lmal›, do¤algaz vergi yüklerinden ar›nd›r›lmal›.
• Sa¤l›k mevzuatlar› yeniden düzenlenmeli, özel
sa¤l›k kuruluﬂlar› teﬂvik edilmeli
• Kaçak akaryak›t sorununa karﬂ› hükümet nezdinde kararl› ve devletin ilgili tüm birimleri ile
kuvvetli bir koordinasyon içinde toplumsal mücadele, ulusal marker uygulamas›n›n bir an önce baﬂlat›lmal›. Yasa d›ﬂ› faaliyetlerin bitirilmesi
için, biyodizel, motorlu ile eﬂde¤er ÖTV’ye tabi
tutulmal›

• Enerji sektöründe yat›r›m ortam›n›n sa¤lanmas› gerekli. Da¤›t›m özelleﬂtirmeleri, Hazine ve
Maliye’ye gelir getirme beklentisinden uzak, fakat kaliteli ve sürekli hizmeti verebilecek yat›r›mlar›n yap›lmas›n› garanti alt›na alabilecek tarzda
düzenlenmeli.
• Tekstilde yerli üretim girdi maliyetleri üzerindeki vergiler rekabet içinde bulunulan pek çok ülkeden yüksek, bu da kay›td›ﬂ› faaliyetleri art›r›yor. Konfeksiyon ve haz›r giyimde, yat›r›m indirimi mutlaka gündeme gelmeli ve kademeli olarak
uygulanmal›.
• ‹laç hammaddelerinde KDV yüzde 8’e indirilmeli. Ulusal ‹laç Kurumu kurulmal›. ‹thal ilaç furyas›n›n önlenmesi ve yerli üretime dönüﬂtürülmesi amac›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤› serbest rekabet
kurallar› içerisinde sektörü gözetmeli ve üretimi
teﬂvik etmeli.
• Turizm iﬂletmelerinde ÖTV ve KDV aﬂa¤›ya çekilmeli. Seyahat acenteleri ihracatç› say›lmal›.
• Beyaz et sektöründe al›nacak önlemlerde ülke
kanatl› hayvan sa¤l›¤›n› riske sokan bu geleneksel yap› AB benzeri üretim yap›s›na dönüﬂtürülmeli.

Okul, hastane yap›n, devlete kiralay›n
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, müteahhitleri ülkenin
de¤iﬂik yerlerinde okul ve hastane yaparak 1520 y›ll›¤›na devlete kiralamaya ça¤›rd›. Erdo¤an,
Milli E¤itim ve Sa¤l›k Bakanl›klar›n›n konuyla ilgili çal›ﬂma yürüttü¤ünü bildirdi. Baﬂbakan Erdo¤an, ﬂuran›n aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada iﬂadamlar›na “Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi

üretime verelim. Ekonomiyi demokrasiden hukuktan, adaletten ba¤›ms›z bir dinamik olarak
asla düﬂünmeyelim. Keza demokratik geliﬂme
ve kalk›nmay› da toplumu kalk›nd›rmadan, rekabet gücünü yükseltmeden sa¤lamam›z asla
mümkün de¤ildir” diye seslendi.

Kendi ilinize bile yat›r›ma gitmediniz
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, TOBB Ekonomi ﬁuras›’n›n bas›na kapal› bölümünde iﬂadamlar›na “O
kadar teﬂvik verdik, indirimler getirdik kendi ilinize bile yat›r›m yapm›yorsunuz.” diyerek teﬂvik
sisteminden duydu¤u hayal k›r›kl›¤›n› dile getirdi¤i ö¤renildi. Erdo¤an, kendisine sorunlar›n› anlatan iﬂadamlar›na, “Ben sizden müteﬂebbis gibi
konuﬂman›z› beklerdim. Vali gibi belediye baﬂkan› gibi konuﬂuyorsunuz” dedi. Erdo¤an toplant›n›n bas›na kapal› bölümünde beﬂ saat boyunca
TOBB’un 13 bölge ve toplam 37 sektör kurulundan 31’inin temsilcilerini dinledi. Konuﬂmac›la-
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r›n genel olarak bas›na da da¤›t›lan sektör raporlar›ndaki yaz›l› sunumlar› tekraren okudu¤u ö¤renildi. Konuﬂmac›lar baﬂta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekli¤i ile istihdam vergilerinden yak›nd›. Bunun üzerine Baﬂbakan Erdo¤an “Neden bu teﬂvik verdi¤imiz 49 ile gitmiyorsunuz. O kadar indirim yapt›k niye yat›r›m yapm›yorsunuz. Neden hala bizden bekliyorsunuz” diye sitemde bulundu. Erdo¤an, ayr›ca “Rusya’dan en pahal› do¤algaz› bizim ald›¤›m›z do¤ru
de¤il” derken Mavi Ak›m Projesi’nin de güçlendirilece¤ini söyledi.

Ortado¤u Gazetesi 16.02.2006

dalar Birli¤i’nin düzenledi¤i 3. Bölgesel
ve Sektörel Eknomi Zirvesi’nde konuﬂan
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu “Hem
ihracatta, hem de iç piyasada yaﬂanan s›k›nt›lar, dayanma s›n›r›n›n ötesine geçti. Hükümet
reel sektörün sorunlar›n› çözmek yerine yat›r›m
indirimini kald›rmak gibi uygulamalarla u¤raﬂt›¤›
için geliﬂme sa¤lanam›yor” diye konuﬂtu.

O

500’e yak›n sektör temsilcisini kabine ile buluﬂturan toplant›n›n aç›l›ﬂ›n› yapan Ankara Ticaret
Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, “AB’nin ikiyüzlülü¤ü
ortada” dedi. Erdo¤an bu sözlere “Bize ihtiyaçlar› var bize muhtaçlar” yaklaﬂ›m› do¤ru de¤il. Bizim ürettiklerimizi dünyan›n her yerinden alma
ﬂanslar› var. Hesaplar›m›z› çok iyi yapmal›y›z” diye cevap verdi.

Sanayicilerden hükümete uyar›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin düzenledi¤i 3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Zirvesinde, reel sektör temsilcileri hükümete, “Sorunlar dayanma s›n›r›n›n ötesine geçti. Ya sorunlar› çözün ya da iﬂsizli¤in artmas›na haz›rl›kl› olun”
uyar›s›nda bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) düzenledi¤i 3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Zirvesi Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, kabinenin
ekonomi ile iliﬂkili bakanlar› ve ülkenin dört bir
yan›ndan gelen reel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

‹ﬂsizler ordusu ço¤alacak

Toplant›ya Erdo¤an’›n yan›s›ra, Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener, Devlet Bakanlar› Ali Babacan ve Kürﬂad Tüzmen, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, Sanayi Bakan› Ali Coﬂkun, Çal›ﬂma
Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu, Enerji Bakan› Hilmi
Güler, Tar›m Bakan› Mehdi Eker ve Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m kat›ld›.

¤›n› vurgulad›.

3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Zirvesinde bir
konuﬂma yapan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, hem ihracatta, hem de iç piyasada yaﬂanan s›k›nt›lar›n art›k pek çok müteﬂebbisin, dayanma s›n›r›n›n ötesine geçti¤ini belirterek hükümete acil önlem ça¤r›s›nda bulundu.

çözmek yerine yat›r›m indirimini kald›rmak gibi

Makro dengelerin düzeldikçe bunun reel sektöre
de yans›mas›n› umduklar›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, döviz kurundaki gerilemenin üzerine
girdi maliyetleri de düﬂmeyince s›k›nt›lar›n artt›-

Hisarc›kl›o¤lu, “Bir iﬂveren, net asgari ücretin
yüzde 70’i kadar vergi ve prim ödemektedir. ‹stihdam maliyeti bu kadar yüksek olunca, kay›td›ﬂ›l›k kural, kay›tl› çal›ﬂmaysa istisna olmuﬂtur.
Hükümet reel sektörün söz konusu sorunlar›n›
uygulamalarla u¤raﬂt›¤› için geliﬂme sa¤lanam›yor. Aksi halde iﬂsizler ordusu daha da büyüyecek ve ciddi bir sosyal sorun ç›kacakt›r” diye konuﬂtu.
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Forum Diplomatik 17.02.2006
Bak›n Baﬂkan Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun “Makro
dengeler düzelmeden, reel sektörün sorunlar›n›n, çözülemeyece¤inin de bilincindeydik. Umutla bekliyorduk ki, makro dengeler düzeldikçe, reel sektör üzerindeki yükler de azalacak, böylece
TL’deki de¤er art›ﬂ›, dengelenecekti. Ama, döviz
kurundaki gerilemenin üstüne, girdi maliyetleri
de eskisi gibi yüksek kal›nca, makro ekonomideki iyileﬂme, reel sektöre ayn› ölçüde yans›mam›ﬂ
ve s›k›nt›lar, daha da artm›ﬂt›r.
Bunun üzerine sanayicimiz, rekabetçi olabilmek
üzere, daha fazla ithal girdiye yönelmiﬂtir.
Böylece olunca da, içeride ara mal› üreten kobilerimiz baﬂta olmak üzere, nihai mal üreten pek
çok sanayicimiz, olumsuz etkilenmiﬂ, ihracat›n
ülkemize sa¤lad›¤› katma de¤er azalm›ﬂt›r.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n ve baz› bakanlar›n kat›ld›¤› “3.
Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi ﬁuras›”
toplant›s› sona erdi.

T

81 il ve 157 ilçedeki da ve borsa baﬂkanklar›n›n
yan›s›ra, 37 sektör temsilcilerinin geniﬂ kat›l›m›yla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirildi.
Hisarc›kl›o¤lu amaçlar›n›n,1 milyon 200 bini
aﬂan üyesiyle Türk özel sektörünün en üst mesleki kuruluﬂu olan TOBB’un ülke ekonomisinin
acil çözüm bekleyen sorunlar›n› ve önerilerini
baﬂta Baﬂbakan olmak üzere bakanlar kurulu
üyelerine blir kez daha anlatmak oldu¤unu vurgulad›.
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5084 say›l› teﬂvik yasas›n›n, Do¤u Anadolu bölgesi illerimize ciddi katk›s› olmad›¤›n› dile getiren oda baﬂkanlar›n›n dedi¤i gibi, “bölgesel ve
sektörel teﬂvik’ uygulanmaz ise iﬂsizlik ve gelir
da¤›l›m› sorunlar›na çözümler bulunamayaca¤›
da bir gerçek.
Ulusal kaynaklara dayand›r›lmayan enerji politikalar›n›n pahal› ve riskli olaca¤›, istihdam›n üzerindeki a¤›r yükler, vergi sistemi, bugünkü karmaﬂ›k yap›s›yla sürdükçe ve dolayl› vergilerin yükü devam ettikçe, kay›td›ﬂ›l›k azalmayacakt›r.
Vadeli ithalattaki KKDF (Kaynak Kullan›m› Destekleme fonu) ödemesinden kaç›nmak isteyen
ﬂirketler, yo¤un bir ﬂekilde, yurtd›ﬂ›nda kurulu
firmalar üzerinde iﬂlem yaparak, bu imkanlardan
mahrum kobiler karﬂ›s›nda, haks›z rekabete yol
açmaktad›r.

TOBB, bu kez toplant›y› en iyi biçimde de¤erlendirmek amac›yla gerçketen iyi haz›rlanarak Baﬂbakan ve bakanlar›n huzuruna ç›km›ﬂ.

Cari aç›k hafife al›nmamal›, geçmiﬂte yaﬂanan
krizleri tetikleyen de, hep cari aç›k unutulmamal›d›r de¤erlendirmesine kim karﬂ› ç›kabilir. Konuﬂulanlar›n, dile getirenlerin özeti bunlar, deyim
yerindeyse “eksi¤i var fazlas› yok.”

Toplant›n›n zamanlamas› gerçekten çok önemli.

A¤z›n›za sa¤l›k Rifat Hisarc›kl›o¤lu

Sürekli makro ekonomik dengelerin iyili¤inden
bahsedildi¤i bir ortamda, iç ve d›ﬂ piyasalarda
yaﬂanan s›k›nt›lar›n giderek artmas›n›n art›k görülmesinin, yaﬂanmakta olan sorunlara acil çözümlerin bulunmas›n›n gerekti¤i bir zaman.

Bu ve benzer sorunlara çözümler bulunmas›
amac›yla düzenlenen “3. Türkiye Bölgesel ve
Sektörel Ekonomi ﬁuras›”nda tam anlam›yla ülkemiz ekonomisinin, piyasalar›n tomografisini
çekilmiﬂ durumda.

Hisarc›kl›o¤lu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda dile getirdi¤i ve sunumlarda vurgulad›¤› sorunlar, co¤rafi bölgeler olarak ayr›lm›ﬂ illerimizin ve 37 sektörün sorunlar›n›n özeti niteli¤inde.

Gaziantep Sanayi Odas› Baﬂkan› ve TOBB yönetim kurulu üyesi Nejat Koçer’in dedi¤i gibi, “Söylenecek her ﬂey söylendi” s›ra çözümlerde, gecikmeden, geç olmadan...
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uma günkü yaz›n›n baﬂl›¤› “Siyasi Kilitlenme” idi. Taﬂra bask›lar›m›zda bu yaz› yer
ald›. Ancak akﬂam›n ilerleyen saatlerinde
Hamas liderinin ziyareti nedeniyle yaz›m› de¤iﬂtirmiﬂtim. Tuhaf bir siyasi kilitlenme yaﬂad›¤›m›z› düﬂünüyorum. Asl›nda ortada bir daralma, t›kanma veya s›k›ﬂma yok. Ama bu olacakm›ﬂ öngörüsüyle hareket ediliyor. “Olmayan bir kilidi
açmak için anahtar aran›yor” ve deniyor ki. “Nas›l olsa kilitlenme yaﬂanacak. Anahtar› ﬂimdiden
bulal›m.” Siyasette bazen böyle aray›ﬂlara rastlan›r. Ama en az›ndan belli aç›l›mlar yapabilmek
için boﬂluklar›n oluﬂmas› gerekiyor. ﬁu anki politik arenada böyle bir boﬂluktan söz etmek güç.
Yine cuma günkü yaz›mda NTV’de baﬂar›l› iﬂlere
imza atan Murat Birsel’in program›nda Erkan
Mumcu’ya sorular yöneltti¤imizi, ard›ndan
SKYTURK’te Mumcu ile bir söyleﬂi yapt›¤›m›z›
aktarm›ﬂt›m. Mumcu’nun ﬂu sözleri gerçekten
çok önemli:

C

“ﬁu anda vatandaﬂ›n gündeminde seçim yok.
Seçimi politikac›lar ve gazeteciler konuﬂuyor.”
‹ﬂte Türkiye’nin en temel açmaz› budur. Türkiye’de siyasetçiler, halk için de¤il, di¤er siyasetçiler için politika üretiyor. O zaman da halka ulaﬂ›lam›yor. Ayn› ﬂey gazeteciler için de geçerli.
Gazeteciler de kendi meslektaﬂlar› için haber ve
yorum üretiyorlar. Halktan kopuﬂ böyle gerçekle-

ﬂiyor.
Bir süre önce Ankara büromuzun Haber Müdürlü¤ü görevine baﬂlayan Nergis Bozkurt’la birlikte
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nu ziyaret ettik. Türkiye’nin en büyük iﬂadamlar› örgütü olan TÜS‹AD’› içinde bar›nd›rsa da, a¤›rl›kl› olarak Anadolu sermayesini
temsil eden TOBB’un çal›ﬂkan baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ile yapt›¤›m›z röportaj› gazetemizde okuyabilirsiniz. Ben de ayr›ca baz› izlenimlerimi aktarmaya çal›ﬂaca¤›m.
Bir kere bu dönemde iﬂi en zor olan kiﬂilerden
birisi herhalde TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’dur. Tam bir denge politikas› yürütmek durumunda. O ne yap›yor? Bütün ›srarlara ra¤men siyasetten uzak durarak zorluklardan kendini ve
TOBB’u koruyor. S›rt›n› da taban›na, Anadolu
sermayesine dayam›ﬂ durumda.
Rifat Bey’in sözleri ve bizlere çizdi¤i siyasi ve
ekonomik tablo yukar›da anlatmaya çal›ﬂt›¤›m
“kilitlenmeyi” çok güzel ortaya koyuyor. Baﬂkan’›n sözlerinden kendime göre ﬂöyle bir özet
ç›kartt›m;
Ekonomide oldukça önemli ad›mlar at›ld›. Ama
daha bekleyen çok iﬂ, yap›lacak çok reform var.
Bürokratik oligarﬂi direniyor. Kurum milliyetçili¤i
yap›l›yor. Makro düzeyde rakamlar iyi ama iç pi249
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yasada s›k›nt› yaﬂan›yor. Vatandaﬂ ﬂu anda iyileﬂme için umutlu bir bekleyiﬂ içinde. Halk istikrara oynuyor ve avans veriyor. Siyasete de bu
bekleyiﬂ yans›yor. Hükümete karﬂ› Anadolu’da
ya da büyük iﬂ çevrelerinde ﬂu anda güçlü bir
muhalefet havas› yok. O yüzden ciddi bir yükseliﬂ gösteren muhalefet partisi görülmüyor. Ama
bu sabr›n s›n›r› nereye kadar uzar o bilinmez. Rifat Bey siyasete k›sa vadede girmez. Çünkü siyasete bulaﬂ›rsa, “TOBB üyelerinin sözlerini hükümete anlatam›yor” noktas›na gelmek istemiyor. Ama orta ve uzun vadede bir gün mutlaka siyasete girer.

Ne siyah, ne beyaz, gri...
Bugün Türkiye’de bir “siyasi kilitlenme”nin olup
olmad›¤›n› anlamak için iki ayn› soru iﬂareti ortada duruyor.
Birincisi ekonomi iyi mi kötü mü?
Di¤eri de iktidar güç kaybediyor mu, alternatifler
ortaya ç›k›yor mu?
Her iki sorunun da ikiﬂer yan›t› var. Yani durdu¤unuz noktaya göre evet de diyebilirsiniz hay›r
da. Yar›s›na kadar dolu olan bardak misali. Dolu diyen de var. Boﬂ diyen de. Baz›lar› didinip duruyorlar, “bu barda¤›n dolu taraflar› da, boﬂ taraflar› da var” diye, ama onlar›n iﬂi zor. TOBB
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ zor olanlardan birisi.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkiye’nin do¤udan bat›ya
durmadan dolaﬂ›yor. Anadolu’nun nabz›n› tutuyor. Ayr›ca büyük iﬂadamlar›yla da düzenli olarak
görüﬂmeler, toplant›lar yap›yor. Her f›rsatta bürokrasiyle, hükümetler toplant›larda biraraya geliyor. Kendisiyle yapt›¤›m›z söyleﬂide, ekonomide ve siyasette hem beyaz, hem siyah noktalar›
ortaya koydu, elbette gri tonlar› da...
Baﬂkan makro ekonomik düzelmeden memnundu. Ama bekleyen yap›sal reformlar› unutmuyordu. Kurumsal milliyetçilik ve bürokratik oligarﬂiden yak›nd›. ﬁaﬂ›rd›m, “tek parti iktidar›nda bu
sorunlar çözülemiyor mu?” diye sordum. “Maalesef” dedi. ‹ﬂlerin çok yavaﬂ yürüdü¤ünden ﬂikayet etti.
Baﬂkan›n ne okudu¤unu da ö¤rendik. Masas›n250

da üç ayl›k ekonomik rapor duruyordu. Bir de Kemal Derviﬂ’in “Krizden ç›k›ﬂ ve sosyal demokrasi” kitab›. Baﬂkan›n çay yerine bol bol su içmesi dikkatimi çekti. Sigaray› sanki azaltm›ﬂ gibiydi. Her zamanki gibi masas›n›n üzerinde ceviz,
f›nd›k, badem tabaklar› duruyordu.
Rifat Beyin telefonlar› susmuyor, ziyaretçileri eksik olmuyor. Görüﬂmemiz s›ras›nda telefonu her
çal›ﬂ›nda teybimizi kendisi kapatt›, sonra tekrar
açt›. Tecrübeli bir siyasetçi veya k›demli bir bürokrat gibiydi.
Çarp›c› tespitleri vard›:
“Son 20 y›lda Kurumlar vergisi tam 180 kez de¤iﬂtirilmiﬂ. Nerede kald› istikrar? Vergi sistemi
çok kar›ﬂ›k.
Ödenebilir, anlaﬂ›labilir ve basit bir vergi sistemine ihtiyaç var. Sanayi stratejisi yok. Sanayi
bilgi sistemine geçmemiz laz›m. ‹ki önemli sorunumuz görülüyor. ‹stihdam üzerindeki en a¤›r
vergi yükü Türkiye’de.
Enerjide en pahal› maliyet bizde. Bu iki rakam›
de¤iﬂtirmeden, bu tabloyu düzeltmeden rekabet
ﬂans›m›z daha fazla artmaz. Son üç y›ll›k iyileﬂmenin sebepleri var. Ama s›n›ra dayan›yoruz.
2001 krizi bizlere verimli çal›ﬂmay› ö¤retti. Kapasite kullan›m oranlar›n› art›rarak çal›ﬂt›k. Ama
kârl›l›k artmad›. ﬁimdi yeni bir ivmeye ihtiyaç
var.”
Siyasete gelince...
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, merkezdeki bütün yeni oluﬂum çal›ﬂmalar›nda ismi ilk s›rada geçen kiﬂi.
Alternatif arayan önce Rifat Bey’e bak›yor. O’nun
Anadolu turlar›nda edindi¤i izlenim ise ﬂöyle:
“‹ktidara güven sürüyor. Halk›n avans› devam
ediyor. Kitleler umudunu yitirmemiﬂler. Muhalefet partilerinde yükseliﬂ yok. Halk, zaman› gelince liderini de belirtiler, partisini de seçer.”
Baﬂkan, siyasetten uzak duruyor. Bence iyi yap›yor. Kendisi bana k›zabilir ama ben yine de tahminimi söylemeden geçemeyece¤im: “Rifat Bey,
Tayyip Erdo¤an’a karﬂ› bir hareketin içine girmez. Ama Tayyip Bey sonras›nda siyasette var
olur.”
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas›n›n
kayg›lar›n› Akﬂam’a aç›klad›. Akﬂam Ankara Temsilcisi ‹smail Küçükkaya ve Haber Müdürü Nergis Bozkurt’un sorular›n› yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, en büyük sorunun, bir sanayi stratejisinin yarat›lamamas› oldu¤unu ve bunun vatan hainli¤iyle eﬂde¤er say›laca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, gereken ad›mlar›n at›lmamas› halinde “global sermaye f›rt›nas›nda kaybedebiliriz” uyar›s›
yapt›.

T

ﬂu anda Hamas’› iktidara getirenler, Filistin’deki
iﬂsizler. Yüzde 60’a yak›n bir iﬂsizler ordusu var.
ﬁu anda Filistinlilerin elindeki tek somut proje
bu; 6 bin Filistinli iﬂ imkan›na kavuﬂacak. ﬁimdi
seni iktidara getirenler, aç ekme¤e, iﬂe ihtiyaçlar› var. Sen onlar›n önünü hamasi nutuklarla kapat›p dünyadan ar›nd›r›rsan oradaki insanlar›n iﬂ
yapma kapasitesi yine olmayacak.

BU ORDUYLA ZAFER ZOR
Erez’de iki toplumu bir araya getirecek önemli
bir projenin öncülü¤ünü yap›yorsunuz. Hamas
bu projeyi olumsuz etkiledi mi?
Eski ismi Erez, yeni ismi Filistin Sanayi Serbest
Bölgesi. ﬁu anda, bir tedirginlik var. Bu tedirginli¤in zaman içerisinde kaybolaca¤› inanc›nday›m. Niye? Dünyayla anlaﬂmak zorunda. Çünkü

Anadolu’nun global ad›mlar atabilecek bir alt
yap›s› var m›?
Onun için bir ülkenin stratejisi olmas› laz›m. Ona
da bakt›¤›m›z zaman ülkemizin maalesef bugün
en büyük s›k›nt›s› bir sanayi stratejimiz yok. Sanayi stratejisinin oluﬂabilmesi için verinizin olmas› laz›m. Bugün Türkiye, kurulu güç kapasite251
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sini bilmiyor. Ne kadar üretiyor, bunu bilmiyor.
Ne kadar üretebilir, bilmiyor. Düﬂünün bir ordunuz var, ne kadar askeriniz var ne kadar tank›n›z
var bilmiyorsunuz. Kaç uçak var bilmiyorsunuz.
Kaç bota ihtiyac›n›z var bilmiyorsunuz.
Böyle bir ordu savaﬂ› kazanmas› mümkün de¤il.
Her y›l 70 bin kiﬂi, istihdam piyasas›na göröyür.
AB sürecinde 10 milyon kiﬂi köyden kente göç
edecek. Buna nas›l iﬂ bulaca¤›z. Sihirli formül
yok. Tek yol var; yat›r›m, istihdam, üretim ve ihracat. Bundan baﬂka bir yol yok.

BÜROKRAT‹K YAPI ENGEL
Neden yap›lam›yor, sorun ekonominin yönetiminde mi?
Ekonomi yönetiminin, iradesini ortaya koyup yap›yor olmas› laz›m. Sanayi envanterinin, sanayi
bilgi sisteminin önünü t›kamak, vatan hainli¤i ile
eﬂ de¤erdir. Çünkü bunu engelleyenin, yar›n çocu¤una iﬂ imkan›n› ancak böyle sa¤layabiliriz.

Kim Engelliyor?
Kurumsal milliyetçilik, bürokratik yap›. Engelleyen bu.
Baﬂbakan Erdo¤an’la geçen hafta bir araya geldiniz, sorunlar aktar›ld›. Bu arada Odalar Birli¤i
taban›nda rahats›zl›k sesleri yükselmeye baﬂl›yor, beklentiler artm›ﬂ görünüyor...
‹ç piyasada s›k›nt› var m›, var. Bunu Say›n Baﬂbakan’a da aktard›k. En güzel göstergesi protestolu senet tutarlar›. Bir y›l öncekine göre, protestolu senet say›s›nda, yüzde 65 art›ﬂ var. Bir baﬂka göstergesi de bir d›ﬂ piyasa var. ‹hracat›m›z
artarak gidiyor. Bunun art›ﬂ›nda yatan neden
2001 krizi bize ﬂunu ö¤retti ki verimli çal›ﬂma
ﬂart. Tüm özel sektör, kendi içinde verimli çal›ﬂmaya girerek, verimlilik sayesinde kapasite art›rarak gitti. Ama kârlar art›yor mu diye bakarsan,
kârlar artm›yor. Bunun için de tercih edilen model 2001’in ikinci yar›s›ndan itibaren konulan 2
tane mekanizma vard›r.
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KISA YOLU SEÇMED‹K
K›sa vadede fakat sa¤l›kl› olmayan yol, kur politikan›z› dengeleyerek, götürebilirsiniz. Bu k›sa
vadeli yolu zaten desteklemedik, dalgal› döviz
kurunu destekledik. Neyi bekliyorduk bunun akabinde; bizim Türk sanayi olarak girdilerimizin rakiplerimizle eﬂ konuma getirilmesi. E¤er bu getirilseydi bizim kur politikam›zdan ﬂikayet etmeye
hakk›m›z yoktu, zaten, bu da yap›lamad›. En büyük s›k›nt› buydu. Baﬂbakan’a 14 ﬁubat’ta anlatt›¤›m›z buydu zaten. Bir, istihdam›n üzerindeki yükler azalt›lamad›, asgari ücretle iﬂverene
maliyeti aras›nda iﬂçinin eline geçenle iﬂverene
maliyeti aras›nda, yüzde 70’lik bir marj var. Bu
kay›td›ﬂ›l›¤› teﬂvik ediyor. ‹ki, enerjide 3 y›ll›k süreçte bir art›ﬂ olmad› ama dolar›n Türk Liras› karﬂ›s›nda de¤er kaybetmesinden dolay›, yüzde 20
artt›.

ENERJ‹ G‹RD‹S‹ YÜKSEK
Enerji piyasas›nda dünyan›n en pahal› ikinci
enerjisini biz ödüyoruz sanayici olarak. ‹stihdamda en yüksek vergi yükü bizde. Enerji piyasas›nda fiyatlar›n ucuzlayabilmesi için bir ﬂey yap›lmas› laz›m. Üretimi de da¤›t›m› da... Bu da yap›lamad›. Üçüncüsü, vergiler çok karmaﬂ›k. Sistemin düzenli olmas› laz›m, kendi içinde çeliﬂkiler
var. Kurumlar Vergisi’nde 20 y›lda 190 sefer de¤iﬂiklik yapm›ﬂ›z. Otomatikman bir önceki, bir
sonraki omurgas› kaybolmuﬂ. Basit anlaﬂ›l›r,
ödenebilir bir vergi sistemine geçilmesi laz›m.

FARKLI KONUﬁAN BAKAN
‹D‹ALIYSA ÇEKER G‹DER
Ekonomi bakanlar› aras›nda zaman zaman gündeme gelen görüﬂ ayr›l›klar›n›n iﬂ dünyas›na yans›malar› oluyor mu?
ﬁimdi kiﬂinin farkl› düﬂünmesi gayet do¤al. Sonuçta karar, Bakanlar Kurulu’ndan ç›k›yor. Bakanlar Kurulu’ndan karar ç›kt›ktan sonra farkl›
bir bak›ﬂ aç›s› olmas› abesle iﬂtigal. E¤er farkl›
bak›ﬂ› olan kim varsa kendi görüﬂünde de iddial›ysa çeker gider.

‹htiyaç Olursa Lider Zaten Do¤ar
Ne zaman merkez sa¤da lider aray›ﬂlar› gündeme gelse ibre size yöneliyor, iﬂ dünyas› bir siyasi lider aray›ﬂ›nda m›?

Türkiye’nin gelece¤ine en büyük kötülük ticari
aç›k rakamlar› çok yüksek.
Osmanl› dönemi dahil krizlerin alt›ndan hep ç›-

E¤er ihtiyaç olursa, zaten do¤ar. Benim bir rolüm var m›? 2009’a kadar TOBB baﬂkan›y›m. Bu
süre boyunca siyaset yapmak mümkün de¤il.
Biz siyaset ile u¤raﬂ›rsak sorunlar›n çözülmesi
mümkün de¤il. Çözecek kiﬂiler, fikirlere pranga
vuracaklar, görüﬂlere pranga vuracaklar. O da

kan neden ödemeler dengesindeki dengesizliktir. Bizim, yo¤urdu üfleyerek yememiz laz›m. Yap›sal de¤iﬂikli¤i düzeltiyor olmam›z laz›m. ‹thalat
ile ihracat aras›ndaki dengesizli¤i gideriyor olmam›z laz›m.

AKﬁAM Ankara temsilcisi ‹smail Küçükkaya ve
Haber Müdürü Nergis Bozkurt’a aç›klamalarda bulunan
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin sanayi envanteri yok.
Gücünü bilmeyen bir ordu nas›l savaﬂ kazan›r? diye konuﬂtu...
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aç›nc› “Güneydo¤u raporu” oldu¤unu bilmiyorum, ancak TOBB’un son yay›nlad›¤›
çal›ﬂma çok önemli. ‹çinde ﬂimdiye kadar
hiç duyulmam›ﬂ, hiç kimsenin akl›na gelmemiﬂ
fikirler yok. Hatta daha önceki TOBB raporlar›n›
inceledim, farkl› ﬂekilde ayn› konulara de¤inilmiﬂ.

K

Bu defadaki raporun önemi, Güneydo¤u’yu zamanl› ﬂekilde bize tekrar hat›rlatmas›, mart ay›ndaki Nevruz “ﬂenlikleri” veya “olaylar›” öncesinde dikkatimizi çekmesinden kaynaklan›yor.
Hiç ayr›nt›lar›na girmeyece¤im. Raporda gördü¤üm, hani “biz söylemiﬂ olal›m” ﬂeklindeki baz›
önerileri de görmezden gelip en ciddi olanlar›n›
seçtim. Bunlar› lütfen not edin ve sahip ç›k›n:

GAP’› tamamlay›n:
GAP projesinin eksik kalan bölümleri h›zla tamamlanmal›, sulama kanallar› k›sa sürede bitirilmeli ve Siverek-Hilvan ilçeleri de kapsam içine
al›nmal›.
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Tar›m ve Hayvanc›l›k:
Bölgenin en büyük gelir kayna¤› olan tar›m ve
hayvancl›l›¤a destek verilmeli. May›nl› arazilerin
temizlenip tar›ma aç›lmas›ndan destekleme
prim kapsam›n›n geniﬂletilmesine kdaar bir dizi
önlem hemen devreye sokulmal›.

Enerji
Vergi yükü nedeniyle artan kaçak akaryak›t önlenmeli, mevcut enerji hatlar› yenilenmeli, do¤al
gaz bölgeye getirilmeli. Batman Rafinerisi’nin
kapasitesi artt›r›lmal›. S›n›r ticareti ve yeni kap›lar›n aç›lmas› ﬂart.
TOBB’un mesaj› aç›k: Bunu yapal›m ki, insanlar
iﬂ bulsunlar, para kazans›nlar, mutlu olsunlar.
PKK’ya gideceklerine normal bir hayat sürsünler.
Bu önlemler, bölgeyi aya¤a kald›rmaya yetecek.
Ankara’n›n s›k›nt›s›, kaynak. Ancak “para yok”
diye oturup seyredersek, sonunda hepimiz kaybedece¤iz.

Star Gazetesi 26.02.2006

hracatç›n›n düﬂüklü¤ünden ﬂikayet etti¤i kur,
ithalat› art›yor. Ancak ithalata yard›mc› olan
sadece kur de¤il. Türkiye Odalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun söyledi¤ine göre TSE’nin elinin kolunun ba¤lanm›ﬂ olmas› da ithalat› körüklüyor. Star’a konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, “2006’da ithalat patlayacak. Hem
kalitesiz hem de ucuz mallar ülkeyi saracak.
Üretici zorlanacak” diyor. Peki ucuz mal nas›l girecek? ‹ﬂte bu sorunun cevab›n› da TSE Baﬂkan› Kenan Malatyal› veriyor.

‹

Denetim yok ama...
AB’nin ithalatlar› gümrüklerde kontrol etmedi¤ini belirten Malatyal›, “Tamamen ithalatç› firman›n beyan›na tabii. Ancak içeride dolaﬂ›rken, RAPEX denilen online bilgisayar sistemiyle mallar
kontrol ediliyor. Mal› getiren firman›n kim oldu-

¤u, önceki ithalatlar›, ithal edilen ülke, o ülkedeki ihracatç› gibi tüm bilgiler RAPEX’te var. E¤er
ters bir durum olursa, mal piyasadan toplan›r,
firma cezaland›r›l›r ve ithalat izni iptal edilir” dedi.

RAPEX’i vermiyorlar
Malatyal›, Avrupa’n›n RAPEX sistemini Türkiye’ye vermedi¤ini ancak Türkiye’nin AB’ye verdi¤i söz nedeniyle kademeli olarak 626 üründe
gümrük kontrolünü kald›rd›¤›n› söyledi. Bu konuda yetkili olan TSE’nin ithal mallar› denetlemedi¤ini belirten Malatyal›, “Bizde de mal›n piyasaya
girdikten sonra denetlenmesi öngürülüyor. Ama
bu mal› inceleyecek hiçbir kuruluﬂ yok. Bütün
mallar istedi¤i gibi piyasada dolaﬂ›yor. Kimse
engellemiyor. Bu nedenle ülkeye hem kalitesiz
hem de ucuz mal giriyor” dedi.
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or günler geçiren tekstil sektörü, TOBB
önderli¤inde sorunlar›n› Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’a iletecek. Erdo¤an’la yap›lacak toplant›da. ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri’nin (‹TK‹B) haz›rlad›¤› ‘Haz›r Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Kurulu Raporu’da sunulacak.

Z

Raporda, tekstil konfeksiyon hal› ve deri sektörlerinin geçen y›lki istihdam kayb›n›n 151 bin
274 kiﬂi, Türkiye’nin bu sektörlerden kaynaklanan toplam ihracat kayb›n›n ise 2 milyar 45 mil-

yon dolar oldu¤una dikkat çekildi. Raporda ayr›ca, sektörün sorunlar›na yönelik çözüm önerileri
de yer al›yor.
Bu arada, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
baﬂkanl›¤›nda Baﬂbakanl›k’ta yap›lacak ‘Tekstil
Sektörünün sorunlar›’ toplant›s› öncesi, sektör
temsilcileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde
(TOBB) bir araya geldi.
Toplant›ya, Sanko Holding Baﬂkan› Abdülkadir
Konuko¤lu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baﬂka257
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n› Nazif Zorlu, Türkiye Tekstil Sanayi ‹ﬂverenleri
Sendikas› (TÜTS‹S) Baﬂkan› Halit Narin, Türkiye
‹ﬂverenler Sendikas› Konfederasyonu Baﬂkan›
Tu¤rul Kutadgubilik, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri kat›ld›.
Raporda, tekstil sektörünün toplam maliyetleri

Yurtd›ﬂ›na gittiler
Bu nedenle 50 milyon dolar›n üzerinde ihracat
yapan bir çok firman›n üretimlerini rekabet avantajlar›n› kaybetmemek için Romanya, Bulgaristan, M›s›r, Ürdün, Moldovya ve Özbekistan’a taﬂ›d›¤› vurgulanan raporda, birçok firman›n taﬂ›nma haz›rl›¤› içinde oldu¤u belirtildi.

içerisinde, iﬂgücü ve hammadde maliyeti oran›n›n yüzde 84 düzeyinde oldu¤una dikkat çekildi.

Rekabet gücü
Firmalar›n yüzde 90’›ndan fazlas›n›n uluslararas› pazarlardaki fiyatlarla rekabet etmeleri nede-

• ‹sdihdam vergilerinin pay› yüzde 20’ler düzeyine çekilmeli,
• ‹ﬂgücü ücretlerinin aﬂ›r› art›ﬂ göstermesinin
önüne geçilmeli,

niyle, maliyet faktörleri ve döviz kurlar›ndaki

• Bölgesel asgari ücret uygulamas›na geçilmeli,

olumsuz geliﬂmelerin sektörün rekabet gücünü

• Enflasyon art›ﬂ›na neden olmayacak ﬂekilde
TL.’nin aﬂ›r› de¤erlili¤i giderilmeli,

do¤rudan etkiledi¤i kaydedildi.
Haz›r giyim sektörünün en büyük sorununun, ‘istihdam üzerindeki kamu yükü’ oldu¤u belirtilen
raporda, rakiplerine göre 2.5 kat daha fazla olan
bu yükün, di¤er sektörlere göre haz›rgiyim sektörünü çok daha fazla olumsuz etkiledi¤i vurguland›.
Ürün maliyetindeki iﬂçilik pay›n›n haz›rgiyim sektöründe di¤er sektörlere göre minimum 2.7 kat
daha fazla oldu¤u belirtildi.
Raporda, dünya ortalamalar›na göre Türkiye’de
istihdam üzerinde 2.5 kat daha fazla olan kamu
yükünün haz›rgiyim sektöründe di¤er sektörlere
göre 2.7 kat oldu¤una dikkat çekildi.
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Raporda yer alan öneriler:

• Reel kredi faizleri düﬂürülmeli.
• Bankalar kredibilite de¤erlendirmesini firma
bilançosuna göre yapmal›.
• Yurt d›ﬂ›nda kurulacak pazarlamaya ve da¤›t›m
kanallar›na giriﬂle ilgili yat›r›mlar teﬂvik edilmeli
• Türkiye’nin iﬂ ve yat›r›m ortam›n›, potansiyelleri ve kaynaklar›n› dünyaya tan›tma yollar› aranmal›,
• Türkiye’de nitelikli sanayi bölgeleri kurulmal›.
• ‹hracat, gümrük, dahilde ‹ﬂleme, Kambiyo ve
KDV mevzuatlar›n›n elektronik ticaretteki geliﬂmeler çerçevesinde harmonizasyonu yap›lmal›,
• Bu kurumlar›n elektronik veri de¤iﬂimi sistemi
güçlendirilmeli.

Yeni As›r Gazetesi 01.03.2006

ekstil-konfeksiyon ve deri sektörü temsilcilerinin aylard›r bekledi¤i buluﬂma dün nihayet gerçekleﬂti. Baﬂbakan Tayip Erdo¤an ile ilgili bakanlar›n kat›ld›¤› toplant›da ayr›ca, müsteﬂar ve genel müdürler de haz›r bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde akﬂam üzeri saat
17.00’de baﬂlamas› planlanan toplant›, Baﬂbakan’›n Irak Baﬂbakan› Caferi ile görüﬂmelerinin
uzamas› nedeniyle bir saat rötarl› baﬂlad›. Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Enerji Bakan› Hilmi Güler, Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen,
Devlet Bakan› Ali Babacan, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n da kat›ld›¤› toplant›da notlar al›nd›, karﬂ›l›kl› konuﬂmalar oldu.

T

Notlar al›nd›
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan Vekili ‹brahim Ça¤lar, Gaziantep Sanayi Odas› Baﬂkan› Nejat Koçer, T‹SK
Baﬂkan› Halit Narin, ‹stanbul Haz›r Giyim ve Konfeksiyon ‹hracatç›lar› Birli¤i Baﬂkan› Süleyman
Orakç›o¤lu, TOBB Tekstil Komisyonu Baﬂkan›
Abdülkadir Konuko¤lu, Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent Baﬂer, Türkiye Haz›r Giyim Sanicileri Birli¤i
Baﬂkan› Aynur Bektaﬂ, Bolu Ticaret ve Sanayi
Odas› Baﬂkan› Umut Oran ve Ege Bölgesi’ni
temsilen de Denizli Sanayi Odas› (DSO) Baﬂkan›
Müjdat Keçeci kat›ld›. Denizli Belediye Baﬂkan›
Nihat Zeybekçi de, toplant›ya siyasetçi olarak
de¤il, tekstil üretcisi olarak kat›ld›.
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Toplant› öncesinde TOBB Genel Merkezi’nde
kendi aralar›nda iki ayr› toplant› yapan iﬂadamlar›, hükümete iletilecek sorunlar ve talepler konusunda fikir birli¤ine vard›lar.

Müsteﬂar k›zd›rd›
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve beraberindeki iﬂadamlar› heyetini kabul eden Erdo¤an,
sektörün sorunlar›n›n çözülmesi için somut
ad›mlar at›lmas›n› istedi ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener’i görevlendirdi. ﬁener, yar›n
Ekonomik Kurulu toplayacak ve hafta sonu da
çal›ﬂarak pazartesi günü yap›lacak Bakanlar Kurulu’na reçete sunacak. Tekstil ihracatç›lar›n›n
Baﬂbakan’la buluﬂmas›nda en ilginç diyalog, Çal›ﬂma Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu ile sektör temsilcileri aras›nda yaﬂand›. Tekstilcilerin, “Bu
sektörde 2 milyon kiﬂi istihdam ediliyor” yorumlar› üzerine Bakan Baﬂesgio¤lu, “Ama bizdeki
kay›tlarda 792 bin kiﬂi görünüyor. Siz 2 milyon
diyorsunuz. Bir ﬂeyler yapmas›na yapal›m da ﬂu
kay›t d›ﬂ› istihdam› da azaltal›m. Gelin, siz de
destek verin, hatta kay›t d›ﬂ› istihdam›n aﬂa¤›ya
çekilmesi için söz verin” dedi. Sektör temsilcileri ise “Yüksek prim oranlar› ve vergi yükü, kay›t
d›ﬂ›l›¤› özendiriyor. Siz yükü azalt›n, kay›tl› istihdam da artacakt›r” mesaj› verdi.

2 Bakan’dan destek
Tekstil zirvesinde, D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, “Ben taraf›m” diyerek sektörden yana tav›r ald›. Ayn› olumlu tutum,
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Sanayi Bakan› Ali Coﬂkun’dan da geldi. Bakan
Coﬂkun Baﬂbakan Erdo¤an’a dönerek, “Efendim
sektör için gerçekten bir ﬂeyler yapmam›z laz›m”
dedi. Bu arada Baﬂbakanl›k Müsteﬂar› Ömer
Dinçer’in, “‹ki y›l sonra ne olacak? Sektör ça¤a
ayak uyduracak m›?” sorusu, patronlar›n tepkisini çekti. Dinçer’e, “‹hracat›m›z›n yüzde 74’ünü
zaten AB ülkelerine yap›yoruz. Biz, dünya liderli¤ine oynuyoruz” ﬂeklinde karﬂ›l›k verdiler.

Neler ‹stediler?
1. Çal›ﬂan›n iﬂverene maliyeti içinde istihdam
vergilerinin pay› yüzde 43 düzeyinde. Bu rakam
OECD ülkeleri ortalamas› olan yüzde 20’lere çekilmeli
2. ‹ﬂgücü ücretlerinin aﬂ›r› art›ﬂ göstermesinin
önüne geçilmeli.
3. Bölgesel asgari ücret uygulanmal›
4. Enflasyon art›ﬂ›na neden olmayacak bir ﬂekilde TL’nin aﬂ›r› de¤erlili¤i giderilmeli.
5. Girdi fiyatlar›n›n uluslararas› piyasalar düzeyinde oluﬂmas›n› engelleyici politikalardan kaç›nmal›
6. Sanayi elektri¤i tarifesi AB ortalamas› düzeyine çekilmeli. TRT pay› kald›r›lmal› ve KDV oran›
düﬂürülmeli
7. Reel kredi faizleri düﬂürülmeli
8. Bankalar kredibilite de¤erlendirmesini sektöre göre de¤il, firma bilançosuna göre yapmal›.

Radikal Gazetesi 03.03.2006

fyon’da Beﬂinci Mermer ve Do¤altaﬂ
Sempozyumu. Enerji Bakanl›¤› Maden ‹ﬂleri Genel Müdürü Yener Cander kürsüde,
Hitab›n›, salonu dolduran yerli yabanc› 600 kadar yat›r›mc›, mermer tüccar› ve mühendisten
çok, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Genel
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na yap›yor gibi. ﬁu
sözleri adeta bir yüksek bürokrat de¤il, istihdamda büyümenin ve ihracat›n geliﬂmesinin sihirli formülünü dolar kurunun yükseltilip, Türk Liras›’n›n de¤erinin düﬂürülmesinde gören bir iﬂadam›n›nkini and›r›yor: “Madencilik sektöründe ithal girdi çok az. Oysa sat›ﬂ döviz üzerinden oluyor. Dövizin düﬂüklü¤ü sektörün rekabetini etkiliyor. Bir yandan da Teﬂvik Yasas› iller aras›nda

A

maliyet farkl›l›¤›na yol aç›yor. Siyasilere söyleseniz de ﬂu konuya el atsalar.”
Helikopterle Ankara’dan Afyon’a uçarken, Sakarya Meydan Savaﬂ› s›ras›nda Türk ve Yunan ordular› aras›nda baz›s› günde 4 - 5 kez el de¤iﬂtiren
tepelerin üzerinden süzülürken Hisarc›kl›o¤lu ile
tam da bu konuyu konuﬂuyorduk. Yaln›z iﬂ dünyas› de¤il, bürokrasi ve siyaset dünyas› da, ekonominin içinde bulundu¤u s›k›nt› ve ç›k›ﬂ yolu
konusunda ikiye bölünmüﬂ görünüyor. Türkiye
‹hracatç›lar Meclisi Baﬂkan› O¤uz Sat›c›’n›n öncülü¤ünü yapt›¤› siyaset ve bürokrasi içinde yabana at›lmayacak taraftar› olan bir kesim, TL’ye,
Merkez Bankas›’n›n müdahalesi yoluyla de¤er
kaybettirilmesini çözüm görüyor. D›ﬂ Ticaret Ba261
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kan› Kürﬂad Tüzmen ve sanayici Cavit Ça¤lar bu
kesimde sesini yükseltenlerden. Karﬂ›s›nda, bunun Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine zarar
verece¤ini söyleyenler var. D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ise tekstil sektöründe 200 bine yak›n iﬂçinin iﬂten at›ld›¤›n› duyuruyor ve çözüm istiyor.
28 ﬁubat’ta Ankara’da hükümetle reel sektörün
sorunlar› üzerinde toplanan Hisarc›kl›o¤lu, bu
tart›ﬂmaya çok farkl› yaklaﬂ›yor.
• “S›k›nt› ﬂu: Makro-ekonomik istikrar program›n› sürdürelim mi, vaz m› geçelim? Vazgeçmek isteyen bir kesim bakan var, gördü¤üm kadar›yla.
Ancak bu antitez, hem uygulanan programa bir
alternatif oluﬂturmuyorsa ve müdahaleler program›n esaslar›ndan sarsacak ise, inand›r›c› olmuyor.”
• “Kur arts›n diyenler, istikrar program›ndan vazgeçelim diyorlar. Çünkü kur, döviz sat›n al›narak
yükseltilince, Türk Liras› de¤er kazanacak, ihracatç›lar›n k›sa dönemde kâr› artacak. Ama o zaman enflasyon da artacak. Enflasyon birkaç puan artarsa ne olur, denebilir mi?”
• “Türkiye 35 y›l sonra enflasyonu dünya seviyesine indirebilmiﬂ. Cari aç›k ciddi sorun, ama bütçe aç›¤› 2005’te AB’nin Maastricht ölçüsüne uygun olarak yüzde 3’ün alt›na inmiﬂ. Türkiye’nin
fakirli¤inin, gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizli¤in en büyük nedeni enflasyon olmuﬂ. ‘Enflasyon arts›n’
demeyi savunmak mümkün de¤il.”
• “Biz TOBB olarak 2001’in ikinci yar›s›ndan itibaren bu programa destek verdik. Bu program,
makroekonomik dengeleri düzeltirken, özel sektörü dünya ile rekabet eder hale getirecekti. Son
dört y›lda, Türkiye yüzde 32 büyüdü. Bu büyümenin yüzde 90’› özel sektöre ait, Türk özel sektö-
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rü verimli çal›ﬂmay› ö¤rendi, art›k israf üretmiyoruz.”
• “Biz üzerimize düﬂeni yapt›k. Ama program›n
özel sektörü güçlendirmek için kamuya düﬂen
aya¤› eksik kald›. Çözüm kurla oynamaktan çok,
bu yap›sal reformlar› yapmakta. Yap›sal reformlarla birlikte kapsaml› bir sanayi politikas› oluﬂturmakta.”
• “Bunlar›n baﬂ›nda sosyal güvenlik reformu
var. Türkiye, iﬂçi maliyeti aç›s›ndan yüzde 70 ile,
dünyada birinci. ‹stihdam dostu bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyac›m›z var. ‹kincisi enerji
girdileri. Türk sanayicisi dünyada Japonya’dan
sonra ikinci pahal› elektri¤i kullan›yor. Enerji piyasas›n›n rakebete aç›lmas› laz›m. Üçüncüsü,
vergi yükünün azalt›lmas›.
• “Bunlar› iki y›ld›r Baﬂbakan’a anlat›yoruz. Baﬂbakan iyi niyetle çaba sarf ediyor. Ama bakanlar
aras›nda görüﬂ ayr›l›¤› var. Baz› bakanlar, serbest piyasaya inanmayan bürokratlar›n etkisinde. Bu durum, özellikle d›ﬂardan bak›ld›¤›nda,
kafa kar›ﬂ›kl›¤›na yol aç›yor. Türkiye’ye yat›r›m›n
maliyeti art›yor. O maliyeti hepimiz ödüyoruz. Baz› sektörlerimizi koruyal›m tabii, ama k›sa günün
kâr› olarak yaklaﬂmayal›m ekonomiye.”
Yaz›y›, Afyon’dan sonra gitti¤imiz Düzce’de müﬂterek oda ve borsa toplant›s›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Düzce Ticaret Odas› Baﬂkan› Metin Büyük’ün sözüyle tamamlayal›m: “Teﬂvik Yasas›’yla Düzce’ye yat›r›m geliyor. Daha çok yat›r›m
istiyoruz, ama tekstil istemiyoruz. 350 liraya iﬂçi çal›ﬂt›racak yat›r›mc› de¤il, 1000 liraya iﬂçi çal›ﬂt›racak, katma de¤eri yüksek, teknolojisi yüksek yat›r›mc› istiyoruz.”

Ortado¤u Gazetesi 04.03.2006

ekstil sektöründen sonra turizmciler de
TOBB ile birlikte 15 Mart günü Baﬂbakan
Erdo¤an’›n karﬂ›s›na ç›k›p “Art›k dayanacak gücümüz kalmad›” diyecek. Kuﬂ gribinden
etkilenen turizm sektörü temsilcileri, KDV oran›n›n yüzde 18’den yüzde 15’e düﬂürülmesini, konaklama vergisinin kald›r›lmas›n› isteyecek.

T

Turizmci: Dayanacak gücümüz
kalmad›.
Kanatl› et sektörü ve tekstilden sonra turizmciler de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
ile birlikte Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’a gidiyor.
Turizmciler, kuﬂ gribinin yan› s›ra, karikatür krizi,
dinler aras› çat›ﬂma gibi olaylardan etkilenen turizm sektörü de TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na giderek, “Baﬂkan katalog sat›ﬂlar› Ocakﬁubatta yüzde 50 kadar düﬂtü. Böyle giderse
son dakika sat›ﬂlara kalaca¤›z” diyerek bast›rd›
2005’te 21 milyon turist ve 17 milyar dolar döviz rakamlar› ile bir rekora imza atan Türkiye,
ocak baﬂ›nda patlak veren kuﬂ gribi ile a¤›r bir
hasar ald›. Rezervasyonlarda bir önceki y›la göre
yüzde 30 ile 50’ye varan azalmalar oldu.

Ard›ndan Danimarka’daki karikatür krizi. S›k›nt›lar sürerken daha önce Baﬂbakan Erdo¤an’dan
KDV’nin Avrupa’n›n bir çok ülkesinde oldu¤u gibi yüzde 8-10’lara düﬂece¤i sözünü alan sektör,
2006 bütçesi görüﬂülürken bu isteklerini kabul
ettiremedi.
Bir baﬂka sorun yerel yönetimlere verilecek yüzde 3 konaklama vergisi. Kâr zarara bak›lmaks›z›n cirodan verilecek olan vergiye sektör so¤uk
bak›yor. Kulislerde ilginç bir söylenti de dolaﬂ›yor.
Buna göre hükümet KDV oran›n› yüzde 18’den
yüzde 15’e düﬂürmeyi kabul edecek. Ancak bu
s›rada yüzde 3’lük konaklama vergisi de sessiz
sedas›z geçecek. Böylece sektör KDV’ye sevinirken, konaklama vergisine hay›r diyemeyecek.

Sektörün 4 iste¤i
• Sat›ﬂlardaki düﬂüﬂ
• KDV oran›n›n yüzde 18’den aﬂa¤›ya çekilmesi
• Telif haklar› konusu
• Yüzde 4 konaklama vergisi
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Vatan Gazetesi 04.03.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
Moskova’daki Arkadia Ticaret Merkezi, faaliyete geçtikten bir y›l sonra de¤erini ikiye
katlad›. TOBB, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin de
ortak oldu¤u TOBT‹M A.ﬁ.’nin bünyesinde yer
alan merkeze gelen yo¤un talep üzerine ba¤›ms›z emlak de¤erlendirme kuruluﬂlar›na fiyat
araﬂt›rmas› yapt›rd›. Araﬂt›rma sonucuna göre
56 milyon dolarl›k yat›r›m yap›lan merkezin de¤eri 125 milyon dolar› buldu.

T

Geçen y›l Ocak ay›nda Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an ve Türkiye’den üç uçak dolusu davetlinin kat›l›m›yla aç›lan merkezin fiyat›ndaki rekor
art›ﬂ ve talepteki patlaman›n somut tekliflere
dönüﬂmesi halinde merkezin sat›labilece¤i ifade
ediliyor. TOBB’a yak›n kaynaklar, Moskova’da 5
y›l içinde kendini amorti etmesi planlanan al›ﬂveriﬂ merkezine yönelik ilginin memnuniyet yaratt›¤›n› ve yönetimin sat›ﬂ olay›na çok so¤uk
bakmad›¤›na dikkat çekiyor.

Filistin Projesi Etkiledi
Bu arada Türk-Rus ticaret hacmine y›lda 1 milyar
dolarl›k katk› sa¤lanmas› amac›yla yap›lan Moskova’daki al›ﬂveriﬂ merkezinde iﬂleri yoluna koyan TOBB yönetiminin, sat›ﬂa s›cak bakmas›nda
k›sa bir süre önce Gazze’de Filistin Organize Sanayi Bölgesi projesine start vermesinin etkili
oldu¤unu belirtiliyor. ‹srail’in boﬂaltt›¤› 200 fabrikal›k bölgedeki yat›r›mlar› tamamlay›p Türk ve
uluslararas› yat›r›mc›lara açmay› planlayan
TOBB yönetimi, bu projede TOBT‹M’in profesyonel kadrolar›n›n deste¤ini almay› planl›yor.
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Düﬂük kira politikas› uygulan›yor
• Arkadia Ticaret Merkezi, 40 bin metrekarelik,
11 katl› bir kompleks.
• Merkezin 4 kat› al›ﬂveriﬂ, 4 kat› ofis ve showroom alan›ndan oluﬂuyor.
• Ma¤azalar›n metrekare baﬂ›na y›ll›k ortalama
kiras› 800 dolar, ofisler için 500 dolar. Bu rakamlar›n Moskova’daki di¤er merkezlerin yar›s›
kadar oldu¤u ifade ediliyor.
• Merkezde 85 ofis, 39 ma¤aza, 1.500 metrekarelik Kamstore, 6 salonlu sinema ve fast food
restoranlar› var.
• Ramsey, Colins, Goldaﬂ, Paﬂahahçe, Finansman, Uniqe Art, Mithat Giyim, Adopen ve Eren
Holding merkezdeki Türk markalar› aras›nda.

Gazze’de 6 bin kiﬂiye iﬂ verecek
TOBB’un büyük önem verdi¤i Gazze’deki Filistin
Organize Sanayi Bölgesi, 200 fabrikal›k bir sanayi bölgesi. Bölgeyi daha önce ‹srailliler iﬂletiyordu. ﬁu anda Gazze’de iﬂsizlik oran› yüzde 56.
TOBB’un projesine göre, bu 200 fabrika modernize edilecek, yat›r›mlar tamamlan›p uluslararas› yat›r›mlara aç›lacak. Bölge faaliyete geçti¤inde yaklaﬂ›k 6 bin kiﬂiye istihdam imkan› sunacak. Burada üretilen ürünler dünyan›n dört bir
yan›na gümrüksüz ve kotas›z gidebilecek. Bölge,
Türkiye için de özellikle tekstil ve konfeksiyonda
yeni bir ç›k›ﬂ kap›s› olacak.
Bu arada proje için Bar›ﬂ ‹çin Sanayi’nin baﬂ
harflerini taﬂ›yan B‹S adl› bir ﬂirket kuruluﬂ aﬂamas›nda. Bu projenin ‹srail ve Filistin aras›ndaki
problemlerin çözümünde de önemli bir katk›
sa¤layaca¤› öngörülüyor.

Anayurt Gazetesi 11.03.2006

›rklareli ili Birincisi’ni belirleyecek olan
K›rklareli Liseler aras› k›z basketbol final
maç› Lüleburgaz grup birincisi Lüleburgaz
Atatürk Lisesi ile K›rklareli gurup birincisi TOBB
Lisesi aras›nda yap›ld›. Baﬂtan sona üstün bir
oyun ortaya koyan TOBB Lisesi karﬂ›laﬂmay› 6450 kazan›rken, seyredenlere de basketbol ziyafeti çekti.

K

‹lk Birincisi olan TOBB Lisesi Edirne’de yap›lacak olan Marmara grup ﬁampiyonas›nda K›rklareli’ni temsil edecek TOBB Lisesi’nin maç› kazanmas›nda en büyük pay sahibi tak›m kaptan›

Betül Özefsun’du. Betül 31 say› kaydederek bir
maçta en fazla say› rekorunu da eline geçirdi.
On y›ll›k bir basketbol tecrübesi olan Betül Basketbola Sa¤l›kspor’da baﬂlad›, daha sonra 2. lig
kulüplerinden Edirne Yeni ‹maretspor’a transfer
oldu. 2. lig’de de say›s›z baﬂar›l› maçlarla tak›m›n› s›rtlayan Betül, e¤itimine devam etti¤i K›rklareli’nde baskete okul tak›m›n›n kaptan› olarak
TOBB Lisesi’nde devam ediyor. Betül’ün Basketboldaki hedefi önce liseyi bitirip iyi bir üniversite
kazanmak sonra da birinci lig ve en büyük hayali olan ay y›ld›zl› formay› giymek.
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Radikal Gazetesi 11.03.2006
OBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, IMF’nin
tekstil indiriminin program› bozdu¤u yönündeki aç›klamalar›na tepki gösterdi. Hisarc›kl›o¤lu, “Kim KDV’nin indirilmesine karﬂ›ysa o kay›t d›ﬂ›n› destekliyor veya Türk halk›n›n
daha pahal›ya mal almas›n› istiyor demektir” dedi.

T

TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte dün Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a KDV indirimi nedeniyle teﬂekkür ziyaretinde bulunuldu. ‹HK‹B
Baﬂkan› Süleyman Orakç›o¤lu’nun görüﬂmeye
yurtd›ﬂ› program› nedeniyle kat›lamad›¤› belirtildi. Orakç›o¤lu, KDV indirimi sonras›nda “Enerji
ve istihdam üzerindeki yüklerin azalmas› için zirve yapm›ﬂt›k” demiﬂti.
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Gözlem Gazetesi 11.03.2006

özlem’in Türkiye Ekonomisi özel say›s›
için 2005 y›l›na iliﬂkin de¤erlendirmede
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her ﬂeye
ra¤men ekonominin büyüyebilece¤inin görüldü¤ünü, ancak istihdam sorununun halen AB ortalamalar›n› yakalayacak gibi görünmedi¤ine dikkat çekiyor. Hisarc›kl›o¤lu’nun dikkat etti¤i di¤er
konular aras›nda Türkiye’nin bir sanayi politikas›n›n olmad›¤›, cari aç›k ile ilgili tedbirlerin al›nmad›¤›, yap›sal reformlar›n yap›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u ve sosyal güvenlik reformunun aciliyeti yer al›yor. Hisarc›kl›o¤lu, yap›sal reformlar›n
önemini vurgularken, “Önümüzdeki dönem, yurtiçi oldu¤u kadar yurtd›ﬂ› geliﬂmelere de hassas
olaca¤›m›z bir dönemdir. Unutmayal›m ki, deprem öldürmez bina öldürür. D›ﬂar›dan gelecek
sars›nt›lar› önleyemeyece¤imize göre, daha sa¤lam temelleri olan bir yap›ya sahip olmal›y›z. ‹ﬂte yap›sal reformlar, bu vazifeyi görecektir” ifadesini kullan›yor.

G

2005 y›l›n› ekonomi aç›s›ndan baﬂar›l› bir y›l
olarak de¤erlendirebilir misiniz?
H‹SARCIKLIO⁄LU: Henüz y›l›n tamam›na ait rakamlar ç›kmamas›na ra¤men görünen o ki,

2005 y›l› makro ekonomik dengeler aç›s›ndan
olumlu bir sene olarak tamamlanm›ﬂt›r. Her ﬂeyden önce, kamu kesimi kemer s›karken ve enflasyonla mücadele ederken bile ekonominin büyüleyebilece¤i görüldü. Demek ki mali disiplin
büyümeyi engellemiyor, tersine güven hissini art›rd›¤›ndan büyümeye ivme veriyor. Öte yandan
büyüme temposunda bir yavaﬂlamada görüyoruz. 2002-04 ortalama büyümesi yüzde 7.5 civar›ndayken 2005’te yüzde 5.5’e gerilemiﬂtir. Her
ne kadar bu oran, 80 y›ll›k büyüme ortalamas›
yüzde 5 civar›ndaysa da, bu ﬂekilde istihdam sorununu çözmemiz ve halen dörtte biri seviyesinde oldu¤umuz AB ortalamas›n› yakalamam›z
mümkün de¤ildir.

Sanayi politikam›z yok
Cari aç›¤›n nedenini neye ba¤l›yorsunuz?
H‹SARCIKLIO⁄LU: Yüksek büyüme h›z›n› koruyamam›z›n sebebi yap›sal reformlar alan›ndaki
yavaﬂlama ve bir sanayi politikas› oluﬂturamam›ﬂ olmam›zd›r. Esasen yükselen cari aç›k miktar›n›n temelinde de bu iki sebep vard›r. 2000
y›l›ndaki 10 milyar dolarl›k cari aç›k, krize yol açm›ﬂt›. Bugünse aç›k 23 milyar dolara ulaﬂmas›267
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na ra¤men benzer bir ortam sözkonusu de¤il. Zira 2000 y›l›nda 12 milyar dolarl›k bir sermaye giriﬂi olurken, bugünkü rakam 40 milyar dolard›r.
Bu güçlü sermaye giriﬂi devam etti¤i müddetçe,
cari aç›¤›n finansman›nda 2006 y›l›nda da bir
sorun gözükmüyor. Ama bu tablo, yurtd›ﬂ› piyasalardaki likiditenin sürmesi kadar, Türkiye’deki
iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n düzelmeye devam etmesine, yani yap›sal reformlar›n sürdürülmesine
ba¤l›. Cari aç›k konusunda aç›lacak en büyük
de¤erlendirme hatas›, finanse edildi¤i müddetçe
sorun yok demektir. Zaten finanse edilmezse
cari aç›k olmaz. Ne yaz›k ki yetkililerimiz, finanse ediliyor olmas›n›n getirdi¤i rahatl›kla, artan
cari aç›¤a karﬂ› b›rak›n tedbir almay›, bunu düﬂünmemektedir bile.

dam maliyetleridir. Halen bir iﬂveren, asgari ücretle çal›ﬂan birinin eline geçen net ücretin yüzde 70’i kadar prim ve vergi ödemektedir. Buna
ra¤men sosyal güvenlik sistemi aç›¤› her sene
artmaktad›r. 2004’te 12 milyar dolard›, 2005’te
16 milyar dolar› aﬂacak. Önlem al›nmazsa 2006
aç›¤› daha da büyüyecek. Bu yüzden sosyal güvenlik reformu en acil konu olarak mutlaka tamamlanmal›d›r. Altyap› sektörlerindeki (elektrik,
haberleﬂme, limanlar ve demiryollar› gibi) serbestleﬂme ve özelleﬂtirmeler h›zland›r›lmal›d›r.
Yat›r›m teﬂvik sistemi daha etkin ve kaynak israf›na yol açmayan bir yap›ya kavuﬂturulmal›d›r.
Kay›t d›ﬂ›yla mücadele için, vergi sistemi yeniden düzenlenmeli ve basitleﬂtirilmelidir.

Peki tedbirler ne olmal›?

Yabanc› Yat›r›mlar Rant Elde Etme
Amaçl› olmamal›

H‹SARCIKLIO⁄LU: AB kat›l›m sürecindeki bütün
ülkelerde cari aç›k art›yor ama hiçbirinde y›lda
25 milyar dolara ulaﬂm›yor. Türkiye e¤er bu dönemde sa¤lad›¤› d›ﬂ kaynaklar› tüketime de¤il
yat›r›ma dönüﬂtürürse, bu günkü aç›klar› yar›nki
ihracat›n öncüsü olarak görebiliriz. Ama tüketimin yan›nda, yüksek girdi maliyetlerinin tetikledi¤i sanayi ara mal› ithalat›na yönelirsek, korkar›m
bu f›rsat› kaç›rabiliriz.

Yap›sal reform kaç›n›lmaz
Yap›sal reformlarda öncelikleriniz nelerdir?
H‹SARCIKLIO⁄LU: 5 y›l öncesine kadar, sanayi
aramal› ithalat›n›n yüzde 95’i sanayi mal› ihracat›nda kullan›l›yordu. Bugün bu oran yüzde 83’e
gerilemiﬂtir. ‹ﬂte yap›sal reformlar› tamamlaman›n önemi burada bir daha ortaya ç›k›yor. Ekonominin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› s›k›nt›lar›n tamam›,
yap›sal reformlar›n tamamlanmad›¤› alanlarla ilgilidir. ‹stihdam sorununun kayna¤› yüksek istih-
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Yabanc› yat›r›mlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
H‹SARCIKLIO⁄LU: Do¤rudan yabanc› yat›r›mlara
ihtiyac›m›z var. Ama bu yat›r›mlar›n gayrimenkul
gibi rant elde etme amaçl› alanlara de¤il, üretim
art›ﬂ› do¤uran, teknolojik geliﬂme sa¤layan alanlara çekilmesi gerekir. Ekonomiye getirece¤i fayda tart›ﬂmal› bir kuleyi ﬂehrin merkezine dikmek
için gösterilen aﬂ›r› gayretin benzeri ve çok daha
fazlas›, s›f›rdan üretim tesisi kurmak için gelen,
istihdam ve ihracat yaratacak gerçek yat›r›mlar
için de gösterilmelidir.
Önümüzdeki dönem, yurtiçi oldu¤u kadar yurtd›ﬂ› geliﬂmelere de hassas olaca¤›m›z bir dönemdir. Unutmayal›m ki, deprem öldürmez bina öldürür. D›ﬂar›dan gelecek sars›nt›lar› önleyemeyece¤imize göre, daha sa¤lam temelleri olan bir
yap›ya sahip olmal›y›z. ‹ﬂte yap›sal reformlar, bu
vazifeyi görecektir.

Referans Gazetesi 14.03.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 235 bin civar›ndaki imalat sanayi iﬂletmesi içinde sadece bin civar›ndaki firman›n üyelik sürecinin gereklerini karﬂ›layabildi¤ini söyleyerek Türk sanayinin Avrupa Birli¤i (AB) üyeli¤ine haz›r oldu¤u
düﬂüncesine kat›lmad›klar›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu “Bu süreçte ‘G‹denler gitsin’ gibi bir yaklaﬂ›mla ne sanayimizi koruyabilir, ne giderek büyük bir probleme dönüﬂen döviz aç›¤›m›z› kapatabilir ne de a¤›rlaﬂan istihdam sorununa çözüm
bulabiliriz” dedi.

T

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›’n›n (‹KV) 44. Ola¤an Genel Kurul toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. ‹ﬂ dünyas› ve meslek örgütleri temsilcilerinin bir araya
geldi¤i genel kurulda; ‹KV Yönetim Kurulu Baﬂ-

kan› Davut Ökütçü, vakf›n kurucu ve mütevelli
kurumlar› olan ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Baﬂkan› Tan›l Küçük, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› (‹TO) Murat Yalç›ntaﬂ ve Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi (T‹M) Baﬂkan› O¤uz Sat›c›, AB ile müzakere sürecinde gelinen noktay› eleﬂtirdiler.

Rota belli, tam üyelik
Genel Kurul’da konuﬂan TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye-AB iliﬂkilerine yönelik yapt›¤› konuﬂmada rotan›n belli oldu¤unu, bunun da tam
üyelikten geçti¤ini vurgulad›. Ekonomik ve sosyal aktörlerin sürece nas›l katk› sa¤layaca¤›n›n
henüz belirlenmemiﬂ olmas›n› eleﬂtiren Hisarc›kl›o¤lu, “Bu belirsizli¤in devam etmesinin kat›269
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l›m sürecinin niteli¤i ile ba¤daﬂmad›¤›n› düﬂünüyoruz. Müzakere süreci dikensiz gül bahçesi olmayacakt›r. ‹ﬂ dünyas› olarak dikenler batmaya
baﬂlad›¤›nda, yani rahats›zl›klar ortaya ç›kt›¤›nda hat›rlanmak istemiyoruz” dedi.
Türkiye’nin AB’ye üyeli¤inin 2014-2020 bütçe
döneminde öngörülmemesi halinde üyeli¤in bir
sonraki bütçe dönemi olan 2020’den sonraya
kalaca¤›n›n unutulmamas› gerekti¤ini hat›rlatan
Hisarc›kl›o¤lu, fiili müzakerelerin önümüzdeki 5
y›l içinde tamamlanmas› gerekti¤ini vurgulad›.

‹ﬂ dünyas› sürece dahil edilmeli
Genel kurulun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹KV Yönetim Kurulu Baﬂkan› Davut Ölçütçü ise iﬂ dünyas› baﬂta olmak üzere, süreçten en fazla etkilenecek tüm kesimlerin kurumsal bir yap› içerisinde sürece dahil edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
konumunun hala net olmad›¤›n› belirten Ökütçü,
müzakere sürecinde oluﬂturulacak dan›ﬂma mekanizmas›na iliﬂkin olarak ilgili kurumlara görüﬂ
haz›rlama için yeterli bir zaman›n verilmesi gerekti¤ini de dile getirdi.

Türkiye kand›r›lm›yor
T‹M Baﬂkan› O¤uz Sat›c› da, Türkiye-AB iliﬂkileri
konusunda ‹KV'yi hükümsüz k›lacak her türlü
ad›m› sak›ncal›, bu vakf›n bir parças› olan kuruluﬂlar›n müzakere sürecinde ‹KV'den ba¤›ms›z
hareket etme talep ve e¤ilimlerini de anlams›z
bulduklar›n› söyledi. Daha önceki hükümetlerin
AB'nin Türkiye'nin üyeli¤ini istemedi¤i önyarg›s›
ve oy kayg›s› ile AB üyelik sürecini durdurduklar›n› öne süren Sat›c› ﬂunlar› söyledi: "Umuyoruz
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ki AK Parti hükümeti bu tuza¤a düﬂmez. Türkiye'nin kand›r›ld›¤› söylemi bu tuza¤›n en tehlikeli iﬂaretidir. AB Türkiye'yi kand›r›yorsa bunun belgesi vard›r. AB'nin verdi¤i söz ne ise söylenir,
'iﬂte belgesi de buradad›r' deriz".

Maliyet hesaplanmal›
AB’ye uyumun ayn› zamanda ciddi bir külfet de
getirdi¤ine dikkat çeken ‹SO Baﬂkan› Tan›l Küçük ise, uyumun en düﬂük maliyetle nas›l gerçekleﬂtirilece¤inin bulunmas› ve bu maliyetin de¤iﬂik kesimler aras›nda adil bir ﬂekilde paylaﬂ›lmas›n›n önemine de¤indi. ‹TO Baﬂkan› Murat
Yalç›ntaﬂ ise, AB ülkelerindeki Türkiye aleyhinde
oluﬂturulan imaj›n düzeltilmesi gerekti¤ini vurgulayarak, bu kapsamda Nisan ay›nda Brüksel'de
AB parlamenterlerinin de kat›l›m›yla bir organizasyon gerçekleﬂtireceklerini ve bunun çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤›n› bildirdi.

Hisarc›kl›o¤lu ve Sat›c› sadece
selamlaﬂt›lar
Geçti¤imiz günlerde Baﬂbakanla yap›lan tekstil
zirvesine ça¤›r›lmad›¤› öne sürülen Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baﬂkan› O¤uz Sat›c› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu birbirleri ile selamlaﬂmakla
yetindiler. Hisarc›kl›o¤lu'nun toplant›n›n yap›ld›¤›
‹stanbul-Levent TOBB binas›na geldi¤i s›rada
O¤uz Sat›c› toplant› salonundaki yerini alm›ﬂt›.
Salona gelen Hisarc›kl›o¤lu ilk olarak "O¤uz'cum
Nas›ls›n?" diyerek O¤uz Sat›c› ile selamlaﬂt›.
Daha sonra ise ikisi aras›nda bir konuﬂma olmad›.

Vatan Gazetesi 14.03.2006

ürk Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ile baﬂlayan ‘‹ﬂ dünyas›n›n çat› örgütü kim?’ gerginli¤inin ard›ndan, tekstil zirvesi sonras›nda yaﬂanan tart›ﬂmalara Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu da kat›ld›. ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›’n›n (‹KV) dün yap›lan 44 üncü Ola¤an Genel
Kurulu’na, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, “Herkes üç düﬂünsün, bir konuﬂsun”
aç›klamas› damgas›n› vurdu. Hisarc›kl›o¤lu, AB
sürecinde art›k çok hassas bir döneme girildi¤ini vurgulayarak, “Bilgimizin olmad›¤› konularda,
ﬂahsi ç›karlar do¤rultusunda sak›ncas› olup olmad›¤›na bakmadan konuﬂmak sürece en büyük
ihanettir. Birinci ligde futbol oynamak istiyorsak,
sorumluluk sahibi kiﬂilerin do¤ru bilgiyi, neyi, nerede, ne zaman konuﬂtu¤unu çok iyi bilmesi laz›m” dedi.

T

Herkes Pay Ç›kars›n
Baﬂkan’›n bu konuﬂmas›, “‹ﬂ dünyas›nda çat› örgütü kim tart›ﬂmas›na nokta koydu” de¤erlendirmelerine yol açarken, Hisarc›kl›o¤lu’nun “Kimseyi do¤rudan hedef almad›m, isteyen istedi¤i
kadar kendine pay ç›karabilir” yorumunda bulundu¤u ifade edildi.
Hisarc›kl›o¤lu, yapt›¤› konuﬂmada, Türk sanayiinin AB üyeli¤ine haz›r oldu¤u düﬂüncesine kat›lmad›klar›n› belirterek, yapt›klar› tespitlere göre
imalat sanayinde faaliyet gösteren 235 bin civa-

r›nda iﬂletme oldu¤unu bunlardan ancak bin civar›ndaki iﬂletmenin AB standartlar›n› yakalayabilecek düzeyde oldu¤unu vurgulad›.

Uzlaﬂma Prati¤i Geliﬂmeli
Genel Kurul’da konuﬂan ‹stanbul Sanayi Odas›
(‹SO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tan›l Küçük de,
“Gerekti¤inde tek sese dönüﬂebilmek için uzlaﬂma prati¤imizi ﬂimdiden geliﬂtirmeliyiz. Uzlaﬂmay› kolaylaﬂt›racak temini araﬂt›rmal›y›z” dedi.

Sat›c› sert konuﬂtu:
AB’yle ilgili ‹KV’den
ba¤›ms›zl›k anlams›z
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’ndan sonra bu kez
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baﬂkan› O¤uz
Sat›c› konuﬂmas›nda TÜS‹AD’a gözda¤› verdi.
Sat›c›, Türkiye-AB iliﬂkileri konusunda ‹KV’yi hükümsüz k›lacak her türlü ad›m› sak›ncal›; bu vakf›n bir parças› olan kuruluﬂlar›n müzakere sürecinde ‹KV’den ba¤›ms›z hareket etme talep ve
e¤ilimlerini de anlams›z bulduklar›n› söyledi. Türkiye’de iktidara gelen her partinin zaman içinde
“AB Türkiye’yi asla üye yapm›yacak, sadece oyal›yor” ön yarg›s›na düﬂtü¤ünü ve bu nedenle frene bast›¤›n› öne süren Sat›c›, ﬂöyle devam etti:
“Umar›z AKP Hükümeti bu tuza¤a düﬂmez. Kand›r›lmak söylemi bu tuza¤›n en tehlikelisidir.
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aziosmanpaﬂa Üniversitesi (GOP) Ziraat
Fakültesi Tar›m Ekonomisi Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi Dr. Gülistan Erdal’›n “Türkiye’de Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› ve Baz› Tar›msal
Ürünler Üzerine Uygulanabilirli¤i” adl› doktora tezi TOBB taraf›ndan kitaplaﬂt›r›ld›. Çal›ﬂmada,
Türkiye’de tar›m ürünlerinin pazarlamas›nda vadeli iﬂlemler piyasas›n›n yap›labilirli¤i ve baﬂar›s› için öngörülen hususlar dikkate al›narak, bunun öncelikle hangi ürünler üzerinde uygulanabilece¤i inceleniyor.

G

Erdal kitab›n önsöz yaz›s›nda, Türkiye’de tar›m
sektörünün, ekonominin itici gücü olmas› nedeniyle hala önemli bir sektör konumunda bulundu¤unu belirterek, “Ancak tar›m sektöründe yap›sal birçok sorunun da yaﬂand›¤› bilinmektedir.
Bu sorunlar›n baﬂ›nda iﬂletme ölçeklerinin küçüklü¤ü, üreticilerin organize olmamalar› ve tar›m ürünleri piyasalar›n›n düzensizli¤i gelmekte-
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dir” görüﬂünü kaydediyor. Tar›m›n bu yap›sal sorunlar›n›n giderilmesinde tar›m ürünleri piyasalar›na düzenleyici önlemlerin al›nmas› gerekti¤ine
iﬂaret eden Erdal, geliﬂmiﬂ ülkelerde tar›m ürünleri piyasalar›nda ürün borsalar›n›n önemli bir
araç konumunda bulundu¤unu, fakat Türkiye’de
böyle bir yap›lanman›n henüz yeterince geliﬂtirilemedi¤ini belirtiyor.
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da kitab›n sunuﬂ yaz›s›nda Türkiye’nin ekonomisinde vadeli
iﬂlem borsalar›n›n büyük önem taﬂ›d›¤›n› vurguluyor. Hisarc›kl›o¤lu, vadeli iﬂlem piyasas›n›n bir
mal›n taraflar aras›nda yap›lan anlaﬂma sonucu
belirli bir fiyattan ileriki bir tarihte teslim edilmek
üzere al›m sat›m sözleﬂmelerinin el de¤iﬂtirdi¤i
borsalar oldu¤unu kaydederek, “Bir anlamda art›k mallar›n üreticiler taraf›ndan da farkl› alanlarda ve farkl› ﬂekillerde de¤erlendirilebilece¤inin
ça¤daﬂ modeli olarak önümüzdeki yöntemdir”
görüﬂünü kaydediyor.

Cumhuriyet Gazetesi 14.03.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ticaret Borsalar› Konsey toplant›s›nda tar›m
sektörünün sorunlar› da derinlemesine irdelendi.

T

TOBB Ticaret Borsalar› Konsey toplant›s›, TOBB
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan›
Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteﬂar› Adem ﬁahin ile OTBB Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey Baﬂkan› Nejat Ekrem Basmac› ve
konsey üyelerinin kat›l›m›yla geçti¤imiz ﬁubat
ay› içerisinde gerçekleﬂtirildi.
Türk ekonomisinin ve özellikle tar›m sektörünün
sorunlar› detayl› biçimde görüﬂüldü¤ü toplant›
sonunda yap›lan aç›klamada, ﬂu görüﬂlere yer

verildi: “Tar›m ürünleri ticaretini kolaylaﬂt›rmak,
depolanmas› için yayg›n bir sistem oluﬂturmak,
ürünlerin mülkiyetini temisl eden ve finansman›n›, sat›ﬂ›n› ve teslimini sa¤layan ürün senedi ç›kartmak ve standartlar› belirlenmiﬂ tar›m ürünlerinin ticaretini geliﬂtirmek üzere haz›rlanan ‘Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu’ ile sisteme iﬂlerlik kazand›racak ‘Ürün ‹htisas Borsalar›’ konusuna öncelik verilmesi ve bu konulara
iliﬂkin gerekli altyap› çal›ﬂmalar›n›n bir an önce
baﬂlat›lmas›, kay›td›ﬂ›l›¤›n önlenmesi, verginin
tabana yay›lmas›, mükellef baﬂ›na düﬂen yüksek vergi oranlar›n›n düﬂürülmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azalt›lmas› halide, tar›m
sektörünün önündeki engeller kald›r›larak, sektörün geliﬂmesi sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.”
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ün yap›lan Turizm Zirvesi’nde Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’a Türkiye’ye bu y›l
6 milyon daha az turist gelmesi durumunda yaﬂanabilecekleri anlatan bir tehlike tablosu
sunuldu. Bu daralma senaryosuna göre Türkiye’nin döviz geliri kayb› 4.2 milyar dolar olacak
ve cari aç›¤›n seviyesi 27 milyar dolara ç›kacak.
Vergi geliri kayb›n›n 1.6 milyar dolar ve istihdam
kayb›n›n ise 360 bin kiﬂi olaca¤› belirtilen tabloda, ilk 2.5 ayda Türkiye’ye gelen turist say›s›n-

D
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daki azalmaya dikkat çekildi. Erdo¤an ise turizmin önündeki engelleri kald›rarak stratejik at›l›mlar›n elbirli¤i ile hayata geçirilece¤ini, haz›rlanan turizm master plan›n›n eylülde aç›klanaca¤›n› söyledi. Erdo¤an, sektörün talepleri üzerinde
ilgili bakanlar›n pazartesiye kadar çal›ﬂaca¤›n›
ve konunun Bakanlar Kurulu’nda ele al›naca¤›
sözü verdi. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ise sektörün rakiplerinin alt›nda bir taleplerinin olmad›¤›n› bildirdi.

Hürriyet Gazetesi 16.03.2006

urizm sektörünün önde gelen isimleri, yaﬂad›klar› sorunlar› dile getirmek amac›yla
dün Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’la görüﬂtü.
Turizmciler Baﬂbakan Erdo¤an’a yak›t, ayakbast› paras›, KDV ve SSK priminde yap›lacak düzenlemelerle yolcu baﬂ›na toplam 100 dolarl›k destek anlam›na gelen bir de öneri paketi iletti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu ziyaret sonras›nda yapt›¤›
aç›klamada, “Kesinlikle rakiplerimizin alt›nda
birﬂey istemiyoruz” dedi.

T

‹ki saat sürdü: Baﬂbakanl›k’ta yaklaﬂ›k iki saat
süren toplant›ya Kültür ve Turizm Bakan› Atilla
Koç, Devlet Bakan› Ali Babacan, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu,
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜRSAB Baﬂkan› Baﬂaran Ulusoy, Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i Baﬂkan› Oktay Varl›er, Türkiye Otelciler Fede-

rasyonu Baﬂkan› Ahmet Barut, Turist Rehberleri
Birli¤i Baﬂkan› ﬁerif Yenen, Antalya Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Menderes Türel ile baz› iﬂadamlar› kat›ld›. TOBB Baﬂkan›, turizm sektörünün istihdam, vergisel, pazarlamaya ve tan›t›ma
yönelik talepleri Erdo¤an’a sunduklar›n› belirtirken, edinilen bilgiye göre bu pakette ﬂunlar yer
ald›:
Yak›t Muafiyeti ﬁart: Tespitlere göre Türkiye’ye
gelmeyen turist Yunanistan ve ‹spanya’ya gidiyor. Türk kültür ve mutfa¤›na yak›n olan Yunanistan’›n Avrupa’ya Türkiye’den 1.5 saat daha yak›n olmas› nedeniyle tercih ediliyor. Bunun için
yak›t sübvansiyonu gerekli. Buna göre, koltuk
maliyetinin yüzde 35’ini oluﬂturan yak›t masraf›nda yap›lacak indirim ortalama 48 dolarl›k destek sa¤layacak. Uçuﬂ ve yolcu say›s›na göre basamak basamak uygulanmas› öngörülen indirimin turistin az geldi¤i ‹zmir, Dalaman gibi bölgelerde daha fazla yap›lmas› isteniyor.
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Ayakbast› Azalmal›: Bir di¤er talep ise 15 dolar
olan ayakbast› paras›n›n yar›ya indirilmesi. Yunanistan’da bu fiyat›n yar›s› kadar ayakbast› paras› al›nd›¤›na dikkat çeken turizmciler, turizmin
tüm alanlar›ndan ÖTV’nin tamamen kald›r›lmas›n› ve yüzde 18 olan KDV’nin de yar›ya düﬂürülmesini önerdiler. Özellikle k›ﬂ aylar›nda verimi
düﬂen otelcilerin çal›ﬂanlar›n SSK piriminin azalt›lmas›na yönelik talebi de paketin içine konuldu.
Eﬂit ﬁartlarda Yar›ﬂ: Toplant› sonras› sorular›

yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, tekstil sektöründeki
KDV indiriminin ard›ndan IMF’nin tepki gösterdi¤inin an›msat›lmas› üzerine ﬂunlar› söyledi: “Kesinlikle rakiplerimizin alt›nda bir ﬂey istemiyoruz.
Rakiplerimiz neyi, nas›l, ne kadara kullan›yorsa
biz de o kadar kullanmak istiyoruz. Fazla bir kuruﬂ istemiyoruz. Talep edilen parasal bir boyut
de¤il. Rakiplerle eﬂit ﬂartlarda yar›ﬂmak istiyoruz. Rekabet gücünü eﬂit ﬂartlara getirerek, bu
pazarlar için de daha h›zl› koﬂmak istiyoruz. Hedefimiz 2010 y›l›nda 40 milyar dolarl›k turizm
geliri elde etmek.”

Turizmin master plan› eylüle kadar ç›kacak
Baﬂbakan Erdo¤an ise turizmin sorunlar›n›n ele
al›nd›¤› toplant›n›n baﬂ›nda yapt›¤› aç›klamada,
“Türk turizminin önündeki engelleri kald›rmak
suretiyle stratejik at›l›mlar› el birli¤i ile hayata
geçirece¤iz” dedi. Türkiye’ye 2005 y›l›nda 21
milyon turist geldi¤ini, bunun ekonomiye katk›s›n›n yaklaﬂ›k 18 milyar dolar oldu¤unu hat›rlatan
Erdo¤an, bu rakamlar›n, turizmin ekonominin
can damarlar›ndan biri oldu¤unu anlatmakla kalmad›¤›n›, ayn› zamanda ileriye dönük bir projeksiyonla bak›ld›¤›nda Türkiye’nin elindeki en
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önemli potansiyellerinden biri oldu¤unu da ortaya koydu¤unu söyledi. Sektörde, son üç y›l içinde önemli bir ivme yakaland›¤›n› ifade eden Erdo¤an, ﬂöyle devam etti: “‹nﬂallah eylül ay›nda
tamamlanacak turizm master plan›, sektörde
öngörülebilir geliﬂme için reel zemini de temin
edebilir. Bunun ne tür bir ihtiyaca cevap verdi¤i,
bunu yapmakla turizm ad›na ne kadar hayati bir
ad›m att›¤›m›z› en iyi sizler de¤erlendirebilirsiniz.”

Türkiye Gazetesi 20.03.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede, sanayide çal›ﬂanlar›n say›s›n›n ancak 4 milyon olmas› da ülkemizin sanayi toplumu aﬂamas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. Financial Times’›n bir yay›n› olan Foreign Direct Investment (Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m) Dergisi taraf›ndan ekonomik potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›, biliﬂim, iletiﬂim,
ulaﬂ›m, yaﬂam kalitesi ve do¤rudan yabanc› yat›r›m promosyonu gibi 28 kritere göre yap›lan de¤erlendirmede Manisa, Adana, Konya ve Kocaeli
en iyi yat›r›m ﬂehri seçildi.

T

10 y›lda 10 milyon göç
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, dün düzenlenen
bir törenle, en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi
ve ticaret odalar› baﬂkanlar›na plaket verdi. Hisarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye’de büyük üretim tesisi say›s›n›n ancak 72 bin
oldu¤unu ve bu tesislerin yaklaﬂ›k yar›s›n›n üç
büyük ilde bulundu¤unu vurgulad›. Önümüzdeki
10 y›l içinde, tar›mdan ﬂehre 10 milyon kiﬂinin
daha gelece¤ine iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin iﬂsizlik konusunda ciddi bir ekonomik
ve sosyal sorunla karﬂ›laﬂmamas› için, yüzde 7

civar›nda bir büyüme oran›n› sürekli k›lmak zorunda oldu¤unu, bunun için de yat›r›m ortam›n›
iyileﬂtirmek gerekti¤ini anlatt›.

Devlet, “baba” de¤il
‹llerin vali, belediye baﬂkanlar› ve milletvekillerinin özel sektör temsilcisi odalarla ortak hareket
etmelerinin o ilde bir baﬂar› hikayesi yaz›lmas›na ve o ilin markalaﬂmas›na neden oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂehirlerin daha iyi ve iﬂ yat›r›m ortam›na sahip olma çabas›n›n Türkiye’nin
yaﬂad›¤› ekonomik dönüﬂümün en önemli göstergelerinden biri oldu¤unu söyledi. “Devlet versin” yaklaﬂ›m›n›n bir tarafa b›rak›l›p kendi ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›n›n artmas›n›n,
eskimiﬂ ekonomik yap›n›n de¤iﬂti¤ini gösterdi¤ini de ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi:
“Özel sektörde baﬂlam›ﬂ olan zihniyet de¤iﬂimi,
kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti ortadan
kald›rma ve eﬂit ﬂartlarda rekabeti sa¤lamak suretiyle desteklenmelidir. Bu yüzden en büyük
beklentimiz, makro istikrar ortam›n›n devam›yla
birlikte, yap›sal reformlar›n tamamlanarak, ekonomide kural hakimiyetinin ve hem içeride kendi aram›zda, hem de d›ﬂar›daki rakiplerimizle,
adil rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›d›r.”
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milletvekillerinin özel sektör temsilcisi odalarda
ortak hareket etmelerinin o ilde bir baﬂar› hikayesi yaz›lmas›na ve o ilin markalaﬂmas›na neden oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂehirlerin
daha iyi iﬂ ve yat›r›m ortam›na sahip olma çabas›n›n Türkiye’nin yaﬂad›¤› ekonomik dönüﬂümün
en önemli göstergelerinden biri oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini ﬂöyle tamamlad›
“Devlet versin yaklaﬂ›m›n› bir tarafa b›rak›p,
ürettiklerimizin katma de¤erini yükseltme ve
kendi ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›, eskimiﬂ ekonomik yap›n›n de¤iﬂti¤inin de tescilidir.
Özel sektörde baﬂlam›ﬂ olan zihniyet de¤iﬂimi,
kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti ortadan
kald›rma ve eﬂit ﬂartlarda rekabeti sa¤lamak suretiyle desteklenmelidir.”

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede, sanayide çal›ﬂanlar›n say›s›n›n ancak 4 milyon olmas› da ülkemizin sanayi toplumu aﬂamas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. Financial Times’in bir yay›n› olan Foreign Direct Investment Dergisi taraf›ndan ekonomik potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›,
biliﬂim iletiﬂim, ulaﬂ›m, yaﬂam kalitesi ve do¤rudan yabanc› yat›r›m promosyonu gibi kriterlerle
yap›lan de¤erlendirmede Manisa, Adana, Konya
ve Kocaeli en iyi yat›r›m ﬂehri seçildi. Hisarc›kl›o¤lu, dün düzenlenen bir törenle, en iyi yat›r›m ili
seçilen 4 ilin sanayi ve ticaret odalar› baﬂkanlar›na plaket verdi. Hisarc›kl›o¤lu törende yapt›¤›
konuﬂmada, Türkiye’de büyük üretim tesisi say›s›n›n ancak 72 bin oldu¤unu ve bu tesislerin
yaklaﬂ›k yar›s›n›n üç büyük ilde bulnudu¤unu vurgulad›.

T

Tar›mdan ﬁehre: Önümüzdeki 10 y›l içinde, tar›mdan ﬂehre 10 milyon kiﬂinin daha gelece¤ine
iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin iﬂsizlik konusunda ciddi bir ekonomik ve sosyal sorunla
karﬂ›laﬂmamas› için, yüzde 7 civar›nda bir büyüme oran›n› sürekli k›lmak zorunda oldu¤unu, bunun için de yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmek gerekti¤ini anlatt›. ‹llerin vali, belediye baﬂkanlar› ve
278

London Business Matters Mart 2006

nlarca y›ll›k bir bekleme sürecinden sonra, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne Eriﬂimi için yap›lan
müzakereler nihayet baﬂlad›. Bu, bizlerin, Türkiye’deki iﬂ dünyas› toplulu¤u olarak çok uzun zamand›r bekledi¤imiz bir and›.

O

Türkiye’nin en büyük ve en etkili iﬂ dünyas› organizasyonu olarak, ülkenin giriﬂimcilerini temsil
eden TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i süreçte etkili bir rol oynamaktad›r. Avrupa Komisyonu, kendi hükümetimizi ve AB çap›nda pek
çok baﬂka ekonomik grup ile diyalo¤umuz bulunmakta. Politikaya dair konular› ve ilgili seçimleri
tespit ediyoruz. Her ﬂeyden önce, üyelerimizi
dinlemek ve bu çok önemli de¤iﬂikli¤in onlar için

ne anlama gelece¤i konusunda kendilerini e¤itmek üzere çaba sarf ediyoruz.
Üyeler olmak 1,2 milyondan fazla ﬂirket, 364
seçmen kitlesi ve 1.300 üyeli merkezi bir kurul
ile TOBB en büyü¤ünden en küçü¤üne Türk iﬂ
dünyas›ndaki her bir oyuncuyu temsil etmektedir. Türkiye’deki temel kamusal seslerden biri
olan TOBB arac›l›¤›yla, görüﬂlerini baﬂkalar›na
aktarma ve ç›karlar›n› savunma ﬂans›n› etmektedirler.
TOBB’un Avrupa Birli¤i ve üyelik ile ilgili faaliyetleri art›k en yüksek vitese geçmiﬂtir: Ankara’da
kendini bu iﬂlere adam›ﬂ görevlilerden oluﬂan,
geliﬂmeleri izleyen ve politikaya dair konular› de¤erlendiren ve de Türkiye’nin giriﬂimcilerine ilgili
haberleri ileten bir ekibimiz yer almaktad›r. Brüksel’de de bir TOBB temsilcisi ofisi vard›r ve gö279
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revlilerden ve uzmanlardan oluﬂan ekipler düzenli bir ﬂekilde Brüksel ve Ankara aras›nda gidip gelmektedir.
AB’nin Geniﬂlemeden Sorumlu Komiseri Olli
Rehn geçen sene üyelik müzakerelerine dair çal›ﬂmalar›n mevcut durumun gözden geçirmek
üzere bizlerle bir görüﬂme yapm›ﬂt›r.
Türkiye, AB müzakerelerine, muhtemelen Avrupa’n›n geri kalan›nda olmas› gerekenden çok daha az bir ﬂekilde fark›nda olunan iki adet büyük
avantaj ile girmektedir. Bunlardan ilki, 1996 senesinden bu yana, AB ile sanayi mallar› için iﬂleyen bir gümrük birli¤imizin olmas›d›r. Bunun anlam›, ilgili müzakerelerin uzun sürmemesi gereken birtak›m müktesebat bölümleri yer almaktad›r. Di¤er avantaj ise, Türkiye ekonomisinin ﬂu
anda çok kuvvetli bir ﬂekilde iﬂliyor olmas›d›r:
Ürünler artmaktad›r, ihracat patlam›ﬂt›r, kamu
maliyesi s›k› kontrol alt›ndad›r - ve Pek çok aç›dan, özellikle mali politika aç›s›ndan, Türkiye bu
amaca ulaﬂmaya halihaz›rda baﬂlam›ﬂt›r. Bir AB
düﬂünce kuruluﬂu olan Avrupa Politika Çal›ﬂmalar› Merkezinin geçen sene haz›rlad›¤› bir rapora
göre Türkiye’nin ihracat sektörü ve endüstrileri
2004 geniﬂlemesinin en geliﬂmiﬂ ülkeleri ile ayn› seviyededir. Enflasyon oran› 2005 senesinde
dünya ekonomisinde meydana gelen beklenmedik bask›lara ra¤men düﬂmektedir. Türkiye için
amac›m›z Maastricht ekonomi kriterlerini müm-

kün olan en k›sa süre içinde yerine getirmektir.
Türkiye’nin Avrupa hayat›na hâlihaz›rda dikkate
de¤er bir katk›da bulundu¤una ve mevcut ekonomik performans›m›z›n bu katk›n›n muntazaman
büyüyece¤ini gösterdi¤ine inan›yoruz. Bu konuda ﬂüphesi olanlar, sadece tekstil gibi tan›d›k
Türk mallar›n› de¤il, ayn› zamanda her sene Birleﬂik Krall›kta sat›lan Türkiye mal› buzdolaplar›n›n ve televizyonlar›n say›s›na da bakmal›d›rlar.
Türkiye’nin ihracat›n›n, yüzde 20’lik bir kabarmadan sonra sene sonuna kadar yaklaﬂ›k 75 bin
dolarl›k bir art›ﬂ göstermesi beklenmektedir. Geçen sene ekonomi neredeyse yüzde 10’luk bir
oranda büyümüﬂtür ve ayn› zamanda enflasyon
oran›n› da düﬂürmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Bu senenin
Gayrisafi Milli Has›la (GSMH) büyüme oran›
muhtemelen yüzde beﬂ ila alt› oran›nda olacakt›r.
Türkiye’nin yüksek enflasyon oran›na sahip olan
bir ülke oldu¤u zamanlar art›k tarih olmuﬂtur.
Çift haneli enflasyon oranlar›n›n yaﬂand›¤› onlarca y›ldan sonra art›k tek haneli rakamlara daimi
olarak geri dönülmüﬂtür ve hükümetin 2006 senesi için hedefi yüzde beﬂ iken 2007 ve 2008
seneleri için hedefi de yüzde dört enflasyondur.
ﬁu anda, Türkiye ekonomisi düﬂük enflasyon
oran›na sahip, ihracat taraf›ndan yönlendirilen
sürüdürülebilir bir büyüme için gerekli olan zemini oluﬂturmuﬂtur.

Reform
Bunun devam etmesini garanti alt›na almak için,

¤›n›n da yüzde 61’lik bir oranda düﬂmesiyle mü-

IMF ile imzalanan yeni standby anlaﬂmas›nda

kemmel bir hal alm›ﬂt›r. 2005 senesi için faiz d›-

öngörülen yap›sal reformlar› destekliyoruz. Prog-

ﬂ› fazla hedefimiz GSMH’n›n yüzde 6.5’idir ve bu

ram beraberinde bankac›l›k sektöründe, emekli

hedefe senenin ilk dokuz ay›nda eriﬂilmiﬂtir. Bu

ayl›klar›nda halen devam eden bir reformu, fakat

da bizlere d›ﬂ borcumuzu azaltma olana¤› sa¤la-

hepsinden öte kamusal harcamalarda ve mali

m›ﬂt›r. Türkiye’nin d›ﬂ borçlar›, dört sene önce

politikada kontrolü getirmiﬂtir.

GSMH’n›n yüzde 91’i oran›nda iken, bu rakam

Kamu maliyesi ﬂu anda, bu sene bütçe gelirlerinin yüzde 20’lik bir oranda artmas› ve bütçe aç›280

yüzde 63,4’e düﬂmüﬂtür.
Enerji dolu genç nüfusu ve dinamik giriﬂimi top-

lumu ile “Türkiye’nin önümüzdeki on senelerde
Avrupa’da büyümenin lokomotifi olaca¤›na inan›yoruz.”
Stratejik konumumuzun savunma aç›s›ndan oldu¤u kadar iﬂ dünyas› aç›s›ndan da önemli oldu-

rasyonu taraf›ndan organize edilen Dünya Odalar Kongresi 4-6 Temmuz 2007 tarihinde
TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da (Türkiye)
toplanacakt›r. Bu eﬂsiz olayda bir ‹ngiliz delegasyonunun kat›l›m›n› görmekten memnuniyet duyaca¤›z.

¤unu unutmayal›m: Türkiye’yi içine alan bir AB
dünya sahnesinde çok daha güçlü bir oyuncu
olacakt›r.
ICC’nin uzman bölümü olan Dünya Odalar Fede-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) olarak,
Türkiye’deki stratejik orta¤›n›z olmak ve eﬂiniz
olarak çal›ﬂmak amac›yla elimizden gelenin en
iyisini yapmaktan büyük mutluluk duyaca¤›z.
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ürkiye Odalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede,
sanayide çal›ﬂanlar›n say›s›n›n ancak 4
milyon olmas› da ülkemizin sanayi toplumu aﬂamas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. TOBB
Hazine Müsteﬂarl›¤› ile yapt›¤› bir çal›ﬂmayla,
ekonomik potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›, biliﬂim, iletiﬂim, ulaﬂ›m, yaﬂam kalitesi
ve do¤rudan yabanc› yat›r›m promosyonu gibi 28
kritere göre de¤erlendirilen illerde Manisa, Adana, Konya ve Kocaeli en iyi yat›r›m ﬂehri seçildi.
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, bugün düzenlenen
bir törenle, en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi
ve ticaret odalar› baﬂkanlar›na plaketlerini verdi.

T

En cazip yat›r›m ﬂehirleri ödülü...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede,
sanayide çal›ﬂanlar›n say›s›n›n ancak 4 milyon
olmas› da ülkemizin sanayi toplumu aﬂamas›n›
›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. TOBB Hazine
Müsteﬂarl›¤› ile yapt›¤› bir çal›ﬂmayla, ekonomik
potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›, biliﬂim, iletiﬂim, ulaﬂ›m, yaﬂam kalitesi ve do¤rudan yabanc› yatr›m promosyonu gibi 28 kritere
göre de¤erlendirilen illerde Manisa, Adana, Konya ve Kocaeli en iyi yat›r›m ﬂehri seçildi. TOBB
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, düzenlenen bir törenle,
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en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi ve ticaret
odalar› baﬂkanlar›na plaketlerini verdi. Hisarc›kl›o¤lu törende yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye’de büyük üretim tesisi say›s›n›n ancak 72 bin oldu¤unu ve bu tesislerin yaklaﬂ›k yar›s›n›n üç büyük ilde bulundu¤unu vurgulad›. Önümüzdeki 10 y›l
içinde, tar›mdan ﬂehre 10 milyon kiﬂinin daha
gelece¤ine iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin iﬂsizlik konusunda ciddi bir ekonomik ve
sosyal sorunla karﬂ›laﬂmamas› için, yüzde 7 civar›nda bir büyüme oran›n› sürekli k›lmak zorunda oldu¤unu, bunun için de yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmek gerekti¤ini anlatt›. ‹llerin vali, belediye
baﬂkanlar› ve milletvekillerinin özel sektör temsilcisi odalarla ortak hareket etmelerinin o ilde
bir baﬂar› hikayesi yaz›lmas›na ve o ilin markalaﬂmas›na neden oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Devlet versin yaklaﬂ›m›n› bir tarafa b›rak›p,
ürettiklerimizin katma de¤erini yükseltme ve
kendi ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›, eskimiﬂ ekonomik yap›n›n de¤iﬂti¤inin de tescilidir.
Özel sektörde baﬂlam›ﬂ olan zihniyet de¤iﬂimi,
kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti sa¤lamak suretiyle desteklenmelidir. Bu yüzden en
büyük beklentimiz, makro istikrar ortam›n›n devam›yla birlikte, yap›sal reformlar›n tamamlanarak, ekonomide kural hakimiyetinin ve hem içeride kendi aram›zda, hem de d›ﬂar›daki rakiplerimizle, adil rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›d›r.”

Radikal Gazetesi 28.03.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 1.5 y›ld›r
Anadolu’da ﬂehir ﬂehir sadece rakamlar›
güncelleyerek, Türk ekonomisinin art›lar›n› ve
eksilerini yöre iﬂ dünyas›na anlat›yor.

T

Hafta sonu ekonomi gazetecilerine yapt›¤› sunum da ﬂu ana kadar 50 civar› ﬂehirde yap›lan
sunumun t›pat›p ayn›s›yd›. Di¤erlerinde dinleyiciler ‘iﬂadam›’ olunca söylemde farkl› oluyor.
Mesela olmas› gereken zihniyet de¤iﬂimini Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 1,5 y›ld›r iﬂ dünyas›na ﬂu sözlerle anlat›yor:
“‹stedi¤iniz her 1 liray› size vermek için devlet 2
lira toplamak zorunda. Bu 2 liray› nereden bulacak? Yine sizin cebinizden, vergi yoluyla bulacak.”
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun bire iki hesab› da laf olsun diye de¤il. Ciddi ciddi hesab› var, bu 2 liran›n bir k›sm› faize, bir k›sm› yolsuzlu¤a, bir k›s-

m› da cari harcamalara gidiyormuﬂ. Devletten
her daim bir ﬂeyler istemeye al›ﬂ›k baz› yörelerin
iﬂ âlemi, Rifat beyin bu sözleri karﬂ›s›nda epey
ﬂaﬂ›r›yormuﬂ.
Nitekim, Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ile TOBB
taraf›ndan düzenlenen ‘Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB olarak dört y›ld›r, an› kurtarmaya yönelik günlük tedavi yöntemlerinin karﬂ›s›nday›z” diye konuﬂtu. Hisarc›kl›o¤lu, Anadolu turunda da yöre iﬂ dünyas›na
son kriz döneminden bu yana devletin cebinden
ekstra harcamaya neden olacak herhangi bir talepte bulunmad›klar›na dikkat çekiyormuﬂ.
Geçen haftalarda önce tekstil, konfeksiyon, dericilerle ard›ndan da turizmcilerle yap›lan iki zirveden KDV indiriminin ç›kmas›n› herhalde kimse
iﬂ dünyas›n›n zihniyet de¤iﬂimine ters örnek olarak alg›lam›yordur. Her iki sektörde rakipleriyle
mücadelede, rakiplerin eﬂit ﬂartlar›na sahip olabilmek amac›yla vergi indirimini istedi.

Ekonomide barda¤›n dolu ve boﬂ taraflar›
2004

2005

art›ﬂ

Bütçe Giderleri

141 katr.

144 katr

%2

Faiz Gideri
Faiz D›ﬂ› (Cari) Harc
Sos.Güv.
Bütçe Geliri
Vergi
Bütçe Aç›¤›

57 katr.
85 kart
19 katr.
110 katr.
90 katr.
- 30 katr.

45 kart.
99 katr.
24 katr.
134 katr.
106 katr.
-10 katr.

% 21
% 16
% 26
% 22
% 18
% -66

226 katr.
74 milyar $

244 katr.
70 milyar $

%8
% -5

Kamu ‹ç Borcu
Kamu D›ﬂ Borcu
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, nüfusunu sayamayan, ülkenin sanayisini sayamayan,
ne üretti¤ini bilemeyen bir ülkenin ekonomisini
yönetemeyece¤ini söyledi.

T

Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ve TOBB taraf›ndan ‹zmit’de düzenlenen ‘Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde Hisarc›kl›o¤lu, “(Gel arkadaﬂ, sana teﬂvik veriyorum. 49 ilde ne yaparsan yap anlay›ﬂ›yla) hâlâ un fabrikas›, tekstil konfeksiyona teﬂvik
veriliyor. Ama yoksullu¤u yenmenin tek yolu yat›r›mdan, üretimden, istihdamdan, ihracattan geçiyor. ‹ﬂin formülü bu” dedi.

Aç›k s›f›ra gidiyor
Türkiye’nin tarihte ilk kez s›f›r bütçe aç›¤›na do¤ru gitti¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu durumun
tam olarak deklare edilmedi¤ini, ama s›f›r bütçe
aç›¤›na gidiﬂin teﬂvik edilmesini söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Emir almaktan hoﬂlanm›yorsak,
(Kemikli duruﬂ sergilenmiyor) diye sitem ediyorsak bütçe aç›¤› verdirmemeliyiz” diye konuﬂtu.
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300 bin istihdam
2005’te 591 bin kiﬂinin SSK’l› oldu¤unu, 900
bin kiﬂinin ise tar›m sektöründe iﬂsiz kald›¤›n›
belirten Hisarc›kl›o¤lu, sanayide 300 bin, hizmetler sektöründe 700 bin, inﬂaat sektöründe
200 bin kiﬂiye istihdam imkân› verildi¤ini, böylece toplam 1 milyon 200 bin kiﬂiye istihdam yarat›ld›¤›n›, ancak tar›mdaki iﬂsiz say›s› ç›kar›ld›¤›nda toplam 300 bin kiﬂinin istihdam edildi¤ini
söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, 2005’te iﬂsizler ordusuna 400
bin kiﬂinin kat›ld›¤›n› bildirdi. TÜ‹K verilerine göre, Kas›m - Aral›k 2005 ve Ocak 2006’de iﬂsiz
say›s› 596 bine ç›kt›.

‘Türk Mal›’ yaz›yor ama
ithalatla üretiyoruz
Türkiye’nin sanayi politikas›n›n bulunmad›¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa’da sat›lan her
2 televizyondan birinin Türk mal› oldu¤unun söylendi¤ini, ancak bu sat›lan televizyonlar›n yüzde
97’sinin ithalata ba¤l› ara mal›yla üretildi¤ini ve

üstünde ‘Türk Mal›’ yazd›¤›n› söyledi.

deki büyümenin hissedilememesinin nedenlerin-

TOBB Baﬂkan›, 2002-2005 y›llar› aras›ndaki
yüzde 32’lik kümülatif büyümenin 3.8’inin kamu
taraf›ndan, geri kalan yüzde 28’inin ise özel sektör taraf›ndan yarat›ld›¤›n› bildirdi.

den biri oldu¤unu anlatan Hisarc›kl›o¤lu, vergi
ne kadar artarsa kay›td›ﬂ›n›n da o kadar artaca¤›n› söyledi.
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, geçen y›l ham pet-

‘Vergi artt›¤›nda
kay›td›ﬂ›l›k da artar’
Vergilerin 2005’te yüzde 18 oran›nda, yani 16
katrilyon lira artt›¤›n›, bu durumun da ekonomi-

rol ithalat›n›n azald›¤›n›, ancak trafi¤e ç›kan araç
say›s›n›n yüzde 65 artt›¤›n› belirterek, bu durumun kay›td›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmad›¤›n› gösterdi¤ini dile getirdi.
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az› meslektaﬂlar›m› k›zd›rma pahas›na çok
basit bir soru sormak istiyorum:

B

Bugün geldi¤imiz noktada Türk ekonomisinin itici gücü üretim mi yoksa tüketim mi?
“Hoppala bu da nereden ç›kt›?” demeyin, birazdan meram›m› anlataca¤›m.
Bu “tavuk mu yumurtadan ç›kar, yumurta m› tavuktan” tart›ﬂmas› y›llard›r ekonomi ile u¤raﬂanlar› meﬂgul eder diyorsan›z, Türkiye’de ne kadar
etti¤ine bir daha bakman›z› öneririm.

Nitekim bu y›lki toplant›da “Türkiye Ekonomisinde Durum, Riskler F›rsatlar” baﬂl›kl› bir sunum
yapan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, f›kralar ve zengin anekdotlarla süsledi¤i konuﬂmas›nda, para politikas›ndan Türk ekonomisinin rekabet gücüne, anlaml› bir “ufuk turu” yapt›.

Biliyorum Amerika’da bu tart›ﬂma çifte aç›¤a ra¤men “ekonomide büyümenin as›l motoru tüketimdir” mottosuyla epeydir devam ediyor.

Rifat Bey’in içeri¤i hayli zengin sunumuyla ilgili
detaylar haber sayfalar›m›zda yer al›yor, dolay›s›yla ben iﬂin o k›sm›na fazla de¤inmeyece¤im.

Fakat Türkiye’de “tüketim” hala ekonomiye yön
verenler taraf›ndan neredeyse yedi büyük günahtan biri olarak kabul ediliyor.

Beni as›l ilgilendiren Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun toplam 2 saati bulan zengin konuﬂmas›nda bir kez
bile “tüketim” laf›n› a¤z›na almam›ﬂ olmas›. Hatta iki de bir “Türkiye’de ekonominin sorunlar›n›
çözmenin tek yolu yat›r›m, üretim, istihdam ve
ihracattan geçer” derken bir kez bile günümüz
dünyas›nda ekonominin as›l motoru olarak kabul edilmeye baﬂlanan “tüketim” olgusuna at›f
yapmad›.

Nereden mi var›yorum bu kanaate?
Uzun zamand›r yapt›¤›m bir gözlem ama son örne¤i anlatay›m!
Hafta sonu ekonomi gazeteleri ile birlikte Ekonomi Muhabirleri Derne¤i (EMD) taraf›ndan ‹zmit
Green Park Otel’de düzenlenen “Kartepe Ekonomi Zirvesi”ndeydim.
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Sonuçta y›lda bir kez de olsa ekonomi bas›n›n›n
bir araya gelip hem kendi sorunlar›n› hem de
Türk ekonomisinin mevcut durumunu ve gelece¤ini tart›ﬂmas› birçok aç›dan kat›l›mc›lara entellektüel katk› sa¤l›yor.

EMD bu toplant›lar› her y›l geleneksel olarak gerçekleﬂtiriyor.

Öyle ki bir ara dayanamay›p “Sihirli laf bu; yat›r›m, üretim, istihdam ve ihracat. E¤er bu 4 maddeyi yerine getirmezsek yoksullu¤u yenemeyiz”
dedi.

Bence çok da iyi yap›yor.

“Hisarc›kl›o¤lu, Tüketiciler Derne¤i Baﬂkan› de-

¤il, 1 milyon 200 bin üyeye sahip TOBB’un Baﬂkan› tabii ki tüketimden de¤il üretimden, sanayiden, ihracattan, istihdamdan bahsedecek” diyenler ç›kabilir fakat zaten benim de eleﬂtirdi¤im
konu bu.

‹spanya’da basit bir giyim markas›ndan 10 milyar dolarl›k dünya markas› ç›karman›n s›rr› tüketim.

Tüketim tüketici derneklerine b›rak›lmayacak kadar önemli bir olgu!

‹ki mevsimlik giyinme al›ﬂkanl›¤›n›n giderek de¤iﬂti¤ini fark eden Zara üretim band›n› iki haftada bir vitrin yenilemeye göre kurgulayarak bir
dünya giyim devi yaratt›.

Dahas› küreselleﬂen pazar ekonomisinde “tüketim olgusu” tüketici derneklerinden çok üreticilerin ve onlar›n kurdu¤u derneklerin konusu.

Tüketim olgusunu dikkate alarak Zara sadece
global bir marka yaratmad› ayn› zamanda moda
olgusunu da alt üst etti.

Bugün art›k dünya ekonomisine tek baﬂ›na sanayi devrimi hatta teknoloji ve enformasyon devrimi yön vermiyor.

Moda dünyas›na “Fast Fashion” kavram›n› hediye etti.

Elbette bu olgular önemli.
Kimse kalk›p Hisarc›kl›o¤lu’nun “yat›r›m, üretim,
istihdam ve ihracat” sihirli dörtlüsü önemsizdir
demiyor. Fakat her ekonominin kalk›nmas› için
gerekli olan bu sihirli dörtlü asl›nda tek baﬂ›na
tüketim denen sihirli olguya dayan›yor.
Bugün art›k küresel pazar ekonomisine üretim
de¤il tüketim yön veriyor.
Tüketici talepleri her türlü üretim modelini alt
üst ediyor.
O kadar çok örnek var ki, hangi birini anlatay›m.
Tek baﬂ›na ‹spanya’dan dünyaya aç›lan Zara
markas›n› ele al›n mesela.
Neydi Zara’n›n s›rr›?
Devasa yat›r›m, h›zl› üretim, milyarlarca dolarl›k
toptan ihracat ya da on binlerce kiﬂilik istihdam
m›?
Hiç biri de¤il!
De¤iﬂen tüketici al›ﬂkanl›klar›n› do¤ru okumak!
Evet hepsi bu!

Avrupa’da baﬂlayan “h›zl› moda” modeli ﬂu s›ralar H & M ve Zara etkisinden dolay› Amerika’da
yay›l›yor.
“Peki bu yay›lmadan biz üreticilere ne?” diyorsan›z, s›k› durun.
Amerika h›zl› yenilenen vitrinlerden dolay› tekstil
ve konfeksiyonda Çin’e kayd›rd›¤› üretim bantlar›n› mesafe uzakl›¤›ndan dolay› tekrar Meksika
gibi komﬂu ülkelere kayd›rmaya baﬂlam›ﬂ. Türkiye’yi bile h›z konusunda Çin ve Hindistan’a tercih edece¤ini belirtiyor uzmanlar. Avrupa ise bütün rekabet avantaj›na ra¤men Çin yerine yak›nl›¤›ndan dolay› baz› alanlarda Türkiye’yi tercih
ediyor.
Bitti bitecek denilen tekstil ve konfeksiyon sektöründe bu güne kadar milyarlarca dolarl›k makine yat›r›m› ve üretim yap›ld›.
Nereden baksan›z bu sektörde 3 milyona yak›n
kiﬂi istihdam ediliyor. Fakat art›k bu sektörün
gelece¤i üretim ve yat›r›mdan de¤il, tüketim olgusundan geçiyor.
Ne dersiniz Rifat Bey, sizin sihirli formülün baﬂ›na art›k tüketim olgusunu eklemek gerekmiyor
mu?
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afta sonu benim de üyesi olud¤um Ekonomi Muhabirleri Derne¤i’nin Ekonomi
Zirvesi’nde TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu dinledik. Türkiye’nin ilk kez s›f›r bütçe
aç›¤›na do¤ru gitmekte oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Borç alan emir al›r. E¤er borç ve emir
almak istemiyorsak bütçe aç›¤› vermemeliyiz”
dedi.

H

Bütçe aç›¤›n› kapatmakta son y›llarda bir hayli
yol katettik. Millî gelirin yüzde 16.5’inden dört
y›lda yüzde 2’ye geriledi. Bu rakam hal› alt›na
süpürülmüﬂ harcamalarla gerçekte yüzde 3-4’e
ç›ksa bile, Ab kriteri olan yüzde 3’e çok yak›n.
AB’nin büyük ülkelerinden daha iyi durumday›z.
‹yileﬂmenin devam› zor. Ancak bütçe aç›¤›nda
iyileﬂtirmede galiba yolun sanuna yaklaﬂt›k. Gerçi geçen y›l yap›lan özelleﬂtirmelerin bu y›la sarkan ödemeleri bütçeyi iyileﬂtirecek ama bu yine
yüzde 2 ve alt›na inmeyi bir hayli zorlaﬂt›rabilir.
Bunun belli baﬂl› gerekçelerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
• Bütçede iyileﬂme sa¤lamak her ﬂeyden önce
faiz giderlerine çok ba¤l›. Faiz giderlerinden kast›m›z da iç borç faiz giderleri. Bütçenin en büyük
kalemi buydu. Bitiﬂikteki tabloda son y›llarda faiz ödemelerinde sa¤lanan iyileﬂme görülüyor.
2003’te 52.7 milyar YTL’ye kadar ç›kan iç borç
288

faiz ödemesi geçen y›l 39.2 milyar YTL’ye indi.
Bütçenin faiz giderlerinin GSMH’ye oran› ise
2001’de yü zde 21.2’den 2005’de yüzde 8.1’e
geriledi.
• Ayn› dönemde bütçe aç›¤›n›n millî gelire oran›n›n yüzde 16.5 düzeyinden yüzde 2’ye inmesinde faiz düﬂüﬂleri en önemli rolü oynad›. Reel Hazine faizi 2001’de ortalama yüzde 27.0 iken
2005’te yüzde 8.2’ye indi.
• E¤er faiz ödemeleri düﬂmeseydi ve 19992002 dönemi ortalamas› kadar ödeme yap›lsayd›, son üç y›lda fazladan 66.9 milyar YTL ödenecekti. Bu rakam da bu y›lki bütçe büyüklü¤ünün
yaklaﬂ›k yüzde 40’›n› oluﬂturuyor. Yani faizde iyileﬂme sa¤lanmadan bütçede iyileﬂmenin sürmesi çok zor.
• Faiz cephesinde ise yolun sonuna yaklaﬂt›¤›m›z› dün belirttik. Zaten piyasa aktörleri geçmiﬂ
y›l e¤ilimlerinin devam etmesi halinde bile faizlerde yüzde 1-3 aras›nda düﬂüﬂ bekliyordu. Bu
beklentinin ard›ndan dünya likiditesinde daralma ve faiz oranlar›nda art›ﬂlar gündeme geldi.
Geliﬂmekte olan ülkelerden ve Türkiye’den sermaye ç›k›ﬂ› baﬂlad›. D›ﬂardaki bu geliﬂmeler faiz düﬂüﬂünü zorlaﬂt›r›yor veya çok s›n›rl›yor.
• ‹çeride ise Merkez Bankas›’na atama riski
do¤du. Bu riskin faizlere yans›mas› söz konusu.

yonun 10 puan üzerinde vergi art›ﬂ› ile karﬂ›laﬂan özel sektörün aç›¤› oluﬂmuﬂ.

Bu sorun çözülse bile IMF ile iliﬂkilerin nas›l yeniden ray›na sokulaca¤› ayr› bir soru iﬂareti. Bunun yan›nda genel seçim ve Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimi giderek yaklaﬂ›yor. Bu iki seçimin belli bir
stres yaratmas› ve faizler üzerinde etkili olmas›
beklenebilir.

D›ﬂ kaynak belirleyici- Bu aç›k da d›ﬂ kaynakla
ve büyük ölçüde borçlanmayla finanse ediliyor.
Dolay›s›yla faiz düﬂüﬂlerinde oldu¤u gibi, özel
sektörün tasarruf aç›¤›n›n karﬂ›lanmas›nda da
d›ﬂ kaynak ak›ﬂ›n›n devam etmesi belirleyici konumda. D›ﬂ kaynak ak›ﬂ›n›n kesilmesi veya tersine dönmesi, bütçe ve faiz konular›nda iyileﬂmeleri durdurabilir veya tersine döndürebilir.

• Son olarak yüzde 5.3 düzeyine gerileyen reel
faizlerin düﬂüﬂü duracaksa bütçeye yapt›¤› katk›
da s›n›rl› olacak. O zaman bütçe aç›¤›n› s›f›rlamak ancak özel kesime yeni vergiler koymakla
mümkün. Ama özel sektörün de tasarruf aç›¤›
ortaya ç›kt›. 2004 y›l›nda milli gelirin yüzde
0.7’si ve 2005’te de yüzde 4.4’ü oran›nda özel
sektör tasarruf aç›¤› verdi.

Enflasyon ve faiz düﬂüﬂünden sonra galiba bütçeyi iyileﬂtirmenin de ayma¤›n› yemiﬂ bulunuyoruz. Hükümet’in ekonomideki ad›mlar›n› bunlar›n bilincinde atmas›nda büyük yarar var.

Bu aç›¤›n oluﬂmas›nda, Say›n Hisarc›kl›o¤lu’nun
belirtti¤i enflasyonun 10 puan üzerinde vergi art›ﬂ› etkili olabilir. Devlet aç›¤›n› azalt›rken enflas-

Sonuç- “Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dönemin sorunlar›d›r”

Ne kadar faiz düﬂüﬂü o kadar bütçede iyileﬂmesi
Y›llar

‹ç borç faizi
ödemesi
(milyar YTL)

GSMH’ya
oran›
(%)

Bütçe aç›¤›n›n
GSMH’ya
oran› (%)

Reel
Hazine
faizi (%)

1999

9,825

12.6

11.6

26.3

2000

18.792

15.0

10.2

-10.9

2001

37.494

21.2

16.5

27.0

2002

46.807

17.0

14.6

13.7

2003

52.719

14.8

11.2

15.9

2004

50.053

11.6

7.1

12.7

2005

39.270

8.1

2.0

8.2
Kaynak: Maliye ve Hazine
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afta sonu ‹zmit Kartepe’de ekonomi zirvesi vard›. ﬁehirlerde bahar›n ilk iﬂaretçisi
meyve a¤açlar› çiçek açarken, deniz seviyesinden bin 200 metre yükseklikteki kayak
merkezi beyaz örtüsünü kald›rmam›ﬂ. Baﬂta ‹stanbul olmak üzere civar illerden gelenler karlar
erimeden bir tur daha diyerek kayak yap›yor. Tatilcilerin tad›n› ç›kard›¤› manzaray›, Green Park
Oteli’nin toplant› salonunu dolduran Ekonomi
Muhabirleri Derne¤i’ne üye gazeteciler sadece
molalarda seyredebiliyor. Çünkü geliﬂ gayeleri
Odalar Birli¤i Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu dinlemek, onunla fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmak.

H

Editöründen muhabirine kadar ekonomi gündemini ﬂekillendiren isimler, tekstildeki durgunlu¤u, turist say›s›ndaki azalmay›, Merkez Bankas›
tart›ﬂmalar› ve ﬁemdinli ‹ddianamesi’nin yol açt›¤› siyasi gerilimi bir de iﬂ dünyas›n›n çat› örgütünün baﬂkan› ile müzakere etmek istiyor. Odalar Birli¤i Baﬂkan›, spor k›yafeti, f›kra ve ilginç
hat›ralarla süsledi¤i konuﬂmas›nda rahat bir
portre sergiliyor. Sanki tak›m elbise giymeyerek
muhataplar›na önceki toplant›lardan daha yak›n
oldu¤u mesaj›n› veriyor. Kürsüye ba¤l› kalmadan, çarp›c› istatistiklerle zenginleﬂtirilmiﬂ sunumunu anlat›rken, görüntüler de ekrana yans›yor.
Bütün Kayserililer gibi o da konuya uygun f›kralarla dinleyicileri heyecand›r›yor. Bürokrasinin
a¤›r iﬂleyen çarklar›ndan ne kadar bunald›¤›n›
anlat›rken, ilginç bir anekdot aktar›yor. “Say›n
Ali Babacan baﬂkanl›¤›ndaki ekonomi toplant›lar›nda karar al›n›yor. Bürokratlar ‘tamam yapar›z’
diyor. Bir ay sonra yine bir araya geliyoruz. De¤i290

ﬂen bir ﬂey yok. Birkaç kez ayn› manzara tekrarlan›yor. Bir gün toplant›da say›n bakandan söz
ald›m ve dedim ki: ‘Efendim art›k burama kadar
geldi. Bu bürokratlar her ﬂeyi düﬂünüp yapm›ﬂ,
bir ﬂeyi yapmam›ﬂ. Allah’tan bürokrat›n o¤lu da
bürokrat olur kanununu ç›karmam›ﬂlar. Yoksa
vay halimize’ Arkas›ndan döndüm bürokratlara,
sizin çocuklar›n›z› biz iﬂe alaca¤›z. Taleplerimize
düﬂman gibi bakmay›n.” Sanayinin karakutusu
diye nitelendirilen envanterin olmamas›n› ise hay›flanarak anlat›yor. Kendilerinin sanayi envanterini bilgisayar ortam›na aktaracak altyap›ya sahip olduklar›n› vurgularken, “‹zin versinler sanayideki belirsizli¤e son verecek sistemi kural›m.
Say›n Baﬂbakan önündeki bilgisayar ekran›ndan
Türkiye’de hangi sektörde kaç kiﬂi iﬂsiz kald›,
yat›r›m aç›¤› olan alanlar ne, hepsini an›nda ekrandan takip etsin” ifadelerini kullan›yor. Baﬂkan›n, soru cevap fasl›nda daha dikkatli bilr dil kullanmas› gözden kaçm›yor. Bir sonraki genel seçimde siyasete girip girmeyece¤i yada Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’ndeki seçimlerde TOBB’un bir
aday›n›n olup olmayaca¤› yönündeki sorular› usta bir dille geçiﬂtiriyor. Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi baﬂkan› durumu fark etmiﬂ
olacak ki baﬂkandan. ‘Bir de ‹stanbul’da böyle
bir sohbet toplant›s› düzenleyelim. Kalan sorular› orada cevapland›rs›n’ diyerek kaﬂla göz aras›nda yeni bir toplant› sözü daha al›yor. TOBB
Baﬂkan›’n› dinledikten sonra hat›ra foto¤raf› çekiliyor. Bu arada bir gazetenin ekonomi editörü
kula¤›ma ﬂunlar› f›s›ld›yor. “‹ﬂadamlar› toplant›larda tak›m elbise giymesin. Spor k›yafetlerle
daha bol malzeme veriyorlar.”
Son bir not da yol hakk›nda. ‹stanbul’a bir buçuk
saat mesafedeki tesislere gelmek için meﬂakkatli bir yolculu¤a raz› olmak gerekiyor. Otoban
s›n›r›ndaki Maﬂukiye ile zirve aras›ndaki mesafa
48 kilometre. Ancak yolun bir bölümü toprak.
Dik ve keskin virajlar›n ço¤unda bariyer yok. Sisli havalara karﬂ› da kedi gözü denilen reflektörler konulmam›ﬂ. Tesislerin devlet elindeyken ad›
bile duyulmam›ﬂt›. ﬁimdi turizmin yeni gözdeleri
aras›na girmeye aday Kartepe’nin yolunu buraya
yak›ﬂ›r hale getirme görevi yine devlete düﬂüyor.
Yoldan kaynaklanan bir kazan›n turizme verece¤i zarar günü birlik hesaplar›n çok üzerinde olacakt›r.

Nisan 2006
Gözlem Gazetesi 01.04.2006
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Mermercinin de büyük sorunu enerji

Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, günümüzde

Hisarc›kl›o¤lu, enerji fiyatlar›ndaki yüksekli¤in
sanayicinin ve tüccar›n belini büken, ekonomik
geliﬂmesini engelleyen sormalar›n en önemlilerinden biri oldu¤unu ifade ederken, enerji maliyetindeki yüksekli¤e ülke kaynaklar›n›n verimli
bir ﬂekilde kullanmadan elektrik üretilmesinin
yol açt›¤›n› belirterek, “Ülke gerçekleriyle ba¤daﬂan enerji politikalar›na sahip olmal›y›z. Enerji fiyatlar›ndaki yüksekli¤in bir baﬂka sebebide
enerji piyasas›ndaki serbestli¤e tam olarak gidilmemiﬂ olmas›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik göstergelerdeki iyileﬂmenin istihdama yans›mad›¤›na da dikkat ederek ﬂunlar› söyledi:

T

özellikle mermercili¤in ülke ekonomisine

büyük f›rsatlar sundu¤unu ifade ederek, en büyük zenginli¤i mermer olan Afyon’da tespit edilmiﬂ 500 milyar metreküp rezervin bulundu¤unu
belirtti ve “‹talya, Afyon’dan iﬂlenmiﬂ ya da iﬂlenmemiﬂ mermeri sat›n al›p, en az birkaç misli fiyatla di¤er ülkelere satmaktad›r” dedi.

“‹ﬂlenmiﬂ mermer ihracat› önemli”
TOBB Baﬂkan›, Afyon mermerinin iﬂlenmiﬂ olarak ihraç edilmesi halinde ülke ekonomisine döviz girdisi olarak büyük katk› sa¤lamas›n›n yan›

“Bunun en önemli sebebi, istahdam›n üzerindeki vergi yükünün aya¤›m›za ba¤ olmas›d›r. ‹stihdam› cezaland›ran de¤il, teﬂvik eden politikalara
ihtiyac›m›z var.

s›ra sektörün at›l›mlar›na da neden olaca¤›n›
vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, Afyon reel sektörünün
sorunlar›n›n çözümüne her türlü katk›ya koymaya haz›r oldu¤unu da kaydetti.

Uluslararas› rekabet ve sermaye f›rt›nas› sektörlerin önüne sorunlar ç›karmaktad›r. Kal›c› sorunlar›n çözümü kal›c› uygulamalarla mümkün
olur.”

En talihsiz milletiz
Afyon’un en büyük do¤al zenginli¤inin mermer
oldu¤unu vurgulayan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹scehisar mermer ocaklar›n›n Milattan
önce 10. Yüzy›l’dan beri iﬂletildi¤ini hat›rlatarak,
ﬂöyle dedi:
“Romal›lar devrinde ﬂöhret bulan beyaz, pembe,
koyu menekﬂe, mavi damarl› mermerler dünyan›n en güzel mermerleri, olarak ün salm›ﬂt›r. Avrupa’da Roma döneminden beri, Romal›lar baﬂta olmak üzere tarihi eserlerin ço¤u Afyon mer-

292

merinden yap›lm›ﬂt›r. Bütün bunlar, bu do¤al
zenginli¤imizin hakl› ﬂöhretini gözler önüne sermektedir.
Ancak bizim bu ﬂöhretten ne kadar istifade etti¤imiz de sorgulanmal›d›r. Herhalde yeryüzünde
sahip olduklar› zenginlikleri verimli bir ﬂekilde
kullanma ve onlar› tüm dünyaya tan›tma noktas›nda bizler kadar talihsiz millet görülmemiﬂtir.
Türkiye’nin do¤al zenginliklerinden ne kadar istifade etti¤inin sorgulanmas› gerekir.”

Günboyu Gazetesi 01.04.2006

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile
Avrasya ülkeleri aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerin henüz arzu edilen düzeye gelmedi¤ini söyledi. 2. Avrasya Ticaret ve Sanayi Odalar› Zirvesi’ne haz›rl›k yapmak amac›yla Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve KKTC’nin Ankara büyükelçileri ve Ticari Müﬂavirleri, Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde birlik merkezinde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma yeme¤inde bir araya geldiler.
Çal›ﬂma yeme¤i öncesinde bas›n mensuplar›na
aç›klama yapan Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile Avrasya ülkeleri aras›ndaki ticari ve ekonomik iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesinin bölge bar›ﬂ›n›n güçlendirilmesine ve refah art›ﬂ›na da katk› sa¤layaca¤›n›
bildirdi. Bölgede refah ve sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›n›n, büyük ölçüde enerji kaynaklar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤iyle yak›ndan ilgili oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu kaynaklardan en iyi ﬂekilde yararlan›larak, bölge içi ticaret ve yat›¤r›mlar›n canland›r›lmas›, böylece bölge ekonomilerinin güçlendirilmesinin gerekti¤ini
kaydetti. Bu aç›dan, enerji alan›nda ikili ve çok
tarafl› iﬂbirli¤ine gidilerek, bölgedeki geniﬂ enerji kaynaklar›n›n, güvenli bir ﬂekilde di¤er bölge
pazarlar›na aktar›lmas›n›n çok önemli oldu¤unu
anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bu çerçevede, bu yüzy›l›n
en önemli projelerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi’nin Avrasya’da güçlü ve
kapsaml› iﬂbirli¤i a¤›n›n, gerçekleﬂebilece¤ini
gösterdi¤ini kaydetti.

T

yap›lmas› gerekenler konusundaki düﬂüncelerini
de dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti:
“Ortak ücret ve tarife politikas›n›n uygulamaya
konulmas›, Gümrük altyaps›nda rehabilitasyon
çal›ﬂmalar›na h›z kazand›r›lmas›, Avrupa ülkeleri
aras›nda, belirli bir kota sistemine göre serbest
ve sorunsuz geçiﬂ imkan› sa¤layan sistemin
benzerinin oluﬂturulmas›. Ortak kara taﬂ›mac›l›¤› ﬂirketleri kurulmas›n›n teﬂvik edilmesi ve
kombine taﬂ›mac›l›¤›n geliﬂtirilmesiyle büyük
faydalar temin edilecektir. Bir baﬂka ortak giriﬂimimiz de Orta Asya ekonomilerinde, özellikle
hizmet ve lojistik sektörlerde bölgesel entegrasyonun ve rekabetin geliﬂmesini sa¤lamak için
tarihsel ‹pek Yolu’nun yeniden faaliyete geçmesinde, stratejik bir konuma sahip olan ülkelerimizin, ulaﬂ›m ve lojistik imkanlar›n›n geliﬂtiriltirilmesi için her türlü iﬂbirli¤ini de¤erlendirmeliyiz.
Bununla birlikte, Kars-Tiflis demiryolu projesinin
ivedilikle tamamlanmas›, ‹stanbul-Almat› konteyner demiryolu hatt›n›n etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›, fayda sa¤layacakt›r. Turizm alan›nda, sektörün ilgili kuruluﬂ ve temsilcileriyle ortak etkinliklerin düzenlenmesi, özel havayollar›n›n, charter uçuﬂlar›n›n art›r›lmas› yönünde, çal›ﬂmalara
destek ve teﬂvik verilmesi, fayda sa¤layacakt›r.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üye olmas›yla birlikte. Avrupa Birli¤i art›k Kafkasya ile komﬂu haline
gelecek ve Orta Asya’ya geçiﬂ imkan› elde edecektir. Öte yandan, Türkiye’nin AB üyeli¤i, sade-

Yap›lmas› gerekenler

ce Türkiye ile de¤il, bölge ülkeleri için de önem-

Bölgedeki dinamizmi hayata geçirmek amac›yla

li avantajlar sa¤layacakt›r.”
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