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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”

(1929) Mustafa Kemal Atatürk 
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TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
İLE İLGİLİ 01 OCAK 2010 – 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA

 (365 GÜN)  YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI 20.481 ADET
(ORTALAMA HER GÜN, 56 HABERE KONU OLUNMUŞ)

*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI 1.111  ADET
(ORTALAMA HER GÜN, 3 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)

*KAPSADIĞI ALAN 569 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA HER 8 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA 
HİÇBİR HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)

*YÜZÖLÇÜMÜ 136 78 00 cm² (136.78 m²)

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN 439 SAAT 02 DAK. 04 SAN.
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL) 235 SAAT 54 DAK. 07 SAN.
(TOPLAM 40 BİN 496 DAKİKA, YANİ YAKLAŞIK HER GÜN, 111 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER 
BÜLTENİNE KONU EDİLMİŞ)
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Kayıtdışılık varsa güçlü şirket olmaz
Hisarcıklıoğlu, kurumsallaşamayan şirketlerin yok olduklarını belirterek ‘Kayıtdışının olduğu yerde güçlü 
şirketler de olmaz’ dedi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, rekabet için kurumsal yönetim konulu 
‘3. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’’nde yaptığı ko-
nuşmada, kurumsallaşmanın aile şirketleri döneminin ka-
panması demek olmadığına işaret etti. Hisarcıklıoğlu, tam 
tersine aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması, kazanç-
ların artırılması ve planlı büyümenin sağlanabilmesi anla-
mına geldiğini söyledi. Dünya üzerinde 200 yıllık tarihi olan 
100’ün üzerinde aile şirketi olduğunun bilindiğini, en büyük 
500 şirketin ise 200’ünün aile şirketi olduğunu belirten Hi-
sarcıklıoğlu ‘Bizde de en büyük şirketlerimiz kurumsallaşa-
madıkları için yok oluyorlar. Ülkemizde pek çok örnek var. 
Bizim şirketlerimiz kurumsallaşmak yerine kurumu sallıyor-
lar. Bu şirketlerin hepsi ülkemizin, 72 milyonun malıdır. O 
yüzden kurumsallaşarak ayakta kalmak zorundadır’’ dedi.

Şartlar buna zorluyor
KAYITDIŞI ekonominin olduğu yerde kurumsallaşmanın 
olamayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Maalesef Türkiye’nin mevcut şu anki yapısı, Türkiye’de-
ki şirketleri kayıtdışına çalışmaya zorlamaktadır. Kayıtdışı 
ekonominin olduğu yerlerde güçlü şirketler de olmaz. Pat-
rona bağlı şirketler olur. Demokrasinin kalitesinden bahse-
debilmemiz için, kayıtlı ekonominin oranından bahsediyor 
olmamız lazım.”

15 Ocak 2010
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Girişimcimiz Afgan halkının korumasında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Afganistan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Pakistan Ticaret ve 
Sanayi Odaları federasyonu temsilcileri İstanbul Forumu’nun 4. toplantısı için biraraya geldi.

26 Ocak 2010

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afgan ve Pakistanlı bü-
rokrat ve işadamlarına yönelik yaptığı konuşmada, “Üret-
mek ve beraber yatırım yapmak istiyoruz. İstihdam piya-
sasının taleplerine uygun becerilerle donatmak istiyoruz. 
Bunları hükümetlerimizin desteğiyle yapabiliriz” dedi.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Şu ana kadar güvenlik ko-
nusunun arkasına sığınmadık. Zaten Türk mühendisleri, 
işçileri Afganistan ve Pakistan’da. Size güvenlik konusunu 
şikâyet ederek gelmiyoruz. Bizim girişimcimiz mühendisimiz 
Afganistan halkının koruması altındadır. Sizden istediğimiz 
bize destek vermenizdir. Yaklaşımınız bürokrasimiz için de 
çok iyi bir mesaj olacaktır.” Zirveye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Dr. Zalmai Rassoul, 
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve iki ülke-
nin ticaret ve sanayi odalarından temsilciler katıldı. 

Dünya nüfusunun yüzde 75’i
Hisarcıklıoğlu, Pakistan, Afganistan ve Türkiye’nin Avras-
ya coğrafyasının en önemli üç ülkesi olduğunu belirterek, 
“Dünya nüfusunun yüzde 75‘i bu kıtada yaşıyor. Avrasya 
krizden önce dünya GSMH’nin yüzde 60’ına, enerji kay-
naklarının dörtte üçüne sahip. Bugün diplomatik ve askeri 
konular daha ön planda ancak bizler halkları birbirine yakın-
laştırma, halkların refahına katkıda bulunmaya ve ticaretin 
artması için ortam hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da güvenli bir barış or-
tamının sadece ekonomik gelişmelerle mümkün olduğunu 
belirtti.
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Bu elbise dar geliyor yeniden dizayn edilmeli

HİSARCIKLIOĞLU´NUN 5 ÖNEMLİ MESAJI

 Mevcut sistemin çivisi çıktı. Yeniden bir anayasa şart. 

 İki çıpa aranıyorsa, bunlar güçlü ekonomi ve kaliteli demok-
rasidir. 

 Türkiye mevcut gündemlerden sıyrılıp önüne bakmalı.

 Kayıtdışında sistem eliyle iki taraf da birbirini idare ediyor.

 Bütün iş âlemi, odalar, borsalar da sistemden şikâyetçi 
ama hepsi sistemin içinde. 
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Sistemin Çivisi Çıktı
TOBB Başkanı, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Güçlü ekonomi ve 
demokrasi hedefini işaret eden Hisarcıklıoğlu, ‘Yeniden bir anayasa yazamazsak, bu elbise bize dar 
gelmeye devam eder.’ dedi. 

4 Şubat 2010

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, güçlü bir ekonominin ancak “kaliteli bir demok-
rasi” ile mümkün olduğunu belirterek, “Bu sistemin çivisi 
çıkmış durumda. Bu elbise bize artık dar geliyor. Bütün bu 
elbisenin yeniden dizayn edilebilmesinin yolu, milletin, 72 
milyonun mutabakat sözleşmesi olan anayasadan başla-
maktır. Yeniden bir anayasayı yazamazsak, bu elbise bize 
dar gelmeye devam eder.” dedi. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafın-
dan düzenlenen “2010’a İlişkin Beklentiler” konulu toplantı-
ya katılan Hisarcıklıoğlu, hem siyasetin hem de ekonominin 
aktörlerine önemli mesajlar verdi. Türkiye’deki güncel tartış-
maların ekonomiye de siyasete de zarar verdiğine değinen 
Hisarcıklıoğlu, “Mevcut sistemin çivisi çıkmış durumda. Sis-
temin neresini yamamaya çalışsanız, öbür tarafından arıza 
veriyor. Sistemin tamamını yeniden dizayn etmeliyiz. Yeni-
den dizayn edemediğiniz sürece bir tarafından ele alacağız, 
öbür taraf elimizde kalacak. Onun için günü kurtaracak, bu-
günü kurtaracak işlere bakmamamız lazım.” diye konuştu. 

Sistemin tüm vatandaşları “defolu” hale getirdiğini öne sü-
ren Hisarcıklıoğlu, “Zannediyorlar ki hesap vermeyen bir tek 
tüccar ve sanayici. Bakın bu memleketin en üst makamın-
dan el altına kadar… Hesap vermeyen adam, hesap sora-
bilir mi? Hesap sormaya kalksan, ‘Getir bakalım şu tarihte 
yaptığın işlemi’ diyorlar. O da ‘Ya ben yanlış yapmışım’ de-
yip içine kapanıyor.” dedi. 

Demokrasinin kaliteli olması için güçlü ekonomiye, güçlü 
ekonomi için de kaliteli bir demokrasiye ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Eğer iki tane çıpa aranıyor-
sa, iki çıpa güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasidir. Çün-
kü ekmek ve hürriyet birbirinden ayrılmaz. Bundan dolayı 
Türkiye’nin mevcut gündemlerden sıyrılıp önüne bakıyor 
olması, geleceğine bakıyor olması lazım.” diye konuştu. 

Ayağımızdaki zincirleri çıkarın 

1982 Anayasası’na göre oluşturulan ekonomik kalkınma 
modelinin “Kalkınma yüzde 50 devlet, yüzde 50 özel sektör 
eliyle olur.” mantığına dayandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
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şunları söyledi: “Ama 90’larda duvar yıkıldı, küreselleşme 
geldi. Devlet eliyle kalkınmanın olamayacağı, SSCB’nin 
dağılımıyla ortaya çıktı. Özel sektör eliyle kalkınma olacağı 
anlaşıldı. Benim anayasam ne diyor?

20 sene geçmiş, benim anayasam diyor ki ‘Kalkınma devlet 
ve özel sektör eliyle olacak.’ Ben koşmak istiyorum, aya-
ğımda zincir var. Ben de diyorum ki: Bizim ayağımızdaki bu 
zinciri çıkarın. Bununla biz koşamayız. Benim önümde daha 
16 rakip var. Ben yüzde 6 küçülürken, rakiplerim yüzde 8 
büyüdü. Benim ayağımdaki prangayı çıkarın ki ben koşa-
cağım.”

Hesap sorabilecek kim var

Hisarcıklıoğlu, “Bazen gittiğim yerlerde soruyorum, vergi 
ödül törenlerinde soruyorum. Alnını gererek, göğsünü ge-
rerek bu memlekette hesap sorabilecek kim var? Demok-
rasinin kalitesinden bahsetmek istiyorsak, hesap sormak 
üzerinden başlamak lazım. ‘Hesap sorabilecek misin, seni 
idare edenlerden korkusuzca hesap sorabilir misin?’ diyo-
rum. Bin kişinin içinde ya parmak kalkmıyor ya da bir iki 
parmak kalkıyor. O zaman demokrasinin kalitesinden bah-
sedebilmemiz mümkün değil.” dedi. 

Türkiye’deki sistemin işadamlarını da vatandaşları da kayıt 
dışına ittiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Gelişmiş ülkelerde 
sistem kayıtlı ekonomiyi destekler. Bizim sistem ise vatan-

daşına, ‘Ben sana geç derim ama sen kayıtlı ekonomiye 
geçme. Defon olsun ki bana hesap sorama.’ diyor. Zaten 
sistem bunun üzerine kurulmuş. Biz hesap soruyormuş gibi 
yapıyoruz, onlar da bize hesap soruyormuş gibi yapıyor. İki 
taraf da birbirini idare ediyor. Hesap sorabileceğimiz tek bir 
yer var. O da sandık. O sandık da olmazsa halimiz daha 
perişan. O sandığı kaybetmememiz lazım.” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de milletvekillerinin halk tarafından 
değil parti liderleri tarafından seçildiğine işaret ederek, “Sen 
kime oy veriyorsun? Partinin liderine oy veriyorsun aslında. 
Bizim sorunumuzu kim çözecek? Lider mi çözecek?” dedi. 
Bu konuda sistemi eleştirmek gerektiğini belirten Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu: “Bütün iş âleminde, odalarda, borsa-
larda herkes sistemden şikayetçiydi. Hepsi sistemin içinde 
şu anda. Sistem onun öyle çalışmasını gerektiriyor çünkü.”

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise 
güncel çekişmeleri bir yana bırakıp milli hedefl erin belirlen-
mesi gerektiğini belirterek, “Bizim Ergenekon, balyoz, çekiç, 
yumruk yapılanmalarına değil, önümüzdeki yılların süper 
Türkiye’sini oluşturacak zihinlere, zihniyete ve buna uygun 
çalışmalara ihtiyacımız var.” dedi. (HABER MERKEZİ)
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Sadece Demokrasinin Tarafıyız

Cambaza Baktıkça Cepten Gidiyor

Bir ülkenin gücünün, o ülkenin güçlü ekonomisi ve kaliteli 
demokrasisi ile ölçülebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye´nin en demokratik kuruluşu neresidir derseniz, en 
demokratik sistemi işleten TOBB´dur. Biz tek yerin tarafıyız, 
demokrasinin tarafıyız” dedi. Konuşmasının ardından ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, TBMM´deki 

kavga görüntüleri ile ilgili olarak, “Kavganın olduğu yerde 
bereket olmaz. Önümüzdeki günlerde Türkiye´nin birlik ve 
beraberliğe ihtiyacı var. Farklı düşünceler olabilir. Bu da de-
mokrasinin gereği. Farklı düşüneceğiz ama bu ülkenin hay-
rına olan işi hep beraber yapacağız” diye konuştu. 

Kamu yönetiminin işleyişini düzeltmek için mevzuat refor-
muna ihtiyaç olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Kişi başı-
na gelirde 10 bin dolara dayandık. Odaklanmamız gereken 
yer burası. Ne olur cambaza bakmayalım. Cambaza baktık-
ça cepten gidiyor. Cepleri boşaltmak istemiyorsak, bugün 
olanlara değil, ileriye doğru bakmak zorundayız” dedi. Ka-

mudaki yönetim biçimini eleştiren Hisarcıklıoğlu, “Kamu ida-
resinde iş yapmazsan, teftişten geçersin, teftişten geçince 
yükselirsin. Kamuda böyle. Sen şimdi ‘Tek hata yaparsan, 
yakarım dersen, adam da yanmamak için tek bir iş yapmı-
yor” diye konuştu. 

4 Şubat 2010
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Bu sistemin çivisi çıktı demokraside kalite yok
‘Herkes defolu sistemin çivisi çıktı’
MÜSİAD yöneticileriyle bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldukça sert bir konuşma yaptı. 
Hisarcıklıoğlu, “Memlekette göğsünü gererek hesap soracak kim var? diye sorudu. 

4 Şubat 2010

Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayan MÜSİAD Başkan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede (sağda) “Ergenekon, 
Balyoz yapılanmaları değil, süper Türkiye’yi oluş-
turacak zihinler lazım” dedi.

Sistemin çivisinin çıktığını söyleyen TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, “Sistem bütün vatandaşları de-
folu hale getirdi. Bu memlekette göğsünü gererek 
hesap sorabilecek kim var? O zaman demokrasi-
nin kalitesinden bahsetmek mümkün değil” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, yeni Anayasa istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Maalesef sistemin çivisi 
çıkmış durumda, Neresini yamamaya çalışsanız, 
öbür tarafından arıza veriyor. Sistemin tamamını 
yeniden dizayn etmeliyiz” diye konuştu. Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) zi-

yaret eden Hisarcıklıoğlu, yeni bir Anayasa çağ-
rısında bulundu.

Türkiye’nin mevcut gündemlerden sıyrılıp gelece-
ğine bakması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğ-
lu, “Sistemi yeniden dizayn edemediğiniz sürece 
bir tarafından ele alacağız, öbür taraf elimizde 
kalacak. Onun için günü kurtaracak işlere bak-
mamamız lazım. Kavga edersek bereket gider. 
Kardeş kardeşle kavga etmez. Farklı düşünce ve 
fi kirler bizi birbirimizle kavga ettirmemeli” dedi.

HESAP VEREMEYEN HESAP DA SORAMAZ

Hisarcıklıoğlu, hesap veremeyenin hesap sora-
mayacağını, demokrasinin vatandaşın ve bireyin 
hesap sorması demek olduğunun altını çizdi. Hi-
sarcıklıoğlu, “Demokrasi kalitesinden bahsetmek 
istiyorsak, hesap sormak üzerinden başlamak 
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lazım. Bu memlekette göğsünü gererek hesap 
sorabilecek kim var? Gittiğim yerlerde ‘Seni idare 
edenlerden korkusuzca hesap sorabilir misin?’ di-
yorum. Bir iki parmak kalkıyor. O zaman demokra-
sinin kalitesinden bahsetmek mümkün değil” diye 
konuştu. Sistemin bütün vatandaşları defolu hale 
getirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 
“Bu elbise bize artık dar geliyor. Elbiseyi yeniden 
dizayn etmenin yolu, 72 milyonun mutabakat söz-
leşmesi Anayasa’dan başlamak. Beraber Anaya-
sa yazmazsak, elbise dar gelmeye devam eder.” 

Ayağımdaki zinciri çıkarın

Yeni Anayasa isteyen TOBB Başkanı, “Koşmak 
istiyorum. Ayağımda zincir var. Bunu çıkartın” 
dedi.

4 Şubat 2010
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Allah’tan seçim sandığına kamera koymuyorlar

Din, vicdan, düşünce ve teşebbüse sınır getirmeyin

Vatandaşa ‘kayıtdışı kal’ diyor

4 Şubat 2010

Milletin hesap sorabildiği tek yerin seçim sandığı olduğunu 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Tek bir yer var, milletin hesap so-
rabildiği yer, o da sandık. Allah’tan oraya kamera mamera 
girmedi de o örtünün arkasında millet kendi hür iradesiy-

le oyunu kullanabiliyor. Allah’tan o sandık var. Sandık da 
olmasa halimiz daha da perişan. Sandığı kaybetmememiz 
lazım” şeklinde konuştu.

Din, vicdan, düşünce ve teşebbüs hürriyetinin önemine de 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bunlara sınır getirilemeyeceği-
ni, teşebbüs hürriyeti olmadan zenginleşebilmenin müm-
kün olamayacağını, düşünceye pranga vurulduğu sürece 
fi kir geliştirilemeyeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, gazeteci-

lerin sorularını da yanıtlarken, “Türkiye’nin en demokratik 
kuruluşu neresidir derseniz, en demokratik sistemi işleten 
TOBB’dur. Biz tek yerin tarafıyız, demokrasinin tarafıyız” 
dedi.

Sistemdeki çarpıklığın kayıtdışı ekonomiyi devam ettirdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Bizim sistem vatandaşına diyor ki 
‘Kayıtlı ekonomiye ben geç derim ama sen geçme. Defolu 
ol ki bana hesap sorama.’ Zaten sistem onun üzerine kurul-

muş. Biz hesap soruyormuş gibi yapıyoruz, onlar bize he-
sap soruyormuş gibi yapıyor. İki taraf birbirini idare ediyor” 
dedi.
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Koşmamızı Anayasa engelliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu anayasa ile yola devam edilemeyeceğini belirterek, “20 sene geçmiş, 
benim Anayasam diyor ki ‘kalkınma devlet ve özel sektör eliyle olacak’. Ben koşmak istiyorum, ayağım-
da zincir var. Bu zinciri çıkartın” dedi. 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu, 1982 Anayasası’nın Türkiye’ye dar geldiğini belir-
terek değiştirilmesi gerektiğini söyledi. MÜSİAD’da katıldığı 
toplantıda, devlet eliyle kalkınma olamayacağının Sovyetler 
Birliği’nin çöküşüyle görüldüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’deki karma ekonomi sistemi yüzde 50 devlet, yüz-
de 50 özel sektör dağılımıyla hazırlanmış. Sovyetler dağılalı 
20 yıl olmasına rağmen, Türk ekonomisi 1982 Anayasası 
ile yürütülmeye çalışılıyor. Benim Anayasam ne diyor? 20 
sene geçmiş, benim Anayasam diyor ki ‘kalkınma devlet ve 
özel sektör eliyle olacak’. Ben koşmak istiyorum, ayağımda 
zincir var. Ben de diyorum ki bizim ayağımızdaki bu zinciri 
çıkartın. Bununla biz koşamayız. Benim önünde daha 16 
rakip var. Ben yüzde 6 küçülürken, rakiplerim yüzde 8 bü-
yüdü. Benim ayağımdaki prangayı çıkartın ki ben koşaca-
ğım. Yeni Anayasa yazamazsak bu elbise bize dar gelmeye 
devam edecektir” sözlerini kullandı. Bugünlerde herkesin 

bir çıpa aradığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Eğer iki çıpa 
aranıyorsa, bu, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasidir. Eko-
nominin gücü için demokrasinin kalitesi önemlidir. Ekmek-
le hürriyet birbirinden ayrılmaz. Bundan dolayı Türkiye’nin 
önüne bakıyor olması lazım” diye konuştu.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN 
AMELİYAT OLDU 

MÜSİAD’daki programa derneğin Genel Başkanı Ömer Ci-
had Vardan ani bir rahatsızlık geçirince katılamadı. Yoğun 
bakımda olduğu öğrenilen Vardan’ın adına MÜSİAD Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede katıldı. Hisarcıklıoğ-
lu, Vardan’ın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı konuşmada, ‘’Allah 
ona acil sağlık ve sıhhat versin. Benim 20 yıllık dostum. Hep 
kardeşçe ilişkiler içinde olduk’’ dedi.

4 Şubat 2010
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TOBB: Hesap sorulmasın diye devlet 
‘defolu vatandaş’ istiyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim sistem vatandaşına diyor ki ‘kayıt-
lı ekonomiye ben geç derim ama sen geçme. Defolu ol ki 
bana hesap sorama.’ Zaten sistem onun üzerine kurulmuş. 
Biz hesap soruyormuş gibi yapıyoruz, onlar bize hesap so-
ruyormuş gibi yapıyor. İki taraf da idare ediyor” dedi. Hi-
sarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Demeği’nde 
(MÜSİAD) yaptığı konuşmada, kaliteli demokrasiden bah-
sedebilmenin yolunun kayıtlı ekonomiden geçtiğini belir-
terek, bütün gelişmiş ülkelerde kayıtlı ekonomiyi sistemin 
desteklediğini söyledi.

Sandıkta kamera yok
Hisarcıklıoğlu, hesap veremeyenin hesap soramayacağını, 
demokrasinin vatandaşın ve bireyin hesap sorması demek 
olduğunun altını çizerek, “Tek yer var, milletin hesap so-
rabildiği, o da sandık... Allah’tan oraya kamera mamera 
girmedi de o örtünün arkasında millet kendi hür iradesiy-
le oyunu kullanabiliyor. O sandık da olmasa halimiz daha 
da perişan. Sandığı kaybetmememiz lazım” dedi. MÜSİAD 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, “Bizim Er-

genekon, balyoz, çekiç, yumruk yapılanmalarına değil, önü-
müzdeki yılların süper Türkiye’sini oluşturacak zihniyete ve 
çalışmalara ihtiyacımız var” dedi. MÜSİAD Başkam Ömer 
Cihad Vardan toplantıya geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ka-
tılamadı. Vardan’ın dün saat 22.00 civarında hastaneye kal-
dırıldığı, yapılan tetkik sonunda kalbinin iki damarına stent 
takıldığı bildirildi.

Krizden Diyarbakır ve Mardin kârlı çıktı
TOBB Başkam Rifat Hisaraklıoğlu, DEİK (Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu) olarak geçen yıl yarısı yurt dışında, 500’ün 
üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 600 etkin-
lik hedefl ediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Artık hedefi mizde 
sadece bu bölge yok. Gözümüz, pazarımız dünya... Ne İs-
tanbul, ne Türkiye... Bütün dünya pazar... Gidebildiğin yer 
bizim. Bu ekonomik kriz, mevcut durumlar hepsi gelip geçi-
ci.. İleriye odaklanmak lazım” diye konuştu. Krizden Hatay, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ın kârlı çıktığını, 
bu illerde istihdam artışı yaşandığını kaydeden Hisarcıklı-
oğlu, bunda güneydeki pazarlara açılmanın etkili olduğunu 
vurguladı.
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Sistem, yurttaşı defolu yaptı
TOBB Başkanı, mevcut yapıda kuralsızlığın ve kayıt dışının hâkim olduğunu belirterek uyardı

� Yeni bir anayasa yazılmasını öneren TOBB Başkanı, sistemin 
vatandaşa “Kayıtlı ekonomiye ben geç derim, ama sen geç-
me ki bana hesap soramayasın” dediğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin “kaliteli demokrasi ve güçlü ekonomi”ye olan ihtiyacı-
nı vurguladı. Ekonomi Servisi  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anayasanın yeniden yazıl-
ması gerektiğini savunarak “Bu elbise bize artık dar geliyor. Bu el-
bisenin yeniden dizayn edilebilmesinin yolu, milletin, 72 milyonun 
mutabakat sözleşmesi olan anayasadan başlamaktır” dedi. Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) toplantısına 
katılan Hisarcıklıoğlu, şunları vurguladı:

İKİ çıpa şart: Eğer iki tane çıpa aranıyorsa, iki çıpa güçlü ekono-
mi ve kaliteli demokrasidir. Ekonominin güçlü olmasını istiyorsak 
demokrasinin kalitesi önemlidir. Demokrasinin kalitesini yukarıda 
istiyorsan, ekonomin güçlü olmak zorunda. Onun için ekmekle 
hürriyet birbirinden ayrılmaz. Türkiye mevcut gündemlerden sıyrı-
lıp önüne bakmalı. Mevcut sistemin çivisi çıkmış durumda. Siste-
min neresini yamamaya çalışsanız, öbür tarafından arıza veriyor. 
Sistemin tamamını yeniden dizayn etmeliyiz.

Bu elbise bize artık dar: Hesap veremeyen hesap soramaz. De-
mokrasi vatandaşın ve bireyin hesap sorması demek. Gittiğim yer-

lerde soruyorum, “Göğsünü gererek bu memlekette hesap sorabi-
lecek kim var? Seni idare edenlerden korkusuzca hesap sorabilir 
misin?” parmak kalkmıyor... Sistem bütün vatandaşları defolu hale 
getirdi. Anayasamız hâlâ 20 yıl önceki kalkınma modelini öngörü-
yor, oysa devlet eliyle kalkınma olmayacağı ortaya çıktı... Koşmak 
istiyorum, ayağımda zincir var. Diyorum ki ayağımızdaki zinciri çı-
kartın. Benim önümde daha 16 rakip var. Ben yüzde 6 küçülürken 
rakiplerim yüzde 8 büyüdü.

Duvara dayandık: Bizim sistem vatandaşına diyor ki “kayıtlı eko-
nomiye ben geç derim ama sen geçme. Defolu ol ki bana hesap 
sorama.” Zaten sistem onun üzerine kurulmuş. Biz hesap soru-
yormuş gibi yapıyoruz, onlar bize hesap soruyormuş gibi yapıyor. 
İki taraf da birbirini idare ediyor... Tek bir yer var, milletin hesap 
sorabildiği yer, o da sandık... Allah’tan oraya kamera mamera 
girmedi de o örtünün arkasında millet kendi hür iradesiyle oyu-
nu kullanabiliyor. Ama, hangi milletvekilimiz gelip size hesap ver-
meye kalkar? Niye hesap versin, biz lidere oy veriyoruz. Vekil de 
gücünü kimden alıyorsa onun sözünü dinliyor. Türkiye’de sistem 
kişiyle vekilin arasındaki bağı güçlendirmiyor. Tersine zayıfl atıyor. 
Artık duvara dayandık. Duvarın ötesine geçmek istiyoruz. Ne olur 
cambaza bakmayalım. İleriye doğru bakmak zorundayız. Büyük 
bir coğrafyanın gözü bizde.
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9 trilyon dolar için yeni anayasa şart
Türkiye’nin çevresinde 9 trilyon dolarlık bir pazar bulunduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
potansiyeli çivisi çıkan 1982 Anayasası ile değerlendirmenin mümkün olmadığını ve yeni anayasanın 
artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

ŞÜKRULLAH DOLU

‘Balyoz planı’nda Başbakan olarak konumlandırılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
yeni bir anayasanın artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) konu-
ğu olan Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınma modelini yüzde 50 özel 
sektör, yüzde 50 kamu olarak belirleyen 1982 anayasasının 
1990’larda Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından geçerliliğini 
yitirdiğini belirterek, “Bu elbise bize dar geliyor arkadaşlar. El-
bisenin yeniden dizayn edilmesinin yolu, 72 milyonun mutaba-
katı olan anayasadan başlamak gerekir. Eğer yeni bir anayasa 
yazamazsak, bu elbise bize dar gelmeye devam eder” dedi. 

SİSTEMİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DURUMDA 
“Kavga edersek bereket gider” uyarısında bulunan Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, yaşanan sıkıntıların kişilerden değil sistemden 
kaynaklandığına dikkat çekti. Parçalara değil, sisteme odak-
lanılması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Maalesef mevcut sistemin çivisi çıkmış durumda. Sistemin 
neresini yamamaya çalışsanız, öbür tarafından arıza veriyor. 

Sistemin tamamını yeniden dizayn etmeliyiz. Yenilemediğimiz 
sürece bir tarafını yamayacağız, öbür taraf elimizde kalacak. 
Onun için günü kurtaracak işlere bakmamamız lazım.” Hisar-
cıklıoğlu, kaliteli demokrasi için hesap verebilirliğin önemli bir 
kriter olduğunu kaydetti. 

AYAĞIMDA ZİNCİR VAR, KOŞAMIYORUM 
Ekonominin ileriye gidebilmesi için en önemli iki çıpanın güç-
lü ekonomi ve kaliteli demokrasi olduğunu vurgulayan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Ben koşmak 
istiyorum ama ayağımda zincir var. Demokrasi standardının 
yüksek olmasını istiyorsan ekonomin güçlü olacak. Bunun için 
ekmekle hürriyet birbirinden ayrılmaz. İnsanoğlu bu ikisinden 
de vazgeçemez.” 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan 
Türkiye’nin çevresinde 9 trilyon dolarlık bir Pazar bulunduğunu 
dile getiren Hisarcıklığlu, “Büyük bir coğrafyanın gözü bizde. O 
halde bizim farklı davranmamız lazım” dedi.

'1
0

ŞUBAT



w w w . t o b b . o r g . t r20

Basında TOBB

4 Şubat 2010

Türkiye’nin çıpası kaliteli demokrasi ve güçlü 
ekonomi olmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, son dönemde AB ve IMF çıpasını isteyenlere cevap verdi. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geleneksel toplantı-
sına kanlan Hisarcıklıoğlu, bugünlerde herkesin bir çıpa aradığını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Eğer iki tane çıpa aranıyorsa, iki çıpa güç-
lü ekonomi ve kaliteli demokrasidir. Bu ikisi birbirinin ayrılmaz bile-
şeni... Ekonominin güçlü olmasını istiyorsak demokrasinin kalitesi 
önemlidir. Demokrasinin kalitesini yukarıda istiyorsan, ekonomin 
güçlü olmak zorunda” dedi.

SİSTEMİN ÇİVİSİ ÇIKTI

Türkiye’nin mevcut gündemlerden sıyrılıp önüne, geleceğine bak-
ması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, yılgınlıktan kurtulun-
masını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Bu da iki yoldan geçiyor; ekonomin 
güçlü, demokrasin kaliteli olacak. Mevcut sistemde maalesef sis-
temin çivisi çıkmış

durumda. Sistemin neresini yamamaya çalışsanız, öbür tarafın-
dan arıza veriyor. Sistemin tamamını yeniden dizayn etmeliyiz. 
Yeniden dizayn edemediğiniz sürece bir tarafından ele alacağız, 
öbür taraf elimizde kalacak. Onun için ne olur günü kurtaracak, 
bugünü kurtaracak işlere bakmamamız lazım” şeklinde konuştu.

ELBİSE DAR GELİYOR

Hisarcıklıoğlu, Anayasanın yeniden yazılması gerektiğini savu-
narak, “Bu elbise bize artık dar geliyor. Bütün bu elbisenin yeni-
den dizayn edilebilmesinin yolu, milletin, 72 milyonun mutabakat 
sözleşmesi olan Anayasadan başlamaktır” diye konuştu. Sistemin 
bütün vatandaşları defolu hale getirdiğini savunan Hisarcıklıoğlu, 
“20 yıl önceki Anayasa diyor ki ‘kalkınma devlet ve özel sektör 
eliyle olacak’. Ben koşmak istiyorum, ayağımda zincir var. Ben de 
diyorum ki bizim ayağımızdaki bu zinciri çıkartın. Bununla biz ko-
şamayız” dedi.

Sandık olmasa halimiz perişan

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kayıtsız ekonomiyi de sistemin des-
teklediğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Bizim sistem vatandaşına di-
yor ki ‘kayıtlı ekonomiye ben geç derim ama sen geçme. Defolu 
ol ki bana hesap sorama.’ Biz hesap soruyormuş gibi yapıyoruz, 
onlar bize hesap soruyormuş gibi yapıyor. İki taraf da birbirini idare 
ediyor. Tek bir yer var, milletin hesap sorabildiği yer, o da sandık... 
Allah’tan oraya kamera mamera girmedi. Sandık da olmasa hali-
miz daha da perişan” dedi.
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‘Sistem kayıt dışı üzerine kurulu, devlet de 
vatandaş da birbirini idare ediyor’
Türkiye’deki sistemin bozukluğundan yakınan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Devlet vatandaşa ‘Kayıtlı 
ekonomiye ben geç derim ama sen geçme. Defolu ol ki bana hesap sorma’ diyor. Aslında kimse 
kimseye hesap sormuyor. İki taraf da birbirini idare ediyor’ dedi

İSTANBUL  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim sistem vatandaşı-
na diyor ki ‘kayıtlı ekonomiye ben geç derim ama sen 
geçme. Defolu ol ki bana hesap sorama.’ Zaten sistem 
onun üzerine kurulmuş. Biz hesap soruyormuş gibi ya-
pıyoruz, onlar bize hesap soruyormuş gibi yapıyor. İki 
taraf da birbirini idare ediyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (MÜSİAD) toplantısında yaptığı konuşma-
da, kaliteli demokrasiden bahsedebilmenin yolunun 
kayıtlı ekonomiden geçtiğini belirterek, bütün gelişmiş 
ülkelerde kayıtlı ekonomiyi sistemin desteklediğini 
söyledi. Kayıtsız ekonomiyi de sistemin desteklediğini 

ifade eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdür-
dü:

“Bizim sistem vatandaşına diyor ki ’kayıtlı ekonomi-
ye ben geç derim ama sen geçme. Defolu ol ki bana 
hesap sorama.’ Zaten sistem onun üzerine kurulmuş. 
Biz hesap soruyormuş gibi yapıyoruz, onlar bize he-
sap soruyormuş gibi yapıyor. İki taraf da birbirini idare 
ediyor. Tek bir yer var, milletin hesap sorabildiği yer, 
o da sandık... Allah’tan oraya kamera mamera girme-
di de o örtünün arkasında millet kendi hür iradesiyle 
oyunu kullanabiliyor. Allah’tan o sandık var. Sandık da 
olmasa halimiz daha da perişan. Sandığı kaybetme-
memiz lazım.”

'1
0

ŞUBAT



w w w . t o b b . o r g . t r22

Basında TOBB

‘Güçlü ekonomi şart’

Bugünlerde herkesin bir çıpa aradığını ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Eğer iki tane çıpa aranıyorsa, iki çıpa güçlü ekono-
mi ve kaliteli demokrasidir. Bu ikisi birbirinin ayrılmaz 
bileşeni... Ekonominin güçlü olmasını istiyorsak de-
mokrasinin kalitesi önemlidir. Demokrasinin kalitesini 
yukarıda istiyorsan, ekonomin güçlü olmak zorunda. 
Onun için ekmekle hürriyet birbirinden ayrılmaz. Bu 
ikisinden de insanoğlu vazgeçemez. Bundan dolayı 
Türkiye’nin mevcut gündemlerden sıyrılıp önüne ba-
kıyor olması, geleceğine bakıyor olması lazım. Bizim, 
mevcut üzerimizdeki yılgınlığı yırtıp atıp başımızı yu-
karı kaldırıp bakıyor olmamız lazım. Bu da iki yoldan 

geçiyor, ekonomin güçlü, demokrasin kaliteli olacak.”

Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevcut 
sistemde maalesef sistemin çivisi çıkmış durumda. 
Sistemin neresini yamamaya çalışsanız, öbür tarafın-
dan arıza veriyor. Sistemin tamamını yeniden dizayn 
etmeliyiz. Yeniden dizayn edemediğiniz sürece bir 
tarafından ele alacağız, öbür taraf elimizde kalacak. 
Onun için ne olur günü kurtaracak, bugünü kurtaracak 
işlere bakmamamız lazım. Orta Doğu’ya, Avrasya’ya, 
Doğu’ya, Balkanlar’a gidiyoruz, gözler bizde. Bizim 
farklı davranmamız lazım. Bir kere şunu unutmayaca-
ğız, kavga edersek bereket gider. Farklı düşünceler 
ve fi kirler olabilir, ama o fi kirler bizi kavga ettirmemeli.” '1
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Esad’dan Türk işadamlarına: Sorunları direkt 
bana iletin
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’ye yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarına, “Ne tür zorluk 
varsa, bana iletin, sorunu aşarız. Bürokrasiye takılmayın” diye konuştu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nu makamında kabul eden Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad, Türk işadamlarının, Suriye’ye yatırım 
yaparken önlerine çıkacak her türlü sorunun doğrudan ken-
disine iletilmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, Esad’ın “Türk işa-
damlarının Suriye’ye yatırım yapmalarını istediğini” belirte-
rek, Esad’ın, “Ne tür zorluk varsa, bana iletin, sorunu aşarız. 
Bürokrasiye takılmayın” dediğini aktardı. Ziraat Bankası’nın 
Suriye ile ortak banka kurulmasına ilişkin görüşmelerinin 
devam ettiğini ancak bir takım engeller olduğunu dile geti-
ren Hisarcıklıoğlu, “Esad, Türkiye’deki mevzuatın kendileri-
ne gönderilmesini ve bu konudaki sorunların aşılabileceğini 
söyledi” dedi. 

VİZE EN BÜYÜK ENGELDİ 

Suriye tarafının enerji, telekomünikasyon, havaalanlarının 
özelleştirilmesi gibi konularda Türk yatırımcıları beklendiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Suriye’yi sadece 21 milyon nüfus-

lu bir ülke olarak değil, Arap dünyasına açılan kapı olarak 
düşünmek gerekiyor” dedi. İki ülke arasında vize uygula-
masının kalkması ile birlikte ticaretin önündeki en önemli 
engellerden birinin de kalktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
TürkiyeSuriye gümrük kapılarının ortak idaresine ilişkin sü-
recin devam ettiğini söyledi. 

Yatırımın önündeki engeller belirlenecek

HİSARCIKLIOĞLU, Suriyeli işadamlarının Türkiye’deki Dış 
Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) gibi bir yapı kurmak iste-
diklerini ve TOBB’dan bu konuda yardım istediklerini söyledi. 
TOBB’un Suriye Yatırım Ajansı’na yönelik çalışmalar yap-
tığını ifade eden Hisarcıklığolu, şöyle konuştu: “Suriye’nin 
isteği ile TOBB’un düşünce kuruluşu TEPAV, Suriye’nin 
yatırım ortamı analizini yapacak. Dünya Bankası’nın da tek-
nik destek vereceği çalışma ile Suriye’de yatırım önündeki 
engeller tespit edilecek.” 
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Esad bize ‘Ne zorluk olursa söyleyin’ dedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk işadamlarının Suriye’de yatırım için önünün açıldığını müjdeledi. 
Bizzat Beşşar Esad, Hisarcıkloğlu’na “Bürokrasiye takılmayacaksınız” sözü vermiş

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rİfat Hisarcıklıoğlu’nu ka-
bulünde, “Türk işadamlarının, Suriye’ye yatırım yaparken 
önlerine çıkacak her türlü sorunun doğrudan kendisine ile-
tilmesini” istedi. Hisarcıklıoğlu, Esad’ın “Türk işadamlarının 
Suriye’ye yatırım yapmalarını istediğini” belirterek, Esad’ın, 
‘Ne tür zorluk varsa, bana iletin, sorunu aşarız. Bürokrasi-
ye takılmayın” dediğini aktardı. Geçtiğimiz hafta 35 Suriyeli 
işadamının Türkiye’yi ziyaretinden dolayı Esad’ın memnu-
niyet duyduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ziraat Bankası’nın 
Suriye ile ortak banka kurulmasına ilişkin görüşmeleri de-
vam ediyor ancak bir takım engeller var. Sayın Esad, Tür-
kiye’deki mevzuatın kendilerine gönderilmesini ve bu konu-
daki sorunların aşılabileceğini söyledi’ dedi. Hisarcıklıoğlu, 
Esad ile görüşmesi sırasında Türk işadamlarının sorunlarını 
dile getirmesinin yanı sıra, otoyol gibi çeşitli ihalelerde Türk 

işadamlarına ve müteahhitlere öncelik verilmesini istediği-
ni bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Suriye tarafının da enerji, teleko-
münikasyon, havaalanlarının özelleştirilmesi gibi konularda 
Türk yatırımcıları beklediğini belirtti.

ARAP DÜNYASININ KAPISI: ŞAM 

TOBB Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Şam’da düzenlenen ArapAvrupa İşbirliği 
Konferansı’na katıldı. Hisarcıklıoğlu, “Suriye’yi sadece 21 
milyon nüfuslu bir ülke olarak değil, Arap dünyasına açılan 
kapı olarak düşünmek gerekiyor” dedi.

22 Şubat 2010
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Hisarcıklıoğlu’nun AB’ye vize isyanı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Av-
rupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Baş-
kan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu nasıl Gümrük Birli-
ğidir ki malların hareketleri serbest olacaktır ama bir taraftan 
bunu alan, satanlara vize uygulayacaksınız ve bu malları 
taşıyan kamyonlara kota uygulayacaksınız? O zaman nasıl 
bir Gümrük Birliğinden bahsedebiliriz?” dedi. Hisarcıklıoğlu, 

“Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi Toplantısının açılı-
şında yaptığı konuşmada, AB ile müzakerelerin, “yavaşlatıl-
mış” bir anlayışla da olsa devam ettiğini belirterek, “Türk iş 
alemi olarak biz kendimize bir hedef belirledik; 2013 yılında 
Türkiye, AB’ye tam üye olacakmış gibi, bütün müzakere sü-
recini bitirecekmiş gibi biz hazırlıklarımızı yaptık.” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE TEPKİ 

‘Mallar serbest dolaşıyor taşıyana vize var’ 
Gümrük Birliği’nin haksız uygulamalarına tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Mallar ser-
bestken bunu taşıyan, alan ve satana vize uygulanması mantıksız” dedi

MUSTAFA SEZER - İSTANBUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ti-
caret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği anlaşmasında Türkiye’ye hak-
sız uygulamalar yapıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Eurochambres 
Ortak Üyeler Komitesi Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşma-
da Gümrük Birliği’yle mal taşımanın serbest olduğunu hatırlatarak, 
“Bu nasıl Gümrük Birliğidir ki, malların hareketleri serbest olacaktır 
ama bir taraftan bunu alan, satanlara vize uygulayacaksınız, bu 
malları taşıyan kamyonlara kota uygulayacaksınız? O zaman nasıl 
bir Gümrük Birliğinden bahsedebiliriz?” dedi. Bugün 3. ülkelerle 
yürütülen Serbest Ticaret Anlaşmalarında maalesef Türkiye’nin 
görüşünün ele alınmadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, daha sonrasın-
da yapılan ‘Biz anlaşmayı imzaladık. Buyurun siz de müzakerele-
ri başlatın’ demek maalesef haksızlık olarak ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’ye bu anlamda haksızlık yapılmaktadır. Bu da Gümrük 
Birliği anlaşmasının anlayışına terstir” dedi. 

2013’E HAZIRLANDIK 

Hisarcıklıoğlu AB ile müzakerelerin, ‘yavaşlatılmış’ bir anlayışla da 
olsa devam ettiğini belirterek “Türk iş alemi olarak biz kendimize 

bir hedef belirledik; 2013 yılında Türkiye, AB’ye tam üye olacak-
mış gibi, bütün müzakere sürecini bitirecekmiş gibi biz hazırlıkla-
rımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde Avrupa kıtasının huzuru ve 
istikrarı için genişleme sürecinin muhakkak devam etmesi lazım” 
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Ekonomik Kriz, Lizbon Antlaşması ve 
Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci konusunu bugünkü toplantının 
ana teması olarak belirlediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu 
taleplerine Eurochambres’ın Başkanı Alessandro Barberis’in de 
destek verdiğini belirtti. 

Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz 

Avrupa Odalar Birliği olan Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi 
toplantısında Avrupa Birliği’nin genişleme süreci ana tema oldu. 
Toplantıda konuşan Avrupa Parlamentosu Üyesi Marietje Scha-
ake, Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiklerini belirtti. Euroc-
hambres Başkanı Alessandro Barberis de Eurochambers olarak 
bütün ülkeler arasında ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını söyle-
di. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış konuşmalarının ardından 
Barberis ve Babacan’a birer plaket verdi. 
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Türkiye’nin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var
Dünyanın da Türkiye gibi karışık bir süreçten geçtiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Sular durulup 
yeni küresel rekabet haritası şekillenmeye başladığında, Türkiye’nin yeni bir büyüme hikâyesine ihtiyacı 
olacak’ dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Budapeşte’de 
Oda ve Borsa Genel Sekreterleri Eğitim Semineri düzen-
liyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sular durulup 
yeni küresel rekabet haritası şekillenmeye başladığında, 
Türkiye’nin yeni bir büyüme hikâyesine ihtiyacı var. Olmaz-
sa, savrulmaya devam ederiz. Yapısal reformlar alanında 
son 3 yıldır yaşanan ataletin bir nedeni de budur” diye ko-
nuştu. 

REFORMLARLA YÜZDE 7 BÜYÜME 

Mevcut koşullarda, 2010 yılında yüzde 4 ile 4,5 aralığında 
bir büyüme beklendiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yapısal 

reformların gerçekleştirilmesi ve güvenin tesis edilmesi ha-
linde yüzde 7’nin üzerinde bir büyümenin de hayal olmadı-
ğını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “işgücüne yeni 
girenlere istihdam yaratabilmemiz için kendimize yüzde 7 
büyüme hedefi  koymamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin, son 
30 yılda dünya ekonomisinin önemli bir parçası haline geldi-
ğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 1980’de 26. büyük ekonomi 
olan Türkiye’nin bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi hali-
ne geldiğine değindi. 

1 Mart 2010
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Vergi borçları yapılandırılmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), işletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerin katılı-
mıyla geçen pazartesi günü düzenlenen TOBB Sanayi 
Odaları Konsey Toplantısının ardından ortak bir bildiri 
yayınlandı. Bildiride, vergi ve prim borçları ile ilgili talep-
lerin yanısıra ArGe teşviklerinden KOBİ’lerin daha fazla 
faydalanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması 
gerektiğine de dikkat çekildi. “Dış ticaret açığının eko-
nomik küçülmeye rağmen sürüyor olması, reel sektörün 
rekabet gücündeki kaybın açık bir göstergesi oldu” deni-
len bildiride, piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulma-
dan ithalat üzerindeki TSE denetiminin kaldınlmasının, 
şirketleri haksız rekabete, vatandaşları ise kalitesiz ve 
sağlıksız ürünlere mahkûm ettiği ifade edildi.

OSB teşvik edilmeli

Konsey toplantısı ortak bildirisinden şu satırbaşları öne 
çıktı:

• Sanayi tesisleri için OSB’ler teşvik edilsin.

• Yerli ara malı üreticisi Dahilde İşleme Rejimi kapsamı-
na alınsın.

• Zorunlu avukat, doktor istihdamı uygulaması kaldırıl-
malı.

• Enerji fi yatlan üzerindeki yüksek vergilemeden ve TRT 
payından vazgeçilmeli.
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SSK borçları yapılansın, akaryakıt desteği 
verilsin
Ekonomik krizden çıkışın ardından yeniden çıkışa geçmek isteyen sanayici, hükümetten 13 maddelik 
talepte bulundu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Odaları Konsey 
Toplantısı’nda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldı-
rılması, ihracat yapan TIR’lara akaryakıt desteği verilmesi 
talep edildi. İşletmelerin vergi ve SSK prim borçlarının ye-
niden yapılandırılmasını isteyen sanayi odaları, KOBİ’lerin 
birleşmesine dönük teşviklerin 2010 yılında da sürmesini 
talep etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Konsey Başkanı ve üyelerinin katılımıyla, 08 Mart 
2010 Pazartesi günü TOBB Merkez Binası’nda yapılan top-
lantının ardından ortak bir sonuç bildirisi hazırlandı. Bildiride 
yer alan talepler şöyle:

* Dış ticaret açığının ekonomik küçülmeye rağmen sürüyor 

olması, reel sektörün rekabet gücündeki kaybın açık bir 
göstergesidir. Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulma-
dan ithalat üzerindeki TSE denetimin kaldırılması, şirketleri-
mizi haksız rekabete, vatandaşlarımızı ise kalitesiz ve sağ-
lıksız ürünlere mahkûm etmektedir.

* Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) ithal ara malı kullanımını ca-
zip kıldığından yerli ara malı üreticilerini olumsuz etkilemek-
tedir.

* İhtiyaç olup olmadığına bakılmadan getirilen bu tür zorun-
lu istihdam uygulamaları, şirketlerimizin büyümesini ceza-
landırmaktadır ve kaldırılmalıdır.

* Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fi yat avantajı 



w w w . t o b b . o r g . t r30

Basında TOBB

uygulanması kararı alınmasına rağmen, fi iliyatta bugüne 
kadar uygulama olmamıştır. Hatta bazı kamu kurumları 
satınalma şartnamelerine “ithal mal” şeklinde ibareler bile 
düşmektedirler. Sözkonusu mevzuatın daha açık olarak ye-
nilenmesine ihtiyaç vardır.

* Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün 
yurtiçinde yapılan taşımacılığın maliyeti çok yüksektir. De-
miryolu taşımacılığı geliştirilmelidir. Enerji fi yatları üzerin-
deki yüksek vergilemeden de vazgeçilmeli, TRT payı gibi 
ilgisiz eklentiler tamamen kaldırılmalıdır. 2010 yılı sonuna 
kadar, ihracatçılarımızın yurtdışı taşımacılık maliyetlerinin 
karşılanması için destek sağlanmalıdır. Yine bu kapsamda, 
yurtdışına mal taşımacılığı yapan TIR’lara sağlanan akarya-
kıt desteği artırılabilir.

* Yıllardır Meclis’in gündeminde olan yeni Ticaret Kanunu 
bir an önce yasalaştırılmalıdır.

* Mesleki eğitimde toplumun önemli bir kesimini doğrudan 
ilgilendiren bu meselede yasal düzenleme yapmalı ve yaşa-
nan kargaşaya son vermelidir.

* İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları yeniden 
yapılandırılmalıdır.

* ArGe teşviklerinden KOBİ’lerin daha fazla faydalanabilme-
sini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

* Sağlıklı bir kentleşme ve çevre dostu bir sanayileşme için 
şehirler içinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin OSB’lere 
taşınması teşvik edilmelidir.

* KOBİ birleşmelerine yönelik teşviklerin süresi uzatılmalı-
dır.'1

0
M

AR
T



w w w . t o b b . o r g . t r 31

Basında TOBB

13 Mart 2010

TOBB: İthalde TSE denetimi kalktı, tapon mallar 
ortalığı sardı
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ithalat üzerindeki TSE de-
netiminin kaldırılmasının şirketleri haksız rekabete, yurttaşları da 
kalitesiz ürünlere mahkûm ettiğini savundu.

Ekonomi Servisi  Türk sanayiinin ve sanayi odalarının sorunla-
rının görüşüldüğü TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nın 8 
Mart’taki toplantısında odaların sorunları ve çözüm önerileri ele 
alında. Toplantı sonrasında dış ticaret açığının küçülmeye rağmen 
sürüyor olmasının, reel sektörün rekabet gücündeki kaybın açık 
bir göstergesi olduğu vurgulandı. TOBB önerileri şöyle sıraladı: 

1-  Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ithal ara malı kullanımım cazip 
kılarak yerliyi olumsuz etkiliyor. Yerli üretici de DİR kapsamına 
alınsın.

2-  Geçmişte çıkartılan belli sayı üzerinde işçi çalıştıran işyerle-
rinde, çeşitli meslek gruplarından kişilerin zorunlu istihdam şartı 
vardı. İhtiyaç olup olmadığına bakılmadan getirilen bu zorunlu is-
tihdam, şirketlerin büyümesini engelliyor.

3-  Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fi yat avantajı uygula-
masına uyulsun.

4-  Akaryakıttaki ağır vergiden dolayı, yurtiçindeki taşımacılığın 
maliyeti çok yüksek. Demiryolu taşımacılığı geliştirilsin. Enerjideki 
TRT payı gibi ilgisiz eklentiler kaldırılsın.

5-  Krizden az etkilenen ülke pazarlarına girişi kolaylaştırmak üze-
re ihracat sigortası sistemi yeniden yapılandırılsın. Yurtdışına mal 
taşımacılığı yapan TIR’lardaki akaryakıt desteği arttırılsın.

6-  Mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi konusunda Meclis üs-
tüne düşeni yapsın, yasal düzenleme yapılsın ve kargaşaya son 
verilsin.

7-  Vergi ve sosyal güvenlik prim borçları yeniden yapılandırılsın.

8-  ArGe teşviklerinden KOBİ’lerin daha fazla yararlanmasını sağ-
layacak düzenlemeler yapılsın. 

9-  Sağlıklı bir kentleşme ve çevre dostu bir sanayileşme için kent 
içinde faaliyet gösteren tesislerinin OSB’lere taşınması teşvik edil-
sin. 

10- KOBİ birleşmelerine yönelik teşviklerin süresi 2009 sonunda 
sona erdi. Bu süre uzatılsın.
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Prangaları çözün ülkeyi zengin edelim
Edirne’de işadamlarına seslenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “15 bin işadamı Balkan ülkelerinde iş ya-
pıyor. Ülkemizi zengin edeceğiz. Gelin şu ayağımızdaki prangaları çözün” dedi.

OKTAY MEHMET - İSTANBUL

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bölgenin en genç sanayi devinin Türkiye olduğunu, 
bunun da 30 yılda gerçekleştirildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Edirne’nin Keşan ilçesinde iş adamları tarafından yaptırılan 
Efes Ticaret Merkezi’nin açılışını yaptı, Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Keşan, Enez ve İp-
sala 2008 yılı vergi, istihdam, ihracat ödül törenine katıldı. 

BİZ KOŞMAK İSTİYORUZ 

Hisarcıklıoğlu, 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
ödül gecesinde, Türkiye’de 5 milyon 300 bin kişinin işsiz, 
her 6 kişiden birinin de mutsuz olduğunu ifade etti. Bugün-

kü sistemin kavga ürettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: ‘Kucaklaşmadan, birbirini sevmeden insan olun-
maz. Birbirinizi fi krinden dolayı dışlamayın. İlk dışlanan siz 
olursunuz. Biz koşmak istiyoruz. Ayağımızdaki prangaları 
çözün.’ 

Para için ortaklık kaçınılmaz 

Para kazanmanın yolunun ortaklık kültüründen geçtiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Para kazanmak istiyorsanız or-
taklık kurun. İki kişi ortaksanız 3’üncü kişiyi alın. Bakalım 
bileğiniz bükülüyor mu? Marka olmak 10 misli fazla para 
kazandırır. Eski köye yeni adet getirin” diye konuştu.
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Hisarcıklıoğlu: ABİGEM geleceğe yatırım

Ticaretin olduğu yerde barış ve sevgi vardır 

MUSTAFA ERKAYA - TEKİRDAĞ

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM) 
açılış törenine katılmak üzere Tekirdağ’a gelen ve Oda-
BorsaKadın Genç Girişimciler Kurulunun TSO Konferans 
salonunda düzenlenen toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, 
Tekirdağ’ın geleceğe yönelik ekonomik alanda müthiş bir 
potansiyele sahip bir il olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 

Tekirdağ’a yatırım yapmanın kazandıracağını, geleceği çok 
iyi görülen bir ile de yatırım yapmanın misliyle kazandıra-
cağına işaret etti. Zengin olma yolunun girişimcilerin ço-
ğalmasından geçtiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu  ABİGEM’i 
geleceğe yatırım adına kurduk.  ABİGEM’i girişimcilerimizi 
yönlendirme, bilgilendirme, gelişim aşamasına büyük katkı 
yapacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu, bu so-
runun aşılmadan ekonomide istenen düzeyin sağlanama-
yacağına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bizim anlayışımızda 
ayrılıkgayrılık, şuculukbuculuk yok. Biz öncelikle kadınımızı 
ayrıma tabi tutan zihniyetten uzağız.   Ticaretin girdiği yerde 

barış ve sevgi vardır. Ülke insanı olarak ayrımcılıktan ka-
çınmalı ve tarihten gelen birlikteliğimizi sürdürmeliyiz” diye 
konuştu.
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Tekirdağlının plaka tutkusu! 
METİNER SEZER

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun onu diğer liderler-
den farklı yapan özelliği var. Elini tuttuğu kişiye elektrik veri-
yor, gözüne baktığına sevgi aşılıyor. Hitap ettiği kalabalığa 
ise moral. Eh, böyle bir lider dinlenmez mi? Davet edince 
reddedemedim gittim. Çorlu, Tekirdağ, Malkara ve Keşan’ı 
da içine alan bir Trakya turu gerçekleştirdik birlikte. 

Hisarcıklıoğlu oda başkan ve üyelerini dinledi, onlara moral 
verdi. İstanbul’a döndüğümüzde vakit gece yarısını geçmiş-
ti. O daha Yalova’ya geçecekti. Beni de kışkırtmaya çalıştı 
ama, ‘Bana bu kadarı yeter’ deyip İstanbul’da kaldım. Eve 
geldiğimde, bir taraftan sızlayan ayaklarımı ovdum, bir ta-
raftan da ‘Bu insanlar yorgunluk nedir bilmezler mi?’ diye 
düşündüm. 

Yoruldum ama iyi oldu doğrusu. Uzun zamandır gitmediğim 
Trakya’yı gördüm. İnsanların kendilerine moral veren kişi-
lere ne kadar ihtiyaç duyduklarına ve böyle birini görünce 
nasıl sevindiklerine bir kere daha şahit oldum. 

Tekirdağ’ın batısı, tarım ve gıda ile iştigal ediyor, doğu-

su İstanbul’un arka bahçesi. Sanayi ve nüfus yoğunlu-
ğu Tekirdağ’a geldi dayandı. Güneyi ise deniz. Trakya 
ABİGEM’in açılışını yapan Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın kriz-
den Türkiye genelinden daha az etkilenmiş olmasına işaret 
etti ve Trakyalı iş adamlarını övücü sözler söyledi. Ardından 
da “Bankada 3 milyar TL paranız olmasına rağmen, pro-
testo olan çeklerde yüzde 59 artış olmuş! Bunu bana izah 
edebilir misiniz” diye sordu. Tekirdağlı bu, sözün altında ka-
lacak değil ya. “Te be yav” dediler bir ağızdan. “Onda şaşa-
cak ne var? Plaka numaramızı tutturmuşuk işte!” 

Hisarcıklıoğlu’nun, her gittiği yerde bürokrasiye söyleyecek 
bir çift sözü vardır. Malzeme de çıkıyor. Asyaport Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Tekirdağ Limanı’na talip 
olmuş ve 200 milyon dolar yatırım yapmaya karar vermiş. 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Mustafa 
Yurdanur da kendisine destek vermiş. Gelmişler, gitmişler. 
Gelmişler, gitmişler... 5 sene sürmüş bu gidiş geliş. Hisar-
cıklıoğlu, “Bunun adı zulümdür” dedi. Ki, yerden göğe kadar 
haklı. Bir şehre büyük bir yatırım yapmaya niyet ediliyor. 
“Bugün git, yarın gel” mantığıyla hareket eden bürokrasi, 
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mani oluyor bu yatırıma! 

Hisarcıklıoğlu’nun hedefi nde sadece bürokrasi yoktu ta-
bii. Mahallî idarelere de vardı diyeceği. Çorlu’dan geçip 
Uzunköprü’den sonra Meriç’e karışan Ergene Irmağı’nın 
hali gerçekten içler acısı. Ergene’ye ırmak demenin imkânı 
kalmamış. Resmen zehir akıyor. Hisarcıklıoğlu da onu söy-
ledi zaten. “Bu ırmağın suyu ile sulanan bir ürünü sakın ye-
meyin. Ayrıca, o ürünü satıp başkalarına da yedirmeyin!” 

Hisarcıklıoğlu, Keşan’da yaptığı konuşmada ise “Birlikte 
rahmet, ayrılıkta azap vardır” diyerek; iş adamlarının güç-
lerini birleştirmesini istedi ve hesap sorabilir bir duruma 
gelmeleri gerektiğini vurguladı. Hesap sorabilmek için önce 
hesap verebilir hale gelmek lazım. Türkiye’de hesap vere-
bilecek kişi ve kuruluş yok ki, hesap soran olsun! Hisarcık-
lıoğlu, “Tapuda eksik muamele yapan nasıl hesap sorsun” 
diyerek; iş adamlarının vergi kaçırmak gibi basit şeylere te-
vessül etmemeleri gerektiğini belirtti. 

Hisarcıklıoğlu’ndan fıkra 

Adamın biri şehirden kasabaya dönüyormuş. Bir köyün ya-
kınından geçerken ayağı kayıp bataklığa düşmüş. “İmdat” 
diye bağırmış. “Boğuluyorum. Kurtarın beni!” O civardan 

geçen bir köylü, sesini duyup yaklaşmış. Adam, “Bataklı-
ğa düştüm. Kurtar beni!” Köylü, “Geçmiş olsun” demiş ama 
kurtarmak için hiç gayret göstermiyor. Handiyse dönüp gi-
decek. Adam paniklemiş ister istemez, “Lütfen” diye yalvar-
mış. “Bir dal uzat. Kurtar beni!” 

Köylü, “Olmaz” demiş. “Sen şu anda Hazine toprakları üze-
rindesin. Hazine’den bir şey almak suçtur!” Ölümle yüz yüze 
gelmiş bir insana söylenecek şeyler mi bunlar? “Sen, dalga 
mı geçiyorsun” diye bağırmış, ağzına dolan çamurlara aldır-
madan. “Ölüyorum. Kurtar beni!” 

Köylü hiç istifi ni bozmadan cevap vermiş. “Ben Hazine’den 
mal alıp suçlu duruma düşemem. Fakat, seni böyle bıraka-
cak değilim. Gidip muhtara haber vereceğim. O kaymaka-
mı, kaymakam da valiyi arar mutlaka. Malmüdürüne soru-
lur. Şayet, Hazine arazisi değilse, vali itfaiyeye talimat verir 
ve seni kurtarırlar...” 

“Yahu” demiş adam. “Bunlar oluncaya kadar ben ölürüm.” 
Köylü gülmüş. “Ben ölmezsin demiyorum ki” demiş. “Ölsen 
de, mevzuata uygun ölürsün!” 
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Her 6 kişiden 1’i işsiz iken bizim yüzümüz gülmez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 5 milyon 600 bin kişinin işsiz ol-
duğunu, her 6 kişiden 1’i mutsuzken yüzlerin gülmesinin 
mümkün olmadığını belirterek, mutlu ve zengin olabilmenin 
tek  yolunun girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Liderlik ve Girişimcilik konulu konferansta ko-
nuşan Hisarcıklıoğlu, iş hayatında edindiği tecrübeler konu-
sunda öğrencileri bilgilendirdi.

İş kapısı artık özel sektör

Küreselleşen dünyada giderek önem kazanan bilginin hızla 
eskidiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilginin özgürce öğ-
renilebilmesi için bilginin üretim merkezi olan üniversitelerin 
özgürleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

2. Dünya Savaşı’nda her şeyini kaybeden Almanya ve 
Japonya’nın bugün iki dünya devi haline geldiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bakıyorsunuz bu ül-
keleri kalkındıran girişimci orta sınıf. Türkiye’de 1.3 milyon 
tüccar, sanayici, yaklaşık 2 milyon esnaf var. Türkiye’nin 
zenginleşmesinin yolu girişimci sayısını artırmaktan geçi-

yor. Artık iş devlet kapısında değil özel sektörde.”

Her yıl 700 bin gencin işsizler ordusuna katıldığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, her yıl 700 bin gencine ve 
bunun yanı sıra 5.6 milyon işsizine iş bulacak, Bu kaynağı 
doğru şekilde yönlendirebilirseniz ülke için müthiş servet” 
diye konuştu. TOBB olarak kadın girişimciliğin artırılması 
için kadın girişimci kurulları kurduklarını anımsatan Hisar-
cıklıoğlu, ülkedeki kadın girişimcilerin oranının yüzde 7 se-
viyesinde olduğunu ifade etti. 

HİSARCIKLIOĞLU’NUN 5 BAŞARI İLKESİ

• Zengin olmak istiyorsan harcaman gelirinden az olmalı 

• İşin hilesi dürüstlüktür. Dürüstlük prensibinden ayrılmaya-
caksın 

• Önce kontrol, sonra itimat. İşini kontrol etmezsen, yapılan 
iş gevşer

• Hafızasına güvenen daima yanılır. Hafıza üzerinden iş 
yapmayın 

• İşte kesinlikle idare olmaz. İyi yönetici kesinlikle durumu 
idare etmez.
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‘AB, vize ile tarife dışı engel uyguluyor’

19 Mart 2010

“Vize, tarife dışı engel”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına karşı uyguladığı vizenin zaman 
zaman onur kırıcı durumlara neden olduğunu, bunun yanında Türk işadamları için getirilen vizenin ade-
ta tarife dışı bir engel gibi çalışarak haksız rekabete dönüştüğünü söyledi.
İKV Başkanı Haluk Kabaalioğlu ile birlikte yaşanan sıkıntıların belirlenmesi için kurulan “Vize Şikayet 
Hattı”nın sonuçlarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, şikayette Almanya’nın ilk sırada yer aldığını kaydederken 
“”İşadamları zamanında vize alamadığı için görüşmelerini kaçırıyor” dedi. 

ANKARA-DÜNYA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa ülkelerinin Türk 
vatandaşlarına karşı uyguladığı vizenin zaman zaman onur 
kıracı durumlara neden olduğunu, bunun yanında Türk işa-
damlan için getirilen vizenin adeta tarife dışı bir engel gibi 
çalışarak haksız rekabete dönüştüğünü söyledi. Hisarcıklı-
oğlu, İKV Başkam Haluk Kabaalioğlu ile birlikte AB vizesi 
konusunda yaşanan sıkıntıların belirlenmesi ve kategorize 
edilmesi için kurulan “Vize Şikayet Hattı”nından elde edilen 
sonuçlan açıkladı.

En fazla şikayetin Almanya’ya ilişkin olduğunu belirten Hi-
sarcıklıoğlu, hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine ilişkin 
şikayet geldiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, vize sorunlarının 
ticari yaşamı, eğitim ilişkilerini, sivil toplum diyaloğunu doğ-
rudan olumsuz etkiler hale geldiğini söyledi. Vize uygula-
masının, ortaklık anlaşmalarından kaynaklanan haklarla 
çelişmesi sebebiyle yargının da konusu haline geldiğini ha-
tırlatan Hisarcıklıoğlu, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın 
“Soysal davası” sonucu verdiği Türk vatandaşlarına yönelik 
uygulanan vizenin, ortaklık hukukuna aykırı olduğu kararı-
nın uygulamaya geçmesini istedi.
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“İşadamları ya da çalışanları vize alamıyor ya da zamanın-
da alamadığı için görüşmelerini kaçırıyor” diyen Hisarcıklı-
oğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu noktada, Türk girişimci-
leri ve onların profesyonel çalışanları için, adeta bir tarife 
dışı engel söz konusudur. Bunun yanı sıra, vize uygulaması 
zaman zaman neredeyse insanlık onurunu rencide eden 
noktalara varmaktadır. Kişisel mağduriyetler, Türkiye ile AB 
arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi hedefi ni 
zora sokmaktadır.”

Hisarcıklıoğlu, “Vizesiz Avrupa” sloganıyla AB’nin, Sır-
bistan, Karadağ ve Makedonya vatandaşlarına çok kısa 
bir süre sonunda vize muafi yeti hakkı tanıdığını belirterek 
‘Türkiye’nin AB’yle ilişkileri, neredeyse yarım asra dayanı-
yor. Diğer ülkelere tanınan hakkın, vatandaşlarımıza tanın-
maması, hatta mevcut durumu daha da zorlaştırmaya dö-
nük uygulamalarda bulunulması, halkımızda, haksızlığa ve 
ayrımcılığa uğrandığı duygusunu geliştiriyor” dedi.

TOBB, İKV ve ECAS sivil toplum kuruluşu ile 2009 yılının 
son aylarında “Vize şikayet hattı” projesinin başlatıldığını 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Sorunları, Avrupa Birliği’nde ve 
Türkiye’de uygulamadan sorumlu makamlara ve karar alı-
cılara ileteceğiz” dedi.

Vize sorunlarına ilişkin yapılan 1500 kişilik ön anket çalış-
masının ardından başvuru hattını açtıklarını belirten Hisar-
cıklıoğlu, telefon, eposta, faks ve posta yolu ile 944 başvuru 
aldıklarını ve değerlendirilmelerini, projenin sadece eposta 
kanalıyla başvuru almaya devam edeceğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, yeni şikayetleri 6 aylık periyotlar halinde ha-
zırlanacak takip raporları ile Türk ve AB yetkili mercilerine 
sunulacağını açıklayarak, yakın zamanda Brüksel’de bir 

toplantının gerçekleşeceğini ve ECAS ile bu toplamında 
Avrupa kamuoyuna Türk vatandaşlarının vize uygulaması 
sırasında yaşadıkları mağduriyeti aktaracaklarını söyledi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Prof. Dr. Haluk Ka-
baalioğlu ise vize ve Türkiye’nin Gümrük Birliği karar süreç-
lerinde bulunmamasından kaynaklanan sorunların rekabet 
gücünü etkilediğini ve haksız rekabet doğurduğunu söyledi. 
Kabaalioğlu, Türkiye’nin ilgili bakanının Gümrük Birliği karar 
mekanizmasına katılmasının hukuken mümkün olduğunu 
da savundu. Kabaalioğlu, “Avrupalı bir işadamı Türkiye’ye 
vizesiz veya 35 dakikada 10 euro’ya aldığı vizeyle elini kolu-
nu sallayarak girerken Türk işadamının banka hesaplarının 
da dahil olduğu 22 değişik belge sunması kabul edilemez” 
dedi. Kabaalioğlu, Türk işadamının iş görüşmesi için dahi 
davet mektubu alması zorunluluğu bulunmasının “eşit şart-
larda” olunmadığının göstergesi olduğunu savundu. Euro-
pean Citizer Action Service Direktörü Tony Venables de, 
vize şartının kaldırılmasının Türkiye’de kamuoyunu olumlu 
yönde etkileyeceğini söyledi.

Başlıca vize şikayetleri

• Ret gerekçelerinin bildirilmemesi, tatmin edici olmaması.

• Talep edilen belgelerin niceliği ve niteliği.

• Vize ücretleri ve örtülü masrafl ar.

• Konsolosluk ve aracı kurum personelinin muamelesi.

• Yetersiz fi ziki koşullar.
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‘İnsanların onuru rencide edilmesin’
GEÇEN yıl yaşama geçen “Vize Şikâyet Hattı Projesi”, vize 
konusunda yaşanan sıkıntıların boyutunu gözler önüne ser-
di. Vize şikayetlerinde Almanya, İngiltere ve Fransa başı 
çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Vize sorunu insanlık onurunu rencide 
eden noktalara vardı” derken “Sadece iş dünyası, akade-
mik çevreler değil, öğrenciler, sanatçılar ve sokaktaki sade 
vatandaşın da seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Türkiye ve 
AB arasında sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi hede-
fi ni zora sokuyor” uyarısında bulundu. Projenin bir sonraki 
ayağında Brüksel’de toplantı yapacaklarını anlatan Hisar-
cıklıoğlu, bu sıkıntıları Avrupa kamuoyu ile paylaşacaklarını 
söyledi.

'1
0

M
ART



w w w . t o b b . o r g . t r40

Basında TOBB

‘Sadece Türkiye’ye Gümrük Birliği şartları 
uygulanıyor’

20 Mart 2010

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoglu, AB’de malların serbest dolaşı-
mı bulunurken, mal satmak isteyen iş adamlarıyla 
ilgili tarife dışı engel olarak vize sorunun bulun-
duğunu söyledi. Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakanı 
Matin Zeil, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Ziyarette bir açıkla-
ma yapan Hisarcıklıoğlu, Bavyera Eyaleti’nin 
İstanbul’da bir büro açmasından memnunluk 
duyduğunu bu ofi sin Türkiye ile Bavyera Eyaleti 
arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı-
da bulanacağını bildirdi. Almanya’nın Türkiye’nin 
birinci ticari partneri durumunda olduğuna vurgu 
yapan Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında ekonomik 
ilişkiler bakımından önemli bir ticari potansiyelin 

mevcut olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Avrupa’nın 
6. dünyanın ise 17. büyük ekonomisi olduğunu 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, Almanya’da önemli sa-
yıda Türk’ün yaşadığını, sadece Münih’te yaşan 
Türk sayısının 130 bin olduğunu anlattı.

1996 yılından bu yana Türkiye ile AB arasında 
Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğunu, bu açı-
dan AB’nin 27 artı 1’den oluştuğunu belirten Hi-
sarcıklıoğlu, bir tek Türkiye ile Gümrük Birliğinin 
bulunduğunu bu kapsamda AB ülkelerinde mal-
ların serbest dolaştığını ama bu malları satmak 
isteyen işadamlarının tarife dışı bir engelle dola-
şımların engellendiğini bu engelin ise vize uygu-
laması olduğunu anlattı. Türk sanayisinde kullanı-
lan makinelerin büyük bölümünün Alman menşeli 
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olduğunu ancak makine almaya gidenlerin vize 
engeliyle karşılaştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
burada müthiş bir haksızlık bulunduğunu kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu, bu haksızlığın Avrupa İnsan Hak-
lan Mahkemesi tarafından da teyit edildiğini belir-
terek, söz konusu engelin kaldırılması temenni-
sinde bulundu.

Bavyera, ortaklığa hazır

Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakanı Martin Zeil de 
konuşmasında Bavyera Eyaleti ile Türkiye ara-
sında ekonomik işbirliği konusunda önemli bir 
potansiyelin mevcut olduğunu, İstanbul’da açtık-
ları temsilcilikle kendilerini Türkiye’de tanıtmak 

istediklerini kaydetti. Türkiye ile işbirliği ve ortak-
lıklara hazır olduklarını da belirten Zeil, her iki 
tarafta da yatırım yapan işadamlarının birtakım 
engellerle karşılaştıklarını, Türkiye’de özellik-
le bürokratik engellerin mevcut olduğunu ve bu 
engellerin kaldırılması konusunda yapılması ge-
reken ev ödevleri bulunduğunu bildirdi. Vize ko-
nusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Zeil, bu 
konuda Almanya’nın uzun süreli vize verme gibi 
bazı kolaylıklar yaptığını kaydetti. Zeil, ziyarette 
Hisarcıklıoğlu’nu Münih’e davet etti. Konuşmala-
rın tamamlanmasının ardından Hisarcıklıoglu ile 
Zeil birbirlerine hediye verdi.
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Ben de istiyorum ama sistem zorluyor
Hükümet, karşısında açıkları olan bir sistem istiyor ki kimse kalkıp vergilerin nasıl harcandığını sormasın. 
Bu yüzden kayıtdışılığın üzerine ciddi ve bütüncül bir çabayla gitmiyor.

DENİZ BAYRAMOĞLU

“Hesap veremeyen hesap soramaz. Hesap veremeyen he-
sap soramazsa kaliteli demokrasi de olmaz. Hep beraber 
kayıtdışı belasını bitirmek durumundayız.”

Böyle demişti Rifat Hisarcıklıoğlu salondaki işadamlarına. 
Sonra şöyle devam etmişti sözlerine:

“Yarın bir sarı zarf geldiği, ‘Getir defterleri’ dedikleri zaman 
ayağı titremeden getiren kim var arkadaş?”

(Salondan sadece biriki kişi el kaldırır.) Devam eder Hisar-
cıklıoğlu:

“Salonda 12 tane parmak kalkıyor. Hep böyle. Defterdarlık-
tan veya Gelir İdaresi’nden ‘Getir defteri’ dediği zaman ra-
hatlıkla, göğsünü gererek defterini götürebilecek kimse var 
mıdır? Yok. Bana da sorsan benim de ayağım titriyor. Bu, 
sadece bizim belamız değil, Türkiye’nin tamamının belası.”

TOBB Başkanı, 4 Eylül 2009’daki İstanbul OdaMeclis Or-
tak Meclisi’ndeki konuşmasında güçlü ekonomi ve kaliteli 
demokrasinin birbirinin vazgeçilmezi olduğunu vurgulamış, 
kayıtdışı ekonomi bitmeden de kaliteli demokrasinin yaka-
lanamayacağını belirtmişti. Ve ardından devam etmişti, he-
sap vermeyen...

Kayıtdışılık işte tam da bu: Hesap vermemek!

 Kayıtdışılık nedir?

Genel kanı Tükiye’de kayıtdışı ekonominin boyutunun 
GSMH’ye oranla yüzde 50’den az olmadığı yönünde. Bu-
nun ne anlama geldiğini anlamak için şu rakamları hatırla-
talım. Kayıtdışılık oranları (yine farklı analizlere göre farklı 
rakamlar bulunmakla birlikte en kabul gören orana göre) 
ABD’de yüzde 8, İngiltere’de yüzde 12, İtalya’da yüzde 26, 
Almanya’da yüzde 17, Hollanda’da yüzde 13 ve Kanada’da 
ise yüzde 15 seviyesinde.

23 Mart 2010
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Peki hükümet kayıtdışıyla mücadelede hangi noktada. Ba-
kan Şimşek’e göre “öyle teknolojiler kullanılacak ki” vergi 
kaçırmak neredeyse imkânsız olacak. Bir meslek örgütünün 
(İNTES) toplantısında konuşan Şimşek, tıpkı alkol ve siga-
rada olduğu gibi tekstilde de bandrole dayalı ürün izleme 
sistemine geçildiğini belirterek “Her takım elbiseye dijital 
etiket takacaksınız, bütün bilgiler izlenebilecek. Bir kamyon 
dolusu ürün beş dakikada radyo frekansı ile taranabilecek” 
dedi.

Bu sistemin ne kadar başarılı olacağına dair bir örnek ol-
sun diye aktarıyorum: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçen yıl 
yurt çapında yaptığı denetimler sırasında 137 bin 532 adet 
içki ile 334 bin 19 adet tütün mamulünün bandrolsüz olduğu 
tespit edildi. 1072 adet içki ve 2265 adet sigara ve diğer 
tütün mamulünde taklit, sahte bandrol bulundu. 1 milyon 89 
bin 812 adet içki ile 651 adet tütün mamulünde ise niteliğe 
uygun olmayan bandrol kullanıldığı anlaşıldı.

Neden çözülemiyor?

Kayıtdışılıkla demokrasinin alakası da yine aynı formülde 
gizli. Yıllardır çözülemiyor olması da aynı denklem yüzün-
den. Hesap vermemek için hesap sorulmuyor. Hükümet, 
karşısında açıkları olan bir sistem istiyor ki kimse kalkıp 
vergilerin nasıl harcandığını sormasın. Bu yüzden kayıtdı-
şılığın üzerine ciddi ve bütüncül bir çabayla gitmiyor. Va-
tandaş ve iş dünyası da üzerine fazla sıkı gelmeyen bu sis-
temin devamını istiyor ki kişisel geliri azalmasın. O yüzden 
de vergilerin nasıl harcandığını sormuyor. Sıkı bir ortaklık 
var çünkü aramızda, ortaklıkların en güçlüsü: Suç ortaklığı.

Kayıtdışılığın ülke açısından özellikle bir alandaki etkilerinin 
diğerlerine kıyasla çok daha önemli olduğunu ama önemiy-
le aynı oranda bir ciddiyetle ele alınmadığını görebiliyoruz. 
İstihdam alanında...

Hükümet doğrudan vergi gelirler hanesine yazılacak alan-
larda en azından bazı çabalar sergiliyor ama kayıtdışı istih-
dam konusunda nedense pek hevesli görünmüyor.

Oysa Türkiye’de zaten düşük olan istihdamın yüzde 43’ü 
herhangi bir sosyal güvencesi olmadan yani kayıtdışı çalı-
şıyor. Kimi ekonomistlere göre bu, pek mühim değil. Çünkü 
bu ekonomistler kayıtdışılığa genelde bütçe açısından ba-
kıyor ve “paranın tamamen kayıtdışı kalması olanaksız. Ka-

yıtiçinde olmayan çalışanlar da nihayetinde alışveriş yapıp 
bu parayı dolaşıma sokuyorlar. Aldıkları ürünlerin üzerinde 
KDV ve ÖTV var. Yani bu para dolaylı da olsa vergi sistemi-
ne dahil oluyor” diyorlar.

Oysa kayıtdışı istihdam demek aynı zamanda sosyal gü-
vencesiz çalışma anlamına da geliyor. Yani çalışan açı-
sından halihazırda birçok olumsuzluk içeren bir sistemin 
bile içinde olamamak. Bırakın, grev ve örgütlenme hakkı, 
iş hakkı gibi anayasal hakları, hastalık, sakatlık, emeklilik, 
izin, mesai saati, fazla mesai gibi temel çalışma haklarının 
bile olmaması anlamına geliyor. Hani kölelik düzeni denilen 
şey var ya; ondan bile beter. Pamuk tarlalarında çalışan kö-
lelerin hiç olmazsa iş devamlılığı güvencesi vardı. Burada o 
da yok. Ve Türkiye’de bu koşullarda yaşayan insan sayısı 
neredeyse 10 milyon!

Vergi vermem, hayır işi yaparım

Hisarcıklıoğlu 13 Ağustos 2008’de Erbaa’daki konuşmasın-
da şunları söylüyordu: “Vergi dersinde daha birinci sınıfta 
hocalar bir şey öğretiyor. Bütün dünyada kural aynıdır: Ver-
gi oranları artırıldığı zaman kayıtdışı ekonomi buna paralel 
artar. Bu, ekonominin değişmez kuralı. Şimdi bize diyorlar, 
‘Kayıt altına girin.’ Ya arkadaş, ben de istiyorum kayıt altına 
girmeyi ama sistem beni kayıtdışı çalışmaya zorluyor.”

16 Mart 2010 tarihinde yayımlanan “Türkiye’de Yolsuzluğun 
Önlenmesi İçin Etik Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 
araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de kayıtdışılığın ne-
denleri işsizlik, hızlı nüfus artışı, kentleşme, vergi bilinci ve 
ahlakının yerleşmemesi, adil olmayan vergi sistemi olarak 
sıralanmış. Araştırmaya göre katılımcıların yarıdan fazlası, 
Türkiye’de vergi sistemi ve harcamaları bir arada değerlen-
dirdiğinde vergi kaçırmayı anlaşılır buluyor.

Ve aynı tarihli Radikal gazetesinin haberinden aynen akta-
rıyorum:

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yaptırı-
lan bir araştırmaya göre tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
vergi mükellefi  her dört fi rmadan biri, “Vergi vermek yeri-
ne fakirlere para yardımı yapmak; cami, çeşme yaptırmak, 
aşevine yardım yapmak daha doğrudur” diyor.
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İş dünyası Anayasa için uzlaşmayı Meclis’te 
istedi
Anayasa için Meclis’te uzlaşın mesajı
Anayasa değişikliği paketinde uzlaşma için TOBB’u ziyaret eden bakanlara, “Uzlaşmayı referandum 
yerine Meclis’te arayın” denildi. 8 sivil toplum örgütünün yer aldığı Anayasa Platformu da 3 yıl sonra 
yeniden biraraya geldi. 

24 Mart 2010

Anayasa değişikliği paketini açan hükümet, uzlaşma tur-
ları kapsamında dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni 
(TOBB) ziyaret ederken, iş dünyası pakete destek vermekle 
birlikte, Meclis dışında uzlaşma aranmaması gerektiğini gö-
rüşünde birleşti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anaya-
sa değişiklik çalışmalarına destek vererek, “Ekonomik öz-
gürlükleri koruyan, girişimciliği önemseyen yeni bir Anayasa 
istiyoruz. Önemli olan sürecin sonuna kadar uzlaşma yol-
larını aramaktır. Milletin iradesinin temsil edildiği Meclis’te 
uzlaşmayla ve ortak bir zeminde buluşularak, ilerleme sağ-
lanacağına inanıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’le görüşmenin ardından Hisarcıklıoğlu, 1980’deki 

Türkiye 70 milyar dolarlık bir ülkeydi. Bugün 700 milyar do-
lar. Anayasa aynı kalabilir mi?” dedi. Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek, Anayasa değişikliği paketine ilişkin “Artık bizim 
insanımız da hak ve özgürlük talebini gidip Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde, değil, kendi ülkesinden talep ede-
cek ve mümkünse çözümünü de burada bulacaktır, bize 
yakışan budur” dedi.

PLATFORM CANLANIYOR

Rifat Hisarcıklıoğlu üç yıl önce Anayasa platformu oluşturan 
TİSK, TESK, Türkİş, Hakİş, KamuSen ve TZOB ile daha 
önce başlatmış oldukları süreci yeniden canlandıracaklarını 
söyledi. Platform uzun bir aradan sonra dün tekrar bir araya 
geldi.

'1
0

M
AR

T



w w w . t o b b . o r g . t r 45

Basında TOBB

‘Meclis’ten mutabakatla geçmesi gerekli

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nafi z Zorlu:

“Ülkenin yararına olacak bir Anayasa değişikliği faydalı olur. 
Ancak bu değişikliği iktidar ve muhalefet Meclis’te anlaşa-
rak yapmalı, iktidar ve muhalefetin elbirliği, fi kir birliğiyle de-
ğişikliğin yapılması gerekli. Sonuçta referanduma gidilirse 
her şeye halk karar verir.”

‘Uzlaşma kültürü hâkim olursa hakeme gerek yok’

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın:

“Türkiye’de ilk kez Anayasa değişikliği yapılmıyor. Meclis’in 
vereceği bir karar olması gerekli. Ne ‘ben yaptım oldu’ ne 
de ‘karşı çıkmak için karşı olmak’ doğru değil. Müzakere ve 
uzlaşma kültürü hâkim olmalı. O zaman hakeme gitmeye 
gerek kalmaz.”

24 Mart 2010
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Anayasada ekonomik özgürlük istiyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anayasa’nın yenilenmesinin, siya-
si, ekonomik, toplumsal bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Devlet piyasada aktör değil, regülatör 
olmalıdır. Ekonomik özgürlükleri koruyan, girişimciliği önemseyen yeni bir anayasa istiyoruz” dedi.

24 Mart 2010

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Adalet Ba-
kanı Sadullah Ergin, anayasa taslağı değişiklik taslağını sunmak 
üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Hisarcık-
lıoğlu, hükümetin, katılımcı demokrasinin güzel bir örneğini ser-
gileyerek, iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB ile görüşlerini 
paylaştığını söyledi.

TOBB’un bu konuya yaklaşımının demokrasinin güçlendirilmesi, 
bireysel hak ve özgürlüklerin AB standartlarına yükseltilmesi yö-
nünde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, demokrasinin kalitesini 
arttırmadan ekonominin güçlenmesinin mümkün olmadığını kay-
detti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, demokratik, laik, sosyal hu-
kuk devleti yapısını koruyan, bireysel hak ve özgürlükleri temel 
almış, hukukun üstünlüğü temeline oturan, katı ideolojik dogma-
lardan arınmış, değişime açık, toplumun değerleriyle bütünleşmiş 
ve uzlaştırıcı bir anayasa özleminin, tüm toplum kesimlerince dile 
getirildiğini söyledi. 

Ekonomi ve demokrasi

TOBB Başkanı, güçlü ekonomi olmadan kaliteli demokrasinin sağ-

lanamadığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Bir ülkenin kalkınma 
düzeyi, demokrasi düzeyinden ayrı düşünülemez. O halde Türki-
ye, iyi işleyen, yöneten, denetlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf 
birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Bunun sağlanacağı 
ilk nokta, Anayasa’nın günümüz şartlarına göre yenilenmesidir. 
TOBB olarak yeni bir anayasa gerektiğini yıllardır, söylüyoruz. 
Devlet merkezli modernleşme modelleri bütün dünyada geçerlili-
ğini kaybetti. Artık, bireyler ön plana çıktı.”

Sivil toplum yine harekete geçiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK, TESK, Türkİş, Hakİş, 
KamuSen, TZOB ve TOBB olarak tekrar bir araya gelip daha önce 
başlatmış oldukları süreci yeniden canlandıracaklarını da söyledi. 
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde çözülemeyecek hiç-
bir sorun olmadığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Gün, ayrılıkları 
öne çıkarma, toplumsal ve siyasal kutuplaşmaları körükleme günü 
değildir. Gün, uygarlık düzeyine ulaşmak için bir adım daha atma 
günüdür” dedi.
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Sivil toplumdan iş için üç öneri
İş dünyası olarak istihdam sorununun üç etapta ele alınması gerektiğine karar verdiklerini söyleyen 
Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kısa vadede pratik önerilere, orta vadede mesleki edindirme 
programlarına, uzun vadede ise istihdam stratejilerine ihtiyaç var.” dedi.

İstanbul’da toplandılar

İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 17 sivil toplum örgütü dün 
İstanbul’da bir araya gelerek istihdam sorununu ve çözüm önerile-
rini masaya yatırdı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Odalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam sorununun üç etapta 
ele alınması gerektiğine karar verdiklerini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kısa vadede pratik önerilere, orta vadede 
mesleki edindirme programlarına, uzun vadede ise istihdam stra-
tejilerine ihtiyaç var” diye konuştu.

Kamu yerli malı alsın

Önümüzdeki dönemde, pasif işgücü politikalarındaki reformlar ka-
dar, aktif işgücü politikalarının kapsamını genişletecek bir hamle-
ye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuş-
tu: “Önümüzdeki dönemde kamu alımlarında Türkiye’de üretilen 
ürünlerin kullanımına öncelik verecek düzenlemelerin hayata ge-
çirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Özellikle küçük ve orta 
boy işletmelerin istihdam yaratma kapasitesini güçlendirecek ted-
birlerin alınması önem taşıyor.”

Para falan istemiyoruz 

‘İşverenler bir araya gelmiş, bunlar devletten para isterler’ gibi yo-
rumları üzülerek duyduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Top-
lantı boyunca, devletten para alalım lafı geçmedi” dedi. Bir taraftan 
hükümet bir taraftan özel sektör istihdam konusuna bu kadar önem 
verirken, hâlâ bazı kamu kurumlarının ithalat merakını anlamakta 
güçlük çektiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nitelikli işçi konu-
sunda somut adımlar atılması için, biz devletle birlikte çalışmaya, 
hazırız” diye konuştu.

Toplantıya kimler katıldı?

Türkiye Esnaf Sanatkârları Konfederasyonu, İstanbul Sanayi Oda-
sı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Girişim İş Dünyası Konfederas-
yonu, Müstakil Sanayici İş İdamları Derneği, İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu, Türk Genç İş Adamları Derneği, Türk Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği, Deniz Ticaret Odası, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu, Türkiye 
İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, Tüm Sanayici ve İş 
Adamları Derneği, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Alışve-
riş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, Türkiye Bankalar Birliği, 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.

31 Mart 2010
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Hisarcıklıoğlu: Meslek liseliye ihtiyacımız var
Erdoğan, Baykal, Bahçeli’den destek sözü alan işadamları, işsizliğe karşı buluştu. Meslek liselilerin gele-
cek kaygısının giderilmesini isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En büyük eksiğimiz ara eleman” dedi

31 Mart 2010

İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, yüzde 
13’leri bulan işsizlik sorununa çare olabilmek için İstanbul’da 
biraraya geldi. Beraberindeki heyetle önceki gün Ankara’ya 
giden ve burada başta Başbakan Erdoğan olmak üzere 
CHP lideri Baykal ve MHP lideri Bahçeli ile buluşan TOBB 
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, istihdam sorununun 3 etapta ele alınması gerektiğini 
belirterek, “Kısa vadede pratik önerilere ihtiyaç vardır. Orta 
vadede meslek edindirme, uzun vadede istihdam stratejisi-
ne ihtiyaç var” dedi.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 17 sivil toplum kuruluşunun bi-
raraya gelerek istihdam sorununu ve çözüm önerilerini de-
ğerlendirdikleri toplantıdan sonra yaptığı konuşmada, son 
derece verimli bir toplantı olduğunu ifade etti. Ankara’da 
liderler nezdinde büyük bir anlayış gördüklerini belirten Hi-
sarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Çünkü, gerek Sayın Başba-

kan, gerek Sayın Baykal, gerek Sayın Bahçeli, ‘Bu konuda 
karşı taraf ne getiriyorsa biz bunlara katkı sağlarız’ diye ifa-
dede bulununca siyaseten ve millet olarak özlemiş olduğu-
muz bir tabloyu görmüş olmak beni heyecanlandırdı, hem 
umutlandırdı.”

Sihirli çözüm yok

“Bu kadar derin bir meselenin tüm boyutlarıyla 2 saatlik bir 
toplantıda ele alınması ve sihirli bir çözümün ortaya çıkma-
sını beklemek gerçekçi olmaz. Bugünkü toplantıyı önemli 
bir başlangıç olarak görüyoruz. Tüm kesimlerle ile konuş-
manın faydalarına da inanıyoruz.” İstihdam sorununa sade-
ce iktisadi değil, hükümet, muhalefet partileri, işçi örgütleri, 
üniversiteler ve yerel yönetimlerin dahil olduğu yönetişim 
bütünlüğü içerisinde yaklaştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“İstihdam sorunun 3 etapta ele alınması lazım. Kısa vadede 
pratik önerilere ihtiyaç vardır. Orta vadede meslek edindir-
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me, uzun vadede istihdam stratejisine ihtiyaç var” dedi.

Bunlar ancak para ister

Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin istihdam yaratma kapasitesini 
güçlendirecek tedbirlerin alınmasını da isteyerek, şöyle ko-
nuştu: “Bir taraftan hükümetimiz bir taraftan özel sektörü-
müz istihdam konusuna bu kadar önem verirken, hâlâ bazı 
kamu kurumlarının ithalat merakını anlamakta güçlük çeki-
yoruz. Kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ürünlere önce-
lik verilmeli. Sabah medyada bazı kanallarda bu toplantıyla 
ilgili bazı yorumlara rastladım. (İşverenler biraraya gelmiş, 
işsizlik meselesini tartışıyorlar, bunlar istese istese devlet-
ten para isterler, başka birşey istemezler) gibi yorumları 
üzülerek gördüm. Bu, meselenin ne kadar yanlış algılandığı 
konusunda da bir fi kir veriyor aslında.

Toplantımız boyunca, ‘devletten para alalım’ lafı veya buna 
benzer bir öneri bir kişinin ağzından çıkmadı, aklından geç-
tiğini de sanmıyorum.”

Eşit rekabet istiyoruz

“Bizler sadece rakiplerimizle eşit koşullarda rekabet etmek 
istiyoruz. Bugün en fazla tartışılan nokta, işsizlerin niteliği 
meselesiydi. Yakında başlayacak yeni ekonomik toparlan-
ma döneminde, verimlilik artışlarını hızlandıracak en önem-
li faktörlerden birinin nitelikli işgücünün sayısını arttırmak 
olduğunun hepimizin farkında olması gerekiyor. Türkiye 
enerjisini ve kaynaklarını esasen bu alana yöneltmelidir.” 
Hisarcıklıoğlu, ayrıca, çözüm için bütün sivil meslek kuru-

luşlarının ve sosyal paydaşların da biraraya geleceği bir ça-
lıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

Meslek liseliye haksızlık

Bir gazetecinin meslek liseleriyle ilgili görüşlerini sorması 
üzerine TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Eğitim konusunda bü-
tün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ters bir orantı oldu-
ğunu görüyoruz. Düz liselerde okuyan öğrenci sayısı yüzde 
65 iken meslek liselerinde okuyan öğrenci sayımız yüzde 
35. Gelişmiş ülkelerde de tam bunun tersi. Yaptığımız araş-
tırmada ‘niye meslek liselerini tercih etmiyorsunuz’ dediği-
miz zaman, tercih etmemelerinin sebebi geleceklerindeki 
hedef koyma noktasında önlerinin tıkanması. Eğitim siste-
mimiz meslek liselerinin önünü kapatan bir noktadadır. Yap-
tığımız araştırmada büyük bir mutsuzluk, umutsuzluk var. 
Düşünebiliyor musunuz, yüzde 35’ini okutacaksınız ve bun-
lar geleceklerinden kaygı duyacaklar. Bu yüzde 35 mutsuz 
insan toplumda görev alacaklar. Böyle haksızlık olur mu? 
Anayasa’nın eşitlik ilkesi var. Bizim de en büyük eksikliği-
miz ara eleman. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. 
Eğer yargı yoluyla ve YÖK düzenlemeleriyle düzeltilemiyor-
sa, bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözülmesi en 
pratik çözüm yoludur.” 

'1
0

M
ART



w w w . t o b b . o r g . t r50

Basında TOBB

Devletten para istemiyoruz, kamu Türkiye’de 
üretileni alırsa, işsizlik azalır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında iş dünyasının 17 sivil toplum kuruluşu biraraya gelerek istih-
dam sorununu ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan TOBB Başkanı, istihdam sorununun 3 
etapta ele alınması gerektiğini belirterek, “Kısa vadede pratik önerilere 
ihtiyaç vardır. Orta vadede meslek edindirme, uzun vadede istihdam stra-
tejisine ihtiyaç var” dedi. Bundan sonra bu konuda çalışmaları artırarak 
devam ettireceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ’lerin istihdam 
yaratma kapasitesini güçlendirecek tedbirlerin alınmasının önemli olduğu-
nu belirtti ve şöyle konuştu: 

Kamunun ithalat merakı 

“Bir taraftan hükümetimiz bir taraftan özel sektörümüz istihdama bu kadar 
önem verirken, bazı kamu kurumlarının ithalat merakını anlamakta güçlük 
çekiyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu alımlarında Türkiye’de üretilen 
ürünlerin kullanımına öncelik verecek düzenlemelerin bir an önce hayata 
geçirilmesini faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Para istemiyoruz 

Dün sabah toplantı öncesi medyada bazı kanallarda bazı yorumlara rastla-
dığını da belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşverenler bir araya 
gelmiş, işsizlik meselesini tartışıyorlar, bunlar istese istese devletten para 
isterler, başka birşey istemezler gibi yorumları üzülerek gördüm. Bu, me-

selenin ne kadar yanlış algılandığı konusunda da bir fi kir veriyor. Toplan-
tımız boyunca, ‘devletten para alalım’ lafı veya buna benzer bir öneri bir 
kişinin ağzından çıkmadı, aklından geçtiğini de sanmıyorum” dedi.

“Bizler sadece rakiplerimizle eşit koşullarda rekabet etmek istiyoruz” diyen 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bugün en fazla tartışılan nokta, işsizle-
rin niteliği meselesiydi. Önümüzdeki dönemde somut adımlar atılması için 
bizler devletle birlikte çalışmaya, elimizden gelen her türlü yardımı, des-
teği vermeye hazırız. Yakında başlayacak yeni ekonomik toparlanma dö-
neminde, verimlilik artışlarını hızlandıracak en önemli faktörlerden birinin 
nitelikli işgücünün sayısını arttırmak olduğunun hepimizin farkında olması 
gerekiyor.”

50 öneri daha sonra detaylı ele alınacak

TEPAV Direktörü Güven Sak, katılımcılara istihdam ve işsizlik ile ilgili 20 
dakikalık bir sunum yaptı. Daha sonra her kurumun temsilcisi 45 dakikalık 
bir konuşma yaptı. Toplantıda 50’yi aşkın öneri daha sonra detaylı ele alın-
mak üzere not alındı. Öne çıkan bazı öneriler şöyle:

• İşsizlik fonunda biriken 50 milyar lira istihdamı arttırmak için kullanılmalı.
• KOBİ’ler yatırımda desteklenmeli, kredi ve faizde yardımcı olunmalı. 
• Esnek istihdam hemen gerçekleşmeli.
• Kıdem tazminatı çözülmeli.

31 Mart 2010

'1
0

M
AR

T



w w w . t o b b . o r g . t r 51

Basında TOBB

Suudiler’den tavukta ‘pozitif ayırım’ istedik
Arabistan’a yönelik ‘helal tavuk’ atılımı başladı... Suudilere, ‘Tavuğu Brezilya ve ABD yerine bizden alın, 
biz İslami usule uygun kesiyoruz’ mesajı verdik

3 Nisan 2010

SUUDİ Arabistan Maliye Bakanı Abdulaziz AlAssaf’in An-
kara ziyaretini fırsat bilen beyaz et sektörü, Suudi Bakan’a, 
‘Tavuğu Brezilya ve ABD yerine bizden alın. Bizdeki ta-
vukları tamamen Müslümanlar kesiyor ve helal sertifi kası-
na sahip’ talebinde bulundu. Suudi Bakan da Türkiye’den 
tavuk alınması için devreye gireceğine söz verdi. AlAssaf, 
TOBB tarafından düzenlenen TürkSuud İş Konseyi’ne ka-
tıldı. Burada beyaz et sektörü adına söz alan Beyaz Et Sa-
nayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği Danışmanı Doç. 
Dr. Erol Şengör, Suudi Bakan’dan Türkiye’den tavuk alma-
ları talebinde bulundu. Şengör, Suudi Arabistan’ın 1 milyon 
200 bin ton tavuk eti tükettiğini belirterek, bunun yarısını 

olan 600 bin tonun da ithal edildiğini söyledi. Şengör, Tür-
kiye’deki üretimin çok kaliteli olduğuna dikkat çekti. Suudi 
Arabistan’ın kuş gribi sonrası Türkiye’den tavuk alımını 
kestiğini anlatan Şengör, Suudi Bakan’dan alımların tekrar 
başlatılmasını istedi. Şengör, ‘Ürünlerimiz ayrıca Diyanet’in 
helal sertifi kasına sahip’ diye konuştu. Erol Şengör, Suudi 
Arabistan’ın yüzde 5’lük gümrük vergisi uyguladığını da be-
lirterek, Türkiye’ye de bu konuda pozitif ayrımcılık uygulan-
masını ve verginin düşürülmesini istedi.
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Hisarcıklıoğlu’nun çektiği fotoğraf
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kartepe Bahar buluşmasında TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ekonomimizin fotoğrafı çekildi. Atılması gereken adımlar, yapıl-
ması gereken reformlar ortaya kondu, İçinde bulunulan durum ise, “yavaş yavaş canlanma” olarak 
nitelendi.

OSMAN POLAT

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin, artık gelenekselleşen 
Kartepe Bahar buluşmasında, geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yine içinde 
bulunduğumuz durumu değerlendiren bir Türkiye fotoğrafı 
çekti. Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmesinin bütünsel açı-
dan odaklandığı cümleler, “Ocakşubat ayında dahilde KDV 
yüzde 22, ÖTV yüzde 38 arttı. Ekonomi yavaş yavaş can-
lanıyor. Umut verici rakamlar var. Önümüz açılıyor. Ama 
yapmamız gerekenler var. Güçlü ekonomi için vergi sistemi, 
girdiler üzerindeki kamu yüklerinin düşürülmesi, kayıtdışı-
lıkla daha etkin mücadele, kamu alımlarında yerli üreticiye 
öncelik verilmelidir” şeklindeydi.

Hisarcıklıoğlu, harcama kalemlerinde kontrol dışına çıkmış 
alanlarda reform gerektiğini söylerken, bunların başında 

belediye ve sağlık sistemi harcamaları olduğunu belirtti. İt-
halatta alınan KDV’nin yüzde 68 oranında artmasını ise ge-
lecek açısından soru işareti yaratan bir konu olarak niteledi: 
Türkiye’de irdelenmeyen iki konu olduğunu belirten TOBB 
Başkanı, “Biri işsizlik, diğeri ithalat. Biz sadece ihracatı ko-
nuşuyoruz. İhracatın performansı ithalatın performansını ta-
kip etmiyor” diyerek bu konuya dikkati çekti. Her altı yurttaş-
tan birinin işsiz olduğunu Hisarcıklıoğlu, “Günümün yarısını 
iş arayanlarla ilgilenmekle geçiriyorum. Her yer mesleksiz 
işsizlerle dolu. Türkiye’de hala meslek liseleri konusunda 
katsayı şu mu, bu mu olsun diye tartışıyoruz. Bizim bunu 
bırakıp başka şeyler tartışmamız lazım. Meslek liselerini 
nasıl günün şartlarına uygun hale getiririz diye düşünmemiz 
lazım” yorumunu yaptı.

Çatışma ve kavganın kamplaşma yarattığını, Cumhurbaş-
kanlığı seçiminden bu yana Türkiye’nin böyle bir ortama gir-

6 Nisan 2010
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diğini belirten Hisarcıklıoğlu, kavganın değil çözümün tarafı 
olmamız gerektiğini belirterek, ortak akılla çözüm aranması 
gereken konuları, “Kısa vadede yapılması gereken reform-
lar var. Yeni bir Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, 
hukuk yargı mevzuatı reformlarını hızla yapmamız lazım” 
diye sıraladı.

Hisarcıklıoğlu, BDDK Başkanı Bilgin, Ziraat ve Halk banka-
larına teşekkür ederken, “bankaların elinde krediye dönme-
yen 51 milyar lira likidite var. Akıllı olsunlar bu para yarın 
ellerini yakacak” dedikten sonra, “Kriz döneminde bankalar 
KOBİ kredilerini daralttılar. Diğer krediler 13 milyar artarken 
KOBİ kredileri 1 milyar lira azaldı. Ekim 2008Ocak 2010 
arasında şirket kredileri yüzde 3 artarken, KOBİ kredileri 
yüzde 5, mikro işletme kredileri de yüzde 16 daraldı. Şirket 
küçüldükçe bankada krediye ulaşımı zorlaşıyor” değerlen-
dirmesini yaptı. 2003 yılında 2.3 milyon olan esnaf sayısının 
2009 yılında 1.8 milyona gerilediğini belirtti. Bankalara kredi 
verirken açılan, kredi stoğu. protestolu senet, karşılıksız çek 
bilgilerinin kendilerine “ticari sır” gerekçesiyle verilmediğini, 
“eğer şeffafl ık varsa” bu bilgilerin kendilerine de açılması-
nı isteyen Hisarcıklıoğlu Kredi Garanti Fonuna Hazineden 

85 kefalet talebi geldiğini bunların 64’ünün kabul edildiğini, 
kredi kullanan 21 işletmeye 13 milyon liralık kredi kefaleti 
sağlandığını, sistemin işleyişinde hatalar olduğunu, yeni dü-
zenleme yapacaklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu’nun bu sözlerin üzerine BDDK rakamlarına 
baktığımızda şu tablo ile karşılaştık: “Bankacılık sektörünün 
mevduat toplamı 549 milyar lira. Kullandırılan kredi miktarı 
417 milyar, Mevduatın krediye dönüş oranı ise yüzde 79.9. 
Takipteki alacak miktarı da yüzde 4.9.” Bankaların kredi faiz 
oranları yüzde 915 arasında değişiyor. Mevduat faizi ise 
yüzde 12.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları ve BDDK rakamları bize 
Türkiye’de kredi alanındaki sorunun bir yanıyla ölçeğe da-
yalı, bir yanıyla şeffaf bilançoya bağlı olduğunu gösteriyor.

Hisarcıklıoğlu’nun ortaya koyduğu genel fotoğraf ise, atıl-
ması gereken birçok adımı ve yapılması gereken birçok 
reformu hatırlatıyor. Ancak, bankalar kadar Kredi Garanti 
Fonu’nun işlerlik kazanamamasının da KOBİ’leri olumsuz 
etkilediğini bize gösteriyor.
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Huzur olmadan ticaret olmaz, kavga ile işin 
bereketini kaçırdık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na göre ekonominin şu an en büyük ihtiyacı iç huzur. Bunun için de mev-
cut anayasa sil baştan yenilenmeli, ekonomi kamplaşmalardan uzak biçimde tartışmaya açılmalı.

6 Nisan 2010

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ekonominin şu anda en büyük ihtiyacının huzur 
olduğunu vurgulayarak bunun için de mevcut anayasanın 
silbaştan yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bu dönemde kali-
teli demokrasi ve güçlü ekonomi için kamplaşmadan, ortak 
akılla çözümler üretilmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğ-
lu, “Yeni bir anayasa, siyasi partiler ve seçim yasası, hukuk, 
yargı mevzuat reformlarını hızla yapmalıyız. Fert başına 
geliri 20 bin dolara taşımak, zenginleşmek için bu gerekli. 
Kavga yerine ortak akılla çözüme gitmeliyiz” dedi.

TOBB ve Ekonomi Gazetecileri Demeği (EGD) tarafından 
geçen hafta sonu düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
Hisarcıklıoğlu, 20062007 döneminde Türkiye’nin hızla bü-
yüyeceği bir anda, büyüme grafi ğinin yatay seyre döndü-

ğünü belirterek “Biz kriz gelmeden 2007’de alarm vermeye 
başladık. Çünkü kendi içimizde birbirimizle kavga etmeye 
başladık. Dünyada daha kriz yokken cumhurbaşkanlığı se-
çim süreciyle beraber kendi içimizdeki kavgalarla ekonomi-
de işin bereketini kaçırdık. Huzur olmadan ticaret olmaz, 
ticaret olmadan zenginlik olmaz. Bizim ticaretin de ekono-
minin de baş ihtiyacı huzur. Biz maalesef ayrılık tarafına git-
tik ve hep beraber de işin bereketini kaçırdık” diye konuştu.

İşsizlik ve ithalat ana sorun

Kamplaşmanın yanı sıra Türkiye’nin şu an en önemli sı-
kıntılarından birinin işsizlik ve ithalat olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, dış ticarette ihracata karşılık ithalatın daha 
hızlı arttığını söyledi. Bu nedenle dış ticaretin büyümenin 
motoru olmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, işsizliğin de 
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dış ticaret kadar önemli bir başka sorun olduğunu belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, 2001’den önce yüzde 6’larda olan işsizliğin, 
bugün yüzde 14’lere dayandığını, buna karşılık hiç konuşul-
mayan bir konu olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “An-
ketlerde birinci sorun ama üzerinde konuşmuyoruz. Milletin 
canının yandığı yer burası ama hiçbirimiz bu konuyu konuş-
muyoaız. İşsizlik 2001 krizinde yüzde 6’dan 10’lara oturdu. 
2009’da yüzde 14’e ulaştı. 5.6 milyon işsiz var. Türkiye’nin 
bir an evvel odaklanması gereken şey, insanlara nasıl iş 
imkânı yaratılacağıdır” dedi.

Krizin ardından yaşanan ekonomik küçülmenin istihdam 
rakamlarına direkt yansıdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
2009’da imalat sanayiinde istidamda 286 bin, ticarette ise 
istihdamın 31 bin düştüğünü söyledi. Ancak tarım istihda-
mında 238 binlik artış olduğunun açıklanmasına rağmen, 
bu alanda ücretli istihdamda 32 binlik bir artış olduğuna dik-
kat çeken Hisarcıklıoğlu, aslında tarımda gizlenen 200 bin 
ek işsiz olduğunu vurguladı.

Bankaların elinde likidite fazlalığı olduğuna da işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bankalann elinde krediye dönmeye hazır 
tam 51 milyar TL likidite var. Önümüzdeki dönemde ban-
kaların elindeki bu likidite inşallah büyümemizin motoru olur 
diye düşünüyoruz” dedi.

Kamunun büyümeye katkı sağlamaya devam etmesinin zor 
okluğunu, özel tüketim ve stoklardaki artışla beraber büyü-
menin bu iki ara arterden olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
yatırımların artmasını beklemediklerini söyledi. TOBB Baş-
kanı 2010’dan her şeye rağmen umutlu olduklarını ifade 
etti. (Haber Merkezî)

ESNAFLIĞI BİTİRİRSEK SERMAYEYİ DE BİTİRİRİZ

Ekonomik zenginleşme için yapılması gereken yapısal re-
formlardan birinin de ticaret, borçlar ve perakende kanunu 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 2003’te 2.3 milyon esnaf 
varken 2009’da bu sayının 1.8 milyona düştüğünü kayde-
derek bir kanunla bu işin kurallarının belirlenmesi gerekti-
ğini kaydetti. “Esnafl ığı bitirirsek sermayeyi ve sanayiyi de 
bitirmiş oluruz. O nedenle hızla bir perakende yasasına ihti-
yacımız var. Esnaf kesiminin kendi gücünü kaybetmeyecek 
ve Türkiye’nin gelişimini sağlayacak sermaye birikimini sağ-
lamaya ihtiyaç var” dedi. Perakende sektöründe çok ciddi 
bir kuralsızlık olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu nedenle 
yasanın bir an önce çıkması gerektiğini kaydetti. Hisarcık-
lıoğlu, “Türkiye’nin sanayii büyük ölçüde gıdaya dayanıyor. 
Ancak bugün bakıyorsunuz bütün zincir marketler kendi 
markasıyla üretim yapıyor. Yani gıdaya dayalı sanayici bun-
lara taşeron oldu. Marketler şimdi içeriden yarın yurtdışın-
dan daha ucuza getirmenin yollarını arayacak. Bir yandan 
‘Markalaşın’ diyoruz, bir yandan da sanayiyi, esnafı öldürü-
yoruz. 365 gün indirim olur mu? İndirimler dahil sektör bir 
kurala girmeli” diye konuştu.

SAVARONA’DAN KÂR ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

TOBB’un Savarona’yı alıp almama konusunda yönetim 
kurulunun bir araya gelip karar vereceğini ileten Hisarcık-
lıoğlu, “Her şey prosedüre bağlı. TOBB’un bunu kârlı işle-
tebilmesi aslında zor. Devletin böyle bir şeye ihtiyacı varsa 
sadece biz değil bütün kurumlarla hareket edilebilir” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, Savarona’nın Atatürk’ün mirasını taşıdığını, 
öteki taraftan Türkiye’yi ziyaret eden devlet adamlarını ağır-
lamak için böyle bir yatın korunabileceğini söyledi. Hisarcık-
lıoğlu, “Kahraman Sadıkoğlu kâr edemedikten sonra bizim 
kâr edebilmemiz mümkün değil. Devletimizin böyle bir şeye 
ihtiyacı varsa sadece biz değil öteki kurumlar üzerine düşen 
görevi yapar” açıklamasını yaptı.

OLUMSUZ

• Artan enerji bağımlılığı ve yükselen enerji/emtia fi yatları

• İhracat performansının (ithalata göre) yetersiz kalması

• Kapasite kullanımındaki düşük seviyenin yatırım talebini 
zayıfl atması

• KOBİ’lerin fi nansman ihtiyaçlarının büyümesi

• Tarımda artan gizli işsizlik

OLUMLU

• Canlanan İç Tüketim

• Azalmış olan stokların yenilenmesi

• Bankaların elindeki likidite fazlası

• Kamu Borcunun yenilenme oranının azalması

KRİZDE ŞİRKETLER KÜÇÜLDÜ

Firma büyüklüğü Tem.08 Ara.09 Değişim

110 kişi 994382 1.047.921 5%

1050 kişi 150.645 145.757 3%

50100 kişi 12.215 12.451 2%

100500 kişi 9,572 9.352 2%

+500 kişi 875 827 5%

TÜRKİYE DAHA HIZLI BÜYÜMELİ

 Mevcut gelir % 1’lik büyümeyle artış

ABD 40.000 400

AB 30.000 300

Türkiye 8.500 85

* Türkiye, sadece AB ortalaması ile arasındaki mesafeyi 
koruyabilmek için, AB’den 3,5 kat daha hızlı büyümek zo-
runda.
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Günümün Yarısı İş Aramakla Geçiyor
Kartepe Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik 
olduğunu vurgulayarak, “Beni en çok bir işadamının çocuğu için iş istemesi üzüyor” dedi

6 Nisan 2010

Gömleğim de pembe görüşüm de pembe

Bir gazetecinin, “Gömleğiniz toz pembe bir renk taşıyor ama 
konuşmalarınız pek öyle değil 2010’a nasıl bakıyorsunuz?” 
sorusuna Hisarcıklıoğlu, şu karşılığı verdi: “Konuşmam 
da pembe, ‘ben gelecekten umutluyum’ diyorum. 2010’a 
umutlu bakıyorum. Kesinlikle hiçbir zaman hayatımın hiçbir 
devresinde umutsuz olmadım. 2010’un başlangıcındaki ve-
rilere baktığınız zaman müthiş umut verici rakamlar var. Bu-
nun desteklenmesine ihtiyaç var diye öyle söyledim, sakın 
umutsuzluk falan çıkmasın. Yani iyi olacak, iyi olacak ama 
yapılması gerekenler yapılırsa çok daha iyi olacak.”

Türkiye lojistikte ana arter

• Türkiye’nin geleceğinin hangi noktada olduğunu düşünün 
diye söylüyorum. Türkiye önümüzdeki dönemde bir lojistik 
ana arteri olacak.

• Çünkü dünyanın üretimi tekrar Türkiye’nin doğusunda ol-

maya başladı. Yüzde 51’i Türkiye’nin doğusunda. Tüketim-
de Türkiye’nin batısında.

• Türkiye eğer rolünü iyi oynarsa tarihi ipek Yolu’nun can-
landırılması dahil olmak üzere eğer bunları oynayabilirse 
önümüzdeki dönemde tekrar ticaret yollarının üzerinde olan 
ve dünyanın lojistik ana merkezlerinin ticaretinin ana toplar 
ve atardamarının olduğu yer Türkiye olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Kartepe’de 
her yıl düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne bu yılki ko-
nuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu oldu. Türkiye’nin ana meselesinin işsizlik 
olduğunu, ancak bunun çok fazla konuşulmadığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

• İşsizliğin yukarı doğru çıktığını ve yapısal bir sorun hali-
ne dönüştüğünü görüyoruz. Bu geleceğimiz açısından çok 
önemli. Çünkü Türkiye’de bugün 5,6 milyon kişi işsiz, nere-
deyse her hanede bir işsiz var.
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• Türkiye’nin en öncelikli birinci meselesi, odaklanması ge-
reken iş bu 5,6 milyon artı 700 bin kişi istihdama giren in-
sanlara nasıl iş bulacağı.

• Beni en çok kahreden, bir işadamının bana çocuğu için iş 
talebinde bulunmasıdır. Bir iş adamı çocuğuna iş istemez. 
Herkes, çocuğunun kendi işini devam ettirmesini ister. Eğer 
çocuğu için iş istiyorsa orada bir güven sorunu var demek-
tir!’’

MESLEK LİSESİ CAZİP HALE GETİRİLMELİ

Eğitim durumuna göre işsizlikte, lise ve meslek lisesi me-
zunlarının yüzde 16,9’unun, yüksek öğretim mezunlarının 
ise yüzde 12,1’inin işsiz olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu şu 
noktalara dikkat çekti:

• “Bütün dünyada meslek lisesinde okuyan yüzde 65, bizde 
35. Her taraf mesleksiz işsizlerle dolu. Günümün yarısı bu-
nunla geçiyor.

• İşsizliğe çözüm bulmak için iş dünyası kuruluşları olarak 
bir araya geldik. Bizim ana tartıştığımız konu bunların bece-
ri dönüşümünü nasıl sağlarız?

• Önemli olan katsayı değil, bu meslek liselerini nasıl cazip 
hale getiririz, ve müfredatlarını nasıl günün şartlarına uygun 
hale getiririz.

MÜFREDAT DEĞİŞMELİ

• İki ana konu üzerine odaklanmamız lazım ki bizim ara ele-
man ve yetişmiş eleman sıkıntımızı burada gideriyor olma-
mız lazım.

• Meslek liseleri içeriği aynı kaldıktan sonra sayısı artsa ne 
olur? Adamın önünü kapatmışsın. ‘Sen meslek lisesine gi-
dersen en üst tepeye çıkabilirsin’ diye önünü açmak lazım.

• Bilgisayar kullanma ve İngilizce gibi ihtiyaçlar var. Peki biz 
bunu veriyor muyuz? Vermiyoruz. İstediğin kadar meslek 
lisesi aç, neye yetecek?”

Yılın bürokratı Tevfi k Bilgin

• Kriz devresinde yaklaşık 82 kez hükümetle, bürokratlarla 
bir araya geldim, krizin aşılması noktasında ne gibi tedbirler 
alınabilir diye.

• BDDK Başkanı Tevfi k Bilginin yaptığı işler devrim niteliğin-
de ama maalesef çok gündeme gelmedi. Bence yılın bürok-
ratı kim derseniz, Tevfi k Bilgin’dir.

• Halk Bankası ve Ziraat Bankası genel müdürlerimiz bunla-
ra çok teşekkür ediyorum. Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 
KOBİ kredilerine devam etmiştir.

Berlusconi Kaddafi ’nin elini boşuna öpmedi

• Berlusconi, Kaddafi ’nin elini boşuna mı öptü? Mantıklı bul-
duğum için değil ama niye öptüğünü hepiniz biliyorsunuz.

• Türk özel sektörü ne yapabileceğini şu 30 yılda bize 
gösterdi. 30 yıl önce Suudi Arabistan bizden zengin-
di, Yunanistan’la eşittik. Şimdi Suudi Arabistan’dan da 
Yunanistan’dan da zenginiz.

• Artık koşmak için, uzun vadeyi yakalamak için şu yapısal 
reformları yapmamız lazım. Eğer bunlara odaklanabilirsek 
inşallah Türkiye’nin geleceği bugünküne göre daha iyi ola-
cak.

Savarona’da kâr amacı güdülmemeli

• Savarona niye satılmış, kiralanmış mantığını anlamış de-
ğilim. Bugün ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyeti devletine ya-
kışır nitelikte bir yat.

• Savarona yatı Atatürk’ün yatı olmasa da böyle bir yat dev-
let için ihtiyaç, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu şekilde 
yabancı misafi rlerini ağırlaması için.

• Ama ‘biz işletelim kâr edelim...’ Kahraman Sadıkoğlu kâr 
edemedikten sonra benim kâr edebilmem mümkün değil.

• Devletimizin böyle bir şeye ihtiyacı varsa biz üzerimize dü-
şeni, sadece biz değil öteki kurumlar da yapar. Odalar Birliği 
yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra yönetim kurulu 
bu işe karar verir.
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‘Beni en çok kahreden, bir işadamının benden 
çocuğu için iş istemesi oldu’
*Hisarcıklıoğlu, ‘Herkes, çocuğunun kendi işini devam ettirmesini ister. Eğer bir işadamı çocuğu için iş 
istiyorsa orada bir güven sorunu var demektir. İşte bizim hep beraber muhakkak bu tabloya eğiliyor 
olmamız lazım’
*’Türkiye’nin bir numaralı meselesi işsizlik’ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘İşsizliğin yukarı doğru çıktığını ve 
yapısal bir sorun haline dönüştüğünü görüyoruz. Neredeyse her hanede bir işsiz var. Bu çok fazla ko-
nuşulmuyor’ dedi.

KOCAELİ  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ana meselesinin işsiz-
lik olduğunu ancak bunun çok fazla konuşulmadığını belirt-
ti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD) tarafından Kartepe’de düzenlenen Kartepe Ekonomi 
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bir krizden geçildiğini, 2001, 
1994 krizlerinden farklı olan bu krizde büyüme ve ihracatın 
aşağı indiğini, işsizliğin yukarı çıktığını anlattı.

‘Bir işadamı iş istemez’

Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “İşsizliğin yukarı doğru çıktığını 

ve yapısal bir sorun haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu ge-
leceğimiz açısından çok önemli. Çünkü Türkiye’de bugün 
5.6 milyon kişi işsiz, neredeyse her hanede bir işsiz var. 
Türkiye’nin en öncelikli birinci meselesi, odaklanması gere-
ken iş bu 5.6 milyon artı 700 bin kişi istihdama giren insan-
lara nasıl iş bulacağı. Beni en çok kahreden, bir iş adamının 
bana çocuğu için iş talebinde bulunmasıdır. Bir iş adamı 
çocuğuna iş istemez. Herkes, çocuğunun kendi işini devam 
ettirmesini ister. Eğer çocuğu için iş istiyorsa orada bir gü-
ven sorunu var demektir. İşte bizim hep beraber muhakkak 
bu tabloya eğiliyor olmamız lazım.”

6 Nisan 2010
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‘Eğitimde bir sorun var’

Eğitim durumuna göre işsizlikte, lise ve meslek lisesi me-
zunlarının yüzde 16.9’unun, yüksek öğretim mezunlarının 
ise yüzde 12.1’inin işsiz olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Eğitim sistemimizde bir problemin var olduğunun en somut 
göstergesi bu. Bunu tartışmaya açtığınız zaman ’A tarafı 
mısın B tarafı mısın?’... Bütün dünyada meslek lisesinde 
okuyan yüzde 65, bizde 35. Her taraf mesleksiz işsizlerle 
dolu. Günümün yarısı bununla geçiyor. Bakanlar, milletve-
killeri dahil olmak üzere birilerine iş arıyorlar” şeklinde ko-
nuştu. 

‘Kore bu işi çözmüş’

İşsizliğe çözüm için iş dünyası kuruluşları olarak bir ara-
ya geldiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Bizim ana tartıştığımız konu bunların beceri dönüşümünü 
nasıl sağlarız? Kore bunu böyle yapmış 99’da. Biz oturmuş 
katsayı şu mu olsun, bu mu olsun?. Yahu arkadaş katsayıyı 
bırak. Önce önemli olan bu meslek liselerini nasıl cazip hale 
getiririz ve müfredatlarını nasıl günün şartlarına uygun hale 
getiririz. İki ana konu üzerine odaklanmamız lazım ki bizim 
ara eleman ve yetişmiş eleman sıkıntımızı burada gideri-
yor olmamız lazım.” Hisarcıklıoğlu, “En çok irdelenmeyen 
iki konu işsizlik ve yapısal olarak yarın problem haline dö-

nüşecek ithalatın ihracata karşılık oranının giderek artıyor 
olması” dedi. Hisarcıklıoğlu, kısa vadede yapılması gere-
kenlere ilişkin, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Peraken-
de sektörü Kanunu’nda yapısal bazı düzenlemelere ihtiyaç 
olduğunu bildirdi. Ticaret Kanunu’nun 25’lik paketler halin-
de iki parçasının iktidar ve muhalefet tarafından beraberce 
Meclis’ten geçirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ancak sonra 
gündemin değiştiğini ve yasanın devreden çıktığını anlattı. 

Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 90 milyar lira olan vergi ve prim 
alacaklarının yeniden yapılandırılmasının gerektiğini, enf-
lasyon ve hazine faizinin çok üzerindeki kamuda gecikme 
faizi oranlarının düşürülmesi, kamu alımlarında yerli üreti-
min tercih edilmesi, ihracat yapan TIR’lara ÖTV’siz akar-
yakıt verilmesi, enerji üzerindeki ilinti yüklerin kaldırılması, 
Eximbank’ın yeni pazarlara yönelik olarak sigorta sisteminin 
genişletilmesi, KOBİ’lere kredi kullanımının artırılmasına ih-
tiyaç olduğunu bildirdi.

Bankaların 51 milyarı var

Hisarcıklıoğlu, bankaların elindeki likidite fazlalığına işaret 
ederek, “Bankaların elinde krediye dönmeye hazır tam 51 
milyar TL likidite var. Önümüzdeki dönemde bankaların 
elindeki bu 51 milyar TL’lik likidite bizim inşallah büyüme-
mizin motoru olur diye düşünüyoruz, inşallah öyle davranır-

6 Nisan 2010
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larsa” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi olumsuz etkileyecek 
faktörlerin başında, tekrar artmaya başlayan enerji ve emtia 
fi yatlarının geldiğini, bu çerçevede özellikle nükleer enerji-
nin hızla devreye giriyor olmasının önemli olduğunu söyle-
di. Olumsuz noktalardan birinin de ihracat performansının 
ithalat performansına yetişememesi olduğuna dikkati çeken 
TOBB Başkanı, kapasite kullanım düşüklüğü nedeniyle ya-
tırımların artırılamamasının da Türkiye’nin geleceği için bir 
soru işareti olduğunu söyledi.

Berlusconi niye öptü?

Milletlerin yarış içinde olduğunu, kimsenin yerinde saymadı-
ğını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ber-
lusconi, Kaddafi ’nin elini boşuna mı öptü? Mantıklı buldu-
ğum için değil ama niye öptüğünü hepiniz biliyorsunuz. Türk 
özel sektörü ne yapabileceğini şu 30 yılda bize gösterdi. 30 
yıl önce Suudi Arabistan bizden zengindi, Yunanistan’la 
eşittik. Şimdi Suudi Arabistan’dan da Yunanistan’dan da 
zenginiz. Fırsat verildi bu ortaya çıktı. Artık koşmak için, 
uzun vadeyi yakalamak için şu yapısal reformları yapma-
mız lazım. Türkiye’nin geleceği bugünküne göre daha iyi 
olacak.” 

‘Erken seçim yok’

Türkiye’nin önündeki dönemde kamunun büyümeye katkı 
sağlamaya devam etmesinin zor olduğunu, özel tüketim ve 
stoklardaki artışla beraber büyümenin bu iki ana arterden 
olacağını düşündüklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, yatırımla-
rın çok artacağını düşünmediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu 
2010’a ilişkin ise canlanan iç tüketimin bu dönemde büyü-
meyi artıracağını, azalmış stokların yenilenmesinin de bü-
yümeye pozitif etki edeceğini belirtti. Bir gazetecinin, “Göm-
leğiniz toz pembe bir renk taşıyor ama konuşmalarınız pek 
öyle değil. 2010’a nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Hisarcık-
lıoğlu, şöyle dedi: 

“Konuşmam da pembe, ’ben gelecekten umutluyum’ diyo-
rum. 2010’a umutlu bakıyorum. Kesinlikle hiçbir zaman ha-
yatımın hiçbir devresinde umutsuz olmadım. 2010’un baş-
langıcındaki verilere baktığınız zaman müthiş umut verici 
rakamlar var. Bunun desteklenmesine ihtiyaç var diye öyle 
söyledim, sakın umutsuzluk falan çıkmasın. 2010’a ilişkin 
verdiğimiz rakamlara göre önümüz açılıyor ama yapılması 
gerekenler var, onu söylüyorum. Yani iyi olacak, iyi olacak 
ama yapılması gerekenler yapılırsa çok daha iyi olacak. Hiç 
negatif olmadım, hep umutluyum ben. Nelere dikkat edil-
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mesi gerektiğini koydum ortaya, bunları siyasi mülahazayla 
yapmadım” diye konuştu. “Bu sene erken seçim bekliyor 
musunuz?” sorusuna üzerine Hisarcıklıoğlu, “Başbakan 
MÜSİAD’da ’yok’ dedi haberiniz olsun. 337 milletvekili var, 
’yok’ dediyse ’yok’ diyeceğiz” diye konuştu. 

‘Türkiye lojistik ana arter’

Hisarcıklıoğlu bir soru üzerine, Fransız Ekonomi Bakanının, 
bir Japon iş adamına “1 milyar doların olsa hangi ülkele-
re yatırım yaparsın” diye sorduğunu, onun da “500 milyon 
dolarıyla Brezilya’ya enerji üzerine, 500 milyon dolarıyla da 
Türkiye’ye lojistik üzerine yatırım yaparım” dediğini anlat-
tığını aktardı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
geleceğinin hangi noktada olduğunu düşünün diye söylü-
yorum. Türkiye önümüzdeki dönemde bir lojistik ana arteri 
olacak. 

Çünkü dünyanın üretimi tekrar Türkiye’nin doğusunda ol-
maya başladı. Yüzde 51’i Türkiye’nin doğusunda. Tüketim 
de Türkiye’nin batısında. Türkiye eğer rolünü iyi oynarsa 
tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması dahil olmak üzere eğer 
bunları oynayabilirse önümüzdeki dönemde tekrar ticaret 
yollarının üzerinde olan ve dünyanın lojistik ana merkezleri-
nin ticaretinin ana toplar ve atardamarının olduğu yer Türki-
ye olacak. Ama rolümüzü iyi oynamamız lazım.”

Anayasa da keşke uzlaşılsa

Anayasa değişimine ilişkin de Hisarcıklıoğlu, “Keşke uzla-
şılsa da, yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç var, tamamının yeniden 
değişmesine ihtiyaç var. Yeni bir anayasa, siyasi partiler ve 
seçim yasası, hukuk, yargı mevzuat reformlarını hızlı yapı-
yor olmamız lazım. Türkiye’nin gündeminde, tartışması ve 
ortak akılla kamplaşmadan çözmesi gereken işler bunlar” 
dedi. (Radikal)

‘Savarona’yı almak için üzerimize düşeni yaparız’

TOBB’un Atatürk’ün yatı Savarona’yı alıp almayacağı-
na ilişkin bir soru üzerine de Hisarcıklıoğlu, Savarona’nın 
Atatürk’ün mirasını taşıdığını öteki taraftan Türkiye’yi ziya-
ret eden devlet adamlarını ağırlamak için böyle bir yatın ko-
runabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Niye 
satılmış, kiralanmış mantığını anlamış değilim. Bugün ihti-
yaç var. Sayın Cumhurbaşkanı Türkmen Cumhurbaşkanı’nı 
Antalya’da bu yata bindirdi ve adam hayran oldu. Türkiye 
Cumhuriyeti devletine yakışır nitelikte bir yat. Savarona yatı 
Atatürk’ün yatı olmasa da böyle bir yat devlet için ihtiyaç, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu şekilde yabancı misa-
fi rlerini ağırlaması için. Ama ‘biz işletelim kâr edelim...’ Kah-

raman Sadıkoğlu kâr edemedikten sonra benim kâr ede-
bilmem mümkün değil. Devletimizin böyle bir şeye ihtiyacı 
varsa biz üzerimize düşeni, sadece biz değil öteki kurumlar 
da yapar. Odalar Birliği yönetim kurulunda değerlendirdik-
ten sonra yönetim kurulu bu işe karar verir.” 

‘Helikopteri devlete aldık şahsa değil’

Bir gazetecinin “TOBB’un Başbakan’a helikopter aldığı” yö-
nündeki ifadesi üzerine Hisarcıklıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 
böyle bir helikoptere ihtiyacı olduğunu belirterek “Şartlarınız 
müsaitse alın” dediğini anlattı. TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, “Sonuçta her şeyimiz devlet. Devletimize aldık, 
şahsa almadık. Savarona ile ilgili böyle bir talep gelirse o 
zaman başka noktadan bakarız. Yine bunu yönetim kuru-
lunda değerlendireceğiz” diye konuştu.

Karşılıksız çeklerdeki hapis cezasının kaldırılması konusun-
da bir çalışma bulunduğunu anımsatan Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Hapis cezası kaldırıldığı zaman bir şeyi yapıyor olmamız 
lazım. Bankalar kredi verecekleri zaman protesto olan se-
nedini görüyorlar karşılıksız çek, senet verenleri görebiliyor, 
biz göremiyoruz. Ticarette ben de bunları bilmeliyim. Eğer 
şeffafl ık esassa, nasıl bankalara açıyorsa bir şirket hakkın-
daki bilgileri bütün herkese açman lazım. Ben bilmeliyim, 
karşılıksız çeki ne kadar, senedi ne kadar. Riski alıyorsam 
ben bileyim, öbür taraftan da hapis cezasının kalkması la-
zım. Ama ikisinin at başı olması lazım.” diye konuştu. 

Yılın bürokratı Bilgin

Bankacılık sektörünün daralttığı yerin KOBİ kredileri oldu-
ğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, özel bankaların, havaların 
iyi gittiği günlerde verdikleri kredilerde iş kötüye gittiğinde 
yüzde 10.2 azalma olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, kamu 
bankalarında ise kriz devresinde bile kredi hacminde bir ar-
tış sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: “Kriz devresinde 
yaklaşık 82 kez hükümetle, bürokratlarla bir araya geldim, 
krizin aşılması noktasında ne gibi tedbirler alınabilir diye. 
Burada bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. BDDK Başkanı 
Tevfi k Bilgin var ya, yapılan işleri devrim niteliğinde ama 
maalesef çok gündeme gelmedi. Bence yılın bürokratı kim 
derseniz, Tevfi k Bilgin’dir. bu devrede en çok aktif davranan 
kişi o oldu. Halk Bankası ve Ziraat Bankası genel müdürleri-
miz bunlara çok teşekkür ediyorum. Halk ve Ziraat Bankası, 
KOBİ kredilerine devam etmiştir.”
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TOBB başkanını kahreden istek
İşadamlarının kendisinden çocukları için iş istemesinden dolayı kahrolduğunu belirten TOBB Başkanı, 
bankalara da seslendi: “Kasanızdaki 51 milyarı kullandırıp büyümenin motoru olun”

HAZAL ATEŞ - KOCAELİ

Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne reel sektörün çığlığı ve krizden 
çıkış arayışları damgasını vurdu. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, kasasında 51 milyar lira likidite fazlası bulunan 
bankalara “Kesenin ağzını açarsa büyümenin motoru olur. 
Kredi kullandıran banka kazanır” diye seslendi. Hisarcıklı-
oğlu, TOBB’nin satın alması gündemde olan Atatürk’ün yatı 
Savarona için, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın yabancı 
konuklarını ağırlamasında kullanılabilir. Biz alıp işletip kar 
edemeyiz. Ama devletimizin ihtiyacı varsa sahip çıkmayı 
yönetim kurulumuzda değerlendiririz” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’nin Başbakan Tayyip Erdoğan’a helikopter aldığı id-
dialarına yönelik de, İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir helikop-
tere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Şartlarınız müsaitse alın” 
dediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şu mesajları verdi: 

• GÜVEN SORUNU: Anadolu’yu geziyorum, işadamları ço-
cukları için iş istiyor. İşte buna kahroluyorum Hiçbir işadamı 
çocuğuna iş istemez, kendi işinde çalışsın ister. Eğer çocu-
ğu için iş istiyorsa güven sorunu var demektir. 

• BİZ SİYASETÇİ DEĞİLİZ: Türkiye AB ülkelerinin 3.5, 

ABD’nin 4.5 katından fazla büyümeli. Köşelerinizde değer-
lendirirken, başarıyı, başarısızlığı buna göre değerlendirin. 
(Bir gazetecinin biz değil Başbakan yapıyor yorumu üze-
rine)Ya, sen doğrusunu yap. Ben doğrusunu söylüyorum. 
Başbakan siyasetçi, sen siyasetçi misin, ben siyasetçi mi-
yim? Mukayesemizi doğru yapalım. 

• KAMPLAŞMAYA DİKKAT: Yepyeni bir Anayasa, siyasi 
partiler ve seçim yasası, yargı reformlarını hızlı bir şekilde 
yapmalıyız. Ortak akılla bu işleri çözmeliyiz. Kavga, kamp-
laşmanın olduğu yerde zenginlik olmaz. 

• BANKALARA SESLENDİ: Bankaların elinde krediye dön-
meye hazır 51 milyar lira likidite var. Bu likiditenin önümüz-
deki dönemde büyümenin motoru olacağını düşünüyoruz. 
Özel bankalara burada çağrıda bulunuyorum. Ellerinde 
para da var. 

6 Nisan 2010
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‘Kredi verin, iş için çocuğunuz da yarın bana 
gelecek’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkiıoğlu, Kartepe’de bankalara, yüklendi. Bankaların elinde krediye hazır 51 
milyar lira olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu “Akıllı olun, bu para elinizi yakacak. Çocuklarınız da iş bula-
mazsa bana gelecek” dedi

6 Nisan 2010

SEÇKİN ÜREY

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, bankaların elinde krediye dönmeye hazır 51 
milyar liralık likidite bulunduğunu belirterek, “Akıllı olun, ya-
rın bu para elinizi yakacak. Bu çocuklarınız için de sıkıntı. 
Yarın onlar bankalarda iş bulamazsa bana gelecek” eledi. 
Hisarcıklıoğlu, ocakşubat ayında dahilde alınan KDVnin 
yüzde 22, ÖTVnin yüzde 38 arttığına işaret ederek, “Eko-
nomi yavaş yavaş canlanıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, vergi ve 
prim borçlarına yeniden yapılandırma istedi.

‘ŞİRKET KÜÇÜLDÜKÇE ZORLAŞIR’

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği Karte-
pe Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ban-
kaların yağmur yağarken, şemsiyeyi çektiğini belirterek, kriz 

döneminde bankaların KOBİ kredilerini daralttığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Diğer krediler 13 milyar TL artarken, KOBİ 
kredileri 1 milyar TL azaldı. Ekim 2008Ocak 2010 arasın-
da şirket kredileri yüzde 3 artarken, KOBİ kredileri yüzde 
5 azaldı. KOBİ’ler arasında en çok düşüş ise yüzde 16 ile 
mikro işletmelerde oldu. Şirket küçüldükçe bankaya ulaşımı 
zorlaşıyor” dedi.

‘BİLGİN YILIN BÜROKRATIDIR’

Krizde gösterdikleri performanstan ötürü BDDK Başkanı 
Tevfi k Bilgin ile Halk ve Ziraat Bankası’na teşekkür eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bana göre yılın bürokratı Tevfi k Bilgin’dir” 
dedi. TOBB Başkanı, özel bankalara “Kredi hacmini artıran 
kamu bankaları diğer bankalardan daha çok kâr açıkladı. 
Kredi verirseniz aktif kârlılığınız artar” tavsiyesinde bulundu. 
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Banların elinde 51 milyar liralık likidite bulunduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde bu para inşaal-
lah büyümemizin motoru olur. Akıllı olsunlar, yarın bu para 
ellerini yakar” dedi.

‘Sadıkoğlu kâr edemedi ben nasıl edeyim!’

Bir süredir Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun 49 yıllığına 
kiraladığı Atatürk’ün yatı Savarona’yı TOBB’a devretmek 
istediğinin hatırlatılması üzerine Hisarcıklıoğlu, şunları söy-
ledi: “Atatürk’ün mirasını taşıyor. Cumhurbaşkanımız, ge-
çenlerde Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nı Antalya’da bu 
yata bindirdi, adam hayran oldu. Bu yat devlet için ihtiyaç. 
Devletin ihtiyacı varsa biz üzerimize düşeni yaparız. Sa-
dece biz değil, öteki kurumlar da yapar”. Konuyu yönetim 
kurulunda değerlendireceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, iş-
letme mantığında olmadıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu “Kah-
raman Sadıkoğlu kâr edemedikten sonra benim kâr etmem 
mümkün değil” dedi. Bir gazetecinin “TOBB’un Başbakan’a 
helikopter aldığı” yönündeki ifade üzerine Hisarcıklıoğlu, 
İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir helikoptere ihtiyacı olduğunu 
belirterek “Şartlarınız müsaitse alın” dediğini anlatan Hisar-
cıklıoğlu, “Sonuçta her şeyimiz devlet. Devletimize aldık, 
şahsa almadık diye konuştu.

‘Bakanlar bile iş için bana geliyor’

Türkiye’nin ana meselesinin işsizlik olduğunu söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, “Her 6 kişiden biri işsiz. Her hanede neredeyse 
1 işsiz var. Her yıl 700 bin kişiye iş bulunması gerek. 10 yıl 
sonra bu rakam 1 milyona çıkar” dedi. Bakanlar ve milletve-
killeri dahil herkesin iş aramak için kendilerine başvurduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, gününün yarısının iş arayanlar-
la geçtiğini söyledi. İşsizliğin şu anda yüzde 14’e geldiğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, 2009’da tarım istihdamındaki artışın 
şehirden köye göç nedeniyle olduğunu vurguladı.

‘Büyükler gıda şirketlerini öldürüyor’

Perakende sektöründe kuralsızlığın olduğunu söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, kuralsızlığın olduğu yerde vahşi kapitalizmin 
devreye girdiğini anlattı. Türkiye sanayisinin gıdaya dayalı 
bir sanayi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Bütün zincir mağazalar kendi markalarıyla üretim yapıyor. 
Bizim gıdaya dayalı sanayicimiz bunlara taşeron olarak ça-
lışır duruma geldi. Markalar yok oldu. Şimdi bu mağazalar 
üretimi içeriden sağlıyor. Yarın daha ucuza nerede yaptı-
rırlarsa oradan sağlayacaklar. Gıdaya dayalı sanayi yavaş 
yavaş kaybetme noktasında.”

6 Nisan 2010
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Hisarcıklıoğlu kırılma noktasını işaret etti
Türkiye ekonomisi için kırılma noktasının başörtüsü tartışmaları, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve parti ka-
patma davasının biraraya geldiği 20072008 dönemi olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Anayasa değişikliğinin yol açtığı gerginliğe dikkat çekti

EKONOMİ SERVİSİ / KOCAELİ

Ekonomik krizin etkilerini atlatmaya çalışan Türkiye’de yeni 
anayasa tartışmalarının yol açtığı gerginliklerle ilgili en çar-
pıcı uyarı, ekonominin çatı örgütü Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nden (TOBB) geldi. Türkiye ekonomisini ‘ithal 
küresel kriz’den önce içeride yaşanan siyasi gerilimlerin 
vurduğunu istatistikî verilerle ortaya koyan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisi için kırılma noktası-
nın başörtüsü, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve kapatma da-
vasının biraraya geldiği 20072008 dönemi olduğuna işaret 
etti. 

ALARM 2007’DE BAŞLADI 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Green Park 
Otel’de düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde sunum 
yapan Hisarcıklıoğlu, 2007’den itibaren büyümede dö-
nemsel artış hariç bir düşüş eğilimi olduğuna dikkat çekti. 

20062007 devresinde Türkiye’nin büyüme grafi ğinin hızla 
büyüyeceği bir anda yatay şekle geçtiğini belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Alarm verdiğimiz nokta 2007 başı itibariyle başla-
dı. Niye diye baktığımız zaman; rehavete kapıldık. Kendi 
içimizde birbirimizle kavga etmeye başladık. Dünyada kriz 
yokken Cumhurbaşkanlığı süreciyle içimizdeki kavgalar bi-
zim işin bereketini kaçırdı. Huzur olmadan ticaret olmaz, ti-
caret olmadan zenginlik olmaz. Ticaretin de, ekonominin de 
baş ihtiyacı huzur. Biz maalesef ayrılık tarafına gittik’ diye 
konuştu. 

SİYASİ KAMPLAŞMALAR ENGEL 

Hisarcıklıoğlu, “Yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim yasa-
sı, hukuk, yargı mevzuat reformlarını hızlı yapıyor olmamız 
lazım. Türkiye’nin, tartışması ve ortak akılla kamplaşmadan 
çözmesi gereken işler bunlar’ dedi. Hisarcıklıoğlu, bankala-
rın elinde krediye dönmeye hazır 51 milyar TL likidite bulun-
duğunu, bu durumun büyümenin motoru olması gerektiğini, 
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bankacılık sektörünün daralttığı yerin KOBİ kredileri olduğu-
nun da altını çizdi. 

İşsizlik sorunu yapısal mesleki eğitim anahtar 

‘Türkiye’nin ana meselesi’ olarak nitelendirdiği işsizliğin, ya-
pısal bir sorun olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 
5,6 milyon işsiz olduğunu ve buna her yıl 700 bin kişinin 
dahil olduğunu belirterek, “Öncelikli mesele bu insanlara 
nasıl iş bulunacağıdır” dedi. İşsizlikte, lise ve meslek lisesi 
mezunlarının yüzde 16,9’unun, yüksek öğretim mezunları-
nın ise yüzde 12,1’inin işsiz olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu 
“Eğitim sistemimizde bir problemin var olduğunun en somut 
göstergesi bu. Bunu tartışmaya açtığınız zaman ‘A tarafı 
mısın B tarafı mısın?’ Bütün dünyada meslek lisesinde oku-
yan yüzde 65, bizde 35. Her taraf mesleksiz işsizlerle dolu. 
Günümün yarısı bununla geçiyor. Bakanlar, milletvekilleri 
dahil olmak üzere birilerine iş arıyorlar’ şeklinde konuştu. 

BABACAN DA VURGULADI 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, takvim etkisinden ve 
mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla ve-
rileri incelendiğinde Türkiye’nin 2008 yılının ikinci çeyreği 

itibariyle resesyona girdiğinin, 2009 yılının ikinci çeyreği iti-
bariyle de resesyondan çıktığını vurgulamıştı. 

Berlusconi Kaddafi ’yi boşuna mı öptü? 

Milletlerin yarış içinde olduğunu, kimsenin yerinde saymadı-
ğını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ber-
lusconi, Kaddafi ’nin elini boşuna mı öptü? Mantıklı buldu-
ğum için değil ama niye öptüğünü hepiniz biliyorsunuz. Türk 
özel sektörü ne yapabileceğini şu 30 yılda bize gösterdi. 30 
yıl önce Suudi Arabistan bizden zengindi, Yunanistan’la eşit-
tik. Şimdi Suudi Arabistan’dan da Yunanistan’dan da zen-
giniz. Fırsat verildi bu ortaya çıktı.” TOBB’un Savarona’yı 
alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine de Hisarcıklıoğlu, 
Savarona’nın Atatürk’ün mirasını taşıdığını öteki taraftan 
Türkiye’yi ziyaret eden devlet adamlarını ağırlamak için 
böyle bir yatın korunabileceğini söyledi.
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‘Akıllı olun, para elinizi yakacak’

6 Nisan 2010

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalarda krediye 
dönmeye hazır 51 milyar lira olduğunu belirterek, “Yarın bu 
para ellerini yakacak” dedi.

Özel bankalara “Krediyi artıran kamu bankaları daha çok 
kâr açıkladı” diye seslenen Hisarcıklıoğlu, “Kredi verirseniz 
aktif kârlılığınız artar” diye konuştu.

‘Bu, çocuklarınız için de sıkıntı olacak’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 
Kartepe Zirvesi’nde konuştu. Bankalarda krediye dönmeye 
hazır 51 milyar lira olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Akıllı 
olun” diye seslendiği bankacılara, ‘Yarın bu para elinizi ya-
kacak. Bu, çocuklarınız için de sıkıntı. Varın onlar bankalar-
da iş bulamazsa bana gelecek” dedi.

Vergi ve prim için yapılandırma istedi

Kredi hacmini artıran kamu bankalarının diğer bankalardan 
daha çok kâr açıkladığını belirten Hisarcıklıoğlu, bankalara 

“Kredi verirseniz aktif kârlılığınız artar” tavsiyesinde bulun-
du. 90 milyar lirayı bulan vergi ve prim borçlarına da ye-
niden yapılandırma isteyen Hisarcıklıoğlu, “Yeniden yapı-
landırma olursa, şirketler KGF’ye müracaat edip, kefaletle 
kredi alabilirler” dedi. 

Hisarcıkloğlu’dan satırbaşları

> Ekonomi yavaş yavaş canlanıyor.

> Kişi başı gelirde AB’yi yakalamak için 5.5, ABD’yi yakala-
mak için 4.5 kat daha fazla büyümek gerekiyor.

> Türkiye’nin ana meselesi işsizlik.

> TOBB Başkanı olarak günümün yarısı iş arayanlarla ilgi-
lenmekle geçiyor.

> Büyük mağazalar gıda markalarını öldürüyor. 

> Savarona yatı için üzerimize düşeni yaparız.

Bankalarda krediye dönüşecek 51 milyar TL olduğunu söy-
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leyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Akıllı olun, para elinizi yakacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EGD’nin Kartepe zirve-
sinde bankacılık sektörüne yüklendi. Hisarcıklıoğlu, banka-
ların “yağmur yağarken şemsiyeyi çektiklerini” kaydetti.

Krizde bankaların KOBİ kredilerini daralttığını söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, “En çok düşüş mikro işletmelerde oldu. Şirket 
küçüldükçe bankaya ulaşmak zorlaşıyor” dedi.

Bankaların elindeki likiditeyi krediye dönüştürmelerini iste-
yen TOBB Başkanı, “Yarın bu para elinizi yakacak. Çocuk-
larınız bankalarda iş bulamazsa bana gelecek” diye konuş-
tu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, bankaların elinde krediye dönmeye hazır 51 
milyar liralık likidite bulunduğunu belirterek, “Akıllı olun, ya-
rın bu para elinizi yakacak. Bu çocuklarınız için de sıkıntı. 
Yarın onlar bankalarda iş bulamazsa bana gelecek” dedi. 
Büyüme rakamlarının sadece yüzdelik olarak değerlendiril-
mesinin yanlış olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, fert bas-
ma milli gelirde AB’yi yakalamak için 3.5 kat, ABD’yi yakala-
mak için de 4.5 kat daha fazla büyümek gerektiğini bildirdi. 
2010’da kamunun tüketimde geri çekileceğini, büyümenin 

itici gücünün özel tüketim ve stok olacağını söyleyen Hisar-
cıklıoğlu, ocak şubat ayında dahilde alınan KDVnin yüzde 
22, ÖTVnin yüzde 38 arttığına işaret ederek, “Ekonomi ya-
vaş yavaş canlanıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, vergi ve prim 
borçlarına yeniden yapılandırma istedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği Karte-
pe Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bankaların yağmur yağarken, şemsiyeyi çektiğini belirtirek, 
kriz döneminde bankaların KOBİ kredilerini daralttığını söy-
ledi. Hisarcıklıoğlu, “Diğer krediler 13 milyar TL artarken, 
KOBİ kredileri 1 milyar TL azaldı. Ekim 2008Ocak 2010 ara-
sında şirket kredileri yüzde 3 artarken, KOBİ kredileri yüzde 
5 azaldı. KOBİler arasında en çok düşüş ise yüzde 16 ile 
mikro işletmelerde oldu. Şirket küçüldükçe bankaya ulaşımı 
zorlaşıyor” dedi.

Krizde gösterdikleri performanstan ötürü BDDK Başkanı 
Tevfîk Bilgin ile Halk ve Ziraat Bankası’na teşekkür eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bana göre yılın bürokratı Tevfi k Bilginedir” 
dedi. TOBB Başkam, özel bankalara “Kredi hacmini artıran 
kamu bankaları diğer bankalardan daha çok kâr açıkladı. 
Kredi verirseniz aktif kârlılığınız artar” tavsiyesinde bulun-
du. Bankalara elinde 51 milyar liralık likidite bulunduğuna 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde bu para 
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inşaallah büyümemizin motoru olur. Akıllı olsunlar, yarın bu 
para ellerini yakar” dedi.

“Bankaya açılan bilgiler bize de açılsın”

Bankaların kredi verirken şirketin kredi stoku, protestolu se-
nedi, karşılıksız çeklerini gördüğünü, kendilerinin ise ticari 
sır nedeniyle bu bilgilere ulaşamadığını kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu: “Biz karşı tarafa mal verirken, kaşına 
gözüne göre veriyoruz. Eğer şeffafl ık varsa bankalara açı-
lan bilgilerin bize de açılması lazım.” Kredi Garanti Fonu’na 
(KGF) değinen Hisarcıklıoğlu, Hazine’den fona aktarılan 
para için 85 kefalet talebi geldiğini, bunların 64’ünün ka-
bul edildiğini, kredi kullanan işletme sayısının 21, sağlanan 
kredi kefalet miktarının ise 13 milyon TL olduğunu söyledi. 
Sistemin işleyişinde bazı hatalar olduğuna işaret eden Hi-
sarcıklıoğlu, “Düzenleme yapılacak” dedi. 

AB’den 3.5 kat fazla büyümek gerek

Toplantıda ‘Türkiye’de ekonominin görünümü” başlıklı bir 
sunum yapan Hisarcıklıoğlu, 1994,2001 ve 2009 krizlerini 
karşılaştırdı. İlk ikisinde kur, faiz, enfl asyonun yukarı gitti-
ğini, üretimin düştüğünü, ihracanın yükseldiğini anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, 2009 yılında ise kur, faiz, enfl asyon, işsizliğin 
yukarı gittiğini, üretim ve ihracatın düştüğünü söyledi. Bazı 
illerin ve sektörlerin krizden daha az etkilendiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını da değerlendirdi. Hisar-
cıklıoğlu, 2010’da kamunun tüketimde geri çekileceğini, bü-
yümenin itici gücünün özel tüketim ve stok olacağını söyledi. 
Gazetecilere “Büyüme rakamlarım sadece yüzdelik olarak 
mukayese etmeyin” uyarısında bulunan Hisarcıklıoğlu, sa-
londan “Başbakan yapıyor” açıklamasının gelmesi üzerine 
“Başbakan siyasetçi, biz siyasetçi miyiz?” diye sordu.

Yüzde 1’lik büyümede ABD’de fert başı gelirin 400 dolar, 
AB’de 300 dolar, Türkiye’de ise 85 dolar artacağını söyle-
yen Hisarcıklıoğlu, fert başına milli gelirde ABD ve AB’deki 
seviyelere yaklaşmak için AB’den 3.5, ABD’den 4.5 kat 
daha fazla büyümek gerektiğini bildirdi.

Ekonomi yavaş yavaş canlanıyor

İki ayda dahilde alınan KDVnin yüzde 22, ÖTVnin yüzde 38 
arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi yavaş yavaş 
canlanıyor” dedi. İthalde alınan KDVnin yüzde 68 artması-
nın gelecek açısından soru işareti yarattığını vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de irdelenmeyen iki konu var. Biri 
işsizlik, diğeri ithalat. Biz sadece ihracatı konuşuyoruz. İhra-
catın performansı ithalatın performansım takip etmiyor” diye 
konuştu. Hisarcıklıoğlu, elektrik üretimindeki artışı, protes-
tolu senet sayısı ve karşılıksız çek adedindeki azalmayı, ha-
fi f ve ticari araç satışındaki artışı, açılan şirket sayısındaki 
yükselişi ‘umut verici’ olarak niteledi. TOBB Başkam, mobil-
ya, motorlu taşıtlar, büyük mağazalar, tekstil, hazır giyim, 
elektrikli ev aletleri sektörlerinin iyiye gittiğini, yiyecek ve 
içecek sektöründe ise toparlanmanın ortalamanın altında 
kaldığım söyledi. 2010 yılına umutlu baktığını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Nasıl bakarsan, öyle görürsün. Ocak ve şu-
bat ayında umut verici rakamlar var. Önümüz açılıyor ama 

yapmamız gerekenler var” dedi. Güçlü ekonomi için vergi 
sistemi, girdiler üzerindeki kamu yüklerinin düşürülmesi, 
kayıtdışılıkla daha etkin mücadele, kamu alımlarında yerli 
üreticiye öncelik verilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, “Kont-
rol dışına çıkmış harcama alanlarının reformları gerekiyor. 
Bunlar, belediyeler ve sağlık sistemi” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde lojistik ana arteri olaca-
ğını da dile getirdi.

Savarona yatı için üzerimize düşeni yaparız

Bir süredir Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun 49 yıllığına ki-
raladığı Atatürk’ün yatı Savarona’yı TOBB’a devretmek is-
tediğinin hatırlatılması üzerine Hisarcıklıoğlu, şunları söyle-
di: “Atatürk’ün mirasını taşıyor. Zamanında niye kiralanmış 
anlamıyorum. Cumhurbaşkanımız, geçenlerde Türkmenis-
tan Cumhurbaşkanı’nı Antalya’da bu yata bindirdi, adam 
hayran oldu. Bu yat devlet için ihtiyaç. Devletin ihtiyacı var-
sa biz üzerimize düşeni yaparız. Sadece biz değil, öteki ku-
rumlar da yapar.” Konuyu yönetim kurulunda değerlendire-
ceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, işletip kâr etme mantığında 
olmadıklarını bildirdi.

2010 büyümesini olumlu etkileyecek faktörler:
• Canlanan iç tüketim.
• Kamu borcunun yenilenme oranının azalması.
• Azalmış olan stokların yenilenmesi.
• Bankaların elindeki likidite fazlası.
2010 büyümesini olumsuz etkileyecek faktörler:
• Artan enerji ve emtia fi yattan.
• ihracat performansının ithalata göre yetersiz kalması.
• Kapasite kullanımındaki düşük seviyenin yatırım talebini 
zayıfl atması.
• Tarımda artan gizli işsizlik.
• KOBİ’lerin fi nansman ihtiyaçlarının büyümesi.
Şirket küçüldükçe kaynak bulmak zorlaşıyor
Yurtiçi banka
kredilerindeki değişim  (Ekim 08Ocak 10)
Tüketici kredileri %13
Şirket kredileri %3
KOBİ kredileri %5
• Orta boy işletmeler: %4
• Küçük işletmeler: %1
• Mikro isletmeler: %16
Türkiye, AB ve ABD’den daha hızlı büyümek zorunda
  Mevcut   %1’lik büyüme ile
  gelir   sağlanan brüt
Ülke   düzeyi   gelir artçı
ABD  40.000 dolar 400 dolar
AB  50.000 dolar 500 dolar
Türkiye  8.500 dolar  85 dolar
Krizde şirketler küçüldü
Firma
büyüklüğü  Temmuz 08  Aralık 09  Değişim
110 kişi  994.382  1.047.921  %5
1050 kişi  150.645  145.757  %3
50100 kişi 12.215   12.451   %2
100500 kişi  9.572   9.552   %2
+500 kişi  875   827   %5
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Günümün yarısı iş arayanlarla ilgilenmekle geçiyor

Türkiye’nin ana meselesinin işsizlik olduğunu söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, “Her 6 kişiden biri işsiz. Her hanede neredeyse 
1 işsiz var. Her yıl 700 bin kişiye iş bulunması gerek. 10 yıl 
sonra bu rakam 1 milyona çıkar” dedi. Bakanlar ve milletve-
killeri dahil herkesin iş aramak için kendilerine başvurduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, gününün yarısının iş arayanlarla 
ilgilenmekle geçtiğini söyledi. 2001’den sonra yüzde 10’a 
oturan işsizliğin şu anda yüzde 14’lere geldiğini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında tarım istihdamındaki artışın şe-
hirden köye göç nedeniyle olduğunu vurguladı. TOBB Baş-
kanı, şirketlerin istihdamda azalmaya doğru gittiğine yani 
küçüldüğüne dikkat çekti. Toplam işgücünün sadece yüz-
de 48’inin prim ürettiğini, yüzde 381’nin kayıtdışı olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, toplam ücretli çalışanların içinde 
SGK’lı çalışan oranının artmasını ise sevindirici bir gelişme 
olarak yorumladı. Eğitim sorununa da işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, “Her yer mesleksiz işsizlerle dolu. Türkiye’de hala 
meslek liseleri konusunda katsayı şu mu, bu mu olsun diye 
tartışıyoruz. Bizim bunu bırakıp, başka şeyler tartışmamız 
lazım. Meslek liselerini nasıl günün şartlarına uygun hale 
getiririz diye düşünmemiz lazım” dedi.

Kavganın olduğu yerde kamplaşma olur

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden sonra Türkiye’nin 
kendi içinde kavgaya başladığını, kavganın olduğu yerde 
kamplaşma olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Kısa va-
dede yapılması gereken reformlar var. Yeni bir Anayasa, 
Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, hukuk yargı mevzuatı re-
formlarının hızlı yapıyor olmamız lazım. Türkiye’nin günde-
minde, tartışılması ve ortak akılla kamplaşmadan çözülmesi 
gereken işler bunlar” dedi. Hisarcıklıoğlu, kavganın değil, 
çözümün tarafı olunmasını istedi.

Devlete yeni banka kurdurup başımıza iş açmayalım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gazetecilerin KOBİ bank 
ile ilgili sorusu üzerine “Devlete yeni bir banka kur deyip, ba-
şımıza iş açmayalım. Mevcut yapıdakiler buna yeterli. Halk-
bank ve Ziraat Bankası işini yapıyor. Yeni bir bankaya gerek 
yok” dedi. 2003’te 23 milyon olan esnaf sayısının, 2008’de 
1.9 milyona, 2009’da ise 1.8 milyona indiğini söyleyen 
TOBB Başkanı, Türkiye’de sermaye birikiminin esnafl ıktan 

geldiğini anlatarak. “Esnafı öldürmeyelim” dedi. 20042009 
arasında girdi maliyetlerinin yüzde 50 attığına dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, kâr etmenin ayıp olmadığını belirterek, “Şir-
ketlerin kârlılığını eleştirmeyelim” yorumunda bulundu.

Vergi ve prim alacağı yeniden yapılandırılsın

Miktarı 90 milyar lirayı bulan vergi ve prim borçlarına ye-
niden yapılandırma isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bu işadamları mutlaka af ister demeyin. Benim bir yere 
borcum yok. Yanlış anlaşılmasın” dedi. Türkiye’de enfl as-
yonun yüzde 8, gecikme faizlerinin yüzde 2530 olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Neredeyse 45 katı. Gecikme 
faiz oranlarının indirilmesi gerek” diye konuştu. Hisarcıklı-
oğlu, vergi ve prim borçlan yeniden yapılandırılırsa, şirket-
lerin KGF’ye müracaat edip, kefaletle kredi alabileceklerinin 
altını çizdi. Devletin gelirinin vergi ve borçlardan oluştuğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu, işadamlarına “Borç alınca emir alı-
nıyor. Bu hoşuma gitmiyor. Aman devlete harcatmayın ki, 
vergi olarak size geri dönmesin” mesajı verdi.

Büyük zincir mağazalar gıda markalarını öldürüyor

Perakende sektöründe kuralsızlığın olduğunu söyleyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kuralsızlığın olduğu yerde 
vahşi kapitalizmin devreye girdiğini anlattı. Türkiye sanayi-
sinin gıdaya dayalı bir sanayi olduğunu hatırlatan Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu: “Bütün zincir mağazalar kendi mar-
kalarıyla üretim yapıyor. Bizim gıdaya dayalı sanayicimiz 
bunlara taşeron olarak çalışır duruma geldi. Markalar yok 
oldu. Simdi bu mağazalar üretimi içeriden sağlıyor. Ya-
rın daha ucuza nerede yaptırırlara oradan sağlayacaklar. 
Gıdaya dayalı sanayi yavaş yavaş kaybetme noktasında. 
Dünyada kurallar var. Cironun içindeki payı şunu geçemez 
deniyor. Bizde yüzde 100 yapılıyor. Bir tarafta markalaşalım 
diyoruz, diğer tarafta marka ölüyor” TOBB Başkanı, Büyük 
Mağazalar Yasası’nın biran önce çıkarılması istediklerini de 
kaydetti.
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TOBB: Perakende yasasının olmayışı vahşi
kapitalizme yol açıyor
PERAKENDE sektörü için “Müthiş bir kuralsızlık var.” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Müthiş kuralsızlığın oldu-
ğu yerde vahşi kapitalizm devreye girer. Yasa bir an önce çıksın” dedi. İki alışveriş merkezi sahibi olduğunu da 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Sanayiyi, esnafı öldürüyoruz. 365 gün indirim olur mu? Sektör bir kurala girmeli” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, perakende sektörüne 
ilişkin “İki alışveriş merkezi olan birisi olarak söylüyorum, 
müthiş kuralsızlık var. Kuralsızlığın olduğu yerde vahşi ka-
pitalizm devreye girer” dedi. 

TOBB ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
KocaeliKartepe’de düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
perakende sektöründe şu an hiçbir kural bulunmadığını dile 
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yasa ile ilgili bir soru 
üzerine şunları söyledi: “Perakende yasası taslağı üzerinde 
2004’ten bu yana ortak olarak çalışıyoruz. Yasa bu yasama 
döneminde çıksın istiyorum.

Gidişat esnafı öldürüyor

Perakendenin kurallarının kanunla belirlenmesini isteyen 

Hisarcıklıoğlu, şu tespitlerde bulundu: “Türkiye’deki ser-
maye birikiminin yol haritası budur. Esnafl ığı bitirirsek, ser-
mayeyi ve sanayiyi de bitirmiş oluruz. O nedenle hızla, bir 
Perakende Yasası’na ihtiyacımız var. Esnaf kesiminin kendi 
gücünü kaybetmeyeceği ve Türkiye’nin gelişimini artıracak 
sermaye birikimini sağlamak gerekiyor. Perakende sektö-
ründe çok ciddi kuralsızlık var. Bu nedenle yasanın bir an 
önce çıkması gerekiyor. Bu gidişat esnafı öldürüyor.”

Sanayici fasoncu oldu

Türkiye’nin sanayisinin büyük ölçüde gıdaya dayandığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şu uyarılarda bulundu: “Ancak bu-
gün bakıyorsunuz bütün zincir marketler kendi markasıyla 
üretim yapıyor. Yani gıdaya dayalı sanayici, bunlara taşe-
ron oldu. Markasını yok ettik, üstüne bir de fasoncu oldu. 
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Marketler şimdi içeriden, yarın yurtdışından daha ucuza ge-
tirmenin yollarını arayacak. Bir yandan ‘markalaşın’ diyoruz, 
bir yandan da sanayiyi, esnafı öldürüyoruz. 365 gün indirim 
olur mu? İndirimler de dahil olmak üzere, sektör bir kurala 
girmeli.”

500 bin esnaf yok oldu

Ekonomik zenginleşme için yapılması gereken yapısal re-
formlardan birinin de Ticaret, Borçlar ve Perakende Kanunu 
olduğunu aktaran Rifat Hisarcıklıoğlu, 2003’te 2.3 milyon 
esnaf varken, 2009’da bu sayının 1.8 milyona düştüğüne 
dikkat çekti.

Orta yaştaki işsizlikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalıştıklarını açıklayan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Meslek edindirme nok-
tasında ortak bir çalışmamız bitmek üzere. Bittiği zaman 
paylaşacağız. Çok yakın zamanda belki istihdam çalıştayı-
na da kalmadan bunun açıklamasını yapacağız” dedi.

İşadamı bile çocuğu için iş talep ediyor

TÜRKİYE’nin ana meselesi olan işsizliğin çok fazla konu-
şulmadığını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları aktardı: 
“5.6 milyon kişi işsiz. Neredeyse her hanede bir işsiz var. 
Türkiye’nin birinci sorunu bu. 5.6 milyon işsiz ve her yıl iş 
hayatına giren 700 bin kişiye nasıl iş bulunacağının yolu 
aranmalı.

Beni en çok kahreden, bir iş adamının bana çocuğu için iş 
talebinde bulunmasıdır. Bir iş adamı çocuğuna iş istemez. 
Herkes, çocuğunun kendi işini devam ettirmesini ister. Eğer 
çocuğu için iş istiyorsa orada bir güven sorunu var demektir. 
İşte bizim hep beraber muhakkak bu tabloya eğiliyor olma-
mız lazım.”

Umutsuz değilim yapılması gerekenleri söylüyorum

RİFAT Hisarcıklıoğlu, 2001 ve 1994 krizlerinden farklı olan 
bu krizde büyüme ve ihracatın aşağı indiğini, işsizliğin yuka-
rı çıktığını belirtirken, ekonomik verilere ilişkin tespitlerinin 
karamsar bulunması üzerine şunları söyledi: “2010’a umut-
lu bakıyorum. Kesinlikle hayatımın hiçbir devresinde umut-
suz olmadım. 2010’un başlangıcındaki verilere baktığınız 
zaman müthiş umut verici rakamlar var. Ama yapılması 
gerekenler var, onu söylüyorum. Yani iyi olacak, iyi olacak 
ama yapılması gerekenler yapılırsa çok daha iyi olacak.” 

Bankalardaki 51 milyar TL büyümenin motoru olur

RİFAT Hisarcıklıoğlu, “Bankaların elinde krediye dönme-
ye hazır tam 51 milyar TL likidite var” derken, bu konudaki 
düşünlerini şöyle dile getirdi: “Önümüzdeki dönemde ban-
kaların elindeki bu 51 milyar TL’lik likidite bizim inşallah 
büyümemizin motoru olur diye düşünüyoruz, inşallah öyle 
davranırlarsa. 2009 yılı sonu itibariyle bankaların 51 milyar 
TL olan hazır değerleri, nakit değerler, Merkez Bankası ve 
para piyasasından alacaklar ve ters repo alacaklarından 
oluşuyor. Bu kaynak her an krediye dönüştürülebilir.”

TOBB, Savarona için üzerine düşeni yapar

ATATÜRK’ün yatı Savarona’yı Armatör Kahraman 
Sadıkoğlu’ndan devralıp devralmayacaklarına ilişkin soruya 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şu yanıtı verdi: “Savarona, Atatürk’ün 
mirası. Konuk devlet adamlarını ağırlamak için böyle bir yat 
korunabilir. Savarona yatı Atatürk’ün yatı olmasa da böyle 
bir yat, devlet için ihtiyaç, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın 
bu şekilde yabancı misafi rlerini ağırlaması için. Kahraman 
Sadıkoğlu kâr edemedikten sonra, benim kâr etmem müm-
kün değil. Odalar Birliği yönetim kurulunda değerlendirir, 
karar veririz.”
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Hisarcıklıoğlu’nu okuyun!

Yaşıma bakıp başımdan medet umanları, herkesten önce 
ben uyarırım:

– Sakal ile kâmil olsaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi, di-
yen meseli hatırlatarak.

Oysa danışmayı ben de severim. Bu güzel ve faydalı alış-
kanlığın, anlayışlı aile büyükleri sayesinde geliştiğini de ya-
şayarak öğrenmişimdir.

Bu sevgili seslerden hangisi kulağınıza daha mûnis gelirse: 
* Der Karacaoğlan: Yanam, alışam / Akan giden şu sulara 
karışam / Yol başına gelmiş varam, danışam / Felek beni 
nazlı yârdan ayırdı. * Doğru varurdı yolları, kalem tutardı 
elleri / Bülbüle benzer dilleri, danışman yiğitler yatur. Bu da 
Koca Yunus’un güzelim Türkçesiyle.

Dün günlerden salıydı ya! Meclis’te parti gruplarına kulak 
verip lider katakoftileri dinlemektense, Radikal’le başbaşa 
kalıp Rifat Hisarcıklıoğlu’nun haber olarak 4. sayfanın han-
diyse tamamını kaplayan konuşmasını ağır ağır, içime sin-
dire sindire okudum. Beni çeken önce, Hisarcıklıoğlu’nun 
başlıkta değerlendirilmiş şu sözü oldu: «Beni en çok kahre-

den, diyordu; bir işadamının benden çocuğu için iş istemesi 
oldu.»

Ardından gelen cümle daha açıklayıcıydı: «Herkes çocu-
ğunun kendi işine devam etmesini ister. Eğer bir işadamı 
çocuğu için iş istiyorsa, orada (yani memlekette demek is-
ter) bir güven sorunu var demektir. İşte bizim hep beraber 
muhakkak bu tabloya eğiliyor olmamız lazım.»

Öyle önemli bir nokta ki, Rifat Bey Dostumun isabetle par-
mak bastığı. Keşke önümüzde bir anketin dökümü olsa. 
Çocukları lise sona gelmiş anababalara sorulmuş bir sualin 
cevapları:

– Çocuğunuzun üniversitede ne okumasını tercih ederdiniz, 
kesin karar size bırakılmış olsaydı? Hangi mesleği seçerse 
içiniz daha çok rahat ederdi?

Yirmi Birinci Yüzyıl başı Türkiyesi’nde anababaların en güç 
cevap vereceği suallerden biridir bu.

– Kendi bilir! Ne olmak isterse artık... cevabına sığınacak-
lardır.

7 Nisan 2010
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Bu çocuklarıyla bile yüksek sesle, apaçık konuşulması güç 
bir konudur bizim memleketimizde.

Hisarcıklıoğlu meseleye bir anababa ve birkaç çocuk açı-
sından bakmıyor. Ailelerin ve o yaştaki gençlerin gelecekle-
rini yürek ferahıyla düşünmesi, güler yüzle konuşması için 
toplum olarak neler yapmamız gerektiği üzerinde bir bilirkişi 
titizliğiyle duruyor.

Kocaeli’nde, TOBB ve EGD (Ekonomi Gazetecileri 
Derneği)’nin Kartepe’de düzenlenen ekonomi zirvesinde 
buluşmuşlar. «İşsizlik yapısal mesele haline geldi, diyor 
TOBB Başkanı. Her taraf mesleksiz işsizlerle dolu.»

Hisarcıklıoğlu Kore’nin 1999’da ne yaptığından giriyor ko-
nuya, meslek liseleri, ihracatı geride bırakan ithalat oranı, 
TicaretBorçlarPerakende sektörü kanunlarının elden ge-
çirilmesi, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırıl-
ması, kamuda gecikme faiz oranlarının düşürülmesi, kamu 
alımlarında yerli üretimin tercihi, tırlara ÖTV’siz akaryakıt, 

yeni pazarlara yönelik sigorta sistemi... ve saya saya biti-
remediği, ama bir an önce ve mutlaka ele alınması gere-
ken meselelerimizi, ihtiyaçlarımızı, yapısal reformları... öyle 
olumlu, ümitli ve inandırıcı bir tavırla sıralıyor ki, nasıl ifade 
edeyim size, son satırına kadar müzmin sıkıntılardan niha-
yet kurtulabilme heyecanıyla, tek kelimesini kaçırmadan 
okuyorsunuz. 

Gerçekler havuzunda kulaç atmayı ne kadar özlemiş oldu-
ğunuzu hissediyorsunuz.

Burada yerim yetmez. Bir Japon işadamının Türkiye için 
söylediğini, yaklaşan yeni ve ciddî ipek yolu olasılığını, 
«Berlusconi, Kaddafi ’nin elini niye öptü?» sualinin cevabını, 
tavsiye ederim dünkü Radikal’i bulup kendiniz okuyun.

Hem de salı günü bu yazı bana, ferahlatıcı ilaç gibi iyi geldi.
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Halkın dediği olur
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Anayasa değişiklik paketine ilişkin olarak, “Bu sürecin içinde Meclis iradesi yetersiz kalırsa sonunda halk 
var. Halk ne diyorsa hepimiz ona teslim olmak zorundayız” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı oldu-
ğunu söyledi. 7 sivil toplum kuruluşu olarak ‘Yeni bir Ana-
yasa için Anayasa Platformu’ adı altında Türkiye genelinde 
çalıştaylar yapılacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, Meclis’te 
görüşmeleri başlayan Anayasa değişiklik paketine ilişkin 
olarak, “Bu sürecin içinde Meclis iradesi yeteriz kalırsa so-
nunda halk var. Halk ne diyorsa hepimiz ona teslim olmak 
zorundayız. Halkımızın olmadığı yerde biz zaten olmayız.” 
dedi. Başkan Hisarcıklıoğlu, TOBB, TİSK, Türkİş, Hakİş, Ka-
muSen, TESK ve TZOB’un içinde bulunduğu Anayasa Plat-
formu Girişim Grubu ortak açıklamasını okudu. Türkiye’nin 
yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hisarcık-
lıoğlu, yeni Anayasa’ya ihtiyaç olduğu konusunda geniş bir 
mutabakat bulunduğu bilgisini verdi.
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‘Yeni ama katılımcı bir anayasa’
SİVİL TOPLUM ‘Katılımcı anayasa’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anayasa Platformu çalışmalarını yeniden başlattıklarını belirtti. Hisarcık-
hoğlu “TOBB, TİSK, TÜRKİŞ, HAKİŞ, KAMUSEN, TESK ve TZOB olarak katılımcı ve yeni bir anayasa istiyoruz” 
dedi.

TOBB, TİSK, Türkİş, Hakİş, KamuSen, TESK ve TZOB 
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Anayasa Platformu 
Girişim Grubu çalışmalarına tekrar başladı.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)  TOBB, TİSK, Türklş, Ka-
muSen, TESK ve TZOB’nin içinde bulunduğu Anayasa 
Platformu Girişim Grubu adına ortak açıklama yapan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007 yılında oluşturulan ancak 
daha sonra ara verilen çalışmalara yeniden başlama karan 
aldıklarını belirterek “Yeni anayasasının katılımcı bir biçim-
de oluşturulması gerekli ve mümkündür” dedi.

Anayasa Platformu Girişim Grubu’nu oluşturan temsilcilerin 
katılımıyla yapılan toplantının ardından TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Anayasa Platformu çalışmalarını yeniden 
başlattıklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şu görüşleri kaydetti: 
“ Farklı kesimleri, farklı görüşleri temsil ediyoruz. Birçok top-
lumsal konuda duruşlarımız aynı olmayabilir. Ancak yeni bir 

anayasanın gerekliliği konusunda hemfi kiriz. Bu gerçekler 
doğrultusunda, Anayasa Platformu girişimi olarak, yeni ana-
yasa için Türkiye konuşmaları genel başlığı altında ulusal 
ve yerel çalıştaylarla bir açık tartışma ortamı başlatmaya; 
bu süreçle yeni anayasamızın nasıl şekillenmesi gerekti-
ğine ilişkin ortak aklı oluşturmaya, tespitlerimizi TBMM’ye 
aktarmaya karar verdik.”

Hisarcıklıoğlu, Meclis gündemindeki anayasa değişikliği pa-
ketini değerlendirirken de, “Paketin AB’ye uyum sürecinde 
çoktandır atılması gereken bazı adımları içerdiğini görüyo-
ruz. Yine de daha önce de ifade ettiğimiz gibi, demokratik 
ve sivil bir anayasaya olan ihtiyaç devam etmektedir” dedi.

10 Nisan 2010
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Uçaktaki sohbetten notlar

ÇİĞDEM TOKER

Yolun solunda gelincik öbekleri, sağında ise otomobilin üs-
tüne düşecek duygusu veren sapsarı limonlar... 

Ne az ilerideki sardunyaların Ankara’daki gerilimle ilgiliymiş 
gibi bir halleri var ne de kahvede sükunetle oturan Turgut 
Reis erkeklerinin.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılacağı ‘Muğla İli 
Ortak Ödül Töreni’ni izlemek üzere yoldayım. 

Birazdan Muğla, Bodrum, Marmaris, Milas, Fethiye ve Tur-
gut Reis’teki vergi rekortmenleri ödüllerini Başkan’ın elin-
den alacak. 

Ankara’da, şiirin belki de hakiki anlamıyla ‘en zalim ay’a dö-
nüşen nisan, (T.S Eliott’a rahmet!) Ege’de yaşama sevin-
ciymiş meğer... 

Fakat Ankaralı bir gazeteci olduğumu unutmamalıyım! Hi-
sarcıklıoğlu ile yaptığımız, kısa ama önemli sohbetten çıkan 
notları paylaşmalıyım:

TOBB Başkanı, cuma günü anayasa değişiklik çalışmaları 
için basının önüne çıktı... 

Bundan üç yıl önce 83 sivil toplum ve meslek örgütünün 
katılımıyla hazırlanan mutabakatın ‘kadük’ olduğunu üzün-
tüyle anımsatıyor. 

‘Peki şu anda Türkiye ekonomisi açısından anayasaya gir-
mesi gereken en elzem konu nedir?’ 

FUTBOLDA NEDEN EV SAHİPLİĞİ YAPAMIYORUZ?

Önceliklerinin, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in anayasal bir 
kurum haline gelmesi gerektiğini belirten TOBB Başkanı, 
‘Bu isteğimiz şimdi gerçekleşiyor. Pakette var. Ama çok 
önemli bir konumuz daha var: tahkim.’ 

Dünya Bankası’nın araştırmasına göre, Türkiye’de ‘en haklı 
olduğuna inanılan bir dava bile’, en az iki yıl sürüyormuş. 

‘Düşünün, biz ikimiz mahkemeye gitmek istemiyoruz. İhti-
lafı aramızda çözelim diyoruz. Aslında uluslararası tahkimi 
kanunumuzda kabul etmişiz. Ama anayasada yer almadığı 

11 Nisan 2010
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için halledemiyoruz. Bakın, Dünya Futbol, Avrupa Futbol 
Şampiyonaları’nı Türkiye’de yapmak istiyoruz. Ama yapa-
mıyoruz.’

Tahkimin anayasada yer alması, bu şampiyonaların bir ön 
şartına dönüşmüş meğer...

Dünya futbol otoriteleri, şampiyonanın Türkiye’de yapılması 
halinde çıkacak bir uyuşmazlığın, yerel mahkemelere git-
mesini istemiyormuş. Bu durumu çok net biçimde iletmişler. 

Hükümete duyurulur...

BORSA REKORU, HALKA REFAH DEMEK DEĞİL

‘Siz (iş ve aş) dedikçe, ülke siyaseten geriliyor. Gerçek gün-
dem ekonomiyse neden sıra bir türlü gelmiyor?’soruma, 
‘Gelmesi lazım buna mecburuz’ diyen TOBB Başkanı ek-
liyor: 

‘Borsanın rekordan rekora koşmasının bizim için bir önemi 
yok. Borsa sanal bir dünya. Sanal dünyanın getirdiği zen-
ginliğin halkımıza bir faydası yok. Buradaki rekorların tek bir 
anlamı var. Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke. Ama bu da 
sıcak para. Çok hızlı geldiği gibi çok hızlı çıkabiliyor. Bir tek 
saniye yeter. Ekonominin büyüdüğünü üretimle görebiliriz 
ancak.’ 

HALK, HARCAMALARI DENETLEYEMİYOR

Hisarcıklıoğlu, halkın, kamu harcamalarını denetleyemedi-
ğini üzerine basa basa vurguluyor. ‘Bütçe kaynakları verimli 
kullanılıyor mu, vatandaş bunu öğrenemiyor. Öğrenebilir-
miş gibi yapılıyor. Devlet de denetleyebiliyormuş gibi yapı-

yor. Bu durum demokrasinin ruhuna aykırı’ diyor. 

‘Peki sizce bunun sebebi ne? Görünüşte şeffafl ığı sağla-
yan yasalarımız yok mu?’ soruma gelen yanıt şöyle: ‘Sistem 
hesap sormamayı destekliyor. Ekonomi okuyanlar ilk vergi 
dersinde ne öğrenir? Vergiyi arttırdıkça kaçak artar. Bunu 
da herkes bilir. Türkiye’de kaçak akaryakıt var mı? Var. Ne-
den var? Diyelim benzin 100 lira. 33 lirası benzinin maliyeti. 
67 lira vergi ödüyorsunuz. Dünyanın en pahalı benzini. Yani 
ortada kaçırılmaya değer bir vergi var! Böyle bir ortamda 
devlet şeffaf olamıyor, Bütün vergi yasalarının yeniden ya-
zılması lazım.’ 

DEVLET MÜTEAHHİTLİK YAPMAMALI

Hisarcıklıoğlu, kamu harcamalarının, verimli alanlarda de-
ğerlendirilmediğini, başka platformlarda birkaç kez telaffuz 
etmişti. 

Bu görüşünü sohbetimizde de tekrarlayınca, TOBB 
Başkanı’ndan isimlendirerek örnek vermesini rica ettim. 
Gülümsedi. Örnek vermekten kaçındı. 

Ama, ‘devletin müteahhitlik yapmaması gerekiyor’ sözün-
den, ben kastının Toplu Konut İdaresi olduğu izlenimini 
edindim... 
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100 milyon aldı 3 milyar lira dağıtacak
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) destek için Halkbank’a 100 
milyon lira aktardı. Banka teminat olarak aldığı bu parayla KOBİ’lere 1 milyar nakdi, 500 milyon lira gayri 
nakdi, 1 milyar dolar da ihracat kredisi kullandıracak.

Etkisi büyük olacak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) krediye ulaşmasını destek-
lemek için Halkbank’a 100 milyon lira kaynak aktardı.

TOBB ile Halkbank arasındaki imza töreninde konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Halkbank bu parayı 
teminat olarak kullanıp, kendi kaynaklarından 1 milyar lira 
nakdi, 500 milyon lira gayri nakdi ve 1 milyar dolar (1.5 mil-
yar lira) ihracat kredisi olmak üzere toplam 3 milyar liralık 
kredi kullandıracak” dedi.

40 BİN LİRA SINIRI VAR

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kaynağın en geniş şekilde KOBİ’lere 
yayılması için, her bir fi rmaya en fazla 40 bin lira kredi kul-
landırılacağını vurguladı. Kredinin yıllık maliyetinin, masraf-
larıyla birlikte basit yüzde 10.85 olduğu belirtildi.

Bu faizin 9.6 puanının masrafl ar hariç faiz miktarı, 1.2 pu-
anının banka komisyonu, 200 lirasının (0.5 puan) dosya 
masrafl arından oluştuğu bildirildi. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bu kredinin, piyasanın en uygun maliyetli kredisi ol-
duğunu söyledi.

‘Elimiz taşın altında’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak özel sek-
törün ihtiyacı olan her konuda, ellerini taşın altına koydukla-
rını, bu desteği vermeyi de sürdüreceklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, reel sektörün kullanımı için 20012009 dö-
neminde Eximbank ve Halkbank’a 730 milyon lira kaynak 
aktardıklarını, 17 bin KOBİ’yi fi nansmana ulaştırdıklarını 
dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 
yaptığı anlaşmalar da sayıldığında kaynağın 1.25 milyar li-
raya, fi rma sayısının 33 bin 200’e çıktığını belirtti.

17 Nisan 2010
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Halkbank misyon bankası
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halbank’ın bir mis-
yon bankası olduğunu söyleyerek, Türkiye’de kullandırılan 
kredinin yüzde 26.3’ünü tek başına Halbank’ın sağladığını 
ifade etti. Hüseyin Aydın, Halbank’ın istihdam bankası ola-
rak üreten Türkiye’nin yanında olacağını belirterek, 40 bin 
TL’nin üstünde kredi vereceklerini dile getirdi. Aydın, her 
şey dahil yüzde 10.8’in son derece cazip olduğunu vurgu-
layarak, bu protokolün, Türkiye için odalar ve üretenler için 
hayırlı olmasını diledi.

Ortak akıl gerekli
Başbakan’la göreceğiz 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Herkes 1 kişi işe alsa, işsiz-
lik biter” sözlerinin ardından, önceki gün 365 oda ve borsa 
başkanı toplantı düzenlemişti. TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, toplantıyla ilgili soruları yanıtlarken, toplantının 
TOBB’un kurumsal yapısına uygun yapıldığını belirtti.

“Toplantıdan çıkacak tek sonuç, işsizlik meselesinde herke-
sin ‘parmağını’ taşın altına koyması gerektiğidir” diyen Hi-
sarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’la görüşüp ortak aklı oluş-
turmak istediklerini kaydetti.

Önemli olan nihai metin

Toplantıda iş dünyasından Başbakan’a çok sert tepkiler gel-
diği ancak nihai metnin, bazı bakanların araya girmesiyle 
yumuşatıldığı konuşulmuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu bu konuda 
şöyle dedi: “Toplantı basına kapalıydı, yanlışlıkla duyurul-
du. Basına kapalı bir toplantıda konuşulanların aktarılma-
sı doğru değil. Zaten yarısı doğru yarısı yanlış aktarılmış. 
Esas dikkate alacağımız, sonuç bildirgesi. Çünkü bu hepi-
mizin ortak metnidir. İşsizlik sorununun ortak akılla çözül-
mesi gerekmektedir.”
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Lübnan’ın gümrük kapılarını TOBB modernize edecek
İSTANBUL - DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küresel krizin en 
az hasarla atlatılmasına katkı sağlamak amacıyla ticareti ge-
liştirecek önemli bir işbirliğine imza atıyor. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün ve yarın yapılacak TürkLübnan İş 
Forumu’nda bütün Arap ülkelerini temsil eden Arap Odalar Bir-
liği ile TOBB arasında karşılıklı işbirliğini öngören anlaşmaya 
imza atacak. Ekonomik krizden çıkmak için en temel yolun kar-
şılıklı işbirliğinden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu anlaşma 
ile Türk ve Arap ülkelerinin iş dünyası arasındaki etkileşimin ve 
ticaretin gelişmesinin beklendiğini ifade etti.

LübnanSuriye gümrüğüne GTİ modeli

Ziyarette Lübnan ile Suriye arasındaki gümrük kapısının 
TOBB’un iştiraki GTİ tarafından modernize edilmesi konusu-
nun da gündeme geleceği belirtildi. Lübnan Başbakanı Saad 
Hariri, 1011 Ocak’taki Ankara temasları sırasında GTİ’nin 
Türkiye’de modernize ettiği 5 gümrük kapısı ile ilgili bilgi almış-
tı. Modeli beğenen Hariri, Hisarcıklıoğlu’nun ziyareti öncesinde 
Lübnan Gümrükler Yüksek Konseyi’nden model üzerinde ça-
lışılmasını istedi. GTİ yetkilileri ile Lübnanlılar hafta sonunda 
buluşarak görüşmelere başladılar.

50 işadamı katılıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Lübnan İş Konse-
yi, TOBB, Beyrut Ticaret ve Sanayi Odası, Lübnan Sanayici-
ler Derneği ve Arap Bankalar Birliği işbirliğinde Beyrut’ta dü-
zenlenecek foruma TürkLübnan İş Konseyi Başkam Mehmet 
Habbab, DEİK yönetim kurulu üyeleri Şerafettin Aşut ve Şa-
ban Baş, UND Başkanı Tamer Dinçşahin, Demir Hayat Sigor-
ta Yönetim Kurulu Başkanı Sema Cıngıllıoğlu ve Hey Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Sırrı Bektaş’ın da aralarında 
bulunduğu yaklaşık 50 işadamı katılacak ve ikili görüşmelerde 
bulunacak.

Hisarcıklıoğlu, Hariri ile görüşecek

TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, 21 Nisan’da Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile kar-
şılıklı görüşmede bulunacak. İki ülke arasında vizelerin kalk-
masına rağmen serbest ticaret anlaşmasının imzalanamamış 
olması, ticaretin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. 
Hisarcıklıoğlu’nun Hariri ile görüşmesinde serbest ticaret an-
laşmasının yanı sıra Türk müteahhitlerin Lübnan’ın altyapı ya-
tırımlarında oynayabilecekleri rolün gündeme gelmesi bekle-
niyor. Görüşmede ayrıca Lübnan’ın elektrik ihtiyacına karşılık 
Türk fi rmalarının sağlıyabilecekleri katkı ve Türk turizm şirket-
lerinin tecrübeleri ile Lübnan’ın turizm potansiyelinin birleştiril-
mesi konusunda yapılabileceklerin ele alınacağı belirtildi.

19 Nisan 2010
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21 Nisan 2010

Lübnan’dan 3 milyar dolarlık yatırım daveti
Lübnan’da savaşın yıktıklarını Türk fi rmaları yerine koyacak

19751991 yıllan arasında 16 yıl süren iç savaştan sonra 12 Tem-
muz 2006’da da İsrail saldırılarına hedef olan Lübnan’da hükümet 
yetkilileri, savaşın ekonomisinde açtığı yaralan sarmak için Türk 
fi rmalarını işbirliğine çağırdı. Beyrut’ta başlayan Türk Lübnan Eko-
nomi Fonımu’nda da bu konulan kapsayan 3 milyar dolarlık ihale 
konuşuldu. 

Ortadoğu’da adı hep savaşlarla anılan Lübnan’dan Türk yatırım-
cılarına, altyapı yatırımları için çağrı geldi. İki ülke arasındaki ser-
best ticaret anlaşmasının temmuzda imzalanması bekleniyor.

TürkLübnan Ekonomi Forumu’ndan “3 milyar dolarlık altyapı ihale-
lerini Türkler yapsın” mesajı çıktı. 19751991 yılları arasında 16 yıl 
süren iç savaştan sonra 12 Temmuz 2006’da da İsrail saldırılarına 
hedef olan Lübnan, savaşın ekonomisinde açtığı yaralan sarmak 
için Türk fi rmalarını işbirliğine çağırdı. Lübnan’da savaşlar nede-
niyle büyük ölçüde kullanılamaz hale gelen altyapının yenilenmesi 
için açılacak ihalelerde Türk fi rmalarının da yer alması istendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Türk Lübnan İş Konseyi, Beyrut Ticaret ve Sana-
yi Odası, Lübnan Sanayiciler Derneği ve Arap Bankalar Birliği 
işbirliğinde düzenlenen Türk Lübnan Ekonomi Forumu Beyrut’ta 
başladı. Forumun açılış konuşmacısı olan TOBB/DEİK Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 350 milyon kişilik Arap dünyası ile ticari ilişki-
leri geliştirmenin tarihi ve jeopolitik özellikleri nedeniyle Beyrut’tan 
geçtiğini söyledi. Lübnan ile serbest ticaret anlaşması imzalan-

ması halinde Doğu Akdeniz bölgesinde 200 milyon kişilik bir ser-
best ticaret bölgesi kurulmuş olacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin güney illeri ile Beyrut arasında hızlı feribot seferleri-
nin başlatılmasının iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağını ifade 
etti. Foruma katılan Lübnanlı yetkililer, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın temmuz ayında Lübnan’a gelmesinin beklendiğini, bü-
yük bir olasılıkla serbest ticaret anlaşmasının bu ziyaret sırasında 
imzalanabileceğim söylediler. Foruma kanlan Lübnan Maliye Ba-
kam Rayya al Hassan da, Lübnan’da savaşlar nedeniyle büyük 
ölçüde tahrip olan su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve 
yol altyapısının yenilenmesi için bu yıl ve gelecek yıl ihaleler açıla-
cağını, bu ihalelere Türk fi rmalarının girmesini istediklerini söyledi. 
Bu alanda öngörülen sürede yapılacak ihalelerin toplam tutarının 
3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Faizsiz kredi avantajı sağlanacak

Lübnan’da kamu ihaleleri açılmasında yetkili olan Kalkınma ve Ye-
niden Yapılanma Konseyi Başkanı Nabil El Jisr, 2012 yılına kadar 
bin 500 ihale açacaklarını bunlardan 500 adetinde faizsiz kredi bu-
lan fi rmaların avantajlı olacağını, bin adetinin Türk fi rmalarının da 
girebileceği türden ihaleler olacağını söyledi. Jisr ayrıca kamuözel 
sektör ortaklığıyla yatırım yapılmasına olanak sağlayacak yasanın 
bu yıl çıkacağını, yasanın bu alanda tecrübesi bulunan Türk fi rma-
lar için önemli fırsatlar doğuracağını kaydetti.
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TOBB, Hariri ile buluştu
LÜBNAN Başbakanı Saad Hariri, Türk Lübnan Ekonomik 
Forumu’na katılmak üzere Beyrut’ta, gelen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
kabul etti. Beyrut’taki Başbakanlık binasında gerçekleşen 
kabulde, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Hisarcıklıoğlu 
ve beraberindeki heyet, yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüş-
meden sonra basına açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, Hari-
ri başkanlığında düzenlenen ekonomik forumun başarıyla 
tamamlandığını belirterek, şunları söyledi: Türk iş dünyası 
olarak Lübnan’daki meslektaşlarımızla işbirliği yapmak isti-
yoruz. Hep beraber daha zengin olmak istiyoruz...

22 Nisan 2010
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Emuhtıra ve kapatma davası ekonomiyi bozdu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007’de emuhtıra ve sonrasındaki 
kapatma davasıyla siyasete yapılan müdahalelerin, ekonomik istikrara, hukuk devleti anlayışına zarar 
verdiğini söyledi.

26 Nisan 2010

Her olayda sadece siyasetçileri suçlu görmenin, haksızlık ve insaf-
sızlık olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Herkes, özeleştiri yapmalı, 
başkalarından önce kendi hatalarını görmeli.” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
“Kuşadası’nda yaptığınız konuşmada (siyasi kavga ortamı oluş-
turularak ülkenin geleceği ile oynadılar) derken kimi kastediyor-
sunuz?” sorusu üzerine, “Siyasi kavga ortamından kastettiğim 
şudur: 2007’den itibaren kendi içimizde ayrılığa düştük. Ekonomi 
geri planda kaldı ve reform süreci aksadı. İşin bereketini kaybet-
tik. Siyasetin doğal akışına dışarıdan yapılan müdahaleler, huzur 
ve istikrar ortamını bozdu. Siyasi kavga ortamına zemin sağladı.” 
dedi. 
Bunun ilk örneğinin 27 Nisan emuhtırası girişimi olduğunu kay-
deden Hisarcıklıoğlu, sonrasında meslek liselerinin de bu çekiş-
melerin içine çekilerek, meslekî eğitimin önünün tıkandığını ve 
Türkiye’nin geleceğinin karartıldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu şun-
ları söyledi: “Kapatma davası ile hızlanan demokrasiye müdahale 
girişimleri, ülkemizi siyasi ve ekonomik belirsizlik sürecine soktu. 
Kısacası evrensel hukuk değerlerinin dışına taşan siyasete müda-
hale girişimleri, halkın iradesine, demokratik kazanımlara, hukuk 
devleti anlayışına, siyasi ve ekonomik istikrara büyük zararlar ver-
di. Toplumun büyük bir bölümünün vicdanlarını yaraladı. Yalnız 
şunu da belirtmeliyim ki, her olayda sadece siyasetçileri suçlu gör-
mek de, haksızlık ve insafsızlık olur. Herkes, özeleştiri yapmalı, 
başkalarından önce kendi hatalarını görmeli.” 

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak gelecek vizyonlarının iki çıpaya da-
yalı olduğunu belirterek, güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasinin, 
birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. TOBB Başkanı, 
“Bakın içine kapanan, dünyadan soyutlanan, demokrasiden uzak-
laşan, hürriyetlerin kısıtlandığı her dönem, Türkiye’ye istikrarsızlık, 
huzursuzluk, fakirleşme ve kaybolan yıllar getirmiştir. Buna karşın 
hürriyetlerin genişlediği, huzur ve istikrarın sağlandığı, dışa açıl-
manın sağlandığı dönemlerde ise büyüme ve kalkınma sağlamış-
tır.” dedi. 
KUŞADASI’NDA NE DEMİŞTİ? 
Hisarcıklıoğlu önceki gün Kuşadası Ticaret Odası yeni hizmet bi-
nası açılış töreninde şunları söylemişti: “İşsizlik sorununun ekono-
mik büyüme sağlanmadan çözülmesi mümkün değil. Türkiye’de 
20022007 arasında ekonomi yüzde 49 büyüdü. Bu büyüme sıra-
sında özel sektör olarak 3,2 milyon kişi istihdam ettik. Büyümek 
demek zenginlik demektir. 2007 yılındaysa işin tadı kaçtı. Kendi 
içimizde kavgaya başladık. Dünyada daha kriz yokken bizde dü-
şüş başladı. Biz 2007’de ikaz ettik, ‘işin bereketi kaçıyor’ diyerek 
uyardık. Ama maalesef bizi kimse dinlemedi. Siyasi kavga ortamı 
yaratarak bu ülkenin geleceğiyle oynadılar. 3 yıl kaybedildi. Son 3 
yılda siyaset, ekonominin önüne geçti, ekonominin önüne geçince 
de ortak aklı kaybettik. Sonucunda dünyada en fazla küçülen eko-
nomi Türkiye ekonomisi oldu.”
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TOBB’dan ‘private label’ uyarısı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanı olduğu TOBB’un Ticaret Odaları Konseyi önceki gün toplandı. Toplan-
tı perakende ve akaryakıt sektörlerine yoğunlaştı, Konsey, hükümetten akaryakıtta ve alkollü içkideki 
ÖTV’nin indirilmesini ve üretimi zora sokan “private label” (süpermerketlerin kendi adlarına ürettirdikleri 
ürünler) üretim yaptırmalarını da disiplin altına alacak şekilde perakende yasasının çıkarılmasını talep 
etti.

ANKARA - DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyi, 
hükümetten akaryakıtta ve alkollü içkilerde ÖTVnin indirilmesi ve 
üretimi zora sokan “private label” (süpermarketlerin kendi adlarına 
ürettirdikleri ürünler) üretim yaptırmalarını da disiplin altına alacak 
şekilde perakende yasasının çıkarılmasını talep etti. Önceki gün 
yapılan toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde talep-
ler perakende sektörü ve akaryakıt üzerinde yoğunlaştı. Bildiride, 
“Ekonominin canlanması ve kayıtlı çalışmanın artmasının önün-
deki engellerden biri yüksek lojistik ve ulaşım maliyetleridir. Akar-
yakıt üzerinde devam ettirilen yüksek vergileme, bütçe imkânları 
çerçevesinde orta vadede yeniden belirlenmelidir” denildi. Akarya-
kıt vergilerinin yüksekliğinden dolayı, motorin yerine kullanılabilen 
gaz yağı çeşidi olan “10 numara yağ” kullanımının arttığı belirtilen 
sonuç bildirisinde, denetimlerin artırılması ve akaryakıt üzerinde-
ki ÖTVlerin eşitlenmesi istendi. Bildiride, akaryakıtta olduğu gibi 
alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de yüksek verginin kaçakçı-
lığı tetiklediği, turist ölümlerine yol açabilecek bir durumun ortaya 
çıktığı kaydedildi. Sonuç bildirisinde TL’nin değerlenmesinin emek 
yoğun sektörlerde olumsuz etkiye yol açmaya başladığına işaret 
edilirken, perakende sektörünü düzenleyecek

yasa taslağının bir an önce ele alınması talep edildi. TOBB Tica-
ret Odaları Konseyi, bu taslağın tartışmalı “private label” ürünleri 
kapsaması gerektiğini vurgulayarak, “Perakende piyasasında re-
kabetin sağlıklı ve kurallara dayalı bir biçimde işleyebilmesi için, 
Perakende sektörü kanun tasarısı Meclis’te ivedilikle ele alınmalı-
dır. Bu çerçevede, perakende sektöründeki gelişmeye paralel ola-
rak artan verimlilik ve kayıt altında çalışmaya sekte vurulmadan, 
özellikle KOBİ’lerin markalaşması, “privatelabel” şeklindeki haksız 
rekabet unsurlarının dengelenmesi ve eşit şartlarda rekabet orta-
mı sağlanmalıdır” ifadesine yer verildi.

OSB inşaatları durmamalı

Bildiride, doluluk oram yüzde 75’e ulaşıncaya kadar yeni OSB 
yatırımı yapılmaması kararını benimsemekle birlikte, kararın bazı 
ilçelerdeki gelişimi engelleyebileceğine dikkat çekilerek, bu riski 
ortadan kaldıracak biçimde esneklik sağlanması tavsiye edildi. 
SGK’nın prim borcu olan işletmelerin banka hesaplarına doğrudan 
tedbir koymasının işletmeleri zor durumda bıraktığı belirtildiği bil-
diride, uygulamanın kaldırılması talep edildi. TOBB, ithalatın hızla 
arttığı bir ortamda, ithalatta TSE denetiminin kaldırılmasının da 
haksız rekabete ve kalitesiz ürünlerin girişinin kolaylaşmasına yol 
açtığını kaydetti.

26 Nisan 2010
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E-haciz uygulaması şirketleri baltalıyor
TOBB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacaklarına karşılık banka hesaplarına haciz koydurduğu 
şirketlerin faaliyetlerinin tehlikeye girdiği uyarısında bulundu.

26 Nisan 2010

TOBB, SGK’nın prim alacaklarına karşılık banka hesapları-
na haciz koydurduğu şirketlerin ticari faaliyetlerinin tehlike-
ye girdiği uyarısında bulundu. TOBB, yüksek vergi sorunu-
na da çözüm istedi.

İş dünyası, Sosyal Güvenlik Kıırumu’nun (SGK prim alacak-
larında başvurduğu ehaciz uygulamasından vazgeçilmesini 
istedi. Akaryakıt, tütün ve alkoldeki yüksek vergi sorununun 
da çözüme kavuşturulması talep edildi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konseyi toplantısı TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde önceki gün 
yapıldı. Toplantının ardından dün yapılan ortak açıklamada, 
ticaret sektörünün sorunları 7 başlık altında toplandı.

Açıklamada, SGK’nın prim alacakları için mükellefl erin ban-
ka hesaplarına hiçbir uyarıda bulunmadan haciz koyması 
üzerine işletme sermayeleri bloke edilen şirketlerin zor du-
rumda kaldıktan ve faaliyetlerini sürdürmelerinin tehlikeye 
girdiği belirtildi.

TOBB, yüksek lojistik ve ulaşım maliyetlerini, ekonominin 
canlanması ve kayıtlı çalışmanın artmasının önündeki en-
gellerden biri olarak gösterdi. 

Açıklamada, “Akaryakıt üzerinde devam ettirilen yüksek 
vergileme, bütçe imkânları çerçevesinde orta vadede ye-
niden belirlenmelidir. Akaryakıt üzerindeki yüksek vergile-
meden dolayı 10 numara yağ kullanımının artması, haksız 
rekabete, kayıtdışı ekonominin büyümesine, makine ve teç-
hizatın zarar görmesine ve çevre ile insan sağlığı üzerinde 
olumsuz sonuçlar doğmasına neden olmaktadır. Bunun ön-
lenmesi için hem denetimlerin artması hem de akaryakıt, 
ürünleri üzerindeki farklı ÖTV uygulamalarının azaltılması 
gerekmektedir” görüşüne yer verildi.
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İthalata TSE denetimi şart

Konsey, benzer şekilde tütün ve alkollü içecekler üzerin-
deki vergi yüklerinin artmasının kaçakçılığı renklediğine ve 
özellikle turistik bölgelerde ölümleri artırma riski taşıdığına 
işaret etti. Son dönem TL’nin hızlı değerlenmesinin özellik-
le emek yoğun sektörleri olumsuz etkilediğine de değinen 
TOBB, gündemdeki Perakende Yasa Tasarısı’nın da sek-
törde artan verimlilik ve kayıtlı çalışmaya sekte vurmayacak 
şekilde çıkarılmasını istedi. Ayrıca KOBİ’lerin markalanma-
sı ve “privatelabel” şeklindeki haksız rekabet unsurlarının 
dengelenmesi gerektiği belirtildi. Organize Sanayi Bölgele-
ri’ndeki (OSB) kaynak israfına karşı doluluk oranının yüzde 
75’i geçmemesi halinde yeni yatırımlara başlanmamasının 
yerinde bir karar olduğu ifade edilen açıklamada, uygula-
manın bazı ilçelerde sanayinin gelişmesini sekteye uğratma 
riski taşıdığına da dikkat çekildi. Konsey, dış ticaret açığın-
daki hızlı artışa rağmen ithalatta kaldırılan TSE denetimle-
rinin kalitesiz ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırarak haksız 
rekabet yarattığı eleştirisinde de bulundu.

TOBB’DAN 7 TESPİT

1- Yüksek lojistik ve ulaşım maliyetleri kayıtlı çalışmaya en-
gel.

2- Akaryakıt, tütün ve alkolde yüksek vergi sorunu sürüyor.

3- TL’de hızlı değer kazanımı emek yoğun sektörleri balta-
lıyor.

4- Sağlıklı rekabet için perakende kanunu Meclis’ten geç-
meli.

5- OSBsanayi gelişimi yönetimine uygun değişiklikler yapıl-
malı.

6- SGK, banka hesaplarına haciz uygulamasından vazgeç-
meli.

7- İthalat üzerinde TSE denetimi yeniden getirilmeli.

26 Nisan 2010
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TOBB: Habersiz haczi kaldırın akaryakıt 
vergilerini düşürün
TOBB Ticaret Odaları Konseyi’ni toplayarak ortak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride kayıtdışı ile mücadele etmek is-
teyen hükümete cevap niteliğinde öneriler yer alması dikkat çekti. ‘Kayıtdışını engellemek istiyorsanız akaryakıt 
vergilerini düşürün’ diyen TOBB, prim alacakları için banka hesaplarına uyarı olmaksızın haciz konma işleminin 
de derhal kaldırılmasını istedi.

28 Nisan 2010

BAŞBAKANIN üyeleriyle ilgili kayıtdışı işçi çalıştırdıkları gerekçe-
siyle eleştirdiği TOBB’dan, “Kayıtdışına karşı vergi uyarısı” geldi. 
TOBB, hükümete “Kayıtdışını engellemek istiyorsanız akaryakıt 
vergilerini düşürün” çağrısı yaptı. Ticaret Odaları Konseyi’ni topla-
yarak dün ortak bir bildiri yayınlayan TOBB, “Ekonominin canlan-
ması ve kayıtlı çalışmanın artmasının önündeki engellerden biri, 
yüksek lojistik ve ulaşım maliyetleridir. Akaryakıt üzerinde devam 
ettirilen yüksek vergileme, bütçe imkânları çerçevesinde orta va-
dede yeniden belirlenmelidir” dedi. Açıklamada yer alan bu ifade-
ler, Başbakan’ın eleştirilerine yanıt olarak algılandı.

Habersiz haciz olmaz

Başkan Hisarcıklıoğlu başkanlığında önceki gün basına kapalı 
toplanan Ticaret Odaları Konseyi, son gelişmeleri değerlendirdi. 
Toplananın ardından yapılan ortak açıklamada, kritik değerlendir-
meler yer aldı. Bu kapsamda üyelerin, SGK tarafından hiç haber 
verilmeksizin banka hesaplarına haciz konulması “işlemine tepki 
dile getirildi. Bununla ilgili olarak açıklamada, “Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun prim alacakları için mükellefl erin banka hesaplarına 
hiçbir uyarıda bulunmadan haciz koyması, şirketlerin işletme ser-
mayelerinin bloke edilerek zor durumda kalmalarına yol açmakta 

ve faaliyetlerini sürdürmelerini tehlikeye sokmaktadır. Bu uygula-
madan vazgeçilmelidir” denildi.

İçki ve akaryakıt tehdidi

Açıklamada, akaryakıt üzerindeki vergilemeden dolayı 10 numa-
ra yağ kullanımının arttığı, bu durumun haksız rekabete, kayıtdışı 
ekonominin büyümesine, makine ve teçhizatın zarar görmesine, 
çevreyle insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğmasına ne-
den olduğu vurgulandı. Bunun önlenmesi için hem denetimlerin 
artması, hem de akaryakıt ürünleri üzerindeki farklı ÖTV uygula-
malarının azaltılması gerektiği vurgulandı.

Benzer şekilde tütün ve alkollü içecekler üzerindeki vergi yüklerinin 
artmasının, bu ürünlerde kaçakçılığı tetiklediği ve özellikle turistik 
bölgelerde turist ölümlerini artırma riski taşıdığı savunuldu. Açıkla-
mada ayrıca, kalitesiz ürün ithalatına da dikkat çekildi. “Dış ticaret 
çığının hızla artmasına rağmen ithalat üzerindeki TSE denetiminin 
kaldırılmış olması, kalitesiz ürünlerin girişini kolaylaştırmakta ve 
haksız rekabete yol açmaktadır” ifadesi kullanıldı.
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3 Mayıs 2010

TOBB: Toparlanma süreci başladı

ANKARA - DÜNYA 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi 
Ortak Bildirisi’nde, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren ekono-
mide ve sanayi üretiminde toparlanma sürecinin başladığı belirti-
lerek, “Büyümenin öncü göstergeleri diyebileceğimiz sanayi üreti-
mi, yeni şirket kuruluşları, yurtiçi siparişler, KDVÖTV tahsilatları, 
elektrik kullanımı ve ihracatta son dönemde ciddi artışlar vardır” 
denildi. TOBB’dan yapılan açıklamada, TOBB Sanayi Odaları 
Konsey Toplantısının; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Konsey 
üyelerinin katılımıyla önceki gün TOBB Merkez Binasında yapıl-
dığı hatırlatıldı.

Ortak bildiride, Konsey toplantısında, Türk ekonomisinin ve özel-
likle sanayi kesiminin sorunlarının detaylı biçimde görüşüldüğü ifa-
de edildi. Olumlu gidişatın bir dizi yapısal düzenlemeyle kuvvetlen-
dirilmesinin mümkün olduğu belirtilen açıklamada, bu çerçevede 
yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

• “Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerinde-
ki TSE denetiminin kaldırılması, haksız rekabet ile kalitesiz ve sağ-
lıksız ürünlerin kullanılmasına yol açmaktadır. Piyasa denetim ve 
gözetim sisteminin daha etkin bir biçimde çalışması sağlanmalıdır. 
Standart dışı ithalata karşı alman önlemler artırılmalıdır.

• Belli sayının üzerinde işçi çalıştıran ve sermayesi belirlenmiş li-
mitlerin üzerindeki işyerlerinde (avukat, doktor, elektrik mühendisi, 
çevre mühendisi, iş sağlık uzmanı, vb gibi) çeşitli meslek grupla-

rından kişilerin istihdam edilmesi şartı getirilmiş, ayrıca bu kişilere 
verilecek ücretin alt sınırı belirlenmiştir. Firmalarımızın büyüme-
lerini kısıtlayan bu tür zorunlu istihdam uygulamalarına son veril-
melidir.

• Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fi yat avantajı uygulan-
ması kararı alınmasına rağmen bu karar konusunda uygulamaya 
geçilmemiştir. Hatta bazı kamu kurumlarının satın alma şartname-
lerinde ‘ithal mal’ ibareleri bile yer almaktadır. Söz konusu mevzu-
at, kesinlik içerecek şekilde yenilenmeli ve kamu kurumlarının bu 
mevzuatı uygulamaları yakından takip edilmelidir.

• Krizden daha az etkilenen ülke pazarlarına girişi kolaylaştırmak 
üzere ihracat sigortası sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. 2010 
yılı sonuna kadar, ihracatçılarımızın yurt dışı taşımacılık mahve-
derinin karşılanması için destek sağlanmalıdır. Uzak Yol Navlun 
Primi uygulaması başlatılmalıdır,

• Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı yurt içi taşıma-
cılığının maliyeti çok yüksektir. Enerji fi yatları üzerindeki yüksek 
vergilemeden vazgeçilmeli, TRT payı tamamen kaldırılmalıdır. 
Son dönemdeki demiryolu taşımacılığını geliştirmeye yönelik faa-
liyetler olumludur ve sürdürülmelidir.

• Yıllardır TBMM’nin gündeminde bekleyen yeni Ticaret Kanunu, 
Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Perakende Sek-
törü Kanunu bir an önce yasalaştırılmalıdır. Söz konusu yasaların 
zamanında çıkmaması şirketlerimizin yeni küresel rekabet şartla-
rına uyumunu geciktirmekte ve rekabet gücümüzü azaltmaktadır.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN VAKİT’E ZİYARET

‘Anayasa değişikliğinin arkası gelmeli’

6 Mayıs 2010

Gazetemize nezaket ziyaretinde bulu nan Hisarcıklıoğlu, Ge-
nel Yayın Koordinatörümüz Mustafa Karahasanoğlu ve yaza-
rımız Hasan Karakaya ile görüştü.

Genel Kurul’da görüşülen Anayasa değişikliği teklifi ni 
Türkiye’nin ihtiyacına cevap vermesi bakımından yeterli bul-
madıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu çalışmanın arkası 
mutlaka gelmeli” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcık-
lıoğlu, gazetemize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Yayın 
Koordinatörümüz Mustafa Karahasanoğlu ve Yazarımız Hasan 
Karakaya ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Vakit’in yayınlarını yakından 
takip ettiğini söyledi.

GÜNDEM, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette, Türkiye’nin günde-
mindeki Anayasa değişikliği paketi konuşuldu. AK Parti’nin des-
teklediği paketten; 8. maddenin yeterli oyu alamaması sebebiy-
le düşmesinin ardından, önemsenen bir başka madde olan 17. 
maddenin yeterli oyu almasını olumlu bulduklarını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, paketin referanduma sunulmasıyla ilgili 
tartışmalara da değindi. Değişikliğin referanduma sunulması halin-

de halkın ekseriyetinin olumlu oy vereceğinin görüldüğüne işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, bu çalışmanın devamının getirilmesi gerekti-
ğini anlattı.

BU PAKETİN DEVAMI GELMELİ

Mevcut Anayasa’nın, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak olduğunu anlatan TOBB Başkanı, ekonomi, siyaset, hukuk, 
birey hakları gibi konular başta olmak üzere birçok alanda daha 
kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, eksik-
likleri olmakla beraber yapılan değişikliği önemsediklerini ve des-
teklediklerini kaydetti. Türkiye’de her kurum ve kişinin sistemden 
hesap sorması için öncelikle hesap verebilir olması gerektiğini de 
vurgulayan TOBB Başkanı, Türkiye’nin şeffaf bir yapıya kavuşma-
sı için katedilmesi gereken çok mesafe bulunduğunu anlattı. 

“HALK, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE ‘EVET’ DER”

Gazetemizin Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Karahasanoğlu 
ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin 
geleceği için hükümetin yaptığı Anayasa değişikliğinin büyük 
önem taşıdığını anlatan Karahasanoğlu, paketin halktan olumlu oy 
alacağını ifade etti. Yazarımız Hasan Karakaya ise, ana muhalefet 
partisi CHP’nin Anayasa değişikliği sürecinde çok çelişkili çıkışlar 
yaptığına dikkat çekti, Ziyarette TOBB Basın Müşaviri Murat Oray 
ve gazetemizin Ekonomi Şefi  İbrahim Acar da hazır bulundu.
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500 milyar dolarlık potansiyel var
İNAN ARVAS - İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, İMKB’de 500 
milyar dolarlık potansiyelin olduğunu söyledi. Halka Arz Seferberliğiİs-
tanbul Zirvesi’nde konuşan Akgiray dünya borsalarının toplam değerinin 
2009 sonu itibariyle 50 trilyon dolara yakın olduğunu söyledi. Dünyada 
borsaların toplam değerinin gayrisafi  hasılaya oranı yüzde 100’ün üstün-
de, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 40’a yakın olduğunu belirten Akgiray, 
bunun dünya ortalamasının çok altında olduğunu kaydederek, “Ekonomik 
büyüklüğümüze göre İMKB’nin büyüklüğü çok az” dedi. 

EKONOMİMİZ 750 MİLYAR DOLAR 

“İMKB’ye para girince bankaların mevduatı azalmıyor, para buharlaşmı-
yor” diyen Akgiray şöyle devam etti: “Burada marifet olan parayı çok hızlı 
kullanabilmek. Kabaca, bakkal hesabı, bugün Türkiye ekonomisi, İMKB’yi 
şu anda 250 milyar dolar sayarsak, ekonomimiz 750 milyar dolar. Büyü-
meye devam edecek bir 500 milyar dolarlık potansiyel, talep var fi rmaların 
pay senetlerine. Bu işin fi nansal olarak yapılabilirliği çok aşikar. Halka ar-
zın kendilerince iyi bir teklif olduğunu belirten Vedat Akgiray, “Eğer paraya 
ihtiyacınız varsa, büyümeyi düşünüyorsanız, çok ciddi yer almanız, hemen 
o yönde yürümeniz tavsiye edilir” dedi. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı Nevzat Öztangut, ise yerli yatırımcı-
nın hisse senedi talebinin düşük olduğunu, bireylerin tasarrufl arının yüzde 
75’inin mevduat ve dövizde, sadece yüzde 6’sının hisse senedinde oldu-
ğunu belirterek, kurumsal yatırımcı tarafında da durumun aynı olduğunu, 
30 milyar dolar portföyün 1.5 milyar dolarının hisse senedinde bulunduğu-
nu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu: Hep beraber bu işten para ka-
zanabiliriz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aracı kuruluşların ko-
misyonları düşürmesinin halka arzı artıracağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Aracı kurumlara, halka arz noktasında bir çağrım var; komisyonları bi-
raz düşürün, hep beraber bu işten para kazanalım” dedi. Sermaye stoku 
açısından Türkiye’de iyi de bir stok olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Araçta KDV, ÖTV indirimi yapıldı, Türkiye sanki altın bulmuş gibi altın ih-
racatçısı ülke konumuna geçti. Peki bu altınlar nereden çıktı? Hepsi yastık 
altından çıktı. Bugün artık şirketleri büyütebilmenin en önemli noktaların-
dan bir tanesi sermaye yetersizliği. Sermaye yetersizliği açısından baktığı-
nız zaman, ben bütün Türkiye’ye soruyorum, diyorum ki gezdiğim zaman, 
‘arkadaş sıfır maliyetli para ister misin?’ İçinizde istemeyen var mı? İşte 
halka arz, sıfır... Bankaya gitsen 40 tane naz, 40 tane hesap vereceksin, 
önünü de ilikleyeceksin. Hiç uğraşmana gerek yok, ne banka müdürüyle 
ne de genel müdürüyle... 40 tane nazını çekeceğine gel halka arz yoluyla 
şirketini aç, sıfır maliyetle de parayı al.” 

HEPİMİZİN AYIBI 

Aracı kurumlara halka arz noktasında bir çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu 
şöyle devam etti: “Komisyonları biraz düşürün, hep beraber bu işten para 
kazanalım. Risk bizde. Aradan komisyonu böyle yüksek alıp da işi götür-
mek yok ha. Sen de kazan, biz de kazanalım. Ama burada komisyonları 
biraz düşür, şikayetler var haberiniz olsun.” 1 milyon şirket içinde 300 halka 
açık şirketin herkesin ayıbı olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, bu hayırlı işin iyi algılanıp bütün tabana yayılmasını dilediğini belirtti.

7 Mayıs 2010
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Komisyonları düşürün hep beraber kazanalım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aracı kurumlara seslenerek, “Halka 
arz noktasında bir çağrım var; komisyonları biraz düşürün, hep beraber bu işten para kazanalım’ dedi

7 Mayıs 2010

YENER KARADENİZ

İMKB’nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sermaye Piyasa-
sı Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ile yürüttüğü işbirliği 
protokolü çerçevesinde başlattığı halka arz seferberliği ça-
lışmaları kapsamında düzenlenen ‘Halka Arz Seferberliği-
İstanbul Zirvesi’ Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirvede yaptığı konuşmada, 
TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut’a seslenerek, “Ama 
Nevzatcığım, aracı kurumlar da var burada. Bakın bu halka 
arz noktasında bir çare bulmamız lazım. Komisyonları biraz 
düşürün, hep beraber bu işten para kazanalım. Yani risk 
bizde. Aradan komisyonu böyle yüksek alıp da işi götürmek 
yok ha. Sen de kazan, biz de kazanalım. Ama burada ko-
misyonları biraz düşür, şikayetler var haberiniz olsun. Arada 
bana söylüyorlar’ dedi. Sermaye Piyasası Başkanı Vedat 
Akgiray’ı da işaret ederek konuşan Hisarcıklıoğlu, ‘Yüzü gü-

lüyor ha haberiniz olsun yüzü gülen bir başkan var. Bu çok 
önemli artık bürokraside. Bizde, bürokraside her şey vardır, 
fakat karşısına iş adamı olarak gittiğin zaman, ‘bu ne kadar 
çok götürmüş’, ona bakar, cirona bakar, ciroyu hep kâr zan-
neder” diye konuştu. 

SIFIR MALİYETLE PARA İSTER MİSİNİZ? 

Bugün şirketleri büyütebilmenin en önemli noktalarından bir 
tanesininin sermaye yetersizliği olduğunu vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, halka arzın sıfır maliyetle para kazanmanın yolu 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Ben bütün Türkiye’ye 
söylüyorum, sıfır maliyetle para ister misin? İçimizde iste-
meyen var mı? İşte halka arz bu. Bankaya gitsen kırk tane 
laf. Hiç uğraşmana gerek yok arkadaş. Ne banka genel mü-
dürü ile ne banka müdürü ile kırk tane nazını çekeceğine 
gel, arz yolu ile şirketini aç, sıfır maliyetle paranı al.” Küçük 
olsun benim olsun anlayışıyla kim iş yapmak istiyorsa onun 
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yanında olmayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türki-
ye Cumhuriyeti’nde ona yardımcı olacak kimse yok. Ortak-
lık prensibine geçmemiz lazım. Ortaklık kültürünü geliştire-
cek en önemli mekanizma da halka arz” dedi. 

KAYITLI EKONOMİYE FAYDASI VAR 

Halka arzın bir başka faydasının kayıtlı ekonomiye geçmek 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ‘Biz güçlü ekonomi ve ka-
liteli demokrasiye odaklandık. Güçlü ekonomi, kaliteli de-
mokrasinin olmasını istiyorsan ekonomi kayıtlı olacak. Sen 
şimdi demokraside bir sürü hak veriyorsun ama bir tarafta 
ekonomi kayıt dışı kaldığı için hesap sorabilen, hesap ve-
rebilen maalesef olmuyor. Eğer hesap sorulmasını istiyor-
san ki demokrasi budur, herkesin hesap verebilir noktada 
olması lazım. O da kayıtlı ekonomiden geçer. İşte kayıtlı 
ekonominin en büyük destekçilerinden biri de halka arzdır. 
Sonuçta ortakların olacak, ortakların senden hesap sora-
cak. Ortaklarına hesap verebilmek için kayıtlı ekonomiye 
geçmiş olacaksın’ dedi. 

Oğlunuza kızınıza kardeşinize hesap vermeyin 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin 
Erkan ise zirve açılışında yaptığı konuşmada halka arzın 
faydalarından bahsetti. Erkan, halka arzla birlikte şirketlerin 
tanınırlıklarının ve kredibilitelerinin artacağını, fi nansman 
olanaklarına daha kolay ulaşabileceklerini anlattı. Şirket-
lerin halka açılmakla birlikte iyi yetişmiş elemanlarla çalı-
şarak yetki denetimi yapma imkanına da kavuşacaklarına 
ve hesap verebilir olacaklarına işaret eden Erkan, ‘Artık 
oğlunuza, kızınıza, kardeşinize bağlı kalıp onların verdiği 
kararlarla yetinmek durumda olmayacaksınız. Hesap ve-
rebilirlik konusunda profesyonel yöneticiler kadar da şef-
faf, rahat olamayabilirler. Aile içinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. 
Bunlara gerek yok’ dedi. Kurumsal yönetim ilkeleri ön plana 
çıktığında bunların aşılacağının altını çizen Erkan, yabancı 
sermayenin özellikle Türkiye’ye girdiğinde buna baktığını 
bildirdi. Türkiye’ye giren doğrudan sermayenin üçte birinin 
şu anki halka açık şirketlerin üzerinden geldiğini söyleyen 

Erkan, “’Demek ki ellerinde çantalarıyla özel sermaye fonla-
rı Türkiye’nin her tarafında dolaşıyorlar. Çoğu zaman şirket 
bulmakta zorlanıyorlar. Niye çünkü şirketlerimizin birçoğu 
sermaye piyasalarımızdan haberdar değil. Birçoğu kurum-
sal yapılarını ve gelişimlerini henüz tamamlamış değil. On-
lara ortaklık teklif edip onları geliştirmeye çalışıyorlar. Biz 
halbuki bu çalışmalarla onlara da destek olmaya, onları da 
içimize katmaya çalışıyoruz. Varsın özel sermaye fonlarıyla 
da evlilik yapın. 23 sene sonra onların vasıtasıyla sermaye 
piyasasına gelin. Hisse senetleriniz çok daha iyi bir perfor-
mans gösterecektir’ diye konuştu. 

İMKB 2,53 kat daha büyüyebilir 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, 
ekonomik büyüklüğe göre İMKB’nin büyüklüğünün çok az 
olduğunu ve en az 2,53 misli daha artabileceğini belirterek 
“Türkiye ekonomisindeki tasarrufl ar, gelirimiz, bugünkün-
den 3 misli daha büyük bir borsayı yaşatabilecek büyük-
lükte. İMKB’ye para girince bankaların mevduatı azalmıyor, 
para buharlaşmıyor. Burada marifet olan parayı çok hızlı 
kullanabilmek. Kabaca, bakkal hesabı, bugün Türkiye eko-
nomisi, İMKB’yi şu anda 250 milyar dolar sayarsak, ekono-
mimiz 750 milyar dolar, büyümeye devam edecek bir 500 
milyar dolarlık potansiyel, talep var fi rmaların pay senetle-
rine. Bu işin fi nansal olarak yapılabilirliği çok aşikar’ dedi. 
İMKB’nin geniş halk kitlelerinde bir imajı olduğunu ifade 
eden Akgiray, Anadolu’da insanların İMKB’yi büyük fi rma-
ların hisse senetlerinin olduğu, 35 tane spekülatörün veya 
manüplatörün zaman zaman alışveriş yaptığı, fi yatlamanın 
ne olduğu belli olmayan, kumarhane gibi gördüklerini be-
lirterek, “Eğer böyle ise kapatmak lazım, ekonomik değeri 
yok. Ama öyle olmaması gerekir, çünkü 25 yıldır borsa var. 
Türkiye’de büyük fi rmalar kote. Burada bir yanlışlık var’ diye 
konuştu. Halka arzın faydalarına ilişkin olarak da Akgiray, 
‘Finansman kaynağı sağlıyor. Herhalde halka arzın nimet-
lerinden fi rmalarımız faydalandıkça öncelikle biraz borç ya-
pısını temizlemekte kullanacaklar bunu’ dedi.
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Genç kızları girişimciliğe heveslendirelim
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin zengin olmak için kadın girişimci sayısını artırması gerektiğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, girişimci kadınlardan başarı hikâyelerini her ortamda anlatmalarını ve genç kızları 
heveslendirmelerini istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluş-
masına rağmen, kadın girişimci sayısının sadece yüzde 7 
olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin zengin ol-
mak için kadın girişimci sayısını artırması gerektiğini söyle-
di. Hisarcıklıoğlu, “Şimdi hepimiz de ‘İsrafın haram olduğu’ 
kültürden geliyoruz, ama toplumumuzun yarısını yok farz 
etmişiz. Böyle zengin olabilmemiz mümkün değil” diye ko-
nuştu.

Anadolu Girişimci İş Kadınları Demekleri Federasyonu 
(AGİFED) tarafından düzenlenen ve TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nca desteklenen 4. Anadolu Girişimci İş Kadınları 
Zirvesi, cuma günü Bursa’da başladı. ‘Girişim, Gelişim, De-
ğişim’ temasıyla toplanan ve iki gün sürecek olan zirvenin 
açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş 
kadınlarından genç kızlara rol model olmalarını istedi.

Türkiye’nin 36 milyon erkek nüfusundan 1.3 milyon girişimci 
çıkardığını, toplumun yarısını oluşturan kadınların ise yok 
sayıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu şekilde zengin olu-
namayacağını savundu. Buradan yola çıkarak, TOBB ola-
rak Türkiye’nin en geniş kadın örgütünü oluşturduklarını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, hem aile hem de iş hayatıyla uğra-
şacak kadınların işlerinin zor olduğuna dikkat çekti.

Tapular erkeklerin üzerine

Buna karşın başarıyı hep birlikte yakalayacaklarını ve erkek-
lerin yaptığı yanlışlıklardan bazen kadınların kârlı çıktığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’deki tapu 
kayıtlarının yüzde 95’i erkeklerin, yüzde 5’i de kadınların 
adına kayıtlı, Buradan annelere sesleniyorum: Çocuklarınız 
arasında ayrımcılık yapmayın, babalarına da yaptırtmayın. 
‘Kadın girişimcilere neden öncelik veriyoruz’ diye soruyor-
lar. Çünkü zengin olmak istiyoruz. Nüfusumuzun yarısı ka-

8 Mayıs 2010
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dınlar. Toplam kadın girişimci sayısı ise yüzde 7. Bu ada-
letsizliği düzeltmek için bir hareket yapmak gerekiyordu. Biz 
onu başlattık. Sadece girişimci kurulları kurduk, Türkiye’de 
ilk defa kadın borsa başkanımız oldu. TOBB Meclisi’ndeki 
kadın üye sayısını yüzde 300 artırdık.”

Konuşmasında girişimci kadınlarına yönelik önerilerde de 
bulunan Hisarcıklıoğlu, basan hikâyelerini her ortamda an-
latmalarını ve genç kızları heveslendirmelerini istedi. Hisar-
cıklıoğlu, “Bir bilgeye atfen başarının arkasında doğru ka-
rarlar, doğru kararlar için de tecrübeye gerek var. Tecrübe 
de yanlış kararlar vermekle ediniliyor” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş da 
1990 yılında yüzde 34 olan kadınların iş gücüne katılım ora-
nının, 2009’da yüzde 26 seviyesine düştüğünü belirterek, 
bu oranın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi ndeki Türkiye 
için kabul edilemez ölçüde düşük olduğunu vurguladı. Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez de girişimci Türk kadınlarının, son dönemde 
dünyanın önemli şirketlerinde ve sivil toplum örgütlerinde 
üst düzey görevler almaya başladıklarına dikkat çekti.

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE

10 ALTIN ÖNERİ

1-  Başarı hikâyelerinizi her ortamda anlatın, genç kızları 
heveslendirin. 

2- Yanlış karar vermekten sakınmayın. Risk almadan başa-
rılı olmak mümkün değil. Müteşebbisliğin ruhu bu. 

3-  Hayal gücünüzü muhakkak çalıştırın. Bu hayali, hedefe 
çevireceksiniz. 

4-  Sakın büyük adım atmaktan korkmayın. Uçurumu geç-
mek için adımınız büyük olmalı. Hedefi niz küçük kalırsa, siz 
de küçük kalırsınız.

5-  Alınteri yerine, artık akıl teri dökmeniz lazım.

6-  Hedefi niz her zaman tüm dünya olmalı. Ne yaparsanız 
yapın, dünyadaki 6 milyar insanı hedefl eyin. 

7-  Biz ‘icat çıkamaz’ diye yetiştirildik. Siz çocuklarınıza icat 
çıkartın. 

8- Her gün yeni şeyler yapmayı planlayın. 

9-  Birbirinizi dışlamak ve kıskanmak yerine, empati kurma-
yı, birbirinizi anlamayı deneyin. 

10-  Sermayede sıkıntı çekmemek için güçlerinizi birleştirin, 
ortaklık yapın.
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TÜRKİYE, KADINLAR OLMADAN AB’YE DOĞRU

İLERLEYEMEZ

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 5 Mayıs’ta 
Avrupa Parlamentosu’nda “AB ve Türkiye’de 2020 Cinsi-
yet Eşitliği Perspektifi ” başlıklı bir konferans gerçekleştir-
di. Avrupa’da ve Türkiye’deki cinsiyet eşitliği konusunun 
ele alındığı iki oturumlu konferansta toplumsal cinsiyet 
eşitliğine yönelik politikalar masaya yatırıldı. Konferansta 
KAGİDER ve TÜSİAD Yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’de 
kadınerkek eşitliği konusunu ve eşitliğin tam anlamıyla sağ-

lanması amacına yönelik olarak düzenlenen kampanyaları 
anlatarak, Avrupa Birliği’ne yönelik taleplerini dile getirdi.

KAGİDER Başkan Yardımcısı Dr. Ayla Sevand, Türkiye’de 
çalışma yaşında bulunan 24 milyon kadından sadece 
6 milyonunun istihdam edildiğini söyledi. AB’nin Lizbon 
Startejisi’nde konulan yüzde 60 kadın istihdamı hedefi ne 
ulaşılması için bugün varolan kadın istihdamına ek olarak 
8 milyon kadına daha iş yaratılması gerektiğini vurgulayan 
Sevand, “Türkiye’nin AB uygarlığına doğru ilerleyişi kadın-
lar olmadan gerçekleşemez” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU:

Fon girişi artabilir, önlem alınmalı

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde mali kural uygulama-
sıyla beraber Türkiye’nin diğer ülkelerde izlemiş olduğu fon 
girişinin artabileceğini, bunun döviz üzerinde bir baskıya 
neden olabileceğini belirterek, “Bu özellikle turizm ve ihra-
cat gelirlerimiz üzerinde bir risk yaratabilir. Bunun için mu-
hakkak kısa vadeli fon girişlerine bir tedbir alınıyor olması 
lazım” diye konuştu.

IMF Türkiye Masası Şefi  Rachel Van Elkan, Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı, görüşmede IMF 
ile Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini 
söyledi. Görüşmede Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “IMF 
anlaşmalarını fazla kullanıldığı zaman bünyeyi tahrip ettiğini 
ve Türkiye’nin artık kendisine güvenmesi gerektiği ve böl-
gesinde artık bir güven unsuru olduğunu ifade ettim” dedi.

18 Mayıs 2010
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Hisarcıklıoğlu: Kısa vadeli fon girişine karşı tedbir 
alınmalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye kısa vadeli fon girişinin hızlanarak döviz kurlarının düşük sey-
retmesine neden olabileceğini ve buna bağlı olarak turizm gelirleri ile ihracat üzerinde olumsuz etkinin 
ortaya çıkabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, döviz kurları üzerindeki baskının dış ticaret üzerindeki olum-
suz etkisinin büyüme hızını düşürmesinin mümkün olduğunu kaydederek, kısa vadeli fon girişine karşı 
tedbir istedi. 

ANKARA-DÜNYA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye kısa vadeli 
fon girişinin hızlanarak döviz kurlarının düşük seyretmesine 
neden olabileceğini ve bağlı olarak turizm gelirleri ile ihracat 
üzerinde olumsuz etkinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Fon 
girişinin hızlanmasına mali kuralın yarattığı olumlu bakışın 
yol açabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, döviz kurları üze-
rindeki baskının dış ticaret üzerindeki olumsuz etkisinin bü-
yüme hızını düşürmesinin mümkün olduğunu kaydederek, 
kısa vadeli fon girişine karşı tedbir istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4. madde gözden ge-
çirme çalışmaları çerçevesinde IMF Türkiye Masası Şefi  

Rachel Van Elkan başkanlığındaki heyetle görüştü. Hisar-
cıklıoğlu, 2010 yılı beklentilerinin ana gündem maddesi ol-
duğunu kaydederek görüşmede Türkiye’nin 2001 sonrası 
dönemde iyi bir performans gösterdiğini, bölgede refah ve 
istikrar merkezi olarak görülmeye başlandığı konusunda da 
görüş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Buna karşılık, IMF anlaşmasının sona ermesinden TOBB 
olarak memnun olduklarını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğ-
lu uzun süren IMF anlaşmalarının ülkeyi tahrip ettiğini, 
Türkiye’nin kendine güvenle hareket etmesi gerektiğini kay-
detti. IMF anlaşması yürüten ülkelerin hiçbirinin kredi notu-
nun artmaması olgusuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, IMF 

'1
0

M
AY

IS



w w w . t o b b . o r g . t r 99

Basında TOBB

ile anlaşma imzalanmadığı dönemde kredi notu artışının 
Türkiye için anlamlı olduğunu kaydetti.

2010 beklentileri

Türkiye’nin bu yıl iç tüketim yoluyla büyümesinin hızlana-
cağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, büyümenin hem hüküme-
tin, hem de IMF’nin tahminlerinin üzerinde yüzde 6 seviyesi 
dolayında büyüme gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Mali kuralı önemsediklerini ancak üzerinde risk de taşıdığı-
nı kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu risk algısını 
şöyle tanımladı:

“Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için mali kural bir dö-
nüm noktası olacak. Mali kuralı destekliyoruz. Yalnız önü-
müzdeki dönemde mali kuralla birlikte Türkiye’ye de diğer 
ülkelerde olduğu gibi fon girişi artabilir. Bu da döviz üzerin-
de bir baskı oluşturabilir. Özellikle turizm ve ihracat gelirleri-
miz açısından bir risk yaratabilir. Bunun için muhakkak kısa 
vadeli fon girişine bir tedbir almıyor olması lazım. Dış ticare-
timiz üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu dış ticaretimiz 
üzerinde yaratacağı olumsuz etki Türkiye’nin büyüme hızını 
aşağıya doğru çekebilir.”

Sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmalı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanu-
nu uygulamasına büyük önem verdiklerini tekrarlarken, bi-
rikmiş sosyal güvenlik borçlarının da iş dünyası açısından 
sıkıntı yarattığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, birikmiş alacağın 
100 milyar TL’ye çıktığını kaydederek, yeniden yapılandı-
rılmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, gecikme 
faizlerinde de indirim istedi.

Akaryakıt üzerindeki yüksek verginin düşürülmesi gerek-
tiğini belirten Hisarcıklıoğlu hem kanun olmasına hem de 
Başbakanın iki sefer genelge yayınlamasına rağmen kamu 
alımlarında yüzde 15 yerli fi yat avantajının kullanılmama-
sına dikkat çekerek “Bu aslında Türkiye’nin önümüzdeki 
dönem için ithalatın düşmesi, Türk sanayinin harekete geç-
mesi açısından çok önemli” dedi. Hisarcıklıoğlu, bir başka 
nokta olarak ise, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, standart-
lar ve orta yaş grubuna meslek edindirme noktasında iki 
adet unsurun ele alınması gerektiğini dile getirdi.
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Hisarcıklıoğlu: IMF bünyeyi tahrip ediyor

Ankara’da dün ilk olarak Devlet Bakanı Ali Babacan’ı ziyaret 
eden IMF Türkiye Masası Şefi  Rachel Van Elkan başkanlı-
ğındaki heyet, daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu ile biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak IMF an-
laşmasının nihayete ermiş olmasının beklentiler açısından 
iyi olduğunu, IMF anlaşmalarının fazla kullanıldığı zaman 
bünyeyi tahrip ettiğini ifade ettik” dedi. IMF ile anlaşma ya-
pan ülkelerin hiçbirisinin kredi raiting notlarının artmadığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tam tersine düştüğünü kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapmayarak, ra-
iting ve kredi notunu yükselmeden kendi kendine ayakları 
üzerinde durabileceğini gösterdiğini dile getirdi. 2010’un ilk 
çeyreği için yüzde 12’lik bir büyüme beklediklerini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, mali kural ile fon girişinin artabileceğini, bu-
nun da döviz üzerinde baskı getirebileceğini kaydetti. TOBB 
Başkanı, bunun ihracat gelirleri için risk yaratabileceğini 
söyledi. 
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TOBB’un 65. Genel Kurulu bugün yapılıyor
TOBB’un bugün toplanacak 65’nci Genel Kurulu’na son dönemlerde oldukça sık gündeme gelen ‘istih-
dam’ konusu damgasını vuracak. Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin katılmasının beklendiği 
genel kurulda, CHP’yi Faik Öztrak temsil edecek. Seçimsiz genel kurulda, açılış ve sinevizyon gösterisinin 
ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Genel Kurul üyelerine hitap edecek.

TOBB genel kurulunda ana gündem ‘istihdam’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen Genel 
Kurul’da “her TOBB üyesi bir işçi alsın” önerisinin gündeme gele-
ceği konuşuluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bugün toplanacak 
65’nci Genel Kurulu’na son dönemlerde çeşitli platformlarda ol-
dukça sık gündeme gelen ‘istihdam’ konusu damgasını vuracak. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ka-
tılmasının beklendiği genel kurulda, CHP’yi Faik Öztrak temsil 
edecek. Özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın her TOBB 
üyesinin 1 kişiyi istihdamına yönelik önerisini yinelemesiyle birlik-
te başlayan işsizlikle mücadelenin çözüm yolları, bugünkü TOBB 
Genel Kurulu’nda da tartışılacak. Seçimsiz genel kurulda, açılış ve 
sinevizyon gösterisinin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu genel kurul üyelerine hitap edecek. TOBB üyelerinin ağırlıklı 
olarak yatırım ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması yönün-
de çözüm önerilerini gündeme getirmesi bekleniyor. Son anda 
programda değişiklik olmazsa, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
da TOBB Genel Kurulu’na katılacak.

Bahçeli ilk kez katılacak

Daha önce hiç TOBB Genel Kurulu’na katılmayan MHP lideri Dev-
let Bahçeli de bu kez katılıp bir konuşma yapacak. Son günlerde 
tartışmaların yaşandığı CHP ise TOBB Genel Kurulu’nda Tekirdağ 
Milletvekili Faik Öztrak tarafından temsil edilecek. Açılış konuşma-
larının ardından 9 komisyonun raporu okunup oylanacak. Genel 
Kurul’un sonunda ise 2009 yılı kesin hesabı ve 2011 yılı bütçe 
teklifi  onaylanacak.

‘Türkiye kriz sonrası döneme damgasını vurabilir”

Öte yandan dün öğleden sonn TOBB’a 10,20 ve 50 yıl hizmet ve-
renlere şeref belgesi verilmesine ilişkin düzenlenen törene katılan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin kriz sonrası 
döneme damga vurabileceğini belirtti. Ergün “Ancak önümüzdeki 
döneme damga vurabilecek potansiyele sahip olmak ayrı bir şey, 
damga vurmak ise daha ayrı bir şeydir. Önümüzdeki fırsatı kaçır-
mamak adına, hem kamu ‘sektörüne hem de özel sektöre büyük 
sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak isterim” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise TOBB’un bugüne gelmesinde 
yurt içi ve yurt dışı itibarını kazanmasında asıl mesele güç birliği 

olduğunu söyledi.
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TOBB’un 65’inci Genel 
Kurulu’ndan İstihdam 
seferberliği’ kararı çıktı
Başbakan Erdoğan’ın ‘her TOBB üyesi bir kişiyi işe alsın’ 
önerisi ile başlayan istihdam gerginliği, Odalar Birliği’nin 
65’inci Genel Kurulu’ndan çıkan ‘istihdam seferberliği’ ka-
rarı ile tatlıya bağlandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim ve rekabet gücü-
nün artırılmasıyla Başbakan’ın önerdiği 1.3 milyon kişiden 
çok daha fazlasını işe alabileceklerini, bunu da kriz öncesi 
dönemde 3 milyon kişiyi işe alarak gösterdiklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan da, sadece hükümetin alacağı önlem-
lerle işsizliğin çözülemeyeceğini belirterek, istihdamın artı-
rılması yönünde bugüne kadar birçok tedbir aldıklarını, fır-
satlar elverdikçe almaya devam edeceklerini vurguladı.

Uzun süredir Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile TOBB 
arasında gerilime sebep olan istihdam meselesiyle ilgili ola-
rak TOBB’un 65’inci Genel Kurulu’nda Başbakan Erdoğan 
ile TOBB arasında kısmi uzlaşmayla birlikte ‘istihdam sefer-
berliği’ kararı çıktı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim ve rekabet gücü-
nün artırılmasıyla Başbakan’ın önerdiği 1.3 milyon kişiden 
çok daha fazlasını işe alabileceklerini, bunu da kriz öncesi 
dönemde 3 milyon kişiyi işe alarak gösterdiklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu’nun “Bu camia bu sorunu yine çözer. Çözer 
miyiz arkadaşlarım?” sorusuna kurultay delegelerinin tama-
mının ‘evet’ cevabı vermesi üzerine Hisarcıkıloğlu, kamu ve 
özel sektör eliyle istihdam seferberliği başlatalım önerisini 
getirdi. Başbakan Erdoğan, sadece hükümetin alacağı ön-
lemlerle işsizliğin çözülemeyeceğini belirterek, istihdamın 
artırılması yönünde bugüne kadar birçok tedbir aldıklarını, 
fırsatlar elverdikçe almaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi’nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ev sahipliğinde düzenlenen TOBB 65’inci Genel Kurulu’na 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve 
Devlet Bakanı Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakam Nihat 
Ergün, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve Devlet Bakanı Za-
fer Çağlayan’ın yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

“İstanbul dışına çıkamayan işadamı hayal edemiyorum”

İş adamlarının, sanayicilerin, yatırımcıların, tüccarların ve 
girişimcilerin 7.5 yıl boyunca kötümser analizlere ve fela-
ket tellallarına kulak asmadığını ifade eden Erdoğan, “Aynı 
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şekilde bugün de işimize bakacağız. Bu senaryolar inanı-
yorum ki toplumumuzda karşılığını bulmayacak. Türkiye’de 
iyi şeyler oluyor” dedi. İstanbul’un dışına çıkmayan işadamı 
profi lini Türkiye’de hayal edemediğini vurgulayan Erdoğan, 
kürsel krizin Türkiye’yi de etkilediğini hiç bir zaman reddet-
mediğini belirterek “2009’un ilk çeyreğinde dip yaparak aynı 
yılın son çeyreğinde yüzde 6’lık bir büyüme kaydeden ye-
gane ekonomi biz olduk. Türkiye, OECD ülkeleri arasında 
mali piyasalara müdahale etme gereği duymayan tek ülke” 
dedi. IMF olmadan yola devam edileceğini söylediklerinde 
kimsenin inanmak istemediğini kaydeden Erdoğan bugün 
Türkiye’nin IMFsiz yoluna devam etme yolunda ikinci se-
nenin aşıldığını vurgulayarak “Kendi öz kaynaklarıyla, yön-
temleriyle, krizi arkada bırakıyor” dedi.

“İşsizlik sadece hükümetin girişimleriyle çözülemez”

İşsizliğin sadece hükümetin girişimleriyle çözülemeyece-
ğinin altını çizen Erdoğan, “Kimse alınmasın, darılmasın, 
küsmesin. Bu, Türkiye’nin meselesidir. Bu bizim ortak me-
selemizdir. İşsizliğin neticesinde ortaya çıkan toplumsal 
sorunlar sadece beni, sadece bu milletin bir kesimini de-
ğil, hepimizi olumsuz etkiliyor. Biz bu meseleyi hep birlikte, 
dayanışma ile çözeriz. Hükümet ile iş ortamını iyileştirmek 
noktasında, vergiler, sigorta primleri, kanunlar noktasında 
üzerimize düşeni yaptık. İmkanlar elverdikçe yenilerini de 
yapıyoruz” dedi. Erdoğan 1 trilyon doların üzerinde bir milli 
gelir ile 500 milyar dolarlık ihracatın ve 2023 yılında ilk 10 
büyük ekonomi içine girme hedefl erinin hayal olmadığını, 
ulaşılabilir olduklarını dile getirdi. Anayasa değişikliğinin 
şahsi veya parti çıkarları için yapılmadığını dile getiren Er-
doğan, “Bu, ülkenin, milletin, bizim ortak çıkarlarımız için-
dir. Ama öte yanda bakıyorsunuz statükoyu korumak için 
darbe anayasasına sarılan, ‘istemezük, yaptırmayız’ diyen 
içe kapanmacı, statükocu bir anlayışı savunanlar var” dedi. 
Başbakan’ın bu sözleri salondan alkış aldı. Erdoğan, Anay-
sa değişikliğinde ve mali kural’da TOBB’un görüşlerini al-
dıklarını söyledi.

“Devletten para pul istemiyoruz”

Türkiye’nin en büyük sorunun işsizlik olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, bu iktisadi ve sosyal sorunun toplumsal 
barışı ve sosyal yapıyı tehlikeye soktuğunu dile getirdi. 
“Türkiye’nin geleceğine ortak olan bizler, sorunlara da, çö-
zümlere de ortağız. Ancak bir noktanın da altını çizmek isti-
yoruz. Bizler, sizin de her zaman belirttiğiniz gibi ne aldatan 
olduk ne de aldanan olduk. Birileri gibi, aslı yok yaylasında 
binbeşyüz koyunumuz var, iddiasında bulunmadık. Masa 
başında hesap yapıp, yüzbinlerce yeni istihdam sağlayaca-
ğız, havası vermeye çalışmadık. Yanlış anlaşılsak da gözü-
müzün gördüğünü konuştuk. Özel sektörün tek çatı örgütü 
olarak, fi rmalarımızla ve diğer iş dünyası örgütleriyle bera-
ber, istihdam sorununun çözümü için arayış içinde olduk ve 
başardık” diyen Hisaroklıoğlu, 2002 ile 2008 yıllan arasında 
özel sektörün 3 milyon kişiye yeni istihdam sağladığını ve 
kayıtdışı ekonominin de azaldığının altını çizerek “Nereden 
anlıyoruz, çünkü yine aynı dönemde sigortalı istihdamı 3,6 
milyon kişi büyüdü. Yani hem istihdamı hem de kayıtlı ça-
lışan sayısını artırmışız. Peki, bunu nasıl başardık? Bunun 
cevabı, istikrar ve reform sürecidir, ekonominin büyümesi-

dir. Devletten para, pul istemiyoruz. Rakiplerimizle eşit şart-
larda mücadele edebilelim, bu bize yeter” diye konuştu. Bu 
sözleriyle alkış alan Hisarcıklıoğlu, ekonomi büyüdükçe ve 
yatırım ortamı düzeldikçe istihdamın arttığının ortada oldu-
ğunu belirtti.

“İstihdam seferberliği başlatalım”

Hisarcıklıoğlu, istihdam sorunun kesin çözümü için çarkla-
rın daha hızlı dönmesi, üretim ve rekabet gücünün artması 
gerektiğini kaydetti. “Çarkların dönmeye devam etmesi için, 
itici güce ihtiyaç vardır. Böyle bir rüzgarı tekrar estirirsek, 
bu camia bu sorunu yine çözer. Çözer miyiz arkadaşlarım?” 
diyen Hisarcıklıoğlu, salonun alkış ve ‘Evet’ cevabı üzerine 
“Bu işsizlik meselesini çözmeye hazır mıyız?” diye sordu. 
‘Hazırız’ cevabı ve alkışlar üzerine Hisarcıklıoğlu, “O zaman 
hep beraber, kamu ve özel sektörün el birliğiyle, istihdam 
seferberliğini başlatalım. 1,3 milyon değil, daha fazla istih-
damı bu camia yapar. Dün yaptık. Daha da iyisini yapaca-
ğız. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönemde istihdamın 
hızla arttığını göreceğiz” dedi

EKK, haziranda toplanacak

Gelişmiş ülkelerde gelecek sene de işsizliğin artmaya baş-
layacağını vurgulayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan da, işsizlik oranlarının Türkiye’de düşmeye 
başlamasının çok önemli olduğunu ifade ederek “Bunu kim-
se tek başına çözemez. Bunu ne kamu tek başına çözebilir 
ne özel sektör. Kamu ile özel sektörün beraberce çalışarak 
ve bu sorumluluğu paylaşarak çözmesi lazım. Sayın Baş-
bakanımızın ‘Herkes bir kişi bile alsa bu sorun çözülebilir’ 
diye vermiş olduğu bu ideal hedef aslında işsizlik sorununu 
da gerçekten beraber çalışırsak, üstesinden gelebileceği-
miz bir sorun olduğuna işaret etmek içindir. Mesela biz ne 
diyoruz, komşularımızla sıfır problem diyoruz. Bu pratikte 
mümkün müdür? Bu, pratikte imkansız gibi görünüyor ola-
bilir, ama bu ideali, bu hedefi  ortaya koymak ve bunun için 
çalışmak, bu sorumluluğu biraz sırtımızda hep beraber his-
setmek, işin özü budur” dedi.

Haziran ayında, geniş katılımlı bir Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu (EKK) toplayacaklarını belirten Babacan, “O toplan-
tıya, sivil toplum kuruluşlarının, liderlerini de çağıracağız ve 
bu toplantıda ulusal istihdam stratejisinin en son değerlen-
dirmesini yapacağız”’ dedi. Yeni istihdam stratejisi belgesin-
de hizmetler sektörünün istihdam üretme trendinin dikkate 
alınacağını ifade eden Ali Babacan, stratejinin önümüzdeki 
yıllarda hizmetler sektörüne odaklanacağı mesajım verdi.

Büyümeyi olumlu etkileyecek faktörler

• Canlanan iç tüketim

• Azalmış olan stokların yenilenmesi

• Bankaların elindeki likidite fazlası

• Kamu borcunun yenilenme oranının azalması.

Büyümeyi olumsuz etkileyecek faktörler

• Artan enerji ve sınai aramalı bağımlılığı

• Dış ticaret performansın yetersiz kalması

• Düşük kapasite kullanımının yatırım talebini zayıfl atması

• KOBİ’lerin artan fi nansman ihtiyacı.
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Rekabet eşit şartlar altında yapılmalı

“Demokrasi olmalı ki, huzur ve istikrar olsun. 
Keyfi lik değil, kural hakimiyeti olsun, ilişkiler de-
ğil, kurallar belirleyici olsun, rekabet eşit şartlarda 
yapılsın. Bizim vergilerimizle maaşlarını alanlar, 
milletin amiri değil, hizmetkarı olsun. Siyaset, si-
yasi platformlarda yapılsın, kimse kendine du-
rumdan vazife çıkartmasın. Güçlünün haklı oldu-
ğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye olsun” 
temennilerinde bulunan Hisarcıklıoğlu, demokrasi 
konusunda, hep siyasilerden bir şeyler beklenil-
memesi gerektiğini vurguladı.

2023 hedefl eri için çağdaş bir Anayasa şart

Demokraside dünya standartlarına ulaşılması 
gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sadece si-
yaseten değil, ekonomik ve toplumsal olarak da 
cağdaş bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgula-
dı. “Katılımcı bir yönetim anlayışı getiren, hak ve 
özgürlükleri koruyan, cağdaş bir Anayasamız ve 
herkesin güvendiği bir yargı sistemimiz olmadan, 
2023 hedefl erimize ulaşamayız” diyen Hisarcıklı-
oğlu, milletle vekili arasındaki ilişkinin güçlendiril-

mesini, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarının, bu 
çerçevede yenilenmesini istedi.

Potansiyel vergi kaçakçısı algısı sona ermeli

Bürokratlar tarafından her isletmenin potansiyel 
olarak vergi kaçıran, kötü niyetli bir mükellef gibi 
algılanmasının, iş yapmayı imkansız hale getirdi-
ğini ifade etti. Vergi cezalarının neredeyse yüzde 
90’ının, mahkemeden geri döndüğünü hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ama kaybedilen itibar geri gelmi-
yor. Karşı olduğumuz, denetim değil, haksız itham-
larla damgalanmaktır” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun, 
“raporun yanlış çıkmasının hukuki sonucu olması 
gerektiği” yönündeki sözleri salondan destek aldı.

Ürettiğinden çok kazanan fi nans dizginlenmeli

Şimdi, kontrolsüz küreselleşme sonucu ortaya çı-
kan olumsuz etkileri giderme, kurallı ve adil reka-
bete dayalı bir piyasa ekonomisine geçme dönemi 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ürettiklerin-
den fazlasını kazanan fi nans kesminin dizginlen-
mesi, çalışanların ve üreticilerin adil bir şekilde 
paylarını alabildikleri yeni bir dönemin başlaması 
gerektiğini söyledi.
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İhracat sigorta sistemi daha etkin çalıştırılmalı

Yatırım ortamını iyileştirecek yasal düzenleme-
lerin hızla tamamlamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, 
fi nansmana erişiminin de kolaylaştırılması ge-
rektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin 
Kredi Garanti Fonu’na ilave teminat sağlaması, 
Eximbank’ın kaynaklarını artırması, KOBİ’lerimi-
ze önemli bir destek olmuştur. AB piyasalarında 
büyüyen sorunları dikkate alarak, yurtdışında al-
ternatif pazarlara açılmayı kolaylaştırmak üzere, 
ihracat sigortası sistemini daha etkin çalıştırma-
lıyız” dedi.

Vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılmalı

Birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının 
yeniden yapılandırılmasında büyük fayda gördü-
ğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, böyle bir adımın 
hem kamu bütçesini rahatlatacağını hem de daha 
fazla fi rmanın ayakta kalarak üretim ve istihdam 
sağlayacaklarını söyledi. Kamu alacaklarına uy-
gulanan yüzde 30 civarındaki yıllık faizlerin daha 
makul ve ödenebilir seviyelere çekilmesini isteyen 
Hisarcıklıoğlu, enerjiyle ilgili tüm yüksek vergilerin 
de belli bir vade içinde azaltması gerektiğini söy-
ledi.

Olumlu gidişatı kuvvetlendirmek

• Ticaret, Borçlar, Hukuk Muhakemeleri, Peraken-
de kanunları, Vergi Sistemi Reformu, Ticari Sır ve 
Kişisel Sırlara İlişkin Düzenlemelerin tamamlan-
ması

• Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırıl-
ması, gecikme faizi oranlarının indirilmesi

• Kamu alımlarında yerli üretime getirilen %15 fi -
yat avantajı kuralının işletilmesi

• Enerji üzerindeki kamusal yüklerin azaltılması, 
elektrikte haftasonlarında ve tatillerde gece tarife-
si uygulanması

• Eximbank sigorta sisteminin çeşitlendirilmesi

• Sanayi ürünü ihracatında yurtdışı taşımalarda 
Hazine desteği ve uzak yol navlun primi uygulan-
ması

• Mesleki eğitimin güçlendirilmesi

• Piyasa Denetim ve Gözetim Sistemi’nin kurul-
ması

• Et ve Balık Kurumu’nun müdahale ve düzenle-
me kurumu haline dönüştürülmesi

• Sertifi kalı tohum üretiminin artırılması ve kullanı-
mının yaygınlaştırılması.

İlk kez katılan MHP Lideri Devlet 
Bahçeli hükümete yüklendi
“İşsizliği işverene yüklemek bahane bulma 
kurnazlığıdır”

Salona girişinde büyük bir coşkuyla karşılaşan 
MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan’ın geçti-
ğimiz dönemde TOBB ile arasında yaşanan istih-
dam tartışmasına değinerek insan faktörü, sosyal 
gerçekleri, tarihi şartları ve kültürel özelliklerinin 
dikkate alınmadığı takdirde hiçbir ekonomik model 
ya da yaklaşımın kronikleşmiş sorunlara çare ol-
mayacağını vurguladı. Bahçeli, “Bunlar gözetme-
den, sırf politik mesaj olsun diye, TOBB üyelerine 
birer işçi almalarını sipariş vermek sorunlarımıza 
gerçekçi bir bakış olmadığı gibi, bu anlayışın bir 
asır sonra ülkemizi getirdiği nokta da ortadadır. 
Elbette işsizliği sanal bir sonuç zanneden zihni-
yetin işsizin sorumluğunu adı üstünde isi verene 
yüklemesi eğer bir cehalet değilse olsa olsa ya-
rattığı mağduriyete suç ortağı arama ve bahane 
bulma kurnazlığıdır. Biz biliyoruz ki, ülkemizde bir 
işsizlik gerçeği varsa bunun kaynağı asla sizler 
değilsiniz” dedi.

Gözler TOBB’da, kulaklar CHP kurultayınday-
dı

• Genel kurulu izlemek üzere Ankara’ya gelen 
delegeler, misafi rler ve akredite olan çok sayıda 
gazetecinin gözü TOBB’da kulakları ise aynı sa-
atlerde yapılan CHP kurultayındaydı.

• Genel Kurul öncesinde “Birer kişi işe alın” 
önerisiyle TOBB ile ilişkileri gerilen Başbakan 
Erdoğan’ın konuşmasında öneriyi tekrarlamama-
sı dikkat çekti. Erdoğan, “Kimse alınmasın, da-
rılmasın, küsmesin. Bu, Türkiye’nin meselesidir” 
demesi de buzların tamamen eritilmek istendiğini 
düşündürdü.

• Kulislerde, Başbakan’ın genel kurul öncesi 
TOBB’a “karşılıklı sertleşme istemediği” mesajını 
gönderdiği ve genel kurula “barışmak için geldiği” 
konuşuldu.

• Konuşması sık sık alkışlarla kesilen TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu salondaki delegelerden, 
istihdam, için söz aldı.

• Başbakan’ın konuşmasının ardından, BAKTAD 
Başkanı Mehmet Yıldırım ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu üzerinde TOBB yazan baklava tep-
sisini hediye etti.

• Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında “Birileri gibi’ 
aslı yok yaylasında 1500 koyunumuz var iddia-
sında bulunmadık. Masa başında hesap yapıp, 
yüzbinlerce yeni istihdam sağlayacağız, havası 
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vermeye çalışmadık” sözleri “TİM ve TÜGİK’i mi 
işaret etti?” yorumlarına neden oldu.

• Geçen yıl Başbakan Erdoğan’ı ayakta alkışlayan 
TOBB delegelerinin bu yıl alkış konusunda cimri 
davranması dikkat çekti. Erdoğan’ın konuşma-
sında sadece erken seçime karşı çıkan ve ‘darbe 
anayasası’ sözleri alkış aldı.

• MHP Başkanı Devlet Bahçeli, girişi anons edil-
memesine rağmen, genel kurula gelişinde uzun 
süre ve yoğun alkışlandı.

• Başbakan konuşmasını uzun tutup hemen sa-
londan ayrılınca, gerek TOBB Genel Kurulu’na ilk 
kez katılan Devlet Bahçeli salonun üçte birine ko-
nuştu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ise boş 
salona konuşmak durumunda kaldı. 

• TOBB’da her yıl geleneksel olarak illerin gele-
neksel yiyeceklerini sergilediği standların bu yıl 
bir gün önce Birlik merkezinde kurulması, “pana-
yır” havasına sebep oldu.

• TOBB Genel Kurulu’na bin kadın girişimci katıl-
dı. Bundan sonra her genel kurula kadınların ka-
tılması kararı alındı.

2010 yılı ekonomik büyüme beklentileri

Dünya (1) % 4,2
ABD % 3,0
ABEuro Bölgesi % 1,0
Doğu Avrupa % 2,7
Latin Amerika % 4,4
Doğu Asya % 6,8
Türkiye(2) % 6,0
(1) IMF ve OECD ortalamaları
(2) TOBB tahmini 

Türkiye’de 2009 yılı 4. çeyrek büyümesine kat-
kılar 

Toplam Büyüme 6,0
Yurtiçi Tüketim 3,3
Kamu Tüketimi 2,3
Yatırım 1,1
Stok Artışı 2,5
Dış Ticaret 1,0
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‘Her üye bir kişiyi işe alsın’ tartışması tatlıya 
bağlandı
TOBB Genel Kurulu’na katılan Başbakan Erdoğan, istihdam 
tartışmasına değinerek, ‘Hiç kimse alınmasın Türkiye’nin 
meselesi ortak meselemiz. Bunu birlikte çözeriz’ dedi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, ‘Kamu ve özel sektör el 
birliğiyle istihdam seferberliği başlatalım.1.3 milyon değil, 
daha fazla istihdamı bu camia yapar’ diye konuştu

TOBB’un 65’inci Genel Kurulu, TOBB ETÜ’nün spor salo-
nunda yapıldı. TOBB ile yaşadığı istihdam ve bildiri gerilimi-
nin ardından vereceği mesaj merak konusu olan Başbakan 
Erdoğan, genel kurul konuşmasının başında iş dünyasına 
teşekkür etti. Erdoğan, ‘Sofradaki aşımızı büyüttünüz. Çok 
büyük işleri hep birlikte başardık ve başarmaya devam edi-
yoruz’ dedi. TOBB ile aralarında gerilim konusu olan istih-
dam meselesine de değinen Erdoğan, ‘Hiç kimse alınmasın 
Türkiye’nin meselesi ortak meselemiz. İşsizlik neticesinde 
ortaya çıkan toplumsal sorunlar, sadece beni değil hepimi-
zi olumsuz etkiliyor. Bu meseleyi hep birlikte çözeriz. Da-
yanışma ile çözeriz. İş ortamını iyileştirme, teşvik, vergiler 
ve primler konusunda üzerimize düşeni yaptık. İmkanlar 

elverdikçe yenilerini de yapıyoruz. Vergileri indirin dediler, 
indirdik. Ne istedilerse yaptık. Bunları görüşerek yine yapa-
cağız. Bu ülke bizim. İşsizliği birlikte azaltacağız’ dedi. 

1.000 KİŞİ ALACAĞIZ DİYENLER ARTTI 

TOBB’un her üyesinin bir kişiyi işe alması önerisine de 
göndermede bulunan Erdoğan, ‘İçinizden bir işadamımızın 
söylediği söz şu: ‘Sizi bekliyoruz. Bin 200 kişi istihdam ede-
ceğiz, açılışa bekliyoruz. Bir başkası, ‘Sizi bekliyoruz, 800 
kişi ile başlıyoruz. Turizm sezonu açılınca bin 500 kişiyi bu-
lacak.’ Demek ki oluyor ve olacak. Hiç endişeniz olmasın’ 
diye konuştu. 

ALIN TERİNİZİ YOK SAYIYORLAR

Erdoğan, Türkiye’nin kriz yılı dahil Avrupa ülkelerinin üstün-
de büyüdüğünü kaydederek, ‘Bu büyüme performansı bir 
tesadüf eseri değil. Bunu tesadüf görmek sizin emeklerinizi 
inkar olur. Sizin alın terinizi, sizin girişimlerinizi yok saymak 
olur’ dedi. Erdoğan, IMF ve OECD raporlarından da örnek-
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ler vererek, bu raporlara göre Türkiye’nin Avrupa ve OECD 
ülkelerinin en hızlı büyüyen ülkesi olacağını aktardı.

IMF’SİZ DE YOLA DEVAM EDERİZ

Erdoğan, Türkiye’nin krizi başarılı şekilde atlattığını ve IMF 
ile mali bir düzenlemeye gerek duymadığını kaydederek, 
IMF’siz yola devam ederiz’ dedik, kimse bize inanmak is-
temedi. İkinci seneyi aştık, yola IMF’siz devam ediyoruz. 
Kendi yöntemlerimizde krizi arkada bıraktık. Cari açıkta da 
herkes rahat olsun. Daha önce nasıl yakından izleyip gerek-
li tedbirleri aldıysak şimdi de öyle yakından izliyoruz’ diye 
konuştu. 

KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE ALINDI

Başbakan, referandum ve seçim nedeniyle popülizm yapı-
lacağı eleştirilerine de yanıt vererek, kendi dönemlerinde 
gerçekleştirilen hiçbir seçimde bütçe harcama hedefl erinin 
aşılmadığını söyledi. Erdoğan, ‘Popülizm bunun neresinde. 
Bu ülke bol keseden dağıtan siyasetçileri gördü. Bu ülke 
Merkez Bankası’na sınırsızca para bastırıp enfl asyonu az-
dıran hükümetleri gördü. Kim ne verdiyse iki katına veriyo-
rum diyerek açılan muslukları gördü. Yüksek enfl asyon ve 
bütçe açığı ile kaşıkla verilenin kepçeyle alındığını gördük’ 
dedi.

NEZAKETEN SOĞUK BİR TOKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB Genel Kurulu’na 
ilk defa katılırken, Bahçeli, salona girişinde büyük alkış aldı. 
Geçtiğimiz yıllarda Genel Kurul’da Başbakan, Baykal ve 
Mehmet Ağar’ı yan yana getiren Hisarcıklıoğlu, bu sefer 
Bahçeli’nin istememesi üzerine bu planını gerçekleştireme-
di. Toplantıda ilk defa Bahçeli’nin eleştirilerine yanıt vermesi 
için Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a da söz hakkı ve-
rildi. Önceki yıllarda hükümet adına kapanış konuşmasını 
Sanayi Bakanı yapıyordu.

TOBB ÜYELERİNE SİPARİŞ VERİLİYOR

İlk defa TOBB Genel Kurulu’na katılan MHP lideri Bahçe-
li de istihdam tartışmasına değinerek, Erdoğan’a yüklen-
di. Bahçeli ‘Sırf politik mesaj olsun diye, mesela işsizliği 
çözmek adına TOBB üyelerine birer işçi almalarını sipa-
riş vermek sorunlarımıza gerçekçi bir bakış olmadığı gibi, 
bu anlayışın bir asır sonra ülkemizi getirdiği nokta ortada. 
Başbakan’ın ‘Kriz teğet geçti’ sözlerini de eleştiren Bahçeli, 
‘Kriz sizi geometrik terimlerle değil, cepheden ve doğrudan 
doğruya etkiledi’ diye konuştu. Erdoğan’ın konuşmasında 
IMF ve OECD raporlarından örnekler vermesini de eleştiren 
Bahçeli, ‘Uluslararası raporların himmeti ve servisiyle bü-
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yüdük geliştik iddiasında bulunmanın bir faydası yok’ dedi.

Önceliğimiz vatandaş

YALNIZCA mali disiplinle sorunları aşacaklarını zanneden-
lerin, işin geri plandaki mantığını göz ardı edenler olduğunu 
kaydeden Bahçeli, ‘Sorunların aşılmasında önceliğin mali 
disiplin mi, yoksa vatandaşımızın ve girişimcilerimizin ra-
hatlatılması mı olduğu konusu üzerine iyi düşünülmediği 
kanaatini taşıyorum’’ dedi. Bahçeli, önceliklerinin ‘’işsizliğin 
azaltılması, yoksulluğun kaldırılması ve gelir dağılımındaki 
eşitsizliğin giderilmesi’’ olduğunu belirterek, ‘Ülkemizin en 
pahalı eti yemesi, üretimde en pahalı girdi maliyetleriyle bo-
ğuşması kader değildir ve olmamalıdır’’ diye konuştu.

Eskiden 10 bakan katılırdı, bu kez dört bakan geldi

- TOPLANTIYA Başbakan Tayyip Erdoğan yanında kabine 
üyelerinden Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Ba-
bacan, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanları Zafer 
Çağlayan ve Cevdet Yılmaz katıldı. Her sene TOBB Genel 
Kurulu’nda 10’un üzerinde bakan katılırken, bu seneki katı-
lımın düşük olduğu gözlendi

- GENEL Kurul’dan bir önceki gün gerçekleştirilen Anıtkabir 
ziyaretinde çekilen toplu fotoğraf, afi ş halinde genel kurulun 
yapıldığı TOBB ETÜ binasına asıldı.

- KONUŞMASININ ardından Erdoğan’a Baklava ve Tatlı 
Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından yapılan dev bakla-
va tepsisi hediye edildi.Baklavayı Erdoğan’a Hisarcıklıoğlu 
verdi. 

- GENEL kurul öncesindeki multivizyon gösterisine son dö-
nemde tartışma yaratan TUSKON ve DEİK rekabeti damga 
vurdu. DEİK’in uluslararası faaliyetleri uzun uzun anlatıldı. 
Genel kurulda delegelere NOKIA E71 model cep telefonu 
dağıtıldı.

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasının başın-
da CHP liderliğini bırakan Deniz Baykal’a camialarına gös-
terdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Genel Kurul’a CHP adına 
Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak katılırken, Öztrak, Genel 
Kurul boyunca sürekli cep telefonu ile görüşerek, parti 
kongresinden bilgi aldı. Öztrak, Başbakan’ın konuşması 
devam ederken de partisi adına konuşma yapmadan genel 
kuruldan ayrıldı.

- GENEL Kurul’da divan başkanlığının Başbakan’a yanıt 
olarak TOBB’dan yapılan bildiriyi de okuyan TOBB Kon-
sey Başkanı Nafi  Güral yaptı. Divanda, Ergenekon soruş-
turması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan 
Aygün’ün de yer alması dikkat çekti.

- HER sene geleneksel olarak il odalarının kurduğu ve ge-
leneksel gıda ürünlerinin dağıtıldığı sucuk mangal yapılan 
stantlar, bu yıl ilk kez kurulmadı.

İşe alımda 1.3 milyonu aşarız, dün yaptık, daha iyisini 
yapacağız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında Baş-
bakan ile aralarında istihdam gerilimi yaşanırken, ‘Biz işe 
adam alırız’ diyen TÜGİAD’a da yanıt verdi. Hisarcıklıoğlu, 
‘Bizler, sizin de her zaman belirttiğiniz gibi, ne aldatan ol-
duk, ne de aldanan olduk. Birileri gibi ‘aslı yok yaylasında 
bin beş yüz koyunumuz var’ iddiasında bulunmadık. Masa 
başında hesap yapıp, yüz binlerce yeni istihdam sağlayaca-
ğız, havası vermeye çalışmadık’ diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, 20022008 arasında, özel sektörün, 3 milyon 
kişiye yeni istihdam sağladığını belirtirken, ‘Hiç şüphe yok 
ki istihdam meselesinde kesin çözüm, çarkların daha hızlı 
dönmesi, üretim ve rekabet gücümüzün artmasıdır. Çark-
ların dönmeye devam etmesi için, itici güce ihtiyaç vardır. 
Böyle bir rüzgarı tekrar estirirsek, bu camia bu sorunu yine 
çözer’ sözleri salonda alkışların kopmasına neden oldu.

İSTİHDAM HIZLA ARTACAK

HİSARCIKLIOĞLU , salondaki işadamlarına, ‘Bu sorunu 
çözer miyiz’ arkadaşlar diye seslenirken, ‘Evet’ yanıtını aldı. 
Hisarcıklıoğlu, salona bu sefer ‘Hazır mıyız’ diye sorarken, 
‘Hazırız’ yanıtı alarak, ‘O zaman biz de hazırız’ dedi. Hisar-
cıklıoğlu, ‘O zaman hep beraber, kamu ve özel sektörün el 
birliği ile istihdam seferberliği başlatalım. 1,3 milyon değil, 
daha fazla istihdamı bu camia yapar. Dün yaptık. Daha da 
iyisini yapacağız. Herkes emin olsun, istihdam hızla arta-
cak’ diye ekledi.
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Allah’tan sonra sığınacak yargı istiyorum

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, yargı sistemini eleş-
tirerek, ‘Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü 
gerçekleştiren, oligarşinin değil demokrasinin teminatı olan 
bir yargı istiyorum. Ben, yüce Allah’tan sonra, sığınacağım 
bir yargı istiyorum’ diye konuştu. 

TOBB Genel Kurulu’nda değerlendirmelerde bulunan Hi-
sarcıklıoğlu, eğitim sistemini eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, ‘İşin 
aslına değil, ambalajına yönelik adımlardan üzüntü duyu-

yoruz. İlk ve orta öğretimde, giyim serbestisi ilk bakışta gü-
zel gözükebilir. Peki, daha o yaştaki çocuklara, kıyafetleri 
üzerinden zenginfakir ayrımı yaşatmayı, hangimizin vicdanı 
kaldırır?’ dedi. Hisarcıklıoğlu, yargıyla ilgili olarak ise şunları 
söyledi: ‘Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü 
gerçekleştiren, oligarşinin değil demokrasinin teminatı olan 
bir yargı istiyorum. Ben, yüce Allah’tan sonra, sığınacağım 
bir yargı istiyorum.’ ANKARA
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TOBB İstihdam İçin Seferberlik Başlattı

Başbakan’la “bir kişiyi işe alma” gerginliği yaşayan TOBB’un Genel Kurulu’nda Başkan Hisarcıklıoğlu’nun 
“İstihdam seferberliği başlatalım” önerisi alkışlarla destek buldu.

Bir süre önce Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Her üyeniz bir kişi-
yi işe alsa...” önerisine karşı çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) dünkü Genel Kurulu’nda TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nun “İstihdam seferberliği başlatalım” sözle-
ri alkışlarla karşılandı. TOBB’un, Başbakan’ın önerisine karşı 
çıkmasından sonra gerginlik oluşmuş, Hisarcıklıoğlu, Anayasa 
görüşmeleri sırasında bir gece Meclis’e giderek Başbakan’la 
buzları eritmişti. Hisarcıklıoğlu’nun aynı görüşmede Genel 
Kurul’a davet ettiği Erdoğan da dün dört bakanıyla birlikte sa-
londa yerini aldı.

TOBB’un seçimsiz, 65’inci Genel Kurulu dün TOBBETÜ’de 
gerçekleştirildi. Başkan Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı ko-
nuşmada, 20022008 arasında özel sektörün 3 milyon kişiye 
istihdam sağladığını, bunu da istikrar, reform ve büyüme sa-
yesinde yapabildiğini anlattı. Son bir yılda ise özel sektörün 
istihdamının yaklaşık 825 bin kişi arttığını kaydeden Hisarcıklı-
oğu, istihdam meselesinde kesin çözümün, çarkların daha hız-
lı dönmesi, üretim ve rekabet gücünün artmasından geçtiğini, 
çarkların dönmeye devam etmesi için, itici güce ihtiyaç bulun-
duğunu söyledi. “Böyle bir rüzgârı tekrar estirirsek, bu camia 

bu sorunu yine çözer” diyen Hisarcıklıoğlu, delegelere “Çözer 
miyiz arkadaşlarım?” diye sordu. Sorusu alkışlarla karşılanan 
Hisarcıklıoğlu, bu kez de “Peki bu işsizlik meselesini çözmeye 
hazır mıyız?” diye sordu. Salonun yine alkışlarla yanıtladığı Hi-
sarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“O zaman biz hazırız. O zaman hep beraber kamu ve özel sek-
törün elbirliğiyle istihdam seferberliğini başlatalım. 1.3 milyon 
değil, daha fazla istihdamı bu camia yapar. Dün yaptık. Daha 
da iyisini yapacağız. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönem-
de istihdamın hızla arttığını göreceğiz.” 

Konuşmasında eğitimin önemi üzerinde de duran Hisarcıklıoğ-
lu, son dönemde başlayan ‘okullarda serbest kıyafet’ tartışma-
sını eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, “İlk ve orta öğretimdeki çocuklara, 
kıyafetleri üzerinden zenginfakir ayrımı yaşatmayı, hangimizin 
vicdanı kaldırır?” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasına bu bö-
lümü Anadolu sanayicilerinin isteğiyle eklediği öğrenildi.

Aslı yok yaylasındaki 1500 koyun TİM’in mi?

Aldatan da, aldanan da olmadıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu 
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şunları söyledi:

“Birileri gibi ‘aslı yok yaylasında 1500 koyunumuz var’ iddiasın-
da bulunmadık. Masa başında hesap yapıp, yüzbinlerce yeni 
istihdam sağlayacağız, havası vermeye çalışmadık. Yanlış 
anlaşılsak da gözümüzün gördüğünü konuştuk. Özel sektörün 
tek çatı örgütü olarak, fi rmalarımızla ve diğer iş dünyası örgüt-
leriyle beraber, istihdam sorununun çözümü için arayış içinde 
olduk. Ve başardık.”

Hisarcıklıoğlu’nun bu sözleri “Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni mi 
(TİM) işaret etti?” yorumlarına neden oldu. TİM bir süre önce 
313 fi rmayla yaptığı ankete göre, katılımcıların yarıya yakını-
nın istihdam artışı planladığından hareketle, tüm ihracatçıların 
bu oranda istihdam artışına gitmesi durumunda 250 bin kişiye 
istihdam sağlanabileceğini duyurmuştu.

‘Suç ortağı arıyor kurnazlık yapıyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın, TOBB üyelerine “Birer işçi alın” önerisini eleştirdi. 
Erdoğan’ın konuşmasının ardından İstanbul’a gitmesi nede-
niyle eleştirilerini onun yokluğunda dile getiren Bahçeli şöyle 
konuştu: “Politik mesaj olsun diye, TOBB üyelerine birer işçi 
alma siparişi vermek sorunlarımıza gerçekçi bir bakış değildir. 
İşsizin sorumluğunu, işi verene yüklemesi, yarattığı mağduri-
yete suç ortağı arama ve bahane bulma kurnazlığıdır.”

‘Darılmayın dayanışma ile çözeriz’

Başbakan Tayyip Erdoğan, TOBB’un Genel Kurulu’nda işa-

damlarına işsizliği önleme çağrısı yaparak şunları söyledi:

“Bu sorun tek başına hükümetin gayretleriyle teşvikleriyle gi-
rişimleriyle çözülecek bir sorun değil. Kimse alınmasın, darıl-
masın, küsmesin. Bu, Türkiye’nin meselesidir. Bu bizim ortak 
meselemizdir. İşsizliğin neticesinde ortaya çıkan toplumsal 
sorunlar sadece beni, sadece bu milletin bir kesimini değil, 
hepimizi olumsuz etkiliyor. Biz bu meseleyi hep birlikte, daya-
nışma ile çözeriz. İş ortamını iyileştirmek noktasında, vergiler, 
sigorta primleri, kanunlar noktasında üzerimize düşeni yaptık. 
İmkânlar elverdikçe yenilerini de yapıyoruz.”

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’na göre 
Türkiye’nin 2010’da yüzde 5.2’yle Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ekonomisi olacağını, 1 trilyon doların üzerinde milli gelirin ha-
yal olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

“500 milyar dolarlık ihracat hayal değil. Bunları sağlayacağız, 
hedef cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, Türkiye’yi dünya-
nın en büyük ilk 10 ekonomisi içine sokmaktır. Ve bunu ba-
şarmakta kararlıyız. İnanırsak, gerçekleştireceğiz, inanıyoruz, 
gerçekleştireceğiz.”

Erdoğan, mali disiplinden asla taviz vermediklerini belirterek, 
“Hedefl erimizden şaşmadık ve popülizme tevessül etmedik. 
Referandum dolayısıyla önümüzdeki sene yapılacak seçimler 
dolayısıyla bütçe dengesinden şüphe duyanlar da gereksiz bir 
tedirginlik içerisindeler” diye konuştu.
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Anadolu sermayesinin ‘alkışı’ kime ne anlatıyor?

Murat Sabuncu  İzlenim

ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu... Türkiye’nin 
dört bir yanından gelmiş binlerce kişi salonu tıklım tıklım 
doldurmuş. En ön sıra...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iki yanında liderler. 
Sağında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan, bakanlar Zafer Çağlayan ve Nihat Er-
gün. Solunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi 
temsilen Faik Öztrak. Hisarcıklıoğlu konuşurken Öztrak 
sürekli olarak cep telefonuyla konuşuyor. Oturduğum yer-
den heyecanını görüyorum. Aklı CHP Kurultayı’nda. Zaten 
TOBB Başkanı’nın konuşması biter bitmez salondan ayrı-
lıyor.

Salon tüm konuşmalar boyunca genelde heyecansız. He-
yecanın yükseldiği kimi anlar var elbet. O zaman salonu 
alkıştan yıkıyorlar. Gelin Anadolu sermayesinin “alkış baro-
metresinin” ana başlıklarına beraberce bakalım. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında “yoğun 
alkış alan” bölümler: 

Vergi denetimleri: Anadolu’da giderek artan bir sıkıntıyı 
paylaşmak istiyorum. Bürokratlar tarafından her işletmenin 
potansiyel olarak vergi kaçıran kötü niyetli mükellef gibi al-
gılanması iş yapmayı imkansız hale getiriyor. Bir kısım de-
netim elemanları biz raporumuzu yazalım sonra siz yargıya 
gidip çözün diyorlar. Bu haksız muameleye maruz kalan 
müteşebbisimiz; üzerine yapışan damgadan kurtulmak için 
mahkeme kapılarında yıllarca uğraşıyor. Evet vergi ceza-
larının yüzde 90’ı mahkemeden geri dönüyor olabilir. Ama 
kaybedilen itibar geri gelmiyor. 

Sığınacağım yargı istiyorum: Haksızlığa uğradığımda ça-
resiz kaldığımda bütün kapılar yüzüme kapandığında gö-
nül rahatlığıyla başvuracağım bir yargı istiyorum. Ben yüce 
Allah’tan sonra sığınacağım bir yargı istiyorum. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da alkış aldığı iki ana 
bölüm var. 

Birincisi erken seçimle ilgili: 4 yılda bir zamanında seçime 
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artık herkesin alışması lazım. Bize yurtdışında da yurtiçinde 
de soruyorlar. Seçimleri erkene alacak mısınız diye. Hayır 
alınmayacak. 

Alkışın yoğun olduğu ikinci söylem, Anayasa değişikliği ve 
demokrasiyle ilgili: Başbakan’ın, antidemokratik yasalarla 
Türkiye’nin bir yere varamadığını, her türlü riski göze alarak 
“darbe anayasasını değiştirmek için ellerinden geleni yap-
tıklarını” söyledikleri kısım yoğun alkış aldı.

Anadolu sermayesi “erken seçim olmaması ve anayasa 
değişikliğini” destekliyor görüntüsü verdi. Ancak salonda 
Başbakan konuşurken eski yılların heyecanı yoktu. Bunu 

“Başbakan’a herkes bir işçi alsın polemiğinin kırgınlığı ola-
rak” yorumlayanlar da, “8 senedir neredeyse sesinin iniş 
çıkışının nerede olacağının bile ezberlendiği bir yorgunluk 
sürecine bağlayanlar da” vardı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşması sırasında salonun 
bir kısmı boşaldı. Ancak Bahçeli gerek salona girerken ge-
rekse konuşması sırasında alkış aldı. Özellikle “biz biliyoruz 
ki Türkiye’de işsizliğin kaynağı sizler değilsiniz, bu ortamı 
yaratan iktidar” dediğinde...
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İşsizliği birlikte çözeceğiz

Erdoğan, ‘Her biriniz 1 kişi alsa sorunu çözeriz’ dediği TOBB üyelerine hitap etti: Alınmayın, küsmeyin. 
İşsizliği birlikte dayanışma ile çözeriz

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Her üyeniz 1 kişi alsa işsiz-
liği çözeriz” önerisi yaptığı iş dünyasının temsilcilerin-
den bu yüzden alınganlık yapmamalarını istedi. İşsizliğin 
Türkiye’nin öncelikli sorunlarından biri olduğunu söyleyen 
Erdoğan, “545 milyon lira harcama yaparak 435 bin kişinin 
mesleki eğitimden geçmelerini sağladık. Bu bizim ortak me-
selemizdir. Hiç kimse alınmasın, küsmesin. Biz bu meseleyi 
birlikte dayanışma ile çözeriz. 130 bin KOBİ’ye 7.1 milyar 
liralık kredi hacmi oluşturduk” şeklinde konuştu. Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Köylümüz, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz 
ve işadamlarıyla başarıyoruz. Çok daha büyük hedefl erimiz 
var. Allah’ın izniyle bunlara da ulaşacağız.” 

GENEL KURUL NOTLARI

• TOBB Genel Kurulu’na yaklaşık 4 bin delege ve konuk 
katıldı. 

• Bu yıl bahçeye kurulan yöresel çadırlar yoktu. 

• Yaka kartları manyetik yapılmıştı. Kartlar okuyucuya gös-
terilmeden kapılar açılmadı. 

• Genel Kurul öncesi gazetecilerle yemek yiyen TOBB Baş-
kan Vekili Halim Mete, 1 saat fıkra şov yaptı. 

• Hisarcıklıoğlu, Sanayi Bakanı Nihat Ergün’e KOSGEB ça-
lışmaları, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a Mali Kural 
sebebiyle övgü yağdırdı. 

• MHP’yi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi ise Tekir-
dağ Milletvekili Faik Öztırak temsil etti. 

• TOBBETÜ kampüsündeki Genel Kurul’da kadınların ağır-
lığı hissedildi. Yaklaşık 750 kadın girişimci salona renk kattı.
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ERDOĞAN İLE GERGİNLİK BİTTİ, 4 AYDIR DONDURULAN PROJEYE START VERİLDİ

TOBB’dan iş garantili mesleki eğitim hamlesi
TUTKU AYVAZ

Odalar kanalıyla illerin günün şartlarına uygun işgücü ihti-
yacı belirlenecek. Eğitim programları hazırlanacak, gerek 
duyulursa okullarda ihtiyaca uygun yeni bölümler açılacak. 
İş dünyası istihdam talebini öncelikle bu okullardan mezun 
olan gençlerden karşılayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Başbakan 
Erdoğan arasında istihdam nedeniyle yaşanan tartışma-
lar önceki gün tatlıya bağlandı. TOBB’un 65’inci Genel 
Kurulu’nda “Bu işi birlikte çözeriz” mesajı veren tarafl ar 
önümüzdeki günlerde pilot olarak seçilecek sanayi illerinde 
meslek liseleri ile odaların birlikte çalışacağı yeni bir eğitim 
modeli oluşturacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı 
konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’yla başlayacakları projeyle mesleki eğitime 
yeni bir ivme kazandıracaklarını açıkladı. Böylelikle yakla-

şık 34 aydır tarafl arın gündeminde olan ancak Başbakan 
Tayyip Erdoğan ile TOBB arasında yaşanan gerginlik nede-
niyle dondurulan projeye ‘start’ verilmiş oldu.

TOBB yetkililerinden alman bilgilere göre; tamamlanma 
aşamasına gelen proje, ilk aşamada birkaç ilde başlatıla-
cak. Öncelikle odalar kanalıyla illerin günün şartlarına uy-
gun işgücü ihtiyacı belirlenecek. Bu veriler ışığında ortak 
çalışmayla eğitim programları hazırlanacak ve gerek duyu-
lursa okullarda ihtiyaca uygun yeni bölümler de açılacak. İş 
dünyası, bu okullardan mezun olan gençlerin iş bulmalarına 
kolaylık sağlayacak. Pilot olarak meslek liselerinin yoğun-
laştığı birkaç sanayi ilinde başlanacak projenin, zamanla 
ülke geneline yayılması hedefl eniyor. 
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TOBB GENEL KURULU, İŞ DÜNYASI İLE BAŞBAKAN ARASINDAKİ İSTİHDAM POLEMİĞİNİ DE BİTİRDİ

Buzlar eridi, istihdam için mesleki eğitimde 
işbirliği dönemi başlıyor
İşsizlik üzerinden yaşanan polemiklere nokta koyan TOBB yö-
netimi ve hükümet, ‘Bu işi birlikte çözeriz’ diyerek ortak bir proje 
başlattı. Projeye göre illerin işgücü ihtiyacı belirlenecek, ardından 
buna uygun eğitimler verilecek.

ANKARA  İstihdam konusunda son dönemde sıkça karşı karşıya 
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile hükümet, iş-
sizliğe karşı mesleki eğitimde işbirliği yapma kararı alarak aradaki 
buzları eritmiş oldu. Hafta sonu TOBB’un 65’inci Genel Kurulu’nda 
“Bu işi birlikte çözeriz” mesajı veren tarafl ar, önümüzdeki günlerde 
pilot olarak seçilecek sanayi illerinde meslek liseleri ile odaların 
birlikte çalışacağı yeni bir eğitim modeli oluşturacak. TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, Çalış-
ma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte başlayacakları 
projeyle mesleki eğitime yeni bir ivme kazandıracaklarını açıkla-
dı. Böylelikle yaklaşık 34 aydır tarafl arın gündeminde olan ancak 
Başbakan Tayyip Erdoğan ile TOBB arasında yaşanan gerginlik 
nedeniyle dondurulan projeye start verilmiş oldu.

Önce birkaç ilde başlayacak

Referans’ın TOBB yetkililerinden edindiği bilgilere göre tamamlan-
ma aşamasına gelen proje, ilk aşamada birkaç ilde başlatılacak. 
Öncelikle odalar kanalıyla illerin günün şartlarına uygun işgücü 
ihtiyacı belirlenecek. Bu veriler ışığında ortak çalışmayla eğitim 
programları hazırlanacak ve gerek duyulursa okullarda ihtiyaca 
uygun yeni bölümler de açılacak. İş dünyası, bu okullardan me-
zun olan gençlerin iş bulmalarına kolaylık sağlayacak. Pilot ola-
rak meslek liselerinin yoğunlaştığı birkaç sanayi ilinde başlanacak 
projenin, zamanla ülke geneline yayılması hedefl eniyor. Böylelikle 
hem mesleki eğitimin niteliğinin hem de meslek lisesi mezunla-
rının istihdamının artırılması amaçlanıyor. TOBB, daha önce de 
oda başkanlarına yaptığı bir anketin sonuçlarıyla Erdoğan’a istih-
dam için mesleki eğitimin güçlendirilmesi mesajı vermişti. Ankette 
Erdoğan’ın işsizliğin azalması için “TOBB üyelerinin her birinin 1 
işçi alması” önerisine yüzde 94 ‘Red’ yanıtı çıkarken, “Yeni alaca-
ğınız işçilere sizin istekleriniz doğrultusunda kaliteli mesleki eğitim 
verilirse ilave istihdam sağlamayı düşünür müsünüz” sorusuna ve-
rilen cevap ise yüzde 80 oranında ‘Evet’ olmuştu.

'1
0

M
AYIS



w w w . t o b b . o r g . t r118

Basında TOBB

24 Mayıs 2010

‘Bu işi birlikte çözeriz’ mesajı

TOBB’un önceki gün yapılan 65’inci Genel Kurulu’nda da bu iş-
birliğine dair ilk mesajlar verildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, iş dünyası olarak işsizliğin Türkiye’nin geleceğini tehdit eden 
bir sorun olduğunu farkında olduklarını ve ekonominin büyüdüğü 
20022008 döneminde özel sektörün 3 milyon kişiye istihdam sağ-
ladığını söyledi. İstihdamda kesin çözüm için üretim ve rekabet 
gücü artırılarak çarkların dönmesinin sağlanması gerektiğini be-
lirten Hisarcıklıoğlu, işsizliğin çözümünde iş dünyası ile hüküme-
tin ortak çalışması gerektiği görüşünü yineledi. Hisarcıklıoğlu, bu 
ortamda TİM ve TÜGİK gibi örgütlerin hükümete istihdam sözü 
vermesine adres göstermeden değinirken, bunları masa başında 
gerçekçi olmadan yapılmış hesaplar olarak değerlendirdi. “Bizler, 
ne aldatan ne de aldanan olduk. Birileri gibi ‘Aslı yok yaylasında 
bin 500 koyunumuz var’ iddiasında bulunmadık. Masa başında he-
sap yapıp, 100 binlerce yeni istihdam sağlayacağız havası verme-
ye çalışmadık” diyen Hisarcıklıoğlu, delegelerden büyük alkış aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise iş dünyası ile TOBB’a 
Türkiye’nin büyümesine katkı yapması nedeniyle teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında ılımlı üslubu ve dayanışma mesajıyla 
buzlan eritti. İşsizliğin tek başına hükümetin gayreti ve teşvikiyle 
çözülecek mesele olmadığını belirten Erdoğan, “Kimse alınma-
sın, darılmasın, küsmesin. Bu Türkiye’nin ortak meselesi. İşsiz-
likle ortaya çıkan toplumsal sorunlar sadece beni değil, hepimizi 
olumsuz etkiliyor. Bu meseleyi hep birlikte, dayanışma ile çözeriz” 
dedi. Erdoğan, bu çerçevede iş ortamını iyileştirme konusunda ya-
sal düzenleme, vergi ve primler gibi konularda üzerlerine düşeni 
yaptıklarını ve 2004 yılından bu yana 7.3 milyar TL’lik prim teşviki 
sağladıklarını söyledi. İmkânlar elverdikçe bu konuda yeni adım-
ların atılacağı sözü veren Erdoğan, genç işsizlikte göstergelerin 

ise çarpıtıldığını ve bu konuda bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin 
gerisinde olduğunu söyledi. 

TOBB’un genel kuruluna ilk kez katılan MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli de delegelere “Ülkemizde bir işsizlik problemi varsa, 
bunun kaynağı asla sizler değilsiniz” sözleriyle seslenerek istih-
dam tartışmasında gecikmeli de olsa yer aldı.

GENEL KURULDAN NOTLAR

• Seçimlerin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılan genel kurula 
katılım hayli yüksek oldu.

• Bakan düzeyinde katılım ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Cevdet Yıl-
maz, Sanayi Nihat Ergün ile sınırlı kaldı.

• Devlet Bahçeli’ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve 
MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı eşlik ederken; CHP’yi temsilen 
genel kurula katılan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak Kurultay’a 
yetişmek için kısa bir süre sonra salondan ayrıldı.

• Salona ilk Bahçeli girdi. MHP lideri delegelerce ayakta alkışlana-
rak karşılanırken, yerine oturduktan sonra da yanına gelerek elini 
öpenler oldu.

• Başbakan Erdoğan ise bir süre sonra Hisarcıklıoğlu ile Çağla-
yan ve Ergün’ün eşliğinde salona yine alkışlarla girdi. Bu yıl multi-
vizyonda TOBB’un faaliyetleri ‘Ekonomi diplomasisi yürütüyoruz’, 
‘Akışına bırakmadık, insiyatif aldık’, ‘Krizde iştiraklerimizi seferber 
ettik’, ‘Bizim gücümüz birliğimizden gelir’ gibi sloganlarla paylaşıl-
dı.

• Hisarcıklıoğlu, daha sonra Erdoğan’ın da yapacağı gibi konuş-
masına Zonguldak’ta hayatını kaybeden madencileri anarak baş-
ladı.
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• Sözleri sık sık alkışlarla bölünen Hisarcıklıoğlu’nun en çok vergi 
denetimi, istihdam, yargı reformu ve demokrasi ihtiyacı konusun-
daki sözlerinin desteklendiği gözlendi.

• Edebi kişiliklerden alıntılar yapmayı seven TOBB Başkanı bu yıl 
da Mevlana, Nazım Hikmet ve Ahmet Arif’e atıfta bulundu.

• Yorgun görünen Erdoğan’ın sakin üslubunun ise Eski CHP Lideri 
Deniz Baykal’ın salonda bulunmamasından kaynaklandığı espri-
leri yapıldı.

• Başbakan konuşmasının başında, iş dünyası ile TOBB’a 
Türkiye’nin büyümesine katkısından dolayı teşekkür etti. Mali ku-
ral, anayasa paketinin referandumu gibi konulardaki sözleri alkış-
lanan Erdoğan’ın, IMF yorumları ise bir tepki almadı.

• Aralarında Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer’in kızı-
nın da bulunduğu gençlerin genel kurula ilgisi yüksekti. Bu yıl ilk 
kez kadın ve genç girişimcilerin salonda yer alması ortamı renk-
lendirdi.

ANADOLULU İŞADAMI

‘VERGİ KAÇAKÇISI’ ALGISINDAN MUSTARİP

Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’da bürokratların işletmeleri giderek 
artan biçimde ‘potansiyel olarak vergi kaçıran kötü niyetli mükellef 
gibi gördüğünü belirtirken bu sıkıntının iş yapmayı imkansız hale 
getirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında denetimleri 
özellikle Anadolulu işadamlarının talebi üzerine gündeme getirdiği 
belirtildi. Vergi cezalarının neredeyse yüzde 90’ı mahkemelerden 
geri dönse de kaybedilen itibarın geri gelmediğini vurgulayan Hi-
sarcıklıoğlu, “Bir kısım denetim elemanları Biz raporumuzu yaza-
lım, sonra siz yargıya gidip çözün’ şeklinde umursamaz bir tavır 
içindeler. Bu haksız muameleye maruz bırakılan müteşebbisimiz, 

üzerine yapışan damgadan kurtulmak için mahkeme kapılarında 
yıllarca uğraşıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, denetime değil haksız it-
hamla damgalanmaya karşı olduklarını, denetim memurlarının 
sorumlu kılınmasını ve raporlar yanlış çıktığında bunun hukuki so-
nucu olmasını istediklerini kaydetti.

TOBB’UN ÇARKLARIN

DÖNMESİ İÇİN DİLE GETİRDİĞİ TALEPLER

• Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
Perakende Sektörü Kanunu, Vergi Sistemi Reformu, Ticari Sır ve 
Kişisel Sırlara İlişkin Düzenlemelerin bir an önce çıkarılması,

• Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması,

• Gecikme faizi oranlarının indirilmesi,

• Kamu alımlarında yerli üretime getirilen yüzde 15 fi yat avantajı 
kuralının işletilmesi,

• Enerji üzerindeki ÖTV, TRT payı gibi kamusal yüklerin azaltıl-
ması,

• Elektrikte hafta sonları ve tatillerde gece tarifesi uygulanması,

• Eximbank sigorta sisteminin çeşitlendirilmesi,

• Sanayi ürünü ihracatında yurtdışı taşımalarda Hazine desteği,

• Uzak yol navlun primi uygulanması,

• Mesleki eğitimin güçlendirilmesi,

• Piyasa denetim ve gözetim sisteminin kurulması,

• Et ve Balık Kurumumun müdahale ve düzenleme kurumu haline 
dönüştürülmesi,

• Sertifi kalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımının yaygınlaş-
tırılması.
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TOBB uyardı, Maliye düğmeye bastı

Hükümet, esnaf denetiminde ‘Biz raporumuzu yazalım, sonra siz yargıya gidin, çözün’ tavrındaki Maliye 
denetim elemanlarına müeyyide getirecek düzenleme hazırlığına başladı.

CAHİT SARAÇOĞLU

Hükümet, başbakanlıkta bekleyen Maliye Bakanlığı’nın 
Kanun Tasarısına denetim raporlarında ortaya çıkan yan-
lışlıklar nedeniyle denetim elemanlarına da bir müeyyide 
getiriyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun uyarısının 
ardından hükümet, tasarıda denetim elemanlarının çalış-
malarına standart getirilmesine ilişkin bir düzenleme ekledi. 
Buna göre, müeyyide uygulanabilmesi için önce kanuni yet-
ki alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. 

TASARIYA EKLENİYOR 

Bu kapsamda, başbakanlıktaki tasarıya denetmenlere uy-
gulanacak müeyyide yetkisi verecek kanuni düzenleme ge-
tiriliyor. Yetkinin alınmasının ardından ikincil yönetmelikle 
‘Performans Yönetimi’ olarak belirtilen düzenleme hayata 
geçirilecek. Uygulama kapsamında yeni bir yöntem devreye 
sokulacak. Bu yönteme göre, bir sektörde yapılacak dene-

timlerde, mükellefi n özelliğine göre de ayrı bir veri tutulacak. 
Ve o veri kıstas alınarak denetim davranışı sergilenecek. O 
verilere rağmen denetim sırasında tutulacak raporlarda bir 
suistimal, ya da denetim tebliğine aykırılık tespit edildiğinde, 
denetmenin mesleki performansında notu düşürülecek. 

DENETİM ELEKTRONİK 

Maliye Bakanlığı yetkilileri ise elektronik sistem üzerinden 
denetimlerin oldukça iyi geliştirildiğini belirtirken, “Ancak bu 
denetimlerde bazen ‘Türk işi’ model uygulanabiliyor. ABD, 
İngiltere’deki denetim standardının karışımı bir uygulama 
konulmasına çalışılıyor” dedi. Bu arada, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek de vergi denetim elemanlarının, tebliğlere 
uymak zorunda olduklarına dikkat çekmişti. 
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TOBB: Ara malı ithalatı başladı, sanayi tehlikede

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi olumsuz etkileyecek noktalardan 
birinin ihracat performansının ithalat performansının altında 
kalması olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye sanayisinin ara 
malını ithal etmeye başladı. Türkiye’nin geleceğindeki en 
büyük tehlikelerden bir tanesi bu...” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ASKON’un (Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği) düzenlediği “Bölgesel Güç Olma Yolunda Ülkemi-
zin Fırsatları” konulu toplantıda, Türkiye’nin yüzde 6 büyü-
meyi yakalayabilmesi için iç tüketimi artırması gerektiğini, 
bu kısıldığında ekonominin küçüldüğünü söyledi.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin itici gücünün özel tüke-
tim olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ekonominin büyü-
yebilmesi, işsizlik sorununun çözülmesi, refahın artırılması 
için iç tüketimi canlandıracak tedbirlerin alınması gerektiğini 
belirtti. 2010 büyümesini olumlu etkileyecek faktörlerin ba-

şında canlanan iç tüketim, stokların yenilenmesi, bankalar-
daki likidite, kamu borcunun yenilenme oranının azalması 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bizi olumsuz etkileyecek noktalardan biri ise ih-
racat performansının ithalat performansının altında kalma-
sı. Artan enerji, ara malı bağımlılığı, yatırım talebinin azal-
ması, KOBİ’lere fi nansman ihtiyaçlarının büyümesi... Bu 
devrede olumsuz etkileyecek noktalar bu. 2010 yılının ilk üç 
ayında ihracatımız 2 milyar dolar artarken, ithalatımız 9.5 
milyar dolar artmış. İthalat nereden kaynaklanıyor? Toplam 
ihracatımız enerji hariç yüzde 5 artarken, toplam ithalatımız 
enerji hariç yüzde 37 artmış.

İthalattaki artış nereden kaynaklanıyor? Sanayide kullanılan 
işlenmiş maddeler yüzde 44.... Türkiye aslında sanayisinin 
ara malını ithal etmeye başladı. Bunun imalatı Türkiye’de 
var mıydı? Vardı, Maalesef bu tesisleri kaybediyoruz, bunun 
yerine sanayi ara malı ithal etmeye başladık. Türkiye’nin ge-
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leceğindeki en büyük tehlikelerden bir tanesi bu... Türkiye, 
önümüzdeki dönemde yatırım teşvik politikalarını yaparken 
işsiz insanlara iş bulmak istiyorsa, refah düzeyini artırmak 
istiyorsa sanayide kullanılan ithalat ara malı artışını önle-
yecek, kendi tesislerini çalıştıracak formülü ortaya koyması 
lazım. Eğer bunu ortaya koymazsa önümüzdeki dönemde 
işimiz zorlaşacak.”

Umutsuz olmaya gerek yok

Gelecek dönemde iç piyasada canlanma beklediğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de ivme tekrar yukarıya doğ-
ru çıkmaya başladı. Onun için umutsuz olmaya gerek yok” 
dedi.

Türkiye’de perakende sistemini düzenleyen yasaya ihtiyaç 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ben paramı cebime ko-
yarım, istediğimi yaparım diye birşey yok. Bizde perakende 
sistemini düzenleyen hiçbir kural yok. Bununla ilgili hazırlık 
bitti, inşallah en kısa sürede çıkar” dedi. Birikmiş vergi ve 
prim borçlarının gecikme faizine de dikkati çeken Hisarcık-
lıoğlu, “Bizde bu oran yıllık yüzde 30 ila 35 arasında. Tefeci 
faizinin üstünde. Tefeci faizi üstünde faiz uygularsan o za-
man da kimse borcunu ödemiyor. Bu nedenle vergi ve prim 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var” dedi. 
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“21. yüzyıl Asya Pasifik’in yüzyılı olacak”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının dinamizmi-
ni, Asya Pasifi k ülkeleri ile paylaşmak ve bölgeyle olan ekonomik 
ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 
düzenlenen çalışma yemeğinde, Asya Pasifi k Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkam Harvey Chang ve be-
raberindeki heyet ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yıllık dönemde dünya ticaretinin ekseninin 
Atlantik’ten, Pasifi k’e kaydığını belirterek, son yaşanan krizden 
Doğu’nun fazla etkilenmediğini ifade etti. 21. yüzyılın bir “Pasifi k 
Yüzyılı” olacağı konusunda kriz sonrası herkesin mutabık olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, bölgenin 3 milyarın üzerinde tüketicisi ile 
büyük pazar niteliği taşıdığına dikkat çekti. 

Hisarcıklıoğlu: Enerjimizi pasifi k 
ülkeleriyle paylaşmak istiyoruz
ANKARA-DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türk iş dünyasının dinamizmini, Asya Pasifi k ülkeleri ile 
paylaşmak ve bölgeyle olan ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek 
istediklerini kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, düzenlenen çalışma yemeğinde, 
Asya Pasifi k Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
Başkam Harvey Chang ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yıllık dönemde dünya ticaretinin ekseninin 
Atlantik’ten, Pasifi k’e kaydığını belirterek, son yaşanan krizden, 

Batı ülkeleri büyük zarar görürken, Doğu’nun fazla etkilendiğinin 
söylenemeyeceğini ifade etti. 21. yüzyılın bir “Pasifi k Yüzyılı” ola-
cağı konusunda kriz sonrası herkesin mutabık olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, dünya ticareti içinde Pasifi k ülkelerinin en büyük 
paya sahip olacağını da söyledi. Hisarcıklıoğlu, günümüzde, her 
türlü ürünün üretildiği bu bölgenin, 3 milyarın üzerinde tüketicisi 
ile büyük pazar niteliği taşıdığına dikkat çekerek, bölgedeki ülkele-
rin, büyük miktarda yatırım; çekmesinin yanı sıra, yatırım da ihraç 
ettiğini anlattı. 1995 yılından bu yana Avrupa Gümrük Birliği’nin 
parçası olan ve Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmeleri sürdüren 
Türkiye’nin, dünyanın 17 nci Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi 
olduğunu anlatan TOBB Başkanı, Türkiye’nin çeyrek trilyon dolan 
aşan dış ticareti ile küresel ekonomiye entegre, dinamik bir pazar 
ekonomisine sahip olduğunu belirtti.

Haziranda Güney Kore’ye ziyaret

Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik fi rmalarının 70 farklı ülkede ta-
mamladıkları proje bedelinin 130 milyar doları aştığını, bölge-
sinde bir sermaye ihracatçısı haline gelen Türk özel sektörünün 
Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Avrasya bölgesinde 25 milyar do-
lara yaklaşan doğrudan yatırımı bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin 
Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi, çimento ihracatçısı, buzdola-
bı üreticisi, pamuk ihracatçısı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin seramik üretiminde dünya üçüncüsü, çelik üretiminde 
Avrupa üçüncüsü, hazır giyimde ve renkli TV ihracatında Avrupa 
ikincisi olduğunu ifade etti.
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Dünya Türk İşadamları 200 bin ‘tık’la buluştu 
TOBB, 500 bin kişiye iş planı yaptı
Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) hazırladığı İletişim Platformu’nda 75 farklı ülkeden 2 bin Türk işadamı 
profil oluşturdu. Üyelerle yaklaşık 200 bin eşleşme sağlandı. Burada önemli iş bağlantıları oluşacağını 
anlatan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 500 bin kişiye meslek edindirmek üzere 
hazırladıkları planın ipuçlarını da verdi.

DÜNYA Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından hazırlanan İleti-
şim Platformu’nda 75 farklı ülkeden 2 bin Türk işadamının 
profi li oluşturuldu. DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 
platformda kasım ayından buyana 200 bin dolayında eşleş-
me sağlandığını söyledi. DTİK’in Yüksek İstişare Kurulu’nda 
bulunan TürkAlman Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nihat 
Sorgeç’in Almanya’da uyguladığı eğitim sistemini örnek 
gösteren Hisarcıklıoğlu, 500 bin kişiye iş bulabilecek mesle-
ğe kavuşturma yolundaki planlarını da anlattı. Hisarcıklıoğ-
lu, “Güney Kore’yi 1999 yılında krizden çıkaran ve işsizlikle 
mücadelede başarıya götüren sistemi Türkiye’ye getirece-
ğiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 500 bin kişiye eğitim ve-
recek ve bunların iş bulması konusunda yardımcı olacağız” 

dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de en önemli 
sorunun işsizlik olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “3554 
yaş arasındaki işsizlik çok yüksek ve 6 ay içerisinde bu yaş 
grubundaki 200 bin kişiyi 3 ay meslek eğitimine alacağız. 
Eğitimin ardından 3 ay da bir işyerinde staj imkanı sağla-
yacağız. Eğer işyeri bu kişinin durumunu beğenirse, aynı 
işyerinde çalışmaya devam edecek. Önümüzdeki bir yıl içe-
risinde 500 bin kişiye eğitim vereceğiz. Bunların iş bulması 
konusunda yardımcı olacağız. Konuyla ilgili olarak Milli Eği-
tim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ  ile 
ortak bir protokol imzalayacağız.”
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Hükümet destekliyor

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun örnek gösterdiği, TürkAlman Ti-
caret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Nihat 
Sorgeç’in Almanya’da uyguladığı eğitim sistemi ise şöyle 
çalışıyor: 

• 1990’da kurulan BildungsWerk in Kreuzberg’de (BWK) 
mesleki eğitimler veriliyor.

• BWK’da 100 dolayında eğitmen görev yapıyor, bunların 
yüzde 40’ı Türk ve 1000’e yakın kişi eğitim görüyor.

• 3 yıllık eğitim döneminde Alman Hükümeti gençlere ayda 
300 Euro, yetişkinlere 600 Euro cep harçlığı veriyor.

• Haftada iki gün teori, üç gün pratik dersler yürütülüyor.

• BWK’yı Almanya’da özellikle Uyum Bakanlığı izliyor ve 
destekliyor. 

• BWK ayrıca Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmak 
için de projeler ortaya koyuyor.

75 farklı ülkeden

Dünyanın farklı ülkelerinden Türk girişimcilerin toplandığı 
İletişim Platformu’nun geçen yıl kasım ayından itibaren de-
neme amaçlı kullanıma açıldığını belirten Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, şöyle konuştu: “Amacımız yurt dışında değişik ülkelerde 
yaşayan Türk iş adamlarının birbirinden haberdar olmala-
rını sağlamak. Kısmen bunda da başarılı olduk. Bu kurdu-
ğumuz internet sitesi ile bu konuda daha ciddi gelişmeler 
bekliyorum. DTİK İletişim Platformu Projesi, Türkiye’de bir 
ilktir. Buradaki bağlantı eşleştirme sistemi vasıtasıyla üye-
lere yaklaşık 200 bin eşleşme sağlandı. Türk girişimcilerin 
‘facebook’u olarak gördüğümüz bu platform üzerinden 75 
farklı ülkeden 2 bine yakın Türk girişimci ve profesyonel, 
kendi iş profi llerini oluşturdu. Bine yakın yeni üyelik başvu-
rusu da değerlendirme aşamasındadır.”

Yöneticiler üst düzeyi hedefl emeli

TÜRK diasporası olarak 10 temel hedefl eri bulunduğunu 
dile getiren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Dünya Bankası, IMF, OECD 
gibi çokuluslu kuruluşlarda daha fazla Türk’ün yer alması 
gerekiyor. Türk profesyonellerinin küresel şirketlerde üst 
düzeyleri hedefl emesi önemli. Diaspora üyesi Türkler, yerel 
ve ulusal düzeyde siyasete girmeli ama yalnızca Türklerin 
değil, herkesin sesi olmalıdır. Yurt dışında iş yapan Türk 
girişimciler ve şirketleri birbirine rakip olmamalı. Gerekirse 
anlaşmazlıkları düzenleyecek ombudsmanlık sistemi kuru-
labilir. DTİK olarak buna öncülük ederiz.”

Spor ve sanat imajı daha hızlı etkiliyor

SANAT ve spor olaylarının üzerinde durulması gerektiğinin 
altını çizen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı ve CocaCola CEO’su Muhtar Kent, şu bilgi-
leri verdi: “Sanat, turizm, spor olaylarının üzerinde durma-
mız lazım. Bunlar her zaman marka imajını çok hızlı şekilde 
artıran konular. Sanat, spor, turizm ile ilgili konular ülkenin 

markasını daha cazip hale getiriyor. Dünyadaki örneklerine 
benzer bir Türkiye tanıtım portalı oluşturulmalı. Türkiye ge-
nelinde öğrencilere, iş adamlarına, turizme, sanata yönelik 
bir tanıtım portalının oluşturulması konusunda görüşmeler 
var. Türk Tanıtma Fonu ve benzeri kaynakların imaj ve tanı-
tım konuları için desteklerinin alınması konusu görüşüldü.”

Kent: ‘Yeni Başlangıç’ Türkiye için fırsat olur

THE CocaCola Company CEO’su ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muhtar Kent, ABD Başkanı Barack Obama’nın talebi 
doğrultusunda Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklıklar Girişimi’nin 
(Partnerships for New Beginings) içinde yer aldığını ve bu-
nun Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi. ABD 
Dışişleri Sekreteri Hillary Clinton’un himayesinde ve Eski 
ABD Dışişleri Sekreteri Madeleine Albright’ın başkanlığın-
da bu girişimin yürütüldüğünü ve Müslüman ülkelerdeki giri-
şimciler ile ABD’deki girişimcileri biraraya getirerek bir köp-
rü görevi görmesinin planlandığını açıklayan Kent, “Somut 
olarak ne tür gelişmeler olacağı konusunda önümüzdeki 
hafta bazı toplantılar yapacağız. Böylesi bir oluşumun için-
de bulunmaktan bir Türk olarak gurur duyuyorum ve elim-
den gelen her türlü desteği vereceğim. Bu oluşum, girişimci 
Türk işadamları için fırsat oluşturur” dedi.

Kayaların arasından çıkan çiçek gibi risk alıyorlar

YURT dışındaki Türk iş adamlarına “Cesaret çiçekleri” ola-
rak değerlendiren Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Kayaların arasındaki çatlaklarda biten çiçekler gibi 
risk alarak zorluklara rağmen uzaklarda var olmayı başar-
dılar. Ancak, bazen de bulundukları ülkelerde birbirlerine 
rakip olarak hız kaybettiler. Artık DTİK olarak bu girişimcile-
rimizi, yani cesaret çiçeklerini, yurt dışında birbirinden pay 
kapmaya değil, güç birliğine yönlendireceğiz.”

Hindistan ve Çin’den heyetler rekor kırdı

TÜRKİYE’nin küresel bir güç olması için çalışmaların devam 
ettiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde 
Avrasya Bölgesini küresel işbirliği sahası olarak görmeliyiz. 
Geçen yıl Çin ve Hindistan’dan Türkiye’ye gelen heyetle-
rin sayısı önemli ölçüde arttı. Bu ülkelerden Türkiye’ye ge-
len işadamlarının sayısı geçmiş 10 yılın toplamından daha 
fazla oldu. Buradan yola çıkarak Çin’in Şangay şehrinde 
DEİK’in temsilciliğini açmayı kararlaştırdık. Şanghay temsil-
ciliğimizi, Türkiye ile Çin arasında bir geliştirme ofi si olarak 
tasarlıyoruz.”
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Dış Türkler ilham verdi 500 bin kişiye iş doğdu
75 ülkedeki 2 bin Türk’ten ilham alan Odalar Birliği ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya’da bir 
Türk’ün uyguladığı eğitim sistemini getirmeye karar verdi

200 BİN EŞLEŞME SAĞLANDI

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından hazırlanan DTİK 
İletişim Platformu’nda 75 farklı ülkeden 2 bine yakın Türk gi-
rişimci iş profi li oluşturdu. Platformda 200 bin eşleşme sağ-
landığını söyleyen DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 500 
bin kişiye iş kapısı açacaklarını söyledi.

DTİK İletişim Platformu’nun (www.dtik.org.tr) kasımda de-
neme için açıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türk girişimci-
ler arasındaki ilk eşleştirme ve bilgi paylaşım portalını res-
men hizmete açıyoruz” dedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN FACEBOOK’U

Dün İstanbul’da yapılan toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
amaçlarının, değişik ülkelerde yaşayan Türk iş adamlarının 
birbirinden haberdar olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “DTİK İletişim Platfor-

mu projesi, bir ilktir. Buradaki sistemle üyelere 200 bin eş-
leşme sağlandı. Türk girişimcisinin ’Facebook’u (internette 
sosyal paylaşım sitesi) olan platformda 2 bin Türk girişimci 
ve profesyonel, iş profi llerini oluşturdu. Bine yakın yeni üye-
lik başvurusu değerlendirme aşamasında.”

3 AYLIK MESLEK EĞİTİMİ

Almanya’da uygulanan meslek edindirme eğitimini TürkAl-
man Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nihat Sorgeç’in da-
nışmanlığında Türkiye’de başlatacaklarını açıklayan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki bir yıl içerisinde 500 bin kişiye 
eğitim vererek, bunların iş bulması konusunda yardımcı ola-
cağız” dedi.

Türkiye’de en önemli sorunun işsizlik olduğunu belirten Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “3554 yaş arasındaki işsizlik çok yüksek. 
6 ay içinde bu yaş grubundaki 200 bin kişiyi 3 ay meslek 
eğitimine alacağız” dedi.
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Sistem tekrar düzenlenecek

Mesleki eğitim alan kişilere 3 ay staj sağlayacaklarını be-
lirten Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Eğer işyeri kişiyi 
beğenirse işe alacak. Bir yılda 500 bin kişiyi eğiteceğiz. İş 
bulmalarına yardımcı olacağız. Ancak, Almanya’da eğitimin 
süresi uzun. Türkiye’de ise eğitim görenlerin sayısını kısa 
sürede artırabilmek için sistem değiştireceğiz. Süre kısa-
lacak. Sistem ‘eğiticilerin eğitimi’ olarak düzenlenecek. ilk 
önce eğitimciler eğitilecek. Ardından onlar meslek edinmek 
isteyenleri eğitecek.”

Kayadan çıkan çiçek gibi risk alıyorlar

Yurt dışındaki Türk iş adamlarını ‘cesaret çiçekleri’ olarak 
değerlendiren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kayaların ara-
sındaki çatlaklarda biten çiçekler gibi risk alarak zorluklara 
rağmen uzaklarda var olmayı başardılar. Ancak, bazen de 
bulundukları ülkelerde birbirlerine rakip olarak hız kaybet-
tiler. Artık DTİK olarak bu girişimcilerimizi, yanı cesaret çi-
çeklerini, birbirinden pay kapmaya değil, güç birliğine yön-
lendireceğiz.”

Türk diasporasının 10 hedefi  var

Türk diasporası (ülkesinden uzak olanların oluşturduğu bir-
lik) olarak 10 hedefl eri bulunduğunu dile getiren Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Dünya Bankası, IMF gibi çok uluslu kuruluşlarda 
daha fazla Türk’ün çalışması gerektiğini belirterek şöyle 
dedi: “Türk profesyonellerin üst düzeyi hedefl emesi önem-
li. Diaspora iyesi Türkler, yerel ve ulusal düzeyde siyasete 
girmeli ama yalnızca Türklerin değil, herkesin sesi olmalı. 
Yurtdışında iş yapan Türkler rakip olmamalı. Anlaşmazlık-
ları çözmek için öncülük ederiz.”

SPOR VE SANAT İMAJI DAHA HIZLI ETKİLİYOR

Sanat ve spor olaylarının üzerinde durulması gerektiğinin 
altını çizen DTİK Yüksek İstişare Kurulu ve CocaCola Baş-
kanı Muhtar Kent, “Sanat, turizm, spor olaylarının üzerinde 
durmamız lazım. Bunlar marka imajını hızlı artıran konular. 
Dünyadaki örneklerine benzer bir Türkiye tanıtım portalı 
oluşturulmalı. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde aklına 
Türkiye gelen bir kişinin girip her türlü bilgiyi alabileceği bir 
portal. Burada ekonomi, sanat, kültür, mutfak her şey olma-
lı” dedi.
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Muhtar Kent şu değerlendirmeyi yaptı: “Bunun bütün dünya-
da çok başarılı örnekleri var. Bunlar arasında Çin’in benzer 
bir portalını, Avrupa’da ve Latin Amerika’da başarılı örne-
ğini sayabiliriz. Toplantımızda Türk Tanıtma Fonu ve ben-
zeri kaynakların imaj ve tanıtım için desteklerinin alınması 
konusu görüşüldü. Bu çok önemli. Zira bütün katılımcılar 
Türkiye’nin imajının, markasının daha kuvvetlendirilmesi 
için sanat ve turizmin en iyi konular olduğunda hem fi kirler.”

Almanya’da kamu desteği var 

TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ni-
hat Sorgeç’in şirketinin Almanya’daki eğitim sistemi şöyle:

• Mesleki eğitimler 1990’da kurulan BildungsWerk in 
Kreuzberg’de (BWK) veriliyor.

• BWK’da 100 eğitmen görev yapıyor, bunların yüzde 40’ı 
Türk. 1000 kişi eğitim görüyor. 

• 3 yıllık eğitim döneminde Alman hükümeti gençlere ayda 
300 euro, yetişkinlere 600 euro harçlık veriyor.

• Haftada iki gün teori, üç gün pratik dersi görülüyor.

• BWK’yı Uyum Bakanlığı izliyor ve destekliyor.

• BWK ayrıca, Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için 
proje üretiyor.
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Cesaret çiçeklerine Facebook gibi ortam
Türkiye’nin yurt dışındaki lobi faaliyetlerini organize etmek amacıyla kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), 
dünyaya yayılmış Türk işadamlarını www.dtik.org.tr platformunda buluşturdu. DTİK Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, yurt dışındaki Türk işadamları ‘cesaret çiçekleri’, yeni platformu da ‘Türk işadamlarının facebook’u 
olarak nitelendirdi.

YILMAZ YILDIZ / İSTANBUL

Türkiye’nin yurt dışındaki lobi faaliyetlerini organize etmek 
amacıyla kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), dünyaya 
yayılmış Türk işadamlarını www.dtik.org.tr platformunda 
buluşturdu. DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yurt dışın-
daki Türk işadamları ‘cesaret çiçekleri’, yeni platformu da 
‘Türk işadamlarının facebook’u olarak nitelendirdi. Platfor-
mun tanıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan DTİK 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yurt dışındaki Türk iş adamları için 
“Kayaların arasındaki çatlaklarda biten çiçekler gibi risk ala-
rak zorluklara rağmen uzaklarda olmayı başardılar” ifadesi-
ni kullandı. 

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ SAHASI 

DTİK olarak bu girişimcilerini, yurt dışında birbirinden pay 

kapmaya değil, güç birliğine yönlendireceklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, DTİK olarak faaliyetleri anlattı. Türkiye’nin 
küresel bir güç olması için çalışmaların devam ettiğini belir-
ten Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde Avrasya Bölgesini 
küresel işbirliği sahası olarak gördüklerini, Avrasya’da slo-
ganlarının ‘Lojistikten enerjiye, ticaretten yatırımlara maksi-
mum entegrasyon’ olduğunu bildirdi. 

AVRUPA’DA TÜRK ZİRVESİ 

4. TürkArap Ekonomi Forumu’nun 1011 Haziran’da ve 17 
Arap ülkesinin üye olduğu Arap İş Adamları Federasyonu 
ile 1. TürkArap İş Forumunun yılın ikinci yarısında toplana-
cağını bildiren Hisarcıklıoğlu, 1920 Haziran’da Hollanda’da 
4. Maastricht Avrupa Türk İşadamları Zirvesi vesilesiyle 
Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan so-
rumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla 2 günlük bü-

'1
0

M
AYIS



w w w . t o b b . o r g . t r130

Basında TOBB

yük bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi. 

Zirveye, Avrupa’daki Türk girişimcilerini davet edeceklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, toplantının sadece Türklerin buluş-
tuğu bir toplantı olmayacağını, Hollanda Senato Başkanı, 
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, Türk milletvekille-
ri ve Avrupalı siyasilerin de yer alacağını, Avrupalılarla bu-
luşup Avrupalı Türkler’i konuşacaklarını anlattı. 

Kanaat önderi ağırlayacaklar 

DTİK’te Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yürüten Coca 
Cola CEO’su Muhtar Kent, toplantı öncesinde yapılan DTİK 
Yüksek İstişare Kurulu’nda alınan kararları basınla paylaştı. 
Üyelerin özellik 4 madde üzerinde mutabık kaldığını anla-
tan Kent, o maddeleri şöyle sıraladı: “Kültür, sanat ve tanı-
tım konusunda özel sektörün içerisinde yer alacağı yeni bir 
stratejinin geliştirilmesi. Dünyadaki benzerleri gibi öğrenci-
lere, işadamlarına, turizme, sanata yönelik Türkiye Tanıtım 
Portalı’nın oluşturulması. Türk Tanıtma Fonu ve benzeri 
kaynakların imaj ve tanıtım konusunda desteklerinin alın-
ması. Kanaat önderlerinin ülkemizde düzenli aralıklarla çok 
özel olarak ağırlanması.” Sorular üzerine bahsedilen kana-
at önderlerinin sanat, basın, iş dünyası ve politik dünyadan 
yabancılar olacağını belirtti. Portalın bütçesiyle ilgili olarak 
da “Portalı devletin hazırlaması lazım. Bütçesinin de devlet 
fonlarından çıkması lazım. Dünyanın 206 ülkesinde insan-
ların aklına Türkiye geldiği vakit o portala girmeli. Öyle bir 
portal olmalı ki, ben nasıl daha fazla bilgi alabilirim dediği 
anda o portala girmesi lazım” diye konuştu. 

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN FACEBOOK’U 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu DTİK İletişim Platformunun 
(www.dtik.org.tr) 2009 Kasımı’ndan itibaren deneme amaç-
lı kullanımda olduğunu hatırlattı. Amaçlarının, yurt dışın-
daki Türk iş adamlarının birbirinden haberdar olmalarını 
sağlamak olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kısmen bunda 
da başarılı olduk. Buradaki bağlantı eşleştirme sistemi va-
sıtasıyla üyelere yaklaşık 200 bin eşleşme sağlandı. Türk 
girişimcilerin ‘facebook’u olarak gördüğümüz bu platform 
üzerinden 75 farklı ülkeden 2 bine yakın Türk girişimci ve 

profesyonel, kendi iş profi llerini oluşturdu. Bine yakın yeni 
üyelik başvurusu da değerlendirme aşamasında” diye ko-
nuştu. 

1 Türk dünyaya bedel iki Türk birbirini yer 

DTİK’in, dünyanın dört bucağında çalışan iş adamlarını tek 
bir çatı altında toplayarak güçlü bir kurumsal yapı oluştur-
duğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: ‘DTİK 
çatısı altında AfrikaOrta DoğuKörfez, Amerika, AsyaPasi-
fi k, Avrasya ve Avrupa olmak üzere 5 bölge yapılanması 
gerçekleştirdik. Yurt dışında ‘bir araya gelmez’ denilen Türk 
derneklerini, iş adamı örgütlerini ortak bir hedef için büyük 
ölçüde bir araya getirdik. ‘Bir Türk dünyaya bedel, iki Türk 
birbirini yer’ anlayışını yok etmek için 1 yılda çok uğraştık. 
Bu çerçevede Dünya Türk İş Konseyi olarak 20092010 dö-
neminde 17 Bölge Komite Toplantısı olmak üzere 35’ten 
fazla etkinlik gerçekleştirdik. Anadolu’da bir söz vardır; Tar-
lada izi olmayanın harmanda sözü olmaz. Türk iş adamları, 
dünya ekonomisinden daha fazla pay almak, zenginleşmek 
istiyorsa, tarlada iz bırakmak için güçlerini birleştirmek zo-
runda.” Türk girişimcilerin birbirine rakip olmaması gerekti-
ğini, gerekirse anlaşmazlıkları düzenleyecek ombudsman-
lık sistemi kurulabileceğini, buna öncülük edebileceklerini 
bildirdi. 

Ziraat’e Uganda’dan bile şube talebi var 

Önceki gün Türkiye Bankalar Birliği toplantısında Devlet 
Bakanı Ali Babacan ve BDDK Başkanı Tevfi k Bilgin’in Türk 
bankalarının yurt dışına açılmaları çağrısına DTİK toplantı-
sında işadamlarından olumlu tepki geldi. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, bu çağrıyı çok yerinde bulduklarını belirtirken, 
DTİK üyesi Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar 
da, Türk işadamlarının gittikleri her yerde onlarla birlikte ya 
da onlardan önce olmak istediklerini söyledi. Yurtdışında 
şube için Uganda’dan bile talep geldiğini belirten Çağlar, 
küresel kriz sürecinde uluslararası alanda rakiplerinin çe-
kildiği bölgelerde daha fazla inisiyatif alacaklarını söyledi. 
Siteye en çok Avrupa,ABD ve Rusya’dan girilmiş durumda.
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Türk diasporası Gazze için harekete geçti
Gazze yardım filosuna İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, Türk diasporasını harekete 
geçirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyi, uluslararası arenada boy 
gösteren 15 bin Türk’e ‘Sesinizi yükseltmenin zamanı geldi’ dedi.

DEİK Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ABD’den Vietnam’a, Arjantin’den Avustralya’ya kadar dünya-
nın dört bir yanından 15 bin Türk diaspora üyesini esef verici 
saldırı olayı karşısında sessiz kalmamaya davet etti. 

SOMUT TALEPLER SIRALANDI

Konseyin çağrısında, diaspora üyeleri bulundukları ülke-
deki medya ve sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri 
nezdinde şu talepleri dile getirmeye davet edildi: 

• İSRAİL hapishanelerinde tutuklu bulunanlar bir an evvel ser-
best bırakılmalı ve derhal ülkelerine geri gönderilmeli.

• GEMİLERLE taşınan yardımlar Gazze’ye ulaştırılmalı. Gemi-
ler serbest bırakılmalı ve İsrail’den ayrılmalarına izin verilmeli.

• ULUSLARARASI toplumun dolaylı desteği ile sürdürülen 
Gazze izolasyonu ve ambargosu sona erdirilmeli.

• İSRAİL, baskın konusunda bağımsız bir uluslarararası araş-
tırma komisyonunun kurulmasını kabul etmeli.

‘İnterneti kullanın ve daha aktif olun’ çağrısı yapıldı!

DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun mektubunda siyasi kim-
liği ve görevleri olan diaspora üyeleri konuyu parlemento ve 
komisyonların gündemine taşımaya çağırıldı. Diaspora üyesi iş 
adamı ve girişimcilerin, İsrailli iş ortaklıkları, ticaret partnerleri 
ve dostlarından, İsrail hükümeti ve kamuoyu nezdinde tutuklu-
ların serbest bırakılması talebini dillendirmelerinin önemi vur-
gulandı. Diaspora üyelerinin bulundukları ülkenin vatandaşla-
rıyla, konu ile ilgili hassasiyetleri paylaşmaları gereğine dikkat 
çekilen mektupta, diaspora üyelerinin üye oldukları sivil toplum 
kuruluşlarında aktif görev almaları çağrısında bulunuldu. Mek-
tupta ayrıca diaspora üyelerinin interneti etkin biçimde kullan-
maları gerektiği belirtildi.
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Türk diasporasının 15 bin üyesine ‘Gazze’ epostası

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Dünya Türk 
İş Konseyi, insani yardım için yola çıkan gemideki sivillere İsra-
il askerleri tarafından uluslararası sularda orantısız güç kullanıl-
ması karşısında Türk diasporasını harekete geçirdi. DEİKDünya 
Türk İş Konseyi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’den Vietnam’a, 
Arjantin’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanından 15 
bin Türk diaspora üyesini esef verici bu olay karşısında sessiz kal-
mamaya davet etti. 

İnterneti de kullanın

Hisarcıklıoğlu’nun mektubunda siyasi kimliği ve görevleri olan di-
aspora üyeleri konuyu parlemento ve komisyonların gündemine 
taşımaya çağırıldı. Diaspora üyesi iş adamı ve girişimcilerin, İsrailli 
iş ortaklıkları, ticaret partnerleri ve dostlarından, İsrail hükümeti ve 
kamuoyu nezdinde tutukluların serbest bırakılması talebini dillen-
dirmelerinin önemi vurgulandı. Diaspora üyelerinin bulundukları 
ülkenin vatandaşlarıyla, konu ile ilgili hassasiyet paylaşmaları ge-
reğine dikkat çekilen mektupta, diaspora üyelerinin üye oldukları 
sivil toplum kuruluşlarında konu ile ilgili etkinlikleri takip etmeleri ve 
aktif görev almaları çağrısında bulunuldu. Mektupta ayrıca diaspo-
ra üyelerinin interneti etkin biçimde kullanmaları gerektiği belirtildi. 

Talepler neler

• İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunanlar biran önce serbest bı-
rakılmalı ve derhal ülkelerine geri gönderilmeli.

• Gemilerle taşınan yardımlar Gazze’ye ulaştırılmalı.  Gemiler ser-
best bırakılmalı ve İsrail’den ayrılmalarına izin verilmeli.

• Uluslararası toplumun dolaylı desteği ile sürdürülen Gazze izo-
lasyonu ve ambargosu sona erdirilmeli.

• İsrail, baskın konusunda bağımsız bir uluslarararası araştırma 
komisyonunun kurulmasını kabul etmeli.
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Türk diyasporası 90 ülkede İsrail’e ekonomik savaş açtı
Dünya Türk iş Konseyi sert bir mektupla diyasporayı uyandırdı ve İsrail’e karşı eyleme çağırdı. Konsey 
ayrıca tutukluların bırakılması ve ambargonun kaldırılmasını istedi. 

Dünyanın 90 ülkesindeki 120 bin işadamından oluşan Türk 
diyasporası İsrail’in barış gemilerine saldırısına karşı ayak-
landı. İlk etapta diyasporanın aktif konumdaki 15 bin üyesi 
İsrail’e karşı uluslararası arenada kampanya başlatma kararı 
aldı. Diyaspora’yı örgütleyen Dünya Türk İş Konseyi dün sert 
bir mektupla üyelerini sürece dahil olmaya çağırdı. ABD’den 
Vietnam’a, Arjantin’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir 
yanına mektup gönderildi. 

AMBARGO KALDIRILSIN 

Konseyin çağrısında, tüm üyelerin belirlenen dört talep için ara-
bulucu olması istendi. Bu isteklerin ülkedeki medya ve sivil top-
lum kuruluşları ile meslek örgütleri nezdinde duyurulması talep 
edildi. Diyasporanın listesinin başında İsrail hapishanelerinde 
tutuklu bulunanların bir an evvel serbest bırakılması ve derhal 
ülkelerine geri gönderilmesi var. Gemilerle taşınan yardımla-
rın Gazze’ye ulaştırılması ve gemilerin de serbest bırakılması 
diğer bir konu. Ayrıca uluslararası toplumun dolaylı desteği ile 

sürdürülen Gazze izolasyonu ve ambargosunun sona erdiril-
mesi talep ediliyor. Son olarak baskın konusunda bağımsız 
bir uluslarararası araştırma komisyonunun kurulmasının bek-
lendiği vurgulandı. Alınan kararların ardında dünyadaki Türk 
işadamlarının da büyük payı var. Saldırının ardından Dünya 
Türk İş Konseyi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun telefonunun 
susmadığı ve dünyanın bir çok yerinden bir şeyler yapılması 
konusunda talepler geldiği belirtiliyor. Yoğun bir şekilde arayan 
üyeler arasında Almanya, Fransa, Belçika ve Kanada ön plana 
çıkıyor. 

New York’taki Times Meydanı’nda İsrail protesto edildi. Türki-
ye ve Filistin lehine sloganlar atıldı. Tüm çalışmaların ardından 
gelen önerilere göre önümüzdeki günlerde bölge başkanları ve 
yönetim istişarede bulunarak bundan sonraki adımları sapta-
yacak.
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TOBB: Ne olur, teröre karşı ortak tavır alın
Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin toplumun büyük kesimini heyecanlandıran bir hedef olmaktan uzak-
laştığını dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasilere çağrı 
yaptı.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) Genel Kurulu’ndaki konuşmasın-
da, terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hisarcıklıoğ-
lu, “Bu noktada buradan iki çağrım olacak. Birincisi, bütün siyasilere 
çağrı yapmak istiyorum. Ne olur teröre karşı ortak tavır alın. Gün bir 
ve beraber olma günüdür. Dayanışma günüdür. Teröre karşı birlikte 
olmak zorundayız. İkinci çağrım da İKV’nin genel kurulunda AB ül-
kelerine yönelik olacak. AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Van’da 
şehit cenaze törenine katılarak göstermiş oldukları dayanışmayı 
bundan sonra artırarak devam ettirmelerini bekliyoruz.”

Süreci hızlandırmalı

Son dönemde gerek ülke içinde, gerekse AB içinde yaşanan çeşitli 
siyasi ve iktisadi olayların, AB katılım müzakereleri sürecinin başın-
daki heyecan ve motivasyonda azalmaya neden olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Daha çok kadının istihdam piyasası-
na girmesine ihtiyacımız var. İstihdam piyasasında kadınlarımızın 
oranının düşük kalmasının nedenlerini ortadan kaldırmalı. Gençleri-
mize daha kaliteli, dünya standartlarında eğitim vermeye ihtiyacımız 
var. Mesleki eğitime daha fazla yoğunlaşmalı. Kısacası, Türkiye’nin 
AB katılım sürecini hızlandırmaya ihtiyacı var. Maalesef, AB katılım 
sürecimiz, bu anlamda bize moral vermiyor.”

Önemli projeler var

İş dünyasının AB’ye üyeliğin gerektirdiği intibak sürecine destek 
olacak, sürece katkı sağlayacak bir dizi kapasite inşa çalışması ger-
çekleştirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönem için de 
üç yeni projeleri bulunduğunu bildirdi. Bunların ilkinin önümüzdeki 
üç yıl içinde, Antakya, Van, Batman ve Sivas’ta 4 yeni İş Geliştirme 
Merkezinin kurulması çalışmalarının tamamlanması olduğunu belir-
ten Hisarcıklıoğlu, “İkinci projemizle, Kastamonu, Kayseri, Elazığ, 
Samsun ve Gaziantep’te kuracağımız Eğitim Destek ve Koordinas-
yon Merkezleriyle, işletmelerin yeni teknolojilere ve iş dünyasında-
ki yeni eğilimlere uyum sağlamasına katkı sağlanacak. 5 milyon 
Euro’luk yeni bir projeyi de önümüzdeki yıl itibariyle uygulamaya 
koyacağız.”

57 milyon Euro’luk kaynak

TOBB’un işletmelere dönük olarak AB fonlarından bugüne kadar 
yaklaşık 57 milyon Euro tutarında kaynak sağladığını anlatan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Prosedürleri tamamlanmak üzere 
olan üç yeni proje ile de önümüzdeki iki yıl içinde, yaklaşık 16.7 
milyon Euro kaynak sağlanmış olacak. Önümüzdeki dönem, yeni 
projeler kanalıyla işletmelere daha fazla kaynak sunmak üzere de 
çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.
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Türkiye Odalar Birliği, 1 milyon kişiye nitelik kazandırıp, işe yerleştirmek için harekete geçti

İşsizlere büyük fırsat
Türkiye Odalar Birliği, 5 yılda 1 milyon kişiyi kursa alıp işe yerleştirmek için Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile protokol imzaladı. Bu kapsamda her yıl 200 bin kişiye piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda 
kurs verilecek. Kurs alan kişiler işe yerleştirilecek.

Başbakan eleştirmişti 

Başbakan Erdoğan’ın, “1.3 milyon üyeden her biri bir kişi alsa iş-
sizlik biter” diye eleştirdiği Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nitelikli 
eleman için düğmeye bastı.

TOBB, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğiyle gerçekleştireceği, ‘Uz-
manlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi’ için protokol im-
zaladı. İmza törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
şöyle dedi:

İstihdam seferberliği 

“Gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Bu istihdam seferberliğidir. 
Türkiye’nin en önemli sorunu hem işsizlik hem de mesleksizliktir. 
Kahveler işsiz doluyken, işadamları çalıştıracak nitelikli eleman arı-
yor.”

İşsizlik sorununun ülkenin geleceğini tehdit ettiğini bildiklerini ve 
üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Bu projeyle işsizlerin yanında olacağız, onlara hoca 
olacağız, usta olacağız, ekmek olacağız” diye konuştu.

Yılda 200 bin kişi

Beş yıl süreyle uygulanacak ‘Meslek Edindirme Projesi’ ile sana-
yinin ihtiyaç duyduğu alanlarda işsizlere mesleki eğitim verileceği-
ni söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, her yıl 1000 kurs düzenleneceğini 
belirtti.

Hisarcıklıoğlu, kurslarda yılda 200 bin işsizin eğitim alacağını ifa-
de etti. 2000 eğiticinin güncel teknolojilere uygun olarak eğitimden 
geçirileceğini ve işsizlere işletmelerde staj ve iş imkanı verileceğini 
anlatan TOBB Başkanı, şöyle devam etti:

Odalar işe sokacak

“Protokolle 1 milyon işsizin beceri kazanması ve istihdam edilmesi 
amaçlanıyor. Odalarımız da bu mekanizmanın merkezinde rol üst-
lenecek. Bölgesel ve sektörel eğitim ihtiyaçlarını odalarımızın ve 
sektör meclislerimizin katılımıyla TOBBETÜ belirleyecek. Belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda il istihdam ve mesleki eğitim kurulları kurs 
açacak. Kurslar başlamadan önce işyerleriyle kursiyerler arasında 
odalar tarafından eşleştirme yapılacak.”
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Hem teorik hem pratik

Kursların teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada yapılacağını söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, “Eğitimi tamamlayan kursiyerin istihdam edil-
mesi için işyerleriyle eşleştirme faaliyetlerini ilgili oda yapacak” dedi.

Çalışanların becerilerinin güncellenmesine de ihtiyaç olduğunu 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, bunu ‘KOBİ İşveren ve Çalışanlarının 
Uyum Yeteneğinin Artırılması’ başlıklı bir proje ile gerçekleştirmek 
istediklerini kaydetti.

1 milyon gence altın bilezik

İmza töreninin ardından soruları yanıtlayan çalışma Bakanı Ömer 
Dinçer, eğitimlerin 10 Ekim’de başlayacağını söyledi. Eğitim süresi-
nin iki ile altı ay arasında olduğunu söyleyen Ömer Dinçer, “Staj sü-
resiyle eğitim süresi en az beş ay olacak. Eğitim süresi ne kadarsa 
en az o kadar staj yapma süresi olacak. Bugün bu projeyle eski ge-
leneksel tabiriyle biz bir milyon gence altın bilezik vereceğiz” dedi.

Umudun kapıları açılacak

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu mesleki 
ve teknik eğitim boyutunda son 7 yılda yapılan çalışmalara yeni bir 
heyecan geleceğini söyledi. Nimet Çubukçu, Türkiye’deki işsiz sa-
yısı 3 milyon 438 bin kişi. ‘Önümüzdeki 5 yıl içinde bu iş gücünün 
yaklaşık üçte biri bir meslek edinmiş ve istihdama katılmış olacak. 
Proje umudun kapılarını açacak” dedi.

Kursa katılan günde 15 lira ücret alacak

Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitimlere katılanların ne kadar süreyle işe alı-
nacaklarına ilişkin soruya yanıt verirken kursiyerlerin hem eğitim 
hem cep harçlığı alacaklarını söyledi. Projenin en önemli noktasının 
bu olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hem ihtiyaç duyulan 
beceriyi öğrenecekler hem de kurs boyunca günlük 15 TL ücret ala-
caklar” diye konuştu.

Hem istihdam hem maaş garantili iş

Kursa katılanların kazaya karşı sigortalanacaklarını dile getiren Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “Yani herşeyleri garanti altına alınacak. Kursu ta-
mamlayanlar kurs süresi kadar o işyerinde maaşlı olarak çalışacak. 
Eğitimlerini tamamladıktan sonra hem istihdam garantili hem maaş 
garantili işe kavuşacaklar. Türkiye’de bundan daha büyük bir proje 
uygulanmadı” dedi.

Sadece İşKur’a kayıtlı issizler katılacak

• Programa sadece İşKur’a kayıtlı işsizler katılabilecek.

• Programa başvurular bugünden itibaren kabul edilecek.

• Programdan yararlanmak isteyenler bulundukları ilde İş-Kur büro-
larına başvuracak

• Meslek eğitim kurslarına 10 Ekim’de başlanacak.

• Proje İçin 120 milyon liralık donanım ve eğitim yatırımı yapılacak.

• Her yıl 200 bin kişiye piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitim 
verilecek.

• 81 ildeki 111 meslek okulunda uygulanacak proje için bu okullara 
ekipman yatırımı yapılacak.

• Meslek okullarında eğitim verecek öğretmenler niteliklerinin artma-
sı için eğitime alınacak.

• Ne tür niteliklere ihtiyaç olduğunu ticaret ve sanayi odaları tespit 
edecek.

• Katılımcılar okulda teorik eğitim alırken, işyerlerinde staj yapacak.

• Katılımcılara uygulamalı eğitim dönemleri süresince günlük 15 TL 
ücret ödenecek.

• Katılımcılar iş kazası ve meslek hastalıklara karşı sigortalanacak.

• Eğitimi tamamlayanlar TOBB ve ticaret sanayi odalarınca işe yer-
leştirilecek.
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Meslek Edindirme Projesi’yle beş yılda 1 milyon 
gence altın bilezik
119 milyon 270 bin TL bütçeli projeyle beş yılda yaklaşık 1 milyon işsiz eğitilecek. Başarılı kursiyerlerin 
yüzde 90’ının istihdam edileceği projede yılda 9 bin 900 bin kurs açılacak ve 197 bin 200 işsize eğitim 
verilecek

ANKARA  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 
‘Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)’ 
ile birlikte 1 milyon gence altın bilezik vereceklerini söyledi. 
Ekim ayında başlayacak olan UMEM projesi kapsamında iki ila 
altı ay arasında eğitim görülecek, eğitimden sonra ise eğitim 
kadar staj yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile birlikte, ‘Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi’ protokolünü imzalandı. 

Toplam bütçesi 119 milyon 270.6 bin TL olan projeyle beş yılda 
yaklaşık olarak 1 milyon işsizin eğitimden geçmesi planlanıyor. 
Başarılı kursiyerlerin yüzde 90’nın istihdam edileceği projede 
yılda 9 bin 900 kursun açılması, 197.2 bin işsize eğitim veril-
mesi hedefl eniyor. Projede eğitim görenlere günlük 15 TL yev-
miye ve staj boyunca da maaş verilecek.

Eğitim beş ay sürecek

İmza töreninin ardından Dinçer gazetecilerin sorularını yanıtla-
dı. Dinçer, 10 Ekim’de eğitime başlanacağını belirterek, eğitim 
süresinin iki ila altı ay arasında olduğunu söyledi. Dinçer, “Staj 
süresiyle eğitim süresi en az beş ay olacak. Eğitim süresi ne 
kadarsa o kadar staj yapma süresi olacak. Bugün bu projey-
le eski geleneksel tabiriyle bir milyon gence altın bilezik vere-
ceğiz” dedi. İstihdam stratejisiyle ilgili soruya Çelik, “İstihdam 
stratejisiyle ilgili çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Taslak 
aşamasındayken birtakım spekülasyonlara sebebiyet verecek 
tartışmalara açmaya bence gerek yok. Tamamladığımız za-
man paylaşacağız” cevabını verdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise proje eğitim sırasında günlük 
15 TL yevmiye alınacağını vurguladı. “Bu projenin en önemli 
vurucu noktası burası. Hem ihtiyaç olan beceriyi öğrenecekler 
hem de kurs boyunca staj boyunca ceplerine 15 TL yevmiye 
günlük para alacaklar. Ayrıca iş kazasına karşı da sigortalana-
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caklar. Her şeyleri garanti altında. İşyerinde de maaşlı çalışa-
caklar” şeklinde konuştu. 

‘Odalarla konuştum’ 

Eğitim vermeden önce oda başkanlarıyla konuştuğunu belirten 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşyerlerine bu eğitimi ver-
meden önce işletmelere sizin ne tip ara eleman ihtiyacınız var 
diye soruyoruz. Saha çalışmasını yapıyoruz. Proje kapsamın-
da eğitimi başarıyla tamamlayanlar hem istihdam, hem maaş 
garantili işe kavuşacak. Türkiye’de bu güne kadar olmayan bir 
projeyi hayata geçiriyoruz. En önemli fl aş noktası burası. Bunu 
bütün işsiz kişilerin duymasına ihtiyaç var” diye konuştu. (Ra-
dikal) 

‘Başbakan’ın çağrısından önce bu vardı’

UMEM Projesi imza töreninden sonra bir gazeteci, ‘Başbakan’ın 
özel sektörün bir kişi istihdam etmesi halinde işsizlik sorunun 
çözüleceği yönündeki açıklaması vardı. Bu proje onun haya-
ta geçtiği anlamına gelebilir mi?’ diye sordu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şöyle yanıt verdi: “Bu proje TOBB ve TEPAV 
olarak yürütüyordu. Başbakan’ın bize çağrısından önce zaten 
kurumsal olarak hepimizin ortak sorunuydu işsizlik. Kriz önce-
sinde Türkiye’de işsizlik seviyesi yüzde 10’lar seviyesindeydi. 
O zaman başlamıştı bu proje. Şuanda bunu neticelendirdik. 
Biz Oda Başkanlarıyla yaptığımız toplantıda ‘siz hangi nokta-
larda elaman istihdam edersiniz’ diye sordum yüzde 80’i dedi 
ki ‘mesleki eğitimlerini almışlarsa biz istihdam imkânı sağlarız’ 
dediler.”

Projenin bütçesi 119.3 milyon TL

* 2010 yılı için 11 okulun donanım giderleri 87 milyon 999 bin 
433 TL, 2 bin 84 eğiticinin eğitim giderleri için 4 milyon 184 bin 
TL, TOBBETÜ danışmanlık hizmet gideri için 1 milyon 487 bin 
120 TL.

* 20112012 yılı için ayrı ayrı toplam 12 milyon 800 bin TL. Bu-
nun 8 milyon 800 bin TL’si her yıl için okulların yeni donanım 
ihtiyacına 4 milyon TL’si her yıl 2 bin eğiticinin eğitim giderleri 
için. Projenin genel toplam bütçesi 119 milyon 270 bin 553 TL.

* Tam kapasite kullanımı durumunda yılda 9 bin 858 kurs dü-
zenlenilmesi. 197 bin 160 işsizin eğitimlerden yararlanması.

* Beş yılda yaklaşık 1 milyon işsiz eğitimden geçirilecek

* Eğitilen tüm işsizler oda üyesi işyerlerinde staj görecek

* Başarılı kursiyerlerin yüzde 90’ı istihdam edilecek, işgücü ni-
teliği yükselecek

* İşgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun nitelikte işgücünün ye-
tiştirilmesine olanak sağlanmış olacak ve buna bağlı olarak; 
işgücü verimliliği artırılarak ülkenin rekabet gücünün artmasına 
ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasına hiz-
met edilecek

* İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları etkin hale getirilecek

* İşsizliğin önlenmesine yönelik politikaların saptanması ve uy-
gulanmasına özel sektörün doğrudan katılımı sağlanmış ola-
cak.

21 alanda eğitim verilecek

* Endüstriyel Bakım Onarım.
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* CNC tezgâhları kullanımı.

* Tekne model tasarımı.

* Asansör bakım onarımı.

* Beton örme demirciliği ve kalıpçılık.

* Bilgisayar destekli pano tasarımı ve pano montaj operatör-
lüğü.

* Çelik konstrüksiyon.

* Klima sistemleri montaj bakım ve onarımcısı.

* Gemi blok montaj, gemi boru işçiliği, gemi yapım teknikleri.

* Elektrik ark boru kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılık.

* Elektro mekanik taşıyıcılar.

* Vinç operatörü.

* Otomotiv mekanikerliği.

‘Elimiz değil gövdemiz taşın altında’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, “Sosyal sorumluluğun bir parçası olarak bugün 81 ildeki 
oda ve borsalarımızla elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına 
koyuyoruz. Bu bir meslek edindirme seferberliğidir, istihdam 
seferberliğidir. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçen 
bu projeyle, işsiz vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onlara 
hoca olacağız, usta olacağız, ekmek olacağız” diye konuştu. 
TOBB olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eği-
tim BakanlığıErkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türki-
ye İş Kurumu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’yle 
birlikte yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
beş yıl sürecek bu projeyle, özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda işsizlere mesleki eğitimlerin verileceğini kaydetti.

Bu amaçla, her yıl yaklaşık 9 bin kurs düzenleneceğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, bu kurslarda her yıl yaklaşık 200 bin iş-
size eğitim verileceğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle devam 
etti: “2 binden fazla eğitici güncel teknolojilere uygun olarak 
eğitimden geçirilecek. Ayrıca, işsizlere işletmelerde staj imkânı 
verilecek. Protokolle, toplam 1 milyon işsizin, bu eğitimlerle be-
ceri kazanması ve çok büyük bir bölümünün istihdam edilmesi 
amaçlanmaktadır. Odalarımız da bu mekanizmanın merkezin-
de önemli bir rol üstlenmektedir.”

‘Proje umudun kapısı olacak’

İmza töreninde konuşan Çubukçu, mesleki ve teknik eğitim bo-
yutunda son yedi yılda yapılan çalışmalara yeni bir heyecan 
ve taze kan getirecek protokole imza atmaktan dolayı büyük 
mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti. Çubukçu, Türkiye’nin 
önemli sorun alanlarından birini oluşturan nitelikli işgücüne iliş-
kin tüm tarafl arı biraraya getiren projeyle beş yılda 1 milyon 
vasıfsız elemana meslek kazandıracaklarını ifade ederek, şun-
ları söyledi:

“TÜİK’in en son yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması so-
nuçlarına göre, ülkemizde işsiz sayısı 3 milyon 438 bin kişi. 
Dolayısıyla önümüzdeki beş yıl içinde bu vasıfsız iş gücünün 
yaklaşık üçte biri bir meslek edinmiş ve istihdama katılmış ola-
cak. Sonuçları düşünüldüğünde, bu proje gerçekten de ülke-
miz ve vatandaşlarımız adına işin, aşın, ekmeğin ve umudun 
kapılarını açacak. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 24.6 
olduğu düşünülecek olursa, gençlerimize bilgi, beceri ve bir 
meslek kazandırmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.’
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‘Babaannem böyle derdi’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TOBB ETÜ’de girişimcilik ve lider olmanın inceliklerini anlattı. Başkan öğrenci-
lere babaannesinin “İşten artmaz, dişten artar. İşin hilesi dürüstlüktür” sözlerini örnek verdi.

Girişimciliğe ‘nineli’ örnek!

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Üniversitesi’nde öğ-
rencilere girişimcilik ve liderlik deneyimlerini ninesinden örnekler 
vererek aktardı. 

TOBB ETÜ, bahar döneminin sonları yaklaşırken yaptığı konfe-
rans ile öğrencileri hem bilgilendirdi hem de iş hayatında önlerini 
açacak fi kirler ve girişimcilik hakkında keyif dolu bir sohbete ev 
sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, “girişimcilik ve liderlik” konulu konferansta, 
salonu tıka basa dolduran öğrencilere, hayat ve iş hakkında dene-
yimlerini keyif dolu bir sohbet ile gençlerle paylaştı.

ATASÖZLERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Yaptığı konuşmada, sık sık babaannesinin sözlerini kullanan Hi-
sarcıklıoğlu, başarısının sırrını beş ilkeye bağladı. Atasözleriyle 
desteklediği ilkelerini öğrencilere anılarıyla süsleyerek aktaran Hi-
sarcıklıoğlu, keyifl i saatler yaşanmasını sağladı. Hisarcıklıoğlu, ‘İş-
ten artmaz, dişten artar’, ‘Hafızasına güvenen daima yanılır, ‘İşin 
hilesi dürüstlüktür’, ‘önce kontrol, sonra itimat’ ve ‘İşte idare olmaz’ 
şeklindeki 5 prensibini sıraladı, öğrencilere de kendi prensiplerini 
yaratmalarını tavsiye eden Hisarcıklıoğlu, dünyaca ünlü pek çok 

düşünürden örneklerle kendi hayat görüşünü açıkladı.

Türkiye’deki işsizlik problemine değinen Hisarcıklıoğlu, bu büyük 
problemin girişimcilerin artmasıyla kapanabileceğinden bahsetti.

“PROBLEMİ GİRİŞİMCİLİK ÇÖZER”

Girişimcilere TOBB olarak daima destek verdiklerini söyleyen 
TOBB Başkanı, salonda bulunanlara ‘canlı’ bir örnekle sözlerini 
destekledi. TOBB ETÜ öğrencisi Sedat Kılıç’ın ‘gaz altı kaynak 
makineleri’ adlı projesine verdikleri desteği ve şu an dünyaya ihraç 
ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu durumun tüm girişimci gençle-
re örnek olması gerektiğini söyledi.

Gelişebilmek için yenilikçiliğin en önemli koşul olduğunu, facebook 
ve twitter örnekleriyle açıklayan başkan, güncel örneklerle öğren-
cilerin ilgisini daimi tutmayı başardı. 
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Para ticarete yoksulluk mal zenginlik getirir
• TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-

nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya’daki Dünya İşletmecilik 

Kongresi’nde yaptığı konuşmada, her krizden çıkarıl-

ması gereken dersler olduğunu, bu krizin ise ‘paradan 

para kazanma’ anlayışının nelere yol açabileceğini 

gösterdiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 

“Kriz öncesinde küresel günlük mal ticareti 40 milyar 

dolar, fi nansın günlük hacimi de 4 trilyon dolardı. Bir 

dünya düşünün sadece paradan para kazanan kü-

çük bir grubun durumu iyi, ama krizle birlikte bu balon 

patladı. Şu gerçeği herkes görmelidir. Para, ticarete 

yoksulluk ve yolsuzluk, mal ticarete refah ve zenginlik 

getirir. Artık bütün iktisatçılar ve yöneticiler bu alana 

yönelmelidir. Son kriz dünyaya bunu gösterdi.”
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Hisarcıklıoğlu: Babam usulü iş yapma bitti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin tarım ürünlerinin ih-
racatında Hollanda’dan geri kaldığını, bunun bilinç-
siz yapılan tarımdan kaynaklandığını ifade etti. Özel 
uçakla Konya’dan Antalya’ya gelen Hisarcıklıoğlu, 
Vali Ahmet Altıparmak’ı makamında ziyaret etti. Hi-
sarcıklıoğlu, Altıparmak’a başarılar dileyerek hatıra 
defterini imzaladı. Vali Altıparmak da Hisarcıklıoğlu’na 
plaket takdim etti. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antalya 
Ticaret Borsası’nın (ATB) temmuz ayı olağan meclis 
toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, Antalya’da yaşa-
yanların Türkiye’nin en şanslı insanları olduğunu ifade 
etti. Antalya’da turizmin yanı sıra tarım ve hayvancı-

lığın da yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ancak 
elde edilen gelirin azlığından yakındı. Türkiye’nin ta-
rımdan elde ettiği ihracat gelirinin 11 milyar dolar oldu-
ğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Konya büyüklüğündeki 
Hollanda’nın tarım ihracatı 50 milyar dolar. Düşüne-
biliyor musunuz? Bunda bir gariplik yok mu? Var. O 
zaman anam babam usulü iş yapma devri bitti. Anam 
babam usulü iş yapmaya kalkarsak bu işten para ka-
zanamayız. Onun için önce neyi ne kadar ürettiğimizi 
bileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde en üstten en alt ta-
bakaya kadar neyi ne kadar ürettiğimizi kimse bilmi-
yor, tahmin üzerinden gidiyoruz.” diye konuştu. 

CİHAT ÜNAL ANTALYA
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Bizim otobüsümüz Viyana’da onlarınki 
İstanbul’da geziyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Otobüs ihracatçısıyız ama şehirlerimiz dışarıdan otobüs alıyor. Bu ne perhiz 
ne lahana turşusu” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, ekonomi büyümeden işsizlik probleminin çözülemeyeceğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki ko-
nuşmasında, ithalat ve ihracattaki dengesizliğe dikkat çekti. Hisar-
cıklıoğlu, “Bir taraftan ‘işsizlik’ diyeceksin, diğer taraftan ‘dünyanın 
en büyük otobüs ihracatçısıydık’ diyeceksin, gerçi şimdi ikinci-
si olmuşuz, ama diğer taraftan da şehirlerimiz otobüs ithalatçısı 
konumunda olacak. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Benim 
otobüsüm Viyana’da geziyor, adamların otobüsü İstanbul’da veya 
Ankara’da geziyor. Bu işte bir gariplik var” dedi.

EN BAŞARILI BİZ OLABİLİRİZ

İşsizliğin çözümünde eğitimin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“işsizler arasında meslek sahibi olmamak birinci husus. İnsanımızı 
doğru eğitirsen en başarılı insan haline gelir. Bunu ben demiyo-
rum. Bunu Toyota’nın üst düzey yöneticisi diyor. Dünyadaki en ve-
rimli fabrikasının Adapazarı’ndaki üretim tesisi olduğunu söylüyor. 
Bunu kim yapıyor. Bunu bizim işçimiz yapıyor. Ona iyi ve doğru 
eğitimi verdiğin zaman en başarılı fabrikasını ortaya koyuyor” diye 
konuştu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na, kentin simgesi olan Kızkalesi’nin yer aldığı fo-
toğraf hediye edildi. Ardından Hisarcıklıoğlu’nun danışmanların-
dan Ekrem Oktay için sergi salonunda sürpriz doğum günü pastası 
kesildi.
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‘İşimiz üretim-istihdam siyaset ve kavga değil’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan MESİAD Başkanı’na tokat gibi cevap: Bizim işimiz siyaset ve kavga 
değil. İş alemi olarak kavganın yanında olamayız

MERSİN (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (MTSO) “Mersin İli 
Genişletilmiş Oda Borsa Ortak Toplantısı”na katıldı. Toplantıda, 
Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Doğan, “Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işçi alımları ile ilgili sorusuna ne-
den cevap verilmediğini” sordu. 

‘ÖTEKİ’ RAHMETİ GÖTÜRÜR 

Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, “Bizim işimiz siyaset değil, kavga 
değil. İş alemi olarak biz kavganın yanında olamayız. Kim kimle 
kavga ederse etsin olamayız. Bu ülkeyi zenginliğe ulaştırmak isti-
yorsak, ticareti teşvik etmeliyiz. Bunu teşvik edecek birinci husus 
huzur ortamıdır” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 

“Birbirimize ‘öteki’ diye bakmaya başladığımız anda, ‘bu sağcı mıy-
dı solcu muydu, Türk müydü Kürt müydü, Alevi miydi Sünni miydi, 
bu irticacı mıydı Atatürkçü müydü’ diye birbirimize baktığımız za-
man rahmet ve bereket kaybolur. Millet olarak en büyük özelliğimiz 
kardeşliktir. Nasıl geçmişte düvele meydan okumuşsak, gelecekte 
de birlikte ekonomik gücümüzle meydan okuyacağız.” 

Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine de referandum çalışmaları devam 
ederken, ekonomik meselelerin de gündemden düşürülmemesi 
gerektiğini dile getirdi.

Mersin’deki toplantının sonunda, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
danışmanlarından 28 yaşına giren Ekrem Oktay’a sürpriz doğum 
günü pastası kesildi. 
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Cameron, ekonomiyi Türkçe övdü 
‘Büyümenizden korkanlar var’ dedi
İngiltere Başbakanı David Cameron “Hangi Avrupa ülkesi yüzde 11 büyüdü, bir numaralı televizyon 
üreticimiz” sorularına Türkçe “Tabii ki Türkiye” yanıtını verdi. Korumacılıktan yakınan Cameron, “Ekonomik 
ilişkilerimizi geliştirirken Türkiye gibi bir ülkenin büyümesinden korkanlar var” dedi.

İNGİLTERE Başbakanı David Cameron, dün TOBB’da yaptığı 
konuşmada her neslin serbest ticareti savunması gerektiğini vur-
guladı. “Biz hiçbir şekilde farklı değiliz” diyen David Cameron şu 
tespitlerde bulundu: “Ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Türkiye 
gibi bir ülkenin büyümesinden korkanlar var. Onlar dünyanın geri 
kalanından kendilerini çekmek ve izole etmek istiyorlar. Ama ben-
ce anlamıyorlar. Sonuçsuz bir oyun olarak görüyorlar. Gerçekten 
bunu sözlük anlamıyla düşünüyorlar. Bir ülkenin başarısının diğer 
bir ülkenin başarısızlığı olarak düşünüyorlar. Bizim ihracatımız bü-
yürse başkasınınki azalır diye düşünüyorlar. Aslında Türkiye’den 
düşük maliyetli mal aldığımızda başarısız olduğumuzu düşünüyor-
lar. Türkiye’nin ihracattan elde ettiği faydaların Türkiye’de kalaca-
ğını düşünüyorlar. Ama biz bundan faydalanabiliriz.” 
Türkçe Türkiye vurgusu
Türkiye’nin Avrupa’da ekonomik açıdan en fazla büyüme göste-
ren ülke olduğuna dikkat çeken Cameron, bazı sektörlerde Avrupa 
ülkeleri içinde Çin’e karşı Türkiye’nin alternatif olduğunu, üç kez 
Türkçe “Tabii ki Türkiye” sözleriyle vurguladı. “Hangi Avrupa ülke-
si bu yılın başında yüzde 11 büyüdü?, Hangi ülke 2050’ye kadar 
Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi olacak?, Hangi ülke AB’deki 
27 ülkenin hepsinden daha çok genç nüfusa sahip?, Hangi ülke 

bizim bir numaralı televizyon üreticimiz, müteahhitlik ve taahhütte 
Çin’den sonra dünyada ikincisi” sorularını sıralayan Cameron “Ta-
bii ki Türkiye” cevabını verdi. 
400 yıl sonra 
Cameron, yaklaşık 400 yıl önce İngiltere’nin ilk resmi diplomatik 
temsilcisi William Harborne’un Kraliçe Elizabeth’ten hediyeler ta-
şıyarak İstanbul’a geldiğini ve ülke olarak tüccarlar için ticaret fır-
satları aradıklarını anımsattı. Cameron, “400 yıl sonra, ben de en 
azından bir parça aynı nedenle onun ayak izlerinden Türkiye’ye 
geldim” dedi. İki ülke arasındaki yıllık ticari hacminin 9 milyar dolar 
olduğunu söyleyen Cameron, “Bunu önümüzdeki beş yılda ikiye 
katlamak istiyoruz” dedi. Cameron, Vodafone, Tesco ve HSBC’nin 
Türkiye’deki büyük İngiliz yatırımlarının yalnızca üçü olduğunu be-
lirterek, “Ben çok, çok daha fazlasını görmek istiyorum. Korumacı-
ların yenmesine izin veremeyiz. Doğrusu şu ana kadar bildiğimiz 
en büyük servet yaratıcısı ticaret ve ekonomilerimize verebileceği-
miz en büyük uyarıcı da bu” diye konuştu.
Yavaş çekim fi lmi hızlandırma çağrısı
DAVID Cameron ’un ziyareti sırasında konuşan TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, AB ülkelerinde taşıma kotalarını aşamadıklarını 
belirterek, “Mallarımız AB ülkelerinde serbestçe dolaşıyor. Ancak, 
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malın sahibine vize uygulanıyor. Avrupa Adalet Divanı vizenin kal-
dırılması gerektiğine karar verdi” dedi. “Şimdi önümüzde engelli 
bir yokuş var” diyen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Ticareti arttır-
malı, daha yakın işbirliği yapmalıyız. Türkiye’de daha fazla İngiliz 
yatırımı görmek istiyoruz. Türk iş dünyası olarak, AB üyeliği hedefi  
doğrultusunda, ’yavaş çekim’ fi lm gibi yürütülen Avrupa Birliği katı-
lım sürecinde hızlanmak, uyum ve katılım sürecimizi tamamlamak 
istiyoruz.”
Türk girişimcileri etkiledi
DAVİD Cameron, Türkiye ziyareti sırasında özellikle genç girişim-
cilerle görüşmek istedi. Aralarında Esra Civelek, Nevzat Aydın, 
Arzu Kaprol’un bulunduğu 8 genç girişimciyle 30 dakika sohbet 
eden Cameron, Türk girişimci profi linden çok etkilendiğini söyledi. 
TOBB’daki konuşmasında genç Türk girişimcileri öven Cameron’u 
moda tasarımcısı Arzu Kaprol eylül ayında Paris Moda Haftası 
kapsamında gerçekleştireceği defi leye davet etti. Aksesuvar tasa-
rımcısı olan eşinin hamileliği nedeniyle davete katılamayacağını 
belirten Cameron, Kaprol’den dinlediği Türk moda tasarımının 
gücünden etkilendiğini söyledi. TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Üyesi Arzu Kaprol, İngiltere Başbakanı David Cameron’a gele-
mese iki kişilik bir davetiye göndereceğini belirterek, “Arzu Kaprol 
Home’dan iki kişilik bambu havlu seti hediye ettim” dedi. 
3 grup ‘hayır’cı var
İngiltere’nin çiçeği burnunda Başbakanı David Cameron, res-
mi ziyaret için geldiği Ankara’da ilk ziyaretini Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne (TOBB) yaptı. Türkiye ziyaretinin asıl amacı-
nın ‘ekonomik’ olduğunu söyleyen Cameron, “Kim 2050’ye kadar 
Avrupa’nın ikinci en büyük ekonomiis olacak? Hangi ülkenin 27 
Avrupa ülkesindeki genç nüfustan dahafazla genç nüfusu var? 
Hangi ülke bizim Avrupa’daki en büyük televizyon üreticimiz?” so-
rularını sordu ve Türkçe olarak “Tabii ki Türkiye” diye yanıtladı. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ülkesinin tam destek verdiğini 

belirten Cameron, Türkiye’nin Ab üyeliğine karşı çıkanları 3 gruba 
ayırdı. “Korumacılar” dediğiğ grubun, Türkiye’nin yükselişini, ortak 
refahı arttırma fırsatı olarak değil de ekonomik bir tehdit olarak gö-
renlerin oluştuğunu belirttti. Cameron ikinci olarak “Kutaplaşanlar” 
bulunduğunu, bu grubun dünya tarihine “medeniyerler çatışması” 
prizmasından baktkığını ancak Türkiye’nin hem Doğu’yu hem de 
Batı’yı seçtiğini söyledi. Cameron “Ön yargılılar” grubunun ise 
İslam’ı yanlış anladığını gerçek İslam ile radikaller arasında fark 
görmediklerini sorunun İslam’ın kendisi olduuğnu düşündüklerini 
kaydetti.
Altın çağ yaşıyoruz
Cameron daha sonra Başbakan Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık’ta 
bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki başbakan basının karşı-
sına çıktı. Erdoğan’ın, “İngiltere ile ilişkimizde altın çağ yaşıyoruz” 
sözlerine Cameron’da “Alhtın çağ, katıldığm bir vizyon. Türkiye’nin 
AB üyesi olmasını kuvvetle istiyoruz. Türkiye’nin kampın bekçiliği-
ni yaparken, çadırın içinde olmamasından memnun olmadığını bi-
liyorum” dedi. Türkiye’nin doğu ve batı arasında bir tercih yapmak 
zorunda olmadığnı belirten Cameron şöyle devam etti. Avrupa 
içinden Türkiye’nin AB üyeliğini istemeyen sesler çıkması beni çok 
kızdırıyor. Bu seslere karşı savaşmayı kendime bir borç biliyorum. 
Türkiye’nin olmadığı bir AB daha güçlü değil, daha zayıf kalacak-
tır. Daha güvenli değil, daha az güvenli olacaktır. Daha zengin de-
ğil, daha fakir olacaktır.”
Kıbrıs’ta çözüm mesajı
Görüşmede Erdoğan, Kıbrıs sorununun BM zemininde çözülmesi 
gereken bir mesele olduğunu belirtirken, Cameron, Kıbrıs soru-
nunun çözümünü Türkiye’nin AB üyeliği ile ilişkilendirdi. Cemaron 
Kıbrıs sorununu Türkiye’nin AB sürecinin önünde durduğunu be-
lirterek, “Ne kadar hızlı çözersek süreci o kadar hızlandırırız” diye 
konuştu.
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TOBB: Türkiye toparlanarak yeniden büyüme 
sürecine girdi
ANKA

EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin 2010 yılı ilk 
çeyreğinde yüzde 11,7 ikinci çeyreğinde de yüzde 10,3 ora-
nında büyüme gösterdiğini ifade ederek, bu oranın OECD 
üyesi ülkeler arasında en yüksek büyüme oranı olduğunu 
belirtti. 

Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası kuruluşlar, Türk ekonomisinin 
büyüme oranına ilişkin tahminleri, defalarca olumlu yön-
de revize ederek yüzde 7.2 oranında bir büyüme tahmini 
yapmaktadır” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Karadağ Ekonomisi: 
Ulaşılan Başarı Düzeyi, Gelişme Yönü ve Beklentiler” ko-
nulu toplantıda Avrupa iş dünyası adına bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında 2010 mali krizinin etkilerini değerlendiren 
ve EUROCHAMBRES’in 2010 yılı başlarında yaptığı an-
kete işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Anketin sonuçlarına göre 
Avrupa’nın ekonomi politikası hedefi nin iki bölümden oluş-
ması gerekir; büyüme ve reformlar teşvik edilirken, ülkelerin, 
mali desteği kesinleştirilmeli” diye konuştu. Krizin Avrupa’da 

büyüme ve işsizlik rakamlarını büyük ölçüde etkilediğini be-
lirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin toparlanarak ye-
niden hızlı büyüme sürecine girdiğini anlattı. 

“20 milyondan fazla Avrupalı girişimciyi temsil ediyo-
ruz”

Karadağ’ın Budva şehrinde Karadağ Ekonomi Odası tara-
fından düzenlenen toplantıda EUROCHAMBRES Başkan 
Yardımcısı olarak, küresel kriz ve AB ekonomisi üzerindeki 
etkileri konusunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, küresel ekono-
mik krizin AB ülkelerine etkisine, genişleme dinamiklerine 
ve Euro’nun geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulun-
du. 

Hisarcıklıoğlu, 2 bin oda ve 20 milyondan fazla Avrupalı 
girişimciyi temsil ettiğini belirterek, EUROCHAMBRES ta-
rafından üzerinde çalışılmakta olan bir proje ile, aralarında 
Karadağ Ekonomi Odasının da yer aldığı Batı Balkanlarda-
ki Odalarla, AB mevzuatı ve uygulamalarının güçlenmesine 
katlı sağlanmasının hedefl endiğini dile getirdi. 
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Kriz Avrupa’da İşsizlik ve Büyüme Oranlarını Önemli 
Düzeyde Etkiledi 

2010 mali krizinin AB’ye etkilerini dile getiren Hisarcıklıoğ-
lu, krizin Avrupa’da büyüme ve işsizlik oranlarını önemli 
düzeyde etkilediğini söyledi. Özellikle İspanya, İrlanda ve 
Yunanistan’da bu etkinin ciddi düzeyde hissedildiğini belir-
ten Hisarcıklıoğlu, “Kriz öncesi işsizlik oranları AB için orta-
lama yüzde 9.6 iken, 2010 ilk çeyreğinde euro bölgesi için 
yüzde10 civarındadır. 2010 yılı başlarında EUROCHAMB-
RES tarafından yapılmış olan anket sonuçlarına göre, bu yı-
lın başlarında girişimcilerin nakit akışlarında daralma olmuş-
tur. Makroekonomik belirsizlik ve fi nansa erişimde zorluklar 
yaşanmış olup bu durumun gelecek altı ayda da devam 
etmesi beklenmektedir. Ankete göre, 2010 yılı 2.çeyreğin-
de katılımcıların yaklaşık yüzde 50’sinin daha katı koşullar 
altında banklara borçlanmış, söz konusu koşullarda bugüne 
kadar kayda değer bir iyileşme görülmemiştir” dedi. 

Avrupa’da Büyüme Oranının Yüzde 1.8 Olması Öngö-
rülüyor

Anket sonuçları ışığında, Avrupa’nın ekonomi politikası 
hedefi nin iki bölümden oluşması gerektiğini ifade den Hi-
sarcıklıoğlu, büyüme ve reformlar teşvik edilirken, ülkelerin, 
mali desteğini kesinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle, 

çalışma hayatı ve emekli reformlarına birçok ülkede ihtiyaç 
duyulmakta olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Avrupa büyüme oranının yüzde 1.8 olması 
öngörülürken, AB şuan yeni ve daha etkili bir denetim ve er-
ken uyarı mekanizması geliştirme çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Kriz döneminde, Euro’nun geleceği ile ilgili tartışmalar 
yaşanmıştır. Ancak, Euro’nun varlığı genelde ve özellikle 
de kriz döneminde üyelerine bir dizi katkı sağlamıştır. Ticari 
engeller ve fon temini sorunu azalmış, özellikle uluslararası 
işlem maliyetleri azalmış, para birimleri arası değişiklik so-
nucu yaşanan kur kaybı ortadan kalkmıştır.”

Türkiye’deki Büyüme Oranı OECD üyeleri arasındaki en 
büyük oran

2009 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin krizden en çok et-
kilenen ülkelerin başında geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu 
“Bugün, Türkiye ekonomisi hızlı toparlanarak, yeniden hızlı 
büyüme sürecine girdi. Türkiye ekonomisi 2010 yılı ilk çey-
reğinde yüzde 11,7 ikinci çeyrekte de yüzde 10,3 oranında 
büyüdü. Bu oran OECD üyesi ülkeler arasında en yüksek 
büyüme oranıdır. Uluslararası kuruluşlar, Türk ekonomisi-
nin büyüme oranına ilişkin tahminleri defalarca olumlu yön-
de revize ederek yüzde 7.2 oranında bir büyüme tahmini 
yapmaktadır” dedi.
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POLİTİK EKONOMİK DURUM

Sınır kapılarımızın yenilemesi sonucunda komşularımıza ihracat 7 yılda yüzde 620 arttı. 

İhracatımıza TOBB katkısı artıyor
İpsala, Habur, Cilvegözü, Sarp Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapıları tamamlandı. Şimdi Nusaybin ve ar-
dından 6 sınır kapısı daha modernizasyon için sırada bekliyor.

Yenilenen her sınır kapısı ihracatımızı patlattı

20022009 yılları arasında genel ihracatımız yüzde 180 
oranında artarken sınır komşularımıza yaptığımız ihracat 
yüzde 620 artış gösterdi. İhracatımızın yarısına yakını kara 
sınır kapılırımızdan gerçekleşirken ortalama işlem süreleri 
kırk dakikadan on dakikaya kadar geriledi. 

TOBB bugüne kadar 190 milyon Dolar harcadı 

Gümrük kapılarına yapılan yatırımları “Daha fazla ticaret, 
daha iyi ülke tanıtımı ve daha düzgün bir sınır güvenliği” 
olarak özetleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sınır 
kapılarımızın modernizasyonu için bugüne kadar 190 mil-
yon Dolar harcadıklarını söyledi. 
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Başörtüsü yasağı vicdanı sızlatıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, dünyada işsizlik, enerji güvenliği, gıda gü-
venliği konularında tartışılırken, Türkiye’de üniversitelerde 
kılık kıyafetin nasıl olması gerektiğinin tartışıldığına dikkati 
çekti ve ’Enerjimizi o kadar lüzumsuz şeylere veriyoruz ki...
Doğru şeyleri tartışmalıyız, başörtüsü konusuna takılıp kal-
mamalıyız’’ dedi. 

Başörtüsü konusunun vicdanını sızlattığını dile getiren Rifat 
Hisarcıklıoğlu, sorunun bireysel özgürlükler çerçevesinde 
çözülmesi gerektiğini söyledi. 

“Birisinin başörtüsü var diye eğitim hakkının elinden alın-
masını ben kesinlikle kabul edemiyorum. Üniversite kılık 
kıyafetin bekçisi olamaz’’ diyen Hisarcıklıoğlu, Cumhuriye-
tin Türk insanına kazandırdığı en önemli şeyin fırsat eşitliği 

olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini kaydetti. Gençlere 
güven duyulması, başlarına ne örttüklerine değil, başlarının 
içini nasıl doldurduklarına bakılması gerektiğini vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu üniversiteye herkes öz-
gürce, başı açık ya da kapalı girecektir” dedi.

Üniversitelerin üretken olabilmeleri için fi kir özgürlüğünü 
sağlamaları gerektiğini, eğitim sistemindeki tüm yasakların 
kaldırılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğ-
lu, “Dünyada güneş tekrar doğudan doğmaya başladı. Bu 
güneş Anadolu coğrafyasına doğru geliyor. Eğer biz iyi ha-
zırlanabilirsek o güneş bu topraklardan doğacak, dünyanın 
ekonomik lideri Türkiye olacaktır” dedi. 
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Kılık kıyafetin bekçisi olmayın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
saraklıoğlu, dünyada işsizlik, enerji güvenliği, gıda güvenliği 
konulan tartışılırken Türkiye’de üniversitelerde kılık kıyafe-
tin nasıl olması gerektiğinin tar aşıldığına dikkati çekti ve 
“Enerjimizi o kadar lüzumsuz şeylere veriyoruz ki... Doğru 
şeyleri tartışmalıyız, başörtüsü konusuna takılıp kalmama-
lıyız” dedi. Başörtüsü konusunun vicdanını sızlattığını dile 
getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunun bireysel özgürlükler 
çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi. “Birisinin ba-
şörtüsü var diye eğitim hakkının elinden alınmasını ben ke-
sinlikle kabul edemiyorum. Üniversite kılık kıyafetin bekçisi 
olamaz” diyen Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetin Türk insanına 
kazandırdığı en önemli şeyin fırsat eşitliği olduğunu, bunun 
sağlanması gerektiğini kaydetti.

Örtüye değil içine bakın

Gençlere güven duyulması, başlarına ne örttüklerine değil 
başlarının içini nasıl doldurduklarına bakılması gerekliğini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu üniversite-
ye herkes özgürce, başı açık ya da kapalı girecektir” dedi. 
Üniversitelerin üretken olabilmeleri için fi kir özgürlüğünü 
sağlamaları gerektiğini, eğitim sistemindeki tüm yasakların 
kaldırılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğ-
lu, “Dünyada güneş tekrar doğudan doğmaya başladı. Bu 
güneş Anadolu coğrafyasına doğru geliyor. Eğer biz iyi ha-
zırlanabilirsek o güneş bu topraklardan doğacak, dünyanın 
ekonomik lideri Türkiye olacaktır” dedi.

13 Ekim 2010
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‘Gecikme faizi tefeci faizinin üzerinde’
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 
düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2010’ ödül 
töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye , bir seçim 
sarmalına girmiştir. Yapısal reformların yapılabilmesi 
seçim sarmalında çok zordur. Yapısal reformlar yapıl-
mazsa rakiplerimiz bizi geçecek, haberiniz olsun” ifa-
desini kullandı.

‘1950 model Ticaret Kanunu’ tanımını kullanan Hisar-
cıklıoğlu, bu konuda seçimler öncesinde Başbakan’ın 

yeni yasa için kendilerine söz verdiğini anımsattı. Hi-
sarcıklıoğlu, “Vergi prim borçlarının yeniden yapılandı-
rılması, borçlarıyla beraber, gecikme faizleriyle bera-
ber, buradaki rakam 90 milyar TL’dir. Ancak gecikme 
faizlerinde çok büyük bir adaletsizlik var. Adam bir 
kez borcunu ödeyememe durumuna düşünce, zaten 
ödenmez bir faiz yükü olduğundan ödemiyor. Adamın 
ahlakını kim bozuyor, bizzat sistemin kendisi bozuyor. 
Sen devlet olarak kaçla borçlanıyorsun yüzde 9. Peki 
benden ne alıyorsun yüzde 30” dedi.
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İşadamlarından ‘yapılandırma kapsamı 
genişletilsin’ çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gündemdeki borçları yeniden yapılandırma paketine, odalara olan 
borçlar, stok affı ve matrah artışının da eklenmesini isterken, ‘Vergisini zamanında ödeyene sosyal gü-
venlik primindeki 5 puanlık indirime benzer bir uygulama yapılsın’ dedi

DENİZ ÇİÇEK  - ANKARA

Hükümet, kamu alacaklarına yönelik yeniden yapılandırma 
hazırlığını sürdürürken, iş dünyasından ‘af paketinin kapsa-
mının genişletilmesi’ talebi geldi. TOBB’un 6’ncı Ticaret ve 
Sanayi Şurası’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, hükümetin yeni-
den yapılandırma paketine değinerek, bu kapsama, şirket-
lerin odalara olan borçları ile stok affı ve matrah artırımının 
da eklenmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, ‘Vergi yükümlülüklerini 
zamanında yerine getiren mükellefl eri ödüllendirmek ve teş-
vik etmek bakımından, sosyal güvenlik primindeki 5 puanlık 
indirime benzer bir uygulamanın yapılması da son derece 
yerinde olacaktır’ dedi.

Şuranın basına kapalı bölümünde ülkenin dört yanın-
dan gelen oda ve borsa başkanları söz alarak, Başbakan 

Erdoğan’dan şu taleplerde bulundular: • Ekonomik Sosyal 
Konsey işlevsel hale gelmeli. • Elektrik faturalarının için-
deki TRT payından, sanayicinin TRT’ye yaptığı ödemeler 
kaldırılsın. • Etteki KDV ve leasing vergisi yüzde 1’e insin. 
• Perakende Yasası acilen yürürlüğe girmeli • Yeşil kartın iş-
gücü piyasalarını bozucu bir etki yaratmaması için yeniden 
düzenlenmeli. • Kıyılarda turizm işletmelerinin 12 ay çalışa-
bilmesini sağlamak için, ölü sezonlarda işletmelere vergi ve 
SSK indirimi sağlanmalı.

Başbakan’a mantı yedirme gecikmesi

SAAT 14.00’te başlayacağı belirtilen toplantı, 40 dakika ge-
cikmeli başlarken, Hisarcıklıoğlu gecikmenin nedenini şöyle 
açıkladı: ‘Sayın Başbakan’ın mantıyı çok sevdiğini bildiğim 
için ona mantı ikram etmek istedim. Ancak Başbakan size 
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ayıp olacağını söyledi. Ben de sizin misafi rperver olacağını-
zı söyleyip Başbakan’ı ikna ettim’.

Olsun da üniversiteli işsiz olsun

ŞURADA konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da iş-
sizlik rakamlarının kriz öncesi seviyelere döndüğüne dikkat 
çekerek, ‘İşsiz kesim, ‘ne iş olsa yaparım’ mantığından iş 
seçme noktasına geldi. Bu da toplumda sorunların çözüle-
ceğine dair aceleciliği artırdı. Sorunları bir günde bir gece-
de çözmeyi isteriz ama elimizde sihirli değnek yok’ dedi. 78 
yeni üniversite kurma kararına gelen eleştirileri anımsatan 
Erdoğan, ‘Bu kararımız duyulunca ‘Üniversite bitirip de ne 
olacak, üniversiteli işsizler mi olacak’ dendi. Olsun da üni-
versiteli işsizler olsun. Bugün ABD ve Batıda da üniversiteli 
işsizler var. Zaman bunları halledecek’ diye konuştu.

TÜSİAD’ı kastetti, destek vermiyorlar diye sitem etti

ÜLKEDEKİ güven ve istikrarı korurken zaman zaman yalnız 
bırakıldıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: ‘İstik-
rar ve güveni muhafaza etmede gereken desteği göreme-
dik. Tüm kesimlerin sorgusuz sualsiz bizi desteklemesinden 
bahsetmiyorum. Ama siyaset üstü ve toplumun tümünü il-
gilendiren konularda muhalefet, iş dünyası ve diğer kesim-
lerde yaşanan tereddüt, bizi ciddi olarak rahatsız ediyor. 
Herkesin terörün sona ermesini arzu ettiklerini biliyorum. 
Ama tüm enerjisini otaya koyması gereken kesimler bekle 
gör tavrına giriyor. Destek veren sivil toplum örgütlerine te-
şekkür ediyorum. Süreç başarılı olursa destekler, başarısız 
olursa sıyrılırım mantığını görüyorum. Oysa terörün hedefi  
istikrardır.’ Başbakan Erdoğan’ın isim vermeden TÜSİAD’ı 
kasteden bu sözleri, salondan büyük alkış aldı.
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Borcunu Düzenli Ödeyen de Vergi Ödülünü 
Kapacak 
Bakan Şimşek, borçlara ödeme kolaylığı getirilirken, vergisini düzenli ödeyen mükellefleri de ödüllendir-
me mekanizması için çalıştıklarını, bunu, özellikle beyana dayalı ödemeler için düşündüklerini söyledi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da halen uygulanan prim borcu olmayanlara 5 puanlık indirim benzeri 
ödüllendirme istedi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve prim başta olmak 
üzere devlete olan tüm borçlara ödeme kolaylığı getiren pa-
ket ile ödemelerini düzenli yapanların cezalandırıldığı eleş-
tirilerini dikkate aldıklarını, dürüst mükellefl erin ödüllendiril-
mesi için de bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şimşek, önceki 
akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşme-
lerinde CHP, MHP ve BDP’li milletvekillerinin, yeniden ya-
pılandırma yapılırken dürüst mükellefi n cezalandırılmaması 
gerektiği konusundaki uyarılarıyla karşılaştı. Muhalefet mil-
letvekilleri, ödemelerini düzenli yapan mükellefl ere yönelik 
teşvik edici düzenlemeler istediler. 

Başbakan’dan Pakete Onay 

Bakan Şimşek, borçların yeniden yapılandırılmasında dü-
rüst mükellefl erin ödüllendirilmesi üzerinde hassasiyetle 

durduğunu belirterek, bu konu üzerinde çalışılmasını iste-
diğini söyledi. Şimşek, “Beyana dayalı kısımlar üzerinde bir 
şeyler yapılabilir mi arkadaşlara çalışın dedim ama şu an 
itibarıyla son şekli verilmediği için bir taahhütte bulunmak 
istemiyorum” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığın-
da toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da (MYK), 
borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili paketi ele aldı. 
Erdoğan, vergi ve prim borçlarının yanı sıra öğrenci kredi-
lerinden OGS alacaklarına, elektrik, su, emlak vergisi borç-
larına kadar devlete olan yaklaşık 300 farklı borç kaleminin 
yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakete onay verdi. 

Varlık Barışı da Girebilir 

Pakette matrah artıran mükellefl ere geriye dönük vergi in-
celemesi yapılmaması öngörülürken, yılbaşında sona eren 
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Varlık Barışı’nın da uzatılması yoluna gidilecek. Daha önce 
Varlık Barışı çerçevesinde taahhüt ettiği parayı yurda ge-
tiremeyen Ali Türkan ve onun durumundaki kişilere de bir 
hak daha tanınmasının planlandığı bildirildi. Kapalı alanlar-
da sigara içme, şeker kotasının ihlali ve alkollü araç kulla-
nımı gibi durumlarda verilen cezaların ise kapsam dışında 
tutulması öngörülüyor. Torba kanun tasarısının önümüzde-
ki günlerde TBMM’ye sunularak bu ay yasalaştırılması bek-
leniyor. 

Devletle Barışılıyorsa 2B’de Kapsama Girsin 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kamuya olan borçların yeniden yapılandırıl-
ması kapsamına, şirketlerin odalara olan borçları ile stok 
affı ve matrah artırımının da eklenmesinde büyük fayda 
gördüklerini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı 6. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’nda iş dünyası 
isteklerini içeren bir sunum yaptı. Şûrada konuşan Hisar-
cıklıoğlu, yeniden yapılandırma özellikle vatandaşla, milleti, 
devleti barıştıracak ve devletin bütçesine çok büyük kaynak 
girdisi sağlayacak 2B meselesini geniş anlamıyla bu şekilde 
değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Yeşil Kartı Çözüyoruz 

Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün ile birlikte, yaklaşık üç saat 
TOBB temsilcilerinin, sorun ve taleplerini dinledi. Erdoğan, 
yeşil kart uygulamasının istihdam piyasasını tehdit ettiği yö-
nündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: 
“Yeşil kart olayını istihdam paketi içinde çözüyoruz, insanlar 
çalıştığı halde sigortalı olmak istemiyor; 100 TL daha fazla 
para alıp yeşil kartlı olmak istiyor. Bunlar hoş şeyler değil.” 

İşadamları Ne İstedi? 

• Borçlarını düzenli ödeyenlerin, ileriye dönük borçları yeni-
den yapılandırılıp ödüllendirilmeli. 

• Büyük mağazaların kendi markaları ile sattıkları ürünlere 
bir üst sınır getirilmeli. 

• Et ve Balık Kurumu piyasada oyuncu değil, düzenleyici 
kurum olmalı. 

• Süt tozu tesisleri kurularak üretimin fazla olduğu dönem-
lerde arz fazlasından süttozu üretilmeli. 
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Vergi-prim kolaylığı TOBB’a yetmedi stok affı ve 
matrah artırımı da istedi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması kapsamına şirketlerin 
odalara olan borçlarının da eklenmesini ayrıca stok affı ve matrah artırımının da sağlanmasını istedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kamuya olan borçların yeniden yapılandırıl-
ması kapsamına, şirketlerin odalara olan borçları ile stok 
affı ve matrah artırımının da eklenmesinde büyük fayda gör-
düklerini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı 
sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün de katıldığı 6’ncı 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan Hisarcıklıoğ-
lu, ilk defa iş dünyasının yıllardır talep ettiği kamu ve özel 
sektör arasında kurumsal bir diyalog mekanizmasının kurul-
masının AK Parti Hükümeti döneminde mümkün olduğunu, 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın bu konuda en yüksek 
istişari platform konumuna geldiğini anlattı.

Beyaz sayfa açmak için

Yüksek gecikme faizlerinin, son yapılan değişikliklerle be-
raber makul oranlara indirildiğini, vergi ve prim borçlarının 

yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı-
nı hatırlatan Hisarcıklıoğlu, reel sektörü rahatlatan, müte-
şebbisi fabrikasına, tüccarı dükkanına döndüren bu adımlar 
için, hükümete teşekkür etti. TOBB Başkanı, küresel eko-
nomi krizi sonrasında, kamu idaresi ile reel sektörü barıştır-
mak, beyaz bir sayfa açmak açısından, kamuya olan borçla-
rın yeniden yapılandırılması kapsamına, şirketlerin Odalara 
olan borçları ile stok affı ve matrah artırımının da eklenme-
sinde büyük fayda gördüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu 
kapsamda özellikle vatandaşla, milleti, devleti barıştıracak 
ve devletin bütçesine çok büyük kaynak girdisi sağlayacak 
2B meselesini geniş anlamıyla bu şekilde değerlendirmek 
gerektiğini vurguladı.

Zamanında ödeyen de

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi yükümlülükle-
rini zamanında yerine getiren mükellefl eri ödüllendirmek 
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ve teşvik etmek bakımından, sosyal güvenlik primindeki 5 
puanlık indirime benzer bir uygulamanın yapılmasının da 
son derece yerinde olacağını bildirdi. Türkiye için küresel 
krizin geride kaldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şimdi kriz 
sonrası dönemde yüksek büyümeyi sürdürmek için gerekli 
yapısal tedbirleri almanın zamanı olduğuna işaret ederek, 
“Dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olmayı hedefl ediysek, 
iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam etmeliyiz. Zira, 
bunun sonucunda bizi bekleyen büyük bir ödül var” diye 
konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Almanya’daki verimlilik 
düzeyini yakalaması halinde, milli gelirinin 3’e katlanacağı-
nı, GSMH’nın 2 trilyon dolara çıkacağını ve dünyanın 8’inci 
büyük ekonomisi olunacağını anlattı.

Mantı yedik toplantıya geç kaldık

TOPLANTININ önceden duyurulan saatten 35 dakika geç 
başlamasının gerekçesini de açıklayan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bu gecikmenin kendisinden kaynaklandığını 
belirterek özür diledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mantı sevdiğini bildiği için mantı hazırlattığını anlatan Hisar-
cıklıoğlu, gecikmenin mantı yemekten kaynaklandığını be-
lirterek, mantı yemekle ilgili Başbakan Erdoğan’la arasında 
geçen diyaloğu şöyle aktardı: “Sayın Başbakanımızın man-
tı sevdiğini biliyorum. Geldiği zaman ben ısrarla kendisine 
(Gel mantı yemeğe seni çıkartayım) dedim. O’da özellikle 
(Sizlerin salonda hazır olduğunu, sizlere karşı ayıp olacağı-
nı) ifade ettiler. (Ben toplantıya gireyim de karnım aç olsun) 
dedi. Ben (hepimizin misafi risin sen, bunu oda başkanları-
ma söyleyeceğim) dedim”. 

Erdoğan: Seçim yakın diye bütçede popülizm olmaya-
cak

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, 2011 genel seçimlerinin 
Haziran’ın ikinci haftasında yapılacağını belirterek şöyle ko-
nuştu: “2011 seçimlerinde aynı şekilde haziran ayına, bir 

ay kadar öne çekiyor, yani seçimleri, fevkalade bir durum 
olmadıktan sonra inşallah haziranın ikinci haftasında yap-
mayı düşünüyoruz. Seçimler yakın diye popülizm bütçenin 
hiçbir satırında kendisine yer bulamaz. 2009 yerel seçim-
lerinde ve en son halk oylamasında piyasaların dalgalan-
madığını, mali disipline ve para politikalarına tam bir güven 
sergilediklerini gördük. Seçim kelimesinin teleffuz edildiğin-
de tüm dengelerinin alt üst olduğu bir yapı vardı Türkiye’de. 
Şu anda seçime 7 ay kalmasına rağmen, ekonomiye ve 
ekonomi politikalarına güvenin sarsılmadan sürdüğünü mü-
şade ediyoruz.”

Kurlarda sıkıntı sürüyor ihracatta harç yükü de çok

“ÖNÜMÜZDEKİ dönemde döviz kazandırıcı faaliyetlerde, 
döviz kuruna dayalı sıkıntılar devam edecek gibi gözükü-
yor” diyen Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Programda, döviz kur-
larında enfl asyonun üzerinde bir yükselme öngörülmediğini 
hatırlattı. Döviz kurlarındaki gerileme sürdükçe, ihracat ve 
turizm gibi döviz kazandıran faaliyetleri cezalandıran, itha-
latıysa teşvik eden bir ülke haline gelindiğini belirten Hisar-
cıklıoğlu, burada bir denge politikasına ihtiyaç bulunduğunu 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Hem sanayicimiz, turizmcimiz reka-
bet edebilir olsun, hem de yurt içinde enerji ve fi nansman 
maliyet artışları sınırlı kalabilsin. Bunun sağlamak üzere 
sanayide ve turizmde rekabet gücümüzü korumamızı sağ-
layacak yeni politikalara ihtiyaç var” diye konuştu. Bunları 
3 ana başlık altında sıralayan Hisarcıklıoğlu, birincisinin, 
girdi maliyetlerinin düşürülerek, sanayinin rekabet gücünün 
artırılması olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarının 
kontrol dışında olduğunu belirterek, bu yüzden üretim ve ta-
şıma maliyetlerinin nasıl düşürebileceğinin üzerinde çalışıl-
ması gerektiğini ifade etti. 
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“Vergilerini zamanında ödeyenler desteklensin’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, borç yapılandırılması kapsamına 
şirketlerin odalara olan borçları ile stok affı ve matrah artırımının da eklenmesini istedi. “Vergilerini za-
manında yatıran teşvik edilmeli” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, prim indirimine benzer bir uygulamanın ya-
pılabileceğini kaydetti. 

Prim indirimi uygulanabilir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, borç yapılandırılması kapsamına, şirketlerin odalara olan 
borçları ile stok affı ve matrah artırımının da eklenmesini istedi. 
6’ncı Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan Hisarcıklıoğ-
lu, “Vergisini zamanında yatıranlar teşvik edilmeli. Prim indirimine 
benzer bir uygulama yapılabilir” dedi. Türkiye için krizin geride kal-
dığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, büyümeyi sürdürmek için yapısal 
tedbirlerin zamanı olduğunu söyledi. 

Büyüme potansiyeli yüksek 

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olmayı 
hedefl ediysek, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam etmeli-
yiz. Zira, bunun sonucunda bizi bekleyen büyük bir ödül var” diye 
konuştu. 2010’da büyümenin yüzde 6.8 olarak tahmin edildiğini 
kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak yüzde 7.5 civarında 
bir ekonomik büyümeye ulaşacağımızı öngörüyoruz. 20112013 
arasındaki üç yılda ise ortalama büyüme yüzde 5 olarak hedefl eni-
yor. Türkiye’nin büyüme potansiyeli bunun üzerinde” diye konuştu. 

3 yılda 1.5 milyon yeni istihdam

Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 5’lik büyümenin işsizliğe çözüm olma-
yacağını belirterek şöyle konuştu: “Daha yüksek bir ekonomik bü-
yüme hedefl enmeli. Bu yönde kamuözel sektör birlikte çalışma-
lı.” Orta Vadeli Program’a göre gelecek üç yılda istihdamda 1.5 
milyonluk artış beklendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör 
olarak 3 yılda 1.5 milyon yeni istihdam sağlayacağımıza inanıyo-
rum” dedi. 

Gecikmenin sebebi ‘mantı’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının 35 dakika gecik-
mesinin gerekçesini kürsüden şöyle açıkladı: “Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın mantı sevdiğini biliyorum. Başbakanımız geldiği za-
man ısrarla kendisine ‘Gel seni mantı yemeğe çıkartayım’ dedim. 
O da sizlere karşı ayıp olacağını ifade ettiler. Ben de ‘Oda baş-
kanlarımın misafi risin. Herkes bunu mazur görecektir’ karşılığını 
verdim.”
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Affı imzaladı
Başbakan Erdoğan, vatandaşların borçlarına ödeme kolaylığı getiren düzenlemeyi onayladı. Faizler 
silinecek, en az 12 taksit yapılacak...

ŞERİFE GÜZEL

300’e yakın kalemde borç ve vergi affı getiren düzenleme, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Er-
doğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun önceki günkü 
toplantısında, su ve elektrikten emlak vergisine, trafi k ce-
zasından SSK primine ve ihtilafl ı alacaklara kadar geniş bir 
yelpazede borçları yeniden yapılanmayı öngören torba ya-
saya vize verdi. Üst kurulların kestiği cezaların düzenleme-
ye eklenip eklenmemesiyle ilgili inceleme ise sürüyor. Faiz-
leri silip borçları taksitlendirecek düzenlemeyle ilgili olarak 
yetkililer şu bilgiyi verdi: “Anaparalar sabit olmak kaydıyla 
kamu alacaklarının en az 12 aylık taksitlerle yeniden yapı-
landırılması üzerinde çalışıyoruz. Elektrik borçları için özel 
sektör ile de görüşmeler yürütülüyor.”
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‘Artık ayar alan değil, ayar yapan 
işadamlarımız var’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği 6. Türkiye Tica-
ret ve Sanayi Şûrası’nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “8 yıl 
önce farklı bir bakış vardı ama bugün daha farklı bir özgüvenle dünyaya 
da, ülkeme de farklı bakan bir girişimcim var. Yani şu anda ayar yapılan 
veya ayar alan değil, ayar yapan işadamları var. Bundan iftihar ediyorum.” 
dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Sanayi Bakanı 
Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte bir basın top-
lantısı düzenleyen Erdoğan, şûraya katılanlara teşekkür etti. 

Başbakan Erdoğan, küresel krizin başladığı 2008 yılının sonlarında sıkça 
felaket senaryolarının yazılması sebebiyle iş dünyasının ciddi tereddütler 
yaşadığını dile getirerek, “Hükümet olarak bu tereddütleri kaldırmak için 
yoğun seferberlik ilan ettik. Küresel krizin en az ölçüde Türkiye’yi etkileye-
ceğini, çok açık ve net söyledik. Nitekim özel sektörümüz, iş dünyamız tüm 
bu felaket senaryolarına, felaket tellalarına kulak asmadı ve kriz sürecini 
fırsata dönüştüren girişimcilerimiz de oldu.” diye konuştu. Bir gazetecinin, 
devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sorusu üzerine de 
Erdoğan, işin son aşamasına geldiklerini ve bayramdan önce bitirilmesinin 
müjde niteliğinde olacağını ifade ederek, “Çok fazla sürmeyecek zannedi-
yorum. Artık son aşamaya geldik.” açıklamasını yaptı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, , Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 
üç yılda istihdamda 1,5 milyonluk artış beklendiğini belirterek buna inan-
dığını söyledi. Son bir yılda özel sektörde sigortalı çalışan sayısının 920 
bin arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Yani hem istihdamı artırıyoruz hem de 
kayıtlı ekonomiyi büyütüyoruz. Öte yandan daha yüksek bir büyüme hedefi  
benimser ve bu hedefl e uyumlu istihdam piyasası reformlarını hayata ge-

çirirsek, istihdamı daha da fazla artıracağımıza inanıyorum.” dedi. Hisar-
cıklıoğlu, hükümetin vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına 
yönelik çalışmasına destek verdi. “Reel sektörü rahatlatan, müteşebbisi 
fabrikasına, tüccarı dükkanına döndüren bu adımlar için teşekkür ediyo-
ruz.” diyen Hisarcıklıoğlu, yapılandırmanın kapsamına şirketlerin odalara 
olan borçları ile stok affı ve matrah artırımının da eklenmesinin faydalı ola-
cağını kaydetti. 

Vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefl erin ödüllendi-
rilmesi gerektiğini aktaran TOBB Başkanı, “Bu mükellefl eri ödüllendirmek 
ve teşvik etmek bakımından, sosyal güvenlik primindeki 5 puanlık indirime 
benzer bir uygulamanın yapılması da son derece yerinde olacaktır.” öne-
risinde bulundu. Perakende sektörünün düzenlenmesi gerektiğini aktaran 
Hisarcıklıoğlu, dünyanın hiçbir yerinde 500 milyar dolarlık bir pazarın KO-
Bİ’leri ezen bir anlayışta bırakılmadığını kaydetti. 

MURAT YALÇINTAŞ: SUÇSUZ OLDUĞUM ORTAYA ÇIKACAK 

Ankara’ya çıkarma yapan TOBB yönetimi rüşvet operasyonu kapsamın-
da gözaltına alınan ve Ankara Adliyesi’ndeki sorgusunun ardından tutuk-
lanarak cezaevine konulan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat 
Yalçıntaş’ı da unutmadı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 13 yönetim ku-
rulu üyesi önceki gün cezaevinde Yalçıntaş’ı ziyaret etti. Edinilen bilgile-
re göre ziyaret sırasında Yalçıntaş’ın moralinin yüksek olduğu öğrenildi. 
Yalçıntaş’ın yönetim kurulu üyelerine ziyaret esnasında. “Moralim gayet 
iyi. Türk adaletime güveniyorum. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak.” dediği 
belirtiliyor. 

'1
0

KA
SIM



w w w . t o b b . o r g . t r162

Basında TOBB

6 Kasım 2010

Ekonomide tek reçete var: 
Daha fazla girişimci

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin ‘Hacıyatmaz’ gibi olduğunu be-
lirterek, ‘Hacıyatmaz, ne yaparsanız yapın hep ayağa kal-
kar. Girişimciler de hacıyatmaz gibi ayakta kalmasını bilmeli’ 
dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un himayesinde gerçekleştirilen 
Global Girişimcilik Haftası etkinliklerini tanıtmak amacıyla 
düzenlenen basın toplantısında bütün dünya ekonomileri-
nin elinde tek bir reçete olduğunu bunun da, girişimci sa-
yısını artırmak olduğunu söyledi. TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Aynur Bektaş da 1.3 milyon girişimcinin sa-
dece 80 bininin kadın girişimci olabildiğine dikkati çekerken, 
kurul olarak, en büyük işkadını teşkilatını oluşturarak 78 ilde 
1440 iş kadınına ulaştıklarını kaydetti.
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1.3 milyon girişimcinin 80 bini kadın
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Gülden Yılmaz, 
Hisarcıklıoğlu ve Aynur Bektaş girişimcilik kavramının ortak bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ekonomi Servisi  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş kadın iş-
sizlerin yüzde 20’leri bulduğu İstanbul’da kalkınma ajansla-
rının rotasını mutlaka kadına çevirmek gerektiğini kaydetti.

TOBB’un himayesinde gerçekleştirilen Global Girişimcilik 
Haftası ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Bektaş, 1.3 
milyon girişimcinin sadece 80 bininin kadın girişimci olabil-
diğine dikkati çeken Bektaş, bu sayının artması için çalıştık-
larını söyledi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, gi-
rişimciliğin ‘hacıyatmaz’ gibi olduğunu belirterek, “Hacıyat-
maz, ne yaparsanız yapın hep ayağa kalkar. Girişimciler de 
hacıyatmaz gibi ayakta kalmasını bilmeli” dedi. Girişimcilik 
kavramının moda olduğu için değil, tam tersine büyük ve 
ortak bir ihtiyaç olduğu için ön plana çıktığını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Hele hele, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler 
için bu çok daha önemli hale geldi. Çünkü bizim için zengin-
leşmenin de kaynağı bu” diye konuştu.
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Girişimci artarsa işsizlik azalır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iş bulma değil iş verme hedefini aşıladığını belirten TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim hazinemiz girişimci ruhudur. Girişimci ‘hacıyatmaz’ gibi olmalı. Onun 
gibi, ne olursa olsun ayakta kalmalı” dedi. 

Hacıyatmaz gibi kalkar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, girişimciliğe büyük önem verdiklerini, iş bulma 
değil, iş verme hedefi ni aşıladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Girişim ‘Hacıyatmaz’ gibidir. Anadolu’da eskiden çocuklar 
‘Hacıyatmaz’la oynardı. Hacıyatmaz, ne yaparsanız yapın 
hep ayağa kalkar” diyerek girişimcilerin ayakta kalmayı bil-
mesi gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Hazinemiz giri-
şimci ruhumuz. Yapmamız gereken, gençlerimize bu azmi 
aşılamak” dedi. 

İşsizliğin tek çaresi 

TOBB’un gerçekleştirdiği Global Girişimcilik Haftası’nı tanıt-
mak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bütün ülkelerin önündeki en büyük sorunun işsizlik 
olduğuna dikkat çekerek, “Bütün ekonomistler ve hükümet-
ler işsizlikle mücadelenin uzun zaman alacağı açıklamasın-
da bulunuyorlar. Bütün dünya ekonomilerinin elinde işsiz-

likle ilgili tek reçete var: Girişimci sayısını arttırmak. Bizim 
gibi gelişmekte olan ülkeler için zenginleşmenin de kaynağı 
bu” dedi. 

‘Ekonomi büyüyor ama kadın güçlenmiyor’

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Kü-
resel Cinsiyet Eşitliği raporuna göre; Türkiye’nin, kadının 
ekonomiye katılma sıralamasında 134 ülke arasında son-
dan 4’üncü olduğunu belirtti. Aynur Bektaş, ‘Ekonomi bü-
yüyor, kadının ekonomideki yeri güçleniyor” diye konuştu. 

Türkiye’deki 1.3 milyon girişimcinin 80 binin kadın olduğuna 
dikkat çeken Aynur Bektaş, “78 ilde 1440 iş kadınına ulaş-
tık. Bu sayı artacak. Oda ve borsa meclislerinde görev alan 
kadın girişimci sayısını yüzde 192 artırarak 51’den 149’a 
çıkardık. Hedefi miz, 500 kadının meclislerde yer alması” 
diye konuştu.

'1
0

KA
SI

M



w w w . t o b b . o r g . t r 165

Basında TOBB

7 Kasım 2010

Teknogirişimciye destek artırılacak
Teknogirişim sermayesi desteğini ve risk sermayesi şirketlerini artıracaklarını söyleyen Sanayi Bakanı Er-
gün, 2011’den itibaren 300 teknogirişimciyi destekleyeceklerini bildirdi. 

Tüm dünyada kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsa-
mında, dün Ankara’da TOBB Girişimcilik Kongresi düzen-
lendi. Genç girişimci adaylarıyla iş dünyasının önemli tem-
silcilerinin buluştuğu kongrede konuşan Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, bankaların risksiz ortamlara yatırım 
yaptıklarına dikkati çekerek, girişimciler için bankacılıktan 
ayrı fi nansman yöntemlerinin harekete geçirilebileceğini, bu 
konuda çok güçlü bir atılım yapılması gerektiğini söyledi. 

Yeni model şart 

Gerek teknogirişim sermayesi desteği gibi projelerle ge-
rek risk sermayesi şirketlerini artırarak, girişimciliğin, ser-
maye sahibi olmaya bağımlılıktan kurtarılabileceğini be-
lirten Ergün, destek sağlanacak teknogirişimci sayısını 
yıllık 100’den 300’e çıkarmayı planladıklarını ve 2011’den 
itibaren bu sayıda girişimciyi destekleyeceklerini bildirdi. 
Girişimcilere 100 bin lira karşılıksız destek veriliyor. Ergün, 
2003’den bu yana 400 binin üzerinde yeni şirket açıldığı-

nı, kapanan şirket sayısının ise 80 bin civarında kaldığını 
ve yeni yatırımların önemli bir kısmının da yeni girişimciler 
tarafından yapıldığını anlattı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu da, dünyayı ve ülkeyi değiştirecek kişilerin girişimciler 
olduğuna işaret ederek, girişimciliğin çok önemli olduğunu 
anlattı. 

Sabancı herkese kravat çıkarttı

Girişimcilik Konferansı’nda konuşan TOBB Genç Girişim-
ciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ilginç bir uygulama yap-
tı. Konuşması öncesinde salondaki herkesin kravatlarını 
çıkarmasını istedi. Sabancı’nın isteği üzerine salondakiler 
kravatları teker teker çıkardı. Israrlarına rağmen kravatlarını 
çıkarmak istemeyenlere de teker teker seslenerek, “Lütfen 
beyefendi, siz de çıkarır mısınız” dedi. 
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Sermayenin dönüşümü hızlandı 
Küresel şirketlerin rekabet edebilmek için Araştırma Ge-
liştirme faaliyetlerine aktardığı kaynak, gelirlerinin yüzde 
30’una kadar ulaştı. 

Bu ne anlama geliyor? 

Yenilik yapan, farklılık yakalayan şirketlerin öne çıktığı bir 
dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönemde en büyük sermaye 
akıl ve bilgi hammaddesini mamul maddeye dönüştürebilen 
insan kaynağı. 

Bunun için üniversite mezunu olmak da gerekmiyor. 

Çalışanları ve genç nesli icat ve yenilik konusunda teşvik 
etmek, onların önünü açmak yeterli. 

* * * 

Amerika’daki üniversitelerin özel sektörle koordine çalışma-
larını yatırımlardan takip edebiliyorsun. 

Örneğin geçen sene en büyük yatırım biyoteknoloji, endüst-
riyel ürünler ve enerji sektörlerine yapılmış. 

Batı Amerika’daki üniversitelerin birçok başarılı projeyi yü-
rüttüğü Silikon Vadisi ülke genelindeki yatırımların yüzde 
45’ini oluşturuyor. 

* * * 

Amerikan işgücünün yüzde 30’u yani yaklaşık 40 milyon kişi 
yenilikçi sınıfa mensup. 

Görevleri problem çözmek, inovasyon yapmak. 

Eğitimlerini kullanarak kompleks konulara çözüm üretmek. 

Bizde girişimcilik neden çok önemli? 

Çünkü Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik. 

TÜİK’e göre 5 milyon 800 bin kişi işsiz var. 

36 milyon kişi 28 yaş üstünde. 

Neredeyse her 6 kişiden biri ve tarım dışı alanda her 3 
gençten biri işsiz. 

Bunun çözümü nedir? 

Türkiye’nin girişimci sayısını artırmak. 

* * * 

Girişimcilik için sermayenin belirleyici olmadığını facebook 
ile twitter’ı kuran gençler ispatladı. 

Yarınların küresel ekonomisini, okul derslerinden başka 

'1
0

KA
SI

M



w w w . t o b b . o r g . t r 167

Basında TOBB

bir şeyle ilgilenmeyen karneleri çok parlak öğrenciler değil, 
haylaz olarak ya da tembel olarak görülen ama zehir gibi 
kafası çalışan yenilikçi genç nesil şekillendirecek. 

Yani arka sıralardaki gençler. 

* * * 

Başarı artık takım işi. 

Çalışanları iş ortağı görmeden paraya ulaşmak isteyen pat-
ronlar dönemi bitti. 

Başarılı olmanın 5 temel ilkesi 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun benimsediği başarılı 
olmanın 5 ilkesi: 

İşten artmaz, dişten artar: Gelir giderden fazla olacak. Ne 
kadar kazanırsanız kazanın gider, gelirden çoksa başarısız 
olursunuz. 

Hafızasına güvenen yanılır: Hafızanıza güvenirseniz yüzde 
100 yanılırsınız. Emir de alsanız, emir de verseniz muhak-
kak yazın. 

İşin hilesi dürüstlüktür: Kazanmak istiyorsanız dürüst ola-
caksınız. Dürüst olan kısa vadede bazen kaybedebilir ama 
uzun vadede mutlaka kazanır. 

Önce kontrol, sonra itimat: Çalışanlar sizin kontrol ettiğini-
zi hissettiği zaman işini titizlikle yapar. Kontrol etmediğinizi 
hissettiklerinde başarısızlık başlar. 

İşte idare olmaz: Arkadaşlıkla işin prensipleri ayrıdır. İşte bi-
rilerini idare etmeye başladığınızda, iş yerindekiler sizi idare 
etmeye başlar. 

Maalesef gençlik bunu yedi 

Giysilerimizden yediklerimize, okuduklarımızdan seyrettiği-
miz fi lmlere ve dinlediğimiz müziğe kadar her şeyin aynileş-
tiği bir dünyada yaşıyoruz. 

Farklı düşünmeyi başarmak çok zor. 

Yeni nesil de bunun farkında. 

Farklı olmak peşinde koşuyor ancak bilgi donanımı yok. 

Farklılığı yüzeysel olarak yaşıyor; Kulağa küpe takarak, 
dövme yaptırarak, farklı saç ve sakal şekillerini tercih ede-
rek, toplumun geleneksel değerlerine aykırı durarak, “Ben 
farklıyım” demek istiyor. 

Ancak kazanmak için insanoğlunu tüketici varlığa dönüş-
türmeye çabalayanların da isteğinin bu olduğunun farkında 
değil. 

Kapitalizmin felsefesi neydi; İnsanlar hem kendini farklı zan-
netsin hem de aynı ürünü tüketsin. 

Başardı.
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Girişimciler umutlu: Ekonomi iyiye gider 
istihdam artar 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Global Girişimcilik Haftası 81 ilden yaklaşık 500 
temsilcinin katılımıyla devam ederken, yapılan interaktif anket çalışması, Türkiye ekonomisinin gelece-
ğinden umutlu olan genç ve kadın girişimcilerin yüzde 35’inin ekonominin önünde en büyük risk olarak 
siyasi ortamın gerginleşmesini gördüğünü ortaya çıkardı.

Girişimciler önümüzdeki yıl sağladıkları istihdam sayısının 
artacağını belirtirken, ekonominin daha da iyiye gideceğine 
inanıyor. Kendi kaynaklarını kullanarak iş yaşamına giren 
girişimciler, yüksek vergi ve istihdam maliyetlerini büyük en-
gel olarak tanımlıyor. 

Genç girişimcilerin profi llerinin ve geleceğe yönelik beklenti-
lerinin belirlenmesi amacıyla örnekleme metoduyla gerçek-
leştirilen ankete 81 ilden 220 girişimci katıldı. Katılımcıların 
yüzde 62’isini kadınlar, yüzde 38’ini ise erkekler oluşturdu. 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu üyelerinin katıldığı Girişimcilik Kongresi’nde ger-
çekleştirilen anketin sonuçlarına göre, girişimcilerin yüzde 
35’i ekonominin önünde en büyük risk olarak siyasi ortamın 
gerginleşmesini gördüğünü ortaya çıkardı. Ankete katılan-

ların yüzde 24’ü mevzuat ve bürokratik engelleri, yüzde 18’i 
işsizliği, yüzde 15’i fi nansmana erişimdeki sıkıntıları, yüzde 
8’i ise bütçe açığını ekonomide riski artıran en önemli faktör 
olarak sıraladı. 

Ekonomi iyiye gidecek

Genç ve kadın girişimcilerin yüzde 57’si 2011 yılında şir-
ketlerindeki istihdamın artmasını beklerken, 35’i istihdam 
sayılarının değişmeyeceğini, sadece yüzde 7’si azalacağını 
düşünüyor. Bu yılla karşılaştırıldığında 2011’de ekonominin 
durumunun nasıl görüldüğü sorusuna ise ankete katılan-
ların yüzde 50’si ekonominin daha iyiye gideceği yönünde 
görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 33’ü ekonominin aynı se-
viyede kalacağına, yüzde 17’si ise kötüye gideceğine inanı-
yor. Anketin ortaya çıkardığı diğer sonuç ise, girişimcilerin 
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kendi kaynaklarını kullanarak iş yaşamına katıldıkları oldu. 
Yüzde 44’ü kendi yarattıkları kaynaklar ile işlerini kurdukla-
rını ifade etti. Yüzde 36’sı ailenin işlerini devam ettirdiğini 
belirtirken, yüzde 8’i ise dış kaynak kullanarak iş hayatına 
atıldığını vurguluyor. Yine ankete katılanların yüzde 25’i gi-
rişimciliğe yönelik en büyük engel olarak yüksek vergi veya 
istihdam maliyetlerini görüyor. Yüzde 21’i ise yüksek fi nans-
man maliyetlerine dikkat çekerken, yüzde 19’luk grup ise 
kayıt dışılıktan şikayet ediyor.

Ne kadar organize olursak sesimiz o kadar gür çıkar

TOBB Girişimcilik Kongresi’nin ikinci gününde düzenlenen 
oturumlarda girişimciler başarıya nasıl ulaştıklarını anlatır-
ken, kadın girişimci ve genç girişimci kurullarının gerçekleş-
tirdiği örnek projeler de değerlendirildi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kongrenin girişimciliğin öneminin vurgulan-
ması açısından önemine işaret ederek, “Ne kadar organize 
olabilirsek sesimiz o kadar gür çıkar ve etkili olur” dedi.
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‘Onların notu yüksek bizim riskimiz düşük’
Küresel ekonomi için “Büyüme rakamları var, ama ciddi riskler de bu rakamların yanında duruyor” 
diyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin kendinden kredi notu 810 basamak yüksek olan 
birçok ülkesinden çok daha düşük bir risk primine sahip olduğuna dikkat çekti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ABD mer-
kezli Franklin Center isimli düşünce kuruluşunun TOBB (Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği) ile birlikte düzenlediği 26 ncı Trans 
Atlantik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel 
ekonomide büyüme rakamları var, ama başka yükselen işsizlik 
olmak üzere ciddi riskler de var” dedi. Türkiye’nin ise “en zor 
reformlarını tamamlamış” bir ülke olduğunu belirten Babacan, 
“Gelişmiş ekonomilerde bankacılık reformundan bahsedilirken, 
biz bankacılık reformumuzu 2008 yılında tamamladık” dedi.

Bu durumun Türk ekonomisinin krizden hızlı çıkışının dinami-
ğini teşkil ettiğine dikkati çeken Babacan, şunları Söyledi: “Tür-
kiye kendinden kredi notu 6810 basamak daha yüksek olan 
ülkelerden dahi daha düşük risk primlerine sahiptir. Geçen haf-
ta Türkiye’nin CDS primler yani Türkiye’nin uluslararası sigorta 
tahvillerini sigorta ettirmeye çalıştığınızda ne kadar prim ödü-
yorsunuz, bu primler yüzde 1.2’ye kadar düşmüştür, Belçika, 
İtalya, İspanya, Portekiz ve İrlanda Türkiye’den daha yüksek 
risk primine sahip olan ülkelerdir. Yatırımcılar Türkiye’yi birçok 
ülkesine göre daha güvenli bir ülke olarak görmektedir.” 

TÜRKİYE İLE ABD BİRLİKTE DURMALI

Franklin Center Başkan Yardımcısı William J. Hughes, “Tür-
kiye ile ABD birlikte durmalı, birlikte çalışmalı ve zamanımızın 
zorluklarıyla birlikte başa çıkmalı” dedi. İki tükenin değer ve 
amaçlarının aynı olduğunu söyleyen Hughes. “Güvenlik ve ba-
rış, eğitim, istihdam ve güçlü bir ekonomik büyüme istiyoruz” 
diye konuştu

‘PİYASA EKONOMİSİYLE DEĞİL DEVLETLE OLUR’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin İsrail ile bir-
likte bu bölgenin iki sanayi ülkesinden biri olduğunu belirterek, 
“Önceliğimiz Türkiye’den bölgeye, bölgeden Türkiye’ye değer-
ler zinciri kurmaktır. Bunu piyasa ekonomilerle yapmayacağız. 
Devlet kontrolünde ekonomilerle yapacağız Bu bölgenin küre-
sel ekonomiye bir başka doğal entegrasyon yolu yoktur” dedi.
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İlerleme Raporu heyecan ve ivme getirmiyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu, Türkiye’nin katılım sürecine yeni bir he-
yecan ve yeni bir ivme getirmiyor’ dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, 2010 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu ve strateji 
belgesini içeren paket ile ilgili yaptığı açıklamada, İlerleme 
Raporu’nun Türkiye’nin katılım sürecine yeni bir heyecan ve 
yeni bir ivme getirmediğini söyledi.

SADECE AB BOYUTU VAR

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin siyasi kriterler, 
ekonomik kriterler, Türkiye’nin AB piyasası içindeki rekabet 
baskısıyla baş edebilme kapasitesi tüm boyutlarıyla rapor-
da ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Türkiye’nin gerçekleştir-
diği çalışmalar ve eksikler vurgulanıyor. Diğer taraftan, iş 
dünyası için önemli olan bazı konuların maalesef raporda 
yer almadığını gördük. Örneğin, gümrük birliğinin aksayan 
yönleri, sadece AB boyutuyla ele alınmış. Vize konusu yok. 
Taşıma kotaları yok.

KIBRIS’A KEYFİ BAKIŞ

Bu hususlara ilaveten, Kıbrıs konusuna sadece üye devlet-
lerin bakış açısıyla yer verilmiş. Kıbrıs sorununun çözümü, 

sadece Türkiye’nin gayretlerine bırakılmış. Kıbrıs sorunun 
çözümü konusunda, Avrupa Birliği’nin üzerine düşen yü-
kümlülüklere hiç yer verilmemiş. Doğrudan ticaret tüzüğü 
unutulacak hale gelmiş.”

Tarih bile yok

“Raporda, Türkiye’ye cesaret verecek, Türkiye’deki reform 
sürecini hızlandıracak, Türkiye’nin katılım sürecine iliş-
kin çalışmalarını cesaretlendirecek bir yaklaşım maalesef 
yok” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“Türkiye’nin katılım müzakerelerini tamamlamak için bir 
hedef tarih bu yıl da telaffuz edilmemiş. Hal böyle olunca, 
üyelik için de bir tarih yok. Raporda, bu konularda Aralık 
ayındaki AB zirvesine bir çağrı yapılmasını beklerdik.”
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TOBB’dan bakanlara ‘vergi-prim borcu kolaylığı 
yüzleri güldürsün’ mektubu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kamuya borçların yeni-
den yapılandırılması’ için verdiği sözle başlayan çalışmaların 
tamamlandığı ve ‘bayram hediyesi’ olarak açıklanacağı be-
lirtildi. Bu kapsamda tüm kesimlerin memnun edilmesini iste-
yen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin kapsa-
mının genişletilmesi için, iş dünyası adına Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’e birer mektup gönderdi. Hisarcıklıoğlu, kapsamın ge-
nişletilmesiyle ülke ekonomisine daha olumlu katkılar sağlana-
cağını belirtti.

Odalardan talep

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa yönetimlerinin talepler üzerine 
gönderdiği mektupta özetle şu konulara yer verdi: 

Sadece kesinleşmiş kamu alacakları ile yetinilmemesi, 2003 
yılında uygulamaya konuan ve çok olumlu sonuçlar alınan 
4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’na benzer bir düzenleme ya-
pılması çok yararlı olur.

Kesinleşmemiş/dava safhasında bulunan kamu alacakları, in-
celeme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler de kapsama 
alınmalı. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan vergi beyan-
ları, matrah artırımı, demirbaş ve stok beyanı da dikkate alın-
malı.

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesi gereği haklarında 
kaçakçılık suç ve cezası uygulanmış mükellefl erin durumu da 
dâhil edilmeli. Elektrik, su, emlak vergisi, trafi k cezaları, kamu 
bankalarına olan süresi geçmiş borçlar da yeniden yapılandı-
rılmalı. 

Varlık Barışı’nın yenilenerek önceki uygulamadan yararlana-
mayan mükellefl ere yeni hak tanınmasında da yarar görüyo-
ruz.
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Ambargodan kaçan İranlı Türkiye’de şirket 
kuruyor
EKONOMİ SERVİSİ-MİLLİYET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekim 2010’a ait 
kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 10 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 18.3 artışla 35 bin 748’den 42 
bin 294’e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 10.3 ar-
tışla 9 bin 46’ya ulaştı.

İstatistiklerde dikkat çeken bir gelişme de Türkiye’de kuru-
lan İran ortaklı şirketlerin sayısındaki artış oldu.

Ekim 2010’da kurulan 216 yabancı ortak sermayeli şirketin 
46 tanesini İran, 26 tanesini Almanya ortaklı şirketler oluş-
turdu. 10 ayda kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 
2 bin 5 olurken bu şirketlerin 276 tanesi İran, 239 tanesi Al-
manya, 124 tanesi Rusya ve 107 tanesi Azerbaycan ortaklı 
oldu. Bu şirketlerin 232 tanesi ticaret ve 182 tanesi inşaat 
sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket-
lerin toplam sermayelerinin yüzde 55.7’sini yabancı serma-
yeli ortak payı oluşturdu.

İhracat İranlılar üzerinden

İranlı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesinin en önemli se-
bebinin İran’ın nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin aldığı ambargo kararı olduğu be-
lirtiliyor. İran’a ihracat yapan bir çok fi rma artık Türkiye’de 
şirket kuran İranlı şirketler aracılığı ile mal satmaya başla-
dıklarını söylüyor. Ambargodan olumlu etkilenecek bir diğer 
kesimin ise henüz kurumsallaşmasını tamamlayamamış 
KOBİ’ler olduğu belirtiliyor. Büyük şirketlerin kara listeye 
girmemek için işlerini bu şirketler aracılığıyla yapabileceği 
dile getiriliyor.

Bu yılın ilk on ayında kurulan toplam 43 bin 633 şirketin 39 
bin 972’si limited, 2 bin 311’i ise anonim şirket oldu. Ekim 
ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylül ayı-
na göre yüzde 77.7 oranında arttı.
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‘AB, Türkiye’ye cesaret vermedi’

“Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu: Ka-
tılım Sürecinin Neresindeyiz?” konulu konferansta konu-
şan Devlet Bakanı Egemen Bağış, AB ilerleme raporunun 
Türkiye’nin fotoğrafını çektiğini ve dünden daha iyi konum-
da olunduğunu kaydetti, Bağış, Türkiye’nin aşılamayacak 
hiçbir sorununun olmadığını, AB ülkelerinin gıpta ile baktığı 
bir ülke haline geldiğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ilerleme raporunda 
Türkiye’nin AB’ye katılımını cesaretlendirecek bir yaklaşım 
olmadığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin ak-
sayan yönleri sadece AB boyutuyla ele alınmış. Yine Türk 
vatandaşları için ayrımcılık haline gelen vize konusu da ra-
porda yok, STA’lardan kaynaklanan sorun ve taşıma kota-
ları da yer almıyor” dedi.
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TOBB: AB katılım süreci durma noktasında 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TürkiyeAB katılım süreci artık durma 
noktasına gelmiştir. Bu gerçeği görmemiz lazım, bu durumu yok sayamayız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB, AB Genel Sekreterliği ile Ankara AB 
Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen “Avrupa Komisyo-
nu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu: Katılım Sürecinin Ne-
resindeyiz” konulu seminerde yaptığı konuşmada, AB sü-
recini değerlendirdi. Genel anlamda raporun, her zamanki 
gibi, teknik ve bürokratik bir yaklaşımla hazırlandığını, AB 
üyesi ülkelerde Türkiye’nin üyeliği konusundaki siyasi irade 
eksikliğinin, maalesef Rapor ve Strateji Belgesinde kendini 
gösterdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: 

İhracata ek yük

“Türkiye’ye cesaret verecek, Türkiye’deki reform sürecini 
hızlandıracak, Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin çalışma-
ları cesaretlendirecek bir yaklaşım maalesef bulunmuyor. 
Türkiye’nin katılım müzakerelerini tamamlamak için bir he-
def tarihi bu yıl da telaffuz edilmedi. Hal böyle olunca, üyelik 
için de bir tarih yok.” 

AB’nin bütçe çalışmalarına başlayacağını, bütçe hedefl eri-
ne bakıldığında da Türkiye’nin üyeliğine ilişkin zorluklar ol-
duğunun görüldüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Raporda, iş dünyası için son derece önemli 

olan bazı konular yer almıyor. Gümrük Birliği’nin aksayan 
yönleri, sadece AB boyutuyla ele alındı. Türkiye, Gümrük 
Birliğine aykırı olarak, ihracat üzerine yük getiren yasal dü-
zenleme yapıyor. Bu durum İlerleme Raporunda yer almı-
yor. Peki, Birliğin de, ithalata ve ihracata uygulanan vergi 
ve her türlü eş etkili yükümlülük yasaklanmıyor mu? Bu ko-
nuda Avrupa Komisyonu’nun sessiz kalmasını anlayamıyo-
ruz. Yine, Türk vatandaşları için adeta bir ayrımcılık haline 
gelmiş olan, ‘vize’ konusu da raporda yok. Serbest Ticaret 
Anlaşmalarından kaynaklanan sorun yok.”

Bağış: AB isterse ‘kedi’yi ‘fi l’ yapar

DEVLET Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Türkiye’nin stratejik hedefi ne doğru ilerlediğinin altını çize-
rek, “Doğru yolda hızla ilerlemekteyiz ve AB’yle müzakere 
sürecindeki kararlılığımız komisyon tarafından da tespit ve 
teslim edilmiştir. Öyle kediye kedi demekle Avrupa bir yere 
varamaz. Çünkü biz istedikleri zaman kediye nasıl takla at-
tırdıklarını da, kediyi nasıl fi le çevirmeye kalktıklarını da çok 
iyi biliyoruz” dedi.
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TOBB:
AB raporu heyecan vermiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu “TürkiyeAB katılım süreci artık durma noktasına 
gelmiştir. Bu gerçeği görmemiz lazım, bu durumu yok saya-
mayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB, AB Genel Sekreterliği ile 
Ankara AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Avrupa 
Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu: Katılım Sü-
recinin Neresindeyiz?’ konulu seminerde yaptığı konuşma-
da, Türkiye’nin katılım müzakerelerini tamamlamak için bir 
hedef tarihin bu yıl da telaffuz edilmediğini belirtti.

ÖNEMLİ KONULAR YER ALMADI

Hisarcıklıoğlu “Hal böyle olunca, üyelik için de bir tarih yok” 
dedi. İlerleme Raporu’nda, iş dünyası için son derece önemli 
olan bazı konuların yer almadığına işaret eden Hisarcıklıoğ-
lu, İlerleme Raporu’nun Türkiye’nin katılım sürecine yeni bir 
heyecan ve yeni bir ivme getirmediğini belirtti. Hisarcıklıoğlu 
“Hükümetin yeni AB stratejisini destekliyoruz” diye konuştu. 
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Hisarcıklıoğlu’ndan iyiler liginde yer almanın formülü

Paranın rüyası sarstı yeni bir hikâye lazım

Küresel krizin paradan para kazanma anlayışının nelere yol 
açabileceğini ortaya koyduğunu belirten Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “sarsıcı bir 
rüya” olarak gördüğü bu durumun ders olması gerektiğini 
belirterek, “Şimdi, kontrolsüz bir küreselleşme sonucu or-
taya çıkan kapitalizmi terbiye etme, kurallı ve eşit rekabete 
dayalı bir piyasa ekonomisine geçme zamanıdır” dedi. 

Bu tablo yakışık almıyor

Küresel kriz soncunda dünya ekonomileri arasında ‘iyi‘ ile 
‘kötü’ ayrımının belirginleştiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Bir tarafta Yunanistan, İrlanda ve Portekiz var. Diğer yan-
da; Brezilya, Hindistan, Çin. ‘İyi’ler listesinde yer almanın 
yolu, orta vadeli büyüme hikâyesi sahibi olmaktan geçiyor. 
Kamu maliyesi ve borçlulukta ülkeler ve şirketler daha so-
rumlu ve dikkatli davranmak durumunda” dedi.

Bu süreçte Türkiye’nin de yeni bir yol haritasına ihtiyacı ol-
duğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ‘iş ve yatırım ortamını 
iyileştiren reformların 2007’ye kadar hızlı şekilde hayata ge-
çirildiğini, fakat devamının gelmediğini belirten Hisarcıklıoğ-
lu, Türkiye’nin iş ve yatırım ortamının düzgünlüğü sıralama-

sında 65’inci sıraya gerilemesini de bunun sonucu olarak 
gösterdi. Hisarcıklıoğlu, “Ayrıca Küresel Rekabet Endeksi 
sıralamasında ancak 61’inci sıradayız. Dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olmakla övünen bizler için hiç de yakışık 
almayan bir tablodur bu.”

Çok çalışıyoruz az üretiyoruz

“Türkiye ortalamasında her bir çalışan, 1 saatlik çalışma-
sı sonucunda, milli gelire 12 dolar katkı sağlıyor. Oysa bu 
oran, Avrupa’da 30 dolar, ABD’de 40 dolar seviyesinde. 
Yani, bizler, Avrupalılara göre daha uzun çalışıp, daha az 
üretiyoruz.”

Daha çok enerjiyle daha az ürün 

“Türkiye, enerjisinin yüzde 75’ini ithalatla sağlıyor. Ama 
bunu da israf ediyor. 1.000 dolarlık üretim başına Avrupa’da 
200 litreye eş değer enerji tüketilirken bizde bu 400 litre. Bu 
verimsiz çalışma ortamında, aslında hepimiz delikli kap ile 
su taşımaya çalışıyoruz. Hem emeğimiz, hem zamanımız, 
hem de kaynaklarımız heba oluyor.
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Türkiye, Lübnan, Suriye ve Ürdün’le ‘Akdeniz 
Dörtlüsü’nü kurdu
Dört ülke 14 ayrı konuda gerçekleştireceği 75 projeyle ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasına ve işbirli-
ğine destek verecek. Platformun yakın gelecekte uluslararası bir kimliğe dönüşmesi hedefleniyor.

ESİN GEDİK

TÜRKİYE’NİN, başta OrtaDoğu ülkeleri olmak üzere, kom-
şu ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla kuru-
lan Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen 
‘Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi’ Levant Dörtlüsü’nün ku-
rulmasıyla başladı. Zirvenin açılışını yapan Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül, ‘Uluslararası İşbirliği Platformu’nun yakın 
bir gelecekte Davos gibi The Economist Konferansları gibi 
uluslararası tartışmalara yön veren bir platforma dönüşebi-
leceğine inancım tamdır. En azından bölgede böyle bir ha-
reketliliğin başlaması ve bölgenin sahiplenmesi açısından 
bu çalışmaların ve bu platformların çok değerli olacağına 
inanıyorum’ dedi. 

Levant Dörtlüsü’nün kurulmasına öncülük eden TOBB ve 
DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 2015’te Türkiye, Suri-
ye, Lübnan ve Ürdün’den oluşan 4 ülkenin ekonomik büyük-

lüğünün 1,5 trilyon dolar olacağına işaret ederek ‘Son 20 
yılda Ortadoğu’daki kronik çatışma ve gerilimler 12 trilyon 
dolara mal oldu. Ne yazık ki geçtiğimiz 30 yıl boyunca tüm 
dünya bölgesel ekonomik ticaret alanları ve ekonomik en-
tegrasyonlar oluştururken, bizim bölgemiz bunun gerisinde 
kaldı’ dedi. 

WikiLeaks projelerimizi etkilemez

ZİRVEYE katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine ‘Wikileaks’te geçen 
konuşmaların veya görüşmelerin özellikle bölgemizdeki 
enerji yapılandırmasını hiçbir şekilde engelleyemeyeceği 
kanaatindeyim’ dedi. Yıldız, ‘Sayın İlham Aliyev’in ağzından 
söylendiği iddia edilen konuların dost ve kardeş ülkemiz 
Azerbaycan ile herhangi bir sıkıntı doğurmayacak, ortak 
projelerimize devam edeceğiz’ dedi. 

Ayın 13 veya 14’ünde Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Se-
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cin ile görüşeceğini hatırlatan Yıldız, ‘Nükleer projesi fi ili bir 
sürece doğru gidiyor. Proje şirketinin kurulmasıyla birlikte 
Akkuyu’da arsa ve lisanslamalar sürecine giriyoruz. Biz böl-
gede, ne konuşuluyor olursa olsun, hangi evraklar zaman 
zaman spekülatif olarak düzenleniyor olursa olsun, işimizi 
yapmaya devam edeceğiz’ şeklinde konuştu.

75 proje yapılacak

TÜRKİYE, Suriye, Lübnan ve Ürdün’ün oluşturduğu Levant 
İş Forumu kapsamında 14 ayrı başlıkta 75 projeye imza 
atılacak. 4 ülke arasında refah ve ekonomik istikrarın artı-
rılması amacıyla, kişilerin ve malların serbest dolaşımının 
yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında da işbirliğinin artırıl-
ması öngörülüyor. Bölgenin demiryolu ağıyla entegre edil-
mesi, uçak seferlerinin artırılması, ortak sanayi bölgeleri ku-
rulması, ortak Levant Bankası kurulması, teknoloji ve bilgi 
transferi yapılması, enerji maliyetlerini düşürmek için ortak 
projeler geliştirilmesi, kültürsanat ve spor etkinlikleri yapıl-
ması kararlaştırıldı.
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Avrasya’nın merkezi olduk 
Hisarcıklıoğu’na göre, bölgeye artık refah ihraç eden ülkenin yeri Avrupa’nın kenarı değil başka bir odak

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bu topraklar üzerinde kurdu-
ğu siyasi ve ekonomik yapının, çok daha önemli hale 
geldiğine işaret ederek “Türkiye artık Avrupa’nın çev-
resinde değil, Avrasya’nın merkezinde yer alıyor.” dedi. 

Ekonomi Servisi  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından, 
“Sürdürülebilir Kalkınmada İşbirliği” teması ile düzenlenen 
“Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, 
zirvenin amacının Avrasya ve Ortadoğu coğrafyasındaki ti-
cari ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak 
tartışma ortamını yaratmak olduğunu söyledi. 

Küresel güç olacak 

Bugün Türkiye’nin, giderek güçlenen demokrasisi ve doğal 
kaynaklara dayalı olmadan büyüyen ekonomisiyle hem is-
tikrar, hem de refah merkezi konumunda olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, dün bölgesinde güvenlik unsuru olan 
Türkiye’nin, artık bölgeye istikrar ve refah ihraç eden bir po-

zisyona geldiğini vurguladı. 

Türkiye’nin yeni konumuyla dünyanın odağında olacağını 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin küresel arenada yük-
selen gücünü devamlı kılacak asli unsur dinamik iş dünya-
sıdır. Türkiye önümüzdeki 10 yılda, sadece ‘bölgesel güç’ 
olmakla kalmayacak ‘küresel güç’ konumuna yükselecektir. 
Dünyanın değişen yapısında, Türkiye’nin bu topraklar üze-
rinde kurduğu siyasi ve ekonomik yapı, çok daha önemli 
hale gelmiştir. Türkiye artık Avrupa’nın çevresinde değil, 
Avrasya’nın merkezinde yer alıyor. 

Türk özel sektörü olarak bizim hedefi miz ise, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasında yerini almış, milli geliri 2 
trilyon doların üzerine çıkmış, dünyanın 100 büyük şirketi 
içinde küresel milli şirketleriyle yer alan, en az üç sektörde 
dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan, taklit et-
meyen, icat çıkaran, bilim üreten, teknoloji ihraç eden, kali-
teli demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle çevresine örnek olan 
bir Türkiye’dir.”
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Kendileri için önem arz eden bir konunun da enerji alanında 
işbirliği olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ulaştırma sek-
töründeki gelişmelerin de önemli bir işbirliği alanını ortaya 
çıkardığını belirtti. 

14 BAŞLIKTA 75 PROJE İMZALADI

Ekonomi Servisi  Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak hü-
kümetin “barış ve refah alanı Ortadoğu” politikasına güçlü 
bir biçimde destek verdiklerini belirterek “Huzur olmadan 
ticaret ve yatırım olmaz. Bunlar olmadan zenginlik olmaz. 
Zenginlik olmadan da istikrar olmaz” dedi. 

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’ün iş dünyası temsilcile-
ri, Levant İş Forumu’nu kurdu. Hisarcıklıoğlu, “Levant Doğu 
Akdeniz Dörtlüsü” projesini tanıtmak ve “Levant İş Forumu” 
anlaşmasını imzalamak amacıyla düzenlenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, oluşturulan iş formu ile 14 başlıkta 75 
hedef belirlendiğini, 2015’te satın alma paritesine göre Tür-
kiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den oluşan 4 ülkenin toplam 
ekonomik büyüklüğünün 1.5 trilyon dolar olacağına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, toplam ithalatın da yarım trilyon doların 
üzerine çıkacağını açıkladı. 

Hareket planı, Levant İş Forumu’nun koordinasyonunda yü-
rütülecek ve merkezi İstanbul olacak. 4 ülke arasında refah 
ve ekonomik istikrarın arttırılması amacıyla, kişilerin ve mal-
ların serbest dolaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanların-
da da işbirliğinin artırılması öngörülüyor. 

Forumun yönetiminde her ülkeden temsilci bulunacak. İş 
forumu, her ülkede malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
için lobi çalışmaları yürütecek. Kamuoyu duyarlılığını arttır-
maya yönelik faaliyette bulunacak. 

2014’e kadar entegrasyonunun ilk sonuçlarının alınması ve 
4 ülkeye yenilerin katılması hedefl eniyor. 2015’te de ilk iler-
leme raporu yayımlanacak.

Entegrasyonu için 14 başlık şunlar: Ulaştırma ve lojistik, gi-
rişimcilik, fi nansal hareketler, bölge içi yatırım hareketleri, 
gıda güvenliği ortak tarım yatırımları yapılması, enerji gü-
venliği, mal ve insan hareketliliği, turizm, altyapı projesi pi-
yasası ve proje fi nansmanı, yatay ilişkilerin canlandırılması, 
kurulması kapasite geliştirme çalışmaları, eğitim ve ArGe, 
kültürel etkileşim, üçüncü ülkelerle işbirilği.

GÜL: RAYLARI DÖŞEDİK ÖZEL YÜRÜYECEK

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, katıldığı Levant İş Forumu 
tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetlerin, 
devletlerin, aralarında çok imza törenleri yaptıklarını, ancak 
bunlar arasında özel sektörlerin işbirliği yapacağı böyle bir 
çalışmaya şahitlik yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk 
kaynağı olduğunu söyledi. 

Bölgede büyük, geniş bir işbirliği alanı oluşturacaklarını dile 
getiren Gül, şunları söyledi: “Sınırlarımız günü gelecek sa-
dece idari sınır haline gelecek. Güvenlik bütün bölgede çok 
daha iyi olacak. İnsanların, malların, sermayenin serbest 
dolaşımı çok daha rahat bir şekilde gerçekleşecek. Bunların 
adımları tek tek atılıyor. Özel sektör arasında bu işbirliğinin 
çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Özel sektör elini taşın al-
tına koyanlardır. Bazen resmi imzalar atılır, ama orada kalır. 
Özel sektör bir şeyi imzalarsa bunun arkası gelir. Bizler dev-
letler, hükümetler olarak sizin önünüzü açıyoruz. Açtığımız 
bu yollardan, döşediğimiz bu raylardan, yaptığımız bu oto-
banlardan sizler yürüyeceksiniz.”
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Akdeniz’in dörtlüsü Boğaz’da buluştu
Türkiye, Lübnan, Suriye ve Ürdün’den oluşan Doğu Akdeniz Dörtlüsü Projesi dün start aldı. Amaç AB’ye 
karşı değil tamamlayıcı olmak. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı toplantıyla 14 
ana başlığın belirlendiği yeni yapılanma, bankadan festivale 
kadar birçok adımı ortak atacak. 

Dört ülkenin katılımıyla kurulan Levant İş Forumu’ndan 
2014 yılına kadar ilk sonuçların alınması bekleniyor. Forum 
başka ülkelere de açık olacak. 
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Doğu Akdeniz ‘Nafta’ modeline geçecek, 1.5 
trilyon dolarlık olacak 

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün, 4 Levant (Doğu Ak-
deniz) ülkesi olarak yeni bir projeye imza attı. Ameri-
ka’daki Nafta modeline benzeyen “Levant Dörtlüsü Pro-
jesi” ile 4 ülke arasındaki ekonomik büyüklüğün, 2015 
yılında 1.5 trilyona ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE, Suriye, Lübnan ve Ürdan Doğu Akdeniz’ ülkesi 
olarak “Levant Dörtlüsü Projesi”ne imza attı. Amerika’daki 
Nafta modeline benzeyen proje, önce bu 4 ülke arasında 
ardından da Irak, Katar gibi diğer bölge ülkeleri arasında 
ticareti serbestleştirecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Başka-
nı olarak bu projede Türk özel sektörünü temsil eden Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Levant Dörtlüsü’nün 2015 yılında 1.5 trilyon-
luk ekonomik büyüklüğe ulaşacağını belirtti.

‘Üç denizin öyküsü’

DEİK’in “Levant: Doğu Akdeniz Dörtlüsü Projesi” dün dü-
zenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu Zirvesi paralelinde 
start aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı ta-

nıtım toplantısında Hisarcıklıoğlu, üç denizin öyküsü pers-
pektifi yle gelecekte Basra, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz üç-
geninde geniş bir refah alanı planladıklarını belirtti.

Kozmopolit güzellik

Geçen yüzyılın başlarına kadar bu bölgenin dünyanın en 
kozmopolit limanlarına ve kentlerine sahip olduğunu hatır-
latan Hisarcıklıoğlu, “İstanbul, İzmir, Antakya, Halep, Şam, 
Beyrut, Amman aynı dili konuşurdu. Son asırda bölgenin 
sönen bu kozmopolit güzelliğini yeniden inşa etmeliyiz” 
dedi. 

Ortak gelecek için

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak hükümetin “Barış ve 
Refah Alanı Ortadoğu” politikasına güçlü biçimde destek 
verdiklerini belirterek, “Huzur olmadan ticaret ve yatırım ol-
maz. Bunlar olmadan zenginlik olmaz. Zenginlik olmadan 
da istikrar olmaz” dedi. “Bizler ortak geleceğimiz için bura-
dayız” diyen Hisarcıklıoğlu, 2015 yılında satın alma pari-
tesine göre Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den oluşan 
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4 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğünün 1.5 trilyon dolar 
olacağına, toplam ithalatın ise yarım trilyon doların üzerine 
çıkacağını belirtti.

Bölgemiz geride kaldı

Geçtiğimiz Latin Amerika’nın MERCOSUR, Pasifi k’in 
ASEAN, Doğu ve Güney Afrika’nın COMESA ve Kuzey 
Amerika’nın da NAFTA ile zenginliğine zenginlik kattığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bizim bölgemiz bunun gerisinde 
kaldı” dedi. Bölge ülkelerinin ‘sanki aralarında duvar var-
mış gibi’ hareket ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Komşunla 
ilişkilerini geliştirmeden uzaklarda nasıl rekabet edeceksin” 
diye sordu.

Gerilimin faturası 

Soğuk savaşın sona erdiği 1991’den bu yana 20 yıl-
lık dönemde devam eden kronik çatışma ve gerilimlerin 
Ortadoğu’ya faturasının tam 12 trilyon dolar olduğuna de-
ğinen Hisarcıklıoğlu, 12 trilyon dolarla okul, hastane, yol, 
altyapı, enerji tesisi sahibi olunabileceğini, bu paranın bölge 
insanlarının cebinden çıktığını vurguladı.

Gül: Sınırlarımız sadece ‘idari’ olacak

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) geliştirdiği, eko-
nomik ve kültürel entegrasyonu sağlamak amacıyla Türki-
ye, Suriye, Lübnan ve Ürdün iş dünyası liderleriyle birlikte 
hazırlanan, “Levant Doğu Akdeniz Dörtlüsü” projesini tanıt-
mak ve “Levant İş Forumu” anlaşmasını imzalamak ama-
cıyla düzenlenen basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, “Sınırlarımız günü gelecek sadece idari sınır 
haline gelecek” dedi. Bölgede büyük, geniş bir işbirliği alanı 
oluşturacaklarını dile getiren Gül, şöyle konuştu: “Güven-
lik bütün bölgede çok daha iyi olacak. İnsanların, malların, 
sermayenin serbest dolaşımı çok daha rahat bir şekilde ger-
çekleşecek. Bunların adımları tek tek atılıyor. Özel sektör 
arasında bu işbirliğinin çok anlamlı olduğuna inanıyorum. 
Özel sektör elini taşın altına koyanlardır. Bazen resmi im-
zalar atılır, ama orada kalır. Özel sektör bir şeyi imzalarsa 
bunun arkası gelir. Mallar alınır, satılır, karşılıklı işler yapılır, 
hiç beklemez. Bir yerde kar varsa o karı hemen herkes ka-
zanmak ister, potansiyeli değerlendirmek ister. İşte böyle 
bir işbirliği en güzel adım. Bizler devletler, hükümetler ola-
rak sizin önünüzü açıyoruz.”

Lübnanlılar burada biz Suriye’de banka açmalıyız

RİFAT Hisarcıklıoğlu, 1920’de ortak bankanın Beyrut, İs-
kenderiye, PortSaid, Şam, Trablusşam, Kudüs, Trablus-
garp, Musul, Sayda, Bingazi, Cidde, Kerkük, Tunus, Bey-
tüllahim, Ramallah ve Nablus gibi önemli Arap kentlerinde 
şubelerinin olduğunu hatırlatırken, “Maalesef bugün bu ile-
tişim çağında bu fi nansal etkileşime sahip değiliz” dedi. Zi-
raat Bankası’nın hâlâ Suriye’de bir şubesi olmadığını, ünlü 
Lübnanlı bankaların da Mersin’de şubesi bulunmadığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Lübnanlılar burada, 
biz Suriye’de banka açmalıyız. Hem pastayı büyütmek zo-
rundayız 

hem de mevcut durumda birbirimizin payları büyük olma-
lı” dedi. Büyümeyi sağlarken istihdam yaratmanın önemli 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bizim bölgemizin çok 
önemli bir farkı var. O da genç nüfus. Türkiye’de yaş orta-
laması 28. Lübnan’da 27. Suriye’de 21. Ürdün’de 22. Genç 
nüfus iyi kullanılırsa çok büyük fırsat” dedi.

14 başlıkta, 75 projeye imza atıldı

LEVANT Dörtlüsü Projesi kapsamında, Türkiye, Suri-
ye, Lübnan ve Ürdün’ün iş dünyası temsilcileri, Levant İş 
Forumu’nu kurdu. Bu kapsamda oluşturulan İstanbul Dek-
larasyonu ile, 14 ayrı başlıkta belirlenen 75 projeye imza 
atıldı. Buna göre Merkezi İstanbul olacak İş Forumu’nun 
yönetiminde her ülkeden temsilci bulunacak. İş Forumu, 
her ülkede malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı için lobi 
çalışmaları yürütecek. 2014 yılına kadar entegrasyonun ilk 
sonuçlarının alınması ve 4 ülkeye yenilerin katılması hedef-
leniyor. 2015 yılında ise ilk ilerleme raporu yayınlanacak. 

Havayolları arası lig kurulacak

LEVANT Dörtlüsü Projesi kapsamında atılacak adımlar-
dan bazıları şöyle olacak: “MersinHalepŞamAmmanAkabe 
Otoyolu’nun inşası, Hicaz demiryolu rehabilitasyonunun 
hızla tamamlanması, bölgesel demiryollarının Körfez İşbir-
liği Demiryolu Ağı ile entegrasyonu, MersinSuriye ve Mer-
sinBeyrut feribot seferlerinin başlatılması, RoRo hattı ge-
reksinimi için etüt yapılması, Mersin ve Gaziantep’ten Şam, 
Beyrut ve Amman’a direkt tarifeli uçak seferlerinin başlatıl-
ması, bunun için ulusal havayolları arasında bir lig kurul-
ması. Bankaların karşılıklı şube açmasını kolaylaştırmak 
ve teşvik etmek, ortak Levant Bankası, Türk Arap bankası 
modeli, sigortacılık altyapısının güçlendirilmesini sağlamak, 
bölge ülkelerinin şirketlerinin İMKB’de kote edilmesini sağ-
lamakteşvik etmek. Doğu Akdeniz Tahkim Merkezi kurul-
ması. Ortak sınır kapıları kurulması, ülkelerin IRU üyeliğinin 
ve TIR sistemine dahil olmasının teşvik edilmesi, oturma 
izinlerinin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin kolaylaştırıl-
ması, mal ve hizmet standardizasyonun sağlanması. Genç 
gazetecilerin eğitilmesi, ‘Levant Film Festivali’nin organize 
edilmesi, ortak haber ajansının kurulması.”

Levant Kupası yapılacak

RİFAT Hisarcıklıoğlu, ilk etapta belirlenen 75 adımdan bir 
tanesinin ülke futbol takımlarının şampiyonlarının karşıla-
şacağı “Levant Kupası” organize edilmesi olduğunu açık-
larken, diğer bazı adımları ise şöyle sıraladı: “Tren ve hızlı 
tren projeleri hayata geçirilmeli, karşılıklı uçuşlar arttırılmalı, 
ulaşım altyapımız hem denizde, hem karada, hem rayda, 
hem de havada çeşitlendirilip, güçlendirilmeli.”
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Dört ülkeyle büyük hedef
Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında serbest ticaret bölgesi kurulması çalışmalarına destek ver-
mek için işadamları tarafından ‘Levant İş Forumu’ kuruldu. Forum 75 projeyle dört ülke arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesini hedefliyor

Toroslar’dan Ortadoğu’ya

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında bir serbest ti-
caret bölgesi kurulması çalışmalarına dün iş dünyasından 
da destek geldi. Dört ülkenin is temsilcilerini İstanbul’da 
buluşturan toplantıyla ‘Levant (Akdeniz, Arabistan Çölü ve 
Mezopotamya) İş Forumu’ kuruldu. Kuruluş toplantısında 
açıklanan İstanbul Deklarasyonu kapsamında, 75 proje 
uygulanacak. Bu projeler arasında ortak banka kurulması, 
ortak petrol arama yapılması, Mersin-Halep-Şam-Amman 
Akabe otoyolu inşaası bulunuyor.

Sınırlarımız bile kalkacak

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL “Sınırla-
nınız sadece idari sınır haline gelecek, ihsanların, malların, 
sermayenin serbest dolaşımı çok daha rahat bir seklide 
gerçekleşecek” dedi. Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu da, hükümetin Ortadoğu politikasına destek verdikle-
rini belirterek, Haziran’da düzenledikleri TürkArap Ekonomi 
Forumu’nda düğmeye bastıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu 

Basra, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz üçgeninde geniş bir re-
fah alanı tasarladıklarını belirtti.

Dört ülkenin büyüklüğü 1.5 trilyon dolar olacak

2015’te Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den oluşan dört 
ülkenin ekonomik büyüklüğünün 1.5 trilyon dolar olacağını 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, toplam ithalatın yarım trilyon 
doları gereceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Daha güçlü inşat-
lar için karşılıklı yatırımlar çok önemli Lübnanlılar burada, 
biz Suriye’de banka açmalıyız. Bu eksikliklerin hızlı bir şe-
kilde giderilmesi gerekiyor’ dedi.

İlk sonuçlar 2014’te alınacak

Levant İş Forumu’nun yönetiminde her ülkeden temsilci 
bulunacak. Forum malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
için lobi yaparak. Kamuoyu duyarlılığını artırmaya yönelik 
faaliyette bulunacak. Entegrasyon hedefl enen her alanda li-
der belirlenecek. 2014’e kadar entegrasyonunun ilk sonuç-
larının alınması ve dört ülkeye yenilerin eklenmesi hedefl e-
niyor. 2015’te ilk ilerleme raporu yayınlanacak.
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TÜRKİYE, ÜRDÜN, LÜBNAN VE SURİYE 14 AYRI ALANDA 75 ORTAK PROJE BAŞLATACAK

Schengen’e karşı Levant Socrates’e karşı 
İbni Haldun
DÖRTLÜ ORTAKLIĞIN OMURGASI TAMAM

Türkiye’nin Suriye, Ürdün ve Lübnan’la başlatacağı 
‘serbest dolaşım’ AB’deki gibi geniş ortaklığa dönüşü-
yor. ‘Levant Dörtlüsü’ olarak anılacak ortaklık İbni Hal-
dun adıyla öğrenci değişimi bile yapacak

Türkiye, 11 Haziran’da İstanbul’da temelleri atılan Arap Ligi 
ile 4’lü serbest dolaşımı başlatmak için harekete geçti. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Schengen benzerini biz de 
yapalım” sözünden hareketle hayata geçirilmesi planlanan 
birliğin adı ‘Levant’ olacak. Şimdilik Akdeniz’in doğusundaki 
Ürdün, Lübnan ve Suriye ile Türkiye’nin dahil olacağı 4’lü 
ortaklık hem malların hem de insanların serbest dolaşımı 
üzerine kuruluyor. Levant Birliği, ortak kupa düzenlenme-
sinden öğrenci değişimine kadar 14 ayrı başlıkta 75 projeyi 
kapsıyor. Avrupa Birliği’nde ‘Socrates’ adıyla yürütülen eği-
tim programının bir benzeri Levant Bölgesi’nde ‘İbni Haldun’ 
adıyla uygulamaya konulacak.

KIZILDENİZ’E DE UZANACAK

Projeleri ise dün İstanbul’da kurulan Levant İş Forumu yü-
rütecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı tanı-
tım toplantısında verilen bilgiye göre ‘Levant Doğu Akdeniz 
Dörtlüsü’ olarak anılacak birliğe ileride yeni ülkelerin de ka-
tılması hedefl eniyor. Projenin tanıtımında konuşan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, yaptıkları çalışmalarda, ‘3 denizin öyküsü’ perspekti-
fi yle gelecekte Basra, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz üçgenin-
de bir refah alanı tasarladıklarını söyledi. 

AB SÜRECİNİ DE DESTEKLEYECEK

Hisarcıklıoğlu ‘’Ne yazık ki geçtiğimiz 30 yıl boyunca La-
tin Amerika’da Mercosur’dan Pasifi k’teki Asean’a, Doğu 
ve Güney Afrika’daki Comesa’dan Kuzey Amerika’daki 
NAFTA’ya, tüm ülkeler ‘daha büyük pazarlar ve aynı ku-
rallar’ prensibiyle zenginliklerine zenginlik kattılar” dedi. 
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Hisarcıklıoğlu ‘’Bu çalışmamızın Avrupa Birliği sürecimizi 
destekleyeceğine olan inancımız da tam. Politikalarımız 
AB’nin Euromed projelerine paraleldir. Bu projeden herkes 
kazanacak” diye konuştu. • EKONOMİ SERVİSİ 

Avrupa Kupası yerine Levant Kupası 

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’ün ortaklaşa atacağı 75 
adımdan bazıları şöyle:

• MersinBasra demiryolu ve otoyolu tamamlanacak.

• MersinHalepŞamAmmanAkabe Otoyolu inşası tamamla-
nacak.

• Hicaz demiryolu rehabilitasyonunun hızla tamamlanması 
sağlanacak.

• MersinSuriye ve MersinBeyrut feribot seferleri başlatıla-
cak.

• Mersin ve Gaziantep’ten Şam, Beyrut ve Amman’a direkt 
tarifeli uçak seferleri başlayacak.

• Ortak sanayi bölgeleri kurulması, kadınların iş hayatına 
katılması, gençlerin girişimciliğinin özendirilmesi sağlana-
cak.

• Bankaların karşılıklı şube açmasını kolaylaştırmak ve teş-
vik etmek için adım atılacak. 

• Ortak Levant Bankası kurulacak. 

• Bölge ülkelerinin şirketlerinin İMKB’de kote edilmesi sağ-
lanacak.

• Doğu Akdeniz Tahkim Merkezi kurulacak.

• İleri tarım teknikleri konusunda knowhow transferi, tarım 
projelerinin fi nansmanı konusunda model oluşturulması 
sağlanacak.

• Ortak petrol aramaçıkarma faaliyetleri yapılacak, Doğu 
Akdeniz’de ortak arama projeleri geliştirilecek.

• Ülkelerarası mal ve hizmet hareketlerinin önündeki tarife 
dışı engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, ülkeler 
arası gümrük kapılarının modernizasyonu ve bekleme sü-
relerinin minimize edilmesi, ortak sınır kapıları kurulması 
sağlanacak.

• Bölge içi insan hareketliliğinin artması için ortak tur paket-
leri düzenlenecek. 

• ‘Levant Film Festivali’nin organize edilmesi, gençlik prog-
ramları, spor müsabakaları (Levant Kupası) gibi adımlar 
atılacak

• Üniversiteler ağı ve değişim programları (İbni Haldun 
programı) oluşturulacak.

• Türkçe ve Arapça eğitiminin yaygınlaştırılması Bölgesel 
Film Festivali düzenlenmesi ve karşılıklı sanat sergileri açıl-
ması sağlanacak. 

Bölgede esen rüzgar: Levanter 

Akdeniz’in doğu sahilindeki ülkeleri kapsayan bölge Levant, 
esen Doğu rüzgar ise Levanter olarak biliniyor. 

İLK İLERLEME RAPORU 2015’TE 

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’ün iş dünyası temsilci-
lerinin kurduğu Levant İş Forumu, 4 ülke arasında kişilerin 
ve malların serbest dolaşımının yanı sıra eğitim ve kültür 
alanlarında da işbirliğinin artırılması için çalışacak. Proje 
uzun vadede, Kızıldeniz, Akdeniz ve Basra Körfezi arasın-
da kalan bölgede güvenlik merkezli devletler arası rekabet 
vizyonundan istikrar ve ekonomik büyümeyi merkeze alan 
ülkeler arası dayanışma perspektifi ne geçişi hedefl iyor. Fo-
rumun yönetiminde her ülkeden temsilci bulunacak. İş Foru-

mu, her ülkede malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı için 
lobi çalışmaları yürütecek. Kamuoyu duyarlılığını artırmaya 
yönelik faaliyette bulunacak. Entegrasyon hedefl enen her 
bir alanda liderler belirlenecek. 2014 yılına kadar enteg-
rasyonunun ilk sonuçlarının alınması ve 4 ülkeye yenilerin 
katılması hedefl eniyor. 2015 yılında ise ilk ilerleme raporu 
yayınlanacak.

Davos’a alternatif zirve

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP), Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün himayesinde organize ettiği ‘Boğaziçi Böl-
gesel Ortaklık Zirvesi’ dün İstanbul’da başladı. 

5 Aralık’a kadar sürecek zirve 26 ülkeden devlet adamı, 
bakan, bürokrat ve işadamını ağırlıyor. Zirvenin açılışında 
konuşan Gül, ilk toplantısı yapılan platformun kurumsal-
laşması ve takip eden toplantıların düzenli olarak başka 
bir başkentte tekrarlanmasının doğru olacağını belirterek 
“Uluslararası İşbirliği Platformu yakın bir gelecekte Davos 
gibi veya The Economist Konferansları gibi uluslararası me-
sele ve tartışmalara ton ve yön veren bir platforma dönüşe-
bileceğine inancım tamdır” dedi.

ÇAĞA UYAMAYAN DÜŞER

Gül, “Küresel bir köy haline dönüşen dünyada bilgi, serma-
ye ve insanlar, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı 
hareket ediyor. Küreselleşmenin getirdiği bu nimetler, layı-
kıyla kullanılmadığı takdirde ciddi riskler oluşturuyor. Diğer 
bir deyişle, küreselleşmenin hızına ayak uyduramayan ülke 
ve toplumlar, bisikletin pedalını çeviremeyen sporcular mi-
sali, kaldıkları yerde düşmektedirler. Bu bakımdan bu büyük 
yarış içerisinde herkesin vargücüyle en iyi şekilde yerini al-
ması gerekmektedir” dedi.

100 milyar dolarlık ortaklık çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agha Mohammadi, İran’ın 
5 yıllık programına ilişkin bilgi verirerek “Bölgede bu prog-
ramları ortak olarak yapabiliriz. 5 yıllık programımızda 100 
milyar dolar yatırım yapacağız” dedi. Pakistan Devlet Ba-
kanı Saleem Mandviwalla ise konuşmasında bölge içinde 
daha fazla işbirliği yapılmasını isterken, işbirliğini kurumsal-
laştırmak gerektiğine de işaret etti.

Nükleer santral fi ili sürece girdi

Zirvede soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, 
Akkuyu’ya yapılacak santralle ilgili olarak “Duma onayları 
sonrası Rusya ile nükleer santral projesi fi ili sürece doğru 
gidiyor. Wikileaks’te geçen konuşmalar özellikle bölgemiz-
deki enerji yapılandırmasını hiçbir şekilde engelleyemeye-
cek” dedi.

Gül: Sadece idari sınırlar kalacak

‘Levant Doğu Akdeniz Dörtlüsü’ projesinin tanıtımında ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetlerin, dev-
letlerin, aralarında çok imza törenleri yaptıklarını, bunların 
önemli olduğunu, ancak bu ülkeler arasında özel sektörlerin 
öncülüğünde, özel sektörlerin işbirliği yapacağı böyle bir ça-
lışmaya şahitlik yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk 
kaynağı olduğunu söyledi. Bölgede büyük, geniş bir işbirliği 
alanı oluşturacaklarını dile getiren Gül, şunları söyledi: “Sı-
nırlarımız günü gelecek sadece idari sınır haline gelecek. 
Güvenlik bütün bölgede çok daha iyi olacak. İnsanların, 
malların, sermayenin serbest dolaşımı çok daha rahat bir 
şekilde gerçekleşecek. Bunların adımları tek tek atılıyor. 
Özel sektör bir şeyi imzalarsa bunun arkası gelir.”
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TOBB’dan Filistin’e 5 TIR’lık yardım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Filistin’deki 611 yaş arası 101 bin öğrenci için okul forması dikil-
mesi amacıyla değeri 1 milyon lirayı aşan 5 TIR dolusu malzemeyi Filistin’e yolladı. 

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz 
konusu yardımın Türk Kızılay’ı tarafından bölgeye ulaştırı-
lacağını söyledi. Söz konusu malzemeyi dikilmiş olarak yol-
lamadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ‘Balık vermek yerine, 
balık tutmayı öğreteceğız. Bu sayede Filistinliler iş sahibi 
olacak. Filistin’de kurmayı düşündüğümüz Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) ile beraber 10 bin Filistinliye iş imkanı sağla-
yacak proje üzerinde ise son noktaya geldik’ dedi.

Filistinliler minnettar

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Türk halkı-
nın her zaman olduğu gibi ‘öncü rol oynayarak Filistin’deki 
kardeşlerinin yanına koştuğunu’ belirterek, ‘Türk halkı daha 
önce de yardım gemileriyle, canları pahasına fedakarlıklar-
da bulunarak, yardımları Filistin halkına ulaştırmıştı’ dedi. 
Mahmud Abbas, Türk halkının gönderdiği yardımların her 
Filistinlinin evine girdiğini ve Filistinlilerin de bu yardımlar-
dan dolayı minnettar olduğunu kaydetti.
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TOBB den Filistin’e 5 TIR dolusu yardım
TOBB’nin Filistinli çocuklar için yardım organizasyonunda 5 TIR dün yola çıktı.

Ekonomi Servisi - Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Filistin’deki 611 yaş arası 101 bin öğrenci için okul forması 
dikilmesi amacıyla değeri 1 milyon lirayı aşan 5 TIR dolu-
su malzemeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın da 
katıldığı törenle Filistin’e yolladı. Malzemeler, Türk Kızılay’ı 
tarafından bölgeye ulaştırılacak. TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türk iş alemi ve halkı olarak her zaman kardeş 
olarak gördükleri Filistin halkının yanında olacaklarını be-
lirterek söz konusu malzemeyi dikilmiş olarak yollamadıkla-

rını, bunun sebebinin ise bunların gideceği yerde dikilerek 
Filistinlere yeni iş imkânı sağlanması olduğunu söyledi. “He-
pimiz bölgede kalıcı bir barış istiyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, 
Filistin’de kalıcı bir barışın olabilmesi ve oradaki koşulların 
düzelmesi için çaba harcadıklarını kaydederek, bu konuda 
TOBB olarak Filistin’de kurmayı düşündükleri Organize Sa-
nayi Bölgesi ile beraber 10 bin Filistinliye iş imkânı sağlaya-
cak proje üzerinde ise son noktaya geldiklerini anlattı.
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Filistin’e 5 TIR dolusu yardım
TOBB, 101 bin Filistinli öğrenci için okul forması dikilmesi amacıyla değeri 1 milyon TL’yi aşan 5 TIR dolusu 
malzemeyi Filistin’e gönderdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Filistin’deki 611 yaş 
arası 101 bin öğrenci için okul forması dikilmesi amacıyla 
değeri 1 milyon lirayı aşan 5 TIR dolusu malzemeyi Filis-
tin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da katıldığı törenle 
Filistin’e yolladı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yardımın Gazze ve Batı 
Şeria’ya gönderilecek 101 bin kız ve erkek öğrenci için okul 
forması dikilmesinde kullanılacak kumaş, astar, vatka, düğ-
me, fermuar gibi malzemelerden oluştuğunu ve bu yardımın 
Türk Kızılayı tarafından bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Kardeş Filistin halkının yanında olacaklarını belirten Hisar-
cıklıoğlu, “Filistin’e refah ve huzur getirecek her girişimin 
arkasındayız” dedi.

Türk Kızılayı Başkanı Tekin Küçükali de, bir hafta içerisinde 
yardımın Filistin’e ulaşacağını belirterek, bu yardımın tam 
yerinde bir ihtiyaca cevap verdiğini bildirdi.

KARDEŞİN KARDEŞE YAPTIĞI DESTEK 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Türk halkının bize 
sunduğu yardımlar, şüphesiz ki bir kardeşin kardeşe yap-
tığı yardımlardır” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından Filistinli öğrencilere 5 TIR dolusu yar-
dımın gönderildiği törende konuşan Abbas, Ankara’ya ve 
Türkiye’ye geldikleri her seferde “kendilerini evlerinde gibi 
hissettiklerini” söyledi

Abbas, Türk halkının her zaman olduğu gibi “öncü rol oyna-
yarak Filistin’deki kardeşlerinin yanına koştuğunu” belirten 
k, “Türk halkı daha önce de yardım gemileriyle, canları sa-
hasına fedakârlıklarda bulunarak, yardımları Filistin halkına 
ulaştırmıştı” dedi.
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TOBB Filistin’e 5 TIR yardım gönderdi, OSB için 
son noktaya geldi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Filistin’deki 611 yaş arası 101 bin öğrenci için okul forması di-
kilmesi amacıyla değeri 1 milyon lirayı aşan 5 tır dolusu malzemeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas’ın da katıldığı törenle Filistin’e yolladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yardımın 
Gazze ve Batı Şeria’ya gönderilecek 101 bin kız ve erkek 
öğrenci için okul forması dikilmesinde kullanılacak kumaş, 
astar, vatka, düğme, fermuar gibi malzemelerden oluş-
tuğunu ve bu yardımın Türk Kızılay’ı tarafından bölgeye 
ulaştırılacağını söyledi. Türk iş alemi ve halkı olarak her 
zaman kardeş olarak gördükleri Filistin halkının yanında 
olacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Filistin’e 
refah ve huzur getirecek her girişimin arkasındayız. Daha 
önce de Kudüs’teki hastaneye yardımda bulunduk. Öğren-
ciler için gerçekleştirdiğimiz bu yardım ise Filistin Ekono-

mi Bakanlığı’na Türk Kızılay’ı aracılığıyla teslim edilecek. 
Bunun için İsrail makamlarıyla kurulan diyalog sonucunda 
gerekli tüm izinler alındı. Söz konusu malzemeyi dikilmiş 
olarak yollamadık, bunun sebebi ise bunların gideceği yer-
de dikilerek Filistinler’e yeni iş imkanı sağlanması oldu. Yani 
balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek için bu projeyi 
böyle başlatıyoruz. TOBB olarak Filistin’de kurmayı düşün-
düğümüz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile beraber 10 bin 
Filistinliye iş imkanı sağlayacak proje üzerinde ise son nok-
taya geldik.”
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TOBB’dan Gazze ve Batı Şeria’ya ‘istihdam’ 
yaratan yardım projesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Filistin’deki 101 bin öğrenciye 
okul forması dikilmesi için gereken 1 milyon lira değerindeki mal-
zemeyi 5 TIR’la Filistin’e doğru yola çıkardı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Söz konusu bu malzemeleri özellikle dikilmiş ola-
rak yollamıyoruz. Bunlar gideceği yerde dikilecek, böylece Gazze 
ve Batı Şeria’daki Filistinli gençlere iş imkanı sağlanmasını amaç-
lıyoruz” dedi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Filistin’deki 611 yaş 
arası 101 bin öğrenci için okul forması dikilmesi amacıyla değeri 
1 milyon lirayı aşan 5 tır dolusu malzemeyi Filistin Devlet Başka-
nı Mahmut Abbas’ın da katıldığı törenle Filistin’e yolladı. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yardımın Gazze ve Batı 
Şeria’ya gönderilecek 101 bin kız ve erkek öğrenci için okul forma-
sı dikilmesinde kullanılacak kumaş, astar, vatka, düğme, fermuar 
gibi malzemelerden oluştuğunu ve bu yardımın Türk Kızılay’ı tara-
fından bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

‘Kalıcı barış istiyoruz’

Hisarcıklıoğlu, öğrenciler için gerçekleştirdikleri bu yardımın Filistin 
Ekonomi Bakanlığı’na Türk Kızılay’ı aracılığıyla teslim edileceğini, 
bunun için İsrail makamlarıyla kurulan diyalog sonucunda gerekli 
tüm izinlerin alındığını anlattı. Söz konusu malzemeyi dikilmiş ola-
rak yollamadıklarını, bunun sebebinin ise bunların gideceği yerde 

dikilerek Filistinlere yeni iş imkanı sağlanması olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Yani balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek 
için bu projeyi böyle başlatıyoruz” dedi. Böylece, Filistinlilerin yeni 
iş imkanlarına kavuşması ve bu konuda tecrübelerini geliştirme-
sini arzuladıklarını da ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünyada işsizlik 
ve yoksulluk oranı en yüksek bölgenin Filistin olduğunu kaydetti. 

“Hepimiz bölgede kalıcı bir barış istiyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, 
Filistin’de kalıcı bir barışın olabilmesi ve oradaki koşulların dü-
zelmesi için çaba harcadıklarını da belirterek, bu konuda TOBB 
olarak Filistin’de kurmayı düşündükleri Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) ile beraber 10 bin Filistinliye iş imkanı sağlayacak proje 
üzerinde ise son noktaya geldiklerini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Türk halkının bize sun-
duğu yardımlar, şüphesiz ki bir kardeşin kardeşe yaptığı yardım-
lardır” dedi. Abbas, malzeme dolu bu tırların, Türk halkının yaptığı 
yardımların yeni bir adımı olduğunu belirterek, Cenin’de organize 
sanayi bölgesi inşa edilmesi gibi başka projeler de olduğunu, bu 
projelerin de kısa zamanda hayata geçirilmesini umduğunu kay-
detti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, kurum olarak Fi-
listinle çok yakından ilgilendiklerini belirterek, bu kez de TOBB’un 
Filistin’deki okul çocukları için gönderdiği 1 milyon lirayı aşan 5 
tır dolusu malzemenin yerine ulaştırılması görevini üstlendiklerini 
anlattı. 
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TOBB’dan 5 tır dolusu yardım

Swiss Otel’de düzenlenen törende konuşan TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yardımın Gazze ve Batı 
Şeria’ya gönderilecek 101 bin kız ve erkek öğrenci için okul 
forması dikilmesinde kullanılacak kumaş, astar, vatka, düğ-
me, fermuar gibi malzemelerden oluştuğunu ve bu yardımın 
Türk Kızılay’ı tarafından bölgeye ulaştırılacağını söyledi. 

Türk iş alemi ve halkı olarak her zaman kardeş olarak gör-
dükleri Filistin halkının yanında olacaklarını belirten Hisar-
cıklıoğlu, “Filistin’e refah ve huzur getirecek her girişimin 
arkasındayız” dedi. 

Daha önce de Kudüs’teki hastaneye yardımda bulunduk-
larını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, öğrenciler için gerçekleştir-
dikleri bu yardımın ise Filistin Ekonomi Bakanlığı’na Türk 
Kızılay’ı aracılığıyla teslim edileceğini, bunun için İsrail ma-
kamlarıyla kurulan diyalog sonucunda gerekli tüm izinlerin 
alındığını anlattı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Filistin’deki 611 yaş arası 101 bin öğrenci için okul forması di-
kilmesi amacıyla değeri 1 milyon lirayı aşan 5 tır dolusu malzemeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas’ın da katıldığı törenle Filistin’e yolladı. 
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Hisarcıklıoğlu: Kur ve ticaret savaşları 
başlayacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin tekrar büyümeye geçme-
siyle özel sektördeki istihdamın 1 milyon 100 bin kişi arttığını 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası’nca ABİGEM, 
Pricewaterhouse Coopers ve CNN Türk işbirliğiyle düzenle-
nen Doğu Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşla-
rını değerlendirmek amacıyla başlatılan ‘’Sanayi Kuruluşları 
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu’’nun 
Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine katıldı.

Sanayi sektörünün girdi maliyetleri

Salondaki sanayicilere ‘’Sanayi sektörü olarak en önem-
li sorununuz ne desem? Kur diyeceksiniz’’ diye seslenen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ‘’Ne 
olur cambaza bakmayın. Cambaz ipin üzerinde yürürken 
herkes cambaza bakar, aşağıda da cambazın ekibi cepleri 
boşaltır. Kur işine kafayı çok takmayın. Su girdiniz yüzde 15, 
elektriğiniz yüzde 40 artmış, doğal gazda yüzde 30 ucuzla-
ma olmuş, LPG yüzde 19, mazot yüzde 35, brüt ücret yüzde 
19 artmış. Senin tek girdin döviz mi, kur mu? Kur bu işin itici 

gücüdür, Türkiye’nin sıcak para girişi ihtiyacı olduğu sürece 
bu kurda kolay kolay yükselme beklemeyin. Önümüzdeki 
dönemi tüm dünyada kur ve ticaret savaşlarının başlangıcı 
olarak görüyorum. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
keler açısından kur ve ticaret savaşı bekleniyor.’’

Kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasını da olumlu bul-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ancak borcunu gününde 
ödeyenlerin de muhakkak ödüllendirilmesi gerektiğini sa-
vundu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, 2010 yılı çizgi üstü 
Sektörel Performans Değerlendirmede büyük ölçekli kuru-
luş dalında büyük ödülü kazanan Standard Profi l Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ödülünü fi rmanın İnsan Kaynakla-
rı Direktörü Akın Yıldırım’a, KOBİ dalında büyük ödülü de 
Özak Turnike Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. Genel Müdürü 
Özer Özalp’e verdi.
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‘Torbadan düştük’ kavgası

Türkiye ekonomisindeki birçok sorunu çözmesi beklenen ve halk ara-
sında ‘Torba Kanun’ olarak bilenen düzenlemeler, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) üyelerinde hayal kırıklığı yarattı. TBMM Başkanlığı’na 
sunulan ve “Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı’’na uzun soluklu bir çalışma ile hazırlanan 
TİM’in Maliye Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü görüşmelerden henüz or-
tak bir uzlaşı çıkmadı. Bu görüşmeler arasında en önemli konulardan 
birisi yıllık 600 milyon dolarlık ihracat teşvikinin dağıtılması konusu 
oldu. Bilindiği üzere TİM bünyesinde çalışan görevliler, devlet me-
muru olarak kabul edilip, ihracatçıların dosyalarını kapatma yetkisine 
sahipti. Ancak Sayıştay’ın geçtiğimiz aylarda verdiği karar ile TİM bu 
yetkisini kaybetti. İhracatçıların evraklarını denetleme ve kontrol etme 
yetkisi Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) memurlarına verildi. TİM de bu 
sorunun çözümüne ilişkin önerilerini sundu. Ancak şu ana kadar bir 
sonuç alamadı. 

61 Birliğin Talebine Ret 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sorunu çözmek için görüşmelerin 
devam ettiğini dile getirirken ihracat teşviklerinde yaşanan sorunun 
kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti. İstanbul İhracatçı Birlikleri 
Başkanı Zekeriya Mete ise bakanlık düzeyinde destek bulamamaktan 
yakındı. Torba, 61 ihracatçı birliğinin imzası ile hazırladıkları önerilerin 
geri çevrildiğini ifade eden Mete, hükümetle sanayicilerin karşı karşıya 

getirilmeye çalışıldığını savundu. İhracatçıların bürokrasi çarkı arasın-
da zorlu bir dönem yaşadıklarını dile getiren Mete, asıl amacın TİM’i 
pasifi ze etmek ve kapatmak olduğunu kaydetti. 

‘Bakanlık desteği istiyoruz’

Türkiye’nin ihracat neferlerinin küçük işletmeler olduğunu ve bu iş-
letmelerin teşviklere kolay ulaşmasının gerektiğini söyleyen Zekeriya 
Mete, “Son dönemde TİM’e karşı pasifi ze etme uygulanıyor” dedi. 
Mete, şöyle devam etti: “Bu duruma sessiz kalmamak gerekiyor. Tor-
ba yasada istediğimizi alamıyoruz. Bakanlık düzeyinde hiçbir destek 
yok. İhracatçı teşviğini hâlâ alamadı.” 

İhracatçının teşviki dağıtılmadı

DOĞU Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan 
ise 5910 sayılı kanunun 135. maddesinde değişiklik yapılmaması ha-
linde ihracatçıların özelliğini yitireceğini ve DTM’nin ihracatçılara ver-
diği bazı görevlerin de kurumun elinden alınabileceğini belirtti. Buna 
yönelik hazırladıkları teklifi n reddedilmesine bir anlam veremediklerini 
vurgulayan Gürdoğan, “ Bize kendi bakanımız Zafer Çağlayan dahi sa-
hip çıkmadı. Şu an ihracatçı teşviklerini alamıyor. Bürokrasi tıkandı ve 
300 milyon dolarlık teşvik dağıtılamadı. Ticaret ve Sanayi Odaları’nın 
bu sorunu sicil memurları ile çözüldü. Ancak TİM’in de hakkı olan bu 
uygulama bize tanınmıyor” dedi.

İhracat teşviklerini dağıtma yetkisini kaybeden TİM, Torba Yasa’dan da istediğini alamadı. Zekeriya 
Mete, “TOBB’un her istediği yapıldı, bizimkiler torbadan düştü. 600 milyon dolarlık teşvikin yarısı dağıtıl-
madı” dedi
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İlk10 ekonomi arasına girmek için yapısal 
reformlar gerekli
DUYGU ŞAHİN

ANTALYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı); Ri-
fat Hisarcıklıoğlu dünyada küresel krizin etkileri sürerken, 
Türkiye’nin 13 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde 
yer alması için mutlaka yapısal reformların gerçekleşmesi 
gerektiğini söyledi. ATSO’nun 126’ncı Kuruluş Yıl Dönümü 
ve Geleneksel Ödül Töreni’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, 
“2009 Ağustos ile 2010 Ağustos arasında 1.1 milyon kişiyi 
istihdam etmişiz. Eğer önümüzdeki 13 yılda dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi içinde yer almak istiyorsak mutlaka ya-
pısal reformlar gerçekleşmeli. En fazla büyüyen ekonomi-
ler arasında Türkiye ilk sırada olmalı. Tablonun en üstünde 
olmamız lazım. Ancak ekonomi yukarı çıkmadan istihdamı 
artırmak imkansız” dedi. Turizmci ve ihracatçıların yıllardır 
döviz kurlarıyla ilgili şikayeti olduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, Türk lirası ile döviz arasındaki ilişkiyi ‘canbaz’a 
benzetti. 2015’e kadar her yıl seçim olduğunu vurgulayan 

Hisarcıklıoğlu, “Yapısal reformlara destek vermemiz lazım. 
Ticaret kanunu ve Borçlar Kanunu bin 500 sayfa. TBMM her 
gün çalışsa akması 2 sene sürer” diye konuştu. Türkiye’nin 
seçim sürecine gireceğini, yapısal reformların yapılama-
ması nedeniyle ekonominin kayıt dışılığa kaydığını bildi-
ren Hisarcıklıoğlu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu ve Perakende Sektörü Kanunu’nun 
bir an önce çıkarılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, “İktidarıyla 
muhalefetiyle sağlanan konsensüs sürmeli. Vergi ve prim-
lerini zamanında ödeyenler ödüllendirilmeli. Kayıtlı ekonomi 
olmadan demokrasiden bahsedilemez. Demokrasinin kali-
tesini artırmamız lazım. Maliyenin yazdığı cezaların yüzde 
90’ı mahkemelerde lehimize bozuluyor” dedi. Türkiye’de 36 
milyon genç olduğunu, ekonominin büyümesi için girişim-
ci sayısının artırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin etrafında 9.4 trilyon dolar dolaşıyor. İtalya ile 
Çin arasında en büyük ekonomi biziz. Bu pazar bizi bekli-
yor” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
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ABD Meclisi’nde Türk ekonomisini uçuracak 
tasarı

TOBB’un organize ettiği TransAtlantik Konferansı için ge-
çen ay Türkiye’ye gelen ABD’li üç milletvekili (F. James 
Sensenbrenner, William Delahunt ve James P. Moran) 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun anlattığı “Türkiye’nin 
başarı hikayesi”nden etkilenmiş, serbest ticaret anlaşması 
(STA) konusunu Temsilciler Meclisi’ne taşıyacaklarını söy-

lemişlerdi. ABD’li milletvekilleri sözünü tuttu ve 1 Aralık’ta 
TürkiyeABD STA’sı için bir tasarı sundu. Türk Amerikan İşa-
damları Derneği Başkanı Uğur Terzioğlu, “Anlaşmaya imza 
atılırsa ticaret hacmimiz 3050 milyar dolara çıkabilir” dedi. 
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Kongre’den Türkiye ile STA istediler

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi James Sen-
senbrenner ve Demokrat Parti üyeleri William Delahunt 
ile James P. Moran, Türkiye ile ABD arasında bir serbest 
ticaret anlaşması (STA) imzalanması görüşmelerine baş-
lanması için karar tasarısı sundu. ABD Kongresi’nin Tem-
silciler Meclisi kanadına 1 Aralık’ta sunulan karar tasarısı-
nın gerekçesinde temsilciler üyeleri, ABD’nin Türkiye’nin 
ithalatından yüzde 6.09 pay aldığına dikkat çekti. Böylelikle 
Türkiye ile ticari ilişkilerin daha fazla gelişeceği savunuldu. 
Türkiye’nin yürürlükte olan 14 STA’sının olduğu anlatılan 

karar tasarısında “Türkiye dünyanın en büyük 17’inci eko-
nomisidir. Daha yakın ekonomik ilişkiler kurulması, bu ülke-
de özelleştirmeyi teşvik edecektir” denildi. Temsilciler Mec-
lisi üyeleri, 712 Kasım’da ABD merkezli düşünce kuruluşu 
Franklin Center ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) ortaklaşa düzenlediği 26. TransAtlantik Konferan-
sı için Türkiye’ye gelmişti. Heyet, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de gö-
rüşmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre’den Türkiye ile serbest ticaret anlaşması istedi
Kasımda Türkiye’ye gelen üç ABD Temsilciler Meclisi üyesi, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) im-
zalanması için 1 Aralık’ta Kongre’ye karar tasarısı sundu.
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Hedefimiz Afrika’yla ticareti üçe katlamak
MISIR’IN İskenderiye kentinin düzenlenen Afrika İş Formu 
kapsamında düzenlenen TürkiyeAfrika İşbirliği Oturumu’nda 
konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoglu, “Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi son 5 
yılda 3 kat arttı. Toplam 12 milyar dolar olan ticaret hacmi 
Türkiye’nin gerçek kapasitesini göstermiyor. Bizim kapasi-
temiz daha büyük. 12 milyar dolar hiç bir şey değil” dedi. 
Türkiye’nin Afrika’da daha çok var olmak istediğini söyleyen 
Hisakcıklıoğlu, Afrikalı iş adamlarına da “Türkiye ile ticaret 
yapın” çağrısında bulundu.
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‘Afrika ile ticaret 3 kata çıkarılmalı’

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Afrika İş Formu 
kapsamında düzenlenen TürkiyeAfrika İşbirliği Oturumu’nda 
konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, “Afrika ile şu an 12 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, 
önümüzdeki yıllarda 3 kat arttırmayı hedefl iyoruz” dedi.

İskenderiye Hilton Otel’de gerçekleştirilen oturuma, DEİK 
ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Kahire Büyü-
kelçisi Hüseyin Avni Botsalı, TürkMısır İş Konseyi Başkanı 
Zuhal Mansfl eld’in yanı sıra Afrika’nın çeşitli ülkelerinden 
çok sayıda oda başkanı konuşmacı olarak katıldı.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Afrika’nın geliş-
mek için tüm olanaklara sahip olduğunu belirterek, ‘Türkiye 
ile Afrika arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda 3 kat arttı. 

Toplam 12 milyar dolar olan ticaret hacmi Türkiye’nin ger-
çek kapasitesini göstermiyor. Bizim kapasitemiz daha bü-
yük. 12 milyar dolar hiç bir şey değil” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Afrika’da daha çok var olmak istediğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, Afrikalı iş adamlarına da “Türkiye ile ticaret 
yapın” çağrısında bulundu.

TürkiyeAfrika İşbirliği Oturumu’nda konuşan Türkiye’nin Ka-
hire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’da, Türkiye’nin bölge-
ye koloni kurma mantığı ile yaklaşmadığını ifade ederek, 
Türkiye’nin uluslararası alanda ve bölgede barış, istikrar ve 
adaletten yana olduğunun altım çizdi. Botsalı, Türkiye ile 
Mısır’ın ekonomik ilişkilerini daha da geliştirerek bölgenin 
merkezi olabileceklerini söyledi.

Mısır ’ın İskenderiye kentinde ‘Afrika İş Forumu’na katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Afrikalı iş adam-
larına Türkiye ile ticaret çağrısı yaptı.
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Sizde para var bizde de cesaret, gelin birlik olalım

TÜRK Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Köln’de yapılan 
7’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasetçilerin 
dili ayrı olmasına rağmen ticaretin ortak dilinin hep beraber 
kazanmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin Rusya, Çin, Ortado-
ğu ve Güney Afrika dahil olmak geniş bir hinterlandı olduğu-
nu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: ‘Gelin buralarda 
beraber iş yapalım, müthiş fırsatlar var. Siz parayı ortaya 
koyun, biz de cesareti girişimciyi ortaya koyalım, hep bera-
ber kazanalım.’

Mesut kimin belli değil

HİSARCIKLIOĞLU, bu yıl Türkiye’yi ziyaret eden Almanya 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un ‘Ben bütün Almanya’nın 
Cumhurbaşkanıyım’ sözlerini anımsatarak, şunları söyledi: 
‘Vizyonu olmayan insanlar, Wulf’u eleştirdi. ‘Nasıl Müslü-
manların ve Türklerin cumhurbaşkanı olabilirsin’ dediler. 
Peki bizim Mesut gol attığı zaman tur atlamayız mı diyor-
sunuz. Artık Mesut bizim mi, sizin mi o da belli değil de. 

Mesut’un golü ile siz seviniyorsunuz, biz de seviniyoruz. 
Mesut bize gol atınca hem üzülüyoruz hem seviniyoruz.’

Sizinki uçmuyor, bizimki uçuyor

GENEL Kurula katılması beklenen Almanya Uyum Bakanı 
Maria Böhmer, Berlin’deki hava koşulları nedeniyle toplan-
tıya katılamazken, Hisarcıklıoğlu, Böhmer’e mesaj verdi: Si-
zin uçaklar uçmuyor bizimki uçuyor. İkisi de Airbus. Alman 
bakan gelemedi ama sayın büyükelçi Berlin’den geldi.

Takıma Türk al değeri artsın

HİSARCIKLIOĞLU, Alman MönchenGladbach takımı-
nın başkanı olan işadamı Rolf Königs’i de anımsatarak, 
‘Königs’e ‘Sende Türk futbolcu var mı?’ dedim. Yok dedi. 
‘Onun için sonuncusun’ dedim. ‘Türk oyuncuların değeri pa-
halı’ dedi. Türk olunca değerin yükseliyor’ diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Alman işadamlarına, ‘Mesut’ örneğiyle mesaj verdi. Hisarcıklıoğlu, ‘Bizi eleştiren Alman 
dostlara soruyorum: Bizim Mesut gol attığında tur atlamayız mı diyorsunuz’ dedi
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Mesut’la coşup, ‘Bütün Almanya’nın 
Cumhurbaşkanıyım’a bozulmak olmaz 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Alman işadamlarına, “Sizde para var, bizde 
cesaret. İşbirliği yapalım” çağrısında bulundu.

TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7. Olağan Genel 
Kurulu’nda 2 ay önce Almanya Cumhurbaşkanı Christian 
Wulff’un Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Wulff Türkiye’ye gelmeden önce ‘bütün Almanya’nın Cum-
hurbaşkanıyım’ dedi. Vizyonu olmayan insanlar Wulff’u 
‘nasıl Müslümanların, Türklerin Cumhurbaşkanı olabilirsin’ 
diye eleştirdi. Onlara soruyorum bizim Mesut gol attığı za-
man tur atlamayız mı diyorsunuz? Mesut bizim mi sizin mi 
o da belli değil. Mesut’un golüne siz seviniyorsunuz biz de 
seviniyoruz. Mesut bize gol atınca hem üzülüyoruz, hem se-
viniyoruz ‘Mesut attı’ diye. Başkası atsa üzüleceğiz. Mesut 
attığı için seviniyoruz” dedi.

Dil, ırk önemli değil

ABD’nin dünyada lider ülke olduğunu, başkanının kökünün 
Afrika’ya dayandığını, adının Hüseyin Barack Obama oldu-
ğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Dünya lideri şu anda bir Afrikalı, babası ise Müslüman. 
Amerikalı ‘Bu adam zenci, babası Müslümandı, ismi Hü-

seyin Barack Obama diyor mu? Ayrımcılık yaptığı sürece, 
o zaman vizyonu daralır ve küçük bakmaya başlar. Bizim 
için insanların hangi dinden, ırktan, mezhepten olduğu hiç 
önemli değil.” 

Alman işadamlarına seslenerek, Türkiye’de müthiş fırsatlar 
bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Ağaç-
tan elmayı alabilmek için Türkiye’de merdivene ihtiyacınız 
yok. Elinizi uzatsanız elmayı toplayabilirsiniz. Müthiş fır-
sat var, her alanda fırsat var. Onun için Alman dostlarımı 
Türkiye’de yatırım yapmaya, iş yapmaya davet ediyoruz” 
dedi.

AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

TATSO Başkanı Rainhardt Freiherr von Leoprechting, 
Türkiye’nin AB’nin tam üyesi olması gerektiğini, Türk Alman 
Endüstri ve Ticaret Odası’nın bunu desteklediğine dikkat 
çekerek, “Hiçbir şekilde Türkiye’yi kaybedemeyiz. AB’nin 
Türkiye’ye Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var. Her iki taraf için 
üyelik fayda sağlayacaktır Vize konusu iki ülke arasındaki 
ilişkilere gölge düşürüyor” dedi.
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Türkiye Almanların iştahını kabarttı, şirketler 
‘yatırıma devam’ mesajı verdi
Türkiye’de otomotiv yan sanayii yatırımı yapan Aunde çi-
mentodan sonra enerjiye yönelirken, Metro Group da 
Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini açıkladı

Deniz ÇİÇEK/ANKARA

TÜRK Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TATSO) yeni 
yönetimi, Almanya’nın Köln kentinde yapılan seçimle belir-
lenirken, yeniden başkan seçilen ve aynı zamanda Media 
Markt, Real, Metro gibi zincirleri barındıran Metro Grup’un 
üst düzey yöneticisi olan Leoprechting, şirketinin Türkiye 
yatırımları konusunda bilgi verdi. Leoprechting, Metro’nun, 
Türkiye’deki hedefl erine henüz ulaşamadığını belirterek, 
‘Real yönetiminden genişleme çalışmalarını hızlandır-
masını istedik. Media Markt’ın Türkiye’den çekilmesi söz 
konusu değil. Büyümemiz devam edecek’ diye konuştu.
Aunde Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Rolf Königs de, 
Türkiye’de yatırım yapmanın iştahını kabarttığını söyledi. 
Bursa’da otomotiv yan sanayi yatırımları bulunan Königs, 
‘Ben bir Türk’üm. Karnım çok aç ve yatırım iştahım sürüyor’ 
diye konuştu.

PARA TÜRKİYE’DE KALDI, 2 BİN KİŞİYE İŞ VERDİK

Köngis, otomotiv tekstili ve koltuğu üzerine çalıştıklarını be-
lirterek, “Bunun yanında Türkiye’de iki otel kurduk. Bu yıl 
da bir çimento fabrikası kurduk. Simdi ise enerji sektörüne 
girmek istiyoruz. Sıfırdan yatırımla elektrik üreteceğiz’ diye 
konuştu. Türkiye’de kazandıkları parayla yine Türkiye’de 
yatırımlar yaptıklarını ifade eden Königs, ‘Para Türkiye’de 
kalıyor. Burada 2 binin üzerinde istihdam sağladık. Krizde 
yabancılar Türkiye’yi terk ederken biz kaldık, kötü günde de 
buradaydık ve kaçmadık’ dedi.

Sektör sektör çalışılacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TATSO’nun 
Almanya’da daha da genişleyerek, sektörel alanlarda da 
derinliğini artıracağını belirterek, ‘Almanya’da 10 ayrı sek-
törde çalışma yapacağız. Bu sektörler, gıda, eğitim, fi nans, 
iş geliştirme, sağlık, otomotiv, medya, enerji, çevre, hukuk, 
tekstil ve turizm. Türkiye’de de Alman işadamlarının katılımı 
ile farklı bölgelerde toplantılar yapılacak’ dedi.
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Türkiye’yi merkez yaparak komşu ülkelere 
açılacağız

ERCAN BAYSAL- KÖLN

Yabancı yatırımcı için cazibesini artıran Türkiye, uluslarara-
sı şirketler tarafından bölgeye açılan kapı olarak görülüyor. 
Dünya çapında 13 bin kişiye istihdam sağlayan Alman Aun-
de Group da benzer stratejiyle Türkiye’ye yatırım yapan şir-
ketlerden. Şirketin üst yöneticisi Rolf A. Königs, Türkiye’ye 
yatırım iştahlarının henüz dinmediğini ‘Karnım çok aç.’ 
sözleriyle dile getirdi. Ana faaliyet konuları olan otomotiv, 
otelcilik ve çimento sektörleri dışında enerjiye de adım atan 
fi rma, 2011’de Türkiye’ye elektrik üretimi için yatırım yapa-
cak. Königs, yakında Rusya’ya gideceklerini, Irak ve İran’ın 
ise bekleme listesinde olduğunu ifade ederek, bu faaliyet-
leri bir Türk şirketinin altında yaptıklarını anlattı. 25 ülkede 
otomotiv, otelcilik ve çimento sektörlerinde üretim yapan 
86 fabrikası bulunan Aunde Group’un Türkiye’deki çalışan 

sayısı 2 bini buluyor. İran’da Tahran yakınlarındaki fabrika-
larında yolcu otobüsü koltukları ürettiklerini belirten Königs, 
2011’de otobüs, tren, yolcu koltuklarının bütün üretiminin 
Türkiye’de yapılacağını bildirdi. Königs, bu gerçekleştiğinde 
İran’daki fabrikanın Türk yan kuruluşu olacağını kaydetti. 
Ayrıca, İran dahil diğer ülkelerdeki üretim için gerekli malze-
menin Türkiye’de üretileceğini de sözlerine ekledi. 

Hangi yabancı teknoloji marketinin bavulunu topladığı tar-
tışmaları hatırlatılan Metro Grup üst yöneticisi Rainhardt 
Freiherr von Leoprechting, Media Markt’ın Türkiye’yi terk 
etme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Leoprech-
ting, “Türkiye’de karşımızda tüketime düşkün genç insanla-
rımız var. Büyümenin belirli oranlarda devam edebileceğini 
söylemek istiyorum.” dedi. Üst yönetici, grubun Türkiye’de 
faaliyet gösteren diğer zinciri Real’in büyüyeceğini söyledi. 

Ortadoğu’ya açılmak isteyen dev şirketler, Türkiye’ye üretim merkezi kurmaya geliyor. Bir sonraki aşa-
mada çevre ülkelerde yan sanayi yapılandırmayı planlayan Alman Aunde Group’un üst yöneticisi Rolf 
A. Königs, Rusya, İran, Irak ve bölgedeki diğer ülkelere girmek için Türkiye’nin iyi bir platform olduğuna 
dikkat çekti. 
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1 milyon kişiye eğitim verecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Çalışma ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla birlikte 
yürüttükleri Beceri 2010 Projesi kapsamında her yıl yakla-
şık 200 bin kişiye iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler 
kazandıracaklarını belirterek, “Böylece önümüzdeki 5 yılda 
ekonominin ihtiyaçlarına göre eğitilecek 1 milyon kişi daha 
iş sahibi olacaktır” dedi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları 
(TSO) Konsey Toplantısının açılışında konuşan Hisarcık-

lıoğlu, Beceri 2010’un istihdamı daha da artırmak üzere 
mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik önemli bir çalışma ol-
duğunu söyledi. Öte yandan AB ülkelerinde devam eden 
krizin Türkiye’nin ihracatının istenilen düzeye çıkmasını 
engellediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu da cari açığı hızla 
artırıyor. Şu an fi nanse ediliyor ama kısa vadeli fon girişiyle 
cari açığın ne kadar sürdürülebilir olduğu önemli bir soru 
işareti” diye konuştu.

TOBB, Çalışma ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla ortak istihdam piyasasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim prog-
ramı başlatıyor
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5 yılda 1 milyon kişi iş sahibi olacak

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla birlik-
te yürüttükleri Beceri 2010 projesi kapsamında her yıl yak-
laşık 200 bin kişiye iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler 
kazandıracaklarını belirterek, ‘’Böylece önümüzdeki 5 yılda 
ekonominin ihtiyaçlarına göre eğitilecek 1 milyon kişi daha 
iş sahibi olacaktır’’ dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konsey toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, istih-
damı daha da arttırmak üzere, mesleki eğitimi geliştirme-
ye yönelik önemli bir çalışma daha başlattıklarını belirterek 
şöyle konuştu:

“Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla birlikte 
yürüttüğümüz ve Türkiye’nin bugüne kadar en büyük mes-
lek eğitimi projesi olan Beceri 2010 projesi çalışmaları tüm 
hızıyla ilerliyor. Bu yeni yapılanma çerçevesinde her yıl yak-
laşık 200 bin kişiye iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler 

kazandıracağız. Böylece önümüzdeki 5 yılda ekonominin 
ihtiyaçlarına göre eğitilecek 1 milyon kişi daha iş sahibi ola-
caktır’’

Stratejiye YİK’ten onay

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de bakanlık olarak 
hazırladıkları Sanayi Strateji Belgesi’nin Yüksek Planlama 
Kurulu’nda (YPK) imzalandığını belirterek, ocak ayının ilk 
haftasında belgeyi kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. 
“Yatırım ve iş ortamı”, “Uluslararası ticaret ve yatırımlar”, 
“Beceriler ve insan kaynağı”, “KOBİ’lerin fi nansmana erişi-
mi”, “Firmaların teknolojik gelişimi”, “Altyapı sektörleri (lojis-
tik, enerji ve telekomünikasyon)”, “Çevre” ve “Bölgesel kal-
kınma” olarak belirlenen yatay politika alanlarında 72 farklı 
eylemin yer aldığı belgenin, sanayinin ihtiyaçlarıyla örtüş-
tüğünü söyleyen Ergün, “İfade etmeden geçemeyeceğim, 
önemli olan belgelerin hazırlanması değil, uygulanmasıdır” 
dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortak yürüttükleri çalışmayla istih-
damı arttıracaklarını söyledi. 

'1
0

AR
AL

IK



w w w . t o b b . o r g . t r 207

Basında TOBB

24 Aralık 2010

En popüler işadamı Hisarcıklıoğlu oldu Boyner 
yükselişte

Araştırmaya göre, yılın en çok konuşulan işadamı TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Listede ikinci sırayı Ocak 
2010’da TÜSİAD Başkanlığı’na seçilen Ümit Boyner alır-
ken, ilk 10 içerisinde geçtiğimiz yıla göre en büyük yükse-
lişte yine Boyner’den geldi. Listede üçücü sırada ise vergi 
davalarıyla gündemden düşmeyen Aydın Doğan aldı. 

İşte ilk 10: 
• Rifat Hisarcıklıoğlu 
• Ümit Boyner 
• Aydın Doğan 
• Mehmet Büyükekşi 
• Murat Yalçıntaş 
• Rahmi Koç 
• Ekrem Demirtaş 
• Ali Ağaoğlu 
• Ersin Özince 
• Mustafa Koç

Medya Takip Merkezi (MTM), işadamları arasında en çok konuşulan isimlerin belirlendiği medya araştır-
masının 2010 yılı sonuçlarını açıkladı.
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TOBB: Dünya ile ticaret yapıyoruz birbirimizle 
neden yapamıyoruz   

MERVE ERDİL

Basına kapalı oturumda bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu, 
“Dünya ile ticaret yapıyoruz. Birbirimizle neden yapamıyo-
ruz? Bölge içi ticareti iki katına çıkarmaya hazırız” diye ko-
nuştu. 

Neden ticaret yapamıyoruz

Gelişmiş ülkelerde komşular arası ticaretin yüzde 50 sevi-
yesinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, EİT bölgesinde 
ise bu oranın yüzde 6’larda kaldığına dikkat çekti. Çin’in 
Urumçi bölgesinde dünyanın en yoğun üretim merkezinin 
oluşturulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Milyarlarca dolarlık mal, doğuda üretilip batıya taşınıyor. 
Urumçi’den ortalama 5000 kilometre mesafede Şangay li-
manına ulaşması gerekir. Limanlar bu trafi ğe yeterli değil. 
Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması kaçınılmaz hale geldi. 
Uzak Asya’yı Avrupa’ya bağlayan en büyük ticaret yolu ül-
kelerimiz üzerinden geçiyor.” 

Gümrüklerde ortak dil

Gümrüklerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğini de söyle-
yen Hisarcıklıoğlu, “Ülkelerimiz gümrükleri arasında ortak 
bir dil olmalıdır. Gümrük işlemleri ve sistemi maliyet unsur-
ları hesaplanabilir hale getirilmeli ve kayıt dışılığı ortadan 
kaldıracak bir yapıda olmalı” dedi. 
ECOBANK desteklenmeli ECOTA yürürlüğe girmeli
RİFAT Hisarcıklıoğlu, sunumunda ülke liderlerine şu istek-
lerini iletti: 
ECO serbest ticaret bölgesi olmalı. 
Yüksek gümrük duvarları ve tarife dışı engeller kaldırılmalı. 
ECOBANK desteklenmeli. ECO Ticaret Anlaşması 
ECOTA’nın, imza ve onay süreçleri tamamlanmalı. 
Transit Ticaret Çerçeve Anlaşması bir an önce yaşama ge-
çirilmeli. 
Bölgede insan ve mal geçişleri kolaylaştırılmalı. İşadamları-
nın vize işlemleri çabuklaştırılmalı.

İstanbul’da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi’nde, ülke liderlerine seslenen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

'1
0

AR
AL

IK



w w w . t o b b . o r g . t r 209

Basında TOBB

24 Aralık 2010

Bilimin neresindeyiz?

TAHA AKYOL 

EKONOMİDE yükselen ülkeler kavramını biliyorsunuz. Son 
zamanlarda bir de “yükselen bilim ülkeleri” (emerging scien-
ce countries) diye bir kavram gelişiyor.

Bunların içinde Türkiye de var!

UNESCO her beş yılda bir “Dünya Bilim Raporu”nu yayım-
lıyor. “Bilim ve Yanılgı” adlı kitabımda en son 2005 verile-
rini kullanmıştım. 2010 raporu 10 Kasım’da açıklandı. Bu 
raporda da “yükselen bilim ülkeleri” olarak Çin, Hindistan, 
Brezilya, Türkiye ve Meksika örnek olarak gösteriliyor.

Bu ülkeler bilimde henüz Batı’nın çok gerisindeler ama aka-
demisyen, araştırmacı, bilimsel yayın sayıları ve araştırma-
geliştirme yatırımları hızla artıyor.

Raporda mukayeseli rakamlar var.

Geçen gün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TOBB-
ETÜ’nün mütevelli heyet toplantısında anlatılanları dinler-
ken UNESCO’nun bu raporunu hatırladım.

Türkiye, otuz yıldır aldığı mesafe ile, “yükselen bilim ülkele-
ri” arasına girmiştir ve önündeki yol hâlâ uzundur. 

Başarılı üniversitelerimizin sayısı arttıkça daha hızlı ilerle-
yeceğiz.

Bir başarı örneği

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önce bize “öğrenci 
konukevi”ni gezdirdi, yani “öğrenci yurdu” dediğimiz sosyal 
tesisin beş yıldızlısı!

Bedenen ve zihnen sağlıklı, sosyal bakımdan bireyliği geliş-
miş gençlerin yetişmesinin mekânları bunlar...

Sonra Rektör Prof. Yücel Altunbaşak üniversitenin gelişimi 
konusunda ayrıntılı bir sunuş yaptı:

 2004 yılında 28 öğretim elemanıyla yola çıkıldı, bugün 196 
öğretim elemanı var, 107’si öğretim üyesi...

 Öğrenci sayısı 270’ten 3124’e çıktı. 

 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde en çok bi-
limsel yayını TOBB-ETÜ yapıyor...

Bütçe rakamlarına gelince... Her yıl TOBB üniversiteye or-
talama 7 milyon TL aktarıyor.

Öğrencilerin ödediği ücretler toplam 23 milyon TL...
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Üniversite, yürüttüğü projelerden 2 milyon lira kazanıyor...

Vakıf üniversitelerinin faydası bu: Parası olan, devlete yük 
olmasın, aldığı eğitimin parasını ödesin... Yine devlete yük 
olmadan vakıfl ar üniversiteye destek olsun... 

Yetenekli ve yoksul öğrencilere ise burs verilsin. TOBB-
ETÜ ’de öğrencilerin yaklaşık üçte biri burslu okuyor, başarı 
ve branşa göre farklı burs uygulamalarıyla...

Girişimci üniversite

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en büyük açığı girişimcisi-
nin azlığıdır” diyor:

“120 milyon nüfuslu Japonya’da 6 milyon 300 bin girişim-
ci var. 72 milyonluk Türkiye’de 1 milyon 200 bin... Dört kat 
gerideyiz!”

TOBB-ETÜ‘de “girişimcilik dersleri” de okutuluyor; hem de 
“uygulamalı” olarak. Öğretim üyeleri ve öğrenciler üniversite 
bünyesinde şirketler kurarak üniversitenin araştırma proje-
lerinde iş yapmaya teşvik ediliyor!

Hisarcıklıoğlu’nu kutluyorum. TOBB’un üniversite açma-
sı fi krine ve açılan üniversitenin böylesine gelişmesine ve 
benzerlerinin kurulmasına öncülük ettiği için...

Artık “allame” tipli eski üniversite algısını bırakalım. Prof. 
Erdoğan Teziç döneminde YÖK’te uluslararası akademis-
yenlerce hazırlanan “2005 Strateji Raporu”nda da “girişimci 
üniversite” modeli savunuluyor.

Devlet üniversitesi de olsa, vakıf üniversitesi de olsa, giri-
şimci, dışa açık, rekabetçi, üretken üniversiteler...

Bu tip üniversitelerimiz arttıkça Türkiye “yükselen bilim ülke-
leri” içinde de yükselecektir.

Aman, yaşadığımız haşin kutuplaşma bize bilimin önemini 
unutturmasın.'1
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ticaret 
anlaşmasını imzalayalım, kardeşsek vizeleri 
kaldıralım... 
Necla DALAN / VATAN 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 11. Devlet ve Hükümet Baş-
kanları Zirvesi’nde ekonomik bir sunum yapan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ECO ülkeleri için hayati önemde 
olan ulaştırma sorunlarının çözümü için geliştirilen ECO 
Transit Ticaret Çerçeve Anlaşması’nın bir an önce düzen-
lenmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, vizenin de kaldırılması ge-
rektiğini belirterek, “Eğer kardeşsek birbirimize engel koy-
mamız yanlış” dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 11. Devlet ve Hükü-
met Başkanları Zirvesi’nde ekonomik bir sunum yapan Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, ECO ülkeleri için hayati önemde olan ulaştırma 
sorunlarının çözümüne ilişkin olarak geliştirilen ECO Transit 
Ticaret Çerçeve Anlaşması’nın (ECOTA) bir an önce dü-
zenlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede hepimizi ilgilendiren tarihi 
İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasının, ülkelerimiz için 
ne kadar büyük bir fırsat olduğunun altını bir kere daha 
çizmek istiyorum. İpek Yolu ülkeleri arasındaki ticaretin ko-
laylaştırılması ve geliştirilmesi için hukuki altyapının da bu 
gelişmelerin doğurduğu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
geliştirilmesi önem arz etmektedir. İpek Yolu’nun yeniden 
canlandırılmasıyla sağlanacak taşıma serbestisinin, maliyet 
düşüşünün ve kolaylaştırılan prosedürlerin bölge ekonomi-
sine refah olarak yansıyacağı aşikardır” diye konuştu.

Fırsatlar bölgesi olalım

Hisarcıklıoğlu, vizenin de önemli engellerden biri olduğunu 
ve kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “Eğer kardeşsek 
birbirimize engel koymamız yanlış...” değerlendirmesini 
yaptı. ECO Bölgesi’nin fırsatlarla dolu olduğuna dikkat çe-
ken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Zengin olmak için her 
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şeyimiz var. Aynı zamanda kardeşiz. Ama neden hâlâ is-
tediğimiz gelişmişlik seviyesine ulaşamadık? Kapasitemizi 
kullanamıyoruz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz 
var. Biz iş dünyası olarak, bu toprakları fırsatlar bölgesi yap-
mak istiyoruz. Rekabet gücümüzü arttırmayı ve zenginlikle-
rimizi fırsata dönüştürmeyi hedefl iyoruz. 

Gelişmiş ülkelerde komşular arasında ticaret en az yüzde 
50 seviyesindedir. Ancak, bölgemize baktığımız zaman bir-
birimizle ticaret yapmadığımızı görüyoruz. ECO bölgesinin 
kendi içindeki ticaret henüz yüzde 6 seviyesinde. Dünya ile 
ticaret yapıyoruz. Birbirimizle neden yapamıyoruz? Çünkü 
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.ECO 
bölgesi girişimcileri olarak, biz bölge içi ticareti kısa vadede 
en az 2 katına çıkarmaya hazırız. İşte burada sizlerin des-
teğinize ihtiyacımız var. Biz iş yapmak istiyoruz. Zenginliğin 
yolu ticaretten geçer. Sizlerden, biz işadamlarının önünün 
açılmasını bekliyoruz. Ticaretin gelişmesi; aynı zamanda, 
doğal bir güvenlik ve istikrar ortamını oluşturacaktır.”

ECO Bölgesi serbest ticaret bölgesi olmalı

Bölgesel kalkınma için bölgesel stratejiler gerektiğini anla-
tan Rifat Hisarcıklıoğlu, ECO Bölgesi’nin bir serbest ticaret 
bölgesi olması gerektiğini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “ECO bölgesinde, mallar 
serbestçe dolaşabilmeli. Yüksek gümrük duvarları ve tarife 
dışı engeller kaldırılmalı. ECOBANK desteklenmeli. Özel 
sektör olarak, ECO Ticaret Anlaşması, ECOTA’nın, imza ve 
onay süreçlerinin tamamlanarak bir an önce yürürlüğe gir-
mesini istiyoruz. ECOTA, ECO bölgesinin küresel rekabet 
gücünü artıracaktır. ECOTA bir an önce yaşama geçirilmeli. 
Malı üretenler, taşıyanlar da serbest dolaşabilmeli.” 
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Medya Takip Merkezi, 2010’un en çok 
konuşulan iş adamını belirledi

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin gelenekselleşen araştırması, 
2010’da iş dünyasında en çok gündeme gelen iş adamlarını belir-
ledi. Rapora göre, yılın en popüler iş adamı ünvanını TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı.

Her gün yüzlerce gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinin iz-
lenerek, tüm haberlerin analiz edildiği araştırmada bu yıl ikinci 
sırada ise TÜSİAD’ın yeni başkanı Ümit Boyner yer aldı. Geçti-
ğimiz yıl iş dünyasının en çok konuşulan ismi olan, TÜSİAD eski 
başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan 
Yalçındağ’ın, bu yıl iş dünyasının en medyatik ilk 10 ismi arasında 
yer almadığı görüldü.

Koç Holding’in Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçti-
ğimiz yıl listede ikinci sırada yer alırken, 2010 yılında ise yedinci 
sıraya geriledi. 2009 yılının en çok konuşulan üçüncü ismi olan 
Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2010 
yılında ilk on arasına giremeyen bir diğer isim oldu.

Bu yıl medyadaki görünürlüğü yüzde 75 artan İTO Başkanı Mu-
rat Yalçıntaş ve popüleritesi yüzde 54 oranında yükseliş gösteren 
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, lis-
tenin yukarılarında yer aldılar. Yılın en çok ilgi gören bir diğer ismi 
de, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü 
Ersin Özince oldu.

Özince oldu.

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN İŞ ADAMLARI NO İŞ ADAMI 2010 
YILI 2009 YILI FARK (%) 1 Rifat Hisarcıklıoğlu 12.189 10.861 12 
2 Ümit Boyner 11.506 1.145905 3 Aydın Doğan 10.61113.74923 4 
Mehmet Büyükekşi 6.147 6.161 32i 5 Murat Yalçıntaş 8.046 4.597 
75 6 Rahmi Koç 5.756 6.101 6 7 Ekrem Demirtas 5.256 4.809 
9 8 Ali Ağaoğlu 4.961 3220 54 9 Ersin Özince 4.739 4.9184 10 
Mustafa Koç 1.915 3.1982 40 MTM’nin 2010 yılında, iki bini aşkın 
gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yaptığı medya takip 
sonuçlarından derlenmiştir.

Medya Takip Merkezi (MTM), iş adamları arasında en çok konuşulan isimlerin belirlendiği medya araştır-
masının 2010 yılı sonuçlarını açıkladı. Her yıl düzenli hazırlanan araştırmaya göre, yılın en çok konuşulan 
iş adamı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu…
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50 milyar dolarlık davet
Kazakistan Başbakanı Karim Masimov Türk işadamlarına 
“Kazakistan’dan Rusya ve Çin’e vergi avantajıyla ihracat yapabilir-
siniz. Kazakistan’a yatırıma gelin” çağrısında bulundu. Kazakistan 
Yatırım Ajansı, 50 milyar dolarlık 66 proje için Türk işadamlarına baş-
vurdu.

Yeniden hız kazanabilir

Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Türk fi rmaların Kazakistan’dan 
Rusya ve Çin’e vergi avantajıyla ihracat yapabileceklerini belirterek, Türk 
işadamlarını Kazakistan’a yatırıma çağırdı. Kazakistan Karma Ekonomik 
Komisyonu toplantıları için Türkiye’ye gelen Karim Masimov, Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği toplantıda ekonomik ilişkilerde 
potansiyelin altında kalındığını, işbirliğine hız kazandırabileceklerini söy-
ledi. 

5 yıllık program yapılsın 

Kazakistan’da yabancı şirket olmadığı dönemde Türk şirketlerin yatırıma 
geldiğini söyleyen Masimov, “Altyapı projeleri iki ülke için önemli Rusya, 
Kazakistan ve Beyaz Rusya ortak gümrük birliği oluşturdu. Türk şirketleri 
Kazakistan’da üretim yaparak bu pazarlara mal satabilir. Çin ulaşılmaz gö-
rülse de biz bu pazara özel, serbest bölge oluşturuyoruz. Türk şirketlerini 
de davet ediyoruz. İki ülke arasında sinerji programı başlatılmalı” dedi. 

50 milyar dolarlık hacim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK Başkanı Rifat Hisakcık-
lıoğlu iki ülke arasındaki 1.7 milyar dolarlık ticaretin potansiyeli yansıtma-
dığını, Kazakistan’in Türkiye için vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurguladı. 
Kazakistan Yatırım Ajansı’nın 50 milyar dolar hacmindeki 66 yatırım proje-
sini, DEİK aracılığıyla Türk iş dünyasına açtığını söyleyen Hisakcıklıoğlu, 
10 fi rmanın projelerle yakından ilgilendiğini kaydetti. 

Halk için ticaret 

Türk müteahhitlik sektörünün Kazakistan’da 8 milyar dolarlık proje gerçek-
leştirdiğini vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu “Kazak meslektaşlarımızla daha 
fazla iş yapmak istiyoruz. Petrol ve doğalgaz devletleri, ülkeleri zengin edi-
yor. Halkın zenginliği için ticareti artırmalıyız” dedi. Hisakcıklıoğlu, karşılıklı 
yatırımların artırılabilmesi için iki devletin ortak tahkim müessesesi kurma-
sı gerektiğine dikkat çekti. 

Turizm’den enerjiye 10’u aşkın sektör

Toplantıda Türk işadamlarının Kazakistan’da 3.5 milyar doları bulan yatırı-
mının bulunduğu ve bu projelerde 10 bin kişinin istihdam edildiği belirtildi. 
Ayrıca Kazakistan Ulusal Yatırım ve İhracat Destek Ajansı’nın (KAZNEX 
Invest) DEİK’e ilettiği projelerin turizm, ulaştırma, inşaat, inşaat malzeme-
leri, tarım, tekstil, enerji, metalurji, telekomünikasyon, kimyapetrokimya ve 
makine yapımı olduğu Türk girişimcisine Kazakistan tarafından yüzde 50 
ve üzerinde kredi desteği verilebileceği kaydedildi. 

Nakliye maliyetleri ilişkileri azaltıyor

Avrasya kış olimpiyatlarının yakın zamanda Kazakistan’da yapılacağını 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk fi rmaları olarak orada görev almaya ha-
zırız” dedi. İki ülke arasındaki ticaretin gelişebilmesi için nakliye sektörü-
nün sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, nakliye 
maliyetlerinin Kazakistan ile olan ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini, 
bu konuda destek beklediklerini söyledi. 
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Irak Cumhurbaşkanı yatırıma çağırdı
20 milyar dolara çıkmalı

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Türkiye’den daha fazla 
yatırım istediklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ni (TOBB) Irak’a davet etti. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi için 
Türkiye’ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani iki 
ülke arasındaki ticaretin 20 milyar dolara çıkarılması gerek-
tiğinin altını çizdi” dedi. 

Ticaret hacmi artıyor

Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmede Celal Talabani’nin iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin iki ülke arasındaki ticaret hacmi-
nin arttığını, ülkede Türk fi rmalarının yatırımlarının çoğaldı-
ğını 600 Türk fi rmasının Irak’ta 8 milyar dolarlık iş yaptığını 
hatırlattığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Talabani, heyetimizi 
Erbil, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Bağdat’ı görmeye, iş 
dünyası ile tanışmaya çağırdı. Gerekli çalışmaları yapaca-
ğız” diye konuştu.
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Türkiye ile Pakistan yeni İpekyolu’nu demir 
ağlarla örecek
11. DEVLET ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Pakistan Cum-
hurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Türkiye’den başlayacak ve Hindistan’a 
kadar devam edecek demiryolunun kurulmasını önerdi. Zerdari, kuru-
lacak ortak şirketin hisselerinin başta İMKB olmak üzere dünya bor-
salarına kote edilebileceğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB ve Pakistan Hükümeti birer temas noktası belirledi. Ön fi zibi-
lite için görüşmeler yakında başlayacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’nin Türkiye ile ortak demiryolu 
şirketi kurulmasını teklif ettiğini söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi için Türkiye’ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Pakis-
tan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza 
Ottunbayeva ile gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. 

Fizibilite çalışmaları başlıyor

Görüşmede, Türkiye’den başlayarak Pakistan üzerinden Hindistan’a kadar 
uzanan demiryolu inşa edilmesi veya varolan hatların iyileştirilmesi konu-
sunun gündeme geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Zerdari’nin taşımacılığın 
önemine işaret ettiğini ve ortak bir demiryolu şirketi kurulmasını önerdiğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Zerdari’nin, kurulacak bu şirketin hisselerinin başta 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) olmak üzere dünya borsalarına 
kote edilebileceğini belirttiğini kaydetti.

Bunların değerlendirilmesi için bir fi zibilite çalışmasının yapılması gerekti-

ğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Bu amaçla TOBB ve Pakistan Hükümeti 
birer temas noktası belirledi. Ön fi zibilite için görüşmeler yakında başlaya-
cak” dedi.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret 20 milyar $’a çıkarılmalı

IRAK Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Türkiye’den daha fazla yatırım is-
tediklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) Irak’a 
davet etti. Talabani’nin iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, ülkede 
Türk fi rmalarının yatırımlarının çoğaldığını, 600 fi rmanın Irak’ta yaklaşık 
8 milyar dolarlık iş yaptığını söylediğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, Erbil 
ve Süleymaniye’de havaalanlarını Türk şirketlerinin yaptığını anımsattı. 
Talabani’nin, Süleymaniye Üniversitesi’nin yine Türk fi rmaları tarafından 
inşa edildiğini hatırlattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Talabani’nin Irak’ta çok sayıda çimento fabrikasının Türk fi rmaları tarafın-
dan yenilendiğini, Süleymaniye ve Telafer’de iki yeni çimento fabrikasının 
inşa edildiğini aktardığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Talabani’nin Türkiye’den 
daha fazla yatırım ve daha fazla ticaret istediğini dile getirdiğini belirterek, 
Cumhurbaşkanı’nın iki ülke arasındaki ticaretin kısa sürede 20 milyar dola-
ra çıkarılması gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. 

Görüşme sırasında Talabani’nin mevcut petrol boru hattının çalıştığını be-
lirterek, doğalgaz boru hattının da Türkiye üzerinden geçeceğini söyledi-
ğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Talabani TOBB olarak bizi Irak’a davet etti. 
Heyetimizi, Erbil, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Bağdat, Necef ve Basra’yı 
görmeye, hükümetleri, yerel yönetimleri ve iş dünyası temsilcileri ile tanış-
maya çağırdı” dedi.
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Talabani, TOBB’u Irak’a yatırıma çağırdı

IRAK Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Türkiye’den daha 
fazla yatırım istediklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’ni (TOBB) Irak’a davet etti. 11. Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı Zirvesindeki (EİT) temaslarını anlatan TOBB 
Başkanı “Talabani TOBB olarak bizi Irak’a davet etti. He-
yetimizi, Erbil, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Bağdat, Necef 
ve Basra’yı görmeye, hükümetleri, yerel yönetimleri ve iş 
dünyası temsilcileri ile tanışmaya çağırdı. Biz de davetten 
memnun olduk. Gerekli çalışmaları yapacağız. Irak’ın nor-
malleşme sürecine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

DEMİRYOLU PROJESİ

Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Alı Zer-
dari ile görüşmesinde, Türkiye’den başlayarak Pakistan 
üzerinden Hindistan’a kadar uzananı demiryolu inşa edil-
mesinin ve ortak bir demiryolu şirketi kurulmasının günde-
me geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Zerdari’nin, kurulacak 
bu şirketin hisselerinin başta İMKB olmak üzere dünya bor-
salarına kote edilebileceğini belirttiğini kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EİT Zirvesi’nde Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin “Irak’a daha fazla 
yatırım” talebinde bulunduğunu söyledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise ortak bir demiryolu 
şirketi kurulmasını önerdi. 
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İşveren ve işsizler için umut projesi

Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB-
ETÜ ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülen Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri’nin (BECERİ’10) İstanbul’da tanıtıl-
dı. Proje ile 5 yılda 1 milyon kişiye iş yaratılması hedefl e-
niyor. Toplantıda konuşan Çalışma Bakam Ömer Dinçer, 
“Kapsamlı ve eoksistematik istihdam yaratma programları 
ortaya koymamız lazım. Daha da önemlisi çalışma hayatı-
nın esnekliğini artırmamız gerekiyor ki daha fazla istihdam 
yaratabilelim” diyerek, BECERİ’10 ile bunun amaçlandığını 
vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da temmuzda 
başladıkları projenin ilk aşamasını tamamladıklarını, 81 ilde 
seçilen 111 okulda, 92 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.

Odalar kanalıyla o ildeki işverenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
eğitim yatırımı yapılmasını sağladıklarını belirten Hisarcıklı-
oğlu, 19 il ve 3 ilçede işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yap-
tıklarını ve 5 bin sanayiciye ulaştıklarını kaydetti. Hisarcıklı-
oğlu, ‘kurslarda başarılı olan işsizlere yüzde 90 iş garantisi’ 
verildiğini, 5 yılda 1 milyon işsize mesleki eğitim verip, iş 
hayatına kazandırmayı hedefl ediklerim irade etti. “19 ilde 2 
bin 235 şirketimiz projeden stajyer istihdam etme talebimizi 
kabul etti. Bu şirketlerden 20 bin 616 kişilik stajyer talebi 
aldık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bu proje, beceri kazandırma ve 
iş edindirme seferberliğidir. Aynı zamanda işverenlerimiz ve 
işsizlerimiz için bir umut projesi” dedi.
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İlk adımda 20 bin kişiye kapı açıldı, işsizliğin 
ana damarını ‘beceri’ tıkayacak 

TÜRKİYE’deki işsizlik sorunu çözmeyi hedefl eyen Uzman-
laşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEMBeceri’10) pro-
jesinin ilk bölümü tamamlandı. 5 yılda 1 milyon kişiyi meslek 
sahibi yapacak olan projeye sanayiciler tam destek verdi. 
Temmuz ayında başlayan proje için şirketlerden 20 bin 616 
kişilik stajyer talebi aldıklarını belirten Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bece-
ri’10 projesiyle, gençlerimizin bir meslek sahibi olması sağ-
lanacak ve işsizliğin ana damarı tıkanacak” dedi.

5 bin sanayiciye ulaştık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle yürütülen 
Beceri’10 Projesi’ndeki son gelişmeleri değerlendiren Rifat 

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “81 ilde seçilen 111 okulda, 
88 milyon lirası donanım ve 4 milyon lirası eğiticilerin eğitimi 
olmak üzere toplam 92 milyon lira yatırım yapıldı. Odalar 
kanalıyla o ildeki işverenin ihtiyaç duyduğu alanlarda eği-
tim yatırımı yapılmasını sağladık. 19 il ve 3 ilçede işgücü 
piyasası ihtiyaç analizleri yaptık, işverene, hangi nitelikte 
eleman istediğini sorduk. TOBB ETÜ ve TEPAV ile birlik-
te sanayicileri kapı kapı dolaştık. 19 ilde 5 bin sanayiciye 
ulaştık. 2 bin 235 şirketimiz projeden stajyer istihdam etme 
talebimizi kabul etti. Bu şirketlerden 20 bin 616 kişilik stajyer 
talebi aldık. Yani 20 binden fazla işsizimize şimdiden umut 
olduk.”

Beş yılda 1 milyon kişiye meslek edindirme hedefiyle yola çıkılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri projesinin ilk adımı tamamlandı. Temmuzda başlayan proje için şirketlerden 20 bin 616 stajyer 
talebi alındığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu projeyle, işsizliğin ana damarı tıkanacak” 
dedi.
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Sigortası da ödenecek

İşverenlere “aradığınız elemanı seçin, biz yetiştirelim” diye 
seslenen Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “İşe almak istedi-
ğiniz kişileri bize gönderin, eğitimden geçirelim. Sizin tesis-
lerinizde staj verdirelim, bu arada cebinizden de bir kuruş 
para çıkmasın. Ayrıca, projedeki teşviklerden de istifade 
edin. Biz yıllardır kamuya şunu söylüyorduk; kapıda yazı-
yoruz, ‘kaynakçı aranıyor’, bir tarafta işsiz ordusu. Kaynakçı 
mı, bilgisayar kullanan mı, muhasebe bilen eleman mı isti-
yorsun. Seçin elemanı. Stajı görürken yine cebinizden para 
çıkmasın. 6 ayın sonunda bu kişiden memnunsan işe baş-
latacaksın. İşe başlattığın zaman 4 yıla kadar giden üzerin-
deki sosyal güvenlik primini de yine devlet ödüyor.”

Ne iş olsa yaparım abi

Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizliği besleyen ana etkenin meslek-
sizlik olduğuna işaret ederek, “Mülakat yaptığım adaylara 
bazen soruyorum, ‘Ne iş yaparsın’ diye. Cevap ‘Abi her işi 
yaparım’. ‘Her işi yaparım’ demek, aslında ‘hiçbir işi doğru 
yapamam’ anlamına geliyor. Dolayısıyla, Beceri’10 proje-
siyle, gençlerimizin bir meslek sahibi olması sağlanacak ve 
işsizliğin ana damarı tıkanacaktır” dedi.

İhtiyaçlara uygun eleman yetişecek

DOĞRUDAN piyasanın ihtiyaçlarına uygun elemanlar ye-
tiştirmeyi ve onları da bu ihtiyaç yerlerinde istihdam etmeyi 
öngördüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, şöyle konuştu: “Özellikle YÖK, Milli Eğitim ve 
Sanayi ve Ticaret bakanlıkları mesleki eğitimle ilgili attığı 
her adımda ve ortaya koyduğu her programda, meslek stan-
dartlarını esas kabul edecek ve müfredatlarını buna göre 
uyarlayacak. 2011 yılı sonuna kadar her kurum adım adım 
hangi faaliyetleri gerçekleştireceklerine dair eylem planı 
oluşturdu. Eylem planına göre, meslek standartlarına uy-
gun mesleki eğitim müfredatları hazırlanacak, hem meslek 
liseleri hem meslek yüksekokulları hem de meslek eğitimi 
veren lisans programlarında bu düzenleme olacak. Ayrıca 
aramızdaki çok yoğun işbirliği ile bunlar sürekli güncellene-
cek. Biz artık şu duvarı yıkıyoruz; toplumun ve piyasanın 
ihtiyaçlarından uzak veya teorik eğitimden uzaklaşıyor ve 
daha çok ihtiyaca odaklanmış bir programı hedefl emeye 
başlıyoruz. Bu yaptığımız çalışma için önümüzdeki günler-
de, yaptığımız çalışmaların bir yıllık performansını gözden 
geçiren bir çalışma da ortaya konulacak ve kamuoyu ile 
paylaşılacak.”

Günlük 15 TL harçlık 

UMEM Beceri’10 projenin bir benzerini daha önce Güney 
Kore’nin yaptığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, detayları 
şöyle sıraladı: 

• Proje kapsamında yetiştirdiğimiz kursiyerleri işverenler 
staja alacak.

• Bu dönemde tek bir kuruş masrafl arı da olmayacak.

• Eğitim süresince 15 TL harçlık verilecek.

• Aynı zamanda sigortaları da yatacak. 

• Yetiştirilen elemanlar işe alınırsa, belirli sürelerde işveren 
sigorta primi ödemeyecek.

• İşsizler kurslarda başarılı olursa, yüzde 90 işi de garanti 
edilecek.

• 5 yılda 1 milyon işsizimize bu proje kapsamında mesleki 
eğitim vereceğiz.

Direksiyona TOBB’u oturttuk

PROJENİN piyasanın aktörlerini sürece dahil ettiğinin altını 
çizen Ömer Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz Bakan-
lık olarak direksiyondan kalktık, ticaret ve sanayi odalarını, 
TOBB’u direksiyona oturttuk. Biz yavaş yavaş standartlarını 
belirliyor, denetimlerini yapıyor, izliyoruz, ama fi ilen yürütme 
alışkanlıklarımızı bırakmaya çalışıyoruz. Bu proje somut bir 
şekilde bunu gösterecek. Ticaret ve sanayi odası başkan-
larının her ilde bizatihi işin başında olduğu, kendisine men-
sup ihtiyaçlarını belirlediği ve ona uygun eğitim biçimiyle ‘şu 
kabiliyette insanı biz de istihdam edelim’ dediği bir noktaya 
geldik. Biz müfredatı ve hangi alanda ihtiyaç olduğunu belir-
lemiyoruz. Biz fi nansmanı sağlıyor, zeminini düzeltiyor, eği-
tilecek insanları yetiştiriyor ama asla eğitim programlarında 
nelerin olacağını ve nerede istihdam edileceklerini düşün-
müyoruz.”

Vasıfsızın iş bulma şansı giderek azalıyor

TEKNOLOJİK yeniliklerin, ürünlerin bilgi ve teknoloji içeriği-
nin artmasının, kol gücüne, insan emeğine duyulan ihtiya-
cı azalttığını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, şöyle devam etti: “Vasıfsız iş-
gücü, iş bulma şansını giderek kaybediyor. Üretim yapısı, 
nitelikli işgücünü gerektirir. Katma değeri yüksek ürünleri, 
ancak iyi eğitilmiş, nitelikli işgücü ile üretebilirsiniz. Dolayı-
sıyla, mesleki eğitimin iyileştirilmesi, işsizlik sorunumuzun 
çözümünün yanı sıra, sanayimizin rekabet gücü ve gelecek 
hedefl eri açısından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye 
olarak, kriz yılı 2009’un ardından, 2010’u, etkileyici, dikkat 
çekici bir büyüme performansıyla kapatıyoruz. Bundan son-
rası için hedefi miz, ekonomideki iyileşmeyi güçlü ve kalıcı 
hale getirmek, büyümeyi sürdürülebilir kılmak. Biliyoruz ki, 
bu hedefe ulaşmanın önemli unsurlarından biri de, mesleki 
eğitim almış, nitelikli işgücüdür. Küresel rekabet için işgü-
cünde eksikler hemen giderilmeli.”
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Tanıtım aşamasında bile 20 bin işsize
umut oldu

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi, daha 
analiz ve tanıtım aşamasında iş dünyasından büyük ilgi gör-
dü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “20 binden fazla işsizimize şimdiden umut ol-
duk. Daha projenin analiz ve tanıtım çalışmaları sırasında 
bunu başardık” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
işbirliğiyle yürütülen Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri (BECERİ’10) Projesi’nin tanıtımında konuşan Hisar-
cıklıoğlu, mesleksizliğin, en az işsizlik kadar ciddi ve acil çö-
züm gerektiren bir sorun olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu 
“Bundan daha büyük bir proje olamaz. Bugüne kadar uygu-
lanmış en somut proje... Sanayicilerimize sesleniyorum; ne 
olur bunun farkına varın” dedi. Temmuz ayında başlayan 
projenin ilk aşamasını tamamladıklarını kaydeden Hisacıklı-
oğlu, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yaptıklarını, işverene, 

hangi nitelikte eleman istediğini sorduklarını belirtti. 

19 İLDE KAPI KAPI DOLAŞTIK

İlgili odaların, TOBB ETÜ ve TEPAV ile birlikte sanayicileri 
kapı kapı dolaştığını, 19 ilde 5 bin sanayiciye ulaştıklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “19 ilde 2 bin 235 şir-
ketimiz projeden stajyer istihdam etme talebimizi kabul etti. 
Bu şirketlerden 20 bin 616 kişilik stajyer talebi aldık. Yani 20 
binden fazla işsizimize şimdiden umut olduk. Daha projenin 
analiz ve tanıtım çalışmaları sırasında bunu başardık. Proje 
daha da bilinir hale geldikçe, teşvikler hayata geçince, bu 
talebin katlanarak artacağından hiçbir şüphemiz yok. İnşal-
lah kısa sürede stajyer istihdamını 100 binlere çıkardığımız 
günleri de müjdeleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de alınan 
taleplere göre kursların açıldığını göreceğiz. 

Stajyeri işe alırsan 4 yıl SGK primi devletten

Eğitim ve staj imkanıyla iş sahibi yapacak Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi, şimdiden 
işsizleri sevindirdi. Analiz ve tanıtım için gidilen 19 ilde şirketlerden 20 binin üzerinde stajyer talebi geldi
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5 yılda 1 milyon işsize bu proje kapsamında mesleki eğitim 
verip, iş hayatına kazandırmayı hedefl ediklerini kaydeden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, projenin detaylarıyla ilgili şu 
bilgileri verdi: “İşe almak istediğiniz kişileri bize gönderin, 
eğitimden geçirelim. Sizin tesislerinizde staj verdirelim, bu 
arada cebinizden de bir kuruş para çıkmasın. Ayrıca, proje-
deki teşviklerden de istifade edin. Seçin elemanı, eğitim ve 
staj süresi boyunca günlük 15 lira harçlık alsın, eğitim ala-
cak arkadaşımız aynı zamanda sigortalı olsun. Stajı görür-
ken yine cebinizden para çıkmasın. 6 ayın sonunda bu kişi-
den memnunsan işe başlatacaksın. İşe başlattığın zaman 4 
yıla kadar giden üzerindeki sosyal güvenlik primini de yine 
devlet ödüyor. Bundan daha büyük bir proje olamaz. Bir ta-
raftan istihdamın üzerindeki yüklerden şikayetçi olacağız bir 
taraftan da projelerin farkında olmayacağız. Burada özel-
likle sendikalara da seslenmek istiyorum; sendikalarımız 
vasıtasıyla işsiz olan insanlara bunun duyurulması lazım.” 

İstanbul ve Türkiye en çok makineci istedi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Serdar Sayan, İstanbul’da istihdamın kriz 
öncesi seviyeleri yakaladığını bildirdi. Sayan, 19 İlin İşgücü 
İhtiyaç Analiz çalışmasının Türkiye ve İstanbul ile ilgili kıs-
mının detaylarını verdi. Anket sonuçlarına göre zor bulunan 

mesleklerin çoğunda stajyer talep edildiği görülürken maki-
neci (dikiş), CNC tezgah operatörü, kaynakçı ve ütücü de 
zor bulunan meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Türkiye genelinde en çok talep edilen meslek makineci (di-
kiş) ve bu meslek İstanbul için yapılan sıralamada da birinci 
sırada bulunuyor. Ayrıca kalite kontrolcü ve kaynakçı mes-
lekleri de hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da en çok 
stajyer talep edilen 10 meslek arasında yer aldı. 

Piyasa ihtiyaçlarına odaklı mesleki eğitim 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, teorik 
eğitimi bir kenara bırakıp toplum ve piyasa ihtiyaçlarına 
odaklı mesleki eğitime geçileceğini belirtti. Meslek stan-
dartlarının belirlenmesinde piyasa aktörleriyle çalıştıklarına 
vurgu yapan Dinçer “Ankara ve İstanbul ticaret odalarından 
büyük destek gördük. Biz bakanlık olarak direksiyondan 
kalktık odaları direksiyona oturttuk” dedi. 
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BECERİ’ 10 projesiyle ilk aşamada 19 ilde 2 bin 235 şirket 20 bin 616 kişilik stajyer istihdam edecek

Beceri Seferberliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve İŞKUR kalifi ye 
eleman yetiştirmek için biraraya geldiler.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (BECERİ’ 10) projesi 
ile 5yılda 1 milyon işsize mesleki eğitim verilip, iş hayatına kazan-
dırılması hedefl eniyor.

Ekonomi Servisi- Türkiye’de kalifi ye eleman sorununu çözmek 
ve fi rmaların ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Türkiye İş Ku-
rumu (İŞKUR) Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (BE-
CERİ’10) projesini başlattı. Proje kapsamında 5 yılda 1 milyon işsi-
ze eğitim verilecek ve bunların istihdama katılması hedefl enecek.

Pilot olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum. Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ma-
latya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 
19 ilde hayata geçirilen BECERİ’10 Projesi’nin tanıtımı İstanbul’da 
yapıldı.

Tanıtımda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu proje, beceri kazandırma ve iş 
edindirme seferberliğidir. Aynı zamanda hem işverenlerimiz hem 

de işsizlerimiz için bir umut projesidir” dedi. Hisarcıklıoğlu, söz ko-
nusu projeyle, 81 ildeki ticaret ve sanayi odaları vasıtasıyla işve-
renlerin mesleki eğitim kurslarında yönetim süreçlerine katılımının 
sağlandığını kaydetti. Temmuz ayında başladıkları BECERİ’10’un 
ilk aşamasını tamamladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu. 81 ilde 
seçilen 111 okulda, 88 milyon TL donanım ve 4 milyon TL eğitici-
lerin eğitimi olmak üzere toplam 92 milyon TL yatırım yapıldığını 
bildirdi, Hisarcıklıoğlu projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İşverenlere, ‘Aradığınız elemanı siz seçin biz yetiştirelim’ dedik, 
işsizlere, ‘Piyasada geçerli bir meslek öğrenin, tercih edilin’ dedik, 
işverenlere, Yetiştirdiğimiz kursiyeri staja al, sen de eğitimine katkı 
ver’ dedik, işsizlere ‘Her beceri bir altın bilezik, hem de eğitim sü-
resince 15 TL harçlık alacaksın, sigortan yatacak’ dedik, işverenle-
re, ‘Yetiştirdiğimiz elemanları işe alırsanız, belirli sürelerde işveren 
sigorta primi ödemeyeceksiniz’ dedik, işsizlere, ‘Kurslarda başarılı 
olursan, yüzde 90 işin garanti’ dedik.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkam Tanıl Küçük 
de özellikle eğitimli genç işsizliğinin Türkiye’de oldukça yüksek 
oranlarda olduğunu belirterek “Hal böyle iken, diğer tarafta, sana-
yicilerimiz, kalifi ye eleman temini konusunda büyük sıkıntı içinde” 
diye konuştu.
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Ekonomi bir, istihdam 100 bin büyüyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 
‘Türkiye’de bugünkü çalışma hayatı şartlarını sabit olarak 
kabul ettiğimizde ekonomimiz yılda yüzde 1 puan büyürse, 
istihdamımız yüzde yarım artmaktadır. Bu ise aşağı yuka-
rı 100115 bin civarındaki işçiye, insana tekabül etmektedir’ 
dedi. 

ESNEKLEŞTİĞİ ZAMAN BİR DE GÖRÜN

Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB 
ETÜ ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülen Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (BECERİ’10) Projesi’nin tanıtımında 
Dinçer, “Ama çalışma hayatımızı esnekleştirirsek o zaman 
ekonomik büyüme aynı olsa bile yaklaşık 50 bin kişi daha 
fazla istihdam yaratma imkanına sahip olacağız” dedi.

DOKUZ AYDA 1 MİLYON KİŞİ İŞ BULDU

Dinçer, bu yıl eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 953 bin kişi-
nin iş sahibi olduğunu belirtirken, ‘Yıl sonunda inşallah bu 
rakam birazcık daha artacak diye varsayıyoruz. Ama eğer 
bunu sürekli hale getiremeyecek olursak Türkiye’deki işsiz-
lik sorununu çözme şansımız da olmayacak’ şeklinde ko-
nuştu. 

TEORİYİ YIKIP TOBB’U DİREKSİYONA ALDIK

Her yıl ortalama 800 bin kişinin çalışma hayatına atıldığını, 
işgücüne katıldığını ifade eden Dinçer, konuşmasını şöy-
le sürdürdü: ‘Biz artık şu duvarı yıkıyoruz; toplumun ve pi-
yasanın ihtiyaçlarından uzak teorik eğitimden uzaklaşıyor 
ve daha çok ihtiyaca odaklanmış bir programı hedefl eme-
ye başlıyoruz. Biz bakanlık olarak direksiyondan kalktık, 
TOBB’u direksiyona oturttuk. Yaklaşık her yıl 200 bin kişi 
olmak üzere 5 yıl süreyle bu çabayı ortaya koyacağız.’

Çalışma Bakanı Dinçer, Türkiye’de bugünkü şartları sabit kabul ettiklerinde dahi yıllık yüzde 1 puan büyü-
meye 100 bin istihdam düştüğünü söyledi ve ekledi: Bir de çalışma hayatını da esnekleştirirsek 50 bin 
kişi daha iş bulma imkanına erişecek
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MAKSADIMIZ CEZA DEĞİL

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, maaşını alamayan belediye 
işçileriyle ilgili olarak, ‘Sendikaların talebini de karşılayan 
düzenleme yapıldı ve sorun çözüldü’ dedi. AK Parti İstan-
bul Milletvekili Lokman Ayva’nın da engelli işçilerin bundan 
zarar göreceği yönünde eleştirileri olduğunun hatırlatılması 
üzerine de Dinçer, şunları dedi: ‘Biz temel amaç olarak ül-
kemizdeki özürlülerin istihdamını artırmak istiyoruz.’ 

Bardağın dolu tarafına bakalım

‘Bugüne kadar çalışma hayatıyla ilgili sorunlarımızı tartışır-
ken daha çok işsizlik oranları üzerinden tartışmayı yürütü-
yor ve tabiri caizse bardağın boş tarafına bakmayı tercih 
ediyoruz” diyen Bakan Dinçer, “İşsizlik oranları 2009 yılında 
yüzde 14 idi, ‘2010’da yüzde 12 olacak, 2011 yılında şu nok-
taya çekeceğiz’ diye hedefl er koyuyoruz. Aslında bu yanlış 
değil” dedi ve ekledi: “Belki kat etmemiz gereken mesafeyi 
belirlemek konusunda bize ipucu veren bir yaklaşım tarzı. 
Ancak bu meselenin bir başka boyutu da istihdam yarat-
mayla alakalıdır.” Ekonomilerin artık istihdam dostu ekono-
miler olmaktan hızla uzaklaştığını belirten Dinçer, teknolojik 
gelişmeler ve değişmelerin etkisiyle ekonomilerin, istihdam 
yaratma kapasitelerini sınırladığını, bunu aşabilmenin ye-
gane yollarından birinin çalışma hayatını mümkün olduğu 
kadar esnekleştirmek olduğunu söyledi.

Hayırlı bir iş yapıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu da, ‘Bundan daha büyük bir proje olamaz. Bu-
güne kadar uygulanmış en somut proje... Sanayicilerimize 
sesleniyorum: ne olur bunun farkına varın’ dedi. Hisarcıklı-
oğlu, mesleksizliğin, en az işsizlik kadar ciddi ve acil çözüm 

gerektiren bir sorun olduğunu vurguladı. Projeyi medyanın 
dikkatine de çekmek istediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
‘Herhalde burada bir başka etkinlik yapsak bu kadar az 
medya buraya gelmezdi. Hayırlı bir işe herkesin sahip çık-
ması lazım. Bakıyorum burada sadece 7 tane kamera var. 
Hayırlı bir iş yapıyoruz ya ondan dolayı kamera da yok” şek-
linde konuştu. Hisarcıklıoğlu, projenin ilk aşamasını tamam-
ladıklarını, 81 ilde seçilen 111 okulda, 92 milyon lira yatırım 
yapıldığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: ‘19 ilde 
2 bin 235 şirketimiz projeden stajyer istihdam etme talebimi-
zi kabul etti. Yani 20 binden fazla işsizimize şimdiden umut 
olduk. Daha projenin analiz ve tanıtım çalışmaları sırasında 
bunu başardık.”

400 bin kişiye mesleki eğitim kursu

Uluslararası standartlarda olduğu gibi en az yüzde 40 oran-
da istihdam sağlamamız gerektiğine değinen Dinçer, bunun 
altından kalkabilmek için yaklaşık 80 bin personel olması 
gerektiğini, ancak 2 bin 400 kişi ile çalıştıklarını söyledi. Din-
çer, ‘Bunun üstesinden gelemeyeceğimize göre çok düşük 
maliyetli proje yürütüyoruz. Türkiye’de şu anda 781 bele-
diyemizle anlaşarak onların personelini eğittik’ dedi. Tüm 
il düzeyinde örgütü olan olan kurumlarla konuştuklarını, 
yaklaşık 870 kurum ve birimle sözleşme yaptıklarını ifade 
eden Dinçer, sadece Esenler Belediyesi’nce geçen sene bu 
süreçte bin 500 kişinin işe yerleştirildiğini anımsattı. Dinçer, 
2009 yılında 167 bin kişiye kurs düzenlediğini, 2010 yılında 
150 bin kişiyi geçtiklerini, işe yerleştirme oranını da yüzde 
34’lerden yüzde 10’ların üzerine çıkardıklarını anlatarak, 
2011 yılı için aşağı yukarı 400 bin kişiye mesleki eğitim kur-
su açmayı planladıklarını bildirdi.
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Türkiye’nin uçağı kalkışta

YALOVA 

TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye yeniden par-
lamaya başladı. Türkiye’nin uçağı kalkışta’ dedi. Hisarcık-
lıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından 
Termal ilçesindeki Thermalium Otel’de düzenlenen ‘İş Dün-
yasına Yön Verenler 2010’ ve ‘Yalova İnovasyon 2010’ ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2009 krizini en 
çabuk atlatan ülkeler arasında olduğunu belirtti. Krizden 
sonra 208 ülkeden 16’sının kriz öncesi durumuna döndü-
ğünü, bunların içinde Türkiye’nin de bulunduğunu bildiren 
Hisarcıklıoğlu, bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifa-
de etti. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ‘Türkiye, dünyadaki 
16 ülkeden bir tanesi. Kriz öncesinin üzerine çıkarmış du-
rumunu. Türkiye, bu 16 ülkenin içinde 12. durumda. Buna 
teşekkür etmemek mümkün değil, ama bizim hayalimiz, he-
defi miz var. 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın ilk 
en büyük 10 ekonomisi içinde olmak. Ondan sonra da bir 

numara olmak. Karamsar olmamıza gerek yok. Geleceği-
miz çok aydınlık.’

‘KRİZDEN KENDİ BECERİMİZLE ÇIKTIK’

Hisarcıklıoğlu, krizden çıkılmasında en büyük katkının özel 
sektörden geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

‘Türk özel sektörü olarak son 1 yılda tam 1 milyon kişiye 
iş sağlamışız. Bunun 320 bini sanayi sektöründe. Hem ça-
lışanımızı artırıyoruz hem özel sektör olarak kayıt altına 
giriyoruz. Bu krizden tamamen kendi becerimizle çıkmışız. 
72 milyonun dayanışması içinde çıkmışız. 2010’un 3. çey-
reğinde Türkiye yüzde 8,9 büyüdü. Burada özel tüketimin 
payı yüzde 59 civarında. 72 milyon olarak bizim tüketmiş 
olduğumuzdan dolayı yüzde 9’luk bir büyüme sağlandı.’

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘İş Dünyasına Yön Verenler 2010’ ve ‘Yalova İnovasyon 2010’ 
ödül töreni düzenlendi.Toplantıda konuşan TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “9,4 trilyon dolarlık bir pazar 
bize bakıyor. 3 saatlik mesafede müthiş bir fırsat var. Türkiye’nin uçağı kalkışta” dedi. 
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‘9,4 TRİLYONLUK DOLARLIK PAZAR BİZİ BEKLİYOR’

Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Hisacık-
lıoğlu, şunları kaydetti: 

‘Türkiye olarak dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz. Bunla 
gurur duymalıyız. Bundan 30 yıl önce 25. büyüktük. Önü-
müze eğer bir hedef koymuşsak bazı düzeltmeler yapma-
lıyız. Türkiye yeniden parlamaya başladı. Türkiye’nin uçağı 
kalkışta. Güneş tekrar doğudan doğmaya başladı. Dünya 
üretim merkezi eskiden Türkiye’nin batısındayken geçen 
yüzyılda şimdi Türkiye’nin doğusuna geçti. Şöyle etrafımıza 

bakalım; 9,4 trilyon dolarlık bir pazar bize bakıyor. 3 saat-
lik mesafede müthiş bir pazar fırsatı var. Türkiye, İtalya ve 
Çin’in arasındaki en büyük sanayi ülkesi. Bunu en iyi şekil-
de değerlendirmeliyiz.’ 

Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, Yalova Belediye Başkanı 
Yakup Koçal, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niya-
zi Eruslu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur 
Bektaş ve YTSO Başkanı Celal Özel’in de katıldığı tören-
de, daha sonra gelir ve kurumlar vergisinde ilk sıralarda yer 
alan kişi ve kurumlara ödülleri verildi.
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