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En büyük
10 ekonomi arasına
girmenin yolu yapısal
reformlardan geçiyor

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
ve Sanayi Odaları Konseyi
ile Ticaret Odaları Konseyi
Müşterek Toplantısı, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın da katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu
üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları,
Ticaret Odaları Konsey Başkanları ve
üyelerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın çalışmalarına değinerek
şunları söyledi:
“Meclisimizin tatile girdiği dönemde bile Gümrük ve Ticaret Bakanımız yoğun bir şekilde çalışmaya
devam etti. Bu süreçte Türkiye için, Türk
iş dünyası için çok önemli, reformların hazırlığını tamamladı. Meclisin açılmasından
hemen sonra da bu reformların kanunlaşması için Meclis’te gündeme getirdi.
Tüketicinin Korunması Kanunu Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e sunuldu.
Yıllardır sürekli vurguladığımız ancak
bir türlü çıkaramadığımız Perakende Ya48

EKONOMİK FORUM

TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
iş yapma şartlarının,
rekabet ettikleri
ülkelerin şartlarıyla aynı
standartlara getirilmesini
istediklerini belirterek,
“O zaman biz Türkiye’yi,
dünyanın en büyük
10 ekonomisinden
biri yaparız diyoruz.
Bunun yolu da
yapısal reformları
hızla tamamlamaktan
geçiyor” diye konuştu.

sası, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın vizyonuyla hazırlandı. İlgili kesimlerin görüşüne sunuldu. Bu reformların mimarı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’ya Türk özel sektörü adına
teşekkür ediyorum.”

OYUN SAHASINI DÜZELTMEK İÇİN
ÖNEMLİ ADIMLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın bugüne kadar üretime, ihracata,
istihdama katkı sağlamak amacıyla özel
sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Oyun sahamızı düzeltmek için çok önemli
adımlar attı ve bu süreçte reel sektörle istişareye büyük önem verdi. Sadece istişare
etmedi, özel sektörün önünü açacak alanlarda kamu ve özel sektör ortaklıklarına
vizyon verdi. Bu kapsamda, ülkemizin kara sınır kapıları TOBB
tarafından modernize edildi. Sınır kapılarımızın modernizasyonu tüm dünyaya örnek oldu ve Birleşmiş Milletler (BM) raporunda örnek olarak gösterildi. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yapıldığında Kars ve Ardahan’ı Gürcistan’ın gelişmekte olan güney
kesimine bağlayacak. Böylece Ahıska Türkleriyle ticari ilişkilerimiz güçlenecek.
Önümüzdeki süreçte Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın istişare ve diyaloğa devam ederek reel sektörümüzün
sorunlarını çözmeye devam edeceğini biliyoruz. Hükümetimiz,
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l TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati
Yazıcı’nın süreçte
reel sektörle
istişareye büyük
önem verdiğini
belirtti.

Meclisimiz bizim önümüzü açtıkça biz de daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat sağlayarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının güvencesi olacağız” dedi.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI YAZICI:
“KAPILAR SAHİPSİZ DEĞİL”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 2008 yılında ortaya
çıkan küresel krizin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen
dünya ekonomisinde arzulanan düzeyde bir gelişmenin gerçekleştirilemediğini vurgulayarak, “ABD, ekonomisinde bir miktar
toparlanma görülse de bütçe konusundaki siyasi anlaşmazlıkların da etkisiyle istihdam ve büyüme yeterliliği sorunları yaşıyor. Avrupa’da da yüksek kamu borçları ve işsizlik nedeniyle
ekonomik istikrar sağlandı, sosyal sorunlar halen sürüyor. Kriz
sonrasında hızla büyüyen ekonomilerde de büyüme hız kesmiş
durumda. Dünya ticaretindeki büyüme, beklentilerin altında
gerçekleşiyor. ABD dâhil olmak üzere gelişmiş ülkeler yıllık

n Gümrük ve
Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı,
Suriye’yle gümrük
kapılarının
önemine değinerek,
“Ticaret devletler
arasında değil,
halklar arasında
olur” dedi.

bütçe rakamlarını bile belirlemekte zorluk
çekiyor” diye konuştu.
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nı hazırladıklarını ve Bakanlığın internet sitesinde görüşe açtıklarını anımsatan Bakan
Yazıcı, “Taslakta yer alan hususlar aynen
gerçekleşecek anlamında değil. Bunlar
müzakereye açık. Bu süreçte katılımcı anlayışla, yapılacak tartışmalarla nihai şeklini alacak” dedi.
Sınır kapılarındaki yoğunluğa da değinen Bakan Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:
“Özellikle Habur Gümrük Kapısıyla
alakalı değişik yerlerdeki yakınmalar bize
ulaşıyor. Bu kapılar sahipsiz değil. Bütün
kapılarımızı günbegün takip ediyoruz.
Görmediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz uygulamalarla karşılaşabilirsiniz. Bunları hemen bize ileteceksiniz” dedi.
Suriye’yle Türkiye arasında yedi kapı
olduğuna dikkat çeken Bakan Yazıcı, Habur
Gümrük Kapısı’nın Irak ile Türkiye arasında aktif olan tek kapı olduğunu söyledi. Bakan Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ticaret devletler arasında değil, halklar arasında olur. Dolayısıyla Türk tüccarları Suriye’deki tüccarlarla iletişim
sağlayarak Cilvegözü’nde, Öncüpınar’da,
Akçakale’de aktarma yapmak suretiyle ticareti gerçekleştiriyor. Bu sene Suriye’yle
Türkiye arasındaki ticaret rakamlarında
artış var. Suriye’de bu olaylar yaşanmadan
önce günlük ticaret hacmi 2,5 milyar dolar
düzeyindeydi. Hedefimiz bunu 5 milyar
dolara çıkarmaktır.”
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