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KAPAK

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken içeride 
safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen 
reyting şirketleri de mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu. 

TOBB’DAN İSTİHDAMA

TAM DESTEK
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin ( TOBB) organize ettiği 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sa-

hipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet 
Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye 
Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada, PKK ve DAEŞ gibi terör 
örgütlerinden sonra FETÖ’nün “hain” darbe 
girişiminin de ülkeye pek çok sıkıntı yaşat-
tığını dile getirirken, “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ve milletimizin basiretli duru-
şuyla bunların hepsini aşacak güce ve azme 
sahip olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.

“Artık 2017’ye bakıyoruz”
Artık 2017’ye baktıklarına dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm 
çalkantılara rağmen özel sektörün son bir 
yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat 
yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal 
ihracatı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik 
ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar 
dolarlık döviz geliri elde edildiğini kaydetti.
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Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen 
sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Türkiye ekonomisinin yüzde 80’i iç tü-
ketimden kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi 
ve küresel ticaret uzun bir süredir yavaşla-
mış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasa-
mızı canlı tutmak daha önemli hale geldi. 
Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar 
gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de 
iç tüketim şart. İleride daha büyük atılımlar 
yapabilmek için bugün eldekini muhafaza 
etme zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tut-
ma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, 
mobilya ve konut sektörlerindeki vergi indi-
rimleri bu açıdan isabetli bir adım olmuştur.”

“Kurdaki artış 
sıkıntılara neden oldu”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, döviz 
kurlarında yaşanan hızlı yükselmenin fir-
malarda ve piyasada sıkıntılara neden ol-
duğunun altını çizerek, “Kredi faizlerinin 
makul seviyelere inmesi beklenirken Mer-
kez Bankası’nın likiditeyi kısması ve faizleri 
yükseltmesi üzerimizdeki yükü de artırdı” 
değerlendirmesinde bulundu.

İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı 
bir dönemde özel sektör olarak devleti 
yanlarında görmek istediklerini belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şuraya katı-
lımının bürokrasinin çarklarını işletmek ve 
özel sektörün sürdürdüğü mücadelenin 
önemini göstermek açısından önemli ol-
duğunu vurguladı.

“Reform ateşi yeniden 
canlandırılmalı”

Ekonomiye odaklanılması ve reform 
ateşinin yeniden canlandırılması gerektiği-
ni dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Yapısal reformlara ve küresel rekabette 
bizi öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyacı-
mız var. Zira önce Brexit sonra yeni ABD 
Başkanı’yla birlikte dünyada ticaret yatırım 
ve fon akışı yavaşlıyor. Dışarısı kötüleşirken 
içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi 
parlasın ki masa başından ahkam kesen 
reyting şirketleri de mahcup olsun utan-
sınlar” diye konuştu.

 
“En az +1 istihdam” 

Son dönemde Hükümetin istihdamı, 
ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde 
yeni adımlar attığını hatırlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisi-

KAPAK
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hayırlı olması temennisini ileterek başladı.
Ekonomiyle ilgili her adımı istişarey-

le attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yine böyle bir istişare için bu-
gün bir araya geldiklerini belirtti. Değerler 
sistemlerinde istişarenin çok farklı yeri 
olduğunu, istişareyle yollarına devam et-
tiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iş adamlarının ülkeye, şehirlere, sektörlere 
ilişkin görüşlerinin daima kıymetli oldu-
ğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
son 14 yılda 3 kat büyümesi de yapılan 
istişarelerin büyük katkısı bulunduğunu 
vurgulayarak, bugün ve bundan sonra 
yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri doğ-
rultusundaki yürüyüşü hızlandıracağının 
altını çizdi.

İş dünyasının, TOBB çatısı altında tem-
sil edilen kuruluşların, FETÖ’nün darbe gi-
rişimi sırasında gösterdikleri sağlam duruş 
dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülke-
mizin her yerinden olduğu gibi iş dünya-
sından da temizlenmesi hususunda daha 
fazla hassasiyet göstermenizi özellikle mil-

ni düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiri-
minin de gündemde olduğunu ifade etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini ar-
tıran tüm bu desteklerin ekonomiye ve 
yatırımlara yeniden ivme kazandıracağı-
na inandığının altını çizen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bu anlamda TOBB olarak 
son dönemde yaptıkları çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe 
girişimi sonrasında nasıl milli bir mücade-
leye giriştiyse özel sektörün de 2017’de 
istihdam yarışı yapması gerektiğini belir-
ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel sek-
tör temsilcilerine “Türkiye’nin geleceğine 
en az +1 istihdam sağlamaları” çağrısında 
bulundu.

 
 Güven ve istikrar vurgusu

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm 
kazanımların temelinde güven ve istikrar 
yattığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, güven ve istikrar olmadığında nasıl 
krizler yaşandığının görüldüğünü söyledi.

İş dünyası olarak güven ve istikrarın 
kıymetini iyi bildiklerini dile getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’da 

gücünü sandıktan, yetkisini milletten al-
mayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi 
gösterdik. İstikrara ve demokrasiye sahip 
çıktık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu 
güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. 
Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz. 
Bizlere düşen görev de Türkiye’yi yeniden 
geleceğe bakan coşkulu bir ülke haline 
getirmektir” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, terör ör-
gütlerini kullanarak saldıran odakların Tür-
kiye ekonomisini zor duruma düşürmek is-
tediklerine de işaret ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Buradan çok açık söylüyorum. 
Ne yaparsanız yapın, nasıl saldırırsanız 
saldırın asla başaramayacaksınız. Biz bir 
oldukça, el ele omuz omuza verdikçe bizi 
yenemeyeceksiniz. Siz her saldırdığınızda 
Türk iş dünyası olarak ülkemizin gelece-
ği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. 
Devletimizin yanında milletimizin emrinde 
olacağız.”

2023 hedefl eri  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

da TOBB İkiz Kuleler’deki Türkiye Ekonomi 
Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının 
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letim adına bekliyorum. Yaşadıklarımız ve 
ortaya çıkan hakikatler bize, Türkiye’nin 
FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin 
başını tamamen ezmeden güvenle ve tam 
kapasiteyle yoluna devam etmekte zorla-
nacağımızı gösteriyor. Bu bakımdan sade-
ce kendiniz için değil ülkeniz, milletiniz, 
özellikle de gelecek nesiller için yürütülen 
mücadeleye destek vermeniz şarttır. Ülke-
mizin ve milletimizin müreffeh, huzurlu, 
güçlü geleceği için bugüne kadar yaptık-
larınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Artık şu gerçeği 80 milyon 
vatandaşımızın tamamının gördüğüne ina-
nıyorum, Türkiye sınırları içinde ve dışında 
yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en 
kritik mücadelelerinden birini veriyor."

Buna “yeni istiklal mücadelesi” dedik-
lerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Ça-
nakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukaye-
se edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimi-
ze, huzurumuzdan refahımıza kadar her 
alanda yoğun saldırı altındayız” ifadesini 
kullandı.

 
Ekonomik terör

Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik Suriye ve 
Irak’ta bir terör koridorunun inşa edilmeye 
çalışıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunun için tüm terör örgütleri kulla-
nılıyor, gizli veya açık destekleniyor. Aynı 
terör örgütleri malum merkezlerden aldık-
ları güçle ülkemizde de eyleme yönlendi-
riliyor. Bölücü terör örgütünün 6-7 Ekim 
olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya 
koyduğu strateji kendi aklı da değildir, 
kendi imkanlarının ürünü de değildir. Yine 
DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı veya yapmaya 
çalıştığı eylemlerin de akılla, mantıkla izah 
edilebilecek bir tarafı yoktur. Türkiye’nin 
yakın tarihte gördüğü en büyük ihanet 
olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan, ‘çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapis-
te’, bu tür serzenişte bulunanların niyetleri 
de gayet açıktır. Ülkemizin güvenliğinden 
öte istiklalini ve istikbalini hedef alan bu 
saldırıların tamamı da ekonomi ayağıyla 
birlikte yürütülmüştür.”

Buna “ekonomik terör” ve “ekonomik 
terörün aktörleri” dediğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bunların iyi bilinmesi 
gerektiğini söyledi.

Döviz manipülasyonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman 

Türkiye güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa he-
men ekonomiyi durdurmayla ilgili çağrılar, 
döviz ve faiz manipülasyonları ve üretici-
leri ürkütmeye yönelik taktiklerin berabe-
rinde zuhur ettiğine işaret ederek, “Sadece 
içeride değil aynı zamanda dışarıda zuhur 
ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları-
nın Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında 
ne yatıyor zannediyoruz? Orada da yatan 
kesinlikle bir ekonomik terörle, bu terörü 
estirmek suretiyle acaba biz Türkiye’yi nasıl 
ürkütürüz, bunun gayreti içerisine girdiler” 
değerlendirmesinde bulundu.

 
“Yeter ki biz dik duralım…”

Bu kesimlerin istedikleri neticeleri 
alamadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

 "İddiayla söylüyorum, alamayacaklar. 
Dünyadaki kredi derecelendirme kuru-
luşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin 
üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki 
biz dik duralım, sağlam duralım. Şu değer-
lendirme kuruluşu, bu derecelendirme ku-
ruluşu, bu milletin girişimcisinin kaderini 
belirleyemez. Bu kaderi siz belirleyeceksi-
niz. Bu kaderin üzerinde de bir kader var-
dır, biz buna da inanırız. Bazı çevrelerin de 
sırf kendi siyasi çıkarları uğruna maalesef 
bu koroya katıldıklarını görüyoruz. Hepimi-
zin aynı gemide bulunduğunun farkında 

olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri 
için geminin dibini delmeye, direğini de 
devirmeye çalışanlara destek veriyor."

Milletin tüm oyunları gördüğünü ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onun için 
ben ‘Rabia’ diyorum. Ne var bu Rabia’da? 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet 
vardır. Biz bunun etrafında bütünleştik ve 
böyle yürüyoruz” diye konuştu.

 
Başbakan Yıldırım: 
Destan yazdık

 Başbakan Binali Yıldırım da TOBB üye-
lerine hitaben, "Her bir üye bir kişiyi is-
tihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni 
aş anlamına geliyor. İşte bugün burada 
Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az 
bir. Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 
3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi 
büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı 
oluşturmak için bir adım attığınızda biz 
de iki adım atacağız. Bu yükü sadece size 
taşıtmayacağız" dedi.

Şuranın özellikle 2017'nin ilk günlerin-
de yapılmasının ekonomi açısından çok 
önemli olduğunu ifade eden Başbakan 
Yıldırım, ülkenin her bir köşesinden Oda 
ve Borsa temsilcilerinin gelmesiyle ekono-
minin nabzının Ankara’da attığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomi-
sinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir 
destan yazdığını, 2016’nın son aylarında 
dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan 

KAPAK
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kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler 
ve dış ekonomik lobilerin Türkiye ekono-
misi üzerinde bir takım oyunlar oynamak 
için harekete geçtiklerini söyledi.

Değerlendirme kuruluşlarının ekono-
miyi değerlendirmekten ziyade Türkiye’de-
ki istikrar ve güveni sekteye uğratmak, 
ülkenin gelişmesini geciktirmek için her 
türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan 

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:
“Biz ekonomimize, milletimize, iş 

adamlarımıza güveniyoruz ve bugüne 
kadar bu oyunları nasıl boşa çıkardıysak 
son zamanlarda sahnelenen bu oyunu 
da boşa çıkaracağız. 2017 bazılarının sü-
rekli olarak karamsarlık pompaladığı bir 
yıl olmayacak, aksine Türk ekonomisinin 
tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacaktır Sayın 

Cumhurbaşkanım. Bugün bir sorumluluk 
almak üzere bu salondasınız. Cumhurbaş-
kanımızın geçmiş yıllardan beri söylediği 
bir şey var. TOBB, iş camiamızın en büyük 
çatı örgütü. Dolayısıyla bünyesinde 1,5 
milyon üye var. 

Başbakan Yıldırım, planlanan 1,5 
milyon çalışan için 1 yılda 12 milyar 
liralık kaynağı hükümet olarak karşıla-
dıklarını aktardı.

“Yeni iş imkânları açılacak”
Çalışanların iş başı eğitimini karşıla-

yacaklarını ve eğitim süresince 500 bin 
çalışanın maaşını vereceklerine işaret 
eden Başbakan Yıldırım, 1,5 milyona ka-
dar olan bütün çalışanların sigorta primi 
ve vergilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca karşıla-
nacağını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, çalışmaların bun-
larla sınırlı olmadığını, mesleki eğitim 
programı için istihdam alanı oluşturduk-
larını, bütün bunlarla en az 2 milyon va-
tandaşa yeni iş imkanı açılacağını belirte-
rek, şunları ifade etti:  "(Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a hitaben) Sizin uzun zamandan 
beri TOBB’a yaptığınız çağrı bugün karşılık 
buldu. Bu hayırlı programı burada sizin 
riyasetinizde başlatmış oluyoruz. Ülkemiz 
için ve bu istihdamdan yararlanacaklar 
için güzel bir iş oldu. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.”
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İŞ DÜNYASININ İŞ DÜNYASININ 
SÖZCÜLERİ NE DEDİ? 

Türkiye 
Odalar ve 

Borsalar Birliği 

tarafından organize edilen 

TOBB Türkiye Ekonomi 

Şurası’na katılan Konsey, Oda, 

Borsa, OSB ve Türkiye Sektör 

Meclisleri’nin Başkanları, 

kendi alanları ile ilgili 

görüşlerini 
aktardı.

✓ Teşvikte uygulanan yatırım indiriminin 
revizyonu 

✓ Cazibe merkezi illeri dışında kalan 
şehirlerde, OSB’lere yapılacak orta ve yüksek 
teknoloji yatırımlarının cazibe merkezi teş-
viklerinden faydalanması 

✓ Ulusal ekonomimizin dış dünyaya en 
az muhtaç olacağı bir modelin kurgulanması

✓ Turizm ve ihracatın geçici olarak 
olağan dışı, ek teşviklerle desteklenmesi 

✓ Turizm sektöründe TOBB çatısı altın-
da yeni bir yapılanmanın kurulması

TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEYİ

181 Ticaret ve Sanayi Odası adına TİCARET ODALARI KONSEYİ

57 Ticaret Odası adına 

SANAYİ ODALARI KONSEYİ

12 Sanayi Odası adına 

Hacı Osman YILDIRIM 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı 

Ekrem DEMİRTAŞ 
Ticaret Odaları Konsey Başkanı 

Erdal BAHÇIVAN 
Sanayi Odaları Konsey Başkanı 

✓ Kentsel dönüşümde Odalara görev 
verilmesi 

✓ Yapılandırma süresinin borcun bü-
yüklüğüne göre 120 aya kadar çıkarılması 

KAPAK

TOBB Yönetim Kurulu, 
Cumhurbaşkanımıza plaket takdim etti.
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TİCARET BORSALARI KONSEYİ

113 Ticaret Borsası adına 

Ömer Abdullah ÖZDEMİR 
Ticaret Borsaları Konsey Başkanı

DENİZ TİCARET ODALARI KONSEYİ

2 Deniz Ticaret Odası adına 

Metin KALKAVAN 
Deniz Ticaret Odaları 
Konsey Başkan Yardımcısı 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

D. Anadolu Bölgesi’ndeki 25 Oda ve Borsa adına

Salih ÖZDEMİR 
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

(Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, 
Tunceli, Van)

EGE BÖLGESİ 

Ege Bölgesi'ndeki 65 Oda ve Borsa adına

Müjdat KEÇECİ 
Denizli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

(Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, 
Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak)

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'ndeki 45 Oda ve Borsa adına

Zeki KIVANÇ 
Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

(Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 
Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye)

✓ “Yeni Nesil Kalkınma Bankası” için 
yürütülen çalışmaların sonuçlanması

✓ İhracatın “İhracat Prim Sistemi” ile 
desteklenmesi, yeni ihracatçıların ve yeni 
pazarlara satışların teşvik edilmesi, 

✓ Navlun desteklerinin genişletilerek 
yeniden yapılandırılması 

✓ Dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri olmak için Sanayide Dijital 
Dönüşüm’ün ve Sanayi 4.0’ın desteklen-
mesi, Dijital Dönüşüm Teşvik Programı’nın 
hayata geçirilmesi 

✓ Sanayi tesisini modernize etmek 
isteyen girişimcilere yatırım finansmanı 
sağlanması 

✓ Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) bilgi 
üretme amaçlı olarak yeniden kurgu-
lanması ve veri tabanının kamuoyuna 
açılması 

✓ Havza Bazlı Destekleme Sistemi 
ile ürün bazında uzmanlaşmış üretim 
havzalarının ortaya çıkarılması 

✓ Milli Tarım Projesi kapsamında ser-
tifikalı tohum üretimi konusunda özel 
sektörün teşvik edilmesi 

✓ Hayvancılığı geliştirecek, et itha-
latını azaltarak yerli üretimi artıracak 
adımların atılması 

✓ Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması ve Ürün İhtisas Borsa-
sının hızla hayata geçirilmesi 

✓ Tarımsal girdi maliyetleri ve gıda 
fiyatlarındaki artış karşısında önlem 
alınması

✓ Finansmana erişimde sorunlar yaşanması 
✓ Teminat olarak gösterilen varlıkların 

değerlemesinde gerçek değerin altında de-
ğerleme yapılması 

✓ Bürokrasinin yatırım ortamına engel 
oluşturması 

✓ Kapalı olan sınır kapılarının yeniden 
açılması 

✓ Oda-Borsa Başkanlarına yeşil pasa-
port verilmesi 

✓ Potansiyel yatırımcılar için bölge-
nin OSB altyapısının geliştirilmesi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB’lere 
altyapı kredi desteği sağlaması 

✓ Tarım ve hayvancılıkta verimliliğin 
artırılması 

✓ Bölgeye özel kısmi vergi terkini uy-
gulanması 

✓ İstihdam üzerindeki yüklerin azal-
tılması, İş Kanunu’nun revize edilmesi 

✓ Turizm sektörünü TOBB çatısı al-
tında toplayacak bir yapı oluşturulması 

✓ Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesinin en kısa sürede faaliyete ge-
çirilmesi 

✓ Pamuklu ve sentetik iplik sektörü-
nün ek vergi kapsamına alınması

✓ Pakistan ile yürütülen Serbest Tica-
ret Anlaşmasında, tekstil ve konfeksiyon 
sektörlerinin kapsam dışında bırakılması 

✓ Çalışma mevzuatındaki katılıklar 
✓ Zorunlu istihdam uygulamalarının 

getirdiği maliyet ve şirketlerin büyüme-
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lerini engellemesi
✓ Tahkim uygulamasının yaygınlaş-

tırılması 
✓ İhracat ve sanayi şehri Denizli’nin 

limanlara demiryolu bağlantısı olmaması 
✓ Büyükşehir olup da sivil havacılığa 

hizmet veren bir havaalanı olmayan tek 
il Aydın’da, Aydın-Çıldır Havaalanı’nın 
yolcu trafiğine açılması

✓ Cazibe Merkezleri programının 
bütçesinin tüm talepleri karşılayacak şe-
kilde planlanması 

✓ Yatırım yapılabilir arsa üretim sü-
reçlerinin hızlandırılması 

✓ Yatırım yeri altyapı çalışmalarının 
tamamlanması 

✓ Finansman maliyetlerinin yüksek 
olması ve kredi ipotekleri için talep edi-
len gayrimenkullerin değerinin altında 
fiyatlandırılması gibi sorunların çözümü 
için kamu bankalarının özel bankalara 
örnek olacak uygulamaları hayata ge-
çirilmesi

✓ KOSGEB aracılığı ile sağlanan faizsiz 
kredi üst limitinin 100 bin TL’ye çıkarılması

✓ Nusaybin Sınır Kapısınınn yeniden 
açılması

✓ Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de-
nize bağlayacak Dörtyol-Hassa Tüneli’nin 
yatırım planına alınması

✓ Teşvik sisteminde “Odak Teşvik” mo-
delinin uygulanması 

✓ Avrupa’ya yapılan ihracata navlun 
desteği verilmesi 

✓ Ankara’dan yurt dışı sefer sayılarının 
artırılması 

✓ İç bölgelerdeki tarımda su sıkıntısının 
giderilmesi için projelerin hızlandırılması

✓ Çay Kanunu’nun çıkarılması ve çay-
da KDV’nin %8’den %1’e düşürülmesi

✓ Yaşlanmış fındık alanlarının yeni-
lenmesi 

✓ İstanbul-Batum Karadeniz Sahi-

✓ Mevcut yatırımların teşvik edil-
mesi

✓ Yatırım Teşvik Sistemi’nin revizyo-
nu, ilçe bazlı teşvik sistemine geçilmesi

✓ Yeni nesil Teknoloji OSB Mode-
li’nin desteklenmesi 

✓ Lojistik merkezlerin kurulması 
✓ Yatırımlarda karşılaşılan bürok-

ratik engellerin aşılması için tek durak 
yatırım ofisinin kurulması

✓ İstanbul’un turizm pastasından 
diğer bölge şehirlerinin faydalanması 
için yat ve kruvaziyer limanlarının hız-
landırılması

✓ Oda ve Borsa başkanlarına yeşil 
pasaport verilmesi

✓ Bölünmüş tarım arazilerinin top-
lulaştırılmasının hızlandırılması için ila-
ve prim desteği modelinin getirilmesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  

G. Anadolu Bölgesi'ndeki 27 Oda ve Borsa adına 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 69 Oda ve Borsa adına

KARADENİZ BÖLGESİ 

Karadeniz Bölgesi’ndeki 60 Oda ve Borsa adına

MARMARA BÖLGESİ 

Marmara Bölgesi’ndeki 74 Oda ve Borsa adına 
Ahmet SAYAR 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Malatya, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak)

Gürsel BARAN 
Ankara Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı

(Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, 
Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, 
Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat)

Suat HACISALİHOĞLU 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

(Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, 
Giresun, Gümüşhane, Karabük, 
Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 
Tokat, Trabzon, Zonguldak) 

İsmail UĞUR 
Balıkesir Sanayi Odası
 Yönetim Kurulu Başkanı

(Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanak-
kale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova)

li Raylı Sistem Projesi ve hat üzerindeki 
illerin Anadolu’ya dikey bağlantılarının 
yapılması, 

✓ 9. Kalkınma Planında yer almasına 
rağmen sonradan çıkarılan Samsun ve 
Trabzon’un yeniden “Cazibe Merkezi” kap-
sama alınması 

✓ Zonguldak’ta giderek azalan ma-
dencilik faaliyetlerinin yerine alternatif 
olacak Filyos Vadisi projesinin öncelikli 
kamu yatırımı olarak tamamlanması

KAPAK
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✓ OSB’lerde mevcut yatırımları daha 
etkin kullanmaya özendirecek, kapasite 
kullanımını artıracak Kapasite Kullanımı 
Teşvik Sistemi’nin oluşturulması

✓ Elektrik tedarik şirketlerinin elektrik 
fiyatlarına zam talep etmesi

✓ Elektrik bedelleri üzerinden alınan 
vergilerin kaldırılması 

✓ OSB’lerdeki 0,70 emsal sınırının ar-
tırılması 

✓ Yapı Müteahhitliği Hizmet Kanunu 
çıkarılarak müteahhitlik tanımının yapıl-
ması ve denetiminin sağlanması, TOBB 
bünyesinde sektörün örgütlenmesi ve 
denetiminin sağlanması 

✓ Şehirleşme ve imar uygulamalarını 
ilgilendiren tüm mevzuatın bütüncül bir 
yaklaşımla yeniden ele alınması

✓ Yeni bir Kamu İhale Kanunu’nun 
günümüz şartları dikkate alınarak hazır-
lanması

✓ Döviz kurlarındaki değerlenmeden 
kaynaklı inşaat malzemelerindeki aşırı ma-
liyet artışlarının fiyat farkı kararnamesiyle 
karşılanması 

✓ Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri 
(YDMH) için finansman desteği sağlan-
ması (Eximbank tarafından tavizli kredi 
programı, faiz desteği programı vb. ens-
trümanlar geliştirilmesi, Varlık Fonu’ndan 
yurtdışı projelere kredi verilmesi) 

✓ Girişimcilik ve İnovasyon Bakanlı-
ğı’nın kurulması 

✓ 2012 yılında kurulan ve 32 kurulu-
şun yer aldığı “Türkiye Girişimcilik Konse-
yi”nin aktif hale getirilmesi 

✓ “Startup Türkiye” programının hayata 
geçirilmesi, böylelikle Türkiye’nin küresel 
bir girişimcilik merkezi olması 

✓ Kadınların kurduğu şirketler için 
kamu ihalelerinde “kadın girişimci kotası-
nın” uygulanması 

✓ BOTAŞ’ın serbest piyasa koşullarında 
maliyet bazlı fiyatlandırma uygulaması 

✓ 4646 sayılı kanunda ithalatı tama-
men serbest bırakacak değişiklik yapılması 

✓ Ülkemizin AB’nin imzaladığı/imza-
layacağı yeni nesil ticaret anlaşmalarına 
dahil olması ve STA’ların AB ile eş zamanlı 
imzalanması 

✓ İç pazarın büyümesi için yaşlı araç-
ların parktan çekilmesi 

✓ Pazardaki arz-talep dengesini yö-
netecek “Satış ve Kullanma Vergi Sistemi” 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

310 Organize Sanayi Bölgesi adına 

İNŞAAT SEKTÖRÜ 

3 Türkiye Sektör Meclisi adına 

GİRİŞİMCİLİK / İki Girişimci Kurulu ve 

1 Türkiye Sektör Meclisi adına

ENERJİ SEKTÖRÜ

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 

3 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Memiş KÜTÜKÇÜ 
Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Mithat YENİGÜN 
Türkiye Uluslararası Müteahhitlik 
Hizmetleri Meclisi Başkanı

(Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi, 
Türkiye Teknik Müşavirlik Meclisi, Türkiye 
Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi)

Ali SABANCI 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı

(TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye 
Girişim Sermayesi Meclisi, TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu) 

İbrahim AKBAL 
Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı

(Türkiye Doğal Gaz Meclisi, Türkiye 
Enerji Meclisi, Türkiye Petrol ve Petrol 
Ürünleri Meclisi, Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LNG) Meclisi) 

Kudret ÖNEN 
Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi Başkanı

(Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi, Tür-
kiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Türkiye Oto-
motiv Yan Sanayi Meclisi)

kurulması 
✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 

bir servet vergisi gibi uygulanmak yerine, 
AB ülkelerindeki gibi, her araç için “Yol 
Kullanım ve Çevreyi Kirletme Vergisi” ola-
rak düzenlenmesi ve bu verginin aracın 
yaşından bağımsız olması 

✓ MARMARAY ve Boğazların demir-
yolu yük taşımacılığına açılması
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✓ BOTAŞ’ın iletim, depolama ve ticaret 
faaliyetlerinin ayrıştırılması 

✓ Büyük yatırımlar için yatırım orta-
mının iyileştirilmesini sağlayacak mevzuat 
düzenlemesi yapılması 

✓ EPİAŞ bünyesinde elektrik piyasa-
sına benzer bir yapının doğal gaz için de 
kurulması 

✓ Fuarcılık sektörünün anılan destek-
lerden yararlanabilmesi için, fuar düzenle-
yicisi şirketlerin yabancılara olan satışları-
nın döviz kazandırıcı hizmet ticareti olarak 
tanımlanması

✓ Yurt içinde düzenlenen uluslararası 
nitelikteki fuarlara katılımın daha yüksek 
seviyeye ulaştırılarak bu fuarların yurt dı-
şındaki emsalleri ile rekabet edebilir hale 
getirilebilmesi için, Ekonomi Bakanlığı’nın 
ilgili teşvikinin, ülkemizde stratejik öneme 
haiz sektörler ve bu sektörlerin yoğun-
laştığı bölgeler dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmesi 

✓ “Fuarcılık Sektörünün Küresel Reka-
bet Gücünü Artırmak” hedefinin bir devlet 
politikası haline getirilmesi ve bu kapsam-
da TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi ile işbirliği 
içerisinde, “Türkiye Fuarcılık Sektörü Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanarak 
yürürlüğe konulması

FUARCILIK, SİGORTACILIK VE SERBEST 

BÖLGELER SEKTÖRÜ  

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Cihat ALAGÖZ 
Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı

(Türkiye Fuarcılık Meclisi, Türkiye 
Serbest Bölgeler Meclisi, Türkiye Sigorta 
Acenteleri Meclisi, Türkiye Sigorta 
Eksperleri Meclisi)

✓ Hurda (atık) kağıtlarının yetersiz 
olması sebebiyle kağıt bazlı atıkların be-
lediyeler tarafından kaynağından ayrı top-
latılması ve toplanan bu atıkların birinci 
hamur, gazete ve oluklu karton hurdaları 
şeklinde tasnif edilerek, geri dönüşüm 
tesislerine satışlarının sağlanması ve ihraç 
edilmesinin önüne geçilmesi 

✓ Sektördeki haksız rekabetin en-
gellenmesi amacıyla ajanslardan alınan 
KDV’nin tamamen kaldırılması ya da özel 
sektöre bazı ayrıcalıklar tanınarak özel sek-
törün resmi devlet ajansları ile rekabet 
edebileceği şartların oluşturulması 

✓ Sektörde kayıt dışılığın ve haksız 
rekabetin önlenmesi için talep edilen ve 
uygulamaya konulan KDV indiriminin ka-
lıcı olmasının sağlanması 

ORMAN ÜRÜNLERİ VE MEDYA SEKTÖRÜ  

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Davut DOĞAN 
Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Başkanı

(Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Meclisi, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, 
Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi, Türkiye 
Orman Ürünleri Meclisi)

TEKNOLOJİ YOĞUN SEKTÖRLER 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına

Melek BAR ELMAS 
Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı

(Türkiye E-Ticaret Meclisi, Türkiye 

Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Türkiye 
Telekomünikasyon Meclisi, Türkiye 
Yazılım Meclisi)

✓ Altyapı ve fiber sorununun çözümü-
ne yönelik ortak altyapı şirketi kurulması 
için hükümetçe verilen desteğin devam 
etmesi 

✓ Yerli yazılım kullanan kurum ve ku-
ruluşlara en az %75 oranında destek sağ-
lanması 

✓ E-Ticarette kredi kartı kullanımını ko-
laylaştırıcı düzenlemelerin yapılması, aracı 
kurum olarak faaliyet gösteren e-ticaret 
şirketlerinin stopaj gibi ek yükümlülüklerle 
maliyetlerinin artırılmaması 

✓ Patent ve marka konuları dahil fikri 
haklar alanında eğitimli insan yetiştirilmesi 
çalışmalarının yapılması

✓ Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında 
yatırım yerleri tahsis edilerek katma değeri 
yüksek ara girdi kimyasalların üretilmesi 

✓ İşlenmiş plastik ürünlerin ihraca-
tında konteyner başı tartım ücretlerinin 
kaldırılması 

✓ Plastik ambalajı üretiminde nihai 
ürün üzerindeki denetimlerin yoğunlaş-
tırılıp, hammadde ithalindeki kontrolün 
kaldırılması

✓ Kozmetik ürünlerinde kredi kartına 
gelen taksit yasağının kaldırılması 

✓ Kozmetikte yeni yürürlüğe giren 
ilave gümrük vergisinin iptal edilmesi

KİMYA VE İLGİLİ SANAYİ SEKTÖRLERİ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Timur ERK 
Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı

(Türkiye Ambalaj Meclisi, Türkiye 
Kimya Sanayi Meclisi, Türkiye Kozmetik 
ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, 
Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayi Meclisi) 

KAPAK



29EKONOMİK FORUM

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

2 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Bekir OKAN 
Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı

✓ Kuyumculukta 4 taksit uygulama-
sının kaldırılarak, 12 taksite imkan sağ-
lanması 

✓ Kamunun iyi niyetle yaptığı bazı 
düzenlemelerin öngörülmeyen yükler 
getirmesi 

PERAKENDE VE KUYUMCULUK SANAYİ SEKTÖRÜ

2 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Mehmet NANE 
Türkiye Perakendecilik Meclisi Başkanı

(Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi, 
Türkiye Perakendecilik Meclisi)

✓ Borçları artmakta olan üniversi-
te hastaneleri başta olmak üzere kamu 
hastanelerinden özel sektörün alacakla-
rına karşılık, bütçeden kamu kurumlarına 
ilave kaynak aktarımı sağlanması ya da 
düzenli olarak ödenen vergi ve SGK borç-
larına mahsup etme imkanı ile sektörün 
rahatlatılması 

✓ İlaç sektöründe 2017 yılı için 2,3421 
TL olarak belirlenen Euro dönüşüm ku-
runun sürdürülebilir olmaması nedeniy-
le; kur seviyesinin güncel kur değerine 
yaklaştırılması ve %70 oranının kademeli 
olarak %100’e çıkarılması

✓ Hizmet alanları dikkate alınarak 
SUT fiyatlarının acilen artırılması, artış-
ların her yıl belli ekonomik göstergeler 
çerçevesinde düzenli olarak gerçekleş-
tirilmesi 

✓ İhracatta iç gümrüklere uğrama zo-
runluluğunun tüm AB ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de kaldırılması 

✓ Gümrüklerde görevli tüm diğer Ba-
kanlık birimlerinin 7/24 çalışma esasına 
göre ve gümrük idaresinde çalışması, 

✓ Lojistik sektörünün “Döviz Kazan-
dırıcı Hizmet Ticareti Desteği” kapsamına 
alınması 

✓ Nakliye ambarı işletmecilerinin ope-
rasyonel verimliliklerinin artırılabilmesi 
amacıyla bireysel kamyon sahipleri ile ortak 
taşıma yapmasının önündeki mevzuat en-
gellerinin kaldırılması ve faaliyetleri için ge-
rekli olan özel depolama hakkının verilmesi

✓ Bakü-Tiflis-Kars projesinin tamam-
lanması ve bu hattın Edirne ve Mersin ile 
bağlanmasının hat kesimlerindeki teknik 
problemlerin ortadan kaldırılması 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

TEKSTİL, DERİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Seyit KARACA 
Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı

(Türkiye Biyoteknoloji Meclisi, Türkiye 
Medikal Meclisi, Türkiye İlaç Sanayi Meclisi, 
Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi)

Çetin NUHOĞLU 
Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı

(Türkiye Denizcilik Meclisi, Türkiye Ka-
rayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, Türkiye 
Sivil Havacılık Meclisi, Türkiye Ulaştırma ve 
Lojistik Meclisi) 

Abdülkadir KONUKOĞLU 
Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı 

(Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Meclisi, 

✓ İmzalanması planlanan Türkiye-Pa-
kistan STA’sı ülkemizin lokomotif sektörü 
olan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 
telafisi mümkün olmayacak kayıpları be-
raberinde getirmesi, söz konusu STA’nın 
Pakistan’ın Çin ile STA’sı olması sebebiyle, 
tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin trafik 
sapmasına zemin sağlayacak olması 

✓ Üretici firmalar ile onlara bağlı çalı-
şan fason üretici atölyeler ve perakende 
mağazalarının üzerindeki istihdam yükü 
çalışan sayısı ve çalışan sayısı artışı kriter-
lerine bağlı olarak desteklenmesi

✓ SGK primi ve gelir vergisi oran-
larının çalışan sayısı arttıkça kademeli 
olarak düşürülmesi

✓ İşlenmiş/bitmiş deri ithalatı ko-
ruma önlemi olmaması sebebiyle yerli 
üreticinin haksız rekabete uğramasına 
neden olmaktadır. 4107 GTİP’de yer alan 
işlenmiş/bitmiş derilerin yeniden “Kayda 
Alınan Eşya Listesi”ne dahil edilerek ek 
mali yükümlülük uygulanması

Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi, 
Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi) 
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(Türkiye Eğitim Meclisi, Türkiye Yüksek 
Öğretim Meclisi) 

✓ Özel okullarda bir kısım öğrenciye 
uygulanan eğitim-öğretim desteğinin bü-
tün öğrencilere uygulanması 

✓ MEB’in ders kitabı yayıncılığından 
vazgeçmesi, denetleyici olması 

✓ İngilizce eğitimin kalitesinin artı-
rılması 

✓ Yükseköğretimde öğrencilerin uzun 
vadeli finansmanla kendi eğitim masraf-
larını karşılayacak sistemin kurgulanması 

✓ Türkiye’de eğitim sisteminin yabancı 
öğrenciler tarafından tercih edilir hale 
getirilmesi 

✓ Cam üretimindeki ihracatın düşük 
maliyetli enerji ile desteklenmesi 

✓ Isı yalıtımıyla enerji tasarrufunun 
teşvik edilmesi 

✓ Cam kırığı toplanmasında etkinliğin 
artırılması için, yerel yönetimler tarafın-
dan kaynakta ayırma yönteminin etkin 
bir şekilde uygulanması, 

✓ Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
yol ağında beton yol ve beton bariyerle-
rin kullanılması 

✓ Maden ruhsatları ve bu ruhsatlara 
dayalı yeni yatırımlarda ruhsat güvencesi, 
ruhsat alımı ve diğer izinlerin Başbakan-
lığa kadar uzanan bürokratik bir süreç-
ten geçmesinin yarattığı belirsizliklerin 
giderilmesi 

TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ   

5 Türkiye Sektör Meclisi adına

Zeynep BODUR OKYAY 
Türkiye Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanı

(Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sana-
yi Meclisi, Türkiye Çimento ve Çimento 
Ürünleri Meclisi, Türkiye Madencilik Mec-
lisi, Türkiye Seramik ve Refrakter Meclisi, 
Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi) 

✓ Hammaddelerde ve yassı saclarda 
(soğuk, galvaniz, paslanmaz vb.) konulma-
sı gündeme gelen anti-damping vergileri-
nin konulmaması 

✓ Dayanıklı tüketim ve iklimlendirme 
mallarının piyasa denetiminin etkin, hızlı 
ve caydırıcı şekilde yapılması 

✓ Enerji verimliliği düzenlemelerinin 
uygulamaya geçirilmesi 

✓ Dayanıklı ve iklimlendirme tüketim 
sektöründeki servis ihtiyacının yetkilendi-
rilmiş ve sertifikalı kişiler tarafından yapıl-
masının zorunlu hale getirilmesi 

✓  Dayanık lı tüketim mallarındaki 
ÖTV’nin lüks tüketim olarak değerlendi-
rilmemesi

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ  

2 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Zeki POYRAZ 
Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı

(Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları 
Meclisi, Türkiye İklimlendirme Meclisi)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına 

Güngör ŞARMAN 
Türkiye Tarım Meclisi Başkanı

(Türkiye Gıda Sanayi Meclisi, Türkiye 
Hayvancılık Meclisi, Türkiye İçecek Sanayi 
Meclisi, Türkiye Tarım Meclisi) 

✓ Mazotta ÖTV’nin etkisini azaltacak 

kadar mazot desteğinin artırılması 
✓ Tarımda kullanılan elektrik bedelinin 

hasat sonunda ödenmesi 
✓ Tarımsal Ar-Ge Mevzuatı hazırlana-

rak tarımsal Ar-Ge’yi kısıtlayan unsurların 
giderilmesi

✓ Gıda ve beslenme konusunda kamuo-
yunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek için 
tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız ve 
tarafsız bir gıda otoritesinin kurulması 

✓ Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta 
etçi ve kombine ırkların bölgesel olarak ge-
liştirilmesi, bölgelere uygun kombine ırk sığır 
besiciliğinin teşvik edilmesi

✓ Savunma Sanayiye yapılan tahsisin, 
ülkemizin güvenliği, dışa bağımlılığının 
azaltılması ve savunma ürünleri ihracatının 
artırılması açısından GSMH’nin %1,7’sinden 
%3,5’ine çıkartılması 

✓ ABD ve AB’de olduğu gibi piyasa gö-
zetim ve denetiminde, yerli sanayinin korun-
masına, ithalatın azaltılmasına ve yabancı 
sermayenin çekilmesine öncelik verilmesi 

✓ Ülkemizde 10 ayrı birim tarafından yü-
rütülmekte olan piyasa gözetim ve denetim 
ve ürün güvenliği faaliyetlerinin, yeni özerk 
bir kurum altında konsolide edilmesi 

✓ Niteliksiz yerli ve ithal malların pazara 
girişinin engellenmesi 

✓ Orta-yüksek teknolojili ürün alımla-
rında “yerli mallarına %15 nispetine kadar 
avantaj tanınır” ifadesinden, “kadar” sözcü-
ğünün çıkarılması

MADENCİLİK, METAL VE METAL İŞLEME SEKTÖRÜ 

4 Türkiye Sektör Meclisi adına

Veysel YAYAN 
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller 
Meclisi Başkanı 

(Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller 
Meclisi, Türkiye Döküm Sanayi Meclisi, 
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, 
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi) 

KAPAK






