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KAPAK

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 73. Genel Kurulu’nda 
“Gücümüz Birliğimiz” mesajı verildi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bakanlar, TOBB delegeleri ve camianın temsilcilerinin 
katıldığı Genel Kurul’a ilgi büyüktü. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada “Artık yarına 
odaklanmalı, geleceğe birlikte yürümeliyiz. Reform ateşini 
yeniden canlandırmalı, hep birlikte çalışarak yeni büyüme 
hikâyemizi, tüm dünyaya göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik 
içinde istikrarı sürdürürsek, her sorunu aşarız” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulu, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bakanlar, TOBB delegeleri, camianın tem-
silcileri ve çok sayıda basın mensubunun 
katılımıyla TOBB ETÜ Spor Salonu’nda   
gerçekleştirildi. 

“Gücümüz Birliğimiz” mesajının ve-
rildiği Genel Kurul öncesi TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu, Konseyler, Oda, Borsa başkanları ve 
delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda bulundular. 

Anıtkabir ziyaretinden sonra TOBB 
Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim 
Töreni yapıldı.

TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını dol-
duranlara, son seçimlerden bu yana ahirete 
intikal eden Oda ve Borsa Başkanlarının 
ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nde Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun’a 

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim edil-
di. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde yapılan törene Başbakan 
Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardım-
cısı Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM 
Eski Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve 
TOBB delegeleri katıldı.

Genel Kurul büyük ilgi gördü
Ertesi gün yapılan TOBB 73. Genel 

Kurulu ise yoğun katılıma sahne oldu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuş-
mada “Artık yarına odaklanmalı, geleceğe 
birlikte yürümeliyiz. Reform ateşini yeni-
den canlandırmalı, hep birlikte çalışarak 
yeni büyüme hikâyemizi, tüm dünyaya 
göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde is-
tikrarı sürdürürsek, her sorunu aşarız” dedi.

imizimiz



EKONOMİK FORUM20

KAPAK

“AZİZ HATIRANIZA LAYIK 
OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”



TOBB 
ATA’NIN 

HUZURUNDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anıtkabir’i ziyaret 
etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Anıtkabir 
Şeref Defteri’ndeki yazısında “Var gücümüzle sizin 
aziz hatıranıza ve büyük hedeflerinize layık olmaya 
çalışıyoruz. Bu hedeflerden asla vazgeçmeyeceğiz” 
cümleleri yer aldı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulu 
nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 

TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu, Konseyler, Oda, Borsa başkanları ve 
delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda bulundular. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir 
Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

 
“Ulu Önder Atatürk,
73’üncü Genel Kurulumuz öncesinde huzuru-

nuzdayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yö-

neticileri ve delegeleri olarak, var gücümüzle sizin 

aziz hatıranıza ve büyük hedeflerinize layık olmaya 

çalışıyoruz. Bu hedeflerden asla vazgeçmeyeceğiz.

Şanlı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakla-

şıyoruz. Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği sizin 

önderliğinizdeki kurtuluş mücadelemizin ardından 

gelen Cumhuriyetimiz, bizler için en anlamlı gurur 

ve onurdur. Bu büyük tarihi yazmaya, iş dünyasının 

temsilcileri olarak bizler de ekonomide yapacağı-

mız büyük atılımlarla devam etmek azmindeyiz. 

Bize tuttuğunuz ışık eşliğinde ülkemizi dünyanın en 

büyük ekonomilerinden birisi yapmaya söz verdik, 

bu sözün yerine geleceğinden emin olun.

Siz ve silah arkadaşlarınız canlarınızı ortaya 

koyarak bize çok değerli bir emanet bıraktınız. 

Bizler bıraktığınız bu büyük emanete ve onura 

sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vatan bizden ön-

cekilerin olduğu gibi, bizim ve bizden sonrakilerin 

de namusudur.

Ülkemiz bir ve beraber olarak aydınlık yarın-

lara yürümeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 

kurulmasında ve bugünlere gelmesinde başta siz 

olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve min-

netle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak-

tır. Ruhunuz şad olsun.”

TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını 
dolduranlara, son seçimlerden bu 
yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa 
başkanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde başkanlık yapmış 
olan Ali Coşkun’a Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket takdim edildi.

◗ Mehmet Şöhretoğlu (Niksar Ticaret Sana-
yi Odası) için oğlu Salih Ahmed Şöhretoğlu,
◗ Elif Sülün (Çorlu Ticaret Sanayi Odası) 
için damadı Serhat İlhan Cevheri, 
◗ Mustafa Efe (Körfez Ticaret Odası) için 
oğlu TOBB delegesi Kocaeli Ticaret Odası 
Meclis üyesi Ömer Efe, 
◗ Reşat Anya (Söke Ticaret Odası) için eşi 
Ayşe Anya, 
◗ Bülent Koşmaz (Manisa Ticaret Sanayi 

Odası) için şükran hediyesi plaketini eşi 
Saadet Koşmaz aile dostu, Oda eski Genel 
Sekreteri Tamer Balatlı aldı.

◗ 20 yılını dolduran delegeler: Kemal 
Akıt (Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası), Ahmet 
İskender Bayar (Eskişehir Ticaret Odası), 
Mehmet Şahin (Kızıltepe Ticaret Borsası), 
Celal Küçükçöğen ((Konya Ticaret Borsası), 
Ahmet Altınkaya (Kütahya Ticaret Borsası)

◗ 10 yılını dolduran delegeler:  Ömer 
Çenesiz (Turhal Ticaret ve Sanayi Odası),  
Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odası), 
Ercan Çerçioğlu (Aydın Sanayi Odası),  
Şükrü Funda (Bandırma Ticaret Borsası), 
Ali Şeren (Polatlı Ticaret Borsası), Hüseyin 
Avcıoğlu Tunalı (Susurluk Ticaret Borsası).

Plaketler verildi
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“Esasen ülkemizde bizim kadar, iş 
dünyasıyla hesap veren sanatkarlarımızla 
toplumumuzun her kesimiyle yakın ilişki 
içinde olan bir başka siyasi hareketin oldu-
ğunu da sanmıyorum. Her sabah ekmek 
teknesini besmele ile açıp, akşama kadar 
nafakasını çıkarmak için ter döken, esnaf 
ve sanatkarımızın daima yanında yer aldık. 
Aynı şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde 
projelere imza atan büyük yatırımcılarımıza 
hep destek olduk. Şehirlerimize yaptığımız 
ziyaretlerimizde bir fırsatını bulup mutlaka 
iş dünyamızla bir araya gelmeye çalıştık.”

Bürokrasi engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı se-

yahatlerinde de mümkün olan her yere iş 
adamlarıyla birlikte gittiğine, onların mese-
lelerinin takipçisi olduğuna dikkati çekerek, 
şu görüşlere yer verdi:

 "Mevzuat veya bürokrasi engeli varsa 
bunu kaldırmak için birlikte çalıştık. Az önce 
Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi 'mevzuat 
amcadan' hala kurtulmuş değiliz ama de-
diğim gibi özellikle de bürokratik oligarşi, 
14-15 yıldır kavgasını, savaşını verdiğim en 
önemli konu. Fakat dünyanın neresine gi-
derseniz gidin, ne yazık ki bu bürokratik oli-
garşi her yerde sorun olmaya devam ediyor. 
Kredi imkanlarının genişletilmesine ihtiyaç 

T OBB’un 73. Genel Kurulu’na katı-
lan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, burada bir konuşma 
yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

TOBB’un çatısı altında Türkiye’nin gelişmesi, 
kalkınması, büyümesi için gayret gösteren, 
ter döken, emek veren herkese teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Ku-
rul’da 81 ilden seçimle göreve gelen Oda 
ve Borsa başkanlarından meclis üyelerine 
kadar iş dünyasının seçkin temsilcilerinin 
yer aldığını bildirdi.

İş dünyasının aynı zamanda bulunduk-
ları şehirlerin kanaat önderleri, sivil toplum 
temsilcileri olduğuna işaret eden Erdoğan, 
"Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü 

yelpazesiyle bu salon, aslında Türkiye'nin 
yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, 
itici gücü, emeği ve desteği olmadan hede-
fimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, 
istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha 
iyisine ulaşmak için gayret gösteren sizlerin 
azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük 
güç kaynağıdır” ifadesini kullandı.

“Yatırımcılarımıza hep destek olduk”
Geçmiş dönemin muhasebesinin ya-

pılmasının yanı sıra geleceğe ilişkin bek-
lentilerin tartışıldığı Genel Kurul’un, 2019 
ve 2023 projeksiyonlarına da ciddi katkılar 
sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“2023 DÖNÜM NOKTASI 
OLACAK, HAZIRLIKLARIMIZI 
KARARLILIKLA YAPMALIYIZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Türkiye’nin adeta bir 
dönüm noktası olacak. 100. yıl Türkiye’de sıçramanın ispat edildiği 
bir dönüm noktası olacak. Bunun için de hazırlıklarımızı kararlılıkla 
yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
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arada şunu özellikle ifade edeceğim, inşallah 
yıl sonuna kadar bütün bakan arkadaşlara 
‘yol haritanızı 6 aylık hazırlayın getirin’ diye-
ceğim ve bu 6 aylık yol haritasıyla birlikte 
biz 2019’un hazırlıklarını yoğun bir şekilde 
yürüteceğiz. Çünkü 2023 Türkiye’nin adeta 
bir dönüm noktası olacak. 100. yıl Türkiye’de 
sıçramanın ispat edildiği bir dönüm noktası 
olacaktır. Bunun için de hazırlıklarımızı karar-
lılıkla yapmamız gerekiyor.”

 
“Yerli otoyu TOBB 
camiası içinden çıkaralım”

Geleceğin bilgi temelli ekonomi üzerine 
kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun 
için dijital dönüşümü, kurumsal kaliteyi, 
nitelikli iş gücünü yakalamış bir altyapıyı 
süratle tesis etmeliyiz. Ekonomik atılımla-
rımızı yeni yatırım fırsatlarıyla birleştirerek, 
bilişim, enerji, ulaştırma, lojistik ve ticaret 
alanlarında ülkemizi küresel cazibe merkezi 
haline getirmeliyiz. İstanbul ve Ankara başta 
olmak üzere şehirlerimizi yenilik ve verim-
lilik temelinde yeniden ele almalı, cesur 
dönüşüm projelerini hayata geçirmeliyiz. 
Ben bugün TOBB’un bu genel kurulunda 
bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. 
Çünkü buna doğrusu hasretim. Bu milletin 
bir evladı olarak hasretim. Diyorum ki gelin 
şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimi-
zi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası 
içerisinden çıkartalım.”

varsa, teşvik gerekiyorsa onun mücadelesini 
birlikte verdik fakat oluşumların içerisinde 
dahi az önce yine burada şikayet edildiği 
gibi, örneğin kredi faizleri noktasında bakı-
yorsunuz, her yerde yüksek faizden şikayet 
var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan ve 
cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde 
tuttum. Hala da gündemimde, gündemim-
de olmaya da devam edecek.

“Yüksek faiz bir sömürü aracı”
Çünkü ben faizi ülkede, çok açık ve net 

söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü 
aracı olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı 
bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak 
bir faiz mantığı var. 'Ben kredi faizini uygun 
şartlarda vereyim de ülkem de kazansın ben 
de kazanayım.' anlayışı yok. Hatta bakıyorsu-
nuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... 
Tabii o krediye mahkum olan girişimci ne 
yapıyor, altına imza atıyor. İçinde ne var ne 
yok, bundan haberi var mı? Yok. Geri çağır-
ma olduğu zaman eli mahkum, elinde ne 
var ne yok onu da vermek durumunda ka-
lıyor. Bu anlayış tabii ki adil bir anlayış değil 
ama bunun çözülmesi şart, Allah’ın izniyle 
bunu da çözeceğiz. Takdir edersiniz ki her 
şey tabii bir anda olmuyor ama çözeceğiz. 
Kararlılığımız var en azından.”

 
“İş dünyamızla sürekli
istişarede bulunuyoruz” 

Tek derdi üretmek, kendisiyle birlikte ül-
kesini geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak 
olan herkesin yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. 
Ülkemizde çalışmak, üretmek, kazanmak 
isteyen hiç kimseye engel olmadığımız gibi 
tam tersine her türlü desteği sağlıyoruz. 
Tüm bu çalışmalarda iş dünyamızın temsil-
cileriyle sürekli istişarede bulunuyoruz. Şu 
bir gerçektir, TOBB, asli görevlerine ne kadar 
odaklanırsa o kadar başarılı olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahilik sistemi-
nin günümüzdeki mümessilleri olan Oda ve 
Borsaların, kendi üyeleri arasında tesis ettiği 
dayanışma güçlendikçe, bu kurumların iti-
barının da arttığına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Tabii ahilik deyince ülkesine ve mil-
letine sahip çıkma, gerektiğinde bu uğurda 
her türlü fedakarlığı yapma anlayışı da dev-
reye giriyor. Son yıllarda yaşadığımız tüm 
sıkıntılarda, özellikle 15 Temmuz’da ortaya 

koyduğunuz güçlü duruşla ahilik sıfatını 
hak ettiğinizi ortaya koydunuz. Bunun için 
her birinize yine şahsım ve milletim adına 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira o çağrıya 
anında cevap vermek suretiyle meydan-
lara dökülen milletimin alnı öpülesidir. Bu 
milletin bir ferdi, bir evladı olmaktan da 
iftihar ediyorum. Dünyada bu milletin eşi 
ve benzeri yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam sefer-
berliğiyle ilgili olarak ise, “7 Şubat’ta TOBB’da 
yaptığımız davete iş dünyamız sağolsun, 
gayet başarılı, net bir cevap verdi ve rakam 
1 milyon 170 bine ulaştı. Demek ki benim 
milletim, benim girişimcim, istediği zaman 
bunu yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte 
de bunu yapabileceğine inanıyorum” dedi.

 Ülkenin geleceğini planlarken yaptık-
ları hizmetlerden güç aldıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sürekli ecdada atıfta bulunmamızın, siz-
lerle sohbet ederken dahi söze ahilikle başla-
mamızın sebebi budur. Geçmişini bilmeyen, 
gelecekte nereye yürüyeceğini de kestire-
mez. Bunun için yakın, uzak tüm geçmişi-
mizle irtibatımızı sıkı tutmalıyız. Biliyorsunuz 
Türkiye’nin 2023 hedeflerini 2011 seçimleri-
nin ardından ilan ettik. Bu doğrultuda adım 
adım ilerliyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
bizden sonraki nesillere emanet ettik. Bu 
arada boş durmuyor, 2023 hedeflerimizi bir 
adım daha ileriye taşıyacak ve 2053’e hazırlık 
olacak mahiyette çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
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“Reel sektörün sıkıntılarını, en iyi bilen, 
en yakından takip eden kurumlar, Odaları-
mız ve Borsalarımızdır. Onların saha bilgisini 
ve önerilerini sizinle, Başbakanımızla ve 
Bakanlarımızla anında paylaşıyoruz. Sizin 
ve hükümetimizin tüm bu konulara olumlu 
yaklaşımı sayesinde, iş ortamını rahatlatan 
pek çok düzenleme de hayata geçti.  Cami-
amızın bakanı Sayın Bülent Tüfenkci de her 
konuda bizi destekliyor.

Bürokrasi bize “dur” diyor
Sayın Cumhurbaşkanım, özel sektörü-

müzün önünü açan birçok önemli adım 
atıldı. Sizinle birlikte, çözüme kavuşmasını 
beklediğimiz konular da var. Eski dönem-
lerden kalan ve istihdamı zorlaştıran çeşitli 
bürokratik uygulamalar hala hayatta.

Firmalarımızda bazı mesleklerin istih-
damı, ihtiyaç olup olmadığına bakılmadan, 
zorunlu tutuluyor. Şirket ölçeği büyüdük-
çe, istihdamı cezalandıran mevzuatlarla 
karşılaşıyoruz. Siz istihdam diyorsunuz. Biz 
istihdamı artırmak istiyoruz. Ama mevzuat 
ve bürokrasi bize “dur” diyor. Sizin reformcu 
anlayışınızla, mevzuatı istihdam dostu hali-
ne getirelim.

Yeşil pasaportu da genel kurullarımızda 
devamlı gündeme biz getirdik. Buna yönelik 
mevzuat nihayet çıktı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB 
ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleş-

tirilen Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, 
camianın temsilcileri ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yap-
tığı konuşmada yeni hükümet sistemiyle 
güçlenen ve hızlanan yönetimde kararların 
daha hızlı alınacağını belirtirken, “Devletteki 
çarkların hızlanması, bürokrasinin aşılması, 
özel sektöre olumlu yansıyacak. Böylece 

ekonomide yeni bir büyüme modelini ve 
kalkınma hamlesini hazırlayabileceğiz” dedi.

Türkiye’nin, son 15 senede müthiş bir 
ekonomik gelişme gösterdiğinden söz 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık ya-
rına odaklanmak ve geleceğe birlikte yürü-
mek gerektiğinin altını çizdi. Reform ateşini 
yeniden canlandırmanın önemi üzerinde 
duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hep bir-
likte çalışarak yeni büyüme hikâyesini tüm 
dünyaya göstereceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu’nun TOBB’un 73’üncü 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan sa-
tırbaşları şöyle:

“DAYANIŞMA İÇİNDE 
OLMA VE GELECEĞE 
ODAKLANMA ZAMANI”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’un açılışında yaptığı 
konuşmada “Artık yarına odaklanmalı, geleceğe birlikte yürümeliyiz. 
Reform ateşini yeniden canlandırmalı, hep birlikte çalışarak yeni 
büyüme hikâyemizi, tüm dünyaya göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik 
içinde istikrarı sürdürürsek, her sorunu aşarız” dedi.
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Pek çok büyük belediyede, ithal malı 
kullanma merakı var. Savunma sanayin-
de başarılı sonuçlar elde ettiğimiz off-set 
uygulamalarını, diğer sektörlerde de yay-
gınlaştıralım.

Vize konusu artık çözülmeli
Hem küresel, hem de bölgesel belir-

sizliklerin azalmayacağı, hatta artacağı bir 
dönem bizi bekliyor. AB üyeliği, Türkiye için 
stratejik bir tercih. Ortak çıkarlar temelinde 
devam etmelidir.

Ülkemize karşı çifte standart uygulan-
mamalı, başka aday ülkelerle eşit muame-
leye tabi tutulmalıyız.

Haksız bir şekilde sürdürülen vize konu-
su da artık çözülmeli. Suriyeli sığınmacılarla 
ilgili Türkiye’ye verilen taahhütler yerine ge-
tirilmeli. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu 
müzakereleri başlatılmalı. Avrupa Birliği bu-
nun için gerekli karar sürecini tamamlamalı.

Artık yarına odaklanmalı, geleceğe 
birlikte yürümeliyiz. Reform ateşini yeni-
den canlandırmalı, hep birlikte çalışarak 
yeni büyüme hikâyemizi, tüm dünyaya 
göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde 
istikrarı sürdürürsek, her sorunu aşarız. 
Unutmayın, ağacın dalına konan kuş, dalın 
kırılmasından korkmaz. Çünkü dala değil, 
kanatlarına güvenir. Bu ülkenin kanatları 
kimdir biliyor musunuz? İşte bu salonu 
dolduran girişimciler, Türkiye’nin geleceği 
için alın teri dökenler, sizlersiniz.”

Ama üzülerek gördük ki reel sektörün asli 
temsilcileri kapsama alınmamış. İstihdamın, 
üretimin, yatırımın liderliğini yapanlar dış-
lanmış. Bu konunun yeniden ele alınmasını 
bekliyoruz. İstihdam görevini üstlenenler 
bu insanlar, finansman için tüm kaynaklarını 
seferber eden bu insanlar, üretim-yatırım 
söz konusu olduğunda, sadece elini değil, 
gövdesini taşın altına koyan bu insanlar.

Oda-Borsa Başkanları, Yönetimleri ve 
Meclis üyelerimiz de yeşil pasaportu fazla-
sıyla hak ediyorlar.

 
Faizler çok yüksek

Özellikle KOBİ’lerimiz bir konuda büyük 
sıkıntı yaşıyor. Piyasada tahsilat hızı düşük, 
vadelerse uzun. Firmalarımız daha fazla 
kredi kullanmak zorunda.

Ama faiz oranları, rakibimiz olan ülkele-
rin çoğundan yüksek. Sağ olun, bu konuda 
bizim hissiyatımızı hep dile getirdiniz, bizi 
yalnız bırakmadınız. Sizin sayenizde yüksek 
faize karşı güçlü bir ses ortaya koyduk. 
Yüksek faize karşı savaşımızı aynı kararlılıkla 
sürdürmeliyiz. Bankalar rekor karlar açıklar-
ken, bu faiz oranları reva mıdır? 

Zorunlu arabuluculuk
hayata geçmeli

Sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı 
sistemi. İş mahkemelerinin de düzenlen-
mesini bekliyoruz. Zira davalarda işveren 
yüzde 99 haksız çıkıyor. Bütün işverenler, 
nasıl haksız oluyor, anlamak mümkün de-
ğil. İş uyuşmazlıklarında “zorunlu arabu-
luculuğun” hayata geçmesini bekliyoruz.

Ayrıca, belirli tutarın altındaki ticari 
uyuşmazlıklarda da tahkim zorunlu olsun 
istiyoruz.

Hükümetimiz, bizim de görüşümüzü 
alarak, “Cazibe Merkezleri” programını ha-
zırladı. Özellikle Doğu’daki illerimizde büyük 
bir moral ve heyecan ortaya çıktı. Bu projeyi 
de hızlandıralım ve kaynakları artıralım.

KDV ve peşin vergi
Son yıllarda KDV sisteminde ciddi sı-

kıntılar yaşamaya başladık. Özel sektör ola-
rak Maliye’den yüz milyarlarca alacağımız 
var. Malımızı vadeli satıyoruz. Ama parasını 
almadığımız malın KDV’sini peşinen ödü-
yoruz. Biriken ve alamadığımız KDV yüzün-
den, kredi kullanmaya mecbur kalıp, banka 
kapılarında bekliyoruz. Sağ olsun, Maliye 
Bakanımız bu konuda kapsamlı bir çalışma 

başlattı. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. 
Yine eski dönemlerden miras kalan bir yü-
kümüz var: Peşin vergi. Geçmişte, enflasyon 
yüksekti, kamu maliyesi hep açık verirdi. 
Devlet vergiyi peşinen toplamak zorun-
daydı. Çok şükür, sizinle bu sıkıntıların hepsi 
geride kaldı. Ama geçici vergi hala duruyor. 
Artık 90’ların bu kötü mirasını kaldıralım ve 
sizin liderliğinizde tarihe gömelim.

KOBİ’lerimizde dijital 
dönüşümü sağlayalım

Dünyadaki teknolojik dönüşüm baş 
döndürücü bir hızda. Zengin ülkelerin geç-
tiği yollardan yürüyerek zenginleşmek artık 
mümkün değil. Dördüncü sanayi devrimi, 
Türkiye’nin zenginleşmesi için bir fırsat. e-ti-
caret de ihracat menzilimizi artırabilmemiz 
için önemli bir avantaj.

Yeni nesilleri, bu değişime uygun ye-
tiştirelim. KOBİ’lerimizde dijital dönüşümü 
sağlayalım. Türkiye dünyanın en zengin 
ülkeleri arasındaki yerini alsın.

Yerli üretime fi yat avantajı
Yine günümüzde, sanayileşmenin itici 

gücü, kamu kesimi satın alma politikaları. 
Türkiye son yıllarda bu alanda önemli me-
safe aldı. Yerli üretime fiyat avantajı sizinle 
geldi. Ama hala en büyük altyapı ve ulaşım 
projelerimizde, yabancı ürünler kullanılı-
yor. Benzer durum, yerel idarelerde de söz 
konusu.
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seltelim diyoruz itirazımız buna. Demokrasi-
nin olmadığı bir ülkenin büyüme şansı yoktur 
demokrasinin bütün kurallarını işletmeliyiz.”

“Hepimizin ortak bir görevi var”
“Biz ülkemizi seviyoruz. Siyasal partiler 

demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, bunu 
da biliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam 
etti: “Her siyasal partinin bu ülke için çok 
değerli olduğunu da biliyoruz. Her siyasal 
partinin düşünceleri, fikri, programları say-
gındır ve saygıdeğerdir. Ve hepimizin ortak 
bir görevi vardır; Türkiye’yi bölgesinde ve 
dünyada lider yapmak. Türkiye bölgesinde ve 
dünyada lider olacaksa bu söylediğim strate-
jileri izlemek zorundadır, bunlar iç içe geçen 
halkalardır, tıpkı sizin logonuzda olduğu gibi, 
iç içe geçen halkalar. Bilim üreteceksiniz, 
demokrasinizi geliştireceksiniz, katma değeri 
yüksek ürün üreteceksiniz, güçlü bir sosyal 
devlet olacak, hiç kimse aç ve açıkta kalma-
yacak ve bunun sürdürülebilirliği olacak. 
Devlette liyakati sağlayacaksınız, devlette 
adaleti sağlayacaksınız, bunları yapacaksınız.

Biz bunları yaptığımız zaman sonuca 
ulaşmış oluruz. Biz bunları yaptığımız zaman 
belli noktaları aşmış oluruz. 

Kadın-erkek eşitliği hala toplumumuzda 
yeteri kadar olmamıştır. Aranızda kadın ar-
kadaşlarım var, dişleriyle, tırnaklarıyla bir şey 
yapmaya çalışıyorlar, ama kadın-erkek eşitliği-
nin sağlanması için çok daha fazla mücadele 
edilmesi lazım. 

“Türkiye’de bir sorun var demek”
Din ve vicdan özgürlüğü, medya özgür-

lüğü, düşünceyi açıklama var mı arkadaşlar? 
Medya özgürlüğü var mı? Hangi demokra-
siden söz edeceğiz? Bizim tanımladığımız 
demokrasi evrensel kurallara uygun olmak 
zorundadır. Evrensel kurallara uygun olmaz-
sa orada demokrasiden söz edemeyiz. Eğer 
uluslararası istatistiklerde bizim demokrasi 
standardımız giderek düşürse Türkiye’de bir 
sorun var demektir.” Kılıçdaroğlu konuşma-
sında, “Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazete-
si FETÖ’cüymüş. Her muhalifi FETÖ’cü diye 
suçlarsanız, FETÖ’cülüğü ödüllendirirsiniz. 
Hala bunun farkında değil miyiz? Doğruyu 
yapalım” dedi. Anayasa değişikliği sırasında, 
üniversitelerin konuşmamasını da eleştiren 
Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede ‘yargı bağımsızlığı’ 
söylendiği zaman neden itiraz ediliyor? Bir 
partinin genel başkanı neden mahkemelere 
hakim tayin edebiliyor?” ifadesini kullandı.

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nde düzenlenen, TOBB 
Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket 

Takdim Töreni’nde bir konuşma yaptı. Kılıç-
daroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini 
hatırlatarak, “Eğer her şey çok iyiyse, iş in-
sanlarımız kazanıyorsa, vergilerini ve sigorta 
primlerini niye ödeyemiyorlar?” diye sordu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu zor şart-
lardan çıkmasının yollarını, stratejilerini an-
latacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 
bölgesinde güçlü, saygın bir ülke olması için 
yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

CHP’nin stratejisinin dört ayağının bu-
lunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, 
bunlardan birincisinin özgürlükçü demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Eğer bir 
ülkede demokrasi yoksa, eğer bir ülkede hu-
kukun üstünlüğü yoksa, o ülkenin büyüme 
şansı yoktur arkadaşlar. Dünyanın hangi ülke-
sine giderseniz gidin, kişi başına gelir 25 bin 

dolar ve üstünde olan bütün ülkelere bakın, 
tamamında birinci sınıf demokrasi var. Eğer 
bir ülkede demokrasi yoksa, demokrasinin 
zaafları varsa o ülkenin büyüme şansı yoktur 
arkadaşlar, tarihte de olmamıştır, günümüzde 
de olmamıştır. 

"Düşünce özgürlüğü yoksa
demokrasi ayakta kalmaz"

Eğer bir ülkede düşünce özgürlüğü yoksa 
demokrasiyi ayakta tutamazsınız. Bir ülkede 
üniversiteler bilim üretemezse demokrasiyi 
ayakta tutamazsınız. Bir ülkede iş adamının 
can ve mal güvenliği yoksa demokrasiyi ayak-
ta tutamazsınız. Bir ülkede bir iş adamının 
can ve mal güvenliği bir kişinin iki duda-
ğına teslim edilmişse doğru değildir buna 
karşı çıkmak zorundasınız kim olursa olsun. 
Yabancı sermaye gelsin eyvallah gelsin, ya-
bancı sermaye niye Afganistan’a gitmiyor, 
niye gitmiyor? Irak’a niye gitmiyor? Hukukun 
geliştiği, demokrasinin geliştiği ülkelere gider. 
Biz onun için demokratik standartlarımızı yük-

“ÜLKEMİZİN YENİ BİR 
STRATEJİYE İHTİYACI VAR”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgesinde güçlü 
saygın bir ülke olması için yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.
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yaptığım dönemde, hem Başbakanlık sü-
resince daima üreten, istihdam oluşturan, 
katma değer sağlayan sanayi sektörümüze, 
hizmet sektörümüze ve ticaret erbabımıza 
destek olduk, yanlarında yer aldık. Sizler sa-
nayicinin, esnafın, iş dünyasının ihtiyaçlarını 
birebir yaşayarak biliyorsunuz. Bir sorun gör-
düğünüzde bu sorunu iletmekle kalmadı-
nız, ülkemizin değerine değer katmak için 
çözüm önerilerini de bizlerle paylaştınız. 
Sizden gelen her öneriyi, her eleştiriyi, her 
fikri çok ciddiye aldık ve gereğini de yaptık. 
Her buluşmamızda karşılıklı olarak birbirimizi 
dinledik, ortak akla çok önem verdik, bu sa-
yede de önemli mesafeler aldık.”

“Türkiye’yi temsil ediyorsunuz”
“Türkiye’nin bütün renklerini temsil edi-

yorsunuz” şeklinde konuşan Başbakan Yıldı-
rım, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü Anadolu’nun 
her köşesinden burada müteşebbisimiz var, 
iş adamımız var, iş aleminin temsilcileri var. 
Sizler bugüne kadar göstermiş olduğunuz 
yoğun çabalar ve emekleriniz var, bunun için 
sizlere müteşekkiriz. Bu çabalarınız yaşadığı-
mız topraklara en güzel vefa örneğidir. Ortaya 
koyduğunuz dayanışma memleket sevdanı-
zın bir yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da birlikte el ele ülkemizi 
aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığındayız.”

Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle 
devam etti: “Türkiye’nin geleceği çalışmak, 
yatırım yapmak, üretim yapmak, istihdam 
oluşturmak, pastayı büyütmek, ihracatı art-
tırmak, artan refahın adilce paylaşımını sağ-
lamaktır. Önceliğimiz budur, gideceğimiz yol 
da budur. İşçilerimizle, işverenlerimizle bir 
ve beraber olarak bu hedeflere kenetlenmiş 
vaziyetteyiz. Artık daha güçlü bir demokrasi-
miz, daha güvenli ve istikrarlı siyasi iklimimiz 
mevcuttur. İstikrarın daha da sağlamlaştığı, 
güvenin arttığı önümüzdeki dönemde siz 
sanayicilerimiz, ihracatçılarımız daha çok 
çalışacak, daha fazla yatırım yapacak ve ça-
lışanların da emeğinin hakkını daha fazla 
vereceksiniz, buna yakından inanıyoruz. Bu 
ülkenin vatandaşlarını kucakladık, bundan 
sonra da aynı kararlılıkla yol yürümeye, ku-
caklamaya devam edeceğiz. Heyecanlarımızı 
yitirmeyeceğiz, diri tutacağız umutlarımızı 
yeşerteceğiz. Önümüzdeki yıllarında kaza-
nılmış yıllar olması için özgürlükleri daha da 
geliştireceğiz, adalet duygusunun, adalete 
olan güvenin artması için daha fazla gayret 
göstereceğiz."

B aşbakan Binali Yıldırım konuş-
masında, iş dünyasına hitaben, 
"Hain darbe girişiminin hemen 
arkasından ekonomi çarklarının 

durmasına izin vermediniz. Tarihe geçecek 
bir duruş ortaya koydunuz. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin daha fazla üretmek için 
çabaladığını ve risk aldığını, elini taşın altına 
koymaktan çekinmediğini görmek bizleri 
mutlu etmiştir” ifadesini kullandı.

Hükümet olarak TOBB mensuplarının 
ekonomiye kattığı değerin farkında olduk-
larını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

“15 Temmuz darbe girişimine karşı ülke-
nin geleceğini kurtarma noktasında millet-
le beraberliğiniz, hükümetle beraberliğiniz 
önemliydi. O gece hepimiz sokaklardaydık. 
Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana ol-
duğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hain 
darbe girişiminin hemen arkasından eko-
nomi çarklarının durmasına izin vermediniz. 

Tarihe geçecek bir duruş ortaya koydunuz. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin daha 
fazla üretmek için çabaladığını ve risk aldığını, 
elini taşın altına koymaktan çekinmediğini 
görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu fedakar-
lığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 
İstihdam Seferberliği çağrısına en yüksek 
düzeyde karşılık vererek gösterdiniz. Beş ay 
gibi kısa bir sürede 1 milyonun üzerinde 
yeni istihdam imkanı doğmuştur. 1 milyon-
dan fazla işsize iş ve aş sağladınız. Teşekkür 
ediyorum.”

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: “Geç-
tiğimiz Aralık ayında yine sizinle beraber 
başlattığımız nefes kredisi KOBİ’lerimiz için 
önemli bir imkan olmuştur. Kısa sürede 27 
bin KOBİ’ye 5 milyar TL'nin üzerinde bir im-
kan, bir cansuyu sağlanmıştır. 

Her zaman Hükümet olarak istişareye 
önem veriyoruz. Sizlerle bulaşmamızda birlik 
ve beraberliğimizi tazeliyoruz. Hem Bakanlık 

“TOBB, TARİHE GEÇECEK 
BİR DURUŞ ORTAYA KOYDU”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin daha fazla üretmek 
için çabaladığını ve risk aldığını, elini taşın altına koymaktan 
çekinmediğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, “TOBB, tarihe 
geçecek bir duruş ortaya koydu” diye konuştu.
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Ve bizler de Hükümet olarak sizlerin hep 
yanında olduk, hep önünü açmaya çalıştık, 
hep sizlerden gelen talepleri hayata ge-
çirmeye çalıştık. Ve sürekli sizlerle istişare 
halinde olduk sürekli bütün bakanlarımız, 
Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız sizlerle 
beraber her fırsatta sizlerle beraber olma-
ya çalıştı ve sizlerden gelen talebi birinci 
öncelik olarak hayata geçirdi. 

Biz üniversitelerin özgür olmasını isti-
yoruz, biz üniversitelerin bilim yuvası ol-
masını istiyoruz, biz eğitim yuvası olmasını 
istiyoruz. Onun için mücadele ettik, onun 
için başörtülü kızlarımızın üniversitede 
atılırken, ikna odalarına alırlarken susan-
lar, bilimden bahsetmeyenler o gün üni-
versitelerde öğretim görevlileri atılırken 
bahsetmeyenler bugün burada üstelik de 
bilimle, buluşla alakası olmayan bildirile-
re imza atanlara, teröre destek çıkanlara 
destek verirken gerçekten komik duruma 
düşüyorlar.

“Medeniyetimizle övünüyoruz”
 Biz sonuna kadar üniversitelerde öz-

gürlükleri savunuyoruz. Biz sonuna kadar 
ilim adamlarını savunuyoruz. Bu topraklar 
nice ilim adamları yetiştirdi, nice bilim 
adamları yetiştirdi. Bizim medeniyetimiz, 
bizim tarihimiz bunun şanlı sayfalarıyla 
dolu ve biz tarihimizle övünüyoruz. Biz 
medeniyetimizle övünüyoruz. Biz bizden 
önceki devletlerle, Osmanlı’yla da övünü-
yoruz, Selçuklu’yla da övünüyoruz. Onun 
için bizim kara lekemiz Allah’a hamdolsun 
yok, kara lekesi olanlar utansın. Dolayısıyla 
değerli kardeşlerim; biz evet bu ülkede 
yerli ve milli insanların yetişmesi kadar 
sanayinin de yerli olması noktasında eli-
mizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, 
Gazi Mustafa Kemal nasıl bu ülkede sana-
yileşmenin milli olmasını arzulamışsa, yerli 
olmasını arzulamışsa, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkede 
yerli ve milli sanayinin kalkınması nok-
tasında, savunma sanayinin yerlileşmesi 
noktasında, millileştirilmesi noktasında 
AK Parti Hükümetleri olarak hep destek 
verdik. Biz sizlerin yanınızdayız, bu Türki-
ye’yi elbirliğiyle hep beraber yürüteceğiz. 
Ve bu büyütme noktasında, gerek ihracat 
noktasında, gerek üretim noktasında, ge-
rekse yeni pazarlara açılma noktasında biz 
teşvikleri hayata geçirdik, geçirmeye de 
devam ediyoruz.” 

G ümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
73. Genel Kurulu kapsamında 

düzenlenen, “Hizmet Şeref Belgesi ve Pla-
ket Takdim Töreni”ne katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuş-
mada olağanüstü halin (OHAL) iş dünyası 
ve ticaretin önüne engel olarak değil, gü-
venliği sağlamak adına getirildiğini ifade 
ederek, “Ne OHAL’den dolayı kapanan bir 
fabrika var ne de ticareti kesintiye uğrayan 
bir kesim var ama terörle arasına mesafe 
koyamayanlara karşı elbetteki OHAL’in 
verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 
Çünkü iş dünyası, güvenlik, güven, istikrar 
ve huzur ister. Huzuru ve güvenliği sağ-
lamak için terör örgütleri ülkede bitene, 

kökü kazınana, tehdit olmaktan çıkana 
kadar elbetteki OHAL’in sizin güvenliği-
nizi sağlamak adına, belli bir süre devam 
etmesinde fayda olduğunu zaten sizler 
ifade ediyordunuz” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, “7 Haziran’da demok-
rasiyi kesintiye uğratmaya çalışanlar, 17-25 
Aralık’ta yargı darbesi yapmaya çalışan-
lar, 15 Temmuz’da hain FETÖ darbesini 
gerçekleştirenler karşısında susanlar, 
Türkiye’nin demokrasi mücadelesini an-
layamazlar. Onun için biz sonuna kadar 
demokrasi diye yola çıktık ve bundan da 
asla vazgeçmeyiz” dedi.

Bakan Tüfenkci şöyle devam etti: “De-
ğerli kardeşlerim, sizler iş dünyası olarak 
biliyorsunuz Türkiye kendisine güvenen, 
üreten hiç kimseyi mahcup etmemiştir. 

“BİZLER İŞ DÜNYASININ 
YANINDA OLDUK, HEP 
DESTEK VERDİK”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye, kendisine güvenen 
üreten hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Bizler de Hükümet olarak 
sizlerin hep yanında olduk, hep önünü açmaya çalıştık, hep sizlerden 
gelen talepleri hayata geçirmeye çalıştık” dedi.
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leştireceğiz. Türkiye’ye 2002-2003 dahil 
bugüne kadar gelen doğrudan yabancı 
sermaye girişi 190 milyar dolar. Dünya-
nın hiçbir ülkesinin başına gelmemiş 
olan felaketin geldiği 2016’da bu ülkeye 
yarısından fazlası 15 Temmuz’dan sonra 
olmak üzere gelen doğrudan yabancı 
sermaye girişi 13 milyar dolar. 2017’nin 
ilk 4 ayının rakamını söylüyorum size. 
2016’nın 15 Temmuz’dan önceki ilk 4 ayı-
na baktığımız zaman yüzde 20 daha fazla. 

15 Temmuz bu milletin dünya de-
mokrasi tarihine geçecek destanıdır, bu 
destanı yazan da sizsiniz bu kardeşiniz 
şahit. Sizden biriyim ben, sizin içiniz-
den geldim, Denizli Sanayi Odası’nın 
yönetiminden geldim, Denizli İhracat-
çılar Birliği Başkanlığı’ndan geldim. Hala 
emanetçisi olduğumuz şirketlerde binin 
üzerinde kardeşimizle üretim yapıyoruz, 
ihracat yapıyoruz. 

“Türkiye destan yazdı”
Bu millet 15 Temmuz’da meydanlar-

da o ihanete karşı koyarken aynı gece 
vardiyaları aksatmadan değiştirdi üretim 
devam etti. Adama sorarlar sen neredey-
din diye. O gece sen neredeydin diye 
sorarlar. Ben Meclis’teydim, kurşunların 
altındaydım. Hem girerken kurşunlan-
dım, hem de içeri girdikten sonra bom-
balandım. 15 Temmuz’da bu millet şehit 
oldu meydanlarda. 15 Temmuz’da bu 
milletin yaklaşık olarak 20 milyon, 25 
milyon çalışanın olduğu özel sektörü-
müz o gece vardiyalarını değiştirdi. 15 
Temmuz’dan sonra 18 Temmuz sabahı 
Türkiye bir destan daha yazdı. Birileri 
felaket tellallığı yapıyordu, faizler yüzde 
30 olur, 40 olur, dolar 10 lira olur 12 lira 
olur diye cumartesi günü öğleden sonra 
felaket tellalları başladı. 

18 Temmuz Pazartesi günü sabah 
saat 08.30’da Türkiye’nin ekonomik sis-
teminin çarkları tıkır tıkır işliyordu sizin 
sayenizde, sizlerle beraber siz inandınız, 
siz güvendiniz. Bankacılık sistemi dün-
yanın bütün bankalarıyla entegre bir şe-
kilde işlemlerini yapıyordu, transferlerini 
yapıyordu, transferlerini alıyordu. Kurun 
ne kadar hareket ettiği ortadadır. Evet, 
faizler yüksektir, bu faizlerin yüksek olma-
sıyla ilgili inanın bu hani bazen böyle çok 
ateşli bir hastalık geçirirsiniz de sonradan 
bunun bazı şeyleri ortaya çıkar ya.” 

E konomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Büyümeyle ilgili yılsonu rakam-
larımız, hedeflerimiz, yani orta 
vadeli programda yüzde 4,4’ün 

çok daha üzerinde olacak” diye konuştu.
Bakan Zeybekci, “Her yıl 1 milyon kişi-

ye iş yaratmamız gerekiyor. İş gücüne ka-
tılım oranlarını biliyoruz, her yıl ortalama 
olarak yüzde 6 civarında büyümesi gere-
ken bir ülkenin ekonomisini yönetiyoruz. 
Dalga geçmiyoruz. Her yıl ihracatımızı 
yüzde 10 artırmak zorundayız” dedi.

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Pla-
ket Takdim Töreni’nde konuşan Bakan 
Zeybekci, “Değerli Başbakanımızla bera-
ber, değerli bakanımızla beraber Gürcis-
tan’dan geldik. 1 milyar doların üzerinde 
ticaret fazlası verdiğimiz Gürcistan’la ser-
best ticaret anlaşmamızı genişletmek 

üzere çok önemli bir anlaşmayı da imza-
ladık. Sadece sanayi ürünlerine dahil olan 
serbest ticaret anlaşmasını hizmetler, 
kamu alımları, gıda, tarım ve elektronik ti-
careti de kapsayacak şekilde genişletmek 
üzere çok önemli bir anlaşma imzaladık. 
İnşallah 2017 sonuna kadar da bunu ta-
mamlayacağız” diye konuştu.

Bakan Zeybekci konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Şu anda organize sanayi bölgele-
rinde Hükümetimiz başlattığı bir teşvik 
sistemiyle meslek okulları kuruluyor şim-
di konuştuğumuz değerli bakanların da 
burada Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanım 
da, Gümrük Ticaret Bakanımda yükseko-
kullarında organize sanayi bünyelerine 
devredilmesiyle ilgili şu anda bunu da ça-
lışıyoruz, en kısa sürede bunu da gerçek-

“HER YIL İHRACATIMIZI 
YÜZDE 10 ARTIRMAK 
ZORUNDAYIZ”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Her yıl 1 milyon kişiye iş 
yaratmamız gerekiyor. Her yıl ihracatımızı yüzde 10 artırmak 
zorundayız” diye konuştu.
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KAPAK

sorunları maalesef ağırlaşarak devam ediyor. 
Yenikapı ruhuyla ekonomiyi bir eleştirmek 
istiyorum. Bu Hükümet orta vadeli program 
yayınladı, arkasından program yayınladı. Re-
vizelerde yer alan hedefler şu anda tarumar 
olmuş durumda.

Sayın Başbakan, 2023 hedeflerini net 
bir şekilde ifade ediyor. 2023 hedefi ihracat 
hedefi 500 milyar dolar. İnşallah bunu Tür-
kiye Cumhuriyeti gerçekleştirir. Ama Sayın 
Bakan burada, bizim de arkadaşımız aynı 
yerden milletvekiliyiz. Bunları tekrar eder-
ken, kamuoyuna sunarken net bir şekilde 
Türkiye’yi mahcup edecek hedeflerden de 
uzaklaşmalıyız. Gerçekleri ortaya koymalıyız 
veyahut ona neyle yaklaşacağımızı, neyle 
sahip olacağımızı, nasıl onu yakalayacağımızı 
söylememiz lazım. 

“Jeopolitik riskler var”
Bugün orta vadeli programdaki hedeflere 

bakmamız mümkün mü? Şimdi artan jeo-
politik riskler var, özel sektörün yatırımları ve 
büyümede sıkıntı var. Döviz kurları, işsizlik ve 
enflasyonda hızlı bir yukarı tırmanış var, özel 
sektörün dış borçları yükseliyor. Hükümetin 
en sağlam olarak addettiği ve dışarıda da bir 
ölçüde kabul gören maliyesi, kamu disiplini, 
kamu mali disiplini maalesef son 3-4 aydır 
sıkıntılı bir durum almış. Ölçüsüz ve tutarsız 
müdahalelerle bankacılık sektörünü, finans 
sektörünü zehirlememek lazım. 

Artan maliyetleri, hızla yükselen kısa va-
deli dış finansman ihtiyacı, cari açığın yete-
rince azaltılamaması, finansman bileşiminin 
bozulması, turizm ve ihracat gelirlerinin artı-
rılamaması verilen teşviklerin iş görmemesi, 
ek adaletsizlik ve işlevsizliklere de yol açtığı 
zaman zaman görülüyor, önümüzdeki dö-
nemde Türkiye ekonomisinde ciddi adımların 
atılması gereğini ortaya koyuyor. Siyasette 
ve ekonomide normalleşmeyi sağlayacak 
iklimin bir an önce oluşturulması herkesin en 
güçlü beklentisi. 

Şüphesiz salt içerideki gelişmeler değil, 
dış dünyada ve bölgemizde yaşanmakta 
olan gelişmelerin seyri de önem taşıyor. Dış 
koşullarda hareket dinamiklerini değişiyor 
olması dünya ekonomisinde kartların yeni-
den karıldığı, ilişkilerin yeniden tanımlandığı, 
buna uygun ortaklıkların şekillendiği yeni bir 
döneme doğru hareket edildiğini gösteriyor. 
Türkiye dünya ekonomisindeki bu dinamik-
leri de dikkate alarak güçlü bir aktör olarak 
yoluna devam etmelidir."

M illiyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Emin Ha-
luk Ayhan, “Ülkemizin birlik 
ve istikrara, güven ve refaha 

en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerden biri-
sindeyiz” dedi. 

Ayhan, “Son birkaç yıldır dünyada farklı bir 
küresel ekonomik ortamın belirdiğini görüyo-
ruz. Türkiye bölgesinde güçlü olmak zorunda, 
maalesef  Türkiye bu değişimlere odaklanmak 
yerine son iki yıldır art arda gelen seçimlere, 
hükümet değişikliklerine, darbe girişimlerine 
odaklanmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Ayhan, şöyle devam etti: “Küresel finans 
iklimindeki değişimler ekonomiyi zorluyor, 
kamu ve özel sektör bu yeni ortama nasıl 
uyum sağlayacağına odaklanmak zorunda 
kaldı. Küresel finans iklimindeki değişimler 
ekonomiyi zorluyor. Kamu ve özel sektör bu 
yeni ortama nasıl uyum sağlayacağına odak-

lanmak zorunda. Diğer taraftan bölgesel ve 
jeopolitik gelişmeler, küresel ticaret ve yatırım 
ortamının değişmesi, iş dünyasını derinden 
etkiliyor, ihracat pazarlarını da sınırlıyor. Bizler 
iş dünyasının sizlerin nabızlarını tutmaya ça-
lışıyoruz. Görüyoruz ki, iş dünyamız geleceğe 
umutla bakmak istiyor. Ekonomide gidişin 
çok iyi olduğunu söylemek mümkün değil. 
Daha bir başka ifadeyle iyi gitmeyen birçok 
şey var. İhtiyaç duyulan, hayata geçirilemeyen 
yapısal reformlar var. Biz diyoruz ki, ekonomi-
de kapsamlı bir yaklaşım değişikliğine ihtiyaç 
var. Baktığımızda bu konularda yeterince 
reformlar yapıldığını söylememiz mümkün 
değil. Reform anlayışının Türkiye’de revize 
edilmesi gerekiyor, reform anlayışımızda re-
forma ihtiyaç var. Süslü sloganlarla, gösterişli 
toplantılarla açıklanan reform paketleri, torba 
kanunlarla getirilen palyatif tedbirleri ifade 
etmek istemiyorum. Türkiye ekonomisinin 

“TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 
CİDDİ ADIMLAR ATILMALI”
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk 
Ayhan, “Türkiye ekonomisinde ciddi adımlar atılmalı. Siyasette 
ve ekonomide normalleşmeyi sağlayacak iklimin bir an önce 
oluşturulması herkesin en güçlü beklentisi” dedi.



31EKONOMİK FORUM

T OBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını 
dolduranlara, son seçimlerden bu 
yana ahirete intikal eden Oda ve 
Borsa başkanlarının ailelerine ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde baş-
kanlık yapmış olan Ali Coşkun’a Hizmet Şeref 
Belgesi ve plaket takdim edildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bu-
rada yaptığı konuşmada iş dünyasını yakın-
dan ilgilendiren birçok düzenleme Meclis’ten 
geçerken, Türk özel sektörüne destek veren; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Türk iş 
âleminin sorunlarının çözümüne yönelik 
çabalarından dolayı; Meclis’e, siyasi partilere, 
komisyon başkanlarına ve tüm milletvekille-
rine teşekkürlerini iletti.

Oda ve Borsa mensuplarının gurur 
gününde biraraya geldiklerini ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Onların 
emekleri ve gayretleriyle, kurumsal hizmet 
kapasitemiz her yıl daha da gelişti. Odala-
rımız ve Borsalarımız reel sektörümüzün 
asli hizmet merkezleri haline geldi. Bu 
sayede memleketimiz daha çok yatırım, 
üretim, ihracat ve istihdam kazandı.

Tüm bunları el birliği, gönül birliği, akıl 
birliğiyle başardık. Bu camiaya ve ülkemiz 
ekonomisine büyük hizmetlerinden dolayı; 
delege olarak bu yıl 10 yıl ve 20 yılını doldu-
ran arkadaşlarımıza, son seçimimizden bu 
yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa Baş-
kanlarımızın ailelerine ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış olan 
Ali Coşkun Ağabeyimize fazlasıyla hak et-

“HEP DAHA FAZLA ÜRETİM 
YATIRIM, İSTİHDAM VE 
İHRACAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sadece günü kurtarmak 
mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim 
yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz” dedi. 

tikleri “Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri”-
ni takdim edeceğiz. Bu kıymetli insanların 
emeklerini, her zaman minnet ve takdirle 
anacağız. Allah, bu ülke için emek veren, 
alın ve akıl teri döken herkesin başarılarını 
daim kılsın” diye konuştu.

Toplantının ev sahipliğini, Bakan Bü-
lent Tüfenkci’yle birlikte yaptıklarını belir-
ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çalışkan, 
vizyon sahibi böyle bir bakanımız olduğu 
için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Baş-
bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz 
iş ve yatırım ortamını iyileştiren, reel sek-
törümüzün rekabet gücünü artıran Baş-
bakanımıza, Başbakan Yardımcılarımıza 
ve tüm bakanlarımıza da şükranlarımızı 
sunuyorum” dedi.

 
“Örnek  meslek örgütüyüz” 

Oda ve Borsa camiası olarak sadece 
günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi 
bir anlayışta olmadıklarının altını çizen M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Her 
alanda, yeni ve çok daha büyük hedeflere 
ulaşmak için gayret gösterdik. Çünkü biz-
ler kadim Ahilik teşkilatımızın günümüz-
deki temsilcisiyiz. Ecdadın bize bıraktığı 
bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş 
veriyoruz. Sadece şikâyet etmek, sadece 
talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar ve 
tespitlerle birlikte çözüm önerilerini ha-
zırlıyor, siyasilerimize ve hükümetimize 
iletiyoruz. G20’den, Eurochambres’a, İslam 
Odası’ndan, Asya-Pasifik Odası’na kadar, 
tüm küresel platformlarda Türk iş dünyası-
nın sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz.

 Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, ülkemizin her köşesinden ve tüm sek-
törlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı 1,5 
milyon üyesiyle iş âleminin tamamını bir 
araya getiren en büyük meslek örgütüdür. 

Gururla ifade etmek isterim ki biz aynı 
zamanda ülkemizde katılımcı demokrasi-
nin yayılması açısından da örnek gösteri-
lecek bir meslek örgütüyüz. 

Bu camianın mensupları, yaşadıkları 
sıkıntılara rağmen, her sene daha çok iş, 
daha çok aş sağlıyor, milletimize daha çok 
umut veriyor.  Yatırımı, üretimi, istihdamı, 
ihracatı işte bu salonda gördüğünüz in-
sanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Müte-
şebbislerimizle, onların asli temsilcileri olan 
Oda ve Borsa Başkanlarımız, meclis üyele-
rimiz, yani bu salonu dolduran vefakâr ve 
cefakâr dostlarımla iftihar ediyorum.”




