
EKONOMİK FORUM30

TOBB ULUSAL

Oda ve Borsalar, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
Bölge Toplantıları’nda 
bir araya geldi. İstişare 
toplantılarında ekonomide 
yaşanan gelişmeler, anket 
çalışmaları ve hayata 
geçirilen uygulamalar 
görüşüldü ve ayrıntılı 
sunumlar yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız bizden 
bir talepte bulundu. Herkes 
en az bir kişiyi daha istihdam 
etsin dedi. İlk altı ayda müthiş 
bir başarı hikâyesi yazdınız. 
Bir milyon 200 bin kişiyi işe 
aldınız. Bu dünyada bir rekor. 
Başka hiçbir ülkede bunun 
bir örneği yok” diye konuştu.

“Oda ve Borsaların talepleri 
dikkate alınarak, hayata geçiriliyor”
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerindeki Oda ve Bor-

saların katılımıyla yapılan istişare toplan-
tısında ekonomideki gelişmelere ilişkin 

İ ç Anadolu Bölge Toplantısı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nde, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölgedeki 
Oda ve Borsaların başkanları ve genel 
sekreterlerini bir araya getiren etkinlikte 
istişarede bulunuldu.

Özellikle son altı ayda yapılan faaliyet-
lere ilişkin açıklamalar yapan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların, 
üyeleri için yaptıkları çalışmaları iyi anlat-
maları gerektiğinin üzerinde durdu.

Toplantıda ekonomideki gelişmelere 
ilişkin geniş bir sunum yapılırken, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu son dönemde 
özel sektör için neler istediklerine, nele-
rin hayata geçtiğine ve değiştiğine dair 
bilgilendirmede bulundu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, altı ayda bir milyon 200 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU BÖLGELERI

IÇ ANADOLU BÖLGESI 

geniş bir sunum yapıldı. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda bilgilendir-
melerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a istihdam konusunda bir söz ver-

bin istihdam rakamına ulaştıklarının al-
tını da çizdi.

Büyüme rakamlarının sevindirici ol-
duğunu kaydeden TOBB Başkanı, yıl so-
nuna kadar da bu yüksek büyümenin 

devam edeceğine inandıklarını açıkladı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırımları 
artırmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. 
Toplantıda ayrıca Meclis üyeleri arasında 
yapılan anket sonuçları değerlendirildi.

diklerini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bir yılda 1.5 milyon kişiye istihdam 
sağlamayı hedef koyarken, altı ayda bir 
milyon 200 bin istihdam rakamına ulaş-
tıklarının altını çizdi.

Büyüme rakamlarının sevindirici oldu-
ğuna işaret eden TOBB Başkanı, yıl sonuna 
kadar da bu yüksek büyümenin devam 
edeceğine inandıklarını söyledi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Büyümenin yan-
sımasını da istihdam sayısında görüyo-
ruz” dedi. Ekonominin büyümesi halinde 
ülkenin zenginleşeceğini söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin de 
işsizlik sorununu çözeceğini anlattı.

Karşılıksız çek rakamlarının bir önceki 
seneye göre yüzde 28 oranında azaldığı-
na dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Geçen sene karşılıksız çekten şikâ-
yet ediyorduk. Bakın azaldı. Senetlerde 
bir artış var. İnşallah onun için de uygun 
bir yol bulunacak” dedi. Otomotiv, beyaz 
eşya ve mobilya sektörlerinde canlanma-
lar görüldüğüne işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, yatırım miktarlarında da ar-
tışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Toplan-
tıda ayrıca Meclis üyeleri arasında yapılan 
anket sonuçları da değerlendirildi.
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E ge Bölgesi İstişare Toplantısı TOBB 
İkiz Kuleler ’de gerçekleştirildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcık lıoğlu, 

toplantıda Oda ve Borsa başkanlarından, 
yaptıkları icraatlar konusunda üyelerini 
bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının bu 
imkânlardan yararlanmasını istedi.

Toplantıda makro ekonomideki durum, 
son altı ayda hükümetten talep edilen-
ler, hayata geçen düzenlemeler ile Meclis 
üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuç-
larının değerlendirilmesi gibi konularda 
sunumlar yapıldı.

Doğu ve batıda bütün ekonomilerin ge-
nel anlamda büyüme içerisinde oldukların-
dan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
büyüyen ekonomilerin daha fazla ticaret ve 
kazanç anlamına geleceğini söyledi. 

Avrupa’nın küresel krizden bu yana ilk 
defa bu kadar büyüme gösterdiğini açık-
layan TOBB Başkanı, Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 50’sinin bu pazara olduğuna işaret 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hüküme-

A kdeniz Bölgesi’ndeki Oda ve 
Borsaların katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirilen istişa-

re toplantısında konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ekonomide özellikle son 
altı ayda çok önemli düzenlemeler ger-
çekleştiğine işaret ederek, iş dünyasının 
bilgilenmesini ve bunlardan faydalan-
masını arzu ettiklerini söyledi.

Akdeniz Bölgesi’ni bir araya getiren 
toplantıda ekonomide yaşanan geliş-
meler, Türkiye ve bölgede iş dünyasının 
röntgenini çeken anket çalışmaları ve 
özellikle son altı ayda iş dünyası adına 
hükümetten neler talep edildiği ve ha-
yata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar 
yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve 
Borsaların, üyeleri için çok önemli çalış-
malara imza attığını vurgularken, nefes 

EGE BÖLGESI

AKDENIZ BÖLGESI

tin aldığı ekonomik tedbirlerin etkilerinin 
görülmeye başladığını ifade ederken, yüz-
de 5’lik büyüme rakamının sevindirici oldu-
ğundan bahsetti. Bu büyümede en büyük 
payın özel sektöre ait olduğunu kaydeden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa 
başkanlarından bu rakamlara ve trende 
sahip çıkmalarını istedi.

Büyümenin aynı zamanda istihdam an-

lamına geldiğini ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Şubat ayında TOBB’da düzen-
lenen ticaret ve sanayi şurasında Sayın Cum-
hurbaşkanımız bizden bir talepte bulundu. 
Herkes en az bir kişiyi daha istihdam etsin 
dedi. İlk altı ayda müthiş bir başarı hikâyesi 
yazdınız. Bir milyon 200 bin kişiyi işe aldınız. 
Bu dünyada bir rekor. Başka hiçbir ülkede 
bunun bir örneği yok” diye konuştu.

kredisi aracılığıyla üyelere yüzde 9.8 faiz 
ile finansman sağladıklarını, Kredi Garan-
ti Fonu aracılığıyla kefil olduklarını, tica-
rette karşılaştıkları engellerin ortadan 
kaldırılması için çok önemli düzenleme-
ler yapılmasını sağladıklarını anlattı. Bazı 

çevrelerin Oda ve Borsalar ne iş yapar? 
diye sorduklarını hatırlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “İşte bu yapılanları, 
yaptıklarınızı mutlaka anlatın, duyurun. 
Üyelerinizin tamamı bunlardan bilgi sa-
hibi olsun, faydalansın” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Bölge Toplantıları, Marma-
ra Bölgesi ile tamamlandı. TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istişare-
lerde bulunmak için bir araya geldik-
lerini vurgularken, Oda ve Borsaların, 
üyelerine yaptıkları hizmetler konusunda 
bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş 
dünyasının bu imkanlardan yararlanma-
sını istedi. 

Toplantıda makro ekonomideki du-
rum, son altı ayda hükümetten talep 
edilenler, hayata geçen düzenlemeler 
ile Meclis üyelerinden gelen cevaplarla 
anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi 
konularda geniş sunumlar yapıldı.

Dünya ekonomilerin büyüme yolun-
da olduğuna işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, özellikle krizden bu yana 
ilk defa Avrupa’nın da önemli büyüme 
sağladığını anlattı. Bu büyüme eğilimleri-
nin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için 
önemli fırsatlar doğurabileceğini bildiren 

MARMARA BÖLGESI

K aradeniz Bölgesi’ndeki Oda ve 
Borsalar, istişare toplantısı için 
TOBB’da buluştu. TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip-
liğindeki toplantıda Oda, Borsalar ve 
TOBB’un iş dünyası için yaptığı faaliyet-
ler masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, istişare-
nin önemine işaret ettiği konuşmasın-
da, Oda ve Borsa başkanlarından ger-
çekleştirilen faaliyetleri ve oluşturulan 
imkanları üyeleriyle paylaşmalarını ve 
bilgilendirmelerde bulunmalarını istedi.

Toplantıda ekonomide yaşanan ge-
lişmeler, Türkiye ve bölgede iş dünya-
sının röntgenini çeken anket çalışma-
ları ve özellikle son altı ayda iş dünyası 
adına hükümetten neler talep edildiği 
ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı 
sunumlar yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

KARADENIZ BÖLGESI 

büyüme rakamlarının moral verdiği-
ni belirten konuşmasında, yıl sonuna 
kadar büyümenin devam edeceğini 
umduklarını belirtti. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başla-
yan istihdam çalışmalarına da değine-
rek, TOBB üyelerinin altı ayda bir milyon 
200 bin kişiye iş imkanı sağladığını dile 
getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye eko-
nomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de 
sevindirici ve ümit verici olduğunu kay-
dederek, büyümenin önümüzdeki diğer 
çeyrek dilimlerde de devam edeceğine 
inandıklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve 
Borsaların taleplerinin hükümet tarafın-
dan dikkate alınarak hayata geçirildiğin-

den bahsederken, alınan bu ekonomik 
tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye 
başladığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a istihdam konu-
sunda bir söz verdiklerini hatırlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir yılda 1.5 milyon 
kişiye istihdam sağlamayı hedef koyar-
ken, altı ayda bir milyon 200 bin istihdam 
rakamına ulaştıklarının altını çizdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret 
Odası’nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her 
türlü olumsuzluğa rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini, bunun 
birlik ve beraberliği muhafaza ederek olacağını söyledi.

“Türkiye her türlü olumsuzluğa 
rağmen, büyümeye devam ediyor”

K ayseri Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının 
açılış töreni yapıldı. Törene katılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, burada bir konuşma yaptı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğe 

vurgu yaparak, “Kültürümüzde güzel bir söz var. Birlikte 
rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bu kapsamda 
Kayserimiz Türkiye’ye örnek olan şehirlerden bir tanesi. 
Bu birliktelik için teşekkür ediyorum” dedi. 

Kayseri Ticaret Odası’nın beş yıldızlı akredite Oda 
olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda 
ve Borsalarda dünya çapında yıldızlama sistemi var. 4.5 
yıl önce Oda ve Borsalarımıza hedef koyduk. Türkiye, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecekse, 
tüccar ve sanayiciye hizmet eden Oda ve Borsaları-
mızın da beş yıldızlı olması lazım. Bugün 365 Oda ve 
Borsanın 255’i beş yıldızlı hale geldi. Kayseri Ticaret 
Odam, Sanayi Odam ve Ticaret Borsam beş yıldızlı. 
Londra Ticaret Odası, Paris Ticaret Odası, Berlin Ticaret 

ve Sanayi Odası, üyesine hangi standartta hizmet 
veriyorsa, Kayseri Ticaret Odası, Sanayi, Ticaret Borsası 
da aynı standartta hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Kayserililere müjde
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayserililere bir müj-

desi olduğunu belirterek, “Kayseri Ticaret Odamız uzun 
süre uğraştı. Müthiş bir dosya hazırladı. Kayseri Sucu-
ğu, Kayseri Pastırması ve Kayseri Mantısı AB coğrafi 
tescili başvurusu kabul edildi. İnşallah süreç bitince, 
sucuk, mantı ve pastırmamız bütün Avrupa’da da 
marka haline gelecek” dedi.

“Oda ve Borsalar ne iş yapar?”diye sorulduğunu 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalar 
şehirlerini markalaştırıyor. Şehirlerine katma değer 
sağlıyor. Üyesine beş yıldızlı hizmet veriyor. Ucuz fi-
nansman sağlıyor. 277 bin üyesine kefil oluyor. İşgücü 
maliyetini düşürüyor. Bu Oda ve Borsalar daha ne iş 
yapsın?” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Oda ve Borsalar 
şehirlerini 

markalaştırıyor. 
Şehirlerine katma 

değer sağlıyor. 
Üyesine beş yıldızlı 

hizmet veriyor” 
dedi.
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Bakan Tüfenkci: Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazansın

“Doğru işi 
alkışlayacaksın” 

Doğru yapılan işin takdir 
edilmesi gerektiğini belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, şöyle devam etti: “Bazıları 
diyor ki ‘Başkan çok teşekkür 
ediyorsun”. Doğru işi alkış-
layacaksın. Bakın ilk çeyrek 
büyümesi açıklandı. Türkiye 
ekonomisi 2017’nin ilk çey-
reğinde yüzde 5 büyüdü. Na-
sıl yaptık bunu. Karşımızda 
müthiş bir anlayış var. Özel 
sektörle ilgili hangi öneriyi 
götürdüysek sağ olsunlar 
hükümetimiz bakanlarımız 
kabul etti. Son 7-8 ay içinde, 
bir yıl içinde müthiş reform-
lar yapıldı ve teşvikler verildi. 
Bunun sonucunda yüzde 5 
büyüme gerçekleşti. Bu yı-
lın ilk ayı itibariyle, Türk özel 
sektörü 1.2 milyon yeni istih-
dam sağladı. Dünyada sizden 
başka da bunu yapacak özel 
sektör yok. 

Bakın bunları neye rağ-
men başardık. Etrafımız tam 
bir ateş çemberi. Aşağıdaki 
komşularda savaş var, Batı’da-
ki komşularda kriz ve belir-
sizlik var. Üç milyon mülteci. 
Sözde birbiri ile alakası olma-
yan bütün terör örgütleri aynı 
anda saldırıyor. Hain FETÖ 
darbe girişimi. Bizim yaşadık-
larımızın yarısını başka ülke 
yaşasa belini doğrultamaz, 
batar giderdi. Ama biz dim-
dik ayaktayız. Başaramadılar. 
Başaramayacaklar da. Biz yo-
lumuzda yürümeye, büyü-
meye, güçlenmeye devam 
edeceğiz. Yeter ki birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza 
edelim.”

Törene, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, TOBB Yönetim 
Kurulu üyeleri Selçuk Öztürk 
ve Hakan Ülken ile TESK Ge-
nel Başkanı Bendevi Palandö-
ken de katıldı.

“Markanın tescillenmesi zenginlik demek”

M alatya Kayısısı’nın Avrupa Birliği’n-
de (AB) coğrafi işaret olarak tescil-

lenmesine ilişkin bir değerlendirmede 
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu 
aslında markanın tescillenmesi demek. 
Bugün kayısı 1 liraysa yarın 2 lira demek. 
Bu aslında Malatya’ya zenginlik olarak ge-

lecek. Ben bundan dolayı Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odamızı ve kanaat önderlerini 
kutluyorum” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ise konu-
ya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Malatya 
Kayısısı’nın tescil belgesiyle beraber pazar-
lamasını, hem dünyaya hem Avrupa’ya çok 
daha farklı yöntemlerle yapmamız lazım. 
Bununla ilgili bir eylem planını ortaya koy-
mamız lazım” diye konuştu.
Türkiye’nin daha önce hazır gıda olarak “An-
tep Baklavası/Gaziantep Baklavası”, tarımsal 
ürün olarak da “Aydın İnciri” için AB’den bu 
tescili aldığını hatırlatan Tüfenkci, şimdi de 
Malatya Kayısısı’nın tescillendiğini, bu sa-
yede kayısının özellikle Avrupa’da satılırken 
haksız rekabete karşı korunacağını belirtti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 23. Yeşil-

yurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada Malatya insanının çok kaliteli ve 
mütevazı olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci’nin de çok mütevazi olduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar devrim 
niteliğinde müthiş reformlar hayata geçirdi. 
Türk özel sektörünün önünü açtı. Bugün iş 
dünyasına sadece bakanlık değil ağabeylik de 
yapıyor” ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 

ise festivalde yaptığı konuşmada, “Geldiğimiz 
nokta itibarıyla milli tarım politikasını hayata 
geçirdik. Biz istiyoruz ki hem üreticimiz kazan-
sın hem tüketicimiz kazansın hem de bu işin 
ticaretini yapanlar kazansın” ifadesini kullandı.

Kentte kirazın hasadı, kalitesi ve verimliliği 
itibarıyla güzel bir yıl geçirdiğini aktaran Bakan 
Tüfenkci, ürünün değerinde satıldığını ve şehre 
pozitif anlamda katma değer üretildiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın kardeş bir 
şehre geldiğini dile getirirken, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı 
Bendevi Palandöken de festivalin çok önemli 
olduğunun altını çizdi.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 15. Genel Kurulu’nda Üretim Reform 
Paketi’nin iş dünyasına olumlu etkileri gündeme taşındı. Yeni uygulamalar 
sayesinde sanayici ve OSB’ler için artık çok daha sağlıklı bir iş ortamı ile yatırım 
zemininin doğduğu belirtildi.

TOBB ULUSAL

“OSB’ler için daha sağlıklı 
yatırım zemini doğuyor”

O rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) 
15. Genel Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Salih Zeki Murzioğlu ve TBMM Komisyon Başkanı Ziya 
Altunyaldız’ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Genel Kurul’da konuşan Murzioğlu, hükümetin iş 
dünyasının önünü açan düzenlemelere imza attığına 
işaret ederek şunları söyledi: “Bakanımız Sayın Faruk 
Özlü’nün vizyonu ve gayretleriyle, yine Meclis Komisyon 
Başkanımız Sayın Ziya Altunyaldız’ın büyük emekleriyle, 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 
Kanunu yasalaştı. Bu paketin, TOBB, OSBÜK ve Ticaret 
ve Sanayi Odalarımız gibi, sanayinin ana aktörlerinin 
görüşleri alınarak, katılımcı ve rasyonel şekilde hazırlan-
mış olmasını da ayrıca önemli görüyoruz. Nihayetinde, 
sanayiciler olarak, uzun zamandır heyecanla ve umutla 
beklediğimiz, önemli bir reform hayata geçti. Yıllardır 
hep dile getirdiğimiz, talep ettiğimiz pek çok konunun, 
burada çözüldüğünü gördük. Sanayi kuruluşlarının, 
emlak vergisi ve elektrik tüketimi üzerinden alınan TRT 
payı başta olmak üzere birçok yükü azaltıldı. Planlı sanayi 

alanlarında, hafta sonu çalışma ruhsatı bedelinin, damga 
vergisi ve harçların kaldırılmasıyla, sanayicinin sırtındaki 
maliyet kamburu hafifletildi.

“Maliyetler azaldı”
Bunlar belki tek tek küçük yüklermiş gibi görünebilir. 

Ama alt alta toplandığında, oldukça yüksek bir meblağ 
tutan, yılda 1 milyar lirayı bulan tüm bu maliyetlerin 
kalkmasını çok önemsiyoruz. Öte yandan, kamu ihale-
lerinde yerli üreticilere sağlanan yüzde 15 fiyat avantajı 
konusu da netleştirildi. OSB’lerde mesleki ve teknik lise-
ler ile yüksekokulların açılmasının teşvik edilmesiyle de 
kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sağlanacak.”

Her reform ve teşvik hamlesinin, iş dünyasına büyük 
bir motivasyon sağladığına işaret eden TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, ülkenin ekonomik 
büyümesi için yatırımın şart olduğuna vurgu yaptı. 
Murzioğlu, yatırımın üretim anlamına geldiğini belir-
terek, “Yatırım ise üretim demektir, istihdam demektir. 
Sanayicimiz ve OSB’lerimiz için, artık çok daha sağlıklı 
bir iş ortamı, yatırım zemini doğuyor” ifadesini kullandı.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü 
“Üretim Reform 

Paketi, bütünüyle 
OSB’lerimizin 
önünü açan 

onlara yeni ufuklar 
sunan bir kanun 

niteliği taşıyor” 
dedi.
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“Sanayicimizin vizyonu değişti”
Bugün Türkiye ve özel sektörün, ye-

rel bir aktör olmanın ötesine geçtiğine 
değinen Murzioğlu, “Pek çok sanayi sek-
töründe, turizmde, yurt dışı müteahhit-
likte, karayolu taşımacılığında sadece bu 
coğrafyada değil, dünyada ilk sıralarda yer 
alır hale geldik. Sanayicimizin, müteşeb-
bisimizin çalışma vizyonları da değişti ve 
gelişti. Çevre coğrafyamızın tamamında 
yatırımlarımız, inşaatlarımız, makine park-
larımız, ortaklıklarımız bulunuyor. Bunları 
daha da geliştirmek ve büyütmek elimiz-
de. Esasında orta gelir tuzağından kur-
tulmanın yolu da sanayide” diye konuştu.

İçeride ve dışarıda Türkiye’ye karşı 
oluşturulmak istenen olumsuz algıları 
değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden 
artırmak ve zenginleşme hamlelerine 
devam etmek için, reform sürecini can-
landırmak gerektiğin söyleyen Salih Zeki 
Murzioğlu şöyle konuştu:

“Yeni büyüme hikâyemizi tüm dün-
yaya gösterebilmeliyiz. İşte bu paket, bu 
noktada sanayicimizin elini son derece 
güçlendirmiş olacak. Son 10 yılda ihracat 
yapan KOBİ’lerimizin sayısı 44 binden 65 
bine, bu KOBİ’lerin yaptığı ihracat miktarı 
ise 50 milyar dolardan 80 milyar dolara 
yükseldi.

Sanayicimizin ve KOBİ’lerimizin, Ar-
Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik ya-
pacağı her faaliyet ve projeye destekler 
sağlandı. Böylece KOBİ’lerimizin Ar-Ge 
harcamalarındaki payı, 10 yıl önce yüz-
de 10 düzeyindeyken bugün yüzde 18’e 
yükseldi.

Sanayi Bakanlığımızın, Ar-Ge ve Sınai 
Mülkiyet alanında hayata geçirdiği dü-
zenlemelerle, bu konudaki yasal altyapı 
güçlendirildi. Esasında, teknoloji geliştir-
me bölgeleri, ihtisas endüstri bölgeleri 
ve organize sanayi bölgeleri de, bu altya-
pılara verilebilecek en güzel örneklerdir.

Sadece OSB sayısından örnek vermek 
gerekirse, 2003 yılından günümüze kadar 
103 yeni OSB kurulmuş. Yani ülkemizdeki 
OSB’lerin üçte biri, bu son 14 senede 
faaliyete geçti.

İnşallah bundan sonrada, OSB’lerimiz 
güçlendikçe, Türkiye çok daha güçlü, çok 
daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. 
Buradaki sanayicilerimizle birlikte, daha 
nitelikli OSB’ler inşa ederek, sanayimizin 
ürettiği katma değeri daha da artıracağız.” 

 Bakan Özlü’den müjde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü de “Otomotiv yan sanayinde faali-
yet gösteren şirketler için Ar-Ge merkezi 
açmak için gerekli personel sayısını 15’e 
indiriyoruz. Bu önümüzdeki günlerde 
Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak önemli bir 
düzenleme” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Üretim Reform Pake-
ti’nin yürürlüğe girdiğini anımsatan Bakan 
Özlü, bu paketle sahadan gelen talep-
lerin ve isteklerin karşılandığını bildirdi. 
Bakan Özlü, paketin, OSB’lerin gelişmesi, 
büyümesi, etkinlik alanlarının artırılması 
için gereken düzenlemeleri barındırdığını 
vurgulayarak, şunları söyledi:

“Üretim Reform Paketi neredeyse bü-
tünüyle OSB’lerimizin önünü açan, onlara 
yeni ufuklar sunan bir kanun niteliği taşı-
yor. Üretim Reform Paketi ile ilgili uygula-
malara süratle başlıyoruz. Bu cuma günü 
10 şehrimizin valisini, sanayi sitesi yöneti-
cilerini bakanlığımıza topluyoruz. Sanayi 
sitelerinin taşınma konusu paketin bir 
bölümündeydi, bununla ilgili kendileriyle 
ilk toplantımızı yapıp süreci başlatıyoruz. 
İkincil dokümanlar konusunda da inşal-
lah Üretim Reform Paketi’nin uygulama 
usul ve esaslarını ağustos ayı içerisinde 
tamamlayacağız.”

Sanayicinin ve üreticinin her alanda 
önünü açan tedbirler aldıklarını ifade eden 

Bakan Özlü, Türkiye’nin AB standartlarında 
bir fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyan 
yasaya sahip olduğunu kaydetti.

 
“Üretim çarklarımız durmadı” 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız ise konuşmasında, hiçbir 
şeyin Türkiye’yi üretimden alıkoymadığını 
belirterek, “15 Temmuz’un ertesinde, bile 
üretim çarklarımız asla durmamıştır, çünkü 
üretiyorsak varız, üretiyorsak umutluyuz ve 
geleceğe inançlıyız demektir” dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 
Kütükcü de sanayicilerin tüm badireleri 
olabilecek en az hasarla atlatıp, Türkiye’yi 
yeniden güçlü bir büyüme rotasına sok-
tuklarını kaydetti.

Üretim Reform Paketi'nin hem içeriği 
hem de siyasetin sanayiciye bakışı açısın-
dan bir milat olduğunu vurgulayan Kütük-
cü, “Bu gösteriyor ki siyasetçi sanayiciyle ve 
iş dünyasıyla birlikte yürüyor. Bu paketle 
Türkiye’nin kazanımları arttı” değerlendir-
mesinde bulundu.

Kütükcü, OSB’lerdeki meslek liseleri 
ve meslek yüksek okullarının inşaat süreç-
lerinin kredi verilerek desteklenmesinin 
olumlu karşılandığına dikkati çekerek, bu 
desteğin kapsamının genişletilmesinin, 
sürdürülebilir bir mesleki eğitim kalitesi 
için gerektiğini anlattı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst 

Kuruluşu’nun (OSBÜK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim ku-
rulu üyelerini makamında kabul etti.

OSBÜK yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret
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İstişare kültürü sayesinde pek çok sorunun çözüme kavuştuğunu belirten 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Devleti yanında gören özel sektörümüz, 
daha fazla moralle işine sarılmış, daha iyi işler yapmak için çaba göstermiştir” dedi.

TOBB ULUSAL

“Özel sektörümüz, daha 
fazla moralle işine sarıldı”

T OBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret 
Odaları Konseyleri Müşterek Toplantısı, Ekonomi 

Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Baş-
kanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, konseylerin, Türkiye’deki tüm ticaret, sanayi, 
denizcilik ve tarım-hayvancılık sektörlerini temsil ettiği-
ni, 81 ilde ekonominin kılcal damarlarını oluşturdukları-
nı, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi gelişmeyi 
anında gördüklerini söyledi.

Konseylerdeki bilgi birikimi ve tecrübenin, ekonomi 
yönetimi açısından fırsat olduğuna dikkat çeken TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu salonda gördüğünüz ortam 
kamu idaresinde hızlı ve etkili kararların alınabilmesi için, 
büyük bir imkândır. İşte burada, bunu bilen ve bizzat ya-
şamış olan, bu camiadan çıkmış ve şimdi reel sektörden 
sorumlu makamlara gelmiş, kıymetli devlet adamlarımız 
bulunuyor. Toplantımızı onurlandıran iki değerli baka-
nımıza, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, 
camiam adına teşekkür ediyorum. Her iki Bakanımız da 

sağolsunlar. Özel sektör olarak kendilerinden hep destek 
gördük. Kapılarını hep açık gördük. Sıkıntılarımızı, prob-
lemlerimizi rahatlıkla ilettik, birlikte çözüm aradık” dedi.

 
“Sorunlar çözüme kavuşuyor”

İstişare kültürü sayesinde pek çok sorunun çözüme 
kavuştuğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşte 
son dönemde, ekonominin yeniden canlanmasında, 
büyüme-istihdam-ihracat rakamlarının yukarı gitmesin-
de, en büyük etken budur. Devleti yanında gören özel 
sektörümüz, daha fazla moralle işine sarılmış, daha iyi 
işler yapmak için çaba göstermiştir” ifadelerini kullandı.

İstihdam seferberliği ile bir dünya rekoru kırdıklarını 
anlatan TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Devletimizin 
verdiği tarihi destekler sayesinde son altı ayda Türkiye 
genelinde 1.2 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bunu 
başaranlarda, Oda ve Borsa camiamızdır, işte burada kon-
seylerimizin temsil ettiği ticaret ve sanayi erbabıdır. Hükü-
metimizin, iş dünyamızın sesine kulak vererek başlattığı 
adımı, dünya çapında bir başarı hikâyesine dönüştürdük”. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik sağladık-
ları TOBB Nefes Kredisi’nden 27 bin firmanın faydalandığını 
belirterek, şunları kaydetti: “81 ildeki tüm Odalarımız-Bor-
salarımız, ellerindeki tüm kaynakları bir araya getirdi ve 

TOBB Başkanı 
M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, “Biz 
bir oldukça, el 

ele, omuz omuza 
verdikçe bizi 

yenemeyecekler” 
diye konuştu.
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KOBİ’lere yönelik yüzde 9.90 faizle TOBB Ne-
fes Kredisini sunduk. Buradan 27 bin firma 
faydalandı. Sonra KOSGEB İşletme Kredisi 
Desteği, 260 bin KOBİ’ye ulaştı. 

Son olarak da, Oda-Borsa camiasının ku-
rucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu’nun 
kefalet kapasitesi 250 milyar liraya yükseltildi. 
Bu sayede 300 bin firmanın finansmana 
erişimi sağlandı. Yani hükümetimizin olumlu 
yaklaşımıyla hayata geçen desteklerle, altı 
ayda toplamda 587 bin firmamızın iş haya-
tına tutunması mümkün oldu”.

 
“Yüksek büyümeyi 
koruyacağımıza inanıyorum” 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu 
adımların ihracatta, istihdamda ve ekono-
mide büyüme getirdiğini belirterek, “İlk 
çeyrekteki yüzde 5’lik ekonomik büyüme, 
dünyada ancak sayılı ülkelerin ulaşabildiği 
bir seviyedir. Önümüzdeki çeyreklerde de 
bu yüksek büyümeyi koruyacağımıza inanı-
yorum. İnşallah bu sene beklentileri aşacak, 
15 Temmuz’da hain darbe girişimi ile kuru-
lan tuzakları bir defa daha bozacak, yüzde 
5 ve üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız” 
şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisini, zor duruma düşür-
mek için terör örgütlerini kullanarak saldıran 
odakların, ne yaparsa yapsın, nasıl saldırırsa 
saldırsın, başarılı olamayacağına vurgu ya-
pan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz bir 
oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi 
yenemeyecekler. Onlar her saldırdığınızda; 
Türk iş dünyası olarak, ülkemizin geleceği 
için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Dev-
letimizin yanında, milletimizin emrinde ola-
cağız. Hep birlikte reel sektör için çok daha 
hayırlı işlere imza atacağız. Ve el birliğiyle 
ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına sokacağız” dedi.

“Uyanık olmamız gerekiyor” 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam 
seferberliği kapsamında bugüne kadar 1 
milyon 488 binin üzerinde istihdam sağ-
landığını ifade etti.

Gizlice devlete sızan FETÖ üyelerinin 
iş dünyasını da “boş bırakmadığına” işaret 
eden Bakan Tüfenkci, “Bunları kamuda yuva-
landıkları yapılardan söküp atıyoruz. Bundan 
sonraki sızma teşebbüslerine karşı da uyanık 
olmamız gerekiyor. Odalar ve borsalar cami-

asının bu konuda gösterdiği hassasiyet için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüfenkci, Oda ve Borsa seçimlerinin 
yaklaştığına dikkati çekerek, seçimlerin adil 
rekabet şartları altında, demokratik bir or-
tamda ve şeffaf şekilde gerçekleşmesine 
büyük önem verdiklerini kaydetti.

Bu amaçla gerekli tedbirleri aldıklarını 
dile getiren Bakan Tüfenkci, “Mevcut yö-
netimlerin ve yeni adayların, ekiplerin ve 
projelerin adil rekabet ortamında kardeşçe 
yarışacağı ve sonuçları itibarıyla ülkemiz 
için hayırlara vesile olacak bir seçim dönemi 
diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

 Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin 15 Temmuz 
hain darbe girişimine rağmen en hızlı bü-
yüyen ekonomiler arasında yer aldığını vur-
gulayarak, 2017 yılına yüzde 5 gibi yüksek 
bir büyüme oranıyla girildiğini, bu rakamı 
daha üst seviyelere taşımak için daha fazla 
çalışılması gerektiğini söyledi.

 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 

Bakanlık bürokratlarının teşvik ve destekler 
konusunda bilgilendirmek üzere bazı illerde 
şirketleri ziyaret ettiklerini bildirerek, kağıdın 
üzerinde gördükleri tüm unsurları yerinde 
görme fırsatı yakaladıklarını anlattı. 

Bürokratların bu hafta Gaziantep, Kilis, 
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman’da 
250 firmayı ziyaret edeceklerini bildiren Zey-
bekci, bunların kendileri için “beslenme” 
toplantıları olduğunu dile getirdi. 

Yatırım, üretim ve ihracatın özel sektör 
eliyle ilerlemesi gerektiğine dikkati çeken 
Bakan Zeybekci, bu süreçte kamunun göre-
vinin ise çarkların hızlı dönmesini sağlamak 
olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin her yıl 1 milyon vatandaşına 
iş bulmak zorunda olduğunu ve yüzde 6 
büyümek zorunda olduğunu kaydeden 
Zeybekci, Türkiye’nin 5-6 yılda bir yaşadığı 
krizlerden kurtulmak için artık değerlendiri-
lemeyen imkan ve kaynaklarının değere dö-
nüştürülüp ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

H ain 15 Temmuz kalkışması sırasında 
çeşitli yerlerinden yaralanan TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
öğrencileri, Üniversite’nin rektörü Prof. 
Dr. Adem Şahin ile birlikte, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB 
ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gazi olan 
öğrencilerin büyük bir fedakârlık gös-
terdiğine işaret ederek, “Allah bir daha 
milletimize böyle bir şey yaşatmasın” 
temennisinde bulundu. Öğrencilerin 
okuldaki durumlarına ilişkin bilgi alan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
gençliğin bilinçli ve dinamik gücüyle 

kalkınacağını belirtti.
Gazi öğrenciler de TOBB Başkanı’na 

alçak darbe girişimi gecesinde neler ya-
şadıklarını ve hangi duygular içerisinde 
olduklarını bir kez daha anlatıp, Hisarcık-
lıoğlu ve TOBB camiasının hain darbe gi-
rişimine karşı anında tepki vermesinden 
dolayı gurur içinde olduklarını bildirdiler.

15 Temmuz gecesi şehit edilen TOBB 
ETÜ öğrencisi Ömer Can Açıkgöz de zi-
yarette rahmetle anıldı

Görüşmede gazi öğrenciler Taha Bil-
gin, Hanifi Can Türkoğlu, Yusuf Balıkçı, 
Ömer Furkan Özdemir ve Ömer Gider-
ler’e TOBB ETÜ Öğrenci Konseyi Başkanı 
Beyza Hacımüftüoğlu öncülük etti.

TOBB ETÜ’nün 15 Temmuz gazilerinden ziyaret 


