TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Edremit Ticaret
Odamız hizmetler
noktasında çok
çaba sarf ediyor”
dedi.

“Edremit, turizm, tarım
ve ticaretin merkezi oldu”
Edremit Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare toplantısına katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Edremit’in marka şehir olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip bulunduğunu
belirterek, “Edremit hem turizm, hem tarım, hem de ticaret merkezi. Kıskanılacak bir yerde” dedi.

A
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yvalık ve Burhaniye ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Edremit Ticaret Borsası ile Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Borsa Yönetim
Kurulu Başkanı Tarkan Denizer ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından çiçeklerle karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Oda binasını gezdi ve Denizer'e kitap hediye etti. Denizer
de Borsanın çalışmalarını anlattı ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na zeytinyağı türevi olan şifalı burun yağı hediye etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra Edremit Ticaret
Odası'na gitti ve bahçedeki çiçekli karşılamanın ardından,

iç dizaynı yenilenen binayı gezerek, yeni toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Konuşmasında, Edremit ilçesine övgüler yaparak,
büyük bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu Edremit'e beşinci gelişim. Edremit,
Türkiye'nin marka şehirlerinden bir tanesi. Edremit, hem
turizm, hem tarım, hem de ticaret merkezi. Kıskanılacak
bir yerdesiniz. Dünyanın dört bir yanına da ihracat yapıyorsunuz. Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar sabun ihraç
ediyorsunuz. Edremit Ticaret Odamız hizmetler noktasında
çok çaba sarf ediyor. Burası güzel, etkileyen bir mekan
haline gelmiş. Hizmet kalitesinde Edremit Ticaret Odamız
beş yıldızlı Oda kapsamına geldi. Burası hizmet standardı
bakımından, Paris ve Londra'daki odalarla aynı standartlardadır. Bu gurur verici” dedi.
“Sözümüzü yerine getiriyoruz”
ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon’un Edremit'e 24 derslikli bir okul yaptırmalarını istemesini de
değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “81 ile sözümüz
vardı beş yıl önce. Şimdi 12 yerde okulumuz kaldı. İnşallah
önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü imzaladıktan sonra 12 ilimizi de bitirmiş olacağız. Onlar bittikten
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sonra, Allah nasip ederse bir okul da
Edremit'e yapacağız inşallah" dedi.
Türk özel sektörünün müthiş bir
büyüme oranı yakaladığının altını
çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Hain FETÖ darbe girişiminin dışında,
terör örgütlerinin ülkemizin içinde
cirit attığı bir yılı yaşadık. Güneyimizde savaş, batımızda ekonomik kriz
olmasına rağmen, Türk özel sektörü yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye
istihdam alanı çıkarttı. Müthiş bir
büyüme oranı yakaladı. Bu ülkemiz
açısından müthiş gurur verici bir hadisedir" şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerinin ardından, beraberindeki Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Kula ve diğer
Oda başkanlarıyla birlikte Edremit'te
akşam yemeği yedi.
Başarılı işlere imza atılıyor
ETO Yönetim Kurulu Başkanı
Coşkun Salon ise "Ülkemizin ekonomisine yön veren Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği'nin bir üyesi olan
Odamızda sizleri ağırlamaktan onur
duymaktayız. Odamız, bölgemizin
temel değerlerini ekonomiye kazandırmak konusunda çalışmalarını devam ettirmekte. Bu süreçte;
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
Coğrafi İşaretimizin başvurusu 2014
yılı Temmuz ayında yapılmış olup;
31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı
Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Yine,
ikinci başvurumuz olan Edremit
Zeytinyağı Coğrafi İşaret başvurumuz 2017 yılı Mayıs ayında yapılmış
olup; 25 Ağustos 2017 tarih ve 12
Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer aldı.
Hizmet kalitemizi artırmak adına ise
16 Aralık 2015 tarihinde Türk Loydu
denetimlerinden başarı ile geçen
Odamız 'B sınıfı' akredite Oda unvanı
kazandı. Son olarak, ilçemizin yoğun
göç alması sebebi ile ihtiyaçlarında
acil statüsü kazanan okul eksikliğini
gidermek adına; Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin destekleriyle 24
derslik bir ilköğretim okulu yapılmasını Sayın Başkanımızdan talep
ediyoruz" diye konuştu.

“İŞKUR’la işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz”

İ

ŞKUR 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel
Kurul’a katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu,
yaptığı konuşmada, “Büyük bir ülkeye ve genç
bir nüfusa sahibiz. Bunları, iyi değerlendirmek
çok büyük bir fırsattır” dedi.
İstihdamın artırılması kadar, doğru kişinin
doğru işte istihdam edilmesinin de önemine
değinen Yahya Toplu, bunun verimlilik olduğunu
söyledi. İŞKUR’un bu alanda çok önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Toplu, “Bu alanda,
son dönemlerde İŞKUR’daki müthiş dönüşümü
büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Çok başarılı
işlere imza atılıyor. Kamu kurumlarına işçi bulmak amacı ile kurulan bu kurum, bugün sadece
işçilere veya işsizlere değil, işverenlere de hizmet
sunan, rehberlik yapan bir yapı haline geldi. Özel
sektörle ortak çalışır hale geldi” dedi.

Toplu, UMEM Beceri’10 projesinin bu işbirliğinin en güzel örneği olduğunu, mesleki eğitim
ve işbaşı eğitim projelerine devam ettiklerini
söyledi. Devrim niteliğinde bir iş yaptıklarına
dikkat çeken Yahya Toplu, “İŞKUR’la işbirliği
halinde şehirlerdeki Oda ve Borsalarımızı, İŞKUR hizmet noktası haline getirdik. Hizmeti
işverenin ayağına götürdük” dedi. Yapacağımız
daha çok iş var diyen Yahya Toplu, “Bu süreçte
kamu ve özel sektör ortaklığını artırarak devam
ettirmeliyiz. En sağlıklı ve adil politikaların bu
şekilde mümkün olacağını biliyoruz. İşgücü
piyasası analizlerinin Odalarımızla işbirliği içinde yapılmasını ve sonuçlarının birlikte değerlendirilmesini önemsiyoruz. Bakanlığımız sağ
olsun kapıları bize sonuna kadar açık. Gündemimizdeki konuları kendileri ile sürekli istişare
ediyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi yapıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2014 yılından beri yürütülen “81 İl'e
81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında
Muğla İli Odaları ve Borsa Akademik Danışmanı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Marangoz’un düzenleme kurulu başkanlığını
yaptığı “3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam
ve Kariyer Kongresi” Muğla’da gerçekleştirildi.
Muğla ili Oda ve Borsalarının da destek

verdiği kongrede başta girişimcilik, kariyer,
istihdam ve istihdam teşvikleri olmak üzere
ilgili konular görüşüldü.
Girişimciliği toplumun bütün kesimlerinde tartışmaya açmak ve farkındalık oluşturarak, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın
temel unsuru olduğu gerçeğini anlatmak
amacıyla gerçekleşen kongreye 500 kişinin
üzerinde katılım oldu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Hamzabeyli Sınır
Kapısı’nın toplam
147 bin metrekare
olacağını
belirterek
“2019’un
başında kapımız
genişlemiş
olarak faaliyete
başlayacak” dedi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın
yenilenmesi için temel atıldı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı, TOBB tarafından yenilenerek, genişletilecek. Proje için yaklaşık
150 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Yenileme yatırımı ile Kapıkule Gümrük Kapısı’nın
yükünün hafifletilmesi ve araç giriş çıkışlarının hızlandırılması hedefleniyor.

H

amzabeyli Gümrük Kapısı’nın temel atma
töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve ilçelerdeki
Oda başkanları ve çok sayıda işadamının katılımıyla
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın 2009 yılında yine TOBB
tarafından modernize edildiğini hatırlatarak, “Hamzabeyli artık Edirne, Trakya ve ülkemize yetmemeye
başladı. Türkiye’nin kapıları artık Türkiye’ye dar gelmeye
başladı. İşte bu yüzden sınır kapılarımızı genişletmeye,
kapasitelerini artırmaya başladık. Genişleme işine ilk
olarak Sarp’tan başladık. Bugün de Hamzabeyli ile
devam ediyoruz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hamzabeyli Gümrük
Kapısı için 150 milyon lira yeni yatırım harcaması yapacaklarını vurgularken, mevcut haliyle 64 bin metrekare olan alanın, 2.5 katına çıkartılacağını bildirdi.
Kapalı alanın ise dört katına çıkacağı bilgisini veren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni Hamzabeyli Sınır
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Kapısı 27 bin m2’si kapalı alan, toplam 147 bin m2
alan olacak. Global ticarete uygun şekilde tasarlanan
yeni kapımızda en son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş
sistemleri, elektronik kantar ve plaka okuma sistemleri
bulunacak. İnşallah 2019’un başında kapımız genişlemiş olarak faaliyete başlayacak” diye konuştu.
Gümrük kapılarına 880 milyon TL yatırım
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Oda ve Borsa
camiası olarak gümrük kapılarına 880 milyon liralık
yatırım yaptıklarını belirterek, “Bu kapılardan elde
edilen gelirlerden de devletimize 443 milyon lira vergi
ödedik. Özel sektör navlun masraflarından da yıllık
410 milyon lira tasarruf etmeye başladı. Yani hem iş
dünyamız hem de ülkemiz kazandı” dedi.
Edirne’nin, Avrupa’ya açılan beş sınır kapımızın
hamisi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bakın TOBB ile Oda ve Borsa
camiası olarak Edirne’ye neler yaptık? Haziran 2009’da
Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarımızı modernize ederek açılışını yaptık. Ekim 2015’te Kapıkule TIR

Parkı’nı tamamlayarak açılışını yaptık.
Edirne Üniversitesi’ne bir fakülte binası
yapıyoruz. Selimiye Camii gelecek nesillerde de yaşasın diye Sinan ve Selimiye Vakfı’nı kurduk. Selimiye Camii’nin
tüm bakım ve onarım masraflarını bu
vakıf üstleniyor.
Bakın ekonomide temel bir kural
işler. Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa zenginlik vardır. Bizim
hayalimiz, ticaretin rotasını yeniden
bu coğrafyaya çevirmektir. Ticaret
yollarının yeniden ülkemiz üzerinden
geçmesidir. Biz bu hayali gerçekleştirmenin peşinde koşuyoruz. Tarihi İpek
Yolu’nun yeniden canlandırılmasını
da işte bu yüzden önemsiyoruz. TOBB
olarak hep bu vizyonla hareket ediyoruz. İhracatımızın ortalama yüzde
40’ını karayoluyla gerçekleştiriyoruz.
Maalesef uzun yıllardır sınır kapılarımızı
ihmal etmiştik. İhracat yapan müteşebbisimizin kamyonları kilometrelerce
kuyruk oluşturuyordu. Hükümetimizin
olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada
bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük
kapılarını yap-işlet-devret modeliyle
modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve hacimli
çalışan kapılar sayesinde devletin vergi
gelirleri katlanarak arttı.”
“Ticaretin daha güvenli
yapılmasını hedefliyoruz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci de törende yaptığı konuşmada Türkiye’de ticaretin daha kolay ve
daha güvenli yapılmasını hedeflediklerini vurguladı. Hamzabeyli Gümrük
Kapısı’nın artık ihtiyaçları karşılamadığını ve yenilemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Ülkemizin
2023 hedeflerine uygun olarak tüm kapılarımızı büyütüyor, yeniliyor ve teknik
donanım bakımından güçlendiriyoruz.
Küresel düzeyde rekabet eden iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak üzere
en iyi uygulamaları Türkiye’nin gümrük
ve ticaret işlemlerine uyarlıyor; 2023’e
giden yolları açıyoruz” dedi.
GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Parmaksız da bu modernizasyonun
Kapıkule Gümrük Kapısı’nın üzerindeki
yükü de hafifleteceğini söyledi.

Edirne
Ticaret
Borsası
ile Ticaret
ve Sanayi
Odası’na
ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Edirne programı kapsamında
Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler. Edirne Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde karşılıklı görüş

alışverişi gerçekleştirildi.
Edirne Ticaret Borsası’nda elektronik satış salonunda gerçekleştirilen temsili satışı
takip eden ve çalışmalara ilişkin sunumu
dinleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve
Bakan Tüfenkci daha sonra Edirne Depoculuk İşletmeleri AŞ’de ve Canlı Hayvan Satış
Bölümü’nde incelemelerde bulundu. Heyet
daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na
geçerek burada istişareler yaptı.

Kapıkule Gümrük Kapısı Yolcu Salonu açıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kapıkule Gümrük Kapısı Yolcu Salonu’nun açılış
törenine katıldı. Açılış töreninde çevre il ve
ilçelerin Oda ve Borsa başkanları, çok sayıda
iş dünyası insanı, bürokrat ve yetkili katıldı.
Açılış kurdelasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte kesen Bakan Tüfenkci,
burada yaptığı konuşmada hedeflerinin
tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri
düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve
işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce
nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamak
olduğunu vurguladı.
Kapıkule'nin Türkiye’nin en büyük ve

en işlek gümrük kapısı olduğunu ifade
eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: “Bu
nedenle Kapıkule’ye yatırımlarımız sürekli
devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kapılarından biri olan Kapıkule’den gelen
ve giden yolcuların işlemlerinin çok kısa
bir sürede tamamlanmasını ve rahat etmelerini istiyoruz. Buradaki yolcular bizim misafirlerimizdir. Kapıkule Gümrük
Kapısı’nda otobüs yolcuları için daha iyi ve
konforlu şartlarda pasaport ve muayene
işlemlerinin yapılabilmesi için toplam 700
metrekare büyüklükte iki adet yolcu salonu
inşa edildi. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu
yolcu salonlarını dört ay gibi kısa bir sürede
tamamladılar.”
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Ankara için
birlikte çalışma
zamanı. Zira birlik
olmadığımızda
hepimiz ve
tüm camiamız
kaybediyor” dedi.

“Ankara, İç Anadolu’nun
dünyaya açılan kapısı olacak”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İnşallah Ankara
sadece bir şehrin değil, İç Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olacak. Yeni ticaret
ve yatırım fırsatlarının yanı sıra, turizm de canlanacak” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB)
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Havayolları’nın Ankara-Frankfurt doğrudan seferlerinin başlaması
dolayısıyla Ankara Ticaret Odası tarafından Frankfurt’ta
düzenlenen toplantıya katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası mensubu olmaktan gurur
duyulması gereken bir günde olduklarını belirterek,
“Benim yıllardır sıkıntı çektiğim, şikâyet ettiğim bir konu
vardı. Ankara’dan direkt uluslararası uçuş bulamıyorduk.
Aktarmalı gitmek demek, 4-5 saat kayıp demekti. Hadi
biz mecburen buna katlandık diyelim, yabancı yatırımcı,
turist böyle bakmıyordu. Direkt uçuş olmayan yere, bunları çekemiyorduk. Gürsel Başkanımız sayesinde, yıllardır
mücadelesini verdiğimiz, büyük bir problem çözüldü.
Yönetimiyle birlikte, önce Sayın Cumhurbaşkanımıza
giderek konunun önemini anlattı. Sayın Başbakanımızın
da desteğini aldı ve Ankara için bu çok hayırlı işin gerçekleşmesini sağladı” dedi.
Frankfurt, Berlin ve Viyana seferlerinin başladığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yakında Düsseldorf ve
Amsterdam gibi başka şehirlerin de ekleneceğini söyledi.
“Şehrine sevdalı, vizyon sahibi Oda Başkanı böyle
olur” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşallah Ankara
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sadece bir şehrin değil, İç Anadolu’nun dünyaya açılan
kapısı olacak. Yeni ticaret ve yatırım fırsatları yanı sıra,
turizm de canlanacak. Bu konunun üzerinde özellikle
duruyorum, zira Başkanımızın ve yönetiminin kıymetini
hepimiz bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“Artık, birlikte çalışma zamanı”
Ankara Ticaret Odası’nda demokratik ortamda bir
seçim yaptıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Doğal olarak, tartışmalar, çekişmeler
yaşandı. Şimdi bunları geride bırakıp, Ankara için, temsil
ettiğimiz iş alemi için, birlikte çalışma zamanı. Zira birlik
olmadığımızda, hepimiz ve tüm camiamız kaybediyor.
Geçmişte böyle sıkıntılar yaşamadık mı? Birlikte rahmet,
ayrılıkta azap var öğüdünü unutup, bunun vebalini taşımadık mı? Artık bunları geride bırakmalıyız.
İşte, kendi içimizde kutuplaşmayla zaman ve emek
israf etmek yerine, işimize odaklanınca, böyle güzel
sonuçlar elde ediyoruz. Sırada, Ankara için bir diğer
tarihi adım olan fuar alanı var. Odamız burada da hem
işi sahiplenmiş durumda. Hem de en büyük sermayedarlardan biri olarak, elini de taşın altına koymaktan
çekinmedi. İnşallah Ankara, tüm bu hizmetlerle çok daha
gelişmiş, zenginleşmiş bir şehir olacak. Bizler de burada

en büyük katkıyı sağlayan ATO mensubu
olmakla iftihar edeceğiz”. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılan eski TBMM
Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek
ile eski AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri
Günter Verhaugen’a katılımları nedeniyle
teşekkür etti.
“GTİ, tüm kara gümrük
kapılarını yeniledi”
Toplantı sonrasında Türkiye’ye geri dönerek, iki temel atma ve açılışa katılacağını
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kapıkule Gümrük Kapısı yeni yolcu salonu
inşaatını bitirdik, açıyoruz. Hamzabeyli yeni
gümrük kapısının da temelini atıyoruz. Bunlar da yine hep birlikte bizim eserimiz. Odalarımızın ortak olduğu, GTİ şirketimiz, tüm
kara gümrük kapılarını yeniledi, büyüttü.
Yaptığımız bu iş, dünyaya örnek oldu. Birleşmiş Milletler, en iyi uygulama seçti. Bakanlığın yaptığı hesaplamayla, ihracat yapan
şirketlerimiz bu sayede yılda 400 milyon
lira tasarruf etti, yani bu para ceplerinden
çıkmadı. İşte, ‘Odalar ne iş yapıyor’ diyorlar
ya sadece tek bir işle, özel sektörümüze bu
kadar para kazandırdık” şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugünlerde faiz meselesinin ön planda olduğuna
dikkat çekerek şöyle devam etti: “TOBB ile
Oda ve Borsa camiası olarak, KOBİ’lerin faizsiz veya çok düşük faizle, kredi almalarını
sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve Hükümetimizin de destekleriyle birlikte, 2017’de hayata geçirdiğimiz
projeler, KOBİ’lere can suyu oldu. Ekonominin çarklarının dönmesi sağlandı. Önce
81 ildeki Odalar ve Borsalar ile TOBB, tüm
kaynaklarını bir araya getirdi. Bankalarla anlaştık ve topladığımız her 1 lira karşılığı KOBİ’lere 10 lira yeni kredi kullandırdılar. Kredi
faizi yıllık yüzde 9.90 ile bugüne kadar ticari
kredilere uygulanmış en düşük faiz oldu.
Enflasyondan arındırdığımızda, esasında o
tarihte reel olarak sıfır faizli kredi demekti.
Şimdilerdeyse reel faizi eksi bile oldu.
İkinci adımı Sanayi Bakanlığımızla birlikte attık. KOSGEB aracılığıyla, üç yıl vadeli
ve faizsiz olarak, 50 bin lira işletme kredisi
imkânı sağlandı. Üçüncü adım da TOBB’un
kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu
KGF’ye, Hükümetimiz destek verdi. Kredi
kefaleti limiti 250 milyar liraya çıkarıldı. Bu
üç projemizle birlikte, Türkiye çapında toplam 653 bin firma, toplam 232 milyar lira

banka kredisi kullanabildi. Türkiye’deki aktif
üye sayımız yaklaşık 1.2-1.3 milyon. Demek
ki her iki üyemizden biri, TOBB ile Oda ve
Borsa camiası sayesinde, finansmana ulaştı”.
“İstihdamda tarihi adımlar atıldı”
İstihdam meselesinde de tarihi adımlar
atılmasını TOBB ile Oda ve Borsa camiasının
hep birlikte başardığını anımsatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şubat ayında TOBB
Ekonomi Şurası’nda, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız öneri kabul gördü. İstihdama yönelik, bugüne kadar sağlanmamış
destekler geldi. 81 ilde Oda ve Borsalarımız,
bu işe sahip çıktı ve istihdam seferberliğini
başlattık. Son bir sene itibariyle, 1.5 milyon
kişiye ilave istihdam sağladık. İşte tüm bunlar, camiamızdaki akıl birliği, el birliği, gönül
birliğiyle mümkün oldu” dedi.
Başka sıkıntıların da olduğuna dikkat
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hepsini
aşacak irade ve imkâna sahip olduklarını
belirterek, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, böyle pek çok iyileşmeyi sağlayabiliriz. Kavga ile sorun ve sıkıntı çözülmez.
Ortak akılla, diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de
verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim”
şeklinde konuştu.
“23 trilyon dolarlık
pazara ulaşacağız”
ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artması
için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını hatırlattı.
Frankfurt'ta bulunma nedenlerinden
birinin "direkt uçuşlara destek vermek" olduğunu vurgulayan Baran, Meclis üyeleriyle
birlikte ilk seyahatlerini Almanya'ya gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların
artmasının sadece ulaşım kolaylığı açısından

değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan
Baran, "Direkt uçuşlar, Ankara'nın kongre,
fuar ve sağlık turizmi alanında gelişmesi için
çok önemli bir etken" dedi.
Ankara'dan Frankfurt'a yaklaşık 3.5 saatte geldiklerine işaret eden Baran, "Coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alan
Ankara'dan 3-4 saatlik uçuşla varılabilecek
Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Irak, Ürdün, Kıbrıs, Romanya, İngiltere, Özbekistan
gibi 34 ülke mevcut. Bunların ekonomik
büyüklükleri yaklaşık 23 trilyon dolar. Yani
34 ülkeyi kapsayan 23 trilyon dolarlık bir
pazara çok rahat ulaşma şansımız var" diye
konuştu.
"Ankara Ticaret Odası olarak biz de
şehrimizin geleceğini kongre ve fuar turizminde görüyoruz" diyen Baran, ATO'nun
ortağı olduğu "Uluslararası Fuar Alanı Projesi"nin de en kısa zamanda sonuçlanacağını aktardı.
Baran, "ATO yönetimi olarak Ankara'nın
da Frankfurt benzeri bir kongre ve fuar şehri
olması için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Yurt dışına doğrudan uçuşların artırılması ve Uluslararası Fuar Alanı
Projesi'nin hayata geçirilmesi konusundaki
gayretlerimizle bu konudaki kararlılığımızı
ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" diye
konuştu.
Eski TBMM Başkanı Çiçek de Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları da anımsatarak, "Kendi
Meclisini bombalamış, kendi insanına
kurşun sıkmış bir yapının halen buralarda
Avrupa ülkelerinde himaye görüyor olması anlaşılır gibi değil. Birilerinin bunu bize
izah etmesi lazım. Bu dostluğa, demokratik nezakete bile yakışmıyor" değerlendirmesini yaptı.
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Türkiye
ekonomisinin
büyük yollar
katettiğine
vurgu yapan
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye’nin
adeta çehresinin
değiştiğini
söyledi.

“İstihdam, finansman ve yerli
otomobilde üç önemli adım atıldı”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın direkt sonuç almaya yönelik desteğine teşekkür ederken, bu sayede 2017
yılında istihdam, finansman ve yerli otomobilde üç önemli adımın atıldığını vurguladı.

A

nkara Ticaret Odası tarafından "Ankara'nın En'leri
Ödül Töreni" ATO Congresium'da düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
katıldığı "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni”nde bir konuşma
yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının Ankara iş dünyası için
gurur günü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasından yetişmiş birisi olduğunu hatırlatan
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle, derdimizi,
sıkıntımızı kendisiyle kolayca paylaşıyoruz. Desteğini her
zaman hissediyoruz. Bizlerin hissiyatına tercüman oluyor,
anında çözüm üretiyor. Kendisi aynı zamanda yeşil sahalardan geldiğinden, şunu rahatça söyleyebilirim diye
düşünüyorum. Topu orta sahada çevirmiyor. Yan pas, geri
pas, zaman kaybetmiyor. Direkt kaleyi, yani sonuç almayı
düşünüyor. İşte bu sayede, sadece 2017 yılında, üç önemli
adımı, birlikte atmamızı sağladı” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu istihdam, finans ve yerli
otomobilde alanında atılan adımları şu sözlerle anlattı:
“İstihdamda, özel sektörü teşvik edecek, ödüllendirecek
yeni bir şeylere ihtiyaç var dedik. Şubat ayında TOBB
Ekonomi Şurası’nda hemen talimatı verdi. İstihdam seferberliği başlatıldı. Tarihi destekler sağlandı. Bu sayede
istihdamı hızla artırdık. Allah nasip ederse, önümüzdeki
ay, istihdamda en başarılı illeri, girişimcilerimizi de birlikte
ödüllendireceğiz. İkinci olarak, finansman noktasında,
bankaları hareketlendirmemiz lazım dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız burada da yolumuzu açtı. Hükümetimizle
birlikte, hayata geçirdiğimiz projeler, KOBİ’lere can suyu
oldu. Ekonominin çarkları dönmeye başladı. 81 ildeki Oda
ve Borsalar ile TOBB, tüm kaynaklarını bir araya getirdi.
Bankalarla, kredi faizi olarak yıllık yüzde 9.90’da anlaştık.
Böylece, bugüne kadar ticari kredilere uygulanmış en

düşük faizi hayata geçirmiş olduk. Hükümetimiz, KOSGEB aracılığıyla, üç yıl vadeli ve
faizsiz olarak, 50 bin lira işletme kredisi imkânı sağladı. TOBB’un kurucu ortağı olduğu
Kredi Garanti Fonu KGF’nin, kredi kefaleti
hacmi de Hükümetimizin desteğiyle artırıldı. Bu projelerle birlikte, Türkiye çapında
653 bin firma banka kredisi kullanabildi.
Şimdi benzer adımları, Bankalarımızdan da
görmek istiyoruz.
"Cumhurbaşkanımız
bizi yalnız bırakmadı"
Sağolsun burada Sayın Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı. Yüksek faize
karşı, onun liderliğinde sesimizi duyurduk
Ve üçüncü olarak, tarihi bir adımın atılmasını sağladı. 73. Genel Kurulumuz’da
Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrıda
bulundu. ‘Türkiye’nin otomobilini yapacak
babayiğit TOBB’un içinden çıksın’ dedi. Biz
de ‘Siz bizim yanımızda olun, biz bunu yaparız’ dedik. Yoğun bir mesai yaptık ve beş
babayiğidi ortaya çıkardık. Tarihimizde bir
ilki başaracak olmanın heyecanı içindeyiz.
İnşallah 2019’da ilk prototip ortaya çıkacak.
2021’de de ticari satışlar başlayacak. Bunu
sadece bir araba yapma projesi olarak görmüyoruz. Türkiye’nin otomobili projesi,
aynı zamanda ülkemiz sanayisinin, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak.”
Türkiye ekonomisinin büyük yollar
katettiğine vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, reform ve istikrar adımlarıyla
Türkiye’nin adeta çehresinin değiştiğini
anlattı.
Ekonominin doğası gereği sıkıntıların
da olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama hepsini aşacak iradeye ve
imkâna sahibiz. Hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak ettiği yere gelecek. Yani
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına
girecek. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle
eşit şartlar olsun. Gerisini biz hallederiz”
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara
Ticaret Odası tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara'nın En'leri Ödül
Töreni"nde yaptığı konuşmada, dört yıllık
bir aranın ardından ödül töreninde tekrar
birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu
belirtti.
Ödül kazanmaya hak kazanan firmaları ve iş adamlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki pek çok

kuruluş gibi Ankara Ticaret Odamız da
Feto'nun tacizleri altında sıkıntılı bir dönem geçirdi. Hamdolsun, o günler geride
kaldı" diye konuştu.
ATO'nun Ankaralılara, Ankaralı iş adamlarına, esnaflara hizmet veren bir kuruluş
olarak çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Oda yönetiminin milletini seven
tüm kesimleri bir araya getiren çoğulcu
yapısıyla ortaya koyduğu gayretleri, elde
ettiği neticeleri yakından ve takdirle takip
ettiğini söyledi.
“Ekonomi asıl gücünü milletten alır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'nın
sadece bürokrasinin değil aynı zamanda
üretimin, girişimin, ihracatın, istihdamın ve
verginin de iddialı şehri olduğunu ortaya
koyan sizlere şükranlarımı sunuyorum"
ifadesini kullandı.
Güçlü ekonominin güçlü devlet olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ekonomisi güçlü olmayan bir devletin alt yapı yatırımları da diğer hizmetleri de milleti memnun edecek düzeyde
olamaz. Böyle bir devletin güçlü bir ordu
kurabilmesi ise hiç mümkün değildir. Peki
ekonomi nasıl güçlü olacak? Bunda elbette devletin izlediği politikaların rolü çok
büyüktür. Siyaset her alanda olduğu gibi
ekonomi konusunda da çok belirleyici ama
ekonomi asıl gücünü milletten alır."
Geçmişten bugüne devletlerin farklı
gelir kaynakları olduğuna dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi ülkelerin

petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginlikleriyle kimilerinin de başka imkanlarıyla
ekonomisini güçlendirdiğini vurguladı.
"Hedef 1 trilyon dolar"
Türkiye'nin toplam milli gelirinin göreve geldiklerinde 236 milyar dolar olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bunu şu anda 853 milyar dolara çıkardıklarını, az bir gayretle 1 trilyon dolara ulaşılabileceğini, hedefin bu olduğunu söyledi.
Geçen 15 yılda neredeyse 3.5 kat büyümüş Türkiye'nin yeni bir hamleyle, gelecek
6-7 yılda iki kat daha büyümesinin önünde
hiçbir engel olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için "2023" dediklerini belirterek, "Olur mu? Olur. Durmak
yok, yola devam" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise "Esnaf ve tacirimiz, ülkemizde bir
daha oyunlar oynanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedi.
2019'da da inşallah istikrardan, güvenden,
tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletten yana tavır koyacaktır" dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran da "Farklı siyasi görüşten bütün arkadaşlarımızla şu bayrağın altında,
bu ülkenin istiklali ve istikbali, daha güzel
yarınları, kayıtsız şartsız bağımsızlığı için el
birliğiyle gönül birliğiyle durmadan, dinlenmeden çalışmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ise
ödül verdikleri firmaların, kendilerine kar
sağlamanın yanı sıra ülke ekonomisine de
katkı yaptığını anımsattı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Türkiye’de tescil
edilen her 100
markadan 8’i
Ankara’dan çıktı.
Son beş yılda
Ankara’da 26 bin
600 markanın
tescili yapıldı”
dedi.

“Markalar güç haline geldi”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, markaların büyük bir güç haline geldiğini
dünyanın en büyük 10 markasının toplam değerinin 800 milyar doları geçtiğini
bunun neredeyse Türkiye’nin milli geliri kadar olduğunu söyledi.

A

nkara Marka Festivali kapsamında düzenlenen
Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Töreni’nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Ankara'ya Değer
Katanlar Ödülü verildi.
Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nı Ankara’ya kazandırdığı bu güzel
eserden dolayı kutlayarak, “Gürsel Başkanımızı, yönetim
kurulunu, meclisini, Komisyon Başkanımız Zafer Bey'i ve
üyelerini tebrik ediyorum. İşte, şehrinin, üyelerinin zenginleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa, Ankara Ticaret
Odamız yapıyor. Hizmet kapasitesini devamlı geliştiriyor.
Gürsel Başkanımız liderliğinde, en iyi, en kaliteli hizmeti
camiamıza sunuyor, onların işini kolaylaştırıyor, daha çok
kazanmalarının yolunu açıyor” dedi.
"Zenginleşmenin üç yolu var”
Ankara Marka Festivali’nin ayrı bir vizyon işi olduğunu
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odamızın, dünyadaki
gelişmeleri takip ettiğinin en güzel işareti. Zira bu çağda
zenginleşmenin üç yolu var; ürününü marka yapacaksın,
şehrini marka yapacaksın ve ülkeni marka yapacaksın.
Peki, marka nedir? Amazon’un kurucusu Jeff Bezos
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diyor ki "Markanız, siz odada yokken, başkalarının sizin
hakkınızda ne söylediğidir". Evet, gerçekten de marka
demek, güven demek. Zihinlerde kalan itibarlı algı demek”
şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, markaların büyük bir güç
haline geldiğini, dünyanın en büyük 10 markasının toplam
değerinin 800 milyar doları geçtiğini, bunun neredeyse
Türkiye’nin milli geliri kadar olduğunu söyledi.
Dünyada sadece ülkeler veya şirketlerin rekabet etmediğini anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şehirler de
birbiriyle rekabet halinde. Dünyada giderek artan biçimde,
‘marka şehirler’ trendi başladı” dedi.
Eskiden Ankara denince akla memur şehri geldiğini
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bu
algıyı bir ölçüde değiştirmeyi başardık. Artık çok güzel
üniversitelerimiz, Ar-Ge merkezlerimiz, hastanelerimiz var.
Yüksek teknoloji üretiminde Türkiye’de ilk sıralardayız. Öte
yandan Ankara Ticaret Odamızın girişimleriyle, Ankaralı
girişimcilerimiz, markalaşma yolunda önemli mesafe aldı.
Türkiye’de tescil edilen her 100 markadan 8’i Ankara’dan
çıktı. Son beş yılda Ankara’da 26 bin 600 markanın tescili
oldu. Bu rakamın büyüklüğünü şuradan da görebiliriz. Önceki 15 senedeki toplam marka tescilimiz bu kadar değil.
Ne kadar büyük mesafe kat ettiğimiz ortada”.

“Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı” düzenlendi

M

esleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından “Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı” düzenlendi.
Çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem
Ceylan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Faik Yavuz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları
temsilcileri katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan Yavuz, mesleki
yeterlilik sisteminin önemini vurgulayarak,
mesleki yeterlilikleri ölçülmemiş bireylerin
üretim ve imalatta verimsizliğe ve kaynak

kaybına yol açtığını vurgulayarak, insan kaynağının kalifiye hale getirilmesi için en önemli
mekanizmanın mesleki yeterlilik sistemi olduğunu ifade etti.
Bu konuda TOBB MEYBEM’in başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Yavuz, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Belgelendirme hizmetini
Türkiye’nin tamamında yerele yaymak için
TOBB olarak TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik
ve Belgelendirme Merkezleri’ni kurduk. Tüm
Odalarımızı başvuru merkezi haline getirdik.
Şu an MEYBEM ile 81 şehir ve 160 ilçede tehlikeli mesleklerde belgelendirme yapabiliyoruz. Sayıları onbinlerle ifade edilen kapasiteye
ulaştık. Bu kapsamda sürece çok önemli katkı
verdiğimizi düşünüyorum.”
Faik Yavuz ayrıca Cumhurbaşkanlığı hima-

yelerinde gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne de değinerek şunları kaydetti: “Sn. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde,
Sayın Bakanımızın da desteğiyle İstihdam
Seferberliği Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik.
Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla
artıran illeri, sektörleri ve firmaları ödüllendirdik, özel sektörü ilave istihdam sağlamaya
teşvik ettik. Sn. Cumhurbaşkanımız aynı törende 2018’de uygulanacak teşvik ve tedbirleri
açıklayarak, bizleri cesaretlendirdi. Toplumsal
dayanışmayı da ortaya çıkaran bu tarihi teşviklerle birlikte, bu yıl yakalanan rekoru önümüzdeki yıllarda daha yukarılara taşıyacağımıza
inanıyorum. Bu anlayışla TOBB, Oda ve Borsa
camiası olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapmaya devam edeceğiz”.

Dijital Atölye Samsun’da gerçekleşti

D

ijital Atölye programı bu kez Samsun’da düzenlendi. TOBB ve Google
Türkiye işbirliğiyle Kayseri ve Antalya ve
Van’dan sonra Samsun’da gerçekleştirilen
Dijital Atölye Projesi ile KOBİ’lerin teknolojik
uyumluluklarını geliştirip, rekabet kabiliyetlerini artırarak, yeni iş olanaklarına ulaşmalarını ve nihai olarak ihracat kapasitelerini
geliştirebilmeleri amaçlanıyor.
Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl
Heves ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih
Zeki Murzioğlu’nun açılış konuşmaları ile
başlayan etkinlik, Google eğitmeninin
“İşinizi Dijital Fırsatlarla Büyütün” sunumlarıyla devam etti.

Salih Zeki Murzioğlu, katılımın yüksek
olduğu programdaki konuşmasında, “20.
yüzyılın en önemli keşfi olan internet ve
dijital teknolojiler, yaşamın her alanında
yeniden şekilleniyor. İnternet dalında yeni
kavramlar her an hayatımızın her alanına giriyor. Bunlar bizim hayatımızı değiştirmeye
başlıyor. Bulunduğumuz çağ bambaşka bir
çağ. Bu çağda üretmenin de tüketmenin de
yolu dijital teknolojiden geçiyor. Ülkemizin
de bir an önce bu değişimi yakalaması için,
dijital becerilere sahip nesiller ve şirketler
yetiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biliyoruz ki rekabetin inanılmaz boyutlara
çıktığı günümüzde zenginleşmenin yolu

üretim, eğitim ve ticaretten geçmektedir. Bu
nedenle bu projeye destek verdik ve önemli
bir adım attık. Dijital Atölye, işlerini dijital
fırsatlarla büyütmek isteyen KOBİ’lerimize
ilham veriyor” dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Gübre, ilaç ve
makinaların
çoğu ithal. Döviz
kurlarındaki
artışın en çok
olumsuz etkilediği
sektörlerin
başında tarım
geliyor" dedi.

“Tarımsal desteklere yeni bir
bakış açısı kazandırmalıyız”
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
“Sistemin tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Tarım sektörüne
tarımsal desteklere, ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmalıyız” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
Borsaları Konsey Toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektörünün istihdam ve üretimdeki önemine vurgu yaptı. Üç milyon çiftçinin, 120 milyon
ton bitkisel, 23 milyon ton hayvansal üretim gerçekleştirdiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “160 milyar lira
tarımsal hâsıla elde ediliyor. Tarımsal üretimde Avrupa'da
birinci sıraya yükseldik. Dünyada da ilk 10 içindeyiz. Diğer
taraftan, 16 milyar dolarlık tarımsal ihracat yapıyoruz. 186
ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tarım
ve hayvancılık sadece iktisaden değil, stratejik açından da
önemli. Zira başka alanlara benzemiyor. Her şey yolunda
giderken, önemi tam anlaşılmıyor. Ama Allah yokluğunu göstermesin. Tarımın değeri, stratejik önemi, ancak
yokluğunda anlaşılır. Tedbir almazsak, bugün daha ucuz
diye her ürünü ithal etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Sadece gıda değil, milli
güvenliğimiz de tehlikeye girer. Peki, bugün ithalat daha
ucuz diye ne yapalım? Üretimi bırakalım mı? Elbette
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hayır. Nasıl daha iyi bir sistem kurarım, verimi nasıl artırır,
ölçeği nasıl büyütür, ekonomik değer üretirim. İşte bunun
peşinde olalım” diye konuştu.
"Elimizin altındaki serveti kullanamıyoruz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Fakıbaba’nın,
2018’i tarım ve hayvancılık yılı ilan etmesi ve birkaç sene
içinde et ithalatını önleyecek tedbirlere odaklanmasının
gelecek için ümitleri artırdığını bildirdi.
Tarımın, sadece ekonomik değil, kültürel kodları da
olan, bir hayat tarzı olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarımın, ülkenin kalıcı servet alanı olduğunu
vurguladı. “Ama biz elimizin altındaki bu serveti kullanamıyoruz” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa ile
Gümrük Birliği’ne girildiğini, böylece sanayinin değişerek
küresel sisteme entegre olduğunu hatırlattı. Ancak bu
gelişmelere rağmen tarımın aynı kaldığını ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunun olumsuz sonuçlarını
bugün hepimiz hissediyoruz. Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ama Türkiye’de artıyor. İlginçtir, bundan üreticimiz de
faydalanamıyor. Herkes şikâyet ediyor. Şehirlerde yaşam
daha pahalı hale geliyor. Gıda sanayimizin rekabetçiliği
olumsuz etkileniyor. Bizden çok daha küçük yüz ölçüme

sahip Danimarka, Polonya, bizden daha
fazla tarımsal ihracat yapabiliyor.
İşletme ölçeklerinin küçük olması ayrı
bir sorunumuz. Allah’ın bize büyük bir nimeti olan tarım alanlarımızı gözümüz gibi
korumalıyız. Verimli arazilerimizin tarım dışına çıkarılmasına göz yummamalıyız” dedi.
“Döviz kurlarındaki
artış olumsuz etkiliyor”
Türkiye’nin tarımsal girdilerin büyük
kısmını dışarıdan aldığını kaydeden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Gübre, ilaç ve makinaların çoğu ithal. Döviz
kurlarındaki artışın en çok olumsuz etkilediği sektörlerin başında tarım geliyor.
Öte yandan bizde 5.5 milyon kişi tarımda
çalışıyor gözüküyor. Tarımda çalışan kişi
başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İtalya, İspanya’da ise 50
bin dolarlarda. Yani bizdeki üreticiden beş
kat daha fazla üretip kazanabiliyorlar. Peki,
oradaki çiftçinin fazladan iki kolu mu var?
Hayır. Aradaki fark, daha iyi tasarlanmış bir
sistemin getirdiği farktır.
Özetle, bugün ülkemiz tarımında yaşanan sıkıntıların kaynağı dönemsel ve geçici
değil, yapısaldır. Sistemin tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Tarım sektörüne, tarımsal desteklere,
ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmalıyız.
Yüksek teknolojili ve inovatif üretim altyapısını geliştirmeliyiz. Tarım sektörünü
küresel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz.
Yani sanayideki gibi tarım sektörünü de
dönüştürmeliyiz.”
TOBB olarak, ticaret borsalarıyla birlikte, tarım ve hayvancılık sektörünü daha
da geliştirecek, projeler ve çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, borsalardaki elektronik satış

salonları, akredite laboratuarları, canlı hayvan borsalarıyla ve lisanslı depolarla, tarım
ve hayvancılık sektörüne hizmet ettiklerine
işaret etti. Borsaların görüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye ilettiklerini ve çözüm
yolları aradıklarını bildiren TOBB Başkanı
şunları söyledi:
“Hükümetimiz, bunlardan pek çoğuna
öncelik verdi. Mesela gübrede ve yemde
KDV oranı düşürüldü. Bu sayede üreticimize
yaklaşık 3 milyar lira destek geldi. Tarımsal
destekler 81 ile yaygınlaştı. Lisanslı depoculuk yatırımları artmaya devam ediyor. TMO
ile ortaklaşa LİDAŞ’ı kurduk ve Borsalarımızla birlikte büyütüyoruz. Tarım sektörünün
50 yıllık rüyası, Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluş izni çıktı. Bunu mümkün kılan Hükümetimize, Gümrük ve Ticaret Bakanımıza ve
Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum.
Öte yandan, Bakanlığımız, et ve süt gibi,
geçmişten gelen sıkıntıların biriktiği alanlarda, önemli adımlar atıyor. Coğrafi işaretler
konusunda, Odalarımız ve Borsalarımız çok
daha aktif hale geldiler. Bu sayede son 10
senede coğrafi işaretli ürün sayımız ikiye
katlandı. 100’den 210’a ulaştı. Üç yöresel
ürünümüzün de Avrupa'da tescillenmesini sağladık ki bunlar; Gaziantep Baklavası,
Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı.
Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için; TOBB, Oda ve Borsa camiası
olarak çalışıyor ve üreticilerimize yardım
ediyoruz. Uluslararası tescil, ürünlerimizin
küresel anlamda markalaşmasında büyük
önem taşıyor.”
“Bölgesel Emtia Borsası'na
öncülük etmek istiyoruz"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise yeni hizmete giren
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Ka-

zakistan-Çin hattına Türkiye için bir emtia
koridoru açtığını belirterek, "Bölgesel Emtia
Borsası'na öncülük etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Fakıbaba, tarımsal ürünler piyasaya 1-2 ay içinde arz edilirken, bu ürünlere
talebin yıl boyunca devam ettiğini söyledi.
Bu durumun hasat dönemlerinde tarımsal ürünlerin düşük fiyatlardan işlem
görmesine, dolayısıyla üreticilerin kazançlarının azalmasına yol açtığına işaret eden
Bakan Fakıbaba, dünyanın gelişmiş pek
çok ülkesinde tarımsal ürünlerin arz-talep
dengesinin lisanslı depoculuk sistemiyle
çözüme kavuşturulduğunu ve istikrarlı bir
piyasa oluşturulduğunu bildirdi.
Bakan Fakıbaba, "Ürün İhtisas Borsaları'nın da devreye girmesiyle tarım piyasalarında fiyat istikrarının sağlanacağını
düşünüyoruz" diye konuştu. Ticaret borsalarına lisanslı depoculuk için önemli roller
düştüğünü vurgulayan Bakan Fakıbaba,
Türkiye'de 113 ticaret borsasının faaliyet
gösterdiğini, 2016 sonu itibarıyla bunların
işlem hacminin 213 milyar lira düzeyinde
olduğunu dile getirdi.
TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı
Abdullah Özdemir de Ürün ihtisas Borsası’nın yakın coğrafyayı kapsayan bölgesel
bir Borsa olmasını istediklerini söyledi.
Serbest piyasa kurumu olan ürün borsasının amaçlarına ulaşabilmesi için serbest
piyasa kurallarına aykırı müdahalelerin olmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir,
"TMO'nun rolünün ne olacağı önceden
net şekilde tanımlanmalıdır. TMO bir şirket
gibi davranmalı, piyasadaki diğer oyunculara göre hiçbir ayrıcalığı olmamalı. Eğer
TMO'nun gümrüksüz ithalat yapma ayrıcalığı olacaksa bu ayrıcalık tüm özel şirketlere
sağlanmalı" ifadesini kullandı.

EKONOMİK FORUM

39

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Hükümetimizin
hayata geçirdiği
teşvik ve destekler
ekonomiyi
ve piyasayı
hareketlendirdi”
dedi.

“İstihdam, üretim ve ticaret
teşviklerini sürdürmeliyiz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2018’de küresel büyüme ve ticaret, 2017’den daha iyi
olacak gibi görünüyor. İstihdam, üretim ve ticaret teşviklerini sürdürmeliyiz. Kamu ve özel sektör
el birliği içinde çalışarak, yüksek büyüme temposunu kalıcı hale getirebiliriz” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
Odaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla Ankara’da yapıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu. toplantıda
yaptığı konuşmada, içeride ve dışarıdaki her türlü sıkıntıya
rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörün ne kadar
sağlam olduğunu gösterdiğine işaret etti. İlk dokuz ayda
yüzde 7.4 büyüme sağlandığını hatırlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Üretim, yatırım ve ticaret hacimleri olumlu
seyrediyor. İhracatta 160 milyar dolarlık tarihi bir zirveyi
zorluyoruz. 2017’nin tamamı için yüzde 7 gibi, dünyada
pek az ülkenin ulaşacağı bir büyümeyi başarmak üzereyiz.
Hükümetimizin hayata geçirdiği teşvik ve destekler, ekonomiyi ve piyasayı hareketlendirdi” diye konuştu.
“Döviz kurları reel sektörü zorluyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
istihdam seferberliği başlattıklarını anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Hükümet’in de tarihi istihdam teşvikleri
sağladığını kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “Bunlar da olumlu sonuçlar getirdi. Son verilere
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göre 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Geçtiğimiz hafta külliyede en başarılı illerimizi ve şirketlerimizi
ödüllendirdik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız orada,
yeni istihdam teşviklerini de açıkladı. Şimdi hedefimiz,
2018’de de benzer bir performans göstermek. Öte yandan bugünlerde hem faiz oranlarındaki, hem de döviz
kurlarındaki yükselme, reel sektörü zorluyor. Merkez
Bankası faizleri yarım puan artırdı ve önümüzdeki aylarda
da artırma sinyali verdi. Tüm bunlar, firmalarımızın faiz
yüküne olumsuz yansıyacak. Bu çalkantılı dönemi en az
hasarla atlatmamızı sağlayacak desteklerin de reel sektöre
verileceğine inanıyoruz.
Diğer taraftan, bazı düzenlemelerin yan etkileri de
söz konusu. Mesela taşeron işçilerin kadroya alınması,
sosyal anlamda olumlu bir adım. Ancak taşeron firmalar,
bir anda tüm işlerini kaybetme noktasına geldi. Bunların
banka borçları, çalışanları var. Ne olacakları, nasıl ayakta
kalacakları belli değil. Bunlara bir alternatif, bir çıkış yolu
sunulmalı. Mevzuat eksikliğinin neden olduğu başka sıkıntılar da var. Mesela yemek çekleri ve kartları konusunda
birkaç şirketin oluşturduğu oligopol piyasayı kilitledi. Uygulanan komisyonların yüksekliğinden herkes şikâyetçi.”

Bir diğer konunun da Bakanlığımızın,
ordino belgesi karşılığı ödenen ordino ücretini kaldırması olduğunu ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Böylece üzerimizdeki bir yükü daha aldı. Ama bu ücret halâ
firmalarımızdan talep edilebiliyor. Demek ki
daha açık düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor”
ifadesini kullandı.
Öte yandan turizm şehirlerinde süregelen sıkıntıdan da bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Turizm mevsiminde
bu şehirlerin bütçesi yetersiz kalıyor. Zira
belediye gelirleri, turist miktarını dikkate
alınmadan belirleniyor. Vergilerin şirket
merkezi olan illerde ödenmesinden dolayı, asıl yükü taşıyan, üretimin yapıldığı
şehirlere haksızlık yapılıyor. Üretim ve
ticaret hangi şehirde yapılıyorsa vergi
gelirinden pay aktarımı da ona göre düzenlenmeli” dedi.
“Alınan tedbirler
ekonomide güven sağladı”
Bakan Tüfenkci, TOBB'un İkiz Kuleler'de
düzenlenen Ticaret Odaları Konseyi toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılara
güven verdiğini söyledi. Bakan Tüfenkci,
Türkiye'nin büyümesini sürdürebilmesi için
gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirterek, "İnşallah 2018 yılı 2017'den
daha iyi geçecek" dedi.
Ekonomi alanında 2002'den bu yana
yaptıkları çalışmalar ve aldıkları tedbirlerin
bu güveni sağladığına işaret eden Bakan

Tüfenkci, son 12 aylık dönemde, ihracatın
yüzde 10.3 artarak 156 milyar 46 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.
3. çeyrekteki büyümenin yüzde 11.1
olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Ülkemiz, bu performansıyla tüm ülkeleri geride
bırakarak 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Bu da bize, KOBİ'leri ve esnafı
desteklemek adına hayata geçirdiğimiz
tedbirlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
“İstihdama katılım
oranı oldukça yüksek”
Gelecek dönemde de 2002'den bu
yana uyguladıkları istikrarlı makroekonomik
politikalara devam edeceklerini vurgulayan
Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Türkiye büyümesini sürdürecek. Bunun için gerekli tedbirleri ve teşvikleri almaya devam edeceğiz. İnşallah 2018 yılı
2017'den daha iyi geçecek. 2016'daki kötümser senaryoları okursanız, 2017'de de
aynı şeylerin tekrar edildiğini görürsünüz.
Nasıl 2016'da o hain darbe girişimine, o
kadar olumsuzluğa rağmen büyümeye
devam eden Türkiye 2017'ye güçlü bir başlangıç yapmışsa 2018'de de aynı güçlü
başlangıçla üstüne koyarak devam edecek. İşin başında güçlü bir hükümet var.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, oluşan
risklere anında müdahale edebilecek güçlü
bir irade var. Onun için kimsenin endişelenmesine gerek yok."
Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavili-

oğlu da Türkiye'nin büyüme performansının devam ettiğini, 2016'daki büyük olaylara rağmen büyüme oranlarının 2017'de
iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en iyi
büyüme oranına sahip olduğunu hatırlatan
Yavilioğlu, "Dünya ortalamalarının üzerinde
bir oranı yakalamış durumdayız. Bu ciddi çalışmaların sonucudur. Yatırım teşvik
belgelerinde yüzde 50 oranında artış söz
konusu. Her ne kadar işsizlik oranı yüksek
olsa da istihdama katılım oranı oldukça
yüksek. Bu oranda Avrupa Birliği'nin önündeyiz. İhracatta 160 milyar dolara yaklaştık.
Turizmde de yine bir önceki yıla göre iyileşmeler devam ediyor" dedi.
TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı
Ekrem Demirtaş ise dünyada ekonomik
anlamda iyileşme olmakla birlikte siyasi
istikrarsızlığın devam ettiğini belirterek,
"ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı Ortadoğu'yu karıştırdı. İsrail'in Filistin'e
karşı saldırıları devam ediyor. Kudüs üç
semavi dinin merkezi konumunda. Kudüs
kırmızı çizgimiz. Hükümetin bu konuda
atacağı tüm adımlarını destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Demirtaş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin tahribatını
düzeltmek, terör örgütleriyle mücadele
Türkiye'nin önemli gündem maddeleri
arasında oldu. Buna uluslararası gelişmeler eklendi" diye konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
firmaların
finansman
yükünün arttığına
işaret ederek, bu
konularda da reel
sektöre destek
verileceğine
inandığını söyledi.

“Sıkıntılara rağmen Türkiye
ekonomisi sağlam ve dinamik"
Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2017’de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini
belirterek, "İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye
ekonomisi ve reel sektörümüz sağlamdır, dinamiktir" diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve
Sanayi Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB
İkiz Kuleler'de yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türkiye'nin,
hükümetin verdiği destek ve teşviklerle dünya standartları-

nın üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.
Ekonomik büyümede dokuz ay itibariyle yüzde 7.4'e,
sanayide ise geçen senenin üç katına ulaşıldığını dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "2016'da sanayide
üretim artışı yüzde 2'lerdeydi. Bu sene yüzde 6'ya ulaştık.
Hükümetimizin verdiği teşviklerin boşa gitmediğini,
özel sektöre güç verdiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir
gösterge daha var. 11 ayda çek kullanım tutarı arttı. 708
milyar liradan 722 milyar liraya yükseldi ama karekodlu
çekin de sayesinde, karşılıksız çek miktarı azaldı. 27 milyar liradan 16 milyar liraya geriledi. Piyasadaki rahatlama,
buraya da yansımış oldu" diye konuştu. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, geçen yıla göre 55 milyar lira fazla yatırım
yapıldığını ve son iki yılın en güçlü yatırım artışının bu
çeyrekte yaşandığını ifade etti.
“Verdiğiniz sözü yerine getirdik”
Camia olarak istihdam seferberliğinde Cumhurbaşkanına verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "İhracatta
2016'nın tamamındaki rakama, bu yıl 11 ayda ulaştık.
Buradaki başarımızda da Gümrük ve Ticaret Bakanımızın
büyük payı var. Gümrük işlem sürelerini ve maliyetlerini
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azaltmada gösterdiği kararlılık ve başarı
sayesinde, dış ticaretimiz ivme kazandı.
Tüm bunlar şunu gösteriyor. İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya
rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamdır, dinamiktir."
2018'de de benzer bir performans göstermeyi hedeflediklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Elbette sıkıntılar da var.
Mesela hem faiz oranlarındaki hem de döviz kurlarındaki yükselme, reel sektörü zorluyor. Firmalarımızın finansman yükünü artırıyor. Bu konularda da reel sektöre destek
verileceğine inanıyoruz. Bir diğer önemli
konu ise dün Şırnak, Cizre ve Silopi'deydim.
Bölgedeki iş adamlarımız, Cazibe Merkezleri
Programı başvuru sonuçlarının açıklanmasını ve teşviklerin hayata geçmesini büyük
bir umutla bekliyor" diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2018'de
küresel büyümenin ve ticaretin, 2017'den
daha iyi olması beklentisinin piyasalara
hakim olduğunu vurguladı. Büyümeden
Türkiye'nin payını alması için istihdam, üretim ve ticaret teşviklerinin sürmesini isteyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "2016'da gelişen ülke tahvillerine, 40

milyar dolar para girişi olmuştu. Bu rakam
2017'de 80 milyar dolara çıktı. 2018'te de
bu artış sürebilir. Bu niye önemli? Çünkü
2018'de, kamu ve özel sektör olarak, 210
milyar dolar civarında dış kaynak ihtiyacımız
var. Demek ki iyi bir büyüme hikayemiz
olursa, hem dünyada bize karşı oluşturulmak istenen algıların önüne geçer hem
de bu finansman kaynağından daha fazla
istifade edebiliriz. Kamu ve özel sektör el
birliği içinde çalışarak, bu yüksek büyüme
temposunu, kalıcı hale getirebiliriz."
“İş dünyası ile yakın
işbirliği içerisindeyiz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, "Özellikle Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'da adeta yatırım
seferberliği olan Cazibe Merkezleri'nin belki
de isim değişerek, biraz daha farklılaşarak
kısa bir sürede açıklanacağını" söyledi.
Bakan Tüfenkci, Bakanlığının, iş dünyası
mensuplarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.
Ülke ekonomisinin, iç ve dış yatırımcılara güven vermeye devam ettiğini belirten
Bakan Tüfenkci, 2017'nin bir çok kötümser

senaryoya rağmen, yatırımcı, tüccar, sanayici ve Türkiye ekonomisi için bereketli bir
yıl olduğunu söyledi.
Bakan Tüfenkci, ekonominin, çizilen
kötümser senaryoların tamamını boşa çıkaran ve büyüme tahminlerini alt üst eden
iyi bir performans gösterdiğine işaret ederek, "Bu performansın sürdürülebilir hale
gelmesi için de hükümet olarak elimizden
gelen gayreti, desteği ve teşviki vermeye
devam edeceğiz. İş dünyasının, 2018'i inşallah 2017'den çok daha iyi bir yıl olarak
geçireceğine ve ekonomimizin gayrisafi
hasılasının 1 milyar dolarlara geleceğine
inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İş dünyasının döviz-faiz sarmalı içine
düşmesine müsaade etmeyeceklerini aktaran Bakan Tüfenkci, "Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüp, tek haneli
rakamlara indirgemek istiyoruz. İnşallah
2018 yılı içinde bunu başaracağız" diye
konuştu. 2017'de ihracatta rekorlar kırıldığını, yıl sonu itibarıyla de yeni bir rekorla
bu yılın kapatılmış olacağını vurgulayan
Bakan Tüfenkci, verilen ve 2018'de verilecek
teşviklerle hedeflerin kısa zamanda yakalanacağını söyledi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Geçmişten bu
yana, Şırnaklı
kardeşlerimizin
her zaman
yanında olduk”
diye konuştu.

“Şırnak, Cizre ve Silopi
yepyeni bir çehreye kavuştu”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gayretleriyle Şırnak
Cizre ve Silopi’nin yepyeni bir çehreye kavuştuğuna dikkat çekerek, “Artık bu bölgede
huzurun hakim olmasını istiyoruz. Zira huzur olmadan, ticaret olmaz” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
Şırnak’ta yaptırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin resmi açılış töreni TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şırnak’a
hayırlı işler için geldiklerini anlatarak, “Sabah Cizre’nin
ilk uluslararası otelinin açılışını yaptık. Sonra, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımızın, Cizre-Silopi-Şırnak’ta yaptığı
çeşitli yatırımları inceledik. Şimdi de burada, TOBB olarak
Şırnakımıza kazandırdığımız eğitim tesislerinin açılışını
yapacağız” dedi.
Bu mutlu ve önemli günde kendilerini yalnız bırakmayan Bakanı Özhaseki’ye teşekkür eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Kendisi geçmişten bu
yana belediyecilikte marka bir isimdi. Şimdi, şehirciliğin
ve imarın da markası oldu. Türk özel sektörünün her zaman yanında. Böyle bir Bakanımız olduğu için gerçekten
çok şanslıyız”.
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“Şırnak, Ortadoğu’ya açılan kapı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şırnak’ın Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğunu, TOBB olarak modernize
ettikleri Habur Sınır Kapısı’nın, Türkiye’nin ihracatına çok
önemli katkılar verdiğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gayretleriyle Şırnak, Cizre ve Silopi’nin yepyeni bir çehreye kavuştuğuna
dikkat çekti. Sıkıntıları büyük ölçüde atlattıklarına vurgu
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Artık bu bölgede
huzurun hakim olmasını istiyoruz. Zira huzur olmadan,
ticaret olmaz. Ticaretin sırrı huzurda. Ticaret olmadan
da zenginlik olmaz. Huzur eşittir zenginlik. Burada Valimiz, Şırnak ve Cizre’de Oda Başkanlarımız, Ankara’da da
Bakanımız ve TOBB olarak bizler de hep birlikte bunun
için çalışıyoruz. TOBB olarak geçmişten bu yana, Şırnaklı
kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. 2005 yılında kız
yurdu yapımına katkı sağlamıştık. 2006’da sel felaketinde,
2016’da Ramazan ayında yine Şırnaklı ve Cizreli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık” dedi.

“Yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Şırnak daha çok gelişsin diye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Burada en
önemli yatırım alanı da eğitim. TOBB olarak,
bu büyük alandaki okulların ve pansiyonların yapılması için, 117 bin m2’lik bu alanı
satın aldık. Böylece, TOBB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Şükrü Geliş Fen
Lisesi ve İmam-Hatip Lisesi olmak üzere, toplam 88 derslikli dört okul inşa edildi. Toplam
600 öğrencinin kalabileceği iki pansiyon da
burada faaliyete geçti. Biraz önce saydığım
okullardan biri olan Fen Lisesi de Şırnak TSO
Başkanımız Osman Geliş sayesinde hayata
geçti”.
Şırnak’a yatırımdan geri durmayan Şırnak
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş ile
iftihar ettiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim inancımıza göre, üç kişinin
amel defteri kapanmaz. Geride hayırlı bir

eser bırakan, hayırlı bir evlat bırakan ve hayırlı
bir ilim bırakan. Ölümünden sonra da sevap
kazanmaya devam eder. İnşallah bu eserlerle
üçünü de sağlamış olacağız” dedi.
Bu okullardan mezun olacak gençlerin,
ilim ve irfan sahibi olarak, kendilerini gururlandıracağını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hem Şırnak’ın hem de ülkemizin
kalkınmasının itici gücü olacaklar. Bu vesileyle, açılışını yaptığımız okullarımız ve pansiyonlarımız, Şırnakımıza hayırlı olsun diyorum”
ifadelerini kullandı.
“Dimdik ayaktayız
yolumuza devam ediyoruz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yapılan bu tesislerin Şırnak'a, vatana
ve millete hayırlı olmasını diledi.
Bakan Özhaseki, "Eskiler derdi ki insan
odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gelip geçici bir dünyada

yaşıyoruz. Önemli olan o bu iki zaman dilimi
arasında iyi işler yapabilmek. İnsanoğlunu
öldükten sonra en çok evladı hatırlarmış,
sonra biraz torunu hatırlarmış, sonra da unutulur gidermiş. Unutturmayalım diyorsak eğer
eser bırakmamız gerekiyor" diyerek, Hazreti
Nuh'un şehri Şırnak'a ne kadar hizmet yapsalar az olduğunu söyledi.
Vali Mehmet Aktaş da en değerli yatırımın
insana yapılan olduğunu dile getirdi. "Devlet
ve millet olarak çevredeki bu kadar olumsuzluğa rağmen dimdik ayaktaysak ve yolumuza
devam ediyorsak, İslam coğrafyasının ezilen
insanlarının ümidi konumuna gelmişsek,
küresel dünyayı başarıyla yorumlayabilen,
çalışan, üreten ve eğitimli bir nesle sahip
olduğumuzdandır" diyen Vali Aktaş, okullar
bölgesinin keskin zekâyı derinlemesine yaşayan, vatanına, bayrağına, diline, dinine ve
devletine bağlı bireyler yetiştirmesine imkan
sağlayacağını vurguladı.

“Cizre’de turizm hareketlenecek, ticaret canlanacak"

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile
birlikte Cizre Divan Oteli’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının başında Çevre
ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ile birlikte
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Meclis üyeleriyle bir araya geldiklerini
anımsatarak, “2017 sonunda da yine Sayın
Bakanımızla Cizre’deyiz. Sağolsun, Bakanımız, ülkemize değer katan her işe omuz veriyor, her güzel faaliyeti destekliyor. Sayın
Mehmet Özhaseki’nin aramızda bulunmasından hem bölge hem de üyelerim adına
şeref duyuyoruz” dedi.
Cizre’nin uluslararası standartlarda ilk

oteli olan Divan Cizre’nin resmi açılışını
yaptıklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu güzel tesisin Cizre’ye kazandırılmasına öncülük eden, Cizre TSO Yönetim
Kurulu Başkanımız Süleyman Çağlı’yı, en
başta tebrik etmek istiyorum. Hem kendine, hem şehrine güvendi. Yüreğinin Cizre
için attığını gösterdi. Elini taşın altına koydu ve Cizre için bir ilki başardı. Sadece yatırımın büyüklüğü anlamında değil, Dünya
çapında Divan gibi bir markayı, Cizre’ye
getirdiği için takdire şayan bir başarı elde
etmiştir” ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çağlı’nın
Cizre’ye okul sözü istediğini bildirerek,
TOBB olarak Cizre’ye bir okul kazandıracaklarını söyledi.

Divan tesislerinin Türk otelciliğinde bir
ekol olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, açılışa bizzat geldi ve buraya verdiği önemi gösterdi. Kendisine de
şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bu tesisin temellerini atan, merhum
Mustafa Koç’u da bu vesileyle, saygıyla ve
rahmetle anıyorum” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Divan
Cizre Oteli’nin, Cizre’de turizmin hareketlenmesini ve ticaretin canlanmasını
sağlayacağına dikkat çekerek, “Bu vesileyle herkesi, Cizre’nin geleneksel ve muhteşem konukseverliğini, Dicle Nehri’nin
manzarası eşliğinde görmeye, Cizre’ye
davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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TOBB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Yorgancılar
“Sanayimiz üç kat
büyüdü. Daha
iyisini yapma
şansımız var.
Bunu da birlik
ve beraberlik
içerisinde
yapacağız" dedi.

“TOBB olarak iş ortamını
geliştirmeye odaklandık”
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme
Organizasyonu ödül törenine katılan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar
TOBB olarak iş ortamını geliştirmeye odaklandıklarını kaydetti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sektörel
Performans Değerlendirme Organizasyonu ödül töreninde yaptığı konuşmada, yaşanan her sıkıntıya rağmen işine
dört elle sarılmış, hem ayakta kalıp hem de işini geliştirmiş
firmaların bulunmasının ülke açısından çok önemli bir
şans olduğunu ifade etti.
Ülkelere rekabet gücünü şirketlerin kazandırdığını;
şirketleri ne kadar güçlü, müteşebbisi ne kadar başarılıysa
ülke ekonomisinin de o kadar ileriye gittiğini vurgulayan
Yorgancılar, TOBB olarak bu vizyonla iş ve yatırım ortamını
geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.
Yorgancılar, tüm sanayi odalarının hükümet nezdinde
yoğun faaliyetler göstermeye devam ettiğini anlatarak,
şöyle konuştu: "Bunlar arasında organize sanayi bölgelerinin yapısında, yönetiminde önemli bir dağınıklık
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vardı. Bunlar giderildi, daha etkin bir yapı ortaya çıkartıldı.
Sanayiciler olarak üzerimizdeki girdi maliyetleri bizlere
çok sıkıntı yaşatıyordu. Özellikle hepimizin dile getirdiği
sanayideki elektrik payı gibi anlamsız ve faydasız yükler
altındaydık. Ancak bunu yüzde 3.5'tan yüzde 2'ye düşürmeyi başarabildik. Şimdi yıllardır çözülemeyen konu
üzerimizden kaldırıldı. Damga ve emlak vergisi yükleri
vardı, büyük ölçüde hafifledi. Sadece TRT payı, emlak ve
damga vergisi indirimleriyle sanayicilerimiz üzerinden
2017 yılında 1 milyar liraya yakın mali yük ortadan kalkmış oldu. Sanayicimizin rekabet gücünü artıran bu tarihi
adımlar için hükümetimize ve bakanlarımıza bir kez daha
teşekkür ediyorum."
“Verilen destekler boşa gitmedi”
Verilen bu desteklerin boşa gitmediğini rakamlardan
gördüklerine dikkati çeken Yorgancılar, "2017'nin ilk do-

kuz ayı itibariyle sanayimiz ortalama yüzde 5.6 oranında büyüdü. 2016'nın aynı döneminde bu oran
sadece 1.8'di. Yani sanayimiz geçen seneden bu
yana tam üç kat büyümüş durumda. Daha iyisini
yapma şansımız var, bunu da birlik ve beraberlik
içerisinde yapacağız" şeklinde konuştu.
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ise organizasyonun 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, organizasyona
katılan firmaları verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve
markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, çalışanları geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile topluma
katkı ve çevre kategorilerinde değerlendirildiğini
anlattı.
Amaçlarının ülke ekonomisine katkı sağlayan
firmaları ödüllendirmek ve onları Avrupa değer
zincirine katılabilmelerine destek vermek olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, "Ödülün yanı sıra,
organizasyonumuza katılan tüm firmalarımızın en
önemli kazanımı PWC danışmanlığı ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından verdiğimiz geri bildirim
raporudur. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye
açık alanlarını görebiliyorlar, sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksikliklerini giderme imkanı
bulabiliyorlar. Böylece yarışmaya katılan her bir
firmalarımızın, kendilerini birer kazanan olarak
görmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
“Kocaeli önemli bir sanayi şehri”
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli'nin
önemli bir sanayi şehri olduğunu belirterek, sanayi kuruluşlarının performans değerlendirmesi
yapılarak belirli alanlarda gösterdikleri gayretlerin
ödülle taçlandırılmasının üreticileri cesaretlendirdiğini söyledi.
Organizasyona katılan firmaların yönetmelikten çevreye verdiği öneme, istihdamdan ihracata
kadar yedi farklı kriterde değerlendirildiğini aktaran Aksoy, ödül alma başarısı gösteren firmaları
tebrik etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu da göreve geldiklerinde kentin
varlık sebebi olan İzmit Körfezi ve çevresinin çok
kirli olduğunu, yaptıkları çalışmalar ve sanayicilerle
iş birliği sonucu körfezi eski canlılığına kavuşturduklarını kaydetti.
Sanayicilerden en büyük beklentilerinin
çevreye duyarlı üretim olduğunun altını çizen
Karaosmanoğlu, sanayicilerin "Ben üretiyorum,
kirletmeye hakkım var" deme hakkının olmadığını
belirtti. Karaosmanoğlu, belediye olarak hiçbir zaman sanayicinin önünde engel olmadıklarını dile
getirerek, bugüne kadar sanayicilerle birlikte çok
önemli projelere imza attıklarını, onlarca büyük
problemi çözdüklerini vurguladı.

“Global Girişimcilik Haftası
Rol Model Kadın Girişimci
Buluşmaları” Edirne’de yapıldı

T

OBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Global Girişimcilik
Haftası kapsamında Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası ve Ticaret Borsası katkılarıyla,
"Global Girişimcilik Haftası Rol Model
Kadın Girişimci Buluşmaları" konferansı
gerçekleştirildi.
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Elmas Aslan konuşmasında,
“TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurarak, birbirini tanımayan birçok kadın
girişimciyi TOBB çatısı altına toplayan
TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Aslan, Global Girişimcilik Haftası’nın,
tüm dünyada Kasım ayı süresince çeşitli
girişimcilik konulu etkinliklerle dikkat
çekilen ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir zaman
dilimi olduğunu, bu çerçevede amaçlarının katılımcıları başarılı iki rol model
kadın girişimci ile buluşturmak olduğunu söyledi.
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'nun projesi olan Kırsalın Doğal Pazarı
hakkında da bilgi veren Aslan, “Bölgemizde bir ilk gerçekleştirerek ‘Kırsalın
Doğal Pazarı’ yani köy pazarını kurduk.
Bu kapsamda sosyal projelerimizin devam edeceğini bilmenizi isterim. Bizler,

memleket sevdalısı olarak bu yola gönül
koyduk. Çalışan, üreten bir Türkiye için
çalışmaya, kadınlarımızı topluma kazandırmaya, sosyal projelerle insanımıza
hizmet etmeye, canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Fedai Canım ise “TOBB Edirne Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanımız Elmas
Aslan, kadınlar için önemli bir rol model.
Edirne Kadın Girişimciler Kurulu olarak
önemli işlere imza attılar” dedi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt da ekonomiye doğrudan etki
eden ve ülkenin gelişmesinde büyük
rolü olan girişimciliğin günümüzde büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kendi tasarımı olan hazır giyim çalışmaları ile 25 yıllık Emelya markasını
ulusal ve uluslararası bir konuma taşıyan, pek çok ülkede ticari bağlantıları
bulunan Emelya Konfeksiyon Tekstil.
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşariye Doğan ve tekstil sektörüne tek bir
makine ile girerek bugün Bursa'dan
bir dünya markası yaratmayı başaran
Selinay Moda Tasarım Tekstil San. Tic.
ve Paz. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Necla Yeşilbahçe başarıya giden yolda
yaşadıkları tecrübe ve deneyimleri katılımcılar ile paylaştı.
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Kamu İhale
Kurumu Başkanı
Hamdi Güleç
kamu ihale
mevzuatlarının
geliştirilmesi için
tüm kurumlarla
istişare halinde
olduklarını belirtti.

“Kamu kaynaklarının verimli
kullanılmasını istiyoruz”
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Kamu İhale Kanunu Sempozyumu’nda konuşan
TOBB Başkanlık Divanı Üyesi ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, kamu
kaynaklarının verimli kullanılmasını istediklerini söyledi.

K

amu İhale Kanunu Sempozyumu, TOBB İkiz
Kuleler’de düzenlendi. Sempozyumun açılışında
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanlık Divanı Üyesi ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz, kamu ihalelerindeki beklentilerinin,
kamunun kaynaklarının, milletin kaynaklarının en verimli
şekilde kullanılması olduğuna işaret etti.
Bu kaynaklar kullanılırken de özel sektörün zaafa uğratılmadan, işi hakkıyla yapan özel sektörün öne çıkması

ve bu mekanizmanın özel sektörümüzün gelişimine katkı
sağlaması gerektiğine dikkat çeken Faik Yavuz, bütün
sürecin her kesim için kazan, kazan, kazan projesine
dönüşmesini diledi.
Kamu İhale Kurumu ve Maliye Bakanlığı’nın kararları
ve mevzuatının en belirleyici unsur olduğuna vurgu yapan Yavuz, “Ülke olarak, kamu ihalelerinde geçmişten bugüne önemli mesafe kaydettik. Gerek mevzuat, gerekse
teknik alt yapı bakımından büyük bir tecrübe kazandık.
Tabii bu dinamik bir süreç. Bazen mevzuatı hazırlıyoruz,
sahada öngörülemeyen gelişmeler oluyor, buna göre
revize etmek gerekiyor. Zaman değişiyor, teknolojiler
değişiyor buna ayak uydurmak gerekiyor. İşte bu noktada
eğer kamu ve özel sektör istişaresini çalıştırabilirsek, ortak
aklı oluşturabilirsek en doğru işi yapmış oluruz. O yüzden
biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu vesile ile Kamu
İhale Kurumu Başkanımız Sayın Güleç ve Maliye Bakanlığımızın Müsteşarı Sayın Kaya’ya özel sektörümüz adına
yürekten teşekkür ediyorum. Yine pek çok bakanlığımız,
kurumumuz bu işin ana aktörlerinden” dedi.
“Tek tip şartnameden kurtulmalıyız”
İşin hakkıyla yapabilecek olana teslim edilmesini
isteyen Yavuz şunları söyledi: “Bizim öncelikle şu tek tip
şartname işinden kurtulmamız lazım. En basiti, yapılacak
iş aynı olabilir. Ama Akdeniz kıyısında yapılacak bina
ile dokuz ay kışın olduğu bir bölgede yapılacak binanın ne maliyeti, ne standardı, ne de yapım süresi aynı
olmuyor. Elbette şartname farklılaşıyor ama bakıyorsu-
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nuz pek çoğu kopyala-yapıştır alınmış
konulmuş. Burada her işin şartnamesi
titizlikle sıfırdan oluşturulması lazım.
Bunu sağlamadığımız zaman sorunları
bitiremeyiz. Bizim çok önem verdiğimiz konulardan biri de yerli üretime
fiyat avantajı. Biz bu işin peşini yıllarca
kovaladık. Yıllarca bunu istedik. İstememizin sebebi de basit: Yerli sanayiyi
geliştirmek. Bu çok önemli bir araç,
dünyanın en büyük ekonomileri de
bunu uyguluyor, sonuçlarını alıyorlar.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD
ve Çin uyguluyor mesela.
Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu kanun çıktı. Sonuçlarını da hemen görmeye başladık. Kamu
ihalelerinde yerli alım oranı, tutar olarak
yüzde 10 seviyesinden, 2017 ilk altı ay
itibari ile yüzde 40’ın üzerine çıktı.
Burada temel konu şu; bu yüzde
40’lık alımın ihale adedi olarak yaklaşık
yarısı üst fiyat sınırı olan yüzde15 avantajından faydalanıyor. Diğer yarısı daha
düşük avantajdan faydalanıyor. Bunu
yüzde 15 üst sınırında sabitleyelim. Bu
bütçeye de ek yük getirmez. Çünkü,
zaten ihale tutarları olarak yerli alımların yüzde doksanı üst sınırdan işlem
görüyor. Tutar olarak geriye kalan yüzde
10’u da üst sınıra çekmek büyük ilave
yük getirmeyecek. Ama adet olarak çok
büyük fark oluşturacak ve özel sektöre
önemli moral verecek.”
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi
Güleç de konuşmasında oturumlara
ilişkin bilgi verdi. Sempozyum boyunca;
yaklaşık maliyetin gizliliği, tüzel kişinin ortağına ait iş deneyim belgesini
kullanımında ortağa ilişkin ilave kriter
getirilmesi, yapım işlerinde benzer iş
grupları tebliği ve benzer işe uygun
tutarların ayrıştırılması ve aşırı düşük
tekliflerin değerlendirilmesi ve sınır değer tespiti gibi konu başlıklarını masaya
yatıracaklarını anlattı.
Kamu İhale Kurumu’nun milli gelirin yüzde 6.7’si kadar büyüklüğünde bir
iktisadi etkiye sahip olduğunu açıklayan
Güleç, kamu ihale mevzuatlarının geliştirilmesi için tüm kurumlarla istişare halinde olduklarını söyledi. Hamdi Güleç,
sözleşmelerin uygulanması aşamasının
en az ihale aşaması kadar önemli olduğunun altını çizdi.

“Enerji, gıda, sermaye ve teknoloji
kalkınmanın anahtarı olacak”

C

umhurbaşkanlığı himayesinde, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun (UİP)
düzenlediği 8. Boğaziçi Zirvesi yapıldı. Bu
yıl "Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin
Yeni Sınavı" temasıyla düzenlenen Zirve’ye
katılarak TOBB adına bir konuşma yapan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, geçtiğimiz yüzyılda yaşanan büyük
ekonomik ve teknolojik gelişmelere rağmen, küresel sistemin pek çok alanda sınıfta
kaldığını söyledi.
Ülkeler arasında artan eşitsizlikler, refahın
tabana yayılması, çevrenin korunması gibi
sorunların derinleştiğine işaret eden Kopuz,
“Şimdi yeni bir dönemin başlangıcındayız.
Küresel ekonomi ve siyasi dengelerin değiştiği bir sürecin içindeyiz. Bu değişimin
sancılarını yaşıyoruz. Bu değişimi iyi değerlendirmek, geçmişte yapılan yanlışlardan
ders çıkarmak zorundayız. Değişimi iyi okuyan, dönüşüme yön verenler geleceğin de
kazananı olacak” dedi.
Önümüzdeki süreçte dört önemli alanın
kalkınmanın anahtarı olacağını bildiren Ali
Kopuz bu dört alanı enerji, gıda, sermaye
ve teknoloji olarak açıkladı. Daha adil bir

sistemi kurmak zorunda olduklarından söz
eden Ali Kopuz, ekonomik krizlerin de siyasi
krizlerin de temelinin buradan kaynaklandığını ifade etti.
“Politik çatışmaların
çözümü ticarettir”
Ticaretin kalkınmanın anahtarı olduğunu söyleyen Kopuz şöyle konuştu: “Ticaret,
zenginliğin tabana yayılmasının anahtarıdır, huzurun anahtarıdır. Pek çok politik
çatışmaların çözümü de ticarettir. Bir laf
vardır; önce ticaret, sonra siyaset diye. İşte
örneği yanı başımızda. 400 yıl birbiri ile
savaşmış, iki büyük dünya savaşını çıkarmış Avrupa coğrafyası tarihteki en uzun
çatışmasızlık dönemine ticaret ortaklığı ile
başladı. Avrupa Birliği projesi bu ticari ortaklıktan doğdu. O yüzden geçmiş yüzyılda
yaşanan problemlerin azaltılabilmesi için
önümüzdeki süreçte üç engel kaldırılmalıdır. Küresel ticaretin önündeki engeller
kaldırılmalıdır. Teknolojinin, bilginin transferinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
İnsan dolaşımının önündeki engeller de
mutlaka azaltılmalıdır.”
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TOBB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim
Mete, “Komitemiz
Türk iş dünyasının
uluslararası
çalışmalarına
katkı sağlamak
hedefiyle, ICC
komisyonlarında
faaliyetlerini
başarıyla
sürdürmekte"
dedi.

"KOBİ'lerin uluslararası
ticaretteki payı artacak"
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi ile TOBB işbirliğiyle düzenlenen
"Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması" konulu konferansta ticaretin önündeki engeller
ve KOBİ’lerin uluslararası ticaretteki yeri gündeme taşındı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve
TOBB işbirliğiyle düzenlenen "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması" konulu konferansta yaptığı konuşmada,
ICC'nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için
çalışan, en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu belirtti.
Mete, zamanla farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayan ICC'nin, dünyada ticaretin
artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması

için referans kurum haline geldiğini söyledi.
Türkiye'de TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC
Türkiye Milli Komitesi'nin, 1934 yılından bu yana ICC'nin
temsilciliğini üstlendiğine işaret eden Mete, şu bilgileri
verdi: "ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede, altı
milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek
birliklerini kapsar. Bu ülkelerdeki güçlü Milli Komiteler,
ICC'nin politikalarını ve çalışmalarını yönlendirir. Türkiye
Milli Komitesi de güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak,
uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor. ICC’nin temel
misyonu, tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler
arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan, iş
kurallarını oluşturmaktır.
“Komitemiz faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor”
ICC bünyesinde yer alan teknik komisyonlar, birçok
farklı alanda çalışma yapıyor. Söz konusu komisyonlar,
uluslararası ticarette iş kurallarını ve uygulamalarını
oluşturmayı hedeflemiştir. Komitemiz, Türk iş dünyasının
uluslararası çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, ICC
komisyonlarında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte."
Katılımcılara ICC Türkiye'nin faaliyetleri hakkında
bilgi veren Mete, ağırlıklı olarak bankacılık, tahkim, fikri
mülkiyet haklarının korunması, G20 öncelikleri, rekabet, vergi politikaları, ticaret hukuku, dijital ekonomi
politikaları, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması üzerine
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yoğunlaşıldığını anlattı.
Mete, uluslararası ticaretin olmazsa olmazının,
gümrük işlemleri olduğunu dile getirerek, gümrük işlemleri bitmeden, ticaretin tamamlanamayacağını aktardı.
Neredeyse tüm dünyada gümrük işlemlerinin
bizatihi devlet eliyle yürütülmesinden dolayı,
geçmişte özel sektörün, gümrük politikaları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çeken
Mete, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ancak zaman geçtikçe, birbirinden farklı
ulusal gümrük işlemlerinin, ticaretin önünde en
büyük engellerden birini teşkil ettiği görülmüştür.
Bunun sonucu olarak, ICC bünyesindeki Gümrük ve Ticaretin Kolaylaştırılması Komisyonu ve
ulusal komiteler sayesinde, gümrük işlemlerinin
iyileştirilmesiyle alakalı, birçok öneri hazırlanmıştır. Türkiye'nin de tarafı olduğu DTÖ Ticaretin
Kolaylaştırılması Anlaşması'nın, uluslararası ticarete getireceği kolaylıklar sayesinde, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret artacak,
küresel ticarete yıllık 1 trilyon dolar ilave hacim
sağlanacak, KOBİ'lerin uluslararası ticaretteki payı
büyüyecektir.
Ticaretin kolaylaştırılmasında, elektronikleşme
de önemli bir faktördür. Bu da ancak gümrük işlemlerinin elektronikleşmesiyle mümkün olabilir.
Gümrük alt yapısını, elektronik veri alımına hazır
kılmadan, gerçek anlamda ticaretin elektronikleşmesinden söz edilemez. Bu hususta Bakanlığımızın, bilhassa sınır kapılarının modernizasyonu
sayesinde kat ettiği yol takdire şayan."
Mete, ticarete konu eşyanın gümrüklenmesi
esnasında, tüm ticari verilerin kabulüne imkan
veren bir sistemin de kısa zaman içinde Türkiye'de
kurulmasının, uluslararası rekabette Türkiye'yi
güçlü kılacağını belirterek, gümrük işlemlerinin
kolaylaştırılmasının yanında, ortak standartlar
belirlenmesinin de, ticaretin ucuzlamasına vesile
olacağını dile getirdi.
“Sektörün önünü açmak için çalışıyoruz"
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin de "Türkiye'yi dünyanın hızlı ve
kolay ticaretin güven kapısı haline getirmek üzere,
yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak,
yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engellemek, iç ve dış ticarette yenilikçi anlayışlar ortaya koyarak, sektörün önünü açmak için çalışıyoruz" dedi.
Bakanlık olarak hizmetlerin tamamında, elektronik sistemleri esas alan, ticareti kolaylaştıran ve
daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık
verdiklerini belirten Akçin, ihtiyaç duyulan yerlerde
yeni gümrük kapıları açtıklarını, mevcut kapıları da
yenilediklerini anlattı.

"Ar-Ge tasarım merkezi olunca
vergi indirimi yüzde 100 oluyor"

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle
Gaziantep Ticaret Odası’nda, tekstil,
hazır giyim ve deri sektörlerine yönelik
“Ar-Ge, Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme” semineri düzenlendi.
Seminerde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve KOSGEB Ar-Ge, Tasarım
destekleri; İpek Yolu Kalkınma Ajansı
(İKA) uzmanı da proje teklifi sunumu
yaptı. Seminerin açılış konuşmasını
yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, firmaların büyümesi ve gelişmesine dönük KOSGEB VE TÜBİTAK'ın
Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma dönük
çok sayıda destek programının yanında
Ekonomi Bakanlığı'nın da sektörel kümelenme faaliyetlerine önemli teşvik
ve destekler sunduğunu söyledi.
Tekstil sektörünün Gaziantep ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Gaziantep
ekonomisi ancak işletmelerin daha da
büyümesi ile bulunduğu noktadan
daha iyi bir konuma gelecektir. Yaşadığımız çağda Ar-Ge ve inovasyonla
rekabette büyük üstünlük sağlanabilmektedir" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel
Sektör Ar-Ge Uygulama Daire Başkanlığı’ndan Perviz Özdündar da Türkiye
Tekstil, Hazır giyim ve Deri Ürünleri
Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Pla-

nı’nda firmalara mevcut Ar-Ge destekleri ve proje verme seminerlerinin TOBB
sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, KOSGEB, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile
işbirliği yaparak seminer takvimi ve içeriğinin belirlendiğini söyleyen Özdündar, “Ar-Ge desteği verecek kurumlarla,
tekstilin yoğun olduğu bölgelerde ticaret ve sanayi odalarımız ile koordineli
çalışma yapılmasına karar verildi. Daha
sonra tekstilin ve ilginin yoğun olacağı
iller tespit edildi. Kahramanmaraş, Çorlu, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Bursa,
İstanbul, Denizli ve İzmir’de seminerler
verilmesi kararlaştırıldı” bilgisini verdi.
Sunumunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi ve Tasarım merkezindeki destek ve teşvik unsurları
hakkında ayrıntılı bilgiler veren Ekrem
Türker Fidan, “Ar-Ge tasarım merkezi
olunca vergi indirimi yüzde 100 oluyor. Sigorta prim desteği, sigorta primi
işveren hissesinin yarısı kadar oluyor.
Ayrıca gelir vergisi stopajı desteği,
damga vergisi istisnası, gümrük vergisi
istisnası, ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, genel giderler, kira,
su haberleşme, enerji, bakım-onarım,
nakliye, kitap dergi ve benzeri konularda da teşvik ve destek alabiliyorsunuz”
diye konuştu.
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