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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini 
korumalıyız. Denizcilik Sanayi Strateji Belgesi hazırlamalıyız. Böylece, gemi inşa ve yan 
sanayilerimiz de stratejik sektörler arasına dahil olabilecek" diye konuştu. 

"Denizcilik Sanayi Strateji 
Belgesi hazırlamalıyız"

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz 
Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, toplantıda hem sektörün geleceğini istişare 
edeceklerini hem de önerilerini ileteceklerini söyledi. 
Hükümet ile yaptıkları istişarelerden pek çok olumlu 
netice aldıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Finansman konusunda, önce TOBB Nefes Kredisi’ni 
çıkardık. Yıllık yüzde 9.90 faizle, yani piyasadaki en düşük 
oranla, firmalarımızın kredi kullanmasını sağladık. Sonra 
KOSGEB, sıfır faizli işletme kredisi verdi. Arkasından da 
Kredi Garanti Fonu’na tarihi bir destek sağlandı. Bu üç 
kanaldan tam 653 bin firmamız faydalandı, 232 milyar 
lira kredi kullandılar. Yani her iki üyemizden birine, ucuz 
finansman temin etmiş olduk” dedi. 

“Tüm ülke kazandı”
Finansmandan sonra en büyük sıkıntının istihdam 

maliyetleri olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde istihdam seferberliği başlattık. 81 ildeki Odalarımız 
ve Borsalarımız aktif bir şekilde çalıştı ve tarihi bir başarı 

elde edildi. 1.5 milyona yakın ilave istihdam sağlandı. İs-
tihdam maliyeti düşen firmalarımız kazandı, iş sahibi olan 
vatandaş kazandı, artan alım gücüyle tüm ülke kazandı. 

Üçüncü olarak, yine bu konseylerde ve YOİKK platfor-
munda dile getirdiğimiz, yatırım ortamıyla ilgili pek çok 
sıkıntı çözüldü. Böylece özel sektörün yatırımları yeniden 
hız kazandı. Son iki yılın en güçlü yatırım artışı, geçtiğimiz 
üç ayda yaşandı. 55 milyar lira daha fazla yatırım yapıldı”. 

“Küresel ticaret daha iyi olacak”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyümede ilk 

dokuz ay itibariyle, yüzde 7.4’lük müthiş bir performansa 
ulaştıklarını, tüm bu başarılarda Bakan Arslan’ın da büyük 
payı olduğunu söyledi. “Ulaşım olmadan, ne fabrika çalışır, 
ne de ürünler pazara ulaşır” diyen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Bakan Arslan’a lojistik maliyetlerini azaltmada 
gösterdiği kararlı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, içeride ve dışarıda karşıla-
rına çıkarılan her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi 
ve reel sektörünün sağlam ve dinamik olduğunu, şimdiki 
hedeflerinin bu performansı artırmak olduğunu söyledi.

2018’de küresel büyüme ve ticaretin, 2017’den daha 
iyi olmasının beklendiğini anlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Son yedi senenin en yüksek küresel büyüme 
oranı yakalanabilir. Biz de bundan payımızı almalıyız. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Denizcilikte 
lider ülkeler 

arasına girmeliyiz” 
dedi.
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Bunun için de, küresel ticarette en stratejik 
sektör konumundaki denizcilikte, "lider de-
nizci ülkeler" arasına girmeliyiz. Bu elbette 
kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve 
hatta acımasız rekabetin, en üst seviyede 
görüldüğü sektör, denizciliktir. Hem ayakta 
kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm 
denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, 
burada sektörümüzü temsil eden, tüm kon-
sey üyesi denizcilerimiz de ayrı bir tebriği 
hak ediyor” dedi.

Türk denizciliğinin son dönemde uy-
gulanan doğru politikalarla iyi bir ivme ya-
kaladığını vurgulayan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şunları kaydetti: “Bu konseyde dile 
getirmiş olduğumuz, ÖTV'siz yakıt uygula-
masının, hükümetimizce başlatılması sa-
yesinde, kabotaj taşımacılığı canlandı. Son 
10 senede, limanlardaki kabotaj yük elleç-
lemesi, 30 milyon tondan, 53 milyon tona 
yükseldi. Deniz ticaret filomuz da büyüdü. 
10 sene evvel dünyada 19. sıradayken, 15. 
sıraya yükseldik. Filomuzun büyümesiyle 
ihracatımızdaki denizyolunun payı da son 
15 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye çıktı. 

“Türk bayrağının 
taşınması teşvik edildi”

Denizyolu ile yaptığımız ihracat tutarı 
17 milyar dolardan 80 milyar dolara ulaştı. 
2002 yılında 37 olan faal tersane sayısı, 79'a 
ulaştı. 49 yıllığına kiralanmış tersanelerin 
kira süresinin bitmesine 18 yıl kalmıştı. Bu 
süre, talebimiz üzerine, tekrardan 49 yıla 
çıkarıldı. Böylece tersanelerimizin geleceği 
daha iyi görmesi, daha iyi plan yapması, 
kredi derecelerinin de artması sağlandı. 

Bununla birlikte, Karadeniz’de faaliyet 
gösteren 15 civarındaki tersane için de bu 
uygulamanın yapılmasını bekliyoruz. Gemi 
inşa sektörünün beşinci bölge teşviklerine 
alınmasıyla da sektör nefes aldı. Bunun yanı 
sıra, Denizcilik Sanayi Strateji Belgesi hazır-
lamalıyız. Böylece Türkiye Sanayi Stratejisi 
içinde, gemi inşa ve yan sanayilerimiz de, 
stratejik sektörler arasına dahil olabilecek. 

Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedi-
lecek gemilere ve yatlara ilişkin tüm belgeler 
üzerindeki damga vergisi ve BSMV de kal-
dırıldı. Böylece Türk bayrağı taşımak teşvik 
edildi. Yarım kalan gemi yatırımları için, Kredi 
Garanti Fonu'ndan kefalet desteği sağlandı. 
Gemi inşa sanayiinde, sadece kendimize 
yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her 
tür gemi ihraç edebilir hale geldik”.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Ars-
lan’ın liderliğinde, devletin denizcilik sektö-
rüne katkıları ve destekleri ile Türk denizcili-
ğinin dünyada ilk 15 ülke içine girdiğini ve 
denizci ülke unvanına kavuştuğunu söyledi.

Bunun önemli bir başarı olduğunu be-
lirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Daha 
alacağımız çok mesafe de var. Zira denizcilik 
aynı zamanda milli varlığımız ve milli serve-
timiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve 
işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan ticaret 
hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yaraya-
cak. Son bir senede navlun için ödediğimiz 
para 10 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük 
tutar, niye her sene yurtdışına gitsin? Niye 
ülkemizde, mili şirketlerimizde kalıp, ülke-
miz ekonomisine kazandırılmasın? Türki-
ye'nin gemi ekipman ihracatı 50 milyon 
dolar. Avrupa'daki 22 bin gemi ekipmanı 
firması, 241 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 
12 milyar Euro ihracat yapıyor. Sadece ticari 
gemi inşa eden 300 Avrupalı işletmenin 
ulaştığı toplam üretim değeriyse 35 milyar 
Euro. 500 milyar dolar ihracat hedefine 
uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz 
taşımacılığını, limanlarımızı, daha da fazla 
büyütmeli, desteklemeliyiz”. 

 
“Dünyada tanınan 
marka haline geldik”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, denizcilik 
sektörünün, Türkiye’nin yıldız sektörlerinden 
biri, gemi inşa sanayinin de dünyada tanınan 
marka haline geldiğini söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: 
“Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak 
durumdayız. Bizim gemi ve yat ihracatımız, 
yaklaşık yüzde 60 artışla, 1 milyar 350 milyon 

dolar seviyesine ulaşacak görünüyor. Gemi 
inşa sektöründe, tek bir askeri geminin yerli 
olarak inşa edilmesinden devletin sağladı-
ğı tasarruf 300 milyon Euro. O halde deniz 
filomuzu, tersanelerimizi, gemi sanayimizi 
güçlendirmeliyiz. Gemi filosunu geliştirme-
nin yolu da önce tersanelerimizi güçlendir-
mekten geçiyor. Deniz filomuzu yenilemek 
için  yeni imkânlar, destekler gerekiyor. Rusya 
ile artan ticaretimizi dikkate alarak, koster 
filomuzu yenileme projesi öncelikle devreye 
alınmalı. Sektörümüzün büyümesi önünde 
en büyük sıkıntı, hala finansman temininde. 
Kolay bayraklı gemiler finansa daha rahat 
ulaşıyor. Bu konuda mevzuat ve uygulama-
larla ilgili yapılabilecekler var. Deniz turizmi 
konusunda alacağımız çok yol var. Özellikle 
kurvaziyer turizminde hak ettiğimiz payı 
alamıyoruz”. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan da sektörün temsil-
cileriyle her yıl gerçekleştirilen bu toplantı-
nın, sektörün muhasebesini yapma imkânı 
verdiğini söyledi.

Hükümetin denizciliğe katkısının yad-
sınamayacağının altını çizen Bakan Arslan, 
"Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın denizci 
olmayan devletleri ve sırtını denize dönen 
milletleri affetmediği tarihi bir gerçek. De-
nizciler olarak bunu en iyi bilenler bizleriz. 
Her alanda denize ve denizciliğe verilecek 
önem ölçüsünde üzerinde yaşadığımız bu 
ülke güçlenmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin denizcilikte Avrupa Birli-
ği standartlarını yakaladığını vurgulayan 
Bakan Arslan, denizciliğe 2004-2016 dö-
neminde yaklaşık 5 milyar 607 milyon lira 
destek sağlandığını aktardı.
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K ayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) düzenlediği 
“Sanayi Gecesi 2017” toplantısı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
de katılımıyla KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Büyüksimitçi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşma-
da Kayseri’nin birlik ve beraberliğini övdü. “Birlikte rahmet 
ve bereket ayrılıkta azap var” sözünü hatırlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz bu sözün doğruluğunu Kayseri 
olarak zaten biliyoruz. Ama ülke olarak da özellikle son 
yıllarda defalarca yaşadık. Bakın son yıllarda Türkiye tarihi-
nin en zorlu küresel ve bölgesel krizleri ile boğuşuyor. 3.5 
milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Üç küresel terör örgütü ile 
aynı anda mücadele ediyoruz. Böyle bir dönemde ekono-
miyi büyütmek için yeni ve alışılmadık reformlara ihtiyaç 
var dedik, ortak aklı çalıştırdık. Siz bize, biz hükümetimize 
ilettik. Onlar da hayata geçirdi” diye konuştu.

Oda ve Borsalardan gelen talepler sonrasında yapı-
lanları anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansman 
alanında şirketlere yüzde 9.9 oranında faizle kredi sağ-

TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, başarının reçetesi 
olarak ortak akıl ve birlikte hareket etmeyi göstererek, ekonomideki büyüme 
rakamlarının sevindirici ve umut verici olduğunu vurguladı.

“Başarının reçetesi, ortak akıl 
ve birlikte hareket etmekte”

ladıklarını ifade etti. Toplam 27 bin firmaya 5 milyar lira 
kredi sağladıklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Kayseri’de de 396 KOBİ’nin 38 milyon liralık kredi havu-
zuyla buluştuğunu bildirdi. Bunun yanı sıra KOSGEB’in 
sıfır faizli üç yıl vadeli olmak üzere, 275 bin firmaya 7 
milyar lira kredi sağladığını belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu olarak da 364 bin firmaya 
220 milyar lira kredi verildiğini dile getirdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde 666 bin firmaya 232 
milyar lira kaynak sağladıklarını da açıkladı.

"Devlet çok önemli destekler sağladı”
İstihdam konusunda da büyük bir seferberlik ger-

çekleştirdiklerinden söz eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bu alandaki maliyet sıkıntıları konusunda devletin 
çok önemli destekler sağladığını bildirdi. Dünyada artık 
yeni trendin şehirler yarışması olduğunu söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani şehirleri ne kadar büyütür-
seniz, ülkeniz de o kadar büyüyor. Kayseri bu anlamda 
bir başarı hikayesi. Tamamen kendi dinamikleri ile or-
taya çıkmış bir başarı hikâyesi. Kayseri eskiden beri bir 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Kayseri bir 
başarı hikayesi. 

Tamamen kendi 
dinamikleri ile 

ortaya çıkmış bir 
başarı hikâyesi” 

dedi.
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ticaret şehriydi. Kendi insanının emeği ile 
Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden 
biri oldu. Ustalar, işçiler fabrika kurdu. Yet-
medi, tamamen kendi imkânları ile Kayseri 
bir turizm şehri haline geldi. Dünyanın en 
uzun pistini, en modern tesislerini bu şehre 
kurduk. Yetmedi, şimdi üç üniversitemizle 
çok önemli bir eğitim şehri haline geldik. 
Üç büyük şehirden sonra en yüksek puan-
la öğrenci alıyoruz. Burada da devletten 
bir şey beklemedik biz. Eğitim tesisleri-
nin yüzde 85’i Kayserili hayırseverlerin, iş 
adamlarının desteği ile yapıldı. Türkiye'de 
tek bu anlamda. Biz devletten bir şey iste-
medik. Kendi imkânlarımızla bu noktaya 
geldik. Şehrimizi, ülkemizi büyütmeye de 
devam ediyoruz. Bakın küresel krizden 
bu yana; istihdam, ihracat rakamlarında 
Türkiye ortalamasının en az 10 puan üs-
tündeyiz. Biz diyoruz ki şehrimizi, ülkemizi 
büyütmeye devam etmek istiyoruz. Şimdi 
bütün bunları yapan Kayseri hızlı treni, 
otoyolu, gümrüklü havaalanını hak ediyor 
mu, etmiyor mu?” dedi.

Yerli otomobil için çağrı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yerli oto-

mobil konusunda da önemli ölçüde yol 
alındığını belirtirken, yatırım yeri ile ilgili 
daha vakit olduğunu söyledi. Her kentin ve 
bölgenin bu konuda talepleri olduğunu ha-
tırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, illerin 
güçlerini birleştirmesini önerdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci ise konuşmasında, “Bazıları sindi-
remese de birileri rahatsız olsa da sadece 

bir sektörde değil iç ve dış ticaretiyle bir 
bütün olarak Türkiye bu büyümeyi yaka-
ladı. 2017’de kötü senaryoları çizenler hiç 
şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar" 
ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, tüm olumsuzluklara 
rağmen 2017 yılında dünyayı kıskandıra-
cak bir büyümenin yakalandığının altını 
çizdi. 2018 yılında da bu büyümenin de-
vam edeceğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, 
“Ülkemiz ekonomisi gerek iç gerekse dış 
yatırımcılara güven vermektedir. 2016’daki 
hain darbe girişimlerine rağmen o da yet-
mezmiş gibi ekonomik bir terörün altına 
imza atmaya ve bir takım şer odaklarıyla 
birlikte hareket etmelerine rağmen ayakta 
durdu ve 2017’de çok güçlü bir başlangıç 
yaptı. Güçlü bir şekilde de 2017’yi sonlan-
dırıyoruz Allah’ın izniyle. Baktığımız zaman 
üçüncü çeyrekte Türkiye dünyayı kıskan-
dıracak büyüme oranını yakaladı. Bazıları 
bunu sindiremese de birileri rahatsız olsa 
da bu büyümeyi sadece bir sektörde değil 
iç ve dış ticaretiyle bir bütün olarak Tür-
kiye bu büyümeyi yakaladı. 2017’de kötü 
senaryoları çizenler hiç şüpheniz olma-
sın 2018’de de utanacaklar. Önümüzdeki 
ay içerisinde açıklayacağımız ve devam 
eden tedbirlerle beraber enflasyonun da 
2018’de tek rakamlara indiğini Allah’ın iz-
niyle göreceksiniz. Bütün zorluklara rağ-
men Türkiye 2017 yılında 1 milyon 355 bin 
insanına ilave istihdam sağladı. Bu rakam 
az bir rakam değil. Son yedi yılın ortala-
malarına baktığımızda Türkiye her yıl 1 
milyon insanımıza iş sağlamış durumda. 

Önümüzdeki dönemlerde de bu rakamla-
rın üzerinde istihdam sağlayacağız. Her yıl 
1 milyonun üzerinde insanımız işgücüne 
katılıyor. Onun için yüzde 5’lerin üzerinde 
büyümeler yakalayarak bu insanlarımıza 
iş bulmak zorundayız. Yaptıklarımız, yapa-
caklarımızın teminatıdır. Biz birileri gibi ya-
lanlar üzerine siyaset yapmayı değil Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talebesiyiz, inşallah yapamayacağımız söz-
leri bugüne kadar vermeyiz, bundan sonra 
da vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bülent 
Tüfenkci’ye teşekkür

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Büyüksimitçi de 2017 yılında ekono-
minin canlanması için verilen desteklerden 
dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci’ye teşekkürlerini ileterek desteklerin 
kalıcı olması gerektiğini söyledi. Büyüksi-
mitci, “2016 yılındaki hain darbe girişimiyle 
yavaşlayan ekonomimize 2017 yılında to-
parlanmamıza vesile olan tedbirlerin tama-
mında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
bağlı bulunduğu bakanlık olarak çok yoğun 
emeğinizin olduğunu biliyorum. Özellikle 
üretim reformu kanunu, TOBB nefes kredisi, 
KOSGEB destekleri, istihdam destekleri, 
+1 istihdam desteği, arabuluculuk kanu-
nu, mobilyada yapılan KDV indirimi, beyaz 
eşyada yapılan ÖTV indirimi için teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Geceye katılan protokol üyelerine he-
diyeler takdim edilirken, sanayicilere ise 
ödülleri verildi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hükümetin verdiği teşviklerin boşa gitmediğini 
ve özel sektörün güçlenerek, önemli bir büyüme rakamına imza attığını söyleyerek 
2018’in daha iyi olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

“Verilen teşvikler boşa 
gitmedi, özel sektör güçlendi”

A nkara Ticaret Odası’nın (ATO) Aralık Ayı Meclis 
Toplantısı, Meclis Başkanı Nuri Gürgür’ün Baş-
kanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve ATO Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla ATO Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-
da, Türkiye ekonomisinin 2017’de beklenenin de üzerinde 
bir performans gösterdiğini belirterek, “İlk dokuz ayda iyi 
bir büyüme yakaladık. Yıl sonu itibariyle de yüzde 6 - 7 
arası bir büyüme bekliyoruz. Bunda da Oda camiasının 
payı büyük. Bankalar kredi vermekte nazlanıyordu. Kre-
diye ulaşmakta zorluk çekiliyordu. Bunun üzerine TOBB 
Nefes Kredisi’ni hayata geçirdik. Yüzde 9.9 ile ticari kredi 
verilmesini sağladık. Bugüne kadarki en uygun faizi uy-

guladık. Sayın Cumhurbaşkanımız da nefes kredimiz için 
‘finansmanda inovasyon’ dedi. ATO nefes kredisine en çok 
destek veren Oda oldu. Üyelerine yaklaşık 376 milyon lira 
kredi kullandırdı” diye konuştu.

Daha sonra KOSGEB’ten faizsiz üç yıl vadeli firma 
başına 50 bin liralık kredi sağladıklarını anlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, 32 bin firmaya da Kredi Garanti Fonu 
kefaletiyle kredi imkânı tanındığından söz etti.  

“Oda ve Borsalar elini taşın altına koydu”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Baba oğula, kardeş 

kardeşe kefil olmuyor. Senin üye olduğun kuruluş sana 
kefil oluyor. Bir de 'Oda ve Borsalar ne iş yapıyor?' diye 
soruyorlar” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu üç pro-
je ile finansman anlamında 653 bin firmaya ulaşıldığını 
kaydetti ve toplam üyenin yüzde 65.3’ü gibi bir orana 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“TOBB Nefes 

Kredisi’ni hayata 
geçirdik. Bugüne 
kadarki en uygun 

faizi uyguladık” 
dedi.



ulaşıldığını bildirdi.
Büyüme rakamlarının ardın-

dan ikinci başarının da istihdam 
alanında sağlandığını söyleyen 
TOBB Başkanı Hisarcık lıoğlu, 
“İstihdamda yeni bir yaklaşıma 
ihtiyaç var dedik. Sayın Cumhur-
başkanı 11 bakanımızla birlikte 
sekiz saat Oda ve Borsa başkan-
larımızı dinledi. Bize destek verdi 
ama bizden de 1.5 milyon +1 
istihdam istedi. Biz de söz verdik. 
Allah’a çok şükür ki bu sözümüzü 
de tuttuk. Almanya ve Fransa’nın 
istihdam alanında birlikte ulaş-
tıkları rakama biz tek başımıza 
ulaştık” ifadesini kullandı.

“Önemli bir büyüme 
rakamına imza atıldı”

Üçüncü olarak da yatırımlar-
daki başarıdan söz eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 55 milyar 
lira daha fazla yatırım yapıldığını 
anlattı. 160 milyar dolarlık bir ih-
racat rakamına ulaşmayı tahmin 
ettiklerini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, gümrük kapıları-
nın modernizasyonu ile kapasi-
teyi tam dört misli artırdıklarını 
açıkladı. Yerli otomobil konusuna 
da değinen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla beş 
ayda beş babayiğidi bulup çıkar-
dıklarını dile getirdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu Hükümetin verdiği 
teşviklerin boşa gitmediğini ve 
özel sektörün güçlenerek önemli 
bir büyüme rakamına imza attığı-
nı sözlerine ekledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
2018’in 2017’den daha iyi olaca-
ğını tahmin ettiklerini vurgula-
yarak, “Kriz sonrası yedi yılın en 
yüksek büyümesi 2018’de görü-
lebilir” dedi. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran da konuşmasında 
meslek komitelerinin Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilen-
diren beklenti ve taleplerini an-
latırken, Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa Tuna bu 
beklenti ve talepleri yanıtladı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bün-
yesinde faaliyet gösteren Türkiye Girişim 

Sermayesi Meclisi’nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Başbakanlık 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kat-
kılarıyla gerçekleştirdiği Girişim Sermayesi Ana-
dolu Buluşmaları etkinliğinin dördüncüsü Adana 
Hilton’da, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi 
Odası ve Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Etkinliğe Adana’daki yüksek büyüme potansi-
yeline sahip şirketlerin ve Türkiye’nin önde gelen 
girişim sermayesi fonlarının yetkilileri katıldı. 
Yüksek büyüme potansiyeli olan şirket yetkilileri, 
bir üst lige çıkmalarını kolaylaştıracak girişim ser-
mayesi fonlarının temsilcileri ile buluşarak detaylı 
bilgi alıp ikili görüşme fırsatı yakaladı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Adana Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ada-
na Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Menevşe, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Cum-
hurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon 
Başkanı Hakan Yurdakul yaptı. Açılış konuşmala-
rının ardından Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı 
Koordinatörü Ahmet Cüneyt Selçuk, Uluslararası 

Doğrudan Yatırımlar ve Girişim Sermayesi Sektör 
Tanıtımı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İkili görüşmeler gerçekleştirildi
Açılış konuşmaları ve sunumun arkasından Tür-

kiye Girişim Sermayesi Meclis Başkanı Göktekin 
Dinçerler Adana’da dördüncüsü gerçekleştirilen 
Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları etkinlik-
lerinin amacıyla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından “Girişim Sermayesi 
Yatırımı Alan Şirketlerin Tecrübeleri” konulu pa-
nelde TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı 
Ozan Acar moderatörlüğünde; Arzum Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Mikro Yazılım 
Genel Müdürü Alpaslan Tomuş tecrübelerini pay-
laşıp, katılımcıların sorularını yanıtladı.

ACT Venture Partners’den Gökhan Güner, T.C. 
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajan-
sı’ndan Ahmet Cüneyt Selçuk, Diffusion Capital 
Partners’dan Altan Küçükçınar, İda Capital’dan Cem 
Baytok, İş Girişim Sermayesi’nden Metin Yılmaz, 
Mediterra’dan Cenk Coşkuntürk, Tekfen Ventu-
res’ten Selçuk Ergin, Taxim Capital’den Yalçın Nak, 
Turkven’den ise Göktekin Dinçerler’in katıldığı 
panelin ardından etkinliğe katılan şirket yetkilileri 
fon temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Selçuk Öztürk, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, aramızdan ay-
rılan İbrahim Çağlar’ın iş dünyasına önemli 
hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken, Sel-
çuk Öztürk’e de yeni görevinde başarılar diledi.

Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları 
Adana’da yapıldı
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N evşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ti-
caret Borsası tarafından düzenlenen Nevşehir İş 
Dünyası Buluşması, Başbakan Binali Yıldırım ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, Başbakan Yıldırım’ın her meselede özel sektörün 
yanında olduğunu belirtti. Başbakan Binali Yıldırım’ın iş 
dünyası dostu yaklaşımı ve vizyonu ile pek çok olumlu 
icraatın hayata geçmesini sağladığını anımsatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “En büyük sıkıntı-
mız finansman alanındaydı. Hatırlarsanız geçen sene bu 
zamanlarda, bankaların kredilerde nasıl sıkıntı çıkardı-
ğından yakınıyorduk. Sayın Başbakanımızın liderliğinde 
hükümetimiz, bizlerle istişare ederek üç önemli adımın 
atılmasını sağladı.

Önce TOBB Nefes Kredisi’ni çıkardık. Yıllık yüzde 9.90 
faizle, yani piyasadaki en düşük oranla, üyelerimizin kredi 
kullanmasını sağladık. Nevşehir Oda ve Borsamız da el-
lerindeki tüm kaynakları seferber ettiler. Sonra KOSGEB, 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam 
seferberliği başlattık. 81 ildeki Oda ve Borsalarımız da aktif bir şekilde çalıştı. Böylece 
kamu ve özel sektör birlikte müthiş bir başarı elde ettik" diye konuştu.

TOBB ULUSAL

"Kamu ve özel sektör birlikte 
müthiş bir başarı elde ettik"

sıfır faizli işletme kredisi verdi. Arkasından da Kredi Garanti 
Fonu’na, hükümetimizce tarihi bir destek sağlandı. Bu üç 
kanaldan tam 653 bin firmamız faydalandı, 232 milyar lira 
kredi kullandılar. Yani Türkiye genelinde her iki üyemizden 
birine ucuz finansman temin etmiş olduk”.

“1.5 milyon ilave 
istihdam sağladık” 
Finansmandan sonra en büyük sıkıntının istihdam 
üzerindeki yükler olduğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
istihdam seferberliği başlattık. Sayın Başbakanımız ve 
Hükümetimiz, burada da inisiyatif aldı ve tarihi destekler 
verdiler. 81 ildeki Oda ve Borsalarımız da aktif bir şekilde 
çalıştı. Böylece kamu ve özel sektör birlikte müthiş bir 
başarı elde ettik. 1.5 milyon ilave istihdam sağladık” dedi.

Yatırım ortamıyla ilgili dile getirdikleri pek çok sıkıntının 
çözüldüğünü vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Mesela sanayi elektriğindeki TRT payı gibi, anlamsız ama 
ciddi yükler altındaydık. Bunu yıllardır hep dile getirmiş, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

yatırım ortamıyla 
ilgili dile 

getirdikleri pek 
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kalkmasını istemiştik. Bu konu da nihayet 
halledildi. Üzerimizden önemli bir maliyet 
unsuru daha kalktı. Damga vergisi ve emlak 
vergisi yükleri vardı. Üretim Reform Pake-
ti’yle birlikte, bunlar da çok büyük ölçüde 
hafifletildiler. Sadece TRT payı, emlak vergisi 
ve damga vergisi indirimleriyle, sanayicimiz 
üzerinden, 2017’de 1 milyar liraya yakın mali 
yük kaldırılmış oldu. Böylece özel sektörün 
yatırımları yeniden hız kazandı. Son iki yılın 
en güçlü yatırım artışı, geçtiğimiz üç ayda 
yaşandı. Geçen seneye göre 55 milyar lira 
daha fazla yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bunlar 
sayesinde Türkiye’nin büyümede ilk dokuz 
ay itibariyle, yüzde 7.4 gibi müthiş bir perfor-
mansa ulaştığını, bu başarılarda Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın büyük 
payı olduğunu söyledi.

 
“Nevşehir için verilen
teşvikler uzatılmalı” 

Nevşehir için önem taşıyan konulara da 
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “Türk Hava Yolları’nın, İzmir-Nevşe-
hir ve Antalya-Nevşehir seferlerinin açılması 
Nevşehir’in turizm potansiyeli açısından 
çok önemli. Uçak başına 6 bin dolar turizm 
teşviki 2017 sonunda bitti. Bu teşvikin 2018 
yılında da devam etmesini bekliyoruz.

Antalya-Konya-Kapadokya hızlı tren hat-
tı için de sizden bir müjde bekliyoruz. Zira 
Antalya-Konya-Nevşehir-Kayseri koridoru-
nu, hızlı trenle birbirine bağlamanın, hem 
turizmde hem de ticarette, ne kadar büyük 
bir anlamı olduğunu, en iyi siz biliyorsunuz. 

Nevşehir aynı zamanda, Anadolu’nun 
tarımsal üretim lideri şehirlerinden biri. Ama 
bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Kuru fa-
sulye ithalatındaki gümrük oranı sıfırlandı. 
Üretici ve tüccarlar mağdur oldu. Gümrük 
vergisinin tekrar uygulanmasını talep ediyor 
Nevşehir. Patates ihracatını desteklemek için 
de DFİF’ten teşvik verilmesini bekliyoruz. 

Bir önemli konu da Nevşehir Islah 
OSB’nin durumu. Burada 70 yatırımcımız, 
fabrikalarımız var. Bugüne kadar devletten 
bir katkı da almadık. Ama şimdi doğalgazın 
buraya ulaştırılması için destek bekliyoruz. 
Sizin desteğiniz ve talimatınızla, burada-
ki sıkıntıyı aşarız. Böylece Nevşehir, tarımı, 
turizmi ve sanayisiyle, Anadolu’nun parla-
yan yıldızı olur. Türkiye ekonomisine de çok 
daha büyük katkı verir hale gelir”. 

Başbakan Binali Yıldırım da ekonomi-

ye katma değer sağlayan sanayici ve iş 
adamlarıyla bir araya geldiğini belirterek, 
toplumun bütün kesimleriyle diyalog ha-
linde olduklarını, meseleleri ilk ağızdan 
öğrendiklerini aktardı.

Başbakan Yıldırım, "Çözüm üretmek iste-
diğiniz zaman, damdan düşeni bulacaksınız. 
Yani Ankara'da, masa başında oturarak Nev-
şehir'deki patates üreticilerinin sorunlarının 
çözümünü bulamazsınız. Sanayi kesiminin 
sorunlarını tam olarak tespit edemezsiniz. 
Gazetelerde renkli renkli haberler, bol bol 
raporlar, önümüze getirilen rakamlar bir 
şey söyler ama sahada alın teri, akıl teri dö-
ken de bir başka şey söyler. Onun söylediği 
üretimdir, onun söylediği bu ülkenin değe-
rine değer katmaktır. Bizzat yerinde ziyaret 
ettiğimiz iş alemimizin, sanayicilerimizin, 
esnafımızın temsilcileriyle çatı örgütleriy-
le konuşuyoruz, görüşüyoruz. Buna göre 
çözüm üretiyoruz. İstişare etmeden hiçbir 
konuda hareket etmiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesi 
için özel sektörün önünü açmak gerektiğini 
vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söy-
ledi: "Şimdi devlet 1 liralık yatırım yapıyor, 
özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor. Yanlış 
duymadınız, 1'e 8. Niye? Güveniyor, ülkesine 
güveniyor, geleceğe umutla bakıyor. İstik-
rarı, güçlü iktidarı görüyor, yatırım yapıyor. 
Şu anda zannederler ki devlet çok büyük 

yatırım yapıyor. Devletin topu topu yaptığı 
yatırım miktarı, yılda 128 milyar lira. Beledi-
yesiyle bakanlıklarıyla hükümetiyle hepsini 
topla 128 milyar lira. Özel sektör, 900 milyar 
lira yatırım yapıyor. Demek ki bir Türkiye üç 
kat büyüdüyse, milli gelir 860 milyar doların 
üzerine çıktıysa bunun arkasında siz varsınız. 
Üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren 
milyonlarca vatandaşa aş, iş sağlayan özel 
sektörümüz, iş alemimiz, esnafımız ve sa-
natkarımız var."

“Özellikle küçük 
esnafın yanındayız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ise Türkiye'nin dış ve iç tüm engellemelere 
rağmen son çeyrekte yüzde 11'in üzerinde 
büyüdüğünü anımsattı. Hükümet olarak iş 
dünyasının önünü açmak için önemli ça-
lışmalar yaptıklarını vurgulayan Bakan Tü-
fenkci, şunları kaydetti: "Türkiye kendisine 
güvenerek üretim yapan, istihdam yapan, hiç 
kimseyi bugüne kadar utandırmadı, mahcup 
etmedi. Başbakanımız, iş yapanların, istihdam 
yapanların, üretim sağlayanların önünün 
açılması noktasında bizlere talimat verdi. 
Bizler de sizlerin önünü açmak, sizlerin daha 
kolay iş yapabilmelerini sağlamak, daha fazla 
istihdam üretmek için çalışıyoruz. İş dünya-
sına verdiğimiz teşviklerin yanında özellikle 
küçük esnafın da yanındayız".
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılı beklentilerden iyi geçti. İhracat 160 milyar 
dolar sınırına dayandı. Turizm toparlandı. Tekrar 30 milyonun üzerine çıktı. Bütün bu 
başarı hikâyesinin ardında fitili Oda ve Borsalar olarak siz ateşlediniz” dedi.

“Başarı hikâyesinin fitilini
Oda ve Borsalar ateşledi”

K ütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle 
bir araya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya 

ve Afyonkarahisar Oda ve Borsa başkanlarının bir arada 
olduğuna dikkat çekerek, “Bu birliktelikten dolayı hepi-
nizi kutluyorum. Kalkınma ve bereket bu birliktelikten 
doğuyor” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türki-
ye’nin üzerinde kara bulutlar dolaşırken Nafi Güral ve 

ailesi tarafından yapılan yatırımın temelini attıklarını 
anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu yatırımın 
anlamının çok büyük olduğunu, bunun her babayiğidin 
harcı olmadığını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, krizlerin fırsatları da pe-
şinden getirdiğini söyledi. 2017 yılının beklentilerinden iyi 
geçtiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İlk dokuz 
ayda % 7.4 büyüdük. Bu özel sektör eliyle oldu. Sanayideki 
büyüme geçen yılın üç katı. Son çeyrekte yatırımlarda 
da hızlı artış yakalandı. İhracat 160 milyar dolar sınırına 
dayandı. Turizm toparlandı. Tekrar 30 milyonun üzerine 
çıktı. Bütün bu başarı hikâyesinin ardında fitili Oda ve 
Borsalar olarak siz ateşlediniz” dedi.

2017 yılının başında piyasada para olmadığını, ekono-
minin durduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “Piyasanın önünü açmak için piyasaya para aktarmak 
lazımdı. 365 Oda ve Borsanın neredeyse tamamı, üyele-
rinden aldıkları aidatları bir havuzda topladı. Üyelerimize 
nefes kredisi sağladık. ‘Oda ve Borsalar ne iş yapıyor?’ diye 
soruyorlar. TOBB ile Oda ve Borsalar, üyemize ucuz kredi 
sağlayan kuruluşlarız. Hükümetimize 'KOSGEB’in faizsiz 
kredisinden istiyoruz' dedik. Bir yıl ödemesiz üç yıl vadeli 
kredi çıkardık. 290 firmamız bu faizsiz krediden faydalandı. 
Daha sonra Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla kefalet verme 
miktarının artırılması talebimizi de kabul ettiler. Bu üç 
mekanizma vasıtasıyla toplamda tüm Türkiye’de 680 bin 
üyemize ulaştık. Türkiye’deki üyelerimizin yüzde 68’ine 
ulaştık. Kütahya’daki her üyemizden ikisine kefil olduk. 
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Bu sayede piyasa dönmeye başladı. 
İşte yüzde 7.4’lik büyümenin arka-
sında bunlar var” dedi.

"Karşılıksız çek oranı azaldı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

karekodlu çek ile Türkiye’de geçen 
yıl karşılıksız çek oranının yüzde 
44, Kütahya’da yüzde 46 azaldı-
ğını söyledi. TOBB Başkanı, Oda 
ve Borsaların işinin proje ve fikir 
üreterek, hükümete götürmek ve 
bunu kabul ettirmek ve böylece 
özel sektörün önünü açmak oldu-
ğunu da vurguladı. 

Ağustos ayında devrim niteli-
ğinde bir kanun çıkarıldığını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Sanayi üretim reform paketi ile iş 
adamlarımıza bir sürü menfaat-
ler çıktı. Elektrikteki TRT payı bitti. 
OSB emlak vergisi, damga vergisi 
kalktı. Yılda ödediğimiz 1 milyar 
TL'lik yük kalktı üzerimizden. 1 
milyon yaşayan üyemizin ödediği 
aidat bunun dörtte birinden daha 
az. Ticarette bire 4 kazanç yok. 
50 kişinin altında adam çalıştıran 
işletmelerde iş güvenliği uzmanı 
zorunluluğunu ertelettik. İşçileri-
mizle mahkemelerdeki kaybımız 
vardı. Mahkemelerde yüzde 99.2 
sini kaybediyorduk. Bu kapsamda 
da proje ürettik. Arabuluculuk me-
kanizması devreye girdi. Arabulucu 
ile iş çözümleniyor” dedi. 

“Kütahya’da okul yapacağız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

devlete iki söz verdiklerini belirte-
rek, birisinin İstihdam Seferberliği 
olduğunu ve bu istihdam teşvik-
leri sonucunda 2017’de 1.5 milyon 
ilave istihdam sağladıklarını, ikin-
cisinin ise Türkiye’nin kendi oto-
mobilini üretmesi olduğunu ve 
TOBB’un çabalarıyla beş babayiğit 
çıkardıklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Kütahya’ya bir okul yaptıracakları-
nın da müjdesini vererek, “Benden 
okul sözü istemiştiniz. Kütahya’da 
bir okul yapacağız. Allah nasip eder-
se önümüzdeki dönemde ilçelerde 
başlayacağız” diye konuştu. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya 2. 

Organize Sanayi Bölgesi’nde NG Kütahya Grup 
tarafından inşa edilen Kütahya 15 Temmuz Şe-
hitler Seramik Fabrikası’nın açılış törenine katıldı.

Fabrikanın açılış kurdelesi, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve proto-
kol tarafından kesildi.

Kütahya Ticaret 
Borsası’na 
ziyaret

Kütahya 15 Temmuz Şehitler 
Seramik Fabrikası hizmete açıldı

TOBB Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Kütahya Ticaret Borsası’nı 
ziyaret ederek, Meclis üyeleri 
ile sohbet etti.
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A nkara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, iş dünyasından 
yetişmiş bir Cumhurbaşkanı’nın kendileri için büyük bir 
şans olduğuna işaret ederek, sadece 2017'de üç büyük 
projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam 
seferberliğiyle istihdamı 1.5 milyon kişi artırdıklarını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hükümetle birlikte hayata ge-
çirdikleri projelerin KOBİ'lere "can suyu" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri 
Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Hükümetin desteği ile Türk özel sektörü olarak istihdam, finansman ve yerli 
otomobil konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

TOBB ULUSAL

Ankara’nın başarılı 
sanayicileri ödüllendirildi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalarla kredi faizleri 
konusunda yıllık yüzde 9.90'da anlaştıklarını ve bugüne 
kadar ticari kredilere uygulanmış en düşük faizi hayata 
geçirdiklerini ifade ederek, Hükümetin, KOSGEB aracı-
lığıyla üç yıl vadeli ve faizsiz olarak, 50 bin lira işletme 
kredisi imkânı sağladığını, söz konusu projelerden Türkiye 
çapında 653 bin firmanın istifade ettiğini bildirdi.

“2021'de ticari satışlar başlayacak” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla TOBB'un için-

den Türkiye'nin otomobilini yapacak beş babayiğit çıkar-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Kendimize 
güveniyor, her 
büyük projeye 

rahatlıkla 
başlıyoruz” dedi.



dıklarını dile getiren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, şunları kaydetti: "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 gör-
müyoruz. Türkiye'nin otomobili projesi, 
aynı zamanda ülkemiz sanayisinin tekno-
lojik dönüşümünü de sağlayacak; Türkiye 
ekonomisi ve Türk özel sektörünün, dünya-
da bir marka haline gelmesine büyük katkı 
verecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla Tür-
kiye'nin adeta çehresi değişti. Kendimize 
güveniyor, her büyük projeye rahatlıkla 
başlıyoruz. Ülkemiz ve özel sektörümüz 
için işte bu vizyonun mimarı Sayın Cum-
hurbaşkanımızdır”. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, milletin huzuru ve ülkenin güvenliği 
için Afrin'de mücadele eden askerlerin 
zaferle dönmeleri dileğinde bulundu. 

“Ankara, sadece idari 
bir başkent değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise konuşmasında, "Bazı yazar, çizerler, özel-
likle bizim bu operasyonlarımızı 'Kürtlere 
karşı yapılmış operasyonlar' olarak ilan edip 
hedeften saptırma gayreti içine giriyorlar. 
Şunu çok açık, net söylüyorum, bizim Kürt 
vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur 
ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. 
Olay terör koridorunu bizim yok etme me-
selesidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sa-
nayi Odası’nın bir gelenek haline getirdiği 
törende katılımcılarla birlikte olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödül 
alan 54 şirketi ve yöneticilerini tebrik etti.

Ankara'nın sadece idari bir başkent 
olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kentin aynı zamanda sanayinin 
ve ticaretin merkez şehirlerinden biri hali-
ne geldiğini söyledi. Dünyada Ankara gibi 
sonradan başkent ilan edilmiş şehirlerin, 
genellikle sadece bürokratik kuruluşlar-
dan ve onların destek unsurlarından iba-
ret olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ankara'nın ise sanayide, ticaret-
te, tarımda, eğitimde, kültür ve sanatta 
iddia sahibi bir şehir olduğunu ispat et-
tiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ili sı-
nırları içinde faaliyet gösteren 13 organize 
sanayi bölgesinin üretimin her alanında 

Türkiye ve dünyaya hizmet verdiğini be-
lirterek, bunlardan üçünün Ankara Sanayi 
Odası tarafından kurulduğunu söyledi.

Ankara'nın öne çıkan sanayi kuruluşları-
na bakıldığında, savunma sanayi, otomotiv 
ve enerji şirketlerinin dikkat çektiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara, 
geleceğin sektörleri olan bu alanlarda iyi 
bir damar yakalamış durumda. Hele hele 
savunma sanayi noktasında. Önümüzdeki 
dönemde bu potansiyeli daha da geliş-
tirerek, Ankara'nın sanayi ve ticaretin de 
başkenti olma vasfını güçlendireceğinize 
inanıyorum. Başkent sanayimizin bugün-
lere gelmesinde emeği, katkısı, alın teri 
olan herkesi saygıyla, kaybettiklerimizi de 
rahmetle yad ediyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci de Türkiye'de 2002 yılında 33.7 milyar 
dolar olan imalat sanayisi ihracatının geçen 
yıl dört kattan fazla artarak 147.2 milyar 
dolara ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki 
dönem, 2023 hedeflerimize doğru hızla 
yürüdüğümüz bir dönem olacak" dedi.

İş hacimleri, yatırımları ve Ar-Ge ça-
lışmalarıyla Ankara'ya, bölgeye ve ülke 
ekonomisine güç katan iş adamlarını ve iş 
kadınlarını tebrik eden Tüfenkci, "Bu ödül 
töreninin Sayın Cumhurbaşkanımızın ka-
tılımıyla Külliye'de yapılıyor olması, iş dün-

yamıza verilen desteğin en üst düzeyde 
olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

“Türkiye, ihracatta ciddi 
bir yükseliş ve hız yakaladı”

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin ve Anka-
ra'nın iktisadi hayattaki başarısının öncelik-
le iş adamlarının başarısı olduğuna işaret 
ederek, Ankara'nın özellikle son dönemde 
memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden 
sıyrılarak, bir sanayi kenti kimliğine de bü-
rünmeye başladığını söyledi.

Ankara'nın, yeni açılan organize sanayi 
bölgeleri, fabrikaları ve işletmeleriyle değer, 
hizmet ve istihdam ürettiğini vurgulayan 
Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin son 15 yılda ih-
racatta ciddi bir yükseliş ve hız yakaladığını 
ifade etti.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir ise Türkiye'nin belirlenen ekonomik 
hedeflere ulaşması için orta teknoloji tuza-
ğından sıyrılarak yüksek teknolojiye sıçraması 
gerektiğini belirterek, "Türkiye'de bu sıçrama-
ya öncülük edebilecek en önemli ilimiz An-
kara'dır. Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak 
ilan edilmesi ve kamusal politikaların buna 
göre hayata geçirilmesi gerektiğini düşünü-
yoruz" dedi. Özdebir, Türkiye ekonomisinin 
büyümesinin sürdürülebilir olması açısından 
ileri teknolojinin önemine dikkat çekti.
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TOBB ULUSAL

TOBB ve Mastercard işbirliği ile “Güvenli Ödeme Teknolojileri Konferansı” 
düzenlendi. Konferansa katılan uzmanlar, tüm kurumların işbirliği içinde çalışması 
gerektiğine dikkat çekerken, bilgi alt yapısı ve uyarı sistemlerinin oluşturulmasının 
yanı sıra yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu belirtti.

“Ödeme teknolojileri için 
kurumlar işbirliği yapmalı”

Ö
deme sistemlerinin önde gelen markaları ile hü-
kümet kurumlarından temsilciler, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mastercard işbirliği ile 

Ankara’da düzenlenen “Güvenli Ödeme Teknolojileri Kon-
feransı”nda buluştu. Katılımcılar paneller aracılığı ile risk, 
güvenlik, inovatif ödeme teknolojileri gibi birçok konuyu 
uzmanlarından dinleme fırsatı buldu. Güvenli ödeme için 
ödeme teknolojileri şirketleri, devlet, banka ve şirketlerin 
ayrı ayrı tedbir almasının yetmediğinin vurgulandığı 
konferansta, tüm kurumların işbirliği içinde çalışması, 
bilgi alt yapısı ve uyarı sistemlerinin oluşturulmasının 
yanı sıra yasal düzenlemelerin zorunlu olduğu belirtildi. 
Konferansın açılış konuşmaları TOBB Başkan Yardımcısı 
Halim Mete, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel 
Müdürü Yiğit Çağlayan tarafından yapıldı. 

"Dijital okuryazarlık oranı düşük"
Halim Mete, “Şu an cebinde akıllı telefonu olan herkes 

bir ülke başbakanı veya cumhurbaşkanı ile aynı bilgilere 
ulaşma imkanına sahip. E-ticarette önümüzde çıkan te-
mel konulardan biri KOBİ’lerin bilgi eksikliğinden kaynaklı 
alt yapı eksikliği, diğeri ise dijital okuryazarlık oranının 
düşüklüğü. Bunları yükselterek ödeme teknolojilerine 
olan güveni artırmak kritik” dedi. 

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü 

Yiğit Çağlayan da “Türkiye’de teknolojik yeniliklere me-
raklı, kullanma konusunda cesur bir genç kuşak var. 
Bankalarımız ise yeni teknolojileri kullanıcılarına sunma 
konusunda çok atikler. Bu sebeple ödeme sistemleri 
konusunda dünyadaki gelişmiş ülkeler arasındayız di-
yebiliriz. Hatta Türkiye, bankacılıkta dijitalleşme, fintech 
yatırımlar, kartlı ödeme sistemleri açısından dünyaya de-
neyimlerini aktaracak konumda. Bu açılardan bankacılık 
ve fintech alanında yabancı yatırımcılar için çok cazip bir 
ülke” şeklinde konuştu. 

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar 
moderatörlüğünde gerçekleşen “Teknoloji için Güvenlik, 
Güvenlik için Teknoloji” panelinde, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Ba-
şar, BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet 
Yılmaz, Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem Ki-
baroğlu, TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve Ödeal 
Kurucusu Fevzi Güngör görüşlerini paylaştı. 

“Müşteri bilgilerinin güvenliği sağlanmalı”
Kurumlar arası işbirliğinin önemine özellikle dikkat 

çeken Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem 
Kibaroğlu, “Ödeme sistemleri kuruluşlarının yapması 
gereken sağlıklı bir yasal alt yapıyla, müşteri bilgilerinin 
güvenliğinden kesinlikle ödün vermeden, tüketicinin 

TOBB Başkan 
Yardımcısı Halim 

Mete, konferansta 
“KOBİ’lerin bilgi 

eksikliği”nden 
bahsetti.
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ihtiyacına yönelik pratik çözümler 
sunmak. Markaların sakladıkları bil-
gilerin güvenliğini sağlayacak bir 
alt yapı kurmaları, Mastercard gibi 
ödeme teknolojileri şirketlerinin do-
landırıcılığı daha oluşmadan tespit 
eden, uyaran sistemler geliştirme-
leri, devletlerin yasal düzenlemeler 
yapmaları ve tüm bu bileşenlerin 
birbirleriyle iletişim halinde olmaları 
esas” dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Başar, mevzuatla ilgili bilgi-
lendirme yaparak, “2011 yılında bize 
verilen e-ticareti düzenleme görevi 
ile elektronik ticareti geliştirmeye 
yönelik çalışmalara başladık. Özel-
likle bu yıl içinde güven damgasına 
ve elektronik ticaret sitelerinin kayıt 
altına alınmasına yönelik olarak iki 
adet tebliğ çıkarttık. ETBİS ve güven 
damgası ile elektronik ticarette kar-
şılaşılan en önemli sorun olan güven 
sorunun çözüleceğini düşünmekte-
yiz” şeklinde konuştu. 

Dolandırıcılıkların önlenmesi
BDDK Finansal Tüketici İlişkileri 

Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz ise son 
yıllarda ülkemizde sosyal mühendis-
lik yoluyla yapılan dolandırıcılıkların 
önlenmesi kapsamında kurumların 
önemli adımlar atarak kararlar aldığı-
nı belirtti. Yılmaz, “BDDK tarafında da 
kartların e-ticarete açık veya kapalı 
olmasının müşteri tercihine bırakıl-
ması yönünde karar alındı ve sis-
temsel geçişlerin tamamlanması ile 
beraber bankalara Ocak 2018 sonu-
na kadar süre verildi. Süre sonunda 
kapanan kart sahipleri ise diledikleri 
zaman bankalarıyla iletişime geçe-
rek kartlarını e-ticarete açtırabilirler” 
şeklinde konuştu. 

TOBB E-ticaret Meclis Başkan 
Yardımcısı ve Ödeal Kurucusu Fevzi 
Güngör, “Türkiye e-ticaret dolandırı-
cılığında dünya ortalamalarının al-
tında bir orana sahiptir. Ayrıca Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurduğu 
ETBİS ve çalışmalarını yürüttüğü 
güven damgası sistemi sayesinde, 
e-ticaret sektöründeki kayıt dışı fir-
malar ayırt edilebilir” dedi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Google Türkiye tarafından düzenlenen 

Kadın ve Teknoloji Paneli, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-
nay’ın katılımıyla İstanbul Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ha-
lim Mete yaptığı konuşmada, bugüne kadar 
yaşanan sanayi devrimlerinin, kadınları eko-
nomide dezavantajlı bir konuma düşürdüğü-
nü, yeni sanayi devrimindeyse işler değişerek, 
kas gücünün yerini, akıl ve dijital teknolojinin 
aldığını söyledi.

“Türkiye’nin geleceğinin 
inşaasında öncü olacağız”

Bunun Türkiye için çok önemli bir fırsat 
olduğunu belirten Mete, “Zira gençlerimiz ve 
kadınlarımız, dijital çağa çok daha kolay uyum 
sağlıyor. Bu yeni çağın gerektirdiği yetkinlik-
ler, erkeklerden daha çok, kadınlarda bulu-
nuyor. Bu nedenle, interneti ve teknolojiyi, 
kadınlarımız için çok kıymetli bir imkân olarak 
görüyorum. Günümüzde girişimcilik ikiye ay-
rılıyor. Bir tarafta, eski usul çalışan, geleneksel 
yöntemlerle kısıtlı kalanlar var. Bunlar dünün 
büyükleri, ama yarın geride kalacaklar. Diğer 
taraftaysa dijital platformları etkin kullanıp, 
ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar 
var. İşte gelecek burada. Biz, kadınlarımızın 

bu ikinci grupta yer almasını istiyoruz” dedi.
Turkcell ile birlikte "Geleceği Yazan Kadın-

lar" projesini hayat geçirdiklerini anımsatan 
Halim Mete, 18 ilde 1400 kadına, kodlama ve 
iş planı hazırlama eğitimi, girişimci gençlere 
dijitalleşme eğitimi verdiklerini ifade etti.

Mete, bu eğitimlerle KOBİ’lere dijital dünya-
da etkin bir şekilde var olmaları için yapmaları 
gerekenleri öğretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kadınların, Türkiye’nin dijital geleceğinin 
inşasında öncü olacaklarına inandıklarını ifa-
de eden Halim Mete, “Ülkemizi daha zengin 
yarınlara kadınlarımız taşıyacak. Zira sadece 
erkeklerle ancak bu noktaya gelebildik. Daha 
güçlü ve zengin bir Türkiye ancak kadınların 
hak ettikleri yere gelebilmesiyle mümkün olur. 
Şunu da hep aklımızda tutalım. Aklın cinsiyeti 
olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin 
cinsiyeti olmaz” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya da bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin, hayatın her alanında insanlığa büyük 
kolaylıklar sağladığını ve bilgiye erişimin artık 
parmakların ucunda olduğunu söyledi.

Bakan Kaya, eğitimden sağlığa, iş hayatın-
dan sosyal ilişkilere kadar pek çok konuda tek-
nolojinin sunduğu araçlardan faydalanıldığını, 
hükümetleri döneminde bu alanda çok önem-
li mesafeler kaydedildiğini vurgulayarak, Türk 
milletinin, bilim ve teknolojide öncülük et-
miş nice değerler yetiştirmiş bir medeniyetin 
mensupları olduğunu dile getirdi. 

“Girişimcilere dijitalleşme eğitimi verdik”
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TOBB ULUSAL

İ
şçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabu-
luculuk sistemini dava şartı haline geti-
ren düzenleme, 1 Ocak 2018 itibariyle 

yürürlüğe girdi. 
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulu-

nan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculu-
ğun dava şartı olması ile iş dünyasına yeni 
bir soluk geleceğini vurguladı. 

Yeni düzenlemede emeği geçen herkese 
teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
TOBB olarak sistemin başarısı için, üzerleri-
ne düşen ne varsa yapmaya devam ede-
ceklerini bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bundan 
böyle arabuluculuk görüşmeleri sonunda 

anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerin-
de anlaşılmış olan hususları tekrar dava 
konusu yapmasının mümkün olmadığına 
işaret ederken, düzenlemenin iş dünyası 
için önemli bir zaman tasarrufu sağlaya-
cağını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu 
sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, 
potansiyelini ve zamanını başka işler için 
kullanabilecektir” dedi.

Emsal kararlar 
oluşmasını engelleyecek

Emsal karar uygulamasının, klasik yargıla-
ma usulleri içerisinde, iş dünyası için büyük 
bir sorun olduğuna dikkat çeken TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, arabuluculukta anlaşma 
metni gizli olacağından, bu durumun bir 
sorun olmaktan çıkacağını dile getirdi. 

Tüm tarafların ve arabulucunun bu giz-
liliğe uymak zorunda olduğunu hatırlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin 
iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenil-
mesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle, yıllar-
ca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile 
son bulacağını düşündüğünü dile getiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Vakit nakittir” 
sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bah-
setti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu arabu-
luculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm 
üretememeleri halinde, arabulucunun bir 
çözüm önerisi getirebileceğini de bildirdi. 

 
Sistem nasıl ilerleyecek?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni düzen-
lemeler ışığında sistemi şöyle özetledi: “İşçi 
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade ta-
lepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun 
dava şartı haline gelmesi ile birlikte, taraflar 
artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu de-
neyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması 
halinde mahkemeye başvurabilecekler. 

Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büro-
ları üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapılan 
arabuluculuk başvurusunu üç hafta içinde 
sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması 
halinde ilk iki saatlik ücret, Adalet Bakanlığı 
bütçesinden karşılanacak. 

Taraflardan birinin, ilk toplantıya katıl-
maması sebebiyle arabuluculuk faaliye-
tinin sona ermesi durumunda toplantıya 
katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek 
ve bu taraf davada kısmen veya tamamen 
haklı çıksa bile, yargılama giderinin tama-
mından sorumlu tutulacak”.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul 

Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın ve-
fatından sonra İTO Başkanlığı’na seçilen Öztürk 
Oran’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Çağlar'a 
rahmet diledi. Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın, İTO Baş-
kanlığı görevini başarıyla sürdürdüğünü, TOBB'un 
çalışmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

İTO Başkanı Oran’a ziyaret 

"Arabuluculuk"ta yeni dönem
İş dünyasında yeni bir dönem başladı. 1 Ocak 2018 itibariyle işçi ve 
işveren uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sistemi dava şartı haline geldi.
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