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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI’NA TAM 

DESTEK GELDİ. TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, “81 

İL VE 160 İLÇEDEKİ ODALARIMIZ VE BORSALARIMIZLA 

BİRLİKTE ENFLASYONLA MÜCADELEYİ 

SAHİPLENECEĞİZ VE FİRMALARIMIZIN EN GENİŞ 

ŞEKİLDE KATILIMI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” DEDİ.

TOBB 
“ENFLASYONLA 

MÜCADELE”Yİ 
SAHİPLENDİ
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak tarafından açık-

lanan Enflasyonla Mücadele Programı’nı 

desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 il-

çedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte 

Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve 

firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için 

çalışacağız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yazılı açıkla-

masında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye bir 

defa daha devlet-millet birlikteliğiyle top-

yekûn bir iktisadi mücadele başlatmıştır. Ha-

zine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazır-

lanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın 

liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele 

Programı’nı makroekonomik istikrar için son 

derece önemli buluyor ve destekliyoruz.

Zira artan enflasyon, girdi ve finansman 

maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı 

olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla müca-

deleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına 

özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev 

hepimizindir. 

Enflasyonla mücadele aynı zamanda 

işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi mali-

yetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, 

devletimizle birlikte topyekûn bir duruş 

sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır. 

Bu çerçevede TOBB ile Odalar ve Borsalar, 

her milli konuda olduğu gibi bu konuda 

da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 

160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla 

birlikte enflasyonla mücadeleyi sahiple-

neceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde 

katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir 

diğer büyük sorun olan ve uzun süredir 

talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV 

iade süreçlerini hızlandırma planı için de 

Sayın Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. 

İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör arasındaki 

güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden 

geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak 

ve yeniden tempolu ve istikralı büyüme 

sürecine gireceğiz.”

Enfl asyona karşı 

topyekun seferberlik!

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele 

Programı"nı ilgili bakanlar ve iş dünyası 

temsilcilerinin katıldığı toplantıyla açıkladı. 

Firmalar, yeni açıklanan logo ile birlikte 

ürünlerde asgari yüzde 10 indirim uygula-

yacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 

bankalar yüksek faizle kullandırılan kredi-

lerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim ya-

pacak. İşletmelerin kullanacakları TL cinsin-

den kredilere, yüzde 14'e kadar finansman 

desteği sağlanacak. İş dünyası temsilcileri 

ve bakanlar, Albayrak'ın açıklamaları ön-

cesinde kısa değerlendirmeleri ve alınacak 

önlemleri paylaştı. 

İşletmelere fi nansman desteği

Programın açılış konuşmasını yapan 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hü-

seyin Aydın, “Bankalar olarak ekonominin 

finansmanı için kaynak bulmaya ve finans 

sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz 

hadlerinin daha aşağı seviyede olması için 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-

rank da toplantıda yaptığı konuşmada, enf-

lasyonla mücadelenin sadece devletin değil, 

özel sektör de dahil olmak üzere ekonomi-

nin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğu 

olduğunu vurguladı.

Bugün bu bilinçle bir araya geldiklerini 

belirten Bakan Varank, "Bu güçlü birlikte-

liği ortaya koyarak, inanıyorum ki bu mü-

cadelede önemli adımlardan birini atmış 

bulunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

olarak biz de tüm paydaşlarla birlikte ortaya 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak'ın koordinesinde açıklanan 
"Enfl asyonla Topyekun Mücadele 
Programı" kapsamında oluşturulan 
"enfl asyonlamucadele.org.tr" internet 
adresi "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle 
faaliyete geçti. Sitenin görselinde, 
Türkiye haritası üzerinde "Enfl asyonla 
Topyekun Mücadele" ibaresi yer aldı.
Sitenin oluşturulma amacının 
aktarıldığı açıklamada, Türkiye'nin 
2019-2021 yıllarını kapsayan ve 
ekonomide iş planını ortaya koyan 
Yeni Ekonomi Programı'nda temel 
politikaların kurgulandığı alanların 
başında "enfl asyon ile mücadele"nin 
geldiği ifade edildi.

Enfl asyonla mücadeleye 
internetten takip
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vadeli Libor oranında yeni bir destek veri-

yoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir 

finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz. 

KOSGEB'i enflasyonla mücadelede önem-

li bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce 

ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, 

derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve 

uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o 

destek ve önlem paketinde geri ödemeli 

destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 

30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan et-

miştik. Bu süreyi üç ay daha uzattığımızı ilan 

ediyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB'e 

olan borçlarına toplamda bir yıllık erteleme 

sağlamış oluyoruz."

Yüzde 25'e kadar ilave 

destek sağlanacak

Bakan Varank, yatırım maliyet artışlarına 

karşı destek programını da hayata geçi-

receklerini aktararak, "KOSGEB tarafından 

destek kararı alınan üç farklı programla top-

lamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat 

yatırımına, yüzde 25'e kadar ilave destek 

sağlayacağız" dedi.

Cari açık verilen orta yüksek ve yüksek 

teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bü-

tüncül bir Yerlileştirme Programı'nı ilan ede-

cekleri bilgisini veren Bakan Varank, şunları 

söyledi: "Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde önce-

liğimiz, bu ürün gruplarına yönelik olacak. 

konan Enflasyonla Topyekun Mücadele 

Programı'na tam destek veriyoruz. Bağ-

lı kurumlarımızla birlikte, elimizdeki tüm 

araçları ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz" 

diye konuştu.

Varank, bakanlık olarak enflasyonla mü-

cadelede atılacak yeni adımlardan bahsede-

rek, şunları kaydetti: "Öncelikle, finansman 

maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat 

artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman 

Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İş-

letmelerimizin kullanacakları TL cinsinden 

kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman 

desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak 

olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün 
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Böylece, döviz kuru artışından kaynaklı 

enflasyonun sınırlandırılmasına destek 

olacağız. Ayrıca, Stratejik Ürün ve Teknoya-

tırım Destek Programları kapsamında, cari 

açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının 

yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan 

yatırım desteğini başlattık. İkinci çağrı 

için hazırlıklarımızı tamamlanmak üzere-

yiz. Yerlileştirme programı kapsamındaki 

ikinci çağrımızda, en az 1.5 milyar liralık 

yeni yatırıma destek vereceğiz. Böylelikle, 

ithalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılma-

sını hedefliyoruz. Yerlileştirme politikala-

rımız ithal edilen enflasyonu azaltmanın 

yanı sıra katma değerli üretimi artırıp dış 

finansman ihtiyacını azaltmaya da ciddi 

katkı sağlayacak."

İthalata bağımlılık azaltılacak

Bakan Varank, cari açığı azaltmak için, 

Proje Bazlı Teşvik Programı vasıtasıyla yük-

sek katma değerli stratejik üretimi destekle-

diklerini vurgulayarak, teşvik kapsamındaki 

yeni ve büyük ölçekli yatırımlarla üretim 

maliyetlerini düşürerek, enflasyonla müca-

deleye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

TSE ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nu 

da bu mücadeleye dahil ettiklerini anlatan 

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Belgelendirme ücretleri, tasarım, 

marka ve patent tescil hizmetleri için ilan 

ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 sonuna 

kadar devam edecek. Kısaca toparlamak 

gerekirse, Bakanlık olarak finansman mali-

yetlerini indiriyoruz, yurt içi katma değerli 

üretimi destekliyoruz, ithalata bağımlılığı 

azaltıyoruz, bakanlığımız uhdesindeki bel-

gelendirme ve tescil işlemlerinde indirime 

devam ediyoruz. Politikalarımızın ortak 

özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini 

düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlata-

rak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli 

üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, 

enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz."

Bakan Varank, enflasyonla mücadelede 

kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yüksek 

katma değer üreten bir ekonomi olduğunu 

vurgulayarak, bu nedenle bakanlık olarak 

"Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" diyerek yol 

haritaları, yeni destek paketleri ve politikalar 

ürettiklerini söyledi.

Açıkladıkları her politikayı kararlılıkla ha-

yata geçirdiklerini ve gelişmeleri yakından 

takip ettiklerini belirten Bakan Varank, "Enf-

lasyonla mücadeleye bu bütüncül bakışla 

tam destek vermeye çalışıyoruz. Daha çok 

çalışacak, daha çok üretecek, milletimizin 

refahını daha da yükselteceğiz. Bundan 

hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. 

Enflasyonla mücadele için elini taşın altına 

koyan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız 

başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza te-

şekkür ederim" dedi.

Marketlerden yüzde 10 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-

li ise yaptığı konuşmada, Et ve Süt Kuru-

mu’nun 10 kalem üründe yüzde 10 indirim 

yapacağını açıkladı.

Gübre fiyatlarında da indirime gidile-

ceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu-

günden geçerli olmak üzere sıvı ve toz 

gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 

10 indirim uygulanacak" dedi.

Market zincirlerinin de indirime gidece-

ğine işaret eden Bakan Pakdemirli, "Market 

zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli 

olmak üzere 50 üründe iki ay boyunca yüz-

de 10 indirim yapacak" diye konuştu.

"Emekçiyi de işvereni de 

enfl asyona ezdirmeyeceğiz"

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk da şunları söyledi; 

"Emekçileri enflasyon karşısında ez-
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dirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz. 

İşvereni de koruyacağız. İşvereni destek-

lemek için politikalar geliştirmeye devam 

edeceğiz. Yapısal reformlar konusunda 

enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. 

Birçok reform paketi programın içinde yer 

alacak. İstihdamı destekleyecek yeni prog-

ramlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödene-

ğini yakın zamanda planlıyoruz."

Kaan: Üzerimize düşen 

görevi yapmaya hazırız

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan 

da "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya 

hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyon-

la topyekun mücadele sonuna kadar des-

teklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise konuş-

masında şunları söyledi: Enflasyonla Mü-

cadele Programı, zorlu dönemden çıkışın 

en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu 

programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk 

almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. 

Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki 

adım, sıkı para politikası ve bunu destek-

leyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye 

politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir 

güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir 

hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekono-

mimizi fazlasıyla güçlendirecektir

Bakan Albayrak: İndirim 

kampanyası başlatıyoruz

İş dünyası temsilcileri ve bakanların 

ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak "Enflasyonla Topyekûn Mücadele 

Programı"nın detaylarını paylaştı.

Bakan Albayrak, açıklayacakları prog-

ramla yatırımcı güvenini çok daha ileriye 

taşıyacaklarını belirterek, "Girdi maliyetlerini 

düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin 

firmalarımızı zarara sokmayacak ve işsizliği 

artırmayacak bir program üzerinde çalış-

tık." dedi. Ekonomideki gelişmelere ilişkin 

değerlendiren Bakan Albayrak, "Spekülatif 

ataklar Ağustos ve Eylül ayı ile birlikte püs-

kürtülmüştür" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Bugün kâr artırma 

amacıyla yapılacak her girişim, yakın gele-

cekte daha büyük zararlara neden olacaktır" 

değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon 

mücadelesini firmaların da destekleyeceği-

ne işaret eden Bakan Albayrak, şöyle devam 

etti: "Bu mücadeleye katılacak tüm firmala-

rımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüz-

de 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti."

Mücadeleye ilişkin detayları paylaşan 

Bakan Albayrak, "Yıl sonuna kadar elektrik 

ve doğal gaza zam yapılmayacak" dedi.

Çalışmalar kapsamında işletmelerin de 

destekleneceğini bildiren Bakan Albayrak, 

"İşçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşa-

masında işletmelerimize destek vereceğiz" 

diye konuştu.

Kredileri de değerlendiren Bakan Al-

bayrak, şöyle konuştu: "1 Ağustos’tan iti-

baren geçerli olmak üzere bankalarımız 

yüksek faizle kullandırdığı kredilerde yüzde 

10 indirim yapacağını söyledi."


