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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Eko-

nomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Baka-

nı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis 

Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş 

insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Kon-

ferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  

Şura’da iş dünyasının temsilcileri so-

run ve çözüm önerilerini birinci ağızdan 

“Türkiye’yi yeniden tempolu 
büyüme sürecine kavuşturacağız”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında yaptığı 
konuşmada, “Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Türk 
özel sektörü, yani bizler de dün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha 
müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile 

paylaşma imkânı buldu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

konuşmasında, 2003 yılında başlayan 

Ekonomi Şuraları’nda hep yanlarında ol-

dukları ve iş dünyasına destek verdikleri 

için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’a teşekkür etti.

“En büyük teşvik devletimizi 

yanımızda görmektir”

2017’de iş dünyasının istihdam ve ya-

tırımda rekorlar kırdığını hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019’da 

da yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel sektöre 

desteğinin devamını isteyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Şu an bu salonda, 81 il ve 

160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri 

olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunu-

yor. Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir me-

sai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını 

çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece 

tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sı-

kıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. 

Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz şimdi 

tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlık-

lara göre tasnif ediyoruz. Şura’dan sonra 

tamamını size ve her birini ilgili kamu ku-

rumlarına ileteceğiz” dedi.

İş dünyası için en büyük teşvikin dev-

letini yanında görmek olduğunu bildi-

ren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizin 

liderliğinizde, gündeme getirdiğimiz her 

konunda, geçmişte olduğu gibi, çözüm 

sağlayacağınıza inanıyoruz. İşte bununla 
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ilgili pek çok örneği, şu geçtiğimiz birkaç 

ayda yaşadık. Kısa çalışma ödeneği ve as-

gari ücret desteği artışıyla, firmalarımızın 

üstündeki yükleri azalttınız.

İç piyasaya destek için, dört sektörde 

KDV ve ÖTV indirimi yaptınız. Bankaların 

yüksek faiz uygulaması yüzünden, büyük 

sıkıntı yaşadığımız, krediye erişimde, aylık 

yüzde 1.54 faizle KOBİ’lere kredi imkânı 

sundunuz. Mera fonu gibi ciddi bir yükün 

kaldırılmasını sağladınız. Kamu müteah-

hitlerine tasfiye ve devir hakkı tanıdınız. 

Uzun yıllardır beklediğimiz, ticari hayata 

büyük kolaylık getirecek, devlet destekli 

ticari alacak sigortasını başlattınız. Meslek 

liselerinde 81 ilde kamu-özel sektör işbirli-

ğini tabanda sağlayacak projeyi de hayata 

geçiriyorsunuz. Yine bu vesileyle, aramızda 

bulunan Sayın Bakanlarımıza tüm bu icra-

atlar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İş ve yatırım ortamında 

17 basamak yükseldik”

Dünya Bankası’nın Doing Business ra-

poruna göre Türkiye’nin, 2018’de en çok 

reform yapan ilk 10 ülke arasında yer al-

dığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, ülke olarak iş ve yatırım ortamında 17 

basamak birden sıçrayarak, 60. sıradan 43. 

sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya 

yükseldiklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, 

Hükümetin istihdam, ticaret ve sanayiyi 

destekleyen adımları ile her kesime doku-

nan müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve 

şevkini artırdığını ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Son üç ayda TOBB olarak bir ilki daha 

gerçekleştirdik. Bankalarla birlikte tüm Ana-

dolu’yu dolaştık. 81 ilden tüccar ve sanayi-

cilerle bir araya geldik. Burada şunu gördük 

KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı nakit açığı. 

Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yük-

sek kredi faizleri bir türlü reel sektörümüzün 

yakasını bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi 

kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor ne de iş 

hacmimizi artırabiliyoruz. İşte bu ortam-

da, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz 

hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve 

moral veriyor. Bizler de Sizin, bu konudaki 

çağrınıza ilk ve en somut katkıyı verdik. 

TOBB, Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını 

bir araya getirdi. Bugüne kadar ülkemizde 

ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz 

oranıyla, KOBİ’lerimize nefes kredisi temin 

ettik. Yaklaşık 100 bin KOBİ'mize, 12 milyar 

lira, düşük faizli kaynak sağladık. Sizin ta-

birinizle “finansmanda inovasyon” yaptık.

“Dışarıda hava bozarken

içerde safl arı sıklaştırmalıyız”

Avrupa’da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, 

Rusya-Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, 

Irak ve Suriye’deki durum, küresel ticarette 

büyüyen korumacılık eğilimleri, dünyada 

ticaret, yatırım ve fon akışını olumsuz etki-

liyor. Dışarıda hava bozarken, içerde safları 

sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda elde 

ettiği tüm kazanımların temelinde güven 

ve istikrar yatıyor. Bizler, bunların değerini 

çok iyi biliyoruz. Güveni ve istikrarı muha-

faza etmeliyiz ki ekonomide yeni bir atılım 

daha başlatalım, reform ateşini güçlen-

direlim. Özellikle de sizin önderliğinizde 

başlatılacak, cesur ve ezber bozan yeni 

bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi 

öne çıkaracaktır. Ben şuna inanıyorum bu 

tekerlek bu tümsekte kalmayacak, Allah’ın 

izniyle tüm bunları aşacak, yola devam 

edeceğiz. Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden 

tempolu büyüme sürecine kavuşturaca-

ğız. Türk özel sektörü, yani bizler de dün 

olduğu gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, 

daha zengin, daha müreffeh yapmak için 

üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz.”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ise TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye 

Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, 

toplantının hayırlara vesile olmasını temen-

ni ederek başladı.

Toplantıya katılanların aynı zamanda 

şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna de-

ğinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki 

kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz mekaniz-

manın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan 

sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve sektör-

lerinize dair görüşleri bizim için daima yol 

gösterici olmuştur" dedi.

Son 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat birlikte 

büyüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı siz-

lerle birlikte dünyaya açtık. Teknolojiyi, e-ti-

careti, yeni sektörleri sizlerle birlikte ülkemi-

zin gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının 

yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mes-

leki yeterlilikten finansmana erişime kadar 

pek çok çalışmayı sizlerle birlikte hayata 

geçirdik. İş yapılmasının önündeki engel-

leri sizlerle birlikte tespit edip kaldırdık. 

Yatırım ortamını sizlerle birlikte iyileştirdik. 

Kısa çalışma ödeneğini, Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun prim borçlarının vadelendi-

rilmesini, asgari ücret desteğini, lisanslı de-

poculuk desteğini, KDV, ÖTV indirimlerini, 

kredi yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini, 

KOBİ kredilerinin yaygınlaştırılmasını, ihra-

cat kapama sorunlarının çözümünü, ticari 

araç kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve 

diğer pek  çok uygulamayı sizlerle birlikte 

gerçekleştirdik." 


