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ESKİŞEHİR

Türkiye Savunma
Sanayi Meclisi’nin
toplantısına Milli
Savunma Bakanı
Hulusi Akar da
katıldı.

“Askeri gücü korumanın
yolu güçlü ekonomidir”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın en etkili askeri gücüne sahip
dokuzuncu ülkesi olduğuna işaret ederek, “Yakın gelecekte bu gücü korumanın yolu, güçlü
ekonomi ve yüksek teknolojiye yatırımdır. Son dönemde bu doğrultuda hızlı adımlar attık” dedi.

T
Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Eskişehir Hava Fabrikası’nda
düzenlenen Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin toplantısına katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı
konuşmada, 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma
sanayi dışa bağımlılık oranının yüzde 35'ler seviyesine
indiğini hatırlattı ve Türk havacılık ve savunma sanayi
cirosunun 7 milyar dolara çıktığını bildirdi.
Dört Türk firmasının dünyanın en büyük savunma
şirketleri listesine girdiğini dile getiren TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Aynı zamanda küresel rekabette de
ilerledik. Savunma sanayi sektörü ihracatı 2018’de 2
milyar doları geçti. F-35 ve A-400 gibi, uluslararası dev
projelere katıldık. Antonov gibi dünyanın en büyük
uçağını üreten Ukrayna’ya İHA ihraç etme noktasına
geldik. Tüm bu başarının mimarları olan Savunma
Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Genelkurmayımız ve firmalarımızla iftihar ediyorum. Kamunun
desteği olmasaydı özel sektör; özel sektörün azmi ve
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çalışkanlığı olmasaydı da kamu, tek başına bu başarıyı
gerçekleştiremezdi” dedi.
“Üretim süreçlerine KOBİ’ler
azami ölçüde dahil edilmeli”
Türk savunma sanayinin; üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, şimdiye kadar yaptıklarından
çok daha fazlasını başaracak potansiyeli bulunduğunu
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun için de savunma sektörü şirketlerinin, üretim süreçlerine, KOBİ’leri
azami ölçüde dahil etmeleri gerektiğini anlattı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Sektörün büyük
oyuncuları ve onların etrafında konumlanan KOBİ’ler
birlikte hareket etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu ‘Savunma sanayimizde hedeflerimize özel
sektörün dinamizmiyle ulaşacağız. Hazırcılık devri bitti.
Hiçbir ürün yurt dışından hazır alınmayacak’ sözleri, Türk
firmalarımız için yerli ve milli üretimi artırmak için, yeni
bir heyecan ve çalışma şevki yaratmıştır. Hedefimiz, ileri
teknolojiye sahip, tasarım ve üretimini kendi yapan, kü-

resel bir oyuncu haline gelmiş Türkiye’dir.
İnanıyorum ki bu hedeflere de ulaşacağız.
Yeter ki bizler ele ele verelim, ortak akıl ve
istişare ederek birlikte çalışalım.”
“Yerli ve milli üretime yeni
bir ivme daha kazandırıldı”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın
daha önce de Kırıkkale Mühimmat Fabrikası’nda Sektör Meclisi ile bir araya geldiğini
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Kırıkkale’de Sayın Bakanımıza sektörün
taleplerini iletmiştik. Sayın Bakan toplantıdan hemen sonra gerekli talimatları verdi ve sorunlarımız çözüldü. STANAG’lar
(standardizasyon anlaşmaları) Bakanlığımız
web sayfasında yayınlanmaya başlandı.
Yerlileştirme ve millileştirme konularında
çalışmalar başlatıldı. Tesis güvenlik belgesi
ve üretim izin belgelerinin alımı kolaylaştırıldı. Üretim izin belgesine gerek olmayan
ürünler kontrole tabi listeden çıkarıldı. Sayın Bakanımıza sektörümüzün sorunlarını
çözen icracı yönetim anlayışından dolayı
şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.
Bakan Akar’ın tensipleriyle 12 firmanın,
Stratejik İş Birliği Anlaşması yaptığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, böylece
yerli ve milli üretime yeni bir ivme daha
kazandırıldığını ifade etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Atalarımız

asırlar öncesinden şu tavsiyede bulunmuş:
‘Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-ü salâh
(Barış istiyorsan savaşa hazır ol).”
İşte devletlerin kurtuluş başarısı, bu
ibretlik sözde saklıdır. Bugün coğrafyamızdaki şartlar, cenge hazır olmanın da
ötesine ulaşmış, tehdidi yerinde bertaraf
etmeyi zorunlu kılmıştır. Ülkemizin yeni
güvenlik manifestosu, artık, bıçak kemiğe
dayanana kadar sabretmekle kısıtlı değildir. Tehdidi yerinde yok etmek, bize saldırmalarını beklemeden müdahale etmektir.
Zira bu denli netameli coğrafyada, ancak
güçlü olanlar yaşayabilir. Türk ordusu bu
bölgedeki en caydırıcı güçtür.”
“Eksiklerimizi gidereceğiz
yanlışlarımızı düzelteceğiz”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da
konuşmasında Türkiye ve Türk milletinin
emniyetini ve bağımsızlığını sürdürmenin
herkesin sorumluluğu ve görevi olduğunu
söyledi.
Türk savunma sanayisinin önemiyle
ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan
Akar, şöyle devam etti: "Şu anda gelecek
vadeden bir tablo var. Biz de karınca kararınca çalışmak suretiyle, elimizden gelen
katkıları sağlamak suretiyle çok daha ileri
düzeylere götürüp rahat bir nefes alacağız.
Önümüzdeki en önemli karşılaşacağımız

konu, F35'lerin mülkiyeti bize geçtiğinde, buraya geldiğinde toplam 100'den
fazla uçağımız olacak. Onların bakım ve
onarımları da 1'inci Hava Bakım Fabrika
Müdürlüğü’nde gerçekleşecek. Bununla
ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar bütün fabrikalarımızda çok güzel işler
yapıldı. Bunlardan çok daha iyisi yapılacak.
Eksiklerimizi gidereceğiz, yanlışlarımızı düzelteceğiz, istişareye, tartışmaya, öneriye
açık olacağız. Zaman kaybetmeden orta
ve uzun vadede stratejilerimizi, planlarımızı
ayakları yere basacak şekilde yapıp geleceğe emin adımlarla ilerlememiz lazım."
Bakan Akar, savunma sanayisinde yüksek teknolojili işler yapılması gerektiğine
de dikkat çekti. Savunma sanayisinde mevcut potansiyelin kullanılması gerektiğine
değinen Bakan Akar, "Özellikle savunma
sanayi, sadece iç piyasaya dönük planları organize eder şekilde çalışırsa belli
bir süre sonra tıkanıklıklara ve sıkıntılara
sebep olacaktır. Savunma sanayisi, yüksek
teknolojiye dayanmalıdır. Mal ve hizmet
üretiminde ihracat düşünülmelidir. Yurt
dışında müthiş bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı
görüp dostumuz, müttefikimiz, kardeşlerimiz olan ülkeler var. Bunların da ciddi beklentileri ve talepleri var. Bunları da dikkate
alarak bizim üretim organizasyonumuzu
yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu "Türk
özel sektörü olarak
biz geleceğimizden
ümitliyiz” diye
konuştu.

“Reel sektör ve finans sektörü
beraber Anadolu'yu dolaştı”

ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde bir ilki
yapıyoruz. Reel ve finans sektörü hep beraber Anadolu'yu dolaştık. Aslında bu bizim
birbirimizin ayrılmaz bütün olduğumuzun en güzel somut göstergesiydi" dedi.

R

eel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme
Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde basına bir değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın toplantıların
iki tarafın birbirini anlaması ve çözüm yolları geliştirmesi
açısından büyük fayda sağladığına işaret ettiler. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde bir ilki yapıyoruz. Reel
ve finans sektörü hep beraber Anadolu'yu dolaştık. Aslında bu bizim, birbirimizin ayrılmaz bütün olduğumuzun
en güzel somut göstergesiydi" diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, banka genel müdürleri
ve yardımcılarının bu kapsamda sahaya indiklerini, reel
sektör ve bankacıların "aynı masada" olduğuna dikkat
çekerek, "Bu aslında birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, geleceğimiz açısından da umut verici bir gelişme
olduğunun en somut göstergesi. Ortak çözümleri hep
beraber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı süreci de birlikte
atlatacağımızın en somut göstergesi. Biz aynı geminin
içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı olursa finans sektöründe sıkıntı olur, finans sektöründe sıkıntı olursa reel
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sektörde sıkıntı oluyor. Onun için de finansmana erişimi
açık tutmamız lazım" ifadesini kullandı.
“Bunu da aşmasını biliyoruz”
Buna benzer sıkıntıların, 25 yıldır yaşandığını ve aşıldığını dile getiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
"Bunu da aşmasını biliyoruz. Türk özel sektörü olarak
biz geleceğimizden ümitliyiz. Bu tekerlek bu tümsekte
kalmayacak. Çıkarken biraz zorlanırız, inerken hızlanırız.
Şimdi bankalarımız ve Hükümetimizin destekleriyle beraber bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına geldik. Bundan
sonra inşallah önümüz daha açık olacak. Biz ülkemize
güveniyoruz, gelecekte ülkemiz bugünkünden daha iyi
olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Aydın ise açıklamasında, "Makro göstergelerde
güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın
gelmekte olduğunu müjdeliyor" ifadesini kullandı.
Aydın, piyasaların sakinleştiğini, her şeyin beklentiler
doğrultusunda olduğunu söyledi. Faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret eden
Aydın, değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA

“Gümrükler Türkiye'nin en saygın
kurumu haline gelecek”

T

icaret Bakanlığı fuaye alanında Dünya
Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni yapıldı. Törene Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz da katıldı.
Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, gümrüklerde tam dijitalleşmeye,
modernleşmeye, şeffaflaşmaya gitme hedefinde olduklarını dile getirerek, "Biz bu
dijitalleşmeyi ve şeffaflaşmayı sağladığımız

zaman gümrükler Türkiye'nin en saygın ve
prestijli kurumu haline gelecek. Bu gururu
sizinle beraber paylaşacağız" değerlendirmelerinde bulundu. Ticaret Bakanlığı
olarak Türkiye'nin "Ticaretin en kolay ve en
güvenli yapıldığı ülke" olması için çalıştıklarını dile getiren Bakan Pekcan, "Ticareti
kolaylaştırmak için çalışırken ülkemizin güvenliğini de ihmal etmiyoruz. Kaçakçılıkla
mücadelede yaptığımız yatırımlar ve per-

sonelimizin özverili çalışmaları sonucunda
2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon lira
değerinde kaçakçılık olayını önledik. 46
ton 341 kilogram uyuşturucu yakalandı.
Bu noktada sizlere gelecek vizyonumuz ve
hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Bu
rakam bir önceki sene 26 bin ton, ondan
önceki sene 3 bin ton. Yapılan yatırımların
atılan adımların, personelin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı" diye konuştu.

Türkiye Sivil Havacılık
Meclisi, Ticaret Bakanı
Pekcan’ı ziyaret etti

T

ürkiye Sivil Havacılık Meclisi, Başkanlık
Divanı’nı oluşturulan bir heyet ile Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret
etti. Sivil Havacılık Meclis Başkanı Teoman
Tosun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel ve TOBB yetkililerinin katıldığı
ziyarette sektörün son durumu hakkında
bilgilendirme yapılarak, mevcut durum değerlendirmeleri ve stratejileri görüşüldü.

“Tahkimi Türkiye’de tanıtmak
ve anlatmak gerekiyor”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Tahkim Divanı toplantısına
katıldı. Divan üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan ve Tahkimin başarılarını

kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
ticari hayata sağlayacağı katkıları için
tahkimi bütün Türkiye’de tanıtmak ve
anlatmak gerekliliği üzerinde durdu.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
toplantıya ev
sahipliği yapan
Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası
ile Antalya
Ticaret Borsası'na
teşekkür etti.

“Sizlerin sıkıntılarını birinci
ağızdan dinlemiş olduk”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Aramızda Antalya, Burdur, Isparta, Denizli ve
Muğla’dan gelen iş insanları var. Oda ve Borsa başkanları var. Reel sektör ve finans sektörü
el ele bütün Anadolu’yu gezdik. Sizlerin sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemiş olduk” dedi.

R

eel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Antalya Su Otel’de gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın öncülüğünde
yapılan toplantıya banka genel müdürleri, Oda ve Borsa
başkanları, banka bürokratları ile çok sayıda iş insanı
katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, 14’üncü kez düzenledikleri toplantı ile seriyi tamamladıklarını ve tüm Türkiye’ye
ulaştıklarını ifade etti.
Sera yatırımları anlatıldı
Toplantıya ev sahipliği yapan Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası’na teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Aramızda Antalya, Burdur, Isparta,
Denizli ve Muğla’dan gelen iş insanları var. Oda ve Borsa
başkanları var. Biz aslında Antalya ile birlikte tüm Türkiye’yi bitirmiş oluyoruz. Reel sektör ve finans sektörü el
ele bütün Anadolu’yu gezdik. Sizlerin sıkıntılarını birinci
ağızdan dinlemiş olduk.” Toplantıya geçmeden önce TBB
ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın
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ise sera yatırımlarına ilişkin olarak verdikleri kredi paketi
hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantı daha sonra
basına kapalı olarak devam etti.

Antalya TSO’ya ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’nı ziyaret etti. Reel Sektör ile Finans Sektörü
Diyalog Güçlendirme Toplantısı için Antalya’ya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in
misafiri oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada
iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

“İş insanlarını bilgilendirin”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/
Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’nde, Meclis üyeleri ile bir araya geldi.
Üyelerden gelen talepleri, icra makamlarına aktardıklarını belirterek hayata
geçirilen uygulamalar konusunda bilgi
veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler
bölgenizin kanaat önderisiniz. Bölgelerinizdeki iş insanlarını, getirilen imkân ve
teşviklerden yararlanabilmeleri için uyarın.

Onları bilgilendirin” çağrısında bulundu.
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerleri’ni yapmaya 2013 yılında gerçekleştirilen Oda ve Borsa seçimlerinden sonra
karar verdiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, o dönemde yapılan seminerler sonucunda 5 üzerinden 4.8 memnuniyet ile geri dönüşler olduğunu söyledi.
Türk iş dünyası olarak zor bir dönemden geçtiklerini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak sahaya in-

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
( TOBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol
kapsamında IPARD proje hazırlama
eğitimlerine başlandı.
Eğitimin açılış konuşmasını TOBB
Başkan Danışmanı Yiğit Ateş ile Tarım
ve Orman Bakanlığı’ndan Eğitim Sorumlusu Mahmut Göktaş yaptı. Eğitimin açılışına ayrıca Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan
Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü
Şerife Kontoğlu ve Proje Yönetimi Ko-

Yapılan icraatlar
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca,
istihdam, finansman, vergi, mevzuat ve
destekler konularında da takip edilen
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Birlik
ve berberlik vurgusu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa seçimleri
sonrasında tüm Meclis üyelerinin başkan
ve yönetim kurulunun etrafında birleşmesinin ve farklı düşünse bile Meclis’ten
çıkacak kararları, kendi fikri olarak benimsemesinin gerektiğini söyledi.

Edirne’de geçiş belgesi
dağıtım büroları
incelendi

IPARD proje hazırlama
eğitimleri başladı

T

diklerini, 365 Oda ve Borsa başkanı ile
bölge bölge biraraya geldiklerini belirtti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarda Oda ve Borsalardan gelen talep ve
sıkıntıları başta Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek ilettiğini aktardı. Bankalarla
ilgili sıkıntıları çözmek amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldiklerini
ve 13 ilde istişare toplantıları yaptıklarını
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
bankacıların reel sektörün sorunlarını
ilk defa sahaya inerek, birinci ağızdan
dinlediğine işaret etti.

ordinatörü Mecit Ender Kaya katıldı.
Eğitimlere, IPARD desteklerinden
faydalanabilen 42 ildeki 77 Ticaret
Borsası ile Ticaret Borsası bulunmayan illerdeki sekiz Ticaret Odasının
personelleri katılıyor. Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun
uzmanları tarafından IPARD Programı,
Desteklenen Sektörler, Online Başvuru
Sistemi, Başvuru Paketi Hazırlama, İş
Planı, Teknik Projeler, Ödeme Talep
Paketi ve IPARD hakkındaki çeşitli konularda eğitimler veriliyor.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, geçiş belgesi dağıtım işlemlerinin yerinde incelenmesi amacıyla, Edirne Ticaret
Borsası ile Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala
geçiş belgesi dağıtım bürolarını ziyaret
etti. Edirne Ticaret Borsa’sında gerçekleştirilen toplantı ve dağıtım bürolarındaki
incelemelere, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, TOBB TIR ve ATA
Karnesi Müdürü Aslı Gözütok, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü Mahmut Gürses ile Daire
Başkanı Hakan Özdemir katıldı.
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İSTANBUL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
ICC Milletlerarası
Tahkim
Divanı’nın
1923 yılında
kurulduğunu
kaydetti.

“Tahkim, iş yapmanın
olmazsa olmaz koşullarından”
Tahkimin iş dünyası için çok önemli bir konu olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkeyle yaptığınızda, bu
risk daha da büyüyor. Tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri" dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC
Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle İstanbul’da
düzenlenen ICC Türkiye Tahkim Günü Uluslararası Tahkim
Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı
Alexis Mourre’nin açılış konuşmaları ile başladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, ICC’nin dünyada ticaret ve yatırımların artması
için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu
vurguladı. ICC’nin Birinci Dünya Savaşı’nın uluslararası
ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla, bir grup girişimci tarafından, ‘Barışın Tüccarları’ sloganıyla kurulduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünya
çapında barışın ve refahın geliştirilmesi için ön saflarda
yer aldığını söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 100 yılda,
100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1
milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldiğini belirterek, “Yani dünyadaki her üç çalışandan biri ICC üyesi
firmalarda çalışmaktadır. 100 yaşındaki ICC, hem gelişen
hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve
Birleşmiş Milletler’de Gözlemci Statüsü’nü kazanmış, tek
iş dünyası organizasyonudur” dedi.
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“Özel sektör temsilcilerini
bir çatı altında topladı”
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın 1923 yılında
kurulduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
zamanla farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir
çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması ve
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans
kurum haline geldiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 21. asırdaki misyonunu ‘herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası’
olarak yenilediğini belirtti.
Türkiye’de, ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması ve
faaliyetlerinin yürütülmesi görevinin TOBB’a verildiğine
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altında
faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 1934 yılından bu yana ICC’nin Türkiye temsilciliğini üstlendiğini,
ICC’nin çalışmalarına katkı verdiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC’nin temel faaliyet
alanlarından birinin de tüm dünyada kabul gören ve
ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı
amaçlayan iş kurallarını oluşturmak olduğunu belirterek,
“ICC bünyesinde yer alan teknik komisyonlar, birçok
farklı alanda çalışma yapıyor. Bu komisyonlar, uluslararası ticarette iş kurallarını ve uygulamalarını oluşturmayı
hedeflemiştir. Komitemiz, Türk iş dünyasının uluslarara-

sı çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle,
ICC komisyonlarında faaliyetlerini başarıyla
sürdürmekte. İş dünyasını yakından ilgilendiren, uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten, uluslararası standart kurallar bütünü,
INCOTERMS, 2020 yılında yenilenecek. ICC
Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu
tarafından yenilenme çalışmaları yapılan
Incoterms 2020, ICC Türkiye tarafından, ülkemiz iş dünyasının hizmetine sunulacak ve
konuya ilişkin eğitimler düzenlenecek” dedi.
“Tahkim, bizim için
çok önemli bir konu”
Tahkimin iş dünyası için çok önemli bir
konu olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Zira ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkeyle
yaptığınızda, bu risk daha da büyüyor. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini
bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve
yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi
bir ihtilaf durumunda tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş bir
başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları
koruyan bir unsurdur. Bu nedenle tahkim,
artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir” diye konuştu.
1923 yılında ICC’nin tahkim organı olarak kurulan Milletlerarası Tahkim Divanı’nın,
uluslararası ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümünde, dünyanın lider kuruluşu olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları kaydetti: “Çoğu tahkim kuruluşu,
kapsam itibariyle yerel veya bölgesel nitelik
taşımaktayken, ICC Tahkim Divanı tamamen
uluslararası bir yapıya sahiptir. Her kıtada yer
alan 90’dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan
Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, 2018’de 135 ülkeden
842 farklı tahkim davası görülmüştür. Bunlardan 62’si ülkemizden gitmiştir. ICC tahkiminin esnek olması, kurallarının birçok dilde
tercümesinin bulunması, kendisini sürekli
yenilemesi ve çağın gelişmelerine uyum
sağlaması da Divan’ın başarısının altında
yatan diğer önemli unsurlardır.”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da küresel ekonominin farklı kolları ile ilgilenen
uzmanları, hukukçuları, akademisyenleri ve
özel sektör temsilcilerini bir araya getiren
bu konferansı son derece önemli ve faydalı

gördüğünü kaydetti.
“Türkiye, Avrupa’nın en
dinamik ekonomisine sahip”
82 milyon nüfuslu Türkiye’nin 31 yaş
ortalamasıyla Avrupa’nın en dinamik ekonomisine sahip ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi dünya ekonomisine
açıklık oranıyla da Cumhuriyet tarihinin en
yüksek seviyesindedir. Dış ticaret hacminin
milli gelire oranını Mart ayında açıklandığında bunu hep beraber göreceğiz. Türkiye
her zamankinden daha fazla küresel ekonomiye entegredir. Türkiye ekonomisinin
kendisi dışa açık olduğu kadar Türk insanı ve
Türk girişimcisinin iş kültürü de dışa açıktır.
Türk iş alemi oldukça pratiktir, esnektir. Türk
firmalarının küresel ölçekte iş yapma kapasitesi çok geniştir. Bugün dünyanın hemen

her ülkesine ihracatımız var. Türk firmaları
yaklaşık 120 ülkede yatırımcı konumunda,
müteahhitlik firmaları da 123 farklı ülkede
başarılı projelere imza atmış durumdalar.
Bugüne kadar 380 milyar dolarlık proje
gerçekleşmiş durumda. Hizmet ihracatımız
47.8 milyar dolar, mal ihracatımız 168.1
milyar dolara ulaşmıştır.”
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı
Alexis Mourre ise ICC’nin en büyük ve en
başarılı tahkim örgütü olduğunu ve kurum
olarak tarafları cezbettiğini söyledi. Mourre,
tarafsız bir kurum olan ICC’nin 25 dilde
hizmet veren küresel bir kurum olduğunu
anlattı. Mourre, konuşmasında ICC’nin yeni
çalışmaları ve uygulamaları hakkında da
bilgi verdi. Korumacılığa karşı olduklarını
belirten Mourre, “Açık ticareti savunan bir
kuruluşuz. Türkiye bizim için son derece
önemli bir pazar” dedi.
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İZMİR

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
İzmir iş
dünyasından
rehavete
kapılmadan, bu
tempoyu devam
ettirmelerini
istedi.

“Ekonomide yeni atılım dönemi
başlayacağına inanıyoruz”
İzmir Odaları ve Borsalarının ortaklaşa düzenlediği ‘Adım Adım Ekonomi’ toplantısında
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide
yeni bir atılım dönemi başlayacağına inandığını ifade etti.

İ

zmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin ev sahipliğinde,
İzmir iş dünyası sorunlarını ve sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a birinci elden aktarma fırsatı
buldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Albayrak’ın
katıldığı toplantıda ekonomideki gelişmeler istişare edildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasına
birlik içinde bu istişare toplantısını organize eden İzmir
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Ticaret Odası ve İzmir Ticaret
Borsası Başkanlarını tebrik ederek başladı. İzmir’in, pek
çok alanda başarı hikâyeleri yazmış bir şehir olduğuna
işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ege'de küçük
bir liman kasabasıyken, 18. yüzyıldan itibaren, Avrupa’nın en büyük liman kentlerinden biri haline gelmeyi
başardı. İzmir bugün, sekiz üniversitesi, 13 OSB’si, iki
serbest bölgesi, üç teknoloji geliştirme bölgesi ve dört
uluslararası konteyner limanıyla, hem ülkemizin, hem
de Akdeniz çanağının yıldızı. Tek başına milli gelirin
yüzde 6’sını, sanayi üretimi ve ihracatın yüzde 7’sini,
vergi gelirinin yüzde 12’sini ülkemize kazandırıyor. Tüm
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bu başarıların sahibi, İzmirli girişimci kardeşlerimle iftihar
ediyorum” diye konuştu.
"Yükleri azaltan, pek çok
icraat hayata geçti"
İzmir iş dünyasından rehavete kapılmadan, bu tempoyu devam ettirmelerini ve İzmir’i geliştirmeyi sürdürmelerini isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıya
katılarak iş dünyasının sorunlarının çözümü noktasında
destek veren Nihat Zeybekçi ile Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’a teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımızın aramızda olması da kendisinin
hem İzmir’e hem de camiamıza verdiği önemi göstermesi
açısından bizler için çok değerli. Cumhurbaşkanımız ve
Bakanlarımızın katılımıyla, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz,
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda da gündemimizde olan
konuları aktarmıştık. Ege Bölgesi’ni temsilen de sizlerin
taleplerini, Ender Kardeşim sunmuştu.
Hükümetimize ilettiğimiz konularda, olumlu gelişmeleri görmeye de başladık. Sayın Bakanımız liderliğinde
son dönemde özel sektörümüzü rahatlatan, üzerimizdeki
yükleri azaltan, pek çok icraat hayata geçti. Bugün de sağ

olsun, sizlerin sıkıntılarını, görüş ve önerilerini, bizzat dinlemek istedi. Ekibiyle birlikte
buraya geldi. Kendisinin vizyonu ve dinamizmi sayesinde, ekonomide yeni bir atılım
dönemi başlayacağına inanıyorum” dedi.
“Kazanımların temelinde
güven ve istikrar yatıyor”
Türk iş dünyası olarak, karşılarına çıkarılan her engele rağmen, neler yapabildiklerini, ne kadar dinamik ve üretken olduklarını
geçmişte pek çok defa ispat ettiklerinden
söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Özel sektör-devlet işbirliğiyle
ve istişaresiyle, pek çok sıkıntıyı aştığımızı
gördük. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği
tüm kazanımların temelinde, güven ve
istikrar yatıyor. Önümüzdeki dönemde de
güveni ve istikrarı muhafaza ederek, tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimizi biliyoruz.
Türkiye'nin reel sektörü olarak, ülkemizi ve
milletimizi daha müreffeh kılmak için daha
çok çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz. Bu
tümseği de aşıp, yola devam edeceğiz.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bankalar
Birliği ile birlikte İzmir'de yapılan diyalog
toplantısının da çok verimli geçtiğine
dikkat çekerek, ikili görüşmeler sayesinde
de pek çok sorunun çözüldüğünü sözlerine ekledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuşmasında, Türkiye'nin cari açık
rakamlarının 20 milyar doların altına düşebileceğini ve cari fazlaya geçiş dönemine

hızla yol aldığını belirterek, ekonomideki
rahatlamanın Nisan ayıyla birlikte çok daha
güçlü hissedileceğini kaydetti.
Ekonomiye yönelik finansal saldırılar
karşısında ciddi bir sınav veren Türkiye ekonomisinin, mali disiplinden taviz vermeyerek ve düşük borçluluk oranlarıyla 2018 yılı
Ağustos ayında yaşanan süreci atlatarak,
dengelenme sürecine girdiğini aktaran
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Üç önemli unsur Temmuz ve Ağustos ayından beri hep gündeme getirildi.
Mali disiplin, enflasyonla mücadele, cari
denge. Uluslararası sermaye açısından
Türkiye'de kırılganlık olarak gösterilen
bu üç alanda da son altı ayda çok güçlü
bir cevap, karşı refleks gösterdik. Bugün
geldiğimiz süreçte, bir daha hiçbir şekilde
bu tarz bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmaması için kararlı adımlar atmaya başladık.
Beklediğimizden de çok daha erken bir
toparlanma, dengelenme süreci görüyoruz. İşte son cari rakamlar. Ocak ayı sonu
itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları,
cari açık rakamları 20 milyar doların altına
düşecek. Türkiye cari açıktan cari fazlaya
geçiş dönemine hızla yol alıyor."
Bakan Albayrak, zamanında ve kararlılıkla alınan tüm tedbirlerin sonunda finansal piyasalardaki olumlu etkilerin kısa süre
içinde gözlemlendiğini, tüm göstergelerde
bugün itibarıyla Ağustos ayına kıyasla iyileşme görüldüğünü aktardı.
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'nin
son 16 yılda örnek teşkil eden bir başarı
hikayesi yazdığını dile getirdi.
“Başarıda, yakaladığımız siyasi
istikrar büyük rol oynadı”
Türkiye'nin son 16 yılda ekonomik büyüklüğünü üç katına, kişi başı milli geliri 10
bin dolar seviyesine çıkarttığını vurgulayan
Kestelli, "Bu büyük başarıda, yakaladığımız
siyasi istikrarın liderliği büyük rol oynadı.
Bu 16 yılda tıpkı geride kalan asırda olduğu
gibi bitmek bilmeyen vesilelerle sürekli
sınandık ve sınanmaya devam ediyoruz.
Yürekten söylemek isterim ki biz bu meydan okumaların üstesinden gelecek güç ve
potansiyeldeyiz" ifadelerini kullandı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise
üretmenin bir gönül işi olduğunu belirtti.
Brexit sürecinde Britanya'yı ikame edebilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu konusunda Avrupa Birliği'nin ikna edilmesin
gerektiğine değinen Yorgancılar, gümrük
birliği anlaşmasının revize edilmesi için
gösterilen gayreti takdirle karşıladıklarını
söyledi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de
hükümetin Ağustos ayındaki döviz hareketliliğine yerinde ve zamanında önlem
aldığına işaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Nihat Zeybekci de Oda ve Borsa temsilcilerine İzmir'in tarafında olmalarını istedi.

EKONOMİK FORUM

31

TOBB ULUSAL

TBB Başkanı
Hüseyin Aydın
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ile
Türkiye'yi baştan
sona dolaştıklarını
söyledi.

“Türkiye'nin temelleri sağlam
hepimiz Türkiye için varız”

MALATYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Türk özel sektörü
olarak diyoruz ki Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz.
Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" diye konuştu.

R

eel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Malatya’da Anemon Otel’de
gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
ile Malatya Ticaret Borsası’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; Malatya ve
çevre şehirlerdeki iş dünyasının sorunlarını dinlediler.
Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Türk özel
sektörü olarak diyoruz ki Türkiye bu tümseği aşacak,
yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin
temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" dedi.
Malatya'da Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürlerinin katılımıyla reel sektörle bir araya geldiklerini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Bizlere bu imkanı veren Türkiye Bankalar Birliği Başkanı,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel Müdürümüz Osman
Arslan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda sektörün
sıkıntılarını, dertlerini ve önerileri dinleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti: "İki kamu bankamızla birlikte
reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız,
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dertlerimiz ne üyelerimizle bunları konuşacağız. Malatya'nın yanı sıra Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş ve Bingöl'den
iş insanlarımız da buradalar. Son 25 yılda buna benzer
sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türk özel sektörü olarak
diyoruz ki Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam
edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam,
hepimiz Türkiye için varız."
“Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'yi
baştan sona dolaştık”
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Türkiye'yi baştan sona dolaştıklarını söyledi.
Malatya'ya toplantı konusunda özel bir ayrıcalık
gösterdiklerini anlatan Aydın, "Toplantının hayırlara, vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin iki önemli bankasını
temsilen, üreticimizin, imalatçının, ihracatçının yanında
olacağız. Birebir görüşmeler de yapacağız" dedi.
Açıklamaların ardından, Malatya Valisi Aydın Baruş,
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Oda ve Borsa
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş
insanlarının katıldığı basına kapalı toplantıya geçildi.

“Malatya önemli bir
potansiyele sahip”

T

Malatya TOBB Anadolu İmam
Hatip Lisesi için kurdele kesildi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'da TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni
ziyaret ederek, Malatya Valisi Aydın Baruş,
önceki Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya
Valisi Aydın Baruş, önceki Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan
Özcan da yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Uğur Polat’a Malatya’ya
hizmetleri ve özel sektöre destekleri
için teşekkür etti.

öğrencilerle birlikte kurdele kesti.
Daha sonra okulu gezen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Baruş ve Tüfenkci, öğrencilere Nurettin Topçu'nun "Ahlak" adlı kitabını
dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malatya Valisi
Aydın Baruş’a ziyaret

T

“Elini taşın altına koyan
TOBB Başkanı”na teşekkür

Ç

eşitli ziyaret ve programlar için
Malatya’ya gelen Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ile
önceki Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci;
Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Gürkan'a misafirperverliğinden

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Valisi
Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.
Vali Baruş’a özel sektöre katkıları ve
OSB’lerle ilgili çalışmaları için teşekkürlerini ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
İmam Hatip Lisesi’nin ardından Malatya’ya
bir de meslek lisesi kazandırmak istediklerini söyledi. Malatya Valisi Baruş da TOBB
Başkanı'na eğitime ve ticaret hayatına
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

dolayı teşekkür eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans
Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na katılmak için kente geldiklerini
belirtti. Önceki Ticaret Bakanı Tüfenkci
de reel sektör ile bankacılık sektörünü
biraraya getirmek üzere eline taşın altına koyan ve sorunların çözümü noktasında gayret sarf eden TOBB Başkanı’na
teşekkür etti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Bakan Pekcan’ın
liderliğinde
ihracat atağı
başlattıklarını
vurguladı.

“Kimseyi öteki diye ayrı
tutmayalım, birliği koruyalım”

“Birbirimizi ötekileştirmeyelim” diyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kimseyi öteki
diye görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin, milletimizin, birliğini, dirliğini muhafaza edelim.
İşte o zaman, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, devam edecek” şeklinde konuştu.

K

ayseri Bölgesel İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın
katılımıyla, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve
Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte
çalışarak, son birkaç ayda hükümete sundukları pek çok
talebin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın desteği ile hayata
geçtiğini hatırlattı. İstihdam maliyetlerini azaltan, finansman yükünü hafifleten, piyasayı harekete geçiren çeşitli
tedbirler alındığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın katılımıyla, 21
Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda da gündemimizde olan konuları birinci ağızdan
dile getirdik. İç Anadolu Bölgesi’ni temsilen de sizlerin
taleplerini, TO Başkanımız Ömer Gülsoy Kardeşim sunmuştu. Yine bu Şura’da Sayın Cumhurbaşkanımız, Oda
ve Borsalarımızdan istihdam taahhüdü aldı. Kayseri’de 30
bin kişiye, yeni istihdam sağlamayı hedeflediğini açıkladı.
Kayseri’nin bunu başaracağına inanıyorum” dedi.
Yeni müjdeler geliyor!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki hafta hükümetle birlikte TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası
yapmayı planladıklarını, orada yeni istihdam teşviklerinin
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müjdesini alacaklarını söyledi.
Kısa çalışma ödeneğinin devreye girdiğini anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Eğer işinizde daralma varsa
kesinlikle işçi çıkarmanıza gerek yok. Üç ay boyunca maaşını işsizlik sigorta fonundan alabiliyorsunuz. Bu fırsatı iyi
değerlendirin. Zaten fondaki para sizin. İşçi çıkarmanıza
gerek yok. İşler zaten tekrar açılacak, bunun sinyallerini
almaya başladık. İşleriniz açıldığı zaman o işçinizi tekrar
bulamayabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Bakan Pekcan’ın liderliğinde, ihracat atağı başlattıklarını vurgulayan TOBB Başkanı, “16 ilde İhracat Destek
Ofisi kurduk. Odalarımız, bu ofisler vasıtasıyla, ihracatçılara
her konuda kılavuz kaptanlık yapacak” dedi. Firmaların
bir talebinin de Eximbank’ın daha aktif hale getirilmesi
olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları kaydetti: “Sayın Bakanımızın çalışmaları sayesinde,
KOBİ’lerimiz, Eximbank’a daha rahat ulaşır hale geldi.
2017’de Eximbank kredilerinde KOBİ’lerin payı yüzde 53
idi. Şimdi KOBİ ağırlığı yüzde 71’e ulaştı. Ayrıca bu hafta
başında güzel bir haber daha aldık. Sayın Bakanımızın
talimatlarıyla, Eximbank, üretici ihracatçılarımıza, daha
ucuz maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor. Bu
kapsamda, dokuz leasing firmasıyla, 200 milyon dolarlık
finansman protokolü imzalandı. Sayın Bakanımıza, iş dünyamızla istişare içinde sürdürdüğü, sonuç odaklı çalışmaları için, gelin hep birlikte teşekkür edelim, alkışlayalım.”

“Tüm bu çalkantılı sürecin
geçici olduğuna inanıyoruz”
Sıkıntıların da olduğuna vurgu yapan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birazdan bunları da dile getireceğiz. Ama şunu da hep
akılda tutalım. Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan her türlü engele rağmen,
neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve
üretken olduğumuzu, geçmişte pek çok
defa ispat ettik. Özel sektör-devlet istişaresiyle, sorunları aştığımızı gördük. Biz, tüm
bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri
sağlamdır. İşte bakın, son 25 senede, onlarca çalkantı atlattık. Hepsinin üstesinden
geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine
hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği
yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz” dedi.
“Birbirimizi ötekileştirmeyelim” diyen

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kimseyi öteki
diye görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin,
milletimizin, birliğini, dirliğini muhafaza
edelim. İşte o zaman, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, devam edecek. Bugünkü istişaremizin de, hayırlara vesile olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan da Türkiye'nin hedefinin üst
gelir grubuna ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçmek olduğunu, bunun da daha fazla
katma değerli ihracatla sağlanabileceğini
belirtti. Daha fazla tasarıma, markalaşmaya,
teknolojiye ağırlık vererek, ülkenin daha
rekabetçi hale gelmesine ve mevcut pazarları sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını
dile getiren Pekcan, bir taraftan da iç ve dış
ticarette tam dijitalleşme hedefine ulaşmak
için çaba gösterdiklerini bildirdi.
Eximbank'ın kullandırdığı kredilerde
KOBİ oranını yüzde 53'ten yüzde 70'e

çıkardıklarını, hedeflerinin bu rakamı yıl
sonunda yüzde 75'lere çıkarmak olduğunu aktaran Bakan Pekcan, "Eximbank
desteklerinden yararlanan firma sayısı hedefimiz 2018 sonu 11 bindi ona ulaştık,
2019 sonunda da 12 bin 500'e ulaşmayı
hedefliyoruz" dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci
ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Bağlamış, açılış konuşmalarında Bakan Pekcan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve tüm katılımcılara teşekkür
ederek, toplantının hayırlı geçmesi dileklerini ilettiler.
DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşmasında DEİK’in yapısı ve çalışmaları hakkında
bilgi verdi.

Kayseri Valisi Günaydın
ve Belediye Başkanı Çelik
ile görüşme yapıldı

Kayseri TO ve TB’ye ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı öncesinde
Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ederek,
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle biraraya geldi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı sonrasında ise Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret
ederek, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Yönetim

Kurulu ve Meclis üyeleriyle görüştü.
Ziyarete, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.

K

ayseri Bölgesel İstişare Toplantısı
için Kayseri'ye gelen Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı
makamında ziyaret etti.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i de makamında ziyaret etti.
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MANİSA

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Son 2-3
ayda, kurda
faizde olumlu
gelişmeler var”
dedi.

“İstihdam için getirilen
teşviklerden yararlanın”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Manisa’da düzenlenen Bölgesel İstişare
Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını başta istihdamla
ilgili olmak üzere hükümetin getirdiği fırsatlardan faydalanmaya çağırdı.

B

ölgesel İstişare Toplantısı, Manisa Ticaret ve
Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası’nın ev
sahipliğinde Anemon Otel’de gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Oda ve
Borsa Başkanlarıyla birlikte çalışarak, son birkaç ayda
hükümete sundukları pek çok talebin, Bakan Pekcan’ın
da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, istihdam maliyetlerini
azaltan, finansman yükünü hafifleten, piyasaya hareket
getiren, çeşitli tedbirler alındığına işaret ederken şunları söyledi: “KDV iadelerini hızlandıran, yeni bir sistem
devreye giriyor. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın
katılımıyla, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz, TOBB Türkiye
Ekonomi Şurası’nda da gündemimizde olan konuları
aktarmıştık. Yine bu Şura’da, Sayın Cumhurbaşkanımız,
Oda ve Borsalarımızdan istihdam taahhüdü aldı. Manisa’da orada 60 bin kişiye, yeni istihdam hedefi açıkladı.
Sizlerin bunu başaracağına inanıyorum. Hükümetimiz
de istihdamı destekleyen adımlar attı, atıyor. Mesela Kısa
Çalışma Ödeneği devreye girdi. Artık işler yavaşladı diye,
istihdamı azaltmak gerekmiyor. Buraya başvurun, üç ay
36

EKONOMİK FORUM

boyunca maaşlar Fon’dan ödensin. Şu ana kadar 55 bin
çalışan bundan yararlandı. İkinci olarak, ilave istihdama
yeni teşvikler geldi. Mesela 30 Nisan’a kadar her ilave
istihdamda, ücret-vergi-prim devletten, sonraki dokuz ay
için de sadece ücret sizden. Bunlar daha önce benzeri görülmemiş, tarihi destekler. Pazartesi günü, hükümetimizle,
TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası yapıyoruz. Orada,
bunların lansmanını gerçekleştireceğiz. İnşallah en iyi
şekilde yararlanıp, istihdamı artıracağız. Öte yandan, yine
Sayın Bakanımızın liderliğinde, ihracat atağı da başlattık.
Ticaret Bakanlığımızla, 16 ilde İhracat Destek Ofisi kurduk.
Odalarımız, bu ofisler vasıtasıyla, ihracatçılara her konuda
kılavuz kaptanlık yapacak.”
“Önümüzü artık daha net görebiliyoruz”
Geçmişte firmaların bir talebinin de Eximbank’ın daha
aktif hale getirilmesi olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımızın çalışmaları sayesinde,
KOBİ’lerimiz, Eximbank’a daha rahat ulaşır hale geldi.
2017’de Eximbank kredilerinde KOBİ’lerin payı yüzde 53
idi. Şimdi KOBİ ağırlığı yüzde 71’e ulaştı.
Ayrıca yine Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, Exim-

bank, üretici ihracatçılarımıza, daha ucuz
maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor” diye konuştu. Bu kapsamda, dokuz leasing firmasıyla, 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan’a iş
dünyası ile istişare içinde sürdürdüğü, sonuç odaklı çalışmaları için teşekkür etti.
Son 2-3 ayda, kurda, faizde olumlu
gelişmeler bulunduğunu anlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, banka kredilerinde
artış başladığını ifade etti ve “Kısaca düne
nispetle bugün önümüzü daha net görüyoruz” ifadesini kullandı.
İş dünyasının doğal olarak sıkıntıları da
bulunduğuna işaret eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Ama şunu da hep akılda
tutalım. Türk iş dünyası olarak, karşımıza
çıkarılan her engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken
olduğumuzu, geçmişte pek çok defa ispat
ettik. Özel sektör-devlet istişaresiyle, sorunları aştığımızı gördük. Biz, tüm bu çalkantılı
sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira
Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır.
İşte bakın, son 25 senede, onlarca kriz
ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden
geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine
hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği
yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi öteki diye
görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin, milletimizin, birliğini, dirliğini muhafaza edelim.
İşte o zaman, bu tümseği de aşacak, yola
devam edeceğiz” dedi.
“İl ticaret müdürleri yeni
dönemde aktif olacak”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise ticareti desteklemek için ülke genelinde İhracat

Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarda Oda ve
Borsalardan gelen talep ve sıkıntıların
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek
iletildiğini aktardı.

“Tüccar, sanayici
ve tarım sektörü
dünyada daha da
önemli olacak”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’nde, Meclis üyeleri ile bir
araya geldi.
Türk iş dünyası olarak zor bir dönemden geçtiklerini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 Oda ve
Borsa başkanı ile yedi bölge toplantısı yaptıklarını ve üyelerin sorunlarını
dinlediklerini ifade etti. TOBB Başkanı

Destek Ofisleri açtıklarını, burada ihracat
yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini, ihracatçıyı finanse eden Eximbank'ın
şubelerini de artırdıklarını dile getirerek,

“Dünyada iki önemli trend var”
Dünyada iki önemli trend olduğundan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her yıl dünya nüfusuna iki Türkiye
nüfusu eklendiğini, şu anda 2 milyar kişinin orta gelir sınıfında olduğunu belirterek, “2020 yılında bu rakam 3.2 milyara,
2030 yılında 5 milyara gelecek. Dünyada
insanlar şehirleşiyorlar, şehirleşirken zenginleşiyorlar, zenginleşirken de kırsaldan
koptukları için tüketim talepleri artıyor. Bu
orta sınıfın tüketimi de yaklaşık 7 trilyon
dolar. 2020’de bu üçe katlanacak, 20 trilyon dolara gelecek. Bu neyi gösteriyor. Bu
aslında sizlerin temsil etmiş olduğu kitleye
niye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu talebi
karşılayacak alt yapı lazım, üretim lazım,
dağıtım sistemine ihtiyaç var. Tüccar, sanayici ve tarım sektörü önümüzdeki dönem
bütün dünyada daha da önemli olacak”
dedi. İkinci önemli trendin şehirlerin rekabeti olduğunu anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide artık ülkelerin
yerine şehirler yer alıyor, şehirler markalaşıyor. Ülkenin marka olması değil şehrin
marka olması. Yurt dışına gittiğiniz zaman
Türkiye deyince adam Antalya’yı anlatıyor,
İstanbul’u anlatıyor" diye konuştu.

daha fazla KOBİ'yi Eximbank'tan faydalandırmak istediklerini ifade etti.
Kadın ve genç girişimcilere yönelik
çalışmalar yaptıklarına işaret eden Bakan
Pekcan, kadınları ve gençleri bu fırsatlardan
yararlanmaya davet etti.
Bakan Pekcan, önceki gün 81 ilin il ticaret müdürleriyle toplantı yaptıklarına işaret
ederek, şöyle konuştu:
"Nisan ayında da inşallah bütün dünyadaki ticaret müşavirlerimiz ve ticaret ataşelerimizle bir toplantı yapacağız. İl ticaret
müdürlerimiz artık daha aktif olacaklar. Halkın ve tüketicinin yanında, dürüst esnafın
yanında yer alacaklar. O dengeyi korumak
için ticaret müşavirlerimiz de daha etkin
olacak, iş adamlarımızla ihracatta daha ufuk
açıcı, ihracatımıza katkı sağlayıcı olacaklar."
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ANKARA

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Mesleki eğitim
ile reel sektörü
birbirine entegre
ediyoruz” diye
konuştu.

TOBB ve TOBB ETÜ
MEB ile işbirliği yapacak
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan
yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. 81 ilde 81 meslek lisesi
protokol kapsamına alınıyor. Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki
eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız” dedi.

M

esleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek proje için adım atıldı. Milli Eğitim
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen törende
imzalandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu protokolü, ‘hem
eğitim sistemi hem de iş dünyamız için tarihi bir gün’
olarak değerlendirirken, “Yıllardır dile getirdiğimiz ama bir
türlü hayata geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. Mesleki
eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi.
“Talep gören nitelikler okullarda öğretilmiyor”
Bu vizyoner adımın atılmasında, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’un katkılarının önemli olduğunu belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasından gelen bir
Bakanın farkını ve ezberleri nasıl bozduğunu gördük.
Böyle hayırlı bir işe öncü olduğu için kendisini hep birlikte
tebrik etmek, alkışlamak istiyorum” diye konuştu.

38

EKONOMİK FORUM

Yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığından şikayet ettiklerini belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Memleketin her yerinde
kahvehanelerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor. Niye,
çünkü okullarda verdiğimiz eğitim dışarıda işe yaramıyor. Dışarıda talep gören nitelikler, okullarda öğretilmiyor. Bu asimetrik yapıyı değiştirmek zorundaydık. Yurt
dışına baktık. Avrupa’da genç işsizliğin en düşük olduğu
ülke, yüzde 6 ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eğitim ile
reel sektörü, Odalar vasıtasıyla birbirine entegre etmişler.
Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Ama aslında bu
potansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz olduğu için
birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk. İşte Türk iş dünyası, Odalarımız ve
Borsalarımız vasıtasıyla elini taşın altına koyuyor. Milli
Eğitim Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde
Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere
göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 81 meslek lisesi,
protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve Borsalarımız

vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
tasarlanmasını sağlayacağız. Bu okullarda
atölyeler ve laboratuarlar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz. Ar-Ge ve Beceri
Tasarım Atölyeleri’ni faaliyete geçireceğiz.
Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle
hazırlayacağız.”
“Bir adım atıyor olmanın
mutluluğu içindeyiz”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da
"Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un
varlığı ve bu birlikle bizim işbirliğimiz son
derece hayati bir önem taşıyor. Bu önemi
ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyle doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü eğer
ekonomide bir orta gelir tuzağından söz
ediliyorsa bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse ekonomimiz
iyileşecek mesajı bize verilir. Bu bağlamda
böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Burada aslolan mesleki ve
teknik eğitimdeki bakış açısındaki dönüşümdür kanaatimce. Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin ders çizelgeleri, öğretmen eğitimleri, buradaki iş
ve işlemlerin yürütülmesi, üretim bazlı bir
öğretime geçilmesi bunların hepsi mesleki
eğitimde paradigmanın dönüştüğünü değiştiğini değişeceğini gösteriyor. Bu bizim
MEB bünyesinde aldığımız kararlarla değil,
oda temsilciliklerimizin gayretleriyle, milli
eğitim müdürlüklerimizin, okul müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya taşınacak
bir husustur. Bundan dolayı da bu gayretleri esirgemeden muhakkak suretle bu
desteklerimizi ortaya koymak zorundayız"
ifadelerini kullandı.
2023 hedefleri doğrultusunda eğitim
camiası olarak üzerlerine düşeni yerine
getirmeye çalıştıklarını kaydeden Bakan
Selçuk, şöyle konuştu: "Tabi ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Onlar da bu
protokol çerçevesinde gereken desteği
vermekle ilgili büyük bir tekellüf altına
girdiler. Bunun için bütün iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü artık
mazeretimiz kalmadı bence. Bazı sorunlar
beklentiler vardı hepsi oldu. Basit bir istatistik vereyim. Almanya’da mesleki teknik
okulların yüzde 80’i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4
civarında. Bütün bunları tartışırken daha
sağlıklı istatistiklerle daha sağlıklı bakış açı-

sıyla ele almamızda yarar var. Bütün bu 81
ilde yaptığımız çalışmaların bir başlangıç
olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın
hele hele diğer mesleki teknik okullarımızı
etkilemesini ve yaklaşık 130 bin civarındaki
mesleki teknik okullardaki öğretmenimizin de bu bağlamda yetişmesi onların bu
projelerin geliştirilmesi konusunda ilerletilmesine de hizmet edeceğini düşünüyorum. TOBB ve TOBB ETÜ ile beraber bu işin
birlikte yapılıyor olması yani yükseköğretim
ayağının da olması ortaöğretimle yükseköğretim arasındaki bağlantının ne kadar

mühim olduğunu da gösteriyor. TOBB-ETÜ
varlığı, bunun ortaöğretim seviyesinde
yansıtılması bakımından önem taşıyor.
Bütün bunları sürdürürken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönem başladığını, bunun sektörle iç içe olduğunu, buna
bağlı olarak okullarımızdaki üretimin bir
öğrenme yöntemi olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Yıllardır üzerinde çalışılan
bir konu bu uzun yıllardır hayal edilen bir
çalışmanın bugün gerçekleştiriliyor olması
beni çok mutlu etti emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum."

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet
toplantısı yapıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB
ETÜ) Mütevelli Heyet Toplantısı, TOBB
Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında toplandı.
Toplantıya mütevelli heyet üyeleri,

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Sanayi
ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Halim Mete, TOBB Genel Sekreteri Mustafa
Saraçöz, yazar Taha Akyol ve TOBB ETÜ
Rektörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
bugün itibariyle
17 farklı
dilde hizmet
verebildiklerini
ifade etti.

"Tüm dünyaya bizim sistemi
ihraç edecek konuma geldik"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Oda
ve Borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek
"Mesela Türk Cumhuriyetleri’nden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa
sistemimizi öğrenmek istiyorlar" diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı
konuşmada, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesinin çok önemli
olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde Oda ve Borsaların da kendilerini dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi.
Oda ve Borsaların dijital dönüşümle daktilodan online
belge veren sistemlere geçtiğini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet
verebildiklerini ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların şu ana
kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği kazandırdıklarını dile getirerek, "Akredite Oda ve Borsalarımız,
28 ülkenin Odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta
yaptıkları projelerle, tüm dünyadaki Oda ve Borsaların
katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve Borsalar
girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan
merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu"
diye konuştu.
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“Akreditasyon belgesinde
iltimas ve torpil işlemiyor"
Akreditasyon uygulamasıyla Oda ve Borsaların dünya
standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu belgeyi
biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 Oda ve Borsaya
akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz.
Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil
burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetleri’nden 57
İslam ülkesinden talepler var. Oda ve Borsa sistemimizi
öğrenmek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı
istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri
kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla
da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu." TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
geçen sene 115 Oda ve Borsada akreditasyon denetimleri
yapıldığını, bunlardan 103'ünün belgelerini yenileyebildiğini bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş
bitti yok. Onlar da kendilerini yeniliyorlar" dedi.

“Camiamıza yakışan kalitede
çalışan kurumlar olmalıyız”
Hizmet kalitesini daha da artırmak için
üyelerin ve firmaların taleplerinin toplanmasına devam edilmesi gerektiğini ifade
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bizden
daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu
görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım.
Bu camiaya hizmet, esasında milli bir görev.
İnşallah hep birlikte camiamızı ve ülkemizi
daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı
konuşmada, Bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil toplumun görüş ve
önerilerini çok önemsediklerini belirterek,
Oda ve Borsalarla Türkiye'nin güçlü yarınları
için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel
ekonomisinde akreditasyonun öneminin
farkında olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite
ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her
zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler
markalaşıyor" ifadesini kullandı.
“Oda ve Borsalarımızı
daha da güçlendirmeliyiz”
Bugün kalite kavramının altını yalnızca
marka değil, yalnızca ülke imajı değil, aynı
zamanda standardizasyon ve akreditasyonun da doldurduğunu anlatan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Hizmet ticaretinin
hızla geliştiği bir dönemde, belki de hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal
ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Bu
nedenle TOBB'un bu girişimini son derece
önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi bir
düzende, Oda ve Borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon,

“Tasarım yoğunluklu sektörler
istihdama ciddi katkı sağlıyor”

T

ürk Tasarım Danışma Konseyi’nin 18.
Toplantısı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlendi. Toplantıya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da katıldı.
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, tasarım yoğunluklu sektörlerin, istihdama ve milli gelire
ciddi katkı sağladığını vurgulayarak "Başta
KOBİ'ler olmak üzere, tüm üretici aktörlerin tasarım sürecini etkin şekilde kullanıp
yönetmesi hayati öneme sahip. KOSGEB
aracılığıyla tasarım destekleri veriyoruz.
Desteklerden faydalanan firmalar, yarar-

Oda ve Borsalarımızın güvenilir ve kaliteli
hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz
ekonomisi için çok önemli olan Oda ve
Borsalarımızı daha da güçlendirmek temel hedeflerimizden biridir. Daha güçlü
bir ekonomi için kaliteli hizmet sunan,
kurumsallaşmış, Avrupa ve dünya Oda ve
Borsa sistemiyle uyumlu, üyelerinin talep
ve ihtiyaçlarına güvenilir hızlı çözümler sunan, iş dünyasının gözünde güvenilirliğini

lanmayan firmalara göre yurt içi satışlarını
yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30,
çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet karlarını yüzde 64 artırdı" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
Habip Asan da başvuru ve tescil işlemlerinin yanı sıra tasarım stratejisi ve eylem
kapsamına ilişkin bilgi ve verileri Türk Tasarım Danışma Konseyine sunduklarını dile
getirdi. Asan, Konseyin Türkiye'de tasarıma
dair politika ve stratejilerin belirlenmesi
ve uygulanması sürecinde ilgili kurum ve
kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

sağlamış ve kendini daima geliştiren güçlü
Oda ve Borsalara ihtiyacımız var. Güçlü
Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü Oda ve
Borsa, güçlü tacir ve sanayici demektir. Biz
de bu bilinçle, tüm Oda ve Borsalarımızın
gerekli koşulları yerine getirerek akredite
olmalarını sağlamalıyız."
TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik
Yavuz da dünyadaki tüm Oda yapılarını inceleyerek akreditasyon sistemini Türkiye'ye
getirdiklerini, hedeflerinin üyelerine birinci
sınıf hizmet sağlamak olduğunu belirtti.
Akreditasyonun bunun en önemli
adımları arasında yer aldığını dile getiren
Yavuz, üyeler ve odalar arasında kurulan
bağların gün geçtikçe kuvvetlendiğini söyledi. Yavuz, toplamda 269 Oda ve Borsanın
akredite olduğunu, 365 Oda ve Borsayı
akredite etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Bu arada, akreditasyon denetiminde
Sanayi Odası dalında Konya Sanayi Odası,
Ticaret ve Sanayi Odası dalında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası dalında
Adana Ticaret Odası, Ticaret Borsası dalında
da Kızıltepe Ticaret Borsası birinci oldu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
"Arabuluculuk
bir kazan-kazan
yöntemidir
toplumsal barışa
da katkı sağlar”
dedi.

ANKARA

“Arabuluculuk sayesinde
tarafların yüzde 70’i anlaşıyor”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren anlaşmazlıklarında uygulanan
zorunlu arabuluculuk sayesinde tarafların yüzde 70 anlaştığını bildirirken, "Bu
yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için ticari uyuşmazlıklarda
arabulucuların hukukçu olma şartı kaldırılmalıdır” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Adalet
Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu’ Ankara’da
TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 81 ildeki Odalarda Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezleri açmaya başladıklarını belirtti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni arabuluculuk sistemi başarılı bir şekilde hayata geçirildikten sonra, burada
çözülemeyen uyuşmazlıkların ilk derece mahkemelere
yönlendirilmesi yerine tahkime götürülmesi şeklinde bir
mekanizmanın da tasarlanabileceğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren anlaşmazlıklarında uygulanan zorunlu arabuluculuk sayesinde
tarafların yüzde 70 anlaştığını bildirdi.
“İş yükünü azaltacak yöntemler
Türkiye'de de devreye giriyor”
Adalet Bakanlığı’nın çalışma ve destekleriyle tahkim
ve arabuluculuk gibi yargıdaki iş yükünü azaltacak yöntemlerin Türkiye'de de devreye girmeye başladığını dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının da
uzun yıllardır beklediği bu adımların adaletin zamanında
ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemler olduğunu
dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk sisteminin ülke
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genelinde ve iş dünyasında yaygınlaşması için gayret sarf
ettiklerini vurgularken, arabuluculuk sayesinde tarafların
zaman kaybından ve maddi anlamda yıpratıcı süreçlerden kurtulduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir, toplumsal
barışa da katkı sağlar. Duruşmalarda ticari sırlar ortaya
çıkabilir ama arabuluculuk sisteminde bilgiler gizli kalır"
diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bütün işverenlere bu yöntemleri kullanmaları tavsiyesinde bulunduklarını belirterek, iki tarafı da tacir olan bir uyuşmazlığın
TOBB çatısı altında Oda ve Borsalarla birlikte kurulabilecek
sistemle çözülebileceğini ifade etti.
“Ticari uyuşmazlıklarda
hukukçu olma şartı kaldırılmalı”
Sistemin daha sağlıklı işleyebilmesi için önerilerde
bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Bu
yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için ticari
uyuşmazlıklarda arabulucuların hukukçu olma şartı kaldırılmalıdır. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda tacir ve sanayicilerimiz ile iktisat, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış
profesyonellerimiz de arabulucu olabilmeli. Böylece Oda
ve Borsalarımız ticari arabuluculuk konusunda kurumsal
olarak daha aktif bir rol üstlenebilir. Ahilik geleneğimizde
de uyuşmazlıkların ahiler tarafından çözülmesi vardır."
İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasıyla kentin

tüm coğrafyanın tahkim merkezi haline
gelebileceğine işaret eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, yakın zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde
bir "Arabuluculuk Merkezi"ni iş dünyasının
hizmetine sunacaklarını, kendilerine rol
verilmesi halinde ticari uyuşmazlıklarda
alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin geliştirilmesi için daha kapsamlı alt yapılar
kurmaya hazır olduklarını bildirdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hukuk
sisteminin sağlıklı hale getirilmesinin ekonomi için de önemli olduğunu belirterek
şunları kaydetti: "Adalet ve güven duygusu
güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü
olur. Türk özel sektörü olarak, yargı sistemini
güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini
artıracak her düzenlemeyi destekledik ve
destekliyoruz."
“Arabuluculuk, adaleti en
kısa sürede tesis etmektir”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşmasında, "Arabuluculuk, daha az masraf
demektir. Arabuluculuk, barışçıl çözüm
demektir. Arabuluculuk, adaleti en kısa sürede tesis etmektir. Toplumun sorun çözme
kapasitesini geliştiren bu tür alternatif yöntemler, giderek artan bir ilgi görmektedir"
ifadesini kullandı.
Arabuluculuğun, uyuşmazlığı derinleştirmeden çözmenin bir yolu olduğunu
belirten Bakan Gül, işçi ve işveren arasın-
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daki uyuşmazlıklarda getirilen arabuluculuk
uygulamasının, 1 Ocak itibarıyla ticari uyuşmazlıklarda da geçerli olduğunu anımsattı.
Bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği klasik dava yolunun aksine, arabuluculuğun her iki tarafın da kazandığı bir
sistem olduğunu vurgulayan Bakan Gül,
"Arabuluculuk, daha az masraf demektir.
Arabuluculuk, barışçıl çözüm demektir.
Arabuluculuk, adaleti en kısa sürede tesis
etmektir. Toplumun sorun çözme kapasitesini geliştiren bu tür alternatif yöntemler,
giderek artan bir ilgi görmektedir" diye konuştu. Çağdaş hukuk sistemlerinin tamamının, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının
üzerinde dikkatle durduğuna dikkat çeken
Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Burada 'alternatif' sözü sizi yanıltmasın.
Adaletin alternatifi yoktur. Adında alternatif sıfatı yer alsa bile, bütün bu usuller,
mevcut kurumsal mekanizmaları tamamlayan yöntemlerdir. İhtilafların çözümünde mahkemeler olmazsa olmazdır. Bir ihtilaf çıktığında yine son sözü söyleyecek
olan mahkemelerdir. Klasik dava ve hak

kanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Adem Başar, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, TOBB Genel Sekreter Yardımcıları Cengiz Delibaş ile Sarp Kalkan ve Gıda
Perakendecileri temsilcilerinin katılımıyla
TOBB ev sahipliğinde yapıldı.

arama yolları gereklidir ama asla yeterli
değildir. Sosyal ve ekonomik gelişmelere
bağlı olarak ihtilafların çeşitlendiği, sayısal
olarak arttığı bir çağda, çözümü de çeşitlendirmek, adalete giden yolları artırıp
genişletmek büyük önemdedir. Üstelik, bir
ihtilafın mahkemeye taşınmadan, hızlı ve
adil çözümündeki sosyal yarar, mahkemelerimizin iş yükünü hafifletmekten çok daha
büyük, çok daha değerlidir." Bir kahvenin
kırk yıl hatırını gözeten kültüre sahip olarak,
ihtilafları dostane bir zeminde hal yoluna
koymayı önemsediklerini ifade eden Bakan
Gül, "Bu yaklaşım, pratik düşünen, hızlı ve
çözüm odaklı hareket eden iş dünyası için
daha da anlamlıdır. Ekonominin belirsizliğe
tahammülü yoktur. İhtilafları derinleştirme,
çözümsüz biçimde sürdürme lüksü de yoktur. Hukuki belirsizlik, ekonomik belirsizliği
doğurur. Bir ülkede hukuk ne kadar güçlüyse ekonomi o kadar güçlüdür. Hukuk ve
ekonomi birbirini tamamlayan ve birbirine
destek olan çok değerli unsurlardır. Hukukun güvence fonksiyonu işte bu noktada
anlam kazanır" dedi.
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