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TOBB Başkanı M. Rifat Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her yeni istihdamda, ücret, vergi ve prim 
devletten. Sonrasında da en az dokuz ay vergi ve prim ödemiyoruz. Yani sağlayacağınız 
her bir ilave istihdam için yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi” diye konuştu.

“Bir ilave istihdam için 
20 bin lira destek geldi”

İ
stihdam Seferberliği 2019 Denizli toplantısı Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Denizli Valisi 

Hasan Karahan’ın katılımıyla Denizli Ticaret Odası, Denizli 

Sanayi Odası, Acıpayam Ticaret Odası, Babadağ Ticaret 

Odası, Tavas Ticaret Odası, Sarayköy Ticaret Odası ve 

Buldan Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada Denizli’nin tarihiyle, ekonomisiyle özel bir yere 

sahip olduğunu ifade etti. 100 sene önce İstiklal Harbi’nin 

ateşinin, ilk burada yakıldığını hatırlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “14 Mayıs 1919 gecesi İzmir işgale uğra-

mıştı. Hemen ertesi gün bu haberi alan Denizli Müftüsü 

Ahmet Hulusi Efendi, Denizli’de Milli Mücadele’yi baş-

lattı. Cumhuriyetle birlikte Denizli, bu sefer müteşebbis 

yönünü keşfetti. İhracata dayalı sanayileşmeyle, ismini 

marka yaptı. Tekstil, mermer, gıda, yem, ambalaj, bakır 

mamulleri ve turizm başta olmak üzere pek çok sek-

törde, dünyayla rekabet eder hale geldi. Öyle ki havlu 

ve bornozda tüm dünya Denizli’yi tanıdı. Öte yandan, 

Denizli’nin bir şansı da burada özel sektörümüzün, üç 

başarılı ve çalışkan başkanımız tarafından temsil edilmesi. 

Yürekleri Denizli için çarpan, Sanayi Odası Başkanımız 

Müjdat Keçeci kardeşimi, Ticaret Odası Başkanımız Uğur 

Erdoğan kardeşimi ve Ticaret Borsası Başkanımız İbrahim 

Tefenlili kardeşimi kutluyorum. Bu toplantıyı hep birlikte 

organize ederek, üyelerimizin en iyi şekilde bilgilen-

mesini sağladıkları için de Denizli, Acıpayam, Babadağ, 

Buldan, Sarayköy ve Tavas Odalarımızı ve Borsamızı, ayrı 

ayrı tebrik ediyorum” dedi.

İstihdam teşvikleri

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına, yeni bir İstihdam 

Seferberliği çağrısında bulunduğunu ifade eden TOBB 

Başkanı, “Biz de Çalışma Bakanımızla günlerce, gece geç 

saatlere kadar çalıştık. Bakanımız sağolsun, yeni, kapsamlı 

ve cesur bir teşvik paketi hazırladı” diye konuştu. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu istihdam teşviklerini şöyle anlattı: 

“30 Nisan’a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret, 

vergi ve prim devletten. Sonrasında da en az dokuz ay 

vergi ve prim ödemiyoruz. Yani, sağlayacağınız her bir ila-

ve istihdam için size yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi.

Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da 

unutmadık. Onlara da mevcut istihdamı muhafaza et-

sinler diye, kısa çalışma ödeneği geldi. Buraya başvurun, 

üç ay ücretleri devlet karşılayacak. Bunlarla ilgili detay 

bilgilere, TOBB web sayfasından veya Oda ve Borsala-

rımızdan ulaşabilirsiniz. Tüm bunların mimarı Çalışma 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Denizli 

ihracata dayalı 

sanayileşmeyle 

ismini marka 

yaptı” diye 

konuştu.
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Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk. 

Başta kendisi olmak üzere, bizimle birlikte 

büyük emek veren Bakanlık teşkilatımıza, 

İş-Kur’a, bürokratlarımıza ve emeği geçen 

herkese, istihdamı ödüllendiren, bu tarihi 

destekler için teşekkür ediyorum.”

“Oda ve Borsalarımın 

hepsi canla başla çalışıyor”

TOBB ile Oda ve Borsalar olarak, 81 il 

ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çık-

tıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, tüm işletmelere, “kampanyaya 

katılın” çağrısında bulunduklarının altını 

çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu her ilde 

Oda ve Borsa bünyesinde, destek ve teşvik 

tanıtım merkezleri kurduklarını belirterek 

şunları söyledi: “Takip ediyorum, Oda ve 

Borsalarımın hepsi canla başla çalışıyor. 

Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında 

tanıtıyor ve en geniş katılımı hedefliyoruz. 

Denizli’deki tüm Oda ve Borsalarım da bu 

işe kenetlendi. Müthiş bir şekilde çalışıyor, 

her yere ulaşıyor, tanıtım yapıyor, katılım 

sağlıyorlar. Çalışma Bakanlığımızın yerel 

teşkilatı da her ilde yanımızda ve bizimle 

birlikte emek veriyor. Yine valilerimiz de 

sağolsun, onların liderliğinde, kaymakam-

larla, muhasebecilerle, mali müşavirlerle 

ortak toplantılar düzenliyoruz.

İllerdeki en büyük ve en çok istihdam 

sağlayan firmalara ulaşıyor, bire bir görü-

şüyoruz. Yerel basında İstihdam Seferber-

liği’ni anlatıyoruz. Ayrıca sosyal medya ve 

televizyonlarda reklam filmi yayınlatıyo-

ruz. Buradan Denizli’deki tüm işverenlere 

tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu tarihi 

desteklerden faydalanın, istihdam kam-

panyasına katılın.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, geçtiğimiz günlerde deprem 

felaketiyle karşı karşıya kalan Acıpa-

yam’a ziyarette bulundu. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, Acıpayam Ticaret 

Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Sürücüoğlu ile Yöne-

tim Kurulu ve Meclis Üyelerine geç-

miş olsun dileklerini iletti. Acıpayam 

iş dünyasının talep ve değerlendirme-

lerini dinleyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, kendisine iletilen bölgenin ‘afet 

bölgesi’ ilan edilmesi ve bir takım ver-

gi ödemelerinde kolaylık ve öteleme 

sağlanması, bölge için özel bir kredi 

imkânı oluşturulması gibi talepleri not 

alarak, Hükümete ve bakanlara vakit 

geçirmeden ileteceğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki 

heyetle birlikte deprem merkezini de 

ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Acıpayam ziyaret edildi

“Biz treni kaçırmadık 
doğru yoldayız"

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 

Yavuz, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım 
Toplantısı'na katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, 
dijitalleşmenin 'mega trend' olarak dış 
ticareti ve buna bağlı olarak ülkelerin reka-
betçiliğini doğrudan etkilediğini belirterek, 
"Blokzincir, yapay zeka, büyük veri, nesne-
lerin interneti gibi teknolojiler sayesinde 
artık eski modeller geçerliliğini yitiriyor. 
Bunlar önümüzdeki dönemde rekabetin 
koşullarını belirleyen alanlar olacak. Bu 
dönüşüm sürecinde ülke olarak geri kal-
mamız tabii ki söz konusu değil. Memnu-
niyetle söylüyorum ki biz treni kaçırmadık, 
doğru yoldayız" diye konuştu. Bu büyük 
dönüşüm ve değişim noktasında stratejik 
konumda bulunan Türkiye'nin, önemli 
bir transit merkezde yer aldığına dikkat 
çeken Bakan Pekcan, dünyanın her yerin-
de Türkiye markasını tanıtmak amacıyla 
ihracatı güçlendirecek adımlar atmaya 
devam ettiklerini, üreticileri ve ihracatçıları 
desteklediklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, iç ticarette, dış ticarette 
ve gümrüklerde zorunluluk olan dijital-
leşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmayı 
hedeflediklerini ifade etti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör olarak beklentimiz kamu kurumlarının adil 
rekabeti bozan uygulamalarının da Rekabet Kurulu gündemine alınması ve incelenmesidir. Bu 
yeni çağın ruhuna uygun bir rekabet politikasının geliştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Yeni çağın ruhuna uygun 
rekabet politikası geliştirilmeli”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Millet-

lerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 

işbirliğinde düzenlenen, “Dijital Çağda Türkiye 

İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” 

Konferansı İstanbul’da yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, dijital teknolojinin yeni bir fırsat sunduğunu 

belirterek, “İş süreçlerini değiştiriyor, üretim ve istihdamı 

etkiliyor. Yeni teknolojiler bir taraftan istihdamı azaltıyor. 

Ama verimlilik artışı sayesinde yeni işler, meslekler ortaya 

çıkıyor. Ne yazık ki biz hala işin ununda değil, ünündeyiz. 

Dünya, dijital ortamı iş yapmak için kullanıyor, bizlerin 

çoğu hala işin dedikodusundayız” dedi. 

Küresel çapta 326 adet unicorn çıktığına dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunların içinde Nijeryalı var, 

Kolombiyalı var, Estonyalı var, Portekizlisi, Singapurlusu 

var. Ama Türk yok. Geçenlerde Endonezya’daydım. Kişi 

başı geliri bizim yarımız kadar, ama piyasa değeri 1 mil-

yar doları aşan üç startup firmaları var. Türkiye’deyse biz 

daha hiç unicorn görmedik. 2010 yılından beri dünyadaki 

değişimi takip edemediğimizin en iyi göstergesi, işte bu 

unicorn listesi. Dijital dönüşüm kaçınılmaz. Hayatımıza 

iyi mi kötü mü gelecek, henüz bunu bilmiyoruz. Ama 

geleceği kesin. Dolayısıyla dijital dönüşümü mitleştirmek 

yerine, anlamaya çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı, kendi neslinin sanayi devrimine yetiş-

mede geride kaldığını anlatarak, “Evet, 1980’den sonra, 

rahmetli Özal sayesinde, rekabeti, dışa açılmayı öğrendik. 

Sanayimizi ve ihracatı, düşük teknolojiden, orta tekno-

lojiye yükseltmeyi başardık. Ama aynı başarıyı, ortadan, 

yükseğe geçişte gösteremedik” dedi.

“Zeka uzmanlarına ihtiyaç var”

10 yıl önce sosyal medya diye bir olayın olmadığına 

vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şimdi binlerce 

sosyal medya uzmanının var olduğunu söyledi.

E-Ticaret sayesinde, tuğla ve çimento ile yapılmış ma-

ğazalara ihtiyacın azaldığına dikkat çeken TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Ama tuğla ve çimento-

dan yapılmış, geniş bir lojistik merkezleri zinciri kurmaya, 

tüm bunları organize edecek, yapay zeka uzmanlarına, 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Dijital dönüşümü 

mitleştirmek 

yerine anlamaya 

çalışmalıyız” dedi.

 İSTANBUL
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siber güvenlik ekibine ihtiyaç var. İşte, geliş-

me böyle oluyor. Demek ki dünden kalanı, 

düne bırakmak ve ileriye bakmak gerekiyor. 

Steve Jobs’un “Yaşamın en önemli icadı 

ölümdür” dediği de bu. Ölen şirket, yaşamın 

göstergesidir, yeniye yer açar. Zombi’ye dö-

nüşüp, devlet desteğiyle, yenilerin piyasaya 

girişinin engellenmesiyse kötüdür. Anka-

ra’da bizim kamu idaresinin öğrenmesi 

gereken de budur. Dijital ekonomiye geçiş-

te, Türkiye’nin, acilen çözmesi gereken bir 

diğer problem, milli eğitim sistemidir. Zira 

teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bunu 

yönetecek, kurgulayacak ve geliştirecek 

olan insandır. Bizim öncelikle, çocukların 

uyum kabiliyetini artırmaya yönelik, yeni bir 

eğitim anlayışına ihtiyacımız var.” 

“Türkiye, tutukluğunu 

ve hareketsizliğini atmalı”

 TOBB olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

önemli bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırla-

tan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mesleki 

eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre 

etmeye başladık. Başlangıç olarak, her ilde 

bir meslek lisesi, Odalarımız ve Borsaları-

mız tarafından yenilenecek ve modernize 

edilecek. Böylece piyasada talep gören 

niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dina-

mik bir mesleki eğitim modelini başlatmış 

olacağız” dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi’nde çocuklar için Dijital Çağ 

Atölyesi düzenlediklerini belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğitimi hallede-

bilirsek, daha sonra sırada firmalarımıza 

buradaki tehditleri ve fırsatları doğru aktar-

mamız lazım. Mesela geleneksel bir sektör 

olan emlak işinde, bir girişimci, mekânla-

rın görüntülerini çekip, sanal gerçeklik VR 

gözlüğü kullanarak bunları pazarlıyor ve 

satışlarını hızla artırıyor. Üçüncüsü de yeni 

teknolojiler için destek sistemleri lazım. 

Kamu doğrudan şirkete destek sağladığı 

gibi, tüketicilere vasıtasıyla da destek suna-

bilir. Kamu politikaları kullanılarak, mesela, 

çevreyi daha az kirleten araçlara doğru tü-

keticiler yönlendirebilir. Şirketler ve ürünler 

arasındaki seçimi, desteği alan çok sayıda 

tüketici yapar” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sonuç ola-

rak, Türkiye’nin bu yarışta, tutukluğunu ve 

hareketsizliğini üzerinden atması gerek-

tiğini, teknoloji gelişsin diye bekledikçe, 

fırsatları da kaçırdıklarını ifade etti.

Meselenin bir de denetim ayağı ol-

duğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Dünyada 

ve Türkiye’de dijital pazarlarda faaliyet 

gösteren firmalar sadece ürettikleri değer 

açısından değil, ekonomik ve toplum-

sal olarak yol açabildikleri olumsuzluklar 

üzerinden de tartışılıyor. Bazı uygulama-

lar, rekabeti ihlal eder nitelikte olabiliyor. 

Piyasalarda disiplini ve düzeni sağlamayı 

amaçlayan düzenleyici kurumların, bun-

lardan hangilerinin, rekabeti engellediğini 

tespit etmesi, çok kritik önemde."

“ICC, ticaret ve yatırımların 

artması için çalışıyor”

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC), 

dünyada ticaretin ve yatırımların artması 

için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu 

olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, "Temel faaliyet alanı, tüm dünyada 

kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki 

farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan, 

iş kurallarını oluşturmaktır. Bu çerçevede, 

farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini 

bir çatı altında toplayarak, dünyada ti-

caretin artırılması ve ticaretin önündeki 

engellerin kaldırılması için referans kurum 

haline gelmiştir. ICC, hem gelişen, hem de 

gelişmekte olan ülkelerde faaliyet göster-

mekte olup, Birleşmiş Milletler’de bizlerin 

sesini duyuran, tek iş dünyası örgütüdür. 

100'den fazla ülkedeki üyeleri aracılığıyla 

45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan 

fazla çalışanı temsil etmektedir. Ülkemizde, 

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması 

ve faaliyetlerinin yürütülmesi işini Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği üstlenmiştir. ICC 

Türkiye Milli Komitesi, ICC bünyesindeki 92 

ülke içinde, en aktif çalışan komiteler ara-

sındadır. Özel sektörümüzü de yakından 

ilgilendiren, INCOTERMS-2020’nin, yani 

Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalat-

çıların hak ve yükümlülüklerini belirten, 

uluslararası standart kuralların, yeni ver-

siyonunun, hazırlanmasında, Komitemiz 

de yer almıştır. ICC Türkiye; tahkim, ban-

kacılık, ticaret hukuku, dijital ekonomi, 

fikri mülkiyet, rekabet, vergi politikaları, 

gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması 

üzerine yoğunlaşmıştır. Tüm bu konularda, 

uluslararası kuralların hazırlanmasını sağla-

mış, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar üstü 

kurumlarda, iş dünyamızın hakkını-huku-

kunu korumuştur” dedi. 

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. 

Ömer Torlak da dijitalleşen dünyada Tür-

kiye'nin bir miktar zaman kaybı olsa da 

yapılan çalışmalarla bunun kapatılabile-

ceğini dile getirdi.

Dijital teknolojilerin süratle yaygın-

laştığına işaret eden Torlak, dijital çağın 

beraberinde getirdiği sonuçları tahmin 

etmekte insan zihninin zorlandığı bir dö-

nemin yaşandığına dikkat çekti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerimiz, Eximbank’a daha rahat ulaşır hale geldi. 
Eximbank kredilerinde KOBİ’lerin payı yüzde 53 idi. KOBİ ağırlığı yüzde 71’e ulaştı. Eximbank, 
üretici ihracatçılarımıza daha ucuz maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor” dedi.

“KOBİ’lerimiz, Eximbank’a 
daha rahat ulaşır hale geldi”

B
ölgesel İstişare Toplantısı; Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Ben-

devi Palandöken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ile Afşin, 

Elbistan, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa 

ve Hatay’dan Oda ve Borsaların katılımıyla Kahramanma-

raş Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı 

konuşmada Kahramanmaraş’ın ülkenin önemli bir sanayi, 

ticaret ve tarım kenti olduğuna dikkat çekti. Kentin aynı 

zamanda iki üniversitesiyle bir eğitim kenti olduğuna da 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Maraş dondurması, 

biberi, tarhanası, ahşap oyması, bakır işiyle ülkemizin 

marka kentlerinden biri. Sözün özü Maraş bizim için çok 

önemli. Maraşlı tüccar ve sanayiciler adına, TOBB olarak 

Maraş’a bir Fen Lisesi ve yurt kazandırdık. Bugün de Ticaret 

Bakanımızla birlikte sizleri dinlemeye geldik” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan’a teşekkür

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a iş dünyasına destekleri 

ve fedakar çalışmaları için teşekkür eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Bakanımızın vizyonu ve dinamizmiyle, 

hem iç, hem dış ticarette, yeni bir atılım başlayacağına 

inanıyorum” dedi. Kahramanmaraş’ta ev sahipliği yapan 

Kahramanmaraş TSO, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, 

Afşin TSO ve Elbistan TSO’yu tebrik eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Şu an burada yedi il; Kahramanmaraş, Adı-

yaman, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay’dan 

Oda ve Borsaları bulunuyor. Geldikleri için hepsine ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Oda ve Borsa başkanları ile birlikte çalışarak, son 

birkaç ayda Hükümete sundukları pek çok talebin Bakan 

Pekcan’ın da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini 

söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları belirtti: “İs-

tihdam maliyetlerini azaltan, finansmana erişim imkânla-

rını artıran, piyasaya hareket getiren vergi indirimleri gibi 

çeşitli tedbirler alındı. KDV iadelerini hızlandıran, yeni bir 

sistem devreye girdi. Ticari alacak sigortası yürürlüğe gir-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Odalarımız 

ofisler vasıtasıyla 

ihracatçılara her 

konuda kılavuz 

kaptanlık yapacak” 

diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ
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di. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın 

katılımıyla, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz, 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda da gün-

demimizde olan konuları aktarmıştık. Yine 

bu Şura’da Sayın Cumhurbaşkanımız, Oda 

ve Borsalarımızdan istihdam sözü aldı. 

Daha sonra 25 Şubat’ta “Burası Türkiye Bu-

rada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 

2019’u başlattık. İstihdam Seferberliği kap-

samında Kahramanmaraş da 20 bin kişiye 

yeni istihdam hedefi açıkladı. Sizlerin bunu 

başaracağına inanıyorum. 

Hükümetimiz de istihdamı destekle-

yen adımlar attı, atıyor. Mesela Kısa çalışma 

ödeneği devreye girdi. Artık işler yavaşla-

dı diye, istihdamı azaltmak gerekmiyor. 

Buraya başvurun, üç ay boyunca maaşlar 

Fon’dan ödensin. İkinci olarak, ilave istihda-

ma yeni teşvikler geldi. Mesela 30 Nisan’a 

kadar her ilave istihdamda, üç ay boyunca 

ücret, vergi ve prim devletten, sonraki 

dokuz ay için de sadece ücret sizden. Bun-

lar daha önce benzeri görülmemiş, tarihi 

destekler devreye girdi. TOBB, Odalar ve 

Borsalar olarak, 81 il ve 160 ilçede bu se-

ferberliğe sahip çıkıyoruz

Tüm işletmelerimize, ‘kampanyaya ka-

tılın’ çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. 

Buradan başta Kahramanmaraş olmak 

üzere tüm çevre illerdeki iş dünyamıza ve 

işverenlere tekrar çağrıda bulunuyorum. 

Bu tarihi desteklerden faydalanın, istihdam 

kampanyasına katılın.”

“200 milyon dolarlık 

fi nansman protokolü imzalandı”

Bakan Pekcan’ın liderliğinde, ihracat 

atağı da başlattıklarını vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakanlık ile birlikte 

Odalar bünyesinde İhracat Destek Ofisleri 

kurduklarını anlattı. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Odalarımız bu ofisler vasıtasıyla, 

ihracatçılara her konuda kılavuz kaptan-

lık yapacak. Firmalarımızın bir talebi de 

Eximbank’ın daha aktif hale getirilmesiydi. 

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, Eximbank, üretici 

ihracatçılarımıza, daha ucuz maliyetli yatı-

rım finansmanı sunmaya başlıyor. Bu kap-

samda, dokuz leasing firmasıyla, 200 milyon 

dolarlık finansman protokolü imzalandı. 

İşte, son 2-3 ayda faizde olumlu gelişmeler 

var. Banka kredilerindeki azalma bitti ve 

artış başladı. Kısaca düne nispetle bugün 

önümüzü daha net görüyoruz” dedi.

İş dünyasının sıkıntıları da olduğun-

dan söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

ancak bunların hepsinin üstesinden gele-

bilecek güce sahip olduklarının altını çizdi. 

“Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan 

her engele rağmen, neler yapabildiğimizi, 

ne kadar dinamik ve üretken olduğumu-

zu, geçmişte pek çok defa ispat ettik. Özel 

sektör ve devlet istişaresiyle, sorunları aştı-

ğımızı gördük” diyen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, el ele vererek Türkiye’yi hak ettiği 

yere getireceklerini sözlerine ekledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Kadın 
ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile 

biraraya geldi. 
Kahramanmaraş TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Serdar Zabun ve bölgenin 
iş insanları TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ile ticaret ve ekonomi üzerine karşılıklı 
değerlendirmelerde bulundular.

"Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş TSO'da 
kadın ve genç girişimciler ile buluştu"
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden KDV indirimi 
talebi gelmişti. Biz de bunu hükümetimize ilettik ve hayata geçmesini sağladık. Mobilya 
sektöründe girdi-çıktı, KDV farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. 
Tüm bu konuları takip etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Mobilya sektöründe KDV 
indirimi kalıcı olmalı”

M
ODEF 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya 

Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi 

Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-

nur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Uğurdağ ve çevre il ve ilçe Oda ve Borsa başkanlarının 

katılımıyla açıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı ko-

nuşmada, artık sadece üretmenin yetmediğini, üretileni 

marka haline getirip, dünyaya açmak ve tanıtmak gerek-

tiğini söyledi. İnegöl’ün şimdi bu vizyonla hareket ettiğini 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok doğru bir iş 

yapıyor. Sizler bu fuarla, hem şehrinize, hem de kendi 

değerimize, kendi ürünümüze sahip çıkıyorsunuz. Artık 

İnegöl denince, ilk olarak akla hem İnegöl Köftesi, hem 

de İnegöl Mobilyası geliyor. Mobilya, İnegöl için olmazsa 

olmaz. İnegöl’de mobilya sektörünün yaklaşık 100 yıllık 

geçmişi var. İnegöl, işe ilk olarak orman ürünleri ile başla-

dı. Sonra bunu mobilyaya dönüştürdü. Bir sektörde nasıl 

dönüşüm yapılacağını, ham ürüne nasıl değer katılaca-

ğını İnegöl bize gösteriyor” dedi.

“İnegöl, önemli bir ihracat merkezi”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnegöl’ün aynı zamanda 

önemli bir ihracat merkezi ve dış ticaret fazlası veren 

bir kent olduğunu vurgulayarak, “İnegöl, 1.3 milyarlık 

dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin 18. büyük kenti. 

Mobilya ihracatını her geçen yıl artıran İnegöl, Türki-

ye’nin mobilya ihracatının da yüzde 17’sini tek başına 

yapıyor” şeklinde konuştu. Mobilya sektörünün, üretim, 

istihdam ve ihracatta büyük pay sahibi olduğuna dikkat 

çeken TOBB Başkanı şunları kaydetti: “Zira yüzde 80 gibi 

gayet yüksek bir yerlilik oranına sahip. Cari fazla veriyor 

ve ülkemize net döviz kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı 

olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkenin her şeh-

rinde üretim gerçekleştiriliyor.

Türkiye, mobilya sektöründe sahip olduğu bilgi biri-

kimi, cesur girişimcileri ve maharetli ustalarıyla, dünyada 

trend belirleyen öncü ülkelerden biri haline geldi. 20 

sene önce, 2000'lerin başında, sektör ihracatı sadece 

180 milyon dolardı. Geçen yıl, 170’den fazla ülkeye 3 

 TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“İnegöl’de 

mobilya 

sektörünün 

yaklaşık 100 yıllık 

geçmişi var” 

dedi.

İNEGÖL
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milyar 150 milyon dolarlık mobilya ihracatı 

gerçekleştirdik. Genel ihracat artışı yüzde 

7 iken, mobilyada ihracat artışı, Türkiye’nin 

iki katına ulaştı, yüzde 14 oldu. İhracat he-

defimiz, bu yılsonunda, yüzde 20 artışla 4 

milyar dolara yaklaşacak. 

20 sene önce dünya mobilya ihraca-

tında ilk 20 içinde bile yoktuk. Şimdi, 12. 

sıradayız, ilk 10'u da zorlamaya başladık. 

İşte tüm bu başarılarda, MODEF Fuarı gibi, 

her sene daha da büyüyen, gelişen, küresel 

bir fuarın payı çok büyük. Başta Yavuz Uğur-

dağ kardeşim olmak üzere, burada emeği 

geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 

Bu büyük başarı ve atılımın mimarları olan, 

değerli iş adamlarına, firmalarımıza, giri-

şimcilerimize ve emektar ustalarımıza da 

teşekkürlerimi sunuyorum.”

TOBB olarak, mobilya sektörünün 

her zaman yanında olduklarını ve destek 

verdiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Sizlerden KDV indirimi talebi 

gelmişti. Biz de bunu hükümetimize ilettik 

ve hayata geçmesini sağladık. Son yapılan 

düzenlemeyle, mobilya sektöründeki KDV 

indirim süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıl-

dı. O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma 

bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, 

hükümetimizden bu konuyu yeniden de-

ğerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl 

olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı 

olması. Mobilya sektöründe girdi-çıktı, KDV 

farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde 

çözülmesi gerekiyor. Tüm bu konuları takip 

etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Seçimsiz bir döneme giriyoruz”

 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Ge-

nel Seçimleri sonuçlarının Türkiye ve millete 

hayırlar getirmesini dileyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, kesin olmayan sonuçlara 

göre yeniden seçilen Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ve İnegöl 

Belediye Başkanı Alper Taban’ı tebrik etti.  

Seçimlerin artık geride kaldığına dik-

kat çeken TOBB Başkanı, “4.5 yıllık seçim-

siz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra 

Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi 

olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, 

yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, 

kesintisiz bir icraat dönemi haline çevir-

meliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, 

ekonominin temellerini daha güçlendire-

cek yapısal reformları hayata geçirebilece-

ğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir 

önem taşıyor” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-

ği’nin (BYSD) 39. Olağan Genel Ku-

rulu’nda Türkiye'de tüketilen bitkisel 

yağların yüzde 85'inin ayçiçek yağı ol-

duğunu belirterek, "Bitkisel yağ sektörü 

"Ayçiçek ekim alanlarını 
ikiye katlamamız lazım"

ithalata bağlı sektörlerin başında geliyor. 

Her sene milyarlarca doları dışarı kaptırı-

yoruz. Ayçiçek ekim alanlarını ikiye katla-

mamız lazım. Sözleşmeli tarımla ayçiçeğini 

çiftçiye yeniden sevdirmemiz lazım" de-

ğerlendirmesinde bulundu. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, tağşişin hem tüketiciyi hem 

üreticiyi mağdur ettiğinin altını çize-

rek, tağşiş yapanların meslekten men 

edilmesi gerektiğini söyledi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, tağşiş konu-

sunda BYSD yetkililerinin de büyük 

mücadele verdiğini aktardı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai 

Uçarmak da bitkisel yağ sektörünün 

dünyayla rekabet edebilecek güce 

sahip olduğunu belirterek, sektör için 

alınması gereken önlemlere dikkat 

çekti. Uçarmak, "Bitkisel yağ sektö-

rü ham madde bakımından dışarıya 

bağlı, bunun önlemlerini almak ge-

rekiyor. Bu, üretim planlamasıyla ola-

bileceği gibi bizim gerek dağıttığımız 

kota sisteminin uygulama zamanlarını 

ayarlayarak gerekse dahilde işleme 

rejimini yerli üretimi destekleyecek 

şekilde ayrıntısını planlamak suretiyle 

sektöre destek vermemiz lazım" diye 

konuştu.
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Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri Lansman Toplantısı’na 
katılan TOBB Başkanı, Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Oda ve 
Borsalarımızı, firmalarımız için hizmet üssü haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Oda ve Borsalarımızı hizmet 
üssü yapmaya çalışıyoruz”

T
ürkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleş-

tirme Projeleri Lansman Toplantısı, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Eurochambres 

Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals 

ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk 

Kaymakcı’nın katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 

Projesi’nde hibe kazanan 30 Türk Oda ve Borsası ile 28 

Avrupa Odasının sunumları yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları-

nın, iş dünyasına hizmet anlamında çok etkili kurumlar 

olduğuna işaret ederek “Oda ve Borsaların ana görevi, 

şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak, işlerinde destek 

sağlamaktır. Sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma or-

tamında, firmalara kılavuzluk yapmaktır. Oda ve Borsalar, 

girişimcilerin hak, hukuk ve menfaatlerini yerel, ulusal 

ve uluslararası düzeyde takip ederler. Ayrıca, yerel kal-

kınma faaliyetlerine, güçlü bir kanaat önderi olarak katkı 

sağlar. Hatta çoğu zaman liderlik yaparlar. Kısaca, Oda 

ve Borsalar, iş dünyasına dönük görevleri yanında, yerel 

kalkınma gibi, birçok sosyal alanda da faaliyet gösterirler” 

diye konuştu. Oda ve Borsaların bu görevlerini en sağlıklı 

şekilde yerine getirilebilmesinin de hizmet kapasitesiyle 

doğrudan bağlantılı olduğunu bildiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa camiası olarak, üyelerine 

daha iyi hizmet etmek, üyelerini daha etkili temsil etmek 

ve bulundukları çevreye daha duyarlı olmak zorunda 

bulunduklarından söz etti. 

“Oda ve Borsa markasının 

değerini yukarı çıkarıyoruz”

 TOBB Başkanı, Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, hizmet kapasitelerini ve yelpazesini geliş-

tirmek, hizmet standardını sürekli iyileştirerek, üyelerine 

daha yakın olmaları gerektiğini anlatırken, bunları yapa-

bildikleri sürece, ülkeye, üyelere ve Oda-Borsa camiasına, 

daha iyi hizmet edebileceklerini kaydetti. 

Oda ve Borsa markasının değerini daha da yukarı 

çıkarma gayretlerine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu şunları söyledi: “Biz, 2001 yılından beri bunu 

yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de Oda ve Borsalarımızı, 

firmalarımız için hizmet üssü haline getirmeye çalışıyo-

ruz. Bu süreçte Avrupa Birliği bize yaklaşık 16.5 milyon 

Euro destek sağladı. Avrupa’nın en büyük iş örgütü olan, 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Avrupa Birliği 

bize yaklaşık 

16.5 milyon Euro 

destek sağladı” 

dedi.

İSTANBUL
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Eurochambres’da kendi bilgi ve deneyimi 

yanında, AB üyesi ülkelerden önde gelen 

oda sistemlerinin deneyimini de ülkemize 

taşımamıza yardım etti. İş dünyamız adına, 

Avrupa Birliği’ne ve Başkan Vekili olmaktan 

gurur duyduğum Eurochambres’a teşek-

kür ediyorum. Biz, 2001 yılında Oda Ge-

liştirme Projeleriyle bu sürece başlamıştık. 

Daha sonra, Türkiye-AB Oda Forumu ve 

şimdi de Türkiye-AB İş Diyaloğu” adıyla 

uyguladığımız projelerle Oda ve Borsala-

rımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bu 

projelerle, Oda ve Borsalarımızın hizmet 

kapasitelerine destek sağlamak yanında, 

Türkiye’nin AB üyelik sürecine de katkı 

sağlıyoruz. İş dünyasının birbirini daha 

yakından tanımasını sağlıyoruz. Türkiye ile 

AB arasındaki diyalog platformlarına, Oda 

ve Borsalarımızı dahil ediyoruz. Doğusun-

dan, batısına, ülkemizin tamamında, AB 

vizyonunu göstermiş oluyoruz. Türkiye ile 

AB arasındaki en etkili ve giderek daha da 

güçlenen bu diyalog platformu, Oda ve 

Borsalarımızın liderliğinde, iş dünyası tara-

fından yürütülmektedir. Daha çok diyaloğa 

ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O nedenle, 

bu projemizi Türkiye-AB bütünleşmesi-

nin gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok 

önemli bir proje olarak görüyoruz.”

  

“Proje için 2.5 milyon 

Euro hibe destek sağladık”

Türk ve AB üyesi ülke Oda ve Borsaları 

arasındaki eşleştirme projeleri hakkındaki 

temel bilgileri katılımcılarla paylaşan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu proje için AB’den, 

2.5 milyon Euro hibe destek sağladıklarını 

söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türki-

ye’den 30, Avrupa Birliği’nden de 28 Oda ve 

Borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek 

üzere eşleştirildiğini dile getirdi. Toplantıda, 

12 AB üyesi ülkeden (Yunanistan, Bulgaris-

tan, Romanya, Çekya, Macaristan, Polonya, 

Litvanya, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya 

ve Belçika’dan) gelen, 28 Oda ve Borsanın 

da bulunduğunu hatırlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, bu program için Türkiye’den 

100 civarında müracaat olduğunu, bunun 

da Oda ve Borsaların yerel kalkınmaya, yerel 

dinamikleri harekete geçirmeye verdikleri 

önemi gösterdiğini bildirdi.

TOBB Başkanı, Eurochambres Başkan 

Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“AB mevzuatı kapsamında, Hazine-Maliye 

Bakanlığımıza bağlı, Merkezi Finans ve 

İhale Birimi tarafından yapılan değerlen-

dirme sonucu, 26 il ve bir ilçeden 19 proje 

kabul edildi. Beni en çok sevindiren ve 

sizlerin de dikkatine sunmak istediğim 

husus şu: Projeleri kabul edilenler sade-

ce, belli bölgelerle sınırlı değil. Doğu’dan 

Mardin, Kars, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, 

Bingöl, Ardahan; Karadeniz’den Samsun, 

Giresun, Trabzon, Artvin; Batı’dan Edirne, 

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bursa; Ege’den 

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya; Anadolu’dan 

Ankara, Konya, Eskişehir, Aksaray, Sivas, Af-

yonkarahisar var. Bu illerdeki Odalarımız ve 

Borsalarımız, ortak bir şekilde proje yaptılar, 

birlikte çalıştılar ve kazandılar. Ve bir de ayrı 

bir tebriği hak eden, bu başarıyı yakalayan 

bir ilçemiz var: Çerkezköy. 

Burada gerçekten ilgi çeken konular 

var. Sadece bir kaçını özetle söyleyeyim. İs-

tanbul Ticaret Odamız, Paris Ticaret Odasıy-

la birlikte, KOBİ’lerde dijital transformasyo-

nunu hedefliyor. Giresun Ticaret Borsamız 

ve Ticaret Sanayi Odamız, İtalya’da Torino 

Ticaret Odasıyla birlikte, fındıkta katma 

değeri nasıl artırabilirizin üzerine çalışacak. 

İzmir Ticaret Borsamız, Yunan ve İspanyol 

meslektaşlarıyla, ülkemizde kadın girişimci-

leri destekleyecek. Eskişehir Sanayi Odamız 

ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, Fransa 

ve İspanya odalarıyla, kümelenmeleri artır-

mak ve bunları uluslararası networke dahil 

etmek istiyor. Afyonkarahisar Ticaret ve 

Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Bingöl 

Ticaret Sanayi Odamız, KOBİ’lere mentörlük 

hizmeti sunacak KOBİ Hastanesi projesini 

hazırladı. Kocaeli Sanayi Odamız, enerji 

verimliliği için firmalara koçluk hizmeti 

verilmesini sağlıyor. 

“Müracaat eden tüm Oda ve 

Borsalarımıza teşekkür ediyorum”

Aslında her bir proje güzel bir emek ve 

vizyon eseri. Ben, hem müracaat eden, hem 

de eşleştirilmeye hak kazanan, tüm Oda ve 

Borsalarımla iftihar ediyorum. Kendilerine 

ve AB üyesi ülkelerden müracaat eden tüm 

Oda ve Borsalarımıza teşekkür ediyorum. 

Başarılı bir uygulama dönemi geçirmelerini 

diliyorum. Sağladığı mali destek için AB’ye, 

projenin geliştirilmesi sürecinde emeği 

geçen, AB Türkiye Delegasyonuna, Merkezi 

Finans ve İhale Birimi’ne, Dışişleri Bakanlığı 

Avrupa Birliği Başkanlığı'na, Eurochamb-

res’a ve TOBB ekibime teşekkür ediyorum.”

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegas-

yonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munera 

Vinals da konuşmasında projelerin Türkiye 

AB arasındaki ekonomik entegrasyonun 

gerçekleşmesinde önemli rol oynayacağı-

na vurgu yaptı. Vinals, Türkiye’nin ihracat 

pazarına işaret ederken, AB’nin Türkiye için 

en önemli pazar olduğunu hatırlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı 

Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise bu faaliyet-

lerinden dolayı TOBB’u ve Eurochambres’i 

kutlarken, Edirne’den Hakkari’ye kadar bü-

tün Odaların aslında Avrupa Odaları oldu-

ğunu söyledi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Artık ülkenin geleceğine odaklanma, yeni bir 
ekonomik başarı hikayesini birlikte yazma zamanıdır" dedi.

“Yeni bir ekonomik başarı 
hikayesini yazma zamanıdır”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 

başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen Ticaret 

Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı'na 

katıldı. 

Toplantıda Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu’nun yanı sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-

yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sana-

yicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone 

Kaslowski, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail 

Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler 

Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de 

hazır bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen Ticaret Bakanlığı İstişare 

Kurulu Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 

Türk iş dünyası örgütleri olarak Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ile bu yeni atılım dönemini istişare etmek için 

bir araya geldiklerini dile getirerek, istişare toplantılarının 

öneminden bahsetti.

“Atılacak çok adım

yapılacak çok işimiz var”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, seçimsiz 4.5 yılın sağlaya-

cağı fırsatlara değinerek, "Önümüzdeki 4.5 yıllık seçimsiz 

dönemi, yapısal sorunlarımıza kalıcı çözümler getirmek 

için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira ekonomide atı-

lacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, 

kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomi yöne-

timi seçim öncesinde bunun sinyalini verdi" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ge-

lecek hafta ekonomide yeni bir yol haritasının açıklanma-

sının beklendiğini anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

şu ifadeleri kullandı:

"Bu yol haritasıyla birlikte kamu maliyesinde disiplinli 

duruşun sürmesi, dış kaynak ihtiyacının azaltılmaya devam 

edilmesi, özel sektörün rekabet gücünü artıracak tedbirle-

rin devreye alınması ülkemize ve ekonomiye olan güveni 

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Önümüzdeki 

seçimsiz dönem 

82 milyon için 

altın değerinde 

önemli" ifadesini 

kullandı.

İSTANBUL



37EKONOMİK FORUM

artıracaktır. Küresel ekonomide istikrarsızlı-

ğın arttığı ve jeopolitik risklerin yükseldiği 

böyle bir ortamda Türkiye'nin hedeflerine 

yürümesi için önümüzdeki seçimsiz dönem 

82 milyon için altın değerinde önemli."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, icraat ve 

reform dönemiyle birlikte Cumhuriyetin 

100. yılı olan 2023'e ulaşacaklarını belirterek, 

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde 

ülkenin ekonomik seviyesini yükseltmeleri, 

bu kapsamda yeni bir yatırım, üretim ve 

büyüme modelini hayata geçirmeleri ge-

rektiğini vurguladı.

"Artık ülkenin geleceğine odaklanma, 

yeni bir ekonomik başarı hikayesini birlikte 

yazma zamanıdır" diyen TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, geçen ay başlattıkları İstihdam 

Seferberliği adımını yeni yatırım ve büyüme 

kampanyaları ile desteklemeleri, Türkiye'yi 

hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlara 

odaklanmaları, gündemi yeniden ekonomi 

yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan: Ortak 

çalışma grupları kurduk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise toplan-

tının açılışında yaptığı konuşmada, istişare 

toplantılarında iş dünyasının hemen hemen 

hepsini temsil eden STK'ların başkanları ile 

her ay bir araya geldiklerini, bu başkanlarla 

sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya 

yatırdıklarını, geleceği planladıklarını anlattı.

Brexit, Gümrük Birliği'nin güncellen-

mesi, yeni pazarlar ve benzeri konularda 

da beraber yol haritaları hazırladıklarını dile 

getiren Bakan Pekcan, ortak çalışma grupları 

kurduklarını, sivil toplumun gücü ile devle-

tin gücünü birleştirerek daha katma değerli 

bir çalışma oluşturmaya ve ekonomiye daha 

pozitif katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 

Bakan Pekcan, "Önümüzdeki dönem eko-

nomide çok önemli adımların atılacağı tam 

bir icraat dönemi olacak bizim için" diye 

konuştu.

 Bakan Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne 

(GTS) göre Mart ayı ihracatının 16 milyar 334 

milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırla-

tarak, yılın ilk çeyreğindeki ihracatın yüzde 

3.34 yükseldiğini, ithalatın da yüzde 21.46 

azaldığını bildirdi.  

 Bakan Pekcan, ilk 100 günlük eylem 

planı kapsamında yapılanlardan bahsede-

rek, bakanlığın son yıllarda hayata geçirdi-

ği reformları ve projeleri anlattı.

Esnaf ve sanatkârın ihracatçı yapılma-

sı, ihracatın tabana yayılması, markalaşma, 

yeni teknolojilerin kullanımı ve e-ticaret 

gibi alanlarda yaptıkları faaliyetlerden bah-

seden Pekcan, teknolojiden daha fazla is-

tifade edilerek kaçakçılığın önlenmesi için 

önemli adımlar attıklarını söyledi.

"Sınır kapılarını genişletme 

çalışmaları sürüyor"

Bakan Pekcan, kâğıtsız gümrük devrini 

başlattıklarını, ihtisas serbest bölgesi kurul-

ması yönündeki mevzuatı hazırladıklarını 

kaydederek, elektronik ticaretin kayıt altına 

alınması için ilgili programın sürdüğünü 

bildirdi.

Sınır kapılarının modernizasyonuna 

değinen Bakan Pekcan, Habur ve Kapıkule 

ilgili genişletme çalışmalarının sürdüğünü 

ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe-

derasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken ise seçimlerin geride kaldığını 

ve artık gündemin ekonomi olması gerek-

tiğini belirterek, halkın daha refah seviyede 

alışverişinin temin edilmesi ve haksız reka-

betin ortadan kaldırılması için hal yasasının 

bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 

(TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de 

Türkiye'nin son dört yılda oldukça yoğun 

bir siyasi gündemle karşı karşıya kaldığını 

belirterek, "Bugün artık finansal istikra-

rın sağlanması için önceliğimiz enflasyon 

oranının en kısa sürede düşük tek haneli 

seviyelere getirilmesi olmalıdır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-

kanı İsmail Gülle de önlerinde 4.5 yıllık 

seçimsiz bir süreç olduğunu belirterek, "Bu 

zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak 

ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha 

da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz" 

diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yö-

netim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ise 

önlerindeki 4-4.5 yıllık süreçte güçlü bir 

atılım yapacak potansiyelin kendilerinde 

olduğunu belirterek, hem müteahhitlik 

sektörünün hem de ihracatçıların dünya-

nın her yeri ile iletişim halinde olduğunu 

kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman 

Kaan da bugün itibarıyla önlerinde, ülkenin 

ekonomiye odaklanacağı ve enerjilerinin 

tamamını ekonomiye harcayacakları 4,5 

yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu 

söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

Başkanı Nail Olpak son yıllarda seçimlerin 

gündemlerini biraz fazlaca meşgul ettiğini 

belirterek, bundan sonra ekonomik kalkın-

maya ve reformlara bugünden olduğun-

dan daha fazla zaman ayırmanın tam sırası 

olduğunu ifade etti.
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Bankacılık sistemine değinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
enflasyon düşmeden faizlerin düşmeyeceğini ve bankalardaki tasarrufların çok düşük 
olduğunu belirterek, bankacılık sektöründe de bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Bankacılık sektöründe de 
bir reforma ihtiyaç var”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa Meclis Üyeleri 

Bilgilendirme Semineri’nde meclis üyeleri ile bir 

araya geldi. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerleri’ni 

yapmaya 2013 yılında yapılan Oda ve Borsa seçimle-

rinden sonra karar verdiklerini belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, o dönemde yapılan seminerler sonucunda 

5 üzerinden 4.8 memnuniyet ile geri dönüşler olduğunu, 

bu kapsamda 2018 yılında yenilenen meclis üyeleri için 

bu semineri yeniden düzenlediklerini söyledi.

Türkiye’nin en önemli meselelerinden birinin ekono-

mi olduğunu ve Türk iş dünyası olarak Ağustos 2018’den 

beri 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 Hisarcıklıoğlu, bu 

toplantılarda Oda ve Borsalardan gelen talep ve sıkıntı-

ların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere tüm bakanlara tek tek iletildiğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki önemli şura gerçek-

leştirdiklerini belirterek, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şu-

rası’nı yaptıklarını ve Oda ile Borsalardan gelen sorunları 

doğrudan aktardıklarını, TOBB Türkiye Sektörel ekonomi 

Şurası’nda ise sektörel sorunların Hükümete iletildiğini 

anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Oda ve 

Borsaların görevinin, sorun yaşayan üyeleri ile sorunu 

çözecek kurumları ile biraraya getirmek olduğunu, ta-

bandan gelen dert ve isteklerin kendi gündemlerini 

oluşturduğunu vurguladı.

“Bu dönemde en çok 

sıkıntı fi nans sektöründe”

Bu dönemde en çok sıkıntının finans sektöründe 

olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 16 bölge 

toplantısı yaparak, üyeleri ile banka genel müdürlerini 

biraraya getirdiklerini, yaklaşık dokuz bin kişi ile biraraya 

geldikleri bu toplantılarda birebir görüşmeler de yaptık-

larını ve bu görüşmelerden yüzde 97’sinin sorunlarının 

çözüme kavuştuğunu bildirdi.

31 Mart Mahalli seçimlerinin bittiğini ve 4.5 yıl seçim 

olmadığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

şimdi ekonomiye odaklanma zamanı olduğunu söyledi.

Bankacılık sistemine de değinen TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, enflasyon düşmeden faizlerin düşmeyece-

ğini ve bankalardaki tasarrufların çok düşük olduğunu 

belirterek, bankacılık sektöründe de bir reforma ihtiyaç 

olduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Ekonomide 

artık ülkelerin 

yerini şehirler 

alıyor, şehirler 

markalaşıyor” 

dedi.

ANKARA
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 Dünyada iki önemli trend olduğun-

dan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

her yıl dünya nüfusuna iki Türkiye nüfusu 

eklendiğini, şu anda iki milyar kişinin orta 

gelir sınıfında olduğunu belirterek, “Dün-

yada insanlar şehirleşiyorlar, şehirleşirken 

zenginleşiyorlar, zenginleşirken de kırsaldan 

koptukları için tüketim talepleri artıyor. Bu 

aslında sizlerin temsil etmiş olduğu kitleye 

niye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu talebi 

karşılayacak alt yapı lazım, üretim lazım, da-

ğıtım sistemine ihtiyaç var. Tüccar, sanayici 

ve tarım sektörü önümüzdeki dönem bü-

tün dünyada daha da önemli olacak” dedi.

İkinci önemli trendin şehirlerin rekabeti 

olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Ekonomide artık ülkelerin yerini şe-

hirler alıyor, şehirler markalaşıyor. Yurt dışına 

gittiğiniz zaman Türkiye deyince adam An-

talya’yı anlatıyor, İstanbul’u anlatıyor. Bütün 

dünyada da artık şehirler ön plana geçiyor. 

Yarış, şehirler arasında. 

Şehrin kanaat önderleri sizsiniz. Şehrin 

kalkınmasının, zenginleşmesinin tek bir 

tane çözümü var o da özel sektördür. Önü-

müzdeki dönemde rotayı belirleyecek olan 

sizler olacaksınız” şeklinde konuştu. “İnsan-

ların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” 

diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “insanlara 

faydalı olacak noktadasınız. Bir kişiye iş ve 

aş verebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun 

kıymetini iyi bilin” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Meclis Üyeleri Bilgilendirme 

Semineri’ne katıldı. Bu yıl ki semi-

nerler kapsamında 16’ıncı grupla bir 

araya geldiklerini ifade eden Hisarcık-

lıoğlu meclis üyelerine TOBB’un faa-

liyetleri ve son dönem çalışmalarına 

ilişkin bir sunum yaptı. 

2018’in Ağustos ayından bu yana 

yaklaşık 40 ili ziyaret ettiğini belirten 

TOBB Başkanı,  365 oda ve borsa baş-

kanı ile 7 bölge bazında bir araya gel-

diğinden söz etti. Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin gücünün tabandan geldiğine 

işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden 

gelen taleplerle ne yapacağımıza dair 

yol haritamız çıktı. Sayın Cumhurbaşka-

nımız ve Bakanlarımıza ziyaret ederek 

çözüm yolları ile birlikte beklentileri-

mizi sunduk. Konsey toplantıları da 

yaptık. Onların sonuçlarını da dosyala-

rımıza ekledik.  Daha sonra tarihimizde 

bir ilki yaparak banka genel müdürleri 

ve genel müdür yardımcılarını reel sek-

tör ile bir araya getirdik. 16 ilde bölge 

toplantıları yaptık. Toplam 10 bin üye-

mizle bir araya getirdik. Bankacılarla 

birebir yapılan görüşmelerde üyemizin 

sorunlarının yüzde 97’si çözüldü” dedi.

Meclis üyeleri TOBB’da buluştu

Kıbrıs Barış 
Harekâtı Milli 
Mücadele 
Madalyaları 
Tevcih Töreni 
yapıldı

K ıbrıs Barış Harekâtı Milli Mücadele Ma-

dalyaları Tevcih Töreni Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TOBB İkiz Kuleler’deki törene katılan Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı 

Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Hu-

lusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile KKTC Çalış-

ma Bakanı Zeki Çeler’le bir araya geldi.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüketici, alışverişini dijitale taşıyor. Ürün incelemesi, ürün 
kıyaslaması, ne, nerede, nasıl sorgusu, marka deneyimi, tecrübe paylaşımı, hepsi internette. Bu 
nedenle perakende sektörü, 2019’u dijital hamle yılı olarak kullanmalı” diye konuştu.

Perakendecilere "e-ticaret 
ve dijital dünya" çağrısı

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerel Zincirler Buluşuyor 

2019 toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıdaki konuşma-

sında zor bir senenin geride kaldığına işaret ederek, 

döviz kurları, faizler ve enflasyondaki yükselişin, ekono-

miyi gözle görülür şekilde yavaşlattığını hatırlattı. Hem 

reel sektör, hem de hanehalkı güven endekslerindeki 

gerilemenin sonucu, tüketim ve yatırım harcamalarının 

kısıldığını ve perakende ticaret hacminin son yedi aydır 

devamlı azaldığını bildirdi.

Geçen yıl son çeyrekte, reel olarak, yüzde 2, bu 

senenin ilk iki ayında ise yüzde 6 gerileme yaşandığına 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin 

de geçenlerde ifade ettiği gibi, son iki çeyrektir ekono-

mide bir resesyon, yani durgunluk dönemindeyiz. Bu 

sıkıntılı süreci aşmak için TOBB olarak, hem sizlerle, hem 

de Hükümetimizle devamlı istişare içinde olduk. Burada, 

sizlerin görüşlerine özellikle önem verdik. Zira peraken-

de demek, iç tüketim demek. Ekonominin yüzde 60’ı 

demek. Sektörümüz, ekonominin hem lokomotifi, hem 

de öncü göstergesi” diye konuştu.

“Vatandaşın nabzını en 

iyi perakendeciler tutar”

Vatandaşın nabzını en iyi perakendecilerin tuttuğunu 

kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Biz 

de sizlerin sıkıntılarını, görüş ve önerilerini, kamu idaresi-

ne aktarıyor, birlikte çözüm arıyoruz. Bizler için en önemli 

konuların başında istihdam geliyordu. Zira istihdamda 

lider sektörüz. En çok kayıtlı istihdamı sizler sağlıyorsu-

nuz. İşte bu kapsamda, Hükümetimizle istişare ederek ve 

birlikte çalışarak, önemli adımlar atılmasını sağladık. Kısa 

Çalışma Ödeneği’nde mevzuat değişti, işler hale geldi. 

Bu şu demek; işler yavaşlasa bile istihdamı koruyabiliriz. 

Üç ay boyunca maaşlar İşsizlik Fonu’ndan ödeniyor. Şu 

ana kadar 800 civarında firma, 72 bin çalışan için bundan 

yararlandı. İşverene Asgari Ücret Desteği geçen sene 

Ekim’de sona ermişti. Talebimiz üzerine yeniden başlatıldı, 

miktarı da 100 liradan 150 liraya yükseltildi. Daha sonra 

Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir istihdam kampanyası 

yapmamızı istedi. Biz de 25 Şubat’ta “Burası Türkiye Bura-

da İş Var” sloganıyla, İstihdam Seferberliği 2019’u başlattık. 

Sonrasında yine hükümetimizle bir araya geldik. İstihdamı 

ödüllendiren tarihi destekler çıkmasını sağladık. 30 Ni-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Perakendeciler 

daha çok 

müşteriye 

erişmek için 

sosyal medyanın 

gücünü 

kullanıyor” dedi.

İSTANBUL
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san’a kadar yapılacak her yeni istihdamda, 

maaş, vergi ve primi üç ay devlet karşılıyor. 

Sonrasında da en az dokuz ay vergi ve 

prim ödemiyoruz. Yani, sağlayacağınız her 

1 ilave istihdam için, size yılda yaklaşık 20 

bin lira destek geldi. Bunlarla ilgili detay 

bilgilere, TOBB web sayfasından veya Oda-

larımızdan ulaşabilirsiniz.”

“Arabuluculuk toplumsal 

barışa da katkı sağlıyor”

Bir diğer önemli sıkıntının da iş mahke-

melerinde yaşandığına işaret eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Davalar hem uzun 

sürüyor, hem de işverenler hep haksız çıkı-

yordu. Bizim çabalarımız sonucu, 2018'de 

işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, arabu-

luculuk zorunlu kılınmıştı. Sonrasında 

2019’da ticari uyuşmazlıklarda da arabu-

luculuk zorunlu hale getirildi. Eskiden bir 

dava 2-3 yıl sürebiliyordu. 

Arabuluculukla, çoğunlukla bir haf-

tada, ama en fazla iki ayda çözüm sağla-

nabiliyor. Arabuluculuk aynı zamanda bir 

kazan, kazan yöntemi. Taraflar helalleşe-

rek ayrılıyor. Böylece arabuluculuk top-

lumsal barışa da katkı sağlıyor. Sonuçlara 

baktığımızda, işçi ve işveren arasındaki 

anlaşmazlıklarda, 350 bin dosyanın yüz-

de 70’inde taraflar zorunlu arabuluculuk 

sayesinde anlaştı. Biz de TOBB olarak, hem 

arabuluculuk hem de tahkimin, ülkemiz 

genelinde ve iş dünyamızda yaygınlaş-

masına gayret ediyoruz. Bu kapsamda, 

önce kendi bünyemizde TOBB Tahkimi’ni 

kurduk. 81 ildeki Odalarımızda da Tah-

kim ve Arabuluculuk Merkezleri açmaya 

başladık. Bütün işverenlere, önce bunları 

kullanıp, sorunlarını çözmeye çalışın diyo-

ruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan sektörde, haksız rekabete 

yol açan uygulamaların da mevcut oldu-

ğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

indirim mağazaları ve “private label” markalı 

ürünlerin, hem KOBİ’lerin büyümesini, hem 

de markalaşmasını engellediğini anlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu durum 

sektörün kendi içinde de rekabetini bo-

zuyor. Bir taraftan markalaş diyoruz. Ama 

markalaşmanın da paçasında tutuyoruz. 

Eğer bu işin önü alınmazsa, milli bir sana-

yimiz kalmaz. Sanayicimiz ve üreticimiz de 

taşeronlaşır. O halde bunları da denetim 

altına almak lazım. Perakende Kanunu’nun 

bunu kapsayacak şekilde, revize edilmesi 

için de uğraşıyoruz. Kamudan talep eder-

ken, çuvaldızı da kendimize batıracağız. 

Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalır. 

Gelecek e-ticarette. Dünyada perakende 

sektöründe yıllık büyüme yüzde 3-4. Ama 

küresel e-ticaret satışları yüzde 16 büyü-

yor. Dünyadaki bu trendi yakalayanlar için 

büyük fırsatlar var. Dünyanın 17. büyük 

ekonomisiyiz. Ama E-ticarette 49'uncuyuz. 

E-ticaretin payı bizdeki henüz sadece yüzde 

3’lerde. Ama Türkiye'de 70 milyon kişiye 

mobilden ulaşabiliyorsunuz. Bu işe en hızlı 

sizler adapte olabilirsiniz. 

“Perakendeciler sosyal 

medya reklamlarına odaklanıyor”

Bunun için girişimci ve cesur olmak 

lazım. İşte siz yerel zincirler, bu iki özelliğe 

de sahipsiniz. e-ticaret satışlarının 2018'de 

50 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. 

Son beş senede Türkiye’de e-ticaret hacmi 

yılda ortalama yüzde 30 büyüdü. Aramız-

da kimin cirosu bu hızla artıyor? Her dört 

kişiden biri internet üzerinden alışveriş 

yaptı. Ve bu oran artmaya devam ediyor. 

Perakende ticaretin son iki ay yüzde 6 düş-

tüğünü söylemiştim. Ama aynı dönem-

de, internet üzerinden satışlar yüzde 23 

büyüdü. Dolayısıyla, interneti daha etkin 

kullanmaya mecburuz” dedi.

Araştırmaların, tüketicilerin yüzde 

81’inin, satın almadan önce, internette 

ürünle ilgili araştırma yaptığını gösterdi-

ğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şunları söyledi: “Tüketiciler, artık yalnızca 

birkaç sayfayı tıklayarak, ürün fiyatının faz-

la olup olmadığını görüyor ve daha uy-

gun alternatifler keşfedebiliyor. Dünyadaki 

bir diğer trend de perakendeciler sosyal 

medya reklamlarına odaklanıyor. Şirketler, 

hedeflenmiş reklamlarla, demografi, ilgi 

alanları ve davranışları baz alarak, spesifik 

kitlelere hitap edebiliyor. 

Facebook’un 6 milyon; Instagram’ınsa 

2 milyon reklam vereni bulunuyor. Sosyal 

medyada reklam harcamaları yükselişte. 

Yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde bir büyü-

me söz konusu. Mesela, 2018 yılında İngil-

tere’deki toplam dijital reklam harcamaları-

nın dörtte biri, sosyal medya platformlarına 

yönlendirildi. Önde gelen perakendeciler, 

daha çok müşteriye erişmek için, sosyal 

medyanın gücünü kullanıyor. Özetle ha-

yat hızla, dijitale doğru evriliyor. Tüketici, 

dijitalde. Tüketici, alışverişini de dijitale ta-

şıyor. Ürün incelemesi, ürün kıyaslaması, 

ne, nerede, nasıl sorgusu, marka deneyimi,  

tecrübe paylaşımı, hepsi internette. Bu 

nedenle, perakende sektörü, 2019’u dijital 

hamle yılı olarak kullanmalı.”


