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VİDEO 
https://cloudtivitobb.streaming.mediaservices.windows.net/07e9297c-7e7b-4bed-
95c6-4b3cc7f5486a/5594176c7ba247d0a0eb9ac6a76b83db_1280x720_1400.mp4 

Türkiye Ekonomi Şurası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Binasında yapıldı. Şuraya Sn. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlar katılırken, Şuraya 
Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Çevikalp, Meclis Başkanımız 
Turgay Bozkurt ve Genel Sekreterimiz Abdullah Kılınç katıldılar. 

Şura’nın açılış konuşmasını TOBB Başkanı M. 
Rifat başlatılan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı 
Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla şehitleri 

andı, gazilere şifa diledi ve şu sözlerle devam 

etti; 

Cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin 
Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracağını 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek, bu 
tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola 
devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden 
tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız." 
dedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, 2003 yılında başlayan Ekonomi 
Şuralarında, hep yanlarında oldukları ve iş 
dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

2017’de iş dünyasının istihdamda ve yatırımda 
rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
aynısını 2019’da da yapmaya hazır olduklarının 



OCAK-ŞUBAT-MART 2019 

 

 
2 

altını çizdi. Erdoğan’dan özel sektörü desteğinin devamını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Şu 
an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa 
Başkanlarımız bulunuyor. Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin 
ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, yerelde 
hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür 
ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif 
ediyoruz. Şura’dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına 
ileteceğiz” dedi. 

İş dünyası için en büyük teşvikin devletini yanında görmek olduğunu bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizin liderliğinizde, gündeme getirdiğimiz her konunda, 
geçmişte olduğu gibi, çözüm sağlayacağınıza inanıyoruz. İşte bununla ilgili pek çok 
örneği, şu geçtiğimiz birkaç ayda yaşadık. 

Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği artışıyla, firmalarımızın üstündeki 
yükleri azalttınız. 

İç Piyasaya destek için, 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimi yaptınız. Bankaların yüksek 
faiz uygulaması yüzünden, büyük sıkıntı yaşadığımız, krediye erişimde, aylık %1,54 
faizle, Kobilere kredi imkânı sundunuz. Mera fonu gibi ciddi bir yükün kaldırılmasını 
sağladınız. Kamu müteahhitlerine tasfiye ve devir hakkı tanıdınız. Uzun yıllardır 
beklediğimiz, ticari hayata büyük kolaylık getirecek, devlet destekli ticari alacak 
sigortasını başlattınız. Meslek liselerinde 81 ilde kamu-özel sektör işbirliğini tabanda 
sağlayacak projeyi de hayata geçiriyorsunuz, Yine bu vesileyle, aramızda bulunan 
sayın Bakanlarımıza tüm bu icraatlar için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Dünya Bankası’nın Doing Business raporuna göre Türkiye’nin, 2018’de en çok reform 
yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, ülke olarak iş ve yatırım 
ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60. sıradan 43. sıraya ilerledik ve 
tarihimizdeki en üst sıraya yükseldiklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi 
destekleyen adımları ile her kesime dokunan müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve 
şevkini artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. Bankalarla birlikte tüm 
Anadolu’yu dolaştık. 

81 il’den tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Burada şunu gördük, KOBİ’lerin en 
büyük sıkıntısı nakit açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi 
faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi 
kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor, ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz. İşte bu ortamda, 
yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral 
veriyor. Bizler de, Sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, 
Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne kadar ülkemizde ticari 
kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimize nefes kredisi temin ettik. 
Yaklaşık 100 bin Kobimize, 12 milyar lira, düşük faizli kaynak sağladık. Sizin 
tabirinizle “finansmanda inovasyon” yaptık. 
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Avrupa’da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, Rusya-Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, Irak ve 
Suriye’deki durum, küresel ticarette büyüyen korumacılık eğilimleri, dünyada 
ticaret, yatırım ve fon akışını olumsuz etkiliyor. Dışarda hava bozarken, içerde safları 
sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, 
güven ve istikrar yatıyor. Bizler, bunların değerini çok iyi biliyoruz. Güveni ve istikrarı 
muhafaza etmeliyiz ki, ekonomide yeni bir atılım daha başlatalım, reform ateşini 
güçlendirelim. Özellikle de, sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber bozan 
yeni bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır. Ben şuna 
inanıyorum, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, Allah’ın izniyle tüm bunları 
aşacak, yola devam edeceğiz. Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme 
sürecine kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani bizler de, dün olduğu gibi yarın da, 
ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek 
vermeyi sürdüreceğiz.” Dedi. 

Hisarcıklıoğlu’ndan sonra Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kürsüyü 
devraldı. 

Toplantının hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek konuşmasına başladı. 

Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın 
yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, 
"Biz şimdiye kadar ekonominin mimarisini 
hep buradaki hazirun ile istişare içinde inşa 
ettik. Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu' 
demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza 
sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi 
buradaki istişareden çıktığı için atmaktan 
çekinmedik. 'Önce millet, önce memleket' 
ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, 
hayat felsefemizin ta kendisidir." 
ifadelerini kullandı. 

Toplantıya katılanların aynı zamanda 
şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, 
piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, 
şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur." 
dedi. 

Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte büyüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı sizlerle birlikte dünyaya açtık. Teknolojiyi, e-
ticareti, yeni sektörleri sizlerle birlikte ülkemizin gündemine taşıdık. Gümrük 
kapılarının yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mesleki yeterlilikten finansmana 
erişime kadar pek çok çalışmayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının 
önündeki engelleri sizlerle birlikte tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını sizlerle 
birlikte iyileştirdik. Kısa çalışma ödeneğini, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim 
borçlarının vadelendirilmesini, asgari ücret desteğini, lisanslı depoculuk desteğini, 
KDV, ÖTV indirimlerini, kredi yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini, KOBİ 
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kredilerinin yaygınlaştırılmasını, ihracat kapama sorunlarının çözümünü, ticari araç 
kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve diğer pek çok uygulamayı sizlerle birlikte 
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunda başlayan faiz ve enflasyona 
da sirayet ederek ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri 
yine sizlerin taleplerine göre uygulamaya aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine 
sizlerle birlikte ulaşacağız." 

Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına iş dünyasıyla birlikte 
yükselteceklerini belirten Erdoğan, katılımcılara "Türkiye'yi orta-üst gelir grubundan 
üst gelir grubuna sizlerle birlikte taşıyacağız. Yeni nesillere, 2053 ve 2071 
vizyonlarımızı sizlerle birlikte emanet edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin menfaatlerinin ilgilendiren her talebi 
dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız." diye hitap etti. 

"Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk ekonomisiyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, 
"Ticarette de siyasette de diğer alanlarda da başarının sırrı önce inanmak, sonra 
harekete geçmek, ardından da yılmadan mücadeleye devam etmektir. İnancı ve 
mücadele azmi olmayanlarla yürünebilecek hiçbir yol yoktur. Bugüne kadar elde 
ettiğimiz her başarının gerisinde milletimize ve ülkemize olan inancımız yatıyor. Bu 
inançla geçtiğimiz her mücadeleyi Allah'ın izniyle zafere ulaştırdık." 
değerlendirmesini yaptı. 
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Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Erdoğan ve Dr. Bülent Tanrıverdi ile 

birlikte Genel Sekreterimiz Abdullah Kılınç, T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma 

Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sınırları içerisinde 

yapılacak olan uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

                                                                                          

 

 

Milletimizin ortak sesini, 

kamuoyunun vicdanını temsil 

eden tüm basın mensuplarımızın 

Çalışan Gazeteciler Gününü 

içtenlikle kutluyorum. 

 

 İlkeli, doğru ve tarafsız bir 

şekilde çalışarak halkın haber 

alma hakkını sağlayan ve 

toplumun genel talep ve 

görüşlerini kamuoyuna yansıtma 

görevini üstlenen, vatandaş ile 

yönetim arasında köprü vazifesi 

gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman 

olmaktadırlar. 

 

Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına 

çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda Ülkemizde, 

bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp 

yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin de etkin 

bir rolü bulunmaktadır. 

 

Bu vesileyle, ilçemizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız 

yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür 

ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. 

Dedi. 
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İSO 9001 2015 

KALİTE BELGESİ VE 

1002 Üye 

Memnuniyet Belgesi 

için çalışmalarımızı 

tamamladık. 

Denetime gelen 

denetçi Savaş TATIL’ 

la denetlememizi 

bitirdik. 

Denetlemenin açılış 

toplantısına Yönetim 

Kurulu Başkanımız 

İdris ÇEVİKALP, Meclis Başkanımız Turgay BOZKURT ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Bilal KURT katıldı. Verimli geçen ve 2 gün süren denetlemenin 

ardından Yönetim ve emeği geçen personeller gidilen yemekte stres 



OCAK-ŞUBAT-MART 2019 

 

 
7 

attılar. 
                        

 

                                                                                                                                              12.01.2019 

 

 

 
 

Kozan Kaymakamı Sayın Şafak GÜRÇAM Borsamızı ziyarette bulundu. 
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Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız İdris ÇEVİKALP, Meclis 

Başkanımız Turgay BOZKURT ve diğer Meclis ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz hazır bulundu. Sayın Kaymakamımız Gürçam üyelerimizin 

ve çiftçilerimizin sorunları, sıkıntıları, çözüm önerileri hakkında 

Yönetimden bilgi aldı. Kozan’ımız için gelecekte neler yapabiliriz, 

nasıl daha iyi hizmet  verebiliriz konusunda istişarede bulunuldu. 

Güzel dilek ve temennilerle Kaymakamımızın ziyareti son buldu. 

Kendisine Kozan Ticaret Borsasını ziyaretinden dolayı teşekkürü borç 

biliriz. 

 

 

Borsamız Genel Sekreteri Abdullah 

KILINÇ ve Muhasebe Memurumuz 

Harun ÇETİN duyarlı bir davranış 

sergileyerek ilçemize gelen gezici 

kızılay kan alma aracında kan 

bağışında bulundular.  

Genel Sekreterimiz Abdullah Kılınç 

kan vermenin önce kendi bedenimiz 

için önemini vurgulayıp, ihtiyaç 

sahipleri için ne kadar önemli 

olduğundan bahsetti. Sözlerine kan 

vermek can vermekle eş değerdir 

diyerek son verdi. 
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Muhasebe Memuru Harun ÇETİN 

Kızılay kurumunun öneminden 

bahsederek çok kutsal bir görev 

üstleniyorlar dünyanın bir çok 

yerinde kızılayı görebiliyoruz. Bu 

güzide kuruma kan bağışında 

bulunmak çok önemli herkesi 

kan bağışına davet ediyorum 

diyen Çetin kan bağışının önce 

kedi vücudumuz için faydalı 

olduğunu sonra tüm insanlar için 

öneminden bahsetti. Sözlerini bu 

hayati sıvının ne zaman kime 

gerek olacağı belli olmaz bugün 

başkasına yarın bana sana 

diyerek sonlandırdı. 
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   AK PARTİ Kozan İlçe 
Başkanı Sayın Yusuf BİLGİLİ 
ve İlçe Yönetimi Borsamızı 
ziyaret etti. Yönetim Kurulu 
Başkanımız İdris ÇEVİKALP, 
Meclis Başkanımız Turgay 
BOZKURT ve diğer Meclis 
Üyelerimiz ziyarette hazır 
bulundu. Bilgili borsa 
faaliyetleri ve borsamızın bu 
güne kadar ki çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Bilgili 
ticaret borsasının öneminden 

bahsederken varlığının çiftçilerimiz ve tüccarlarımız açısından önemini de 
dile getirdi. İlerde daha da güçlenerek bu faaliyetlerin sürdürülmesi 
temennilerinde bulundu ve Kozan için yapılan hizmetler için teşekkür etti. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Çevikalp’ ta Borsamıza yapılan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi temennilerle ziyaret tamamlandı. 
Kozan Ticaret Borsası olarak kendilerini ziyaretlerinden dolayı teşekkürü 
borç biliriz. 
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ICC Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından TOBB 
ile işbirliğinde Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Sn. rifat 
Hisarcıklıoğlu nun katılımıyla 15 Şubat 2019 Cuma günü İstanbul’da Wyndham 
Grand Otel’de düzenlenen ICC Türkiye Tahkim Gününe Kozan Ticaret Borsası 
adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İdris Çevikalp katıldı. 
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Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri 
Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde 
düzenlenen Bölgesel İstişare 
Toplantısına katıldık. TOBB Başkanı 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun ve 
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar 
PEKCAN' ında katıldığı toplantıya 
Borsamızı temsilen Meclis 
Üyelerimizden İbrahim BOZKURT, 
Fikret ÇELİK, Zahid Esat UYANIK ve 

Genel Sekreter Abdullah KILINÇ katıldı. Bölgesel sorunların ele alındığı 
toplantıda ekonomi tarım sanayi gibi pek çok konular ele alındı ve bu konularla 
ilgili karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine parmak basıldı. Sorunları nasıl 
çözeriz anlayışı üzerinden ker kesimin üzerine düşen görevi en iyi şekilde 
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yapması gerekirse herkesin taşın altına ellerini koymaları gerektiği konusunda 
istişareler yapıldı.  

 

 

 

 

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür 

ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. 

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 

istihdam seferberliği başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile 

bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla 

teşviklerin tasarlandığını söyledi.  

 

Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi 

Gazete' de yayımlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle 

bir hızlı hareket eden bakanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte burada 

sizlerle birlikte 2019 İstihdam Seferberliğini başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 

istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. 

Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-

borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve 
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en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve 

işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. 

İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz 

vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine 

katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi.  

 

Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. 

Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş 

var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz” şeklinde konuştu. 

 

 
 

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da  konuşmasında, 

ülke ekonomisinin son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun 

geçen beş yılında ciddi risklere maruz kaldığını belirtti. 

 

Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin 

güçlenerek geride bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, 

dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetilerek 

bertaraf edildiğini söyledi. 

 

Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya 

dair projelerin ve hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. 

 

Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya 

konulan reformlarla, "İş Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. 
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sıraya kadar yükseldiğini aktardı. 

 

Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 

milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı 

dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 

milyona ulaştı." diye konuştu. 

 

Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların 

süratle tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay 

işverenlik uygulamasının genişletilmesi, aktif iş gücü programlarının 

yaygınlaştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından başvurunun 

kolaylaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi. 

 

Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem 

Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım ne kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz 

sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine 

ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı. 

 

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle 

paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave 

istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz 

karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." 

dedi. 

 

Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret 

düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 

2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, 

geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade 

etti.  

 

Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında 

çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti. 

 

Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da 

artığına işaret eden Selçuk, "Bakanlık olarak geçen hafta açıkladığımız teşvikle 

beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 

milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek vermekteyiz." diye konuştu. 

 

Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 150 

milyar liraya yakın destek sağlandığını kaydetti. 
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-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise birçok platformda ülkenin içinden 

geçtiği ekonomik sürecin KOBİ'lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak 

için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı. 

 

Bugün kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin 

meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak, "Geçtiğimiz ay 

Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 

2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.  

 

Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, "Bugün 

Türkiye'ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı 

durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın 

dosta düşmana ispat edildiği bir gündür." diye konuştu. 

 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati 

çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik 

politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. 

 

Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni 

istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018'de açıkladıkları mevcut istihdam 

teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı. 

 

Bakan Albayrak, sigorta prim teşvikinin devam ettiğine işaret ederek, "Geçen cuma 
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günü Mecliste kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 

Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi 

ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak." ifadesini kullandı.  

 

Finansmana erişim noktasında da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan 

Albayrak, şöyle konuştu: "Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 

20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile birlikte reel 

sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile 

bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ'mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir 

paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de 

Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık pakette, esnaf 

kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış 

bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı geçerek belki de martın 

ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız." 

 

Albayrak, üreticilerin modern seracılığa dönüşü ve yatırımları ile ilgili de çok 

önemli bir finansman paketi açıkladıklarını, KDV iadeleri ile ilgili önemli adımlar 

attıklarını anımsattı. 
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Üç ayda bir düzenlenen Denetimli Serbestlik Kurulu Toplantısı Borsamızda 

yapıldı. Cezaevi Savcısı Yüksel DERENDELİ’ nin Başkanlık yaptığı toplantıya ev 

sahibi olarak Genel Sekreterimiz Abdullah KILINÇ’ ın yanı sıra Denetimli 

Serbestlik Müdürü Mahmut KIRAN, Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncer ŞAHBAZ, 

KTO Başkan Yardımcısı Yaşar ÇELEN, Cezaevi Müdürü Ahmet CANDAN, 

Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa DURU, Milli Eğitim Müdürü Faruk 

SÖNMEZ ve diğer Kurul Üyeleri katıldı. Toplantıda Yükümlülere yönelik 

iyileştirme çalışması yapıldı. 
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Kusi il temsilcisi ve C.Ü Teknokent Yönetim Kurulu Baskani Prof. Dr.Kadir 

AYDIN , Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Kosgeb Il Müdürü 

Mücahit Alper Karcı,  Çukurova Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi 

Koordinatörü Murat Torun ile beraber Kozan Ticaret Borsamızı ziyaret etti. Kozan 

Ticaret Borsası Meclis Başkanımız Turgay Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyemiz 

Bilal Kurt'un da hazır bulunduğu ziyarette Kozan için yapılabilecek yatırımlar 

hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.  
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Kozan Ticaret Borsası ve Kozan Ticaret 

Odası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 

'' 2019 İstihdam Seferberliği 

"toplantımız yapılmıştır. Toplantımıza, 

Ak Parti Adana Milletvekili Sayın 

Tamer DAĞLI, Kozan Kaymakamımız 

Sayın Șafak GÜRÇAM Kozan Ticaret 

Borsası Başkanımız Sayın İdris 

Çevikalp Meclis Başkanımız Sayın 

Turgay Bozkurt Kozan Ticaret Odası 

Başkanımız Sayın Mustafa 

KANDEMiR, , Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Çukurova Üniversitesi 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Sayın Selçuk Çolak, Ak Parti İlçe 

Bașkanı Sayın Yusuf BİLGİLİ, Oda 

Bașkanları, Kurum Müdürlerimiz, Oda Borsa Meclis Üyelerimiz, Kozan Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Fatih AYDIN, Basın, İș Adamlarımız ve 

Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin tanıtıldığı ve işverene sağladığı 

avantajlar toplantıda görüşüldü. 

 

  


