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HİSARCIKLIOĞLU İLE BAKAN VARANK ODA VE BORSA BAŞKANLARI İLE BULUŞTU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın
Başkanları ile sanal ortamda biraraya gelerek teşvikler ve gündemdeki
konulara ilişkin istişarede bulundular.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, son
dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli birr atılımın hayata
geçirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik
sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç
alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak
ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı." dedi.
Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantının açılışında, Varank'ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli
teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi bir üst lige çıkartma vizyonunun, bu kritik dönemde kendilerinin de çalışma şevkini artırdığını
ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.
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Türkiye'nin prestij projesi haline gelen ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması planlanan Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu'nda da Varank ile birlikte çalıştıklarını
çal
dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülkenin pek çok sıkıntıyla karşılaştığını ancak
bu projenin temel atma noktasına gelmesinde Varank'ın verdiği desteğin çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.
-İlçe
İlçe bazı teşvik sistemi
Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin de hizmet kapasitesinin
arttığına dikkati çekti, bu sayede birlikte pek çok çalışmanın hayata geçmesini sağladıklarını bildirdi.
Yine son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti:
"Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç
alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı. Elbette yeni
olan her sistemde olduğu gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli olan bu iradenin gösterilmesi ve
bu adımın atılmasıydı. Şimdi bugün tüm bunları, sanayimizi ilgilendiren her konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma tarzı
benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum."
-Sanayi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya
ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi.
Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel
sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya
gayret gösterdiklerini söyledi.
Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri
verdi:
"Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik.
Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz,
bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak
yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, doğrudan 2 alt bölge
teşviğinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve
ekonomik hayat canlanacak." Konuşmaların ardından oda başkanları Bakan Varank'a sorularını iletti.

GÜNEYDOĞU ODA/BORSA BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

Güneydoğu Oda/Borsa Başkanları Bölge toplantısı yapıldı.Toplantıda Bölge
sözcüsü seçimi yapıldı. Sözcü olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yön.
Kur. Bşk. Mehmet KAYA seçilmiştir.
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TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA TOBB’DA YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye
Ekonomi Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada,
“Sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber
bozan, yeni bir yapısal reform hamlesi, küresel
rekabette bizi öne çıkaracaktır. Bu noktada son
olarak şunu vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin
yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamuözel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması ve
sin her zaman vurguladığımız
guladığımız istişarenin
güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan
video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Ekonomi Şuralarını 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile
başlattıklarını hatırlatarak, “O zamandan bu yana hep yanımızda oldunuz. Bu salonda çok hayırlı müjdeler verdiniz.
Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapamadık. Ama sağolun, sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları üzerine
istişare etmek üzere, Türk iş dünyasının kalbine hoş geldiniz” dedi.
Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç
girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde hepsi
yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar
yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, acil
yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk.
Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Şura için tüm sorunları ve önerileri bir araya getirdiklerini, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif
ettiklerini söyledi.
“Sizin aramızda olmanız, hem bürokrasinin çarklarını işletmek, hem de sürdürdüğümüz mücadelede yalnız olmadığımızı
görmek açısından, bizim için çok değerli” diyen Hisarcıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz pek çok önerinin, sizin liderliğinizde hayata
geçtiğini gördük. Bugün gündeme getireceğimiz konularda da, geçmişte olduğu gibi, çözüm getireceğinize inanıyoruz” dedi.
Bununla ilgili pek çok örneği birkaç ayda yaşadıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere,
firmalarımızın üzerindeki istihdam yüklerini azalttınız. İç Piyasaya destek için, vergi indirimleri gerçekleştirdiniz. Kredi Garanti
Fonu’nun kefalet kapasitesini 2 katına çıkardınız.
ardınız. Kamu bankaları vasıtasıyla işletmelerimize düşük maliyetli kredi imkanı
sundunuz. Yine bu vesileyle, Sayın Bakanlarımıza da tüm bu icraatlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, ne zaman
arasak, hep görevlerinin başındalar. Gece yarısı bile çalışıyor, ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda oluyor, sorunlarımızı
çözüyorlar. Bu vesileyle size ve şahsınızda tüm bakanlarımıza, emek ve gayretlerinizden dolayı, camiam adına ve Türk özel
sektörü adına, en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, tüm dünyanın yeni bir dönemin arifesinde olduğunu, bu yeni döneme her yönüyle hazır hale gelmeleri
gerektiğini söyledi.
Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerin 2021’in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ettiğine
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Küresel değer zincirleri kısalacak, Türkiye’ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır.
Ülkemiz için yeni fırsatlar doğacaktır. Yurtdışı temaslarımızda bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi
harekete geçmemiz ve hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü talih hazır olana güler. Fırsatların kazası olmaz. Evet, kritik virajları
aştık. Ama önümüzde, inişli-çıkışlı uzun ve zor bir yolculuk var.
Ayrıca dünyada da yeni dengeler kuruluyor. Asya-Pasifik bölgesinin 15 ülkesi, küresel ekonominin yüzde 30’unu kapsayan,
dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza attılar. Öte yandan aşının bulunmasına rağmen, onaylanması ve yaygın
hale gelmesi de zaman alacak. Dolayısıyla hem salgın sonrası döneme hazır olmamızı sağlayacak, hem de yatırımcılara güven
verecek bir program tasarlamalıyız.
Sizin son grup toplantınızdan başlayarak yaptığınız açıklamaları, bu açıdan çok değerli görüyorum. Verdiğiniz demeçlerle
pozitif bir ortam oluştu. Moraller yükseldi. Kurumsal yapının ve hukuk sisteminin güçlendirileceğine, reformlara hız
verileceğine yönelik mesajlar, iş dünyasında gayet olumlu karşılandı. Yatırımcı dostu, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla, Türk
Lirası’nın destekleneceğini açıklamanız da ayrıca önemlidir.
Yine sizin özellikle vurguladığınız şekilde, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarla Türkiye, tempolu
büyüme sürecini yeniden yakalayabilecektir. Zira iş alemi, önünü görmek, ileriye bakarak hesap yapabilmek ister. Yatırımların,
üretimin ve istihdamın artmasında ön koşul, istikrardır, güvendir ve geleceğe dair belirsizliklerin azalmasıdır. Bunun yolu da
fiyat istikrarıdır. Enflasyonla mücadele, döviz kurlarında da istikrar gerektirir. Fiyatların ve kurların devamlı arttığı bir ortam,
iş yapma iştahını azalmakta, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla döviz kurlarında istikrarın
sağlanması da önem arz etmektedir.
Yine Sizin, AB Kurumlarının liderleriyle en üst düzeyde kurmuş olduğunuz diyalog da, ekonomiyi desteklemek ve AB-Türkiye
ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda, bazı vizyonsuz AB liderlerine rağmen, AB ile ilişkilerin güçlü
tutulmasında, gümrük birliğinin güncellenmesinde ve vize diyaloğu dahil, ilişkilerde tekrar pozitif bir gündeme dönülmesinde,
büyük fayda görüyoruz”.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde başlatılacak, cesur ve ezber bozan, yeni bir yapısal reform hamlesinin küresel
rekabette Türkiye’yi öne çıkaracağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu noktada son olarak şunu vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin
yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması ve sin her zaman
vurguladığımız istişarenin güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün
zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Bu tekerlek bu
tümsekte kalmayacak. Allah’ın izniyle tüm bunları aşacak, yola devam edeceğiz. Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme
sürecine kavuşturacağız. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla da olsa katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ağacı dikildi
Açılış konuşmalarının ardından TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına çınar ağacı dikildi.
Ağaç dikimini TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay tarafından gerçekleştirildi.
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ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ DENETİMİ YAPILDI.

4 Aralık Cuma Günü saat:9:30 ve 18:30 saatleri arasında yapılan denetim
Zoom üzerinden gerçekleştirildi.Türk Loydu Denetçisi Ayşe Nur ATAY,
Odamız Genel Sekreteri Ahmet ASLAN ve Odamız Akreditasyon ve Kalite
Yönetim Sistemleri Temsilcisi Ferhat DÜNDAR 'ın katılım sağladığı
2.periyodik denetimde odamız başarı sağlamış olup , iyileştirme ve geliştirme
çalışmaları devam edecektir.

TABLET DAĞITIMI

Uzaktan eğitime Destek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 55
Adet Alcatel 1T10 Klavyeli tablet : Yönetim Kurulu Başkanımız
Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreter Ahmet ASLAN tarafından İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Adem KESKİN 'e teslim edilmiştir.

SİGORTA SEKTÖRÜ TOPLANTISI
Sİgortacı üyelerimizin talebi ile gerçekleştirilen toplantıda sigorta
sektörü hakkında bilgi ve geliştirme için görüş alışverişinde
bulunuldu.Toplantıya Genel sekreterimiz AHMET ASLAN, meclis
üyelerimizden SEDAT ÇELİK ,8.meslek komite başkanı Doğan DURGAN
VE bazı sigorta firmalarımızın yetkilileri katılım sağlamıştır.

