“Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun”

İstihdam Seferberliği Aydın İş Dünyası Buluşması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla Aydın Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Aydın’ın, adaletsizliğe ve
zulme uğrayanları cesurca savunan, milletin izzetini, namusunu koruyan Efelerin ve Zeybeklerin
şehri olduğunu söyledi.

Evliya Çelebi’nin ‘Ovalarından Bal, Dağlarından Yağ Akar’ sözünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
“Aydın’ı gayet güzel tasvirlemiş. Gerçekten de Aydın, bir tarım ve turizm merkezi. İncir, kestane,
zeytin, pamuk ve çilek üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda. Odamız, dünyanın en lezzetli inciri
olan Aydın incirine, Borsamız da Aydın Kestanesi’ne coğrafi işaret aldı. Bunda sadece Türkiye
ile de sınırlı kalmadınız. Aydın Ticaret Odamız, Aydın incirini Avrupa’da da tescilledi. Ülkemizde
buna sahip, şu an sadece 3 ürün var. Gaziantep’in baklavası, Malatya’nın kayısısı ve Aydın’ın
inciri” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Aydın’daki tüm oda ve borsaların verdikleri hizmet kapsamında 5 yıldızlı
olduğunu, Paris, Londra, Berlin odaları ile aynı kalitede üyelerine hizmet verdiğini anlattı.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasından
yeni bir istihdam seferberliği çağrısı üzerine, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte günlerce,
gecelerce beraber çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi
hazırladı. Yeni istihdam yapacaklar için, daha önce olmayan ücret desteği ve sonrasında vergi +
prim indirimi geldi. Yeni işe alçağınız kişinin 3 ay maaşı devletten. Ondan sonra 9 ay boyunca
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da prim devletten. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanlar için, istihdamı muhafaza
ettiren, kısa çalışma ödeneği sağlandı. Tüm bunların mimarı, Aile-Çalışma Bakanımız Sayın
Zehra Zümrüt Selçuk. Başta kendisi olmak üzere, Bakanlığımızda emeği geçen herkese,
istihdamı ödüllendiren, bu tarihi desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize
teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 25 Şubat’ta başlattıkları İstihdam Seferberliğini, 81 il ve 160
ilçedeki, 365 Oda ve Borsanın üstlenerek, canla başla çalıştıklarını söyledi.

Her ildeki Oda ve Borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurdukları bilgisini
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor, en geniş katılımın
sağlanması için çalışıyoruz. Tüm işletmelerimize, kampanyaya katılın çağrısında bulunduk,
bulunuyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yerel teşkilatları, valiler,
kaymakamlar, Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerle ortak toplantılar düzenlediklerini, illerdeki en
büyük ve en çok istihdam sağlayan firmalar ile bire bir görüşüldüğünü anlattı.

Yerel basında ve sosyal medyada da İstihdam Seferberliğini anlattıklarını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, ayrıca ulusal düzeyde yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırladıklarını ve
RTÜK’ün bunun tüm televizyon kanallarında yayınlanmasını sağlayacağını söyledi.

Aydın ve çevre illerdeki iş dünyasına ve işverenlere çağrıda bulunan TOBB Başkanı şunları
kaydetti: “Bu tarihi desteklerden faydalanın, İstihdam kampanyasına katılın. Hedefimiz çok
büyük, Ama biliyorsunuz, bizim inancımızda ne diyor. İnsan, ancak çalıştığını elde eder, Bize
düşen de bu. Gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tan. Zaten, ilk gelen sinyaller bize umut
veriyor. İstihdamda, pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da gelecek inşallah.

En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, iki tarafta da kazançlı olun, işinizi geliştirin.
Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz
olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut
dolu bir geleceğe merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var
diyoruz.
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-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Türkiye ekonomisinin çok
büyük bir ivme kaydettiği, son 3 yılın büyüme rakamlarında bunu gördüklerini ifade etti.

Dünya Bankasının her yıl yayınladığı iş yapma kolaylığı endeksinden bahseden Selçuk,
Türkiye'nin son 3 yılda bu alanda önemli mesafe aldığını vurguladı.

Selçuk, şöyle devam etti: "Türkiye'de iş yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor. Özellikle
kredi alma, vergilerin ödenmesi ve sınır dışı ticaret gibi alanlardaki iyileştirmelerimiz neticesinde
Türkiye, iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya kadar yükseldi. Geldiğimiz yer son
15 senenin rekorudur. İş yapmayı kolaylaştırmanın bir sonucu olarak 2002 yılında 720 bin olan
sigortalı çalıştıran iş yeri sayısı 1,9 milyona, aktif sigortalı sayısı 12 milyondan 22,3 milyona
ulaştı. Aynı dönemde aktif iş gücü programlarından yararlananların sayısı ise 3 milyonu aştı."

Aydın'da aktif sigortalı sayısının 2002 yılında 173 bin iken bugün bu rakamın 272 bine
ulaştığını aktaran Selçuk, 81 bin iş yerine teşvik ve destek sunduklarını, 10 bin engelli ve yaşlı
vatandaşa evde bakım desteği verdiklerini söyledi.

Selçuk, Türkiye'nin, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam
sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu kaydetti.

İşverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve
vergilerin yanı sıra asgari ücret düzeyinde ücretini de devlet olarak karşıladıklarını anımsatan
Selçuk, "Eğer şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.
Bu yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Şimdi
işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vakti." diye konuştu.
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