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“Tüccar, milletin emeği ve
üretimini kıymetlendirmek için
eline ve zekasına emniyet edilen
ve bu emniyete liyakat
göstermesi gereken adamdır.”
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Rusya
Federasyonu Devlet
Başkanı Vladimir Putin,
Ankara’da bir araya 
geldi. Görüşmede,
Türkiye ve Rusya
arasındaki ikili ilişkiler
ele alınırken; başta Suriye
ve Irak olmak üzere,
bölgesel ve uluslararası
meseleler hakkında
mutabakata varıldı.

Külliyede kritik zirve
Başbakan Binali

Yıldırım, “Orta Vadeli
Program’a göre üretim ve
istihdam oluşturan
yatırımlara destekler
sürecek. Kamuda tasarrufa
gidilecek ancak önceliklere
ağırlık verilecek. Kamu
yatırımları, özel sektörün
yenilikçi ve üretken
ticaretini destekleyecek”
dedi. ■ 10’da

Yatırımda
tasarruf yok

İstihdam seferberliği sürerken, sanayiciler 
işçi bulmakta güçlük çekiyor. Hatta sokaklarda
‘işçi aranıyor’ afişleri göze çarpıyor.

Türkiye’nin en önemli üretim ve
istihdam sahalarından biri olan
Esenyurt’taki sanayi tesisleri,
kronik sorunu yansıtıyor. 

Tekstilden kimyaya, metalden
otomotive kadar her sektörden
işyeri, ‘eleman aranıyor’ afişi
asıyor. Adem Orhun ■ 9’da

İspanya İşverenler
Konfederasyonu’nun (CEOE)
düzenlediği toplantıda, Avrupa iş
gücü piyasasının durumu tartışıldı.
AB’li bakanların, diplomatların ve iş
dünyası temsilcilerinin yer aldığı
toplantıya, İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da
katıldı. Başkan Çağlar, Madrid’deki
toplantıda Türkiye’deki yatırım
fırsatlarını ve İTO’nun 
faaliyetlerini tanıttı. 

Avrupal›
iflverenlere
‹stanbul 
LOB‹S‹

Çağlar’ın konuşması İspanyol işverenler tarafından ilgiyle izlendi.

Makroekonomik istikrar 
Beşeri sermaye 
Katma değerli üretim
Yatırım ortamı 
Kurumsal kalite

Yeni OVP’de 

ana 
hedef 5

Ekonomide 2018-2020 döneminin
rotasını çizen yeni Orta Vadeli
Program’da (OVP) şu 5 politika
alanı öncelikli oldu: 

1
2
3
4
5

MTV’de sistem
değişiyor

Yeni OVP’ye göre binek
otomobillerin Motorlu Taşıtlar
Vergisi (MTV) gelecek sene 
yüzde 40 oranında artırılacak. Bu
araçlarda motor silindir hacmi
yanında aracın vergisiz değeri de
ödenecek vergide belirleyici olacak.
Değer arttıkça, vergi miktarında
yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde
artışlar olacak. ■ 10’da

Madencilik ve
OSB’ye özel ilgi

Yeni OVP’ye göre imalat sanayi
ve madencilik öncelikli. Büyük
OSB’lerde tasarım ve dijital
dönüşüm merkezleri kurulacak. 
İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, raylı
sistem, havayolu araçları, savunma
sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim
ve haberleşme sistemleri alanlarına
da öncelik verilecek. ■ 10’da

Hedef h›zl› 
ekonomik
büyüme

Yeni Orta Vadeli
Program’da üç yıl
boyunca büyüme
hedefi yüzde 5.5.  
Dr. Can Gürlesel
yazd› ■ 7’de

Lüks yatlarda ultra rekabet
Açık denizlerin en
eğlenceli yüzü olan
lüks kruvaziyerler,
daha fazla turist
çekmek için
eğlenceden sanata,
sağlıktan spora
kadar sundukları
hizmetlerde
giderek daha

‘cömert’
davranıyor.
Kruvaziyerler kar
manzaraları, tuz
terapileri ve 
yarış pistleriyle
konuklarını
memnun etmek için 
yarışıyor. 
Canan Bilgin ■ 16

Ara
eleman
aç›€›

Turist sayısı, Afrika’nın Akdeniz’e kıyı
ülkelerinde yüzde 16, Güney Avrupa’da
yüzde 12 ve Ortadoğu ülkelerinde 
yüzde 9 arttı. Birleşmiş Milletler (BM)
Dünya Turizm Örgütü’ne göre, bu artışta
Türkiye’nin rolü büyük oldu. ■ 2’de

Akdeniz turizmi 
Türkiye ile büyüdü 

Kruvaziyer 
turisti için 
30’ar dolar 
destek ■ 15’te

İTO’dan ekmekte
HİJYEN EğİTİMİ
■ İstanbul Ticaret Odası ve Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde İTO
üyesi ekmek üreticilerine hijyen eğitimi
verildi. Bu eğitimden 12 ilçede 2 bin 500
kişi yararlandı. Müge Biber ■ 6’da

Yat›r›mlara indirimli vergi
Yatırım Teşvik Belgesi

kapsamındaki 
yatırımlardan elde 
edilen kazançlarla ilgili
olarak yatırıma katkı

tutarlarına ulaşılıncaya
kadar
‘indirimli
kurumlar
vergisi’
uygulanabilir.
Dr. Veysi Sevi€  
■ 15’te

Türk
Eximbank, geçen
yıl ihracat için 
33 milyar dolarlık
destek sağladı.
Bankanın bu yıl
sonundaki 
hedefi ise 40
milyar dolar.

‹hracata
destek
artacak

■ 6

■ Çocukları takip etmek için geliştirilen
elektronik cihazlar, büyük şehirde yaşayan
ailelerin ‘çocuğum güvende mi?’ sorusuna
anında cevap veriyor. ‹lker Baflöz ■ 12’de

Art›k akl›n›z
onlarda
kalmas›n

UEFA Süper
Kupa Finali
2019’da 
Vodafone Park’ta
oynanacak. 40 bin taraftarın beklendiği
finalde, turistlerin üç günde 60 milyon Euro
harcama yapacağı öngörülüyor. ■ 18’de

Süper Kupa
finali
çarfl›ya
yarayacak

‹TO’nun üniversitesi 17 yafl›nda ■ 4’te

İşyerlerinin çoğunda 5-10 işçi 
açığı var. Yaklaşık 2 bin 500
işyerinin bulunduğu Esenyurt’ta
işverenler ara eleman bulamıyor.

KRON‹K SORUN HER SEKTÖRDE ‹HT‹YAÇ


