TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“2017’de küresel
ticaret 2016’ya
göre daha iyi
olacak. Hem
Türkiye hem Türk
Cumhuriyetleri
için en büyük
ihracat pazarı
Avrupa ve
Rusya’dır” dedi.

“Türk Keneşi olarak, ortak
taşıma koridoru oluşturmalıyız”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk Keneşi
olarak kendimize ait taşıma koridoru oluşturmamız gerekiyor. Öyle bir
taşıma koridoru oluşturmalıyız ki küresel risklerin arttığı dönemde bile en
verimli bir şekilde çalışabilsin” diye konuştu.

T

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

ürk Keneşi ile Kazakistan’ın Atameken Girişimciler Birliği tarafından gerçekleştirilen Türk Keneşi
İş Konseyi 5. Toplantısı Astana’da yapıldı. Türk
Keneşi Genel Sekreteri Ramil Hasanov’un başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat
Şarşekeyev ve Kazakistan Girişimciler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ablay Mırzahmetov katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada,
son beş yılda Türk devletleri arasındaki işbirliğinin
kurumsallaştığını belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki
ikili ilişkiler stratejik düzeydedir. Türk Keneşi olarak
amacımız bu ilişkileri ikili düzeyden dörtlü, altılı düzeye çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.
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Türk Cumhuriyetleri’nin girişimcilikte güçlenmesi gerektiğinin altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 1980’lerde özel sektörün
önünü açarak, ekonomiyi dışa ve rekabete açık hale
getirdiğini hatırlattı.
“Ekonomi canlanmaya başladı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin
kriz sonrası yeniden canlanmaya başladığına işaret
ederek şöyle konuştu:
“Amerika’dan sonra Avrupa ekonomilerinden de
canlanma sinyalleri geldi. Geçen yıl düşme yaşayan
Rusya ekonomisinin de bu yıl büyümesi bekleniyor.
Dünya ekonomisi büyümeye başladığı zaman bizim
ürünleri satacak pazar var. 2017’de küresel ticaret
2016’ya göre daha iyi olacak. Hem Türkiye hem Türk

Cumhuriyetleri için en büyük ihracat pazarı Avrupa ve
Rusya’dır. Önümüzdeki bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsak mutlaka işbirliğimizi ve ticaret kapasitemizi artırmalıyız.”
“En iyi Oda sistemini kurduk”
TOBB’un dünyadaki en iyi oda sistemlerinden birini
kurduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Sistemimiz İpek
Yolu boyunca Türkistan’dan gelen kervanlar Anadolu’nun ahileri ve loncalarıyla yoğruldu. Bu topraklardan
çıkmış sisteme en çok bizim sahip çıkmamız lazım. Bu
sistemin Türk Keneşi coğrafyasında karşılık bulması bizleri memnun ediyor” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Kazakistan ile ortak ticaret odası kurulması
protokolünü imzalamakla Oda sistemini yeni boyuta
taşıdıklarını kaydederek, ortak sistemin yurt dışı yapılanmasında önemli olduğunu vurguladı.
Ayrıca zorunlu üyeliğe dayalı Oda sistemi çalışmalarını geçen yıl Kırgızistan ile de başlattıklarını hatırlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşallah Kırgızistan’ın, geçecek yasayla özel sektöre katkısı daha da artacak. Aynı
şekilde Azerbaycan’ın da bu şekilde yapılanmaya gitmesi
çok olumlu bir gelişme olacak” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaretin gelişmesinde taşıma koridorlarının
önemini vurgulayarak, “Türk Keneşi olarak kendimize ait
taşıma koridoru oluşturmamız gerekir. Öyle bir taşıma koridoru oluşturmalıyız ki küresel risklerin arttığı dönemde
bile en verimli bir şekilde çalışabilsin” ifadelerini kullandı.
Dünya ticaretinin ana damarı
Hazar Denizi üzerinden oluşturulacak koridorun dünya ticareti için ana damarlardan biri olma potansiyeline
sahip olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Çin ile Avrupa arasındaki mal trafiğini kendi coğrafyamıza çekersek, en büyük zenginliğe ulaşmış olacağız” dedi.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Hasanov da toplantıda
teknik uzmanlar düzeyinde çalışmaların yapılması, Türk
Keneşi’nin iş portalından üye ülkelerin faydalanması,
TOBB tarafından Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan
uzmanlarına iş eğitimi verilmesi ve başka konuların ele
alınacağını aktardı.
Kazakistan Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mırzahmetov ise Türk dili konuşan ülkeler arasındaki
iş bağlarının geliştirilmesinin önemini vurgulayarak,
“Etkinliğimize TOBB ile iş birliği protokolüyle başladık
ve buna ileride Kırgızistan ve Azerbaycan’dan mevkidaşlarımızın katılacağına ve ortak birlik oluşturacağımıza
inanıyorum” dedi.
Toplantı kapsamında Kazakistan Girişimciler Odası ile
TOBB arasında, işbirliği ve Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi
Odası kuruluş anlaşması imzalandı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrasında Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat
Şarşekeyev ve Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu
Başkanı Mamed Musayev ile ikili görüşmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ICC Yönetim
Kurulu Toplantısı’na katıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Londra’da düzenlenen ICC Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel iş dünyası gündeminde,
artan korumacılık, ülkelerin vergi savaşları ve küreselleşmenin
geleceği olduğunu söyledi.

Büyükelçi Nevzat Uyanık’a
teşekkür ziyareti

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi ve Kazakistan’ın Atameken
Girişimciler Birliği tarafından gerçekleştirilen Türk Keneşi
İş Konseyi 5. Toplantısı için gittiği Kazakistan’ın Başkenti
Astana’da Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık’ı
ziyaret etti.
Başkan Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim
Mete ziyarette, Türk Keneşi İş Konseyi toplantısına katılan
heyete gösterdiği yakın ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Büyükelçi Uyanık’a teşekkür ettiler.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye ile
Umman
arasındaki
ticari ilişkileri
güçlendirmek
istediklerini
belirtti.

“Türk firmalarına Umman’da
yatırım fırsatı verilmeli”
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Vekilliği’ne yeniden seçilen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarına Umman’da
daha fazla yatırım fırsatı verilmesini istedi.

U

mman’ın Başkenti Muskat’da yapılan İslam
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda’nın Başkan Vekilliği görevine
yeniden seçildi.
Umman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde
gerçekleştirilen ve Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi
Bakanı Dr. Ali Bin Masoud Al Sunaid’in de katıldığı Genel Kurul toplantısında Başkan, Başkan Yardımcılığı ve
Finans Komitesi için seçim yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, yapılan seçimler neticesinde üçüncü kez
İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilli oldu. Başkanlığa Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ni
temsilen, bir önceki dönem de başkanlığı yürüten, Şeyh
Salih Kamil, diğer başkan vekilliklerine ise Mısır ve Katar
Odalar Birliği Başkanları yeniden seçildi.
Bakan Al Sunaid ve M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşma yaptığı Genel Kurul’da, KKTC Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da KKTC ekonomisi hakkında katılımcılara
bilgi verdi; İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nı KK-
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TC’ye davet etti. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ali Kopuz da iştirak etti.
Türk ﬁrmalarına davet
Bu arada TOBB Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Umman’ın Başkenti Muskat’da gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Ali
Bin Masoud Al Sunaid tarafından kabul edildi.
Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Atılay Ersan, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz ve Muskat Ticaret Müşaviri Murat Göğüş’ün de hazır bulunduğu görüşmede, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Umman ticari ilişkilerini güçlendirmek
istediklerini belirterek, Bakan Sunaid’den destek istedi.
Bakan Sunaid ise Umman’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, Türk girişimcilerini Umman’da daha
fazla yatırım yapmaya davet etti. Ayrıca, başta Afrika olmak
üzere, üçüncü ülkelerde de ortak yatırım fırsatları bulunduğuna vurgu yaptı.
Toplantıya Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Saeed Al Kiyumi ile Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Fikri Toros da iştirak etti.

Ortak mutabakat
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra, Umman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Başkanı Saeed Al Kiyumi ile bir araya geldi. Görüşmede, TOBB ve Umman TSO
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı
işbirliğinin çerçevesini oluşturacak bir anlaşmanın imzalanması hususunda görüş
birliğine varıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca,
Muskat ziyareti kapsamında, Azerbaycan
Ulusal Girişimciler Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Muhammet Musayev, Kuzey
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros,
Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Ürdün Ticaret
Odası ve Arap Odalar Birliği Başkanı Nail
Kabariti ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu toplandı

I

CC Türkiye Milli Komitesi Yönetim
Kurulu toplantısı, TOBB ve ICC Türkiye Başkanı, aynı zamanda ICC Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB Birlik
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, TEPAV Ticaret Çalışma-

ları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran
“Uluslararası Ticaret ve Artan Korumacılık Eğilimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim
Kurulu toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle son buldu.
temellerinin sağlam ve güçlü olduğunu
göstermektedir. Referandum sürecinden
sonra, ekonomik belirsizliğin azalacağını
ve öngörülebilirliğin artacağını beklemekteyiz. Bu nedenle, gelecek umut
vaad etmektedir” dedi.

ABD iş dünyasına Türkiye lobisi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan
Yardımcısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek’in başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da
TOBB, ABD Ticaret Odası ve Türkiye’nin
uluslararası camiada rolünün önemine
dikkat çekmek için çalışan ve ABD ile Türkiye ikili ilişkilerinin önemi kapsamında
faaliyetler yürüten bağımsız, kâr amacı güt-

meyen bir kuruluş olan Türk Mirası Vakfı
(Turkish Heritage Organization) işbirliğiyle
organize edilen toplantıya katıldı. Türkiye’nin potansiyelinin Amerikalı iş insanları
ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Yorgancılar, Türkiye’nin gerek ülke içinde gerek
küresel düzeyde sarsıntılara ciddi bir direnç
gösterdiğini vurguladı. Yorgancılar, “Geçtiğimiz yıl, yüzde 2. 9’luk büyüme oranıyla
gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeyi
geride bıraktık. Bu, Türkiye ekonomisinin

Reformlara odaklanılmalı
Önümüzdeki süreçte, Türkiye’nin
toplum içi kutuplaşmaların azaltılmasına
ve yapısal reformlara tekrar odaklanmaya
ihtiyacı olduğunu kaydeden Yorgancılar,
“İş ve sivil toplum organizasyonları olarak,
siyasetçilerimize dürüst geri bildirimlerde
bulunmak bizim görevimizdir ve bugünkü toplantının bu amaca katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Ayrıca, Turkish
Heritage Organization’a ve tabii ki uzun
vadeli ortağımız ABD Ticaret Odası’na bu
toplantıyı gerçekleştirmeye imkan verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye - Arnavutluk Tarım İş Forumu

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından Tiran’da Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Forumu yapıldı. Forum’a TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz
da katıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik ve Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim
ve Su Yönetimi Bakanı Edmon Panariti’nin
birlikte evsahipliği yaptığı Forum’a, 200’ün
üzerinde Türk ve Arnavut özel sektör temsilcisi iştirak etti.
Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı

Mehmet Usta ve Arnavutluk-Türkiye İş
Konseyi Başkanı Erion Cerekja’nın katılımcılara hitap ettiği Forum’da, Arnavutluk’taki tarım ve hayvancılık potansiyelinin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasında
artırılabilir işbirliği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Tarım İş Forumu’ndan sonra Türk heyeti,
İşitme Engelli Çocuklar Enstitüsü’nü ziyaret etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, TİKA tarafından yaptırılan spor
alanları ile yatakhanenin açılışını yaptı.
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TOBB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim
Mete, zenginliği
artırmanın
tek yolunun
İslam ülkeleri
arasındaki ticareti
canlandırmak
olduğunu
söyledi.

“İslam ülkeleri Türkiye’deki
yatırımlarını daha da artırmalı”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Türk Arap Ekonomi
Forumu’nda yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin yurt dışına yaptıkları yatırımlar
içinde Türkiye’nin payının çok düşük seviyede olduğunu belirterek, Arapları
Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

T

ürk Arap Ekonomi Forumu’nun ( TAF 2017)
12’ncisi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
ile TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Halim Mete ve Ali Kopuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Forumda konuşan Halim Mete, Türkler ve Arapların,
komşuluğun ve kardeşliğin getirdiği çok güçlü bağlara
sahip olduğunu belirterek, “Ortak değerlerimiz, kültür
ve inancımız bulunuyor. Tüm bu nedenlerle birbirimizi
kardeş olarak görüyoruz. Bu coğrafyanın köklü milletleri
olarak, ortak hareket etmeliyiz. 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var' öğüdüne mutlaka uymalıyız. Ancak bu şekilde, ülkelerimize ve bölgemize, huzur, istikrar
ve zenginlik getirebiliriz” dedi. Mete, bunu başarmak için
yapılması gerekenler olduğunu, el birliğiyle Türk ve Arap
özel sektörlerini güçlendirmek gerektiğini, ülkelerin esas
gücünün, özel sektörden geldiğini söyledi.
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“Küresel rekabet gücümüzü koruyoruz”
Türkiye ekonomisinin gücü ve dinamizminin de
özel sektöre dayalı olduğuna dikkat çeken Halim
Mete, “Türkiye ekonomisi özellikle 2003’den sonra
dünya ile daha fazla entegre hale geldi. Küresel piyasalara açıldı ve rekabette başarılı oldu. Bugün pek
çok sektörümüz, şirketimiz, dünyada başarı hikâyeleri
yazmakta. Yani Türkiye dışa açılarak, dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelerek zenginleşti.
Kişi başına gelir bu yüzyılın başlarında 3 bin dolar
seviyesine ulaşmamışken, bugünlerde 10 bin dolara
geldik. Ekonomimiz, 2009 küresel krizi sonrası, yedi
senedir kesintisiz büyüyor. Çin ve Hindistan’dan sonra, büyümede en iyi performansı gösteren bir ülkeyiz.
Küresel ticaretteki durgunluğa ve çevre coğrafyalarda
o kadar sıkıntıya rağmen, küresel rekabet gücümüzü

koruyoruz. Dünya ihracatı içinde Türkiye’nin payını, 5 sene önce 2011’de binde
7,5 iken, 2016’da binde 9’a çıkardık. İçeride ve dışarıda yaşanan pek çok sıkıntıya
rağmen, 2016’da bile ihracatımızı miktar
bazında yüzde 4 artırmayı başardık” şeklinde konuştu.
Araplara yatırım daveti
Mete, Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım miktarının yüzde 74'ünün
Avrupa ülkelerine, yüzde 12’sinin ise İslam coğrafyasına ait olduğunu belirtti.
İslam ülkelerinin yurt dışına yaptıkları
yatırımlar içinde Türkiye’nin payının çok
düşük seviyede olduğuna dikkat çeken
Mete, Avrupalı yatırımcının kazanç fırsatını gördüğünü ve Türkiye’ye yatırıma
geldiğini ifade ederek, Arapları Türkiye’de
daha fazla yatırım yapmaya davet etti.
Mete, Türkiye’nin 80 milyon nüfusuyla bölgenin en büyük ekonomisi
olduğunu, coğrafya olarak dünyanın
en büyük enerji kaynaklarına sahip ve
küresel enerji ve ticaret koridorlarının

tam merkezinde bulunduğunu söyledi.
Türkiye’nin toplam dış ticaretinin sadece yüzde 8’ini Arap Ligi ile yaptığını
anlatan Halim Mete, Arap Ligi’nin ise
toplam ticaretinin sadece yüzde 1’ini
Türkiye ile yaptığını ifade etti.
Zenginliği artırmanın tek yolunun İslam ülkeleri arasındaki ticareti canlandırmak olduğuna vurgu yapan Mete, “Bunu
sağlayabilirsek, neyi başarabileceğimizin
en somut örneği yanı başımızda. Asırlarca birbirine düşman olan Batı dünyası,
birbirleriyle yaptıkları ticareti artırdılar ve
böylece birlikte zenginleştiler. AB ülkeleri, dış ticaretinin yüzde 70’ini birbirleriyle
yapıyor. Peki, bu arzuladığımız ekonomik
işbirliğini nasıl güçlendireceğiz?
“Engelleri kaldıralım”
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini istenilen seviyelere çıkarmak
için ilk şart, gerekli hukuki zemini oluşturmaktır. Sınırlarımız ülkelerimiz arasındaki insan, sermaye, mal ve hizmet
hareketliliğinin önünde bir engel olma-

malı. Biz bir taraftan kardeşiz diyoruz,
diğer yandan kardeşlik hukukunun gereğini yapmıyoruz. Bakın biz hala insanımızın önüne vize engelleri koyuyoruz.
Bizim kültürümüzde kardeşler birbirinin
evine vize alıp değil, selam verip girer.
Şunu unutmayın, iş insanları en rahat
ulaşabildikleri ülke ile ticaret yapar. Bu
sorunu artık hızla çözmek zorundayız.
En az insanların serbest dolaşımı kadar
önemli bir konu da malların serbest
dolaşımıdır. Bu kapsamda öncelikle
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest
Ticaret Anlaşması müzakereleri tamamlanmalı. Serbestleşme, aramızdaki ticaret hacminin arzuladığımız seviyelere
çıkmasına katkı sağlayacak, işbirliğimizi
güçlendirecektir” dedi.
Mete, sanayi, turizm ve tarım alanında Arap ülkelerinin sermaye birikimleri
ile Türk özel sektörünün üretim tecrübesini bir araya getirebileceklerini, girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin
güçlendirilmesi için Araplarla yakından
çalışmak istediklerini söyledi.

ve kardeş ülke olmuştur ve ekonomik
ilişkilerini de her geçen gün artırmaktadır. Hedefimiz ticaret hacmini 10
milyar dolara çıkarmaktır. Bunun için
sizler elinizden geleni yapmalısınız”
diyerek toplantıya katılan Türk ve Romen iş adamlarını cesaretlendirdi.

Romanya - Türkiye Ekonomik ve Ticari
İlişkilerin Geliştirilmesi Paneli yapıldı

B

ükreş’te, Romanya Türk İşadamları
Derneği (TİAD) ile Türkiye Bükreş
Büyükelçiliği organizasyonunda Romanya-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Paneli düzenlendi.

Panele katılan TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Halim Mete, konuşmasında Romanya ve Türkiye arasındaki potansiyel alanlara değindi,
“Türkiye ve Romanya her zaman dost

“Kapımız size her zaman açık”
TİAD Başkanı Murat Demiray’ın açılış konuşmalarıyla başlayan panele,
Bükreş Büyükelçisi O. Koray Ertaş’ın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
oturum ile devam edildi.
Oturumda TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin
yanı sıra, Bükreş Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy ve Garanti Bank Romanya Genel Müdürü Ufuk Tandoğan
da birer konuşma gerçekleştirdi.
Romanya Ekonomi Bakanı Aleksandru Petrescu da onur konuğu olarak panele katıldı ve Ekonomi Bakanı
olarak kapısının Türk iş insanlarına
sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Petrescu, sorunların çözümü için
elinden geleni yapacağını sözlerine
ekledi.
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