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Birleşik Krallık ile yeni dönemdeki ticaretin hukuki alt yapısının tamamlanması gerektiğine 
işaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest 
ticaret anlaşması bir an önce sonuçlandırılmalı" diye konuştu.

“Birleşik Krallık ile serbest 
ticaret anlaşması tamamlanmalı"

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Birleşik Krallık 

ile ilişkilerin her 

zaman önemli 

ve öncelikli 

olduğunu 

söyledi.

B
irleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, 

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 

"Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" 

konulu toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 

düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Ge-

leceği" konulu toplantıda, Brexit sonrası iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkiler değerlendirildi. TOBB Kabul Salonu’nda 

gerçekleştirilen toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşik Krallık Ulusla-

rarası Ticaret Bakanı Liam Fox konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye için dünyanın en 

büyük ekonomileri arasında yer alan Birleşik Krallık ile iliş-

kilerin her zaman önemli ve öncelikli olduğunu söyledi.

İki ülkenin NATO kapsamında, terörle mücadele ve 

yasadışı göç başta olmak üzere birçok uluslararası sorun 

üzerinde beraber çalıştığını vurgulayan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, "Türkiye’nin AB katılım sürecine Birleşik Krallık 

hükümetlerinin verdiği destek, iş dünyamız tarafından 

takdirle karşılanıyor. Ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe 

teşebbüsü sürecinde, Birleşik Krallık hükümetinin, de-

mokrasimize verdiği desteği de unutmuyor ve teşekkür 

ediyoruz" diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 

ülkeler arasında olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "19 milyar dolar civarındaki 

ticaret hacmimizi, ilk aşamada 30 milyar dolara çıkarıp 

daha fazlasını hedeflemeliyiz. Türkiye’de 10 milyar dolar 

civarındaki Birleşik Krallık yatırımları, ülke ekonomisine 

ve geleceğine duyulan güvenin göstergesidir. Aynı şe-

kilde, Türk girişimcisi de Birleşik Krallık’ta 2.6 milyar dolar 

civarında yatırım yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye ile Birleşik 

Krallık önemli birer ticaret ve yatırım ortağıdır."

"Ticarette geriye gitmeyelim"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugünlerde Türkiye ve 

Birleşik Krallık ilişkilerinin ticari yönünün ciddi bir belir-

sizlik içinde olduğuna dikkat çekerek, "Birleşik Krallık'ın 

AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye ile 

iktisadi ilişkileri olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. 

Birleşik Krallık halkının, AB’den ayrılma kararını, kuşkusuz 

hepimiz saygıyla karşılıyoruz. Birleşik Krallık ile iş yapan 

firmalarımız bu açıdan endişe içindedir. Ticarette geriye 

gitmeyelim" ifadelerini kullandı.

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, yeni 

dönemdeki ticaretin hukuki alt yapısının ta-

mamlanması gerektiğine de işaret eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu açıdan en uygun 

ticari model, serbest ticarettir. Türkiye ile Bir-

leşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması 

bir an önce sonuçlanmalıdır" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, serbest tica-

ret anlaşmanın yalnızca gümrük vergileri ve 

kotaların azalmasını sağlamayacağını, aynı 

zamanda malların ve hizmetlerin önündeki 

tarife dışı engellerin aşılmasına da yardımcı 

olacağını sözlerine ekledi. Birleşik Krallık Ulus-

lararası Ticaret Bakanı Liam Fox da iki ülke ara-

sındaki ticaret ilişkisinin geçmişe dayandığını 

anımsatarak, son yıllarda Türkiye'nin, Birleşik 

Krallık'ın en önemli ticaret ortaklarından biri 

haline geldiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüccarların 

güvene layık olması gerektiği yönündeki 

sözlerine işaret eden Fox, "Güven ticaretin 

en önemli mihenk taşıdır" ifadesini kullandı.

"Brexit, ilişkilerimiz 

için tehdit değil fırsattır"

Fox, Avrupa'nın her iki ucunda olan Tür-

kiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerine çok önem 

verdiklerinin altını çizerek, Avrupa Birliği'nden 

(AB) ayrılan bir ülke olarak bu ilişkilerin artık 

daha da önemsendiğini söyledi.

20. yüzyılın ortalarında Batı'nın küresel 

ekonomik ve siyasi dengesizlik döneminde 

Türkiye gibi bir ortak bulduğunu ifade eden 

Fox, bu dönemde de Türkiye ile ilişkilerini 

güçlendirmek için çaba sarf edeceklerinin 

altını çizdi. Fox, "Dolayısıyla 'Türkiye ile ekono-

mik ilişkimiz çok önemlidir' derken nazik laflar 

etmiyorum. Bu ilişki Avrupa için ve dünyanın 

geri kalanı için de çok önemli" ifadesini kul-

landı. Türkiye'nin G20 ve NATO'da da önemli 

bir ortak olduğuna değinen Fox, Birleşik Kral-

lık'ın 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'yi 

ilk arayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Fox, Türkiye'deki şirketlerle daha iyi çalış-

mak istediklerini ve İngiliz şirketlerini de Tür-

kiye'de yatırım yapmaları konusunda teşvik 

ettiklerini belirterek, "Türkiye, ekonomik ve 

siyasi olarak ne kadar güçlü olursa ortaklığı-

mız da o kadar iyi olacak" şeklinde konuştu.

AB'den ayrılmalarıyla Gümrük Birliği'nden 

ayrılacaklarına dikkat çeken Fox, artık bağım-

sız bir ticari sistem geliştirmek istediklerini 

ve Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner 

olacağını ifade etti. Fox, "AB'den ayrılıyoruz. 

Biz AB'deyken Türkiye'nin en önemli mütte-

fiklerinden biri olduk, şimdi dünyadaki en 

önemli ortaklarından biri olacağız" dedi.

Fox, Birleşik Krallık'ın ihracatının yüzde 

44'ünü AB ile yaptığını aktararak, AB ile 

ilişkilerin zarar görmesini istemediklerini ve 

makul bir anlaşmayla ayrılmanın kendileri 

için önemli olduğunun altını çizdi. 

7.5 milyar dolar seviyesinde 

ithalat gerçekleştiriliyor

Türkiye'nin bu süreçte ticaret için çok 

önemli bir ülke olduğuna değinen Fox, 

"Brexit, Türkiye ile olan ilişkilerimiz için teh-

dit değil fırsattır" diye konuştu. 

Türkiye ile birlikte, küresel ticaret ve 

bölgesel güvenlik açısından dünyaya çok 

önemli katkılar sunduklarını belirten Fox, 

"İlişkilerimizin temeli hiçbir zaman değiş-

meyecektir. Her zaman korumacı ticaret 

politikalarına karşı duracağız" ifadesini 

kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 

Avrupa'nın iki ucunda stratejik öneme 

sahip iki dinamik ekonominin, bölgede 

stratejik çıkarlarının her zaman birbiri ile 

uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "İki bü-

yük ekonominin ve kültürün mirasçıları 

olarak inşallah biz de bu ilişkileri artırarak 

devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin özellikle son 15 yılda, eko-

nomisinde büyük dinamizm kazandırdığını, 

yıllık ihracatını 168 milyar dolara, hizmet 

ihracatını da 48,6 milyar dolara çıkardığını 

vurgulayan Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"İnşallah sizlerle beraber bu rakamları 

çok daha yukarılara taşıyacağız. Birleşik 

Krallık küresel ekonominin kurucularından 

biridir. Türkiye olarak, Birleşik Krallık ile eko-

nomik ilişkilerimizi geliştirmek, özellikle de 

Orta Doğu, Afrika, Merkezi Asya, Balkanlar 

ve Uzak Doğu’da işbirliği yapmak istiyoruz. 

Bu ilişkileri de başlattık, inşallah artarak 

devam edecek. Türkiye olarak 21. yüzyılda 

teknolojiye, markaya ve tasarıma yatırım 

yapmaya önem veriyoruz. Bu yatırımla-

rımızda da gerek iş ortağı gerek vizyon 

ortağı İngiliz iş adamlarını da yanımızda 

görmek istiyoruz." 

Bakan Pekcan, Birleşik Krallık'ın, her 

zaman Türkiye'nin en önemli ticaret or-

taklarından biri olduğunu ifade ederek, 

11.1 milyar dolar ihracat ile Almanya’dan 

sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı. Bakan 

Pekcan ayrıca Birleşik Krallık'tan 7.5 milyar 

dolar seviyesinde ithalat gerçekleştiğini 

belirterek, İngiltere'den özellikle teknolojik 

ürünlerde ithalat yapıldığını bildirdi. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda 
Payesi" verildi.  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ödülü, iş dünyasının başarısı olarak 
gördüğünü vurgulayarak, “Bu ödüle şahsımı layık gördüğü için, Majesteleri İspanya 
Kralı VI. Felipe’ye şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu'na "İspanya 
Sivil Liyakat Nişanı" verildi

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu iki 

ülke arasındaki 

ticari ilişkilerin 

de iyi seviyede 

olduğunu 

söyledi.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu'na iki ülke ilişkilerine yaptığı 

katkılardan dolayı "İspanya Sivil Liyakat Nişanı 

Encomienda Payesi" verildi. İspanya Kralı VI. Felipe adına 

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba tarafından tak-

dim edilen liyakat nişanı için teşekkür eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, bu ödülü, iş dünyasının başarısı olarak 

gördüğünü vurguladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyasının asli 

temsilcileri, Oda ve Borsa başkanlarımla birlikte, bu an-

lamlı ve değerli ödülü kabul ediyorum ve onlarla birlikte 

alıyorum. Bizler, ikili ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırma-

ya devam edeceğiz. Daha çok firmanın karşılıklı ticaret ve 

yatırım yapmasını sağlayacağız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İspanya'nın 

Akdeniz'deki en kadim medeniyetlerden olduğunu 

belirterek, İspanya'nın kültürü, sanatı ve spor alanındaki 

başarılarının Türkiye'de yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'de, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar 

Barcelona-Real Madrid derbisinin de takip edildiğini 

anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dünyada büyük 

bir izleyici kitlesi olan ve Türkler tarafından da merakla iz-

lenen İspanyol yapımı 'La Casa De Papel' dizisinde Tokyo, 

Berlin, Rio gibi karakterler var. Temmuz ayında başlayacak 

üçüncü sezonda 'İstanbul' karakteriyle izleyicilere belki bir 

sürpriz yaparsınız" dedi. 

Bu yakınlığın siyasi ve iktisadi ilişkilere de yansıdığına 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "NATO'da, 

TOBB ULUSLARARASI
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OECD'de, Avrupa Konseyi'nde birlikte çalı-

şıyoruz. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluş-

turulan Medeniyetler İttifakı'nda çok önemli 

görevler üstlendik. İspanya, Türkiye'nin Avru-

pa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde verdiği des-

tekle dostluğunu bir defa daha göstermiştir" 

diye konuştu. 

"İkili ticaretimizi ve 

yatırımlarımızı artıracağız"

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke 

arasındaki ticari ilişkilerin de iyi seviyede ol-

duğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: 

"İspanya, Türkiye'nin en önemli ilk 10 ticaret 

partneri arasında. İspanya'dan Türkiye'ye ya-

pılan yatırımlar da 10 milyar Euro’yu aştı. 700'e 

yakın İspanyol firması Türkiye'de faaliyette 

bulunuyor. Bu da İspanya'nın Türkiye'ye ve 

Türk ekonomisine güvendiğini gösteriyor. 

Son yıllarda Türk firmalarının da İspanya'ya ilgi 

gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz.100 

civarında firmamız, İspanya'da yatırım yapmış 

durumdadır."

TOBB olarak İspanya ile ticari ilişkileri daha 

da geliştirmek üzere yoğun çalışma yürüttük-

lerine işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

ikili ilişkilere sağladıkları katkının, "İspanya Sivil 

Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" ile taltif 

edilmesinden dolayı onur duyduğunu dile 

getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

söyledi: “Bu ödüle şahsımı layık gördüğü için, 

Majesteleri İspanya Kralı VI. Felipe’ye şükran-

larımı arz ediyorum. 

Nişan’ın Büyük Şansölyesi Dışişleri, 

Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı’na da 

teşekkür ediyorum. Elbette, beni aday 

gösteren İspanya’yı ülkemizde başarıyla 

temsil eden, Sayın Büyükelçiye de, özel-

likle teşekkür ediyorum.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ikili ticareti 

ve yatırımları artırmaya devam edecekle-

rini belirterek, "Daha çok firmanın karşılıklı 

ticaret ve yatırım yapmasını sağlayacağız. 

Türkiye ve İspanya'nın birlikte ve birbirine 

destek olarak büyümeye, gelişmeye devam 

etmesini mümkün kılacağız" dedi.

"Türkiye'yi AB'ye üyelik 

sürecinde destekliyoruz"

 İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Bar-

ba da ülkesi ile Türkiye arasındaki ekono-

mik ilişkilerin oldukça iyi sevide olduğunun 

altını çizerek "Geçen yıl iki ülke arasındaki 

ticaret hacmi 13 milyar avroyu geçti. Tür-

kiye İspanya'nın AB dışında en fazla ticaret 

yaptığı üçüncü ülke" diye konuştu. Kar-

şılıklı yatırımların hızla devam ettiğini 

vurgulayan Barba, bunda TOBB'un ve 

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun özverili çalışmala-

rının katkısının büyük olduğunu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin 

gelişimi adına yaptıkları çalışmaları tak-

dirle karşıladıklarını ifade eden Barba, 

"İspanya Türkiye'yi AB'ye üyelik sürecinde 

destekliyor ve diğer aday ülkeler gibi eşit 

ve adil bir aday değerlendirme sürecin-

den geçmesi gerektiğini savunuyor" de-

ğerlendirmesini yaptı. 

Öte yandan, Ankara Ticaret Odası 

(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 

Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-

federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi 

Palandöken ve Türk-İş Genel Başkanı 

Ergün Atalay da TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu'nu tebrik için törende birer 

konuşma yaptı. Törende çok sayıda bü-

yükelçi de hazır bulundu. 


