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TOBB BAﬁKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU:

“Türkiye-Katar aras›ndaki ticaret
hacmi bir milyar dolar› aﬂt›”

umhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Katar Emiri
ﬁeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani, Ankara’da bir dizi resmi görüﬂmenin ard›ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) iﬂbirli¤inde 18 A¤ustos’ta ‹stanbul Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen çal›ﬂma kahvalt›s›na kat›ld›. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'ün de kat›ld›¤›
TOBB/DE‹K Türk-Katar ‹ﬂ Konseyi çal›ﬂma yeme¤ine Milli E¤itim Bakan› Nimet
Çubukçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Katar Uluslararas› ‹ﬂbirli¤inden Sorumlu Devlet Bakan› ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Khaled Bin Mohammed AlAttiyah, TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹TO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n ile Katar Emiri Al Thani'nin k›z› ve ayn› zamanda Özel Kalem Müdürü ﬁeyha
Hind Bint Hamad Al Thani ve Katar heyetinden bakanlar ve iﬂ adamlar› kat›ld›.
TOBB-DE‹K Türk-Katar ‹ﬂ Konseyi çal›ﬂma yeme¤inde bir konuﬂma yapan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Katar’›n sahip oldu¤u kaynaklarla tüm
dünyan›n dikkatini çeken bir ülke oldu¤unu belirtti. Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca, Katar’›n
bambaﬂka anlamlara sahip oldu¤unu ve Katar’›n Türk tarihinde bir k›ta olarak tan›mland›¤›n›, çok önemli bir yere sahip oldu¤unu ve bugün de yedi binden fazla Türk’ün
Katar’da yaﬂad›¤›n› söyledi.
Katar’›n son y›llarda dünyada artan enerji fiyatlar› nedeniyle daha da zenginleﬂti¤ini ifade eden TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu “Ancak Katar’›n esas baﬂar›s› sadece bu nimete dayanmadan atmakta oldu¤u uzun vadeli stratejik ad›mlardad›r” dedi.
Bugün Katar’› refaha taﬂ›yan pek çok projenin alt›nda Türk müteahhitlerin imzas› ol-
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TOBB ve DE‹K
iﬂbirli¤inde 18 A¤ustos
tarihinde Ç›ra¤an
Saray›’nda düzenlenen
çal›ﬂma kahvalt›s›nda
Katar Emiri ﬁeyh Hamad
Bin Khalifa Al Thani ve
Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, Türkiye ve Katar
iliﬂkilerini güçlendirmek
için bir araya geldi.
Toplant›da konuﬂan
TOBB/ DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’de daha fazla
Katar yat›r›m› görmek
istediklerini belirtti.
du¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, yüz y›l önce Zubara’da, Hür’de, Vakra’da camiler, iskeleler inﬂa
edenlerin bugün de bu hizmeti sürdürdüklerini
söyledi. Türk iﬂ dünyas› olarak Katar’›n kalk›nma
refah ve istikrar yolunda att›¤› stratejik ad›mlar›
dikkatle ve takdirle takip ettiklerini dile getiren
Hisarc›kl›o¤lu, Katar’›n bölgenin gelece¤i aç›s›nda da önemli bir ülke oldu¤unu vurgulad›.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin son y›llarda ekonomide yakalad›¤› baﬂar›larda Türk özel sektörünün büyük katk›s› oldu¤unu belirterek Katar iﬂ dünyas›yla da iﬂbirli¤ine
gitmek istediklerini dile getirdi. “Biz ortakl›k kuyusundan daha çok su çekmeliyiz” diyen Hisarc›kl›o¤lu, Katar’›n enerji kaynaklar› d›ﬂ›nda baﬂta
hizmet sektörü olmak üzere planlad›¤› yat›r›m-
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larda Türk iﬂ adamlar› olarak iﬂbirli¤ine gidilebilece¤ini söyledi. Hisarc›ko¤lu konuﬂmas›na ﬂöyle
devam etti:
“Biz Körfez ülkelerini de¤erlendirirken gelirine de¤il enerji d›ﬂ› gelirlerinin art›ﬂ trendine bak›yoruz. Bu da bir vizyon meselesi. Türkiye’de daha fazla Katar yat›r›m› görmek istiyoruz. Katar’›n
Türkiye’yi hizmetler sektöründe oldu¤u kadar
üretim amaçl› da kullanabilece¤ine inan›yoruz.”

DOHA’DA “TÜRK‹YE VE KATAR
EKONOM‹K VE STRATEJ‹K D‹YALOG
KONFERANSI” DÜZENLENS‹N
Konuﬂmas›nda iki ülke iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesine katk›da bulunacak alanlara de¤inen
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
gelecek y›l Doha’da Katar Emiri’nin himayesinde
“Türkiye ve Katar Ekonomik ve Stratejik Diyalog
Konferans›” düzenlenerek ortak bir 2010-2020
perspektifi oluﬂturulabilece¤ini söyledi. ‹kinci olarak Katar E¤itim ﬂehriyle Türk üniversiteleri aras›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iﬂtirme program›n›n acilen hayata geçirilmesi gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, Katar’› daha fazla tan›mak, Katar taraf›ndan daha fazla tan›nmak için bu ad›m›n
önemli oldu¤unu anlatt›. ‹ki ülke aras›nda h›zla
yükselen ticaret hacminin bankac›l›k konusunda
ortakl›¤› gerektirdi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,
Doha ve Ziraat Bankas›’n›n iki ülkede karﬂ›l›kl›
temsilciliklerinin kurulmas› için destek istedi. Hisarc›kl›o¤lu, enerji konusunda da üretici Katar’la
taksim merkezli Türkiye’nin önemi bir sinerji
oluﬂturabilece¤ini söyledi.

TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile birlikte, Katar Emiri Al
Thani’ye ipekten dokunmuﬂ bir ‹stanbul tablosu hediye etti.

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANI N‹MET ÇUBUKÇU
Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu, Katar’›n bölgesinde ekonomi ve finans merkezi olma yolunda att›¤› önemli ad›mlar› ve Katarl› yöneticilerin, Katarl›lara daha iyi
gelecek sa¤lamak için yapt›klar› yat›r›mlar› takdirle izlediklerini söyledi. Katar’›n ve Katarl› yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye giderek yo¤unlaﬂan ilgilerini ve Türk firmalar›n›n Katar’da iﬂ üstlenme arzular›n›n kendilerini mutlu etti¤ini dile getiren Çubukçu, Katar
Emiri ﬁeyh Hamad Bin Halife Al Thani’nin Türkiye ziyaretinin, her alanda Türkiye
ile Katar aras›ndaki iﬂbirli¤inin daha da art›r›lmas› yönünde en üst düzeyde bir “irade
beyan›” oldu¤unu söyledi.
Bakan Çubukçu, 2002 y›l›nda yaklaﬂ›k 25 milyon dolar olan Türkiye-Katar ikili ticaret hacminin, 2008 y›l›n›n sonunda 1,2 milyar dolar seviyesine ulaﬂt›¤›n› ifade ederek, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Öte yandan iﬂ adamlar›m›z›n sadece geçti¤imiz y›l Katar'da üstlendikleri projelerin toplam de¤eri 6,5 milyar dolar olarak gerçekleﬂti. Bildi¤iniz gibi k›sa süre önce imzalanan ikili antlaﬂmalarla, ekonomik iliﬂkilerin hukuki çerçevesi de tamamlanm›ﬂt›r.
Türk hükümeti ve iﬂ adamlar› olarak Katarl› yönetici ve iﬂ adamlar›n›, karﬂ›l›kl› büyük
ekonomik aç›l›mlar gerçekleﬂtirmeye davet ediyoruz. ‹ki dost ülkenin imkânlar›n›, yeteneklerini, ihtiyaç ve beklentilerini, en iyi siz, iﬂ adamlar› biliyorsunuz. Bu konuda
e¤er önünüze engeller ç›karsa, bizler hükümetler olarak bunlar› ortadan kald›rmak
için var gücümüzle çal›ﬂaca¤›z.”

‹K‹ ÜLKE ARASINDAK‹ T‹CARET HACM‹ 1 M‹LYAR DOLARI AﬁTI

Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu, Katar Emiri’nin bu
ziyaretinin her alandaki iﬂbirli¤inin daha da güçlenmesini
sa¤layaca¤›n› söyledi.

Katar’›n Uluslararas› ‹ﬂbirli¤inden Sorumlu Devlet Bakan› ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Khaled Bin Mohammed Al-Attiyah ise iki ülke aras›nda köklü bir dayan›ﬂma
oldu¤una de¤inerek, “Birçok ortak payda var. Dostluk, kardeﬂlik, iﬂbirli¤i alan›nda
çok önemli geliﬂmeler var. Ortak ç›karlar›n artmas› çok önemli. Bu ziyarette sekiz anlaﬂma, üç protokol ve dört mutabakat imzaland›. Var olan iliﬂkiler daha da geliﬂti. Katar'›n ciddi yat›r›m projeleri var. Bu projeleri Türkiye'de geliﬂtirmek istiyoruz” ifadelerini kulland›. Konuk Bakan, iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 1 milyar dolar› aﬂt›¤›n› belirtti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile birlikte, Katar Emiri Al Thani’ye ipekten dokunmuﬂ bir ‹stanbul tablosu hediye etti.
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