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langıç İçin Ortaklar (PNB) Zirvesi çerçevesinde dü-

zenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek-

te, ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin konular ele alınırken, TOBB tarafından Ankara ve İs-

tanbul Forumu kapsamında yürütülen çalışmalar ve Cenin Sanayi Bölgesi kurulmasında

gelinen aşamada değerlendirildi.  

TOBB tarafından Harvard Üniversitesi işbirliğinde başlatılan “En Hızlı Büyüyen 25” fir-

ma projesinin de gündeme geldiği yemekte ele alınan diğer konular ise; TOBB ve Cisco

System Türkiye tarafından yürütülen kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik proje,  TOBB

ve Intel Türkiye tarafından yürütülen Üniversitelerde Girişimciliğin Özendirilmesine ilişkin

proje ile TOBB-İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başla-

tılan Oda Akademisi projeleri oldu.

Türkiye’nin gösterdiği ekonomik performanstan övgüyle söz eden ABD tarafı, PNB ya-

pılanmasını en hızlı biçimde Türkiye'nin oluşturduğu ve projeleri hayata geçirmede yine

Türkiye'nin öncülük ettiğini belirterek, bu konudaki takdirlerini ifade etti.

PNB zirvesi çerçevesinde gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen

bir toplantıya da katılan Hisarcıklıoğlu, Washington’da ayrıca bazı ikili temaslarda bulun-

du.  Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nda görüşmeler yapan, bazı

Kongre üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, ABD temaslarını değerlendirdiği bir TV prog-

ramında gerek Hillary Clinton, gerekse PNB Başkanı Madaleine Albright ile yapmış oldu-

ğu toplantılarda ve diğer temaslarında çok pozitif ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliş-

tirmeyi arzulayan bir irade gördüğünü belirtti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30

Mayıs ile 5 Haziran 2011 tarihleri

arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne

(ABD) yaptığı ziyarette bir dizi temasta bulun-

du. Washington’da bulunduğu sürede Yeni

Başlangıç İçin Ortaklar (PNB) zirvesi haricinde de

bazı temaslarda bulunan Hisarcıklıoğlu, bu

kapsamda, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Dan

Burton, James Sensenbrenner, Dana Rohra-

bacher ve Brad Miller ile görüştü. Hisarcıklıoğlu,

ABD Savunma Bakanlığında Avrupa ve NATO po-

litikasından sorumlu Müsteşar Yardımcısı James Town-

send ve ABD Dışişleri Bakanlığının Ekonomi, Enerji ve

İş Dünyasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jose Fer-

nandez ile de bir araya geldi. ABD Ticaret Odası, Ulus-

lararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nda da te-

maslarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Washington’daki

düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar

Merkezi’nde (CSIS) düzenlenen toplantıya da katıldı.  

Hisarcıklıoğlu’nun temaslarında Türkiye ile ABD

arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebilece-

ği üzerinde durulurken, ABD’nin Müslüman dünya-

sıyla iktisadi bağları artırmak için başlattığı “Yeni Baş-

langıç İçin Ortaklar” adlı girişim çerçevesinde atılan

adımlar ele alındı.

HİSARCIKLIOĞLU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI
CLİNTON İLE BİR ARAYA GELDİ 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Washing-

ton’da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Yeni Baş-

PNB zirvesine Türkiye dışında, Pakistan,Filistin, Endonezya, Fas ve Tunus da iştirak etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğluve  IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Dünya

Bankası Başkan Yardımcısı Phillippe Le Houerou.

ABD Eski Dışişleri

Bakanı Madeleine

Albright ile TOBB Başkanı

M. Rifat Hisarcıklıoğlu.
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A BD’nin Müslüman çoğunluklu ülkelerle iktisadi fırsatlar, bilim-tek-

noloji, eğitim ve halklar arasındaki bağları içeren ortaklıkların güç-

lendirilmesi amacıyla başlattığı, “Yeni Başlangıç İçin Ortaklar” (Partners

for a New Beginning/PNB) adlı girişimin zirvesi, 31 Mayıs-1 Haziran 2011

tarihleri arasında yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin başkenti Was-

hington’da yapılan PNB zirvesine katılarak, Türkiye-ABD iktisadi ve ticari ilişkileri ile özel sek-

törün ve girişimciliğin geliştirilmesi konularında, TOBB tarafından başta Filistin, Pakistan ve

Afganistan olmak üzere, İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle Türkiye ve bölgede gerçekleştirilen

çalışmaları kapsayan bir konuşma yaptı.

Türkiye ve ABD'deki girişimciler, yatırımcılar ve üniversiteler arasındaki ağları geliştir-

mek istediklerini, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine de odaklandıklarını belirten TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu, PNB bünyesinde Türkiye’de oluşturdukları platformun geniş bir tem-

siliyeti içermesine önem verdiklerini söyledi. 

TÜRK-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR ÇAĞ
Konuşmasında, PNB-Türkiye platformu olarak geliştirdikleri projelerden bahseden TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni hedef, Türk-Amerikan ilişkilerinde de yeni bir çağı tem-
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Hisarcıklıoğlu, 
Yeni Başlangıç İçin

Ortaklar Zirvesi’ne katıldı

ABD’nin başkenti
Washington’da düzenlenen,

31 Mayıs 2011 tarihinde
başlayan ve iki gün süren Yeni

Başlangıç İçin Ortaklar
Zirvesi’ne katılan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin
güçlendirilmesinin sadece 

Türkiye için değil, tüm bölge 
için kritik bir önem
taşıdığını söyledi.

sil ediyor. Geçmişte askeri ve bürokratik ilişkiler ege-

mendi. Askeri değişim programlarına odaklanmıştık.

Şimdi ekonomik ilişkilere, başarılı girişimcilerin ağla-

rı üzerine odaklanma zamanı. Özellikle genç ve ka-

dın girişimciler üzerinde odaklanmalıyız”  diye konuştu.

Türk toplumunu güçlendirmenin en iyi yolunun

özel sektörün geliştirilmesi olduğunu, bu nedenle de

özel sektörü geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren

Hisarcıklıoğlu, özel sektör içinde odaklanılacak alan-
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ların ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini, ken-

dilerinin daha çok inovasyon ve girişimciliğe yo-

ğunlaştıklarını anlattı. Bu konularda  büyük planlar-

dan ziyade, proje temelli yaklaşımları önerdiğini ifa-

de eden Hisarcıklıoğlu, “Küçük ancak yenilikçi fikirler

ilerlemek için daha kolay yollar açar” dedi. Hisarcık-

lıoğlu, bu konulardaki sürece, sadece iş insanlarının

değil işçi sendikaları, üniversiteler, yeni girişimciler ve

sivil toplum örgütlerinin de dâhil edilmesi gerektiğini

sözlerine ekledi.

Konuşmasının soru-cevap bölümünde, PNB-Tür-

kiye Platformu’nun olağanüstü ilerleme gösterdiği şek-

linde yorumlarla karşılaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,

projelerinin Türkiye’de girişimciliğin daha da gelişti-

rilmesi ve başarılı girişimcilerin daha görünür hale ge-

tirilmesi üzerine odaklandığını anlatarak, “Girişimci-

lerimiz, Türk ekonomisinin en önemli kaynağı, onlar

bizim en büyük varlığımız” ifadesini kullandı. Hisar-

cıklıoğlu, girişimciliğin güçlendirilmesinin sadece

Türkiye için değil, tüm bölge için kritik önem taşıdı-

ğını vurgulayarak, “Sadece girişimci bir orta sınıf, böl-

gede demokrasi ve istikrarı sağlayabilir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, PNB Başkanı Madeleine Albright ile görüştü
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD programı
kapsamında ABD Dışişleri Eski Bakanı ve Yeni
Başlangıçlar için Ortaklar (PNB) Başkanı Madeleine
Albright ile Washington’da 31 Mayıs 2011 tarihinde
bir araya geldi. Görüşmede, Hisarcıklıoğlu, PNB
Türkiye’nin hazırlamış olduğu ve çoğu uygulamaya
konulan projeler hakkında bilgi verdi ve projelerin
uygulanması sürecinde işbirliği ve destek talep etti.

Albright ise görüşmede, Hisarcıklıoğlu’na PNB
Türkiye olarak sağlanan gelişmeden çok
etkilendiklerini ve diğer ülkelerdeki PNB oluşumu
ve proje geliştirme süreçlerinde Türkiye’nin
yardımcı olmasından memnuniyet duyacaklarını
belirtti.

TOBB tarafından başta Filistin, Pakistan ve Afganistan 
olmak üzere, İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde
Türkiye’de ve bölgede gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Yeni Başlangıç İçin Ortaklar (PNB)
PNB, ABD Başkanı Barack Obama’nın Müslüman dünyasına yönelik Kahire konuşmasın-

da dile getirdiği “yeni başlangıç” hedefini karşılamak üzere, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clin-

ton tarafından, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Aspen Enstitüsü Başkanı Wal-

ter Isaacson ve Coca-Cola şirketinin Başkanı ve üst yöneticisi Muhtar Kent ile birlikte 27 Ni-

san 2010’da başlatıldı. 

PNB girişiminin Türkiye ayağı ise Ankara ile Washington arasındaki siyasi ve askeri ilişki-

lerde var olan iyi düzeyin ekonomik ilişkilerde de sağlanması gerektiğini uzun süredir savu-

nan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir Yönlendirme Komi-

tesi tarafından yürütülüyor.

“Yeni Başlangıç İçin Ortaklar-Türkiye” adlı platformun Yürütme Kurulu’nda, Hi-

sarcıklıoğlu’nun yanı sıra, aralarında Cisco Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yö-

neticisi Deniz Sungurlu, Intel Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Me-

lih Gezer, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, TÜSİAD Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-

dan, Coca-Cola Türkiye Başkanı Galya Frayman Molinas, Kayseri SO Yönetim Kurulu

Başkanı Mustafa Boydak, TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın da

yer aldığı iş insanları, sektör temsilcileri ve öğretim üyelerinden oluşuyor.

Washington’da düzenlenen, 31 Mayıs 2011 tarihinde başlayan ve iki gün sü-

ren zirvede hedef ülkelerde PNB çerçevesinde hangi adımların atıldığı, ne gibi pro-

jelerin yürütüldüğü gibi konularda görüş alışverişinde bulunularak, karşılıklı deneyimler pay-

laşıldı. Zirvede, hem hedef ülkeler ile ABD’deki girişimciler arasındaki bağlantıları artırmanın,

hem de bu ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerini geliştirebilmelerinin yolları üzerinde duruldu.

Türkiye hem PNB bünyesindeki yapılanmasını tamamlaması, hem de somut projeleri uy-

gulamaya başlamasıyla girişim kapsamındaki diğer ülkelerinden ileri bir konumda olduğuna

işaret ederken, ABD’den bu projelerin daha çok gündeme getirmesi ve desteklenmesi istendi.

Platformda uygulanan projelerin, Türkiye ve ABD’deki girişimciler arasında “networking” ağ-

larının yaratılması ve karşılıklı doğrudan etkileşime geçmelerinin sağlanması, aynı şekilde

üniversite öğrencileri arasında karşılıklı etkileşimlerin kurulması gibi unsurları ön plana çı-

kardığını ifade eden yetkililer, “Aynı zamanda bölge ülkelerindeki muadillerimizle ne yapa-

biliriz, ona bakıyoruz. Dolayısıyla bu tür ekonomik aktörler arasındaki bağlantıları artırmak

için neler yapılabilir, bu konular üzerinde duruyoruz. Zirvede de bu konular ele alındı” açık-

lamasını yaptı. 
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Fernandez ile ortak

işbirlikleri görüşüldü 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu ABD ziyareti programı

kapsamında ABD Dışişleri Bakanlı-

ğı Ekonomi, Enerji ve İş Dünyası ile

ilişkilerden Sorumlu Müsteşar Yar-

dımcısı Jose W. Fernandez ile ça-

lışma yemeğinde bir araya geldi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı bina-

sında Fernandez’in daveti ile ger-

çekleşen çalışma yemeğinde, Hi-

sarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ilişkileri-

nin iktisadi boyutunun geliştirilmesi

konusunda yapılabilecekler husu-

sundaki görüşlerini aktardı. 

Jose W. Fernandez ise görevi gereği iktisadi konularda adım atılabilmesi için çeşitli ül-

kelerle diyaloglar tesis etmeye çalıştığını belirtti. Ancak diyalogların sürdürülmesi konusunda

başarılı örneğin maalesef az olduğunu belirten Fernandez, bu çerçevede TOBB ile tesis edi-

len diyaloğun işleyen bir diyalog olduğunu ve bundan dolayı da mutlu olduğunu vurguladı. 

Özellikle birlikte atılabilecek somut adımların ele alındığı görüşmede, sonbaharda ger-

çekleştirilmesi öngörülen Ekonomik Ortaklık Komisyonu toplantısına kadar bir dizi çalış-

manın yapılması kararlaştırıldı. 

Hisarcıklıoğlu, World Bank-IMF Turkish 
Staff Association’ın toplantısına katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD temasları çerçevesinde Dünya Bankası

ve IMF’de çalışan Türklerin kurduğu “World Bank-IMF Turkish Staff Association” isimli

kuruluşun düzenlediği “Türkiye’nin Ekonomik Dönüşüm Süreci ve Özel Sektörün De-

neyimi” konulu toplantıya katıldı. 

Dünya Bankası ve IMF’in Türk çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda Hisarcıklı-

oğlu, Türkiye’nin 1983 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la başlattığı dönüşüm sü-

reci ve bu sürece iş dünyası olarak sağlanan katkıya ilişkin tespitlerini paylaştı. 

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası, IMF ve Tür-

kiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda

daha fazla Türk vatandaşının çalışmasının, Türkiye’nin

geçirdiği dönüşüm sürecinin de gereği olduğunu

vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin genç ve iyi eği-

tilmiş insan kaynağı ile uluslararası kurumlarda bu-

gün, dünden daha iyi konumda olduğunu, yarın ise

bugünden çok daha iyi durumda olacağına inan-

dığını belirtti. 

Türkiye’nin
“dönüştürme gücü”

yararlı bir deneyim
olabilir

ABD ziyareti kapsamında, Stratejik ve Ulus-

lararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından dü-

zenlenen “Türkiye-ABD ilişkileri” konulu top-

lantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ya-

şamakta olduğu ekonomik dönüşüm sürecinin

başarıyla sürdürülmesi için, ABD’nin Türkiye’ye

yardımcı olması gerektiğini vurgulayarak, Tür-

kiye’nin henüz tam olarak kullanılmayan “dön-

üştürme gücü”nün bölgedeki ülkelerin dönü-

şüm ve dünya ekonomisiyle bütünleşme sü-

recinde son derece yararlı bir deneyim suna-

cağını vurguladı. 
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di boyutunun zayıf kalmasından duyulan

rahatsızlığı vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Türki-

ye’nin yaşamakta olduğu ekonomik dö-

nüşüm sürecinin başarıyla sürdürülmesi

için ABD’nin Türkiye’ye yardımcı olması ge-

rektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin henüz

tam olarak kullanılmayan “dönüştürme gü-

cünün” bölgedeki ülkelerin dönüşüm ve dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde son de-

rece yararlı bir deneyim sunacağını belirterek, TOBB tarafından yürütülen ve aralarında Ankara

ve İstanbul Forumu, TOBB-IDB-ICCI Oda Akademisi gibi bir dizi çalışma hakkında bilgi verdi.

Görüşmeye katılan, Beyaz Saray Güvenlik Konseyi yetkileri de kendi çalışmalarını anlattı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

ABD ziyareti çerçevesinde Beyaz Saray

Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Masası

Başkanı Jeff Collins ile görüştü. Görüş-

meye, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Kon-

seyi İsrail ve Filistin Direktörü Prem G. Ku-

mar, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konse-

yi Suriye ve Lübnan Direktörü Hagar

Hajjar Cemali ile ABD İKÖ Özel Temsilcisi Rashad Hussa-

in iştirak etti. 

Görüşmede, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-

ABD İlişkilerine ilişkin bir analiz yaparak, ilişkilerin iktisa-

Cumhuriyetçi Parti üyesi Dan Burton ve Wisconsin Bölgesi Cumhuriyetçi Parti üyesi Tom

Petri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmelerde Kongre üyelerinden, Türkiye ile ABD

firmalarının özellikle Ar-Ge alanında işbirliğine imkân verecek bir mekanizma kurulması

için destek istedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ziya-

reti kapsamında, ABD Temsilciler Meclisi North

Carolina Bölgesi Demokrat Parti üyesi ve Finans Ko-

mitesi üyesi Brad Miller, Wisconsin Bölgesi Cumhu-

riyetçi Parti üyesi Jim Sensenbrenner, Indiana Bölgesi

Hisarcıklıoğlu, ABD
Kongresi üyeleriyle bir

araya geldi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ABD Temsilciler Meclisi North Carolina Bölgesi 
Demokrat Parti üyesi ve Finans Komütesi üyesi Brad Miller. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Indiana Bölgesi
Cumhuriyetçi Parti üyesi Dan Burton. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Wisconsin Bölgesi
Cumhuriyetçi Parti üyesi Jim Sensenbrenner. 

Hisarcıklıoğlu, Jeff Collins ile görüştü
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington’dan ayrılışı öncesinde, ABD’de-

ki iki büyük Türk çatı kuruluşu Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA)

ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından onuruna dü-

zenlenen resepsiyona katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, halklar arasında tanınırlığı oluşturmada özel-

likle ABD’deki Türk kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü dile getirerek, Türk ku-

ruluşlarını ve ABD’de yaşayan Türkleri birlik ve beraberliğe, organize olmaya çağırdı.

Hisarcıklıoğlu, “Birlikten bereket, ayrılıktan azap doğar, diye bir söz vardır. Eğer bir

araya gelirsek yapamayacağımız şey yok” diye konuştu. Dünyadaki tüm Türk iş in-

sanlarını tek çatı altında toplamak için Dünya Türk İş Konseyi’ni kurduklarını hatırla-

tan Hisarcıklıoğlu, ABD’deki Türk iş insanlarını da bu konseye katılmaya davet etti. ATAA

Başkanı Günay Evinch de Hisarcıklıoğlu’na özel sektördeki liderliğinden dolayı teşek-

TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,

Washington’daki temasları
çerçevesinde Türk-Amerikan

Dernekleri Asamblesi ve Türk-
Amerikan Dernekleri Federasyonu

tarafından onuruna düzenlenen
resepsiyonda  Türk kuruluşlarını ve

ABD’de yaşayan Türkleri birlik ve
beraberliğe, organize

olmaya çağırdı.

ATAA ve TADF’dan 
Hisarcıklıoğlu onuruna

resepsiyon 

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, ATAA Başkanı

Günay Evinch ve TADF Başkanı
Kaya Boztepe’nin ortak

çalışmalarından duyulan
memnuniyeti dile getirdi.



kür etti ve ABD ile Türkiye arasında “köprü” vazifesi gör-

mekten onur duyacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama’nın, Türk-Amerikan iliş-

kileri için kullandığı “Model Ortaklık” tabirinin ABD’de-

ki tüm çevrelere yansıdığını gözlemlediğini belirten

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ABD Dışişlerine, Savunma

Bakanlığı’na gittiğimiz zaman, ekonomik ilişkilerimizi na-

sıl geliştirebileceğimiz noktasında bize yol gösterebi-

lecek, pratik öneriler sunuyorlar. On yıldır gidip geli-

yorum, daha önce bu tip bir yaklaşım yoktu” dedi.

Gelecek dönemde ABD ile ekonomik ilişkilerin ge-

liştirilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile

ABD arasındaki en üst düzeydeki siyasi ve askeri ilişki-

lerin ekonomi alanına yansımadığını ve ABD’nin, Tür-

kiye’nin ekonomik ilişkilerinin en zayıf olduğu ülkeler-

den biri olduğunu belirterek, bu durumu “denizde bir

damla” olarak niteledi.

Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldır tüm ülkelere ar-

tarken, ABD’ye azaldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,

tüm bunların iki ülke iş insanlarının ve halklarının bir-

birini tanımamasından kaynaklandığını vurguladı. Hi-

sarcıklıoğlu, “Ben kusuru kendimizde arıyorum. İki ta-

rafta da müthiş bilgi noksanlığı var” dedi.

Konuşmaların ardından ATAA Başkanı Günay

Evinch ve TADF Başkanı Kaya Boztepe, Hisarcıklıoğlu'na

plaket verdi.

HİSARCIKLIOĞLU: “İLK 10 HEDEFİ İÇİN ABD
PAZARINDA OLMAK LAZIM”

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni Başlangıç İçin

Ortaklar/PNB” adlı girişim zirvesine katıldıklarını belir-

terek, Harvard Üniversitesi ile çalışarak, Türkiye’nin en

hızlı büyüyen 25 şirketiyle ABD’deki denkleri olan şir-

ketleri bir araya getireceklerini ve ortak işlerin yapıla-

bileceği proje üreteceklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük

ekonomileri arasında ilk 10’a girme hedefini gerçek-

leştirebilmesi için Türkiye’nin ABD pazarında yer alması

gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Bizim bu pazarın içinde olabilmemiz için bazı me-

kanizmalara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi, ABD’li

şirketlerle Türk şirketlerine ortak iş yapabilme alışkan-

lığını kazandırmak. İkincisi Türkiye’nin bugüne kadar ya-

pamadığı bir konuyu gerçekleştirmek, şu anda teknik

olarak orta düzeyde ihracatçı bir ülkeyiz. Yüksek teknoloji

konumuna gelebilmemiz için özellikle girişim serma-

yesi, yani risk sermayesi dediğimiz bir mekanizmaya ih-

tiyaç var. Bu mekanizma Türkiye’de yok, biz bunu bil-

miyoruz. Özellikle yüksek teknoloji şirketlerini öne çı-

karan en önemli unsur, girişimci risk sermayesi. Risk sermayesini destekleyen ABD’nin arka-

sında yatan başarı hikâyesi de aslında bu. Bu çerçevede Türkiye’de oluşturmaya başladığımız

risk sermaye şirketleriyle ABD’nin risk sermaye şirketlerini bir araya getirerek, onların tecrü-

belerini, artı kaynaklarını Türkiye’ye aktararak, Türkiye’de gençlere, üniversitelerle işbirliği yap-

mış olan insanlara kaynak sağlayacak bir fonu ortaya çıkarmaya çalışacağız.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine, Washington’daki temaslarında, Obama’nın

“yeni ortaklık modeli” tabirinin herkese “sirayet ettiğini” gördüğünü ifade ederek, “Özellikle Dış-

işlerine, Savunma Bakanlığına gittiğimiz zaman, ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebilece-

ğimiz noktasında bize yol gösterebilecek pratik öneriler sunuyorlar. On yıldır gidip geliyorum,

daha önce bu tip bir yaklaşım yoktu. Bu da Obama’nın vermiş olduğu pozitif ivmenin her-

kese yansımış olduğunu gösteriyor. Eskiden burada hiç böyle bir yaklaşım yoktu, bu nedenle

Türkiye’ye umutlu dönüyorum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bir başka soru üzerine, bazı görüşmelerinde, Türkiye’nin girişimcilik nok-

tasında bir başarı hikâyesi olduğu ve bu modelin Ortadoğu ülkelerinde de örnek alınması ge-

rektiğinin kendilerine söylendiğini belirterek, bu ülkelerde girişimci orta sınıf gelişmedikçe

demokrasinin yerleşmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.
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T ürk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası (TACCI) tarafından New York'da TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu onuruna bir akşam yemeği verildi. Yemeğe Türki-

ye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolu-

su Mehmet Samsar ve TACCI Başkanı Celal Seçilmiş başta olmak üzere TACCI

yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. 

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin, siyasi ve askeri ilişkilerle kıyaslandığın-

da zayıf kaldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu konuşmasında, “Ekonomik ilişkileri güçlen-

dirmekten başka çaremiz yok, buna mecburuz. Çünkü dünyanın en büyük pazarında biz

yokuz” dedi. Hisarcıklıoğlu, New York’un dünya ekonomisinin kalbinin attığı, şekillendiği

ve paranın döndüğü ana merkez olduğunu vurgu-

layarak, New York’taki Türk iş insanlarının ve toplu-

munun ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini, bu

kapsamda kendisinin de üstüne düşeni yapmaya ha-

zır olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ABD ile ekonomik iliş-

kileri kapsamında eksikliğin iki tarafın da birbirini eko-

nomik açıdan tanımaması olduğuna, bu kapsamda

ABD’deki Türk toplumunun güçlenmesi ve zengin-

leşmesinin son derece önemli olduğuna işaret ede-

rek, bu sağlandığında New York taksi ihaleleri gibi iha-

lelerin kaybedilmeyeceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ABD’de iş yapmak için gidilmesi ge-

reken, henüz keşfedilmemiş pek çok eyalet olduğu-

na da dikkati çekerek, Türk iş insanlarını ABD’nin or-

tasındaki eyaletlere gitmeye çağırdı.

EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
YÖNÜNDE POZİTİF HAVA VAR

Washington’da üç gün süresince yoğun temas-

larda bulunduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye ve ABD arasında ekonomik ilişkilerin ge-

liştirilmesi kapsamında ABD’nin başkentinde ilk defa
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Türkiye ile ABD arasında
ekonomik işbirliği şart

TACCI tarafından Manhattan’da yer alan Serra
Mediterranean Bistro’da TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu onuruna bir akşam yemeği verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na, TACCI Başkanı
Celal Seçilmiş tarafından gecenin
şerefine bir plâket sunuldu.



pozitif bir hava gördüğünü, hem Amerikalı iş insan-

larının, hem de Amerikalı yetkililerin kendisine eko-

nomik ilişkileri geliştirmeye yönelik somut olarak ne-

ler yapabileceklerini sorduklarını belirtti.

Dünyadaki tüm Türk iş insanlarını tek çatı altında

toplamak için Dünya Türk İş Konseyi’ni (DTİK) kur-

duklarını da sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, TACCI

üyelerini de DTİK’e üye olmaya davet etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na konuşmasının

sonunda TACCI Başkanı Celal Seçilmiş tarafından

plâket takdim edildi.

HİSARCIKLIOĞLU: “TÜRK İŞ İNSANLARI BU KAPIDAN GİRMELİ”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yemeğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken,

Türkiye’nin 132 milyar dolarlık ihracatı içinde ABD pazarının payının çok azaldığını, ABD’nin

Türkiye’nin ihracatının artmadığı nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu,

bu kapsamda son dönemde Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama’nın karşılıklı zi-

yaretleri sırasında en önemli gündem konuları arasında ekonomik ilişkilerin dahil edil-

diğini,  ilk defa bu ifadenin “içinin doldurulmaya başlandığını” gördüklerini, Washington’da

yaptığı tüm temaslarda Amerikalı yetkililerin hepsinin iki ülke arasında ekonomik ilişki-

leri geliştirmeye yönelik pratik ve sonuç alıcı işler yapılmasını istediklerini kendisine söy-

lediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Amerikalı yetkililer icraata dönük işlere hazır oldukla-

rını, her konuda desteklerinin var olduğunu ifade ettiler, şu anda bir fırsat var, siyasi ira-

de var, bürokrasi bu siyasi iradenin mesajını almış, bu kapıdan bizim girmemiz lazım” diye

konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindeki Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklıklar

Türkiye heyeti için Türkiye’nin Washington Büyük-

elçisi Namık Tan tarafından 8 Haziran 2011 tarihinde

bir akşam yemeği düzenlendi. Yemekte bir konuşma

yapan Büyükelçi Tan, Türkiye ile ABD ilişkileri ko-

nusundaki son gelişmeleri özetleyerek, “Türk firmalarının ABD piyasasına giriş konusunda,

özellikle ölçek ve standartlar konusunda ABD piyasası koşullarına göre düşünmesi ve

hazırlanması gerekir” dedi. 

Yemekte söz alan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 2023 vizyonu olan dünyanın en bü-

yük 10 ekonomisinde biri olma hedefi, ABD piyasasında daha fazla yer almamızla müm-

kündür. PNB Türkiye olarak özellikle çalışma alanlarımızı bu hedefe yönlendiriyoruz” dedi.
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Büyükelçi Tan, Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklıklar 
Türkiye heyetini akşam yemeğinde ağırladı

TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TACCI üyelerine hitaben yaptığı
konuşmada, Türkiye ile ABD

arasındaki ekonomik ilişkilerin
güçlendirilmesi gerektiğini

vurgulayarak, “Bu ekonomik ilişkileri
güçlendirmekten başka çaremiz yok,

buna mecburuz çünkü dünyanın
en büyük pazarında 

biz yokuz” 
dedi.



T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ziyareti çerçevesinde, 4 Haziran 2011

tarihinde merkezi New Jersey’de bulunan Amerikan-Türk Ticaret Odası’nı

(American Turkish Chamber of Commerce / ATCOM) ziyaret etti. Hisar-

cıklıoğlu’na ziyareti sırasında ATCOM Başkanı Prof. Dr. İhsan Işık ve İdari Baş-

kan Yardımcısı Ramazan Küçük tarafından “ATCOM Onursal Üyelik Belgesi” verildi. 

ATCOM Başkanı Prof. Işık törende yaptığı konuşmada, “ATCOM, ilk onursal üye-

liğini bir bilim insanına vermişti. İkincisini de Türk iş âleminin en başına veriyor. Böy-

lece Hisacıklıoğlu bizim iş dünyasındaki ilk onursal üyemiz oldu. Aslında bilim ve ti-

caret birbirini tamamlıyor. Dünyanın en başarılı toplumları yeni fikirleri en çabuk pa-

zara taşıyabilen toplumlardır. Bilim adamları fikir üretecek, iş insanları da pazarlayacak.

Bu yüzden, ATCOM bilim ve iş dünyasının işbirliğine çok önem veriyor, ABD’nin üstün tek-

nolojisini ve pazarını Türk iş insanlarına açmak istiyor” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, ATCOM’un TOBB’un 2009 yılında devreye sok-

tuğu Dünya Türk İş Konseyi yönetiminde iki üyeyle temsil edildiğini, iki kurum arasında çok

güçlü ilişkilerin olduğunu ve ATCOM’un onursal üyeliğinden çok mutlu olduğunu, her za-

man ATCOM’un yanında olacağını belirtti. ATCOM üyesi iş insanlarına, ABD’de daha güç-

lü olabilecekleri mesajını veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler Türkiye’nin dışa açılmasında,

tanınmasında ve zenginleşmesinde çok önemli rol oynuyorsunuz. Aslında çok ciddi so-

rumluluklarınız var. Türkiye’yi unutmadan, ABD toplumu ile entegre olmanız, ABD toplu-

mu içinde iş dünyasında, akademik dünyada, sanatta, sporda, siyasette ve her alanda ba-

şarılı olmanız, sizlerin buradaki varlığını daha da anlamlı yapıyor. Türkiye ile ABD arasında

dostluk köprüsü oluşturmuş oluyorsunuz” dedi.

İş insanlarına, ABD’de daha güçlü olabileceklerini ve yapılması gereken şeyin birlik ol-

mak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ABD’deki Ermeni lobisinin organize olduğu için

güçlü olduğunu, organize olanların, organize ola-

mayanları her zaman yöneteceğini söyledi.

ABD yönetiminin Türkiye’nin stratejik öneminin

farkında olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Türki-

ye’nin argümanları sağlam. Gücümüz var. ABD yö-

netimi Türkiye’nin stratejik öneminin farkında ama

ABD’de sürekli savunmada olan bir ülke, bir ulus du-

rumundayız. Kaynaklarımızı atılım yapmaktan çok sa-

vunmaya harcıyoruz” diye konuştu.
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Hisarcıklıoğlu, ATCOM’un 
iş dünyasındaki ilk onursal üyesi

ATCOM
ziyaretinde konuşan

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Görüşmelerimde,

Türkiye ile iktisadi ilişkileri
geliştirme kararlılığı ve bir şeyler
yapma arzusunu gördüm. Model

ortaklık yaklaşımı, ABD
yönetiminin kılcal damarlarına
yayılmaya başlamış, bu fırsatı

değerlendirmemiz 
lazım” dedi.



TÜRKİYE İLE ABD TİCARİ İLİŞKİLERİN SEYRİ
TOBB’un Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişimine yö-

nelik konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, iktisadi, siyasi

ve askeri olarak çok önemli bir güce sahip olan ABD

ile 60 yıla dayanan yakın ilişkileri bulunduğuna de-

ğinerek şöyle konuştu:

“Ancak, ilişkilerin bir yönü ihmal edildi. Türk-ABD

ilişkilerinin iktisadi boyutu geliştirilemedi. ABD’ye

ihracatımız, 2000’li yılların başında toplam ihracatımızın

yaklaşık % 11,2 idi. Yani, 2000’li yılların başında, 27,7

milyar dolar ihracatımız vardı. ABD’ye ihracatımız da

3,13 milyar dolardı. Aradan geçen süre içinde Türki-

ye’nin ihracatı büyüdü. İhracat rakamları arttı. Ancak,

ABD’ye olan ihracatımız azalmaya başladı.

2010 yılında ihracatımız yaklaşık 114 milyar do-

lar olurken, ABD’ye ihracatımız ise ancak 3,76 milyar

dolar oldu. Yani artmadı. Oran olarak azaldı. ABD’nin

toplam ihracatımız içindeki payı % 3’lere geriledi. ABD

en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ilk 5

ülke içinde yok. 7’nci sırada. Ancak aynı dönemde,

ABD’nin Türkiye’ye ihracatı ciddi artış gösterdi. Dola-

yısıyla ikili ticaretimizdeki açık da büyümeye başladı.

ABD’nin ithalatındaki payımız binde iki.”

ABD’den Türkiye’ye son dönemde yatırım da

gelmediğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, son dönemde en çok akılda kalan yatırımın da,

GE Finans ile Citibank olduğunu belirtti. Kalite sorunu olmayan Türkiye’nin ABD pazarına

giriş sorununu aşması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, burada ABD’deki Türk iş insanlarına

büyük görev düştüğünü, Türkiye’den daha fazla firmanın buraya girmesine katkı sağlan-

ması, daha fazla firmanın elinden tutulması gerektiğini söyledi. 
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TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na, ATCOM Başkanı Prof.
Dr. İhsan Işık tarafından ATCOM Onursal
Üyelik Belgesi verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ziyareti

kapsamında Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi Tem-

silcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Baş-

konsolosu Mehmet Samsar ile New York’ta öğle ye-

meğinde bir araya geldi. 

Türkiye’nin en sahipliğinde gerçekleşen En Az Ge-

lişmiş Ülkeler Konferansı’nın ağırlıklı olarak değer-

lendirildiği yemekte, Büyükelçi Apakan, katkılarından

dolayı TOBB’a teşekkür ederek, kabul edilen Eylem Pla-

nı’nın uygulanması sürecinde de TOBB’un katkılarının

çok önemli olacağını ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu, “İstanbul’daki konferansta TOBB ola-

rak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık.

Aynı şekilde, Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde

de yine üzerimize düşen yükümlülüklerimizi yerine

getirmeye hazırız” dedi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, “TOBB

olarak Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi Üyeliği için

adaylığını destekliyoruz. Tüm temaslarımızda, bu

konuda yardım talep etmeye başladık” diye konuştu.  

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Apakan ile görüştü



Askeri ilişkiler, savunma ilişkileri

özellikle NATO’yla beraber önem

kazanmış ve bu ilişkileri

1952’den sonra Türkiye

NATO’nun içerisinde

ABD ile uyum içerisin-

de götürmüştür. ABD

ile yürüttüğümüz bu

ilişkiler içerisinde

unutmuş olduğu-

muz en önemli ba-

cak ekonomi baca-

ğıydı. Ekonomi baca-

ğı maalesef hep zayıf

kaldı, halen de zayıf kal-

maya devam ediyor. Eğer si-

yasi ve savunma sanayine yö-

nelik ilişkilerimiz iyi ilişkiler nokta-

sındaysa ekonomik ilişkilerinizin de buna

paralel olarak artıyor olması lazım.”

HİSARCIKLIOĞLU: “ABD İLE EKONOMİK
İLİŞKİLERİMİZ ÇOK AZ”

ABD’nin bugün dünyanın en büyük ekonomisi ol-

duğunun altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye ile ABD ekonomik ilişkilerinin yok de-

necek kadar az olduğunu ve her gün daha da kötü-

ye gittiğini vurgulayarak, Türkiye’nin ABD pazarında

olması için yapılması gerekenleri anlattı. 

ABD ziyaretine yönelik gözlemlerini anlatan Hi-

sarcıklıoğlu, “10 yıldır Amerika’ya geliyorum, gidiyo-

rum. Özellikle ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi açı-

sından çaba sarf ediyorum. Burada çok olumlu bir şey

gördüm; Başkan Obama’nın gerek Türkiye ziyareti sı-

rasında, daha sonrasında Başbakanımızın Washing-

ton ziyareti sırasında verilmiş olan mesaj aşağıya doğ-

ru sirayet etmeye başlamış. Yapmış olduğum görüş-

melerde, herkeste alınacak tedbirlerle hızla ekonomik

ilişkileri artıracak bir irade gördüm. Ekonomik ilişki-

lerimizi artırabilmek için TOBB’dan öneri bekliyorlar”

ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Amerikan standartlarına göre mal
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T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ABD programı çerçeve-

sinde yaptığı görüşmeleri değerlendirirken Amerika Bir-

leşik Devletleri (ABD) ziyaretinin nedenleri ve içeri-

ği hakkında bilgi verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklı-

oğlu, Türkiye ile ABD arasında süren ilişkilere bakıldığında

iki esas ana konu üzerinde yoğunlaşıldığını ifade ederek

şöyle konuştu: 

“Türkiye ile ABD ilişkileri iki esas ana bacak üzerine

oturmuştur. Birincisi, siyasi ilişkiler. Türk hükümetleriy-

le Amerikan hükümetleri arasındaki ilişkilerin son 60 yı-

lına bakıldığı zaman, çok nadir zamanlar haricinde, de-

vamlı iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

“ABD Türkiye ile ekonomik 
ilişkileri geliştirmeyi arzuluyor” 

TOBB
Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, ABD
temaslarını değerlendirirken,
gerek Hillary Clinton, gerekse

Madeleine Albright ile yapmış oldukları
toplantılarda ve diğer temaslarında çok
pozitif ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri

geliştirmeyi arzulayan bir irade
gördüğünü belirterek, “Beni 

en çok umutlandıran 
bu oldu” dedi.



üretmek ve Türk markalarını burada tanıtmak gerek-

tiğini sözlerine ekledi.

EN BÜYÜK EKSİKLİK BİLGİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin

ABD ile ticari ilişkilerindeki en büyük eksikliğin bilgi nok-

sanlığı olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: 

“Amerikalı Türkiye’yi bilmiyor, Türkiye’nin iş imkânını

bilmiyor, Türkiye de Amerika’nın büyüklüğünü bilmiyor.

ABD büyük bir güç, bildiğimiz bu. Ama nasıl iş yapı-

lır, kime ne mal satılır, ne kadar ister. Avrupa’dan bir

birim sipariş gelirken, buradan 100 birim sipariş ge-

liyor. 

Tabii biz bu pazara bir girebilirsek, iki konumuz çok

önem kazanıyor. Biz şu anda orta teknolojisi olan bir

ülkeyiz yani ortak teknolojik malları üretip satan bir

ülkeyiz. Yüksek teknoloji ürünlerine geçebilmemiz için

elimizde müthiş bir fırsat olacak. Türkiye olarak ikin-

ci bir hedefimiz de, 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yı-

lında dünyanın ilk 10 büyük ekonomi arasına girmek.

Eğer dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına gire-

ceksek, Amerika Birleşik Devletlerine mal satamazsak

nasıl gireceğiz, nasıl gayri safi milli hâsılamızı artıracağız,

nasıl üretim kapasitemizi artıracağız?” 

PNB BİR SİVİL İNSİYATİF KURUMU
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu katılmış olduğu PNB

zirvesinin oluşumunu ve işleyişini ise şöyle açıkladı:

“PNB; Başkan Obama’nın Kahire’deki yapmış olduğu

bir konuşma arkasında Madelein Albright’ın, Coca-

Cola’nın CEO’su Muhtar Kent’in, Intel’in, Microsoft’un,

Cısco’nun CEO’larının  yer aldığı bir inisiyatif kurumu.

Biz de Türkiye’de bunun bacağını oluştururken TÜSİAD,

MÜSİAD, TUSKON, ASKON, TÜMSİAD gibi iş adamı der-

neklerinin tamamının başkanlarının yer aldığı, OD-

TÜ’nün, Gaziantep Üniversitemizin olduğu, Türki-

ye’de bacakları olan CocaCola, Intel, Cısco’nun, Microsoft’un Türkiye temsilcilerinin oldu-

ğu, yine Şırnak Ticaret Sanayi Odası’ndan Kocaeli Sanayi Odası’na kadar, Kayseri Sanayi Oda-

sı’na kadar onların başkanlarının olduğu bir yapı kurduk. 

Buradaki ana amaç, Türkiye ile ABD ekonomik ilişkilerini geliştirmek, bu doğrultuda ha-

reket ediyoruz. Bu çerçevede bizden başka da somut proje hazırlayan olmamış. Türkiye ola-

rak ki bunu gururla söylemek istiyorum; Hillary Clinton’la yapmış olduğumuz akşam ye-

meğinde de ‘En somut uygulamaya geçmiş projeler bir tek Türkiye’de vardı’ diye ifade edil-

di. Tabi biz her ne kadar içeride kendimiz eleştirsek de, Türkiye artık proje üretebilen, stra-

teji üretebilen, politika üretebilen bir noktaya geldi. Bu siyasetçisinden bürokratına, iş in-

sanına kadar aynı şekilde bir artış ve kapasite artışı ortaya çıktı. Bu çerçevede biz projele-

rimizi özellikle başta Hillary Clinton olmak üzere Madeleine Albright ve o ekibin tamamı-

na anlatma fırsatımız oldu. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz projelere Amerikan Hü-

kümeti’nin tam destek vereceğini açıkça ifade ettiler, çünkü niyetleri bu.”

EN HIZLI BÜYÜYEN 25 ŞİRKET
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketini seçeceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “En hız-

lı büyüyen diyorum. Büyüklükte demiyorum, en hızlı büyüyen. Son 3 yılda cirosunu en hız-

lı şekilde artırmış olan 25 Türk şirketini belirleyeceğiz. Harvard Üniversitesi ile beraber.  Ame-

rika’da bunlarla aynı işi yapan insanları bir araya getirip, gerek evlendirme, gerek iş tecrü-

besini aktarma, gerekse mallarını satın alma ya da bunların üretmiş oldukları malların ka-

litesini Amerika standartlarına göre üretme noktasında beraber çalışma yapacağız. “
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası (US

Chamber) tarafından düzenlenen, “Yuvarlak Masa Toplan-

tısı”na katılarak, Türkiye-ABD İlişkileri, Türkiye’de ABD’li şir-

ketler için yatırım imkânları ve Türk ve ABD’li firmalarının Tür-

kiye’de ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkânları konusunda-

ki görüşlerini aktardı.

Toplantıya,  Citibank, Amgen, JP Morgen, PhRMA, Bo-

eing ve UPS gibi ABD’nin önde gelen firmaları ile ABD Dış-

işleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkileri iştirak etti.  

Türk ve ABD’li firmaların işbirliği imkânları masaya yatırıldı
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