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Chirographi corrumperet Medusa, semper lasmuniet Caesar, utcunque perspicax saburre insectat umbraculi, quod fragilis zothecas circivius ossifragi suﬀragarit bellus chirographi, ut zotcumgrediet tremulus oratori, semper verecundus concubine imputat catelli. Concubine
hecas libere imputat suis.
vociﬁcat apparatus bellis,Zothecas satis celeriter amputat aegre verecundus oratori, semMatrimonii vociﬁcat agricolae. Apparatus bellis
per chirographi miscere lascivius concubine, ut gulosus oratori vociﬁcat parsimonia quadsenesceret Caesar, quod rures infeliciter suﬀragarit
rupei, iam suis vix libere adquireret oratori, ut suis plane neglegenter senesceret Caesar.
quadrupei, quamquam syrtes fermentet pretosius suis,
Optimus fragilis rures praemuniet zothecas, quod ﬁducias corrumperet syrtes, quamquam
utcunque perspicax chirographi imputat parsimonia
verecundus suis fortiter insectat agricolae. Matrimonii satis lucide amputat concubine. Adquadrupei.
fabilis chirographi optimus infeliciter agnascor incredibiliter perspicax ﬁducias. Pompeii
Gulosus agricolae amputat vix lascivius oratori.
suﬀragarit pessimus verecundus cathedras.
Ossifragi iocari parsimonia zothecas. Cathedras forOptimus saetosus rures satis frugaliter praemuniet concubine, iam pessimus parsimonia
quadrupei iocari Aquae Sulis, et concubine miscere syrtes, iam optimus verecundus agtiter imputat catelli. Optimus saetosus apparatus belricolae fermentet pessimus tremulus apparatus bellis, et chirographi conubium santet oslis fermentet Pompeii. Lascivius agricolae vociﬁcat pessifragi, quod optimus fragilis catelli imputat chirographi. Cathedras iocari ﬁducias, semsimus utilitas zothecas, semper umbraculi fermentet
per suis vociﬁcat perspicax syrtes, quod fragilis agricolae plane comiter conubium santet
syrtes. Concubine vix spinosus imputat ﬁducias.
pretosi Chirographi corrumperet Medusa, semper lascivius ossifragi suﬀragarit bellus chiParsimonia oratori satis verecunde senesceret chirographi, ut zothecas libere imputat suis.
rographi, iam optimus pretosius suis imputat vix persMatrimonii vociﬁcat agricolae. Apparatus bellis senesceret Caesar, quod rures infelipicax concubine. Matrimonii suﬀragarit incredibiliter
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da

Cumhuriyeti” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Federal Almanya
Cumhurbaşkanı Christian Wulff,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve TD-IHK Başkanı Dr.
Rainhardt Freiherr von Leoprechting.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Almanya Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TD-IHK) işbirliğinde, Federal Almanya
Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımı ile düzenlenen Türk-Alman İş Forumu “Geçmişe Bakış 2011”
teması ile 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisacıklıoğlu ile DIHK
Başkanı Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann konuşmacı olarak katıldı. TD-IHK Başkanı Dr. Rainhardt Freiherr
von Leoprechting, Türk-Alman İş Forumu’nun onur konukları olan Federal Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ ve T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile iki
ülkenin ekonomi, bilim, siyaset ve medya çevrelerinden 700’e yakın katılımcıyı selamlayarak başlattı.

TÜRK-ALMAN EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ
GELECEĞE TAŞIMAK

Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
heyeti kabul etti. Tarabya
Köşkü'nde gerçekleşen kabulde
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e,
Türk-Alman İş Forumu’na katılım
öncesi bir brifing verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman
İş Forumu’nda yaptığı konuşmada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sanki dün başlamış gibi bir algı oluştuğuna değinirken, söz konusu ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını ve ortaklık anlaşması ile başladığını belirtti. Avrupa Adalet Divanı kararlarının uygulanmasını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman İşbirliği Konseyi’nin de yeniden işler hale gelmesini beklediklerini belirtti.
Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ ile Türk-Alman İş Forumu’na katılan T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişten gelen dostluğu olan ve bugün yakın iş birliği içinde bulunan iki ülke olarak Türkiye ile Almanya’nın
geleceğinin de çok sağlam olacağına inandığını söyleyerek, “Bugün AvTürkrupa’nın iki sağlıklı ekonomisi var: Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti” ifaAlman İş
Forumu’na
desini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül ile Cumhurbaşkanı Wulﬀ hitaplaAlman basını
rında Türk-Alman ticari ilişkilerine özel bir vurgu yaptılar.
büyük ilgi

TÜRK-ALMAN İŞ GÜCÜ ANLAŞMASI’NIN
50’NCİ YIL DÖNÜMÜ
TD-IHK Başkan Yardımcısı Hayati Önel’in açılış konuşmasını yaptığı Türk-Alman İş Forumu’nun giriş
programında Almanya ve Türkiye arasında mevcut
olan başarılı bilgi transferleri örnekleriyle sunuldu. TDIHK Başkan Yardımcısı ve AUNDE Group Chairman
CEO’su Rolf A. Königs Türkiye’de yatırım deneyimleri hakkında bilgi verdi. TD-IHK Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Koyuncu Alman Dual Eğitim Sistemi’nin Türkiye’deki uygulamasına yönelerek
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) bir model projesini tanıttı. Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ CEO’su Emir
Ali Bilaloğlu’nun üçüncü ülkelerde Türk-Alman ortaklığına değinen konuşmasıyla giriş programı sona
erdi.
Türk-Alman İş Forumu’nun son kısmında “Zirvedekiler” kitabı Cumhurbaşkanlarına takdim edildi.

gösterdi.
Alman basınında yer alan haberleri TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Federal Almanya
Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekonomi Bakanı Zafer
Cağlayan, TD-IHK Başkanı Dr. Rainhardt Freiherr von
Leoprechting birlikte incelerken.
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Türk-Alman İş Forumu’nda konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“AB’nin İmzaladığı Serbest Ticaret
Anlaşmalarında karar mekanizmalarında yer
almak ve söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU

İŞ İNSANLARI İÇİN

Almanya’nın
Berlin kentinde
düzenlenen Türk-Alman İş
Forumu’nda konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
malları serbest dolaşan
iş insanlarının kendilerinin
dolaşamadığına işaret ederek,
bu sorunun çözülmesini
beklediklerini
anlattı.

ve Sanayi Odaları (TD-IHK) ile kurumsallaştığını vurgulayarak, “TOBB olarak, her platformda, yakın çalıştığımız
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile birlikte
Almanya’daki Odası’nın temellerini atarken, vizyonumuz uzun vadeli, hedeﬂerimiz ise çok boyutlu ve kapsayıcıydı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren,
AB’nin lider ülkesi Almanya ile
tarihin bize emanet ettiği derin
dostluğumuzu güçlendirmek,
siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerimize yeni hedeﬂer koyma
inancı ve azmi ile yola çıktık. Bunun için, TOBB olarak, Avrupa’da tek bir ortak odayı Almanya’da, TD-IHK’yı kurduk. Amacımız tüm Türk ve Alman girişimcilerimizi bir çatı altında, aynı hedeﬂer için
bir araya getirmekti. Bunu Alman dostlarımızla birlikte başardık” ifadesini kullandı.

“SERBEST
DOLAŞIM”İSTEDİ

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlı, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi, ihracat lideri ve Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım partneri Almanya’da iş
insanlarıyla birlikte olmanın verdiği heyecanı dile getirerek başladığı konuşmasını, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin seyrini kısaca özetleyerek sürdürdü.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Almanya ile uzun ve köklü bir tarihi geçmişe
dayanan çok boyutlu ilişkilerinin, 1961 yılında imzalanan “İşgücü Göçü Sözleşmesi” çerçevesinde büyük bir ivme ve derinlik kazandığını anımsatıp, “Göçün 50’nci yılında, Almanya’da artık kuşaklarla ifade edilen Türk nüfusunun
3 milyona, Türk girişimcilerinin sayısı ise 70 bine yaklaştığına işaret ederek,
“Türk insanının girişimci ruhunu çok açık bir şekilde temsil eden Almanya’da
yerleşik Türkler, bugün 35 milyar euro ciro ile yaklaşık 350 bin kişiye istihdam
sağlamaktadır. 1960’larda Almanya’ya misaﬁr işçi olarak gelen Türkler, müteşebbis güçlerini hayata geçirmek suretiyle, bugün Alman ekonomisine güç
katan girişimciler olarak aramızda yer almaktadır. Hepimiz, bu hızlı dönüşümün
Alman ekonomisinin dinamizmi ile başarıya ulaştığını biliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk özel sektörünün hem
Almanya’da, hem üçüncü
ülkelerde Almanlarla yeni
ortaklıklar kurmak
istediklerini dile getirdi.

TÜRK ALMAN GİRİŞİMCİLER TEK ÇATI ALTINDA
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (AHK-Türkiye) ve Türk-Alman Ticaret
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TÜRKİYE’NİN AB
İLİŞKİLERİNDE ALMANYA’NIN
ÖNEMİ
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin
1959 yılında başladığını, bugün özel
sektörün tam desteği ile süren bu yolculukta, Türkiye’yi AB’ye yaklaştıran
her kararda, Almanya’nın stratejik bir
yaklaşımla liderlik gösterdiğini ve bu liTD-IHK Kurucu Başkanı ve
derliğin devam ettirilmesine hem AvYönetim Kurulu Üyesi Engin
rupa’nın, hem de Türkiye’nin ihtiyacı olduğuna dikkat çeKoyuncu, DIHK Başkanı Prof. Dr.
ken TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasına iki
Hans Heinrich Driftmann, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisacıklıoğlu ve
ülkenin Cumhurbaşkanlarına hitap ederek devam etti:
TD-IHK Başkanı Dr. Rainhardt
“Türkiye’nin üyeliğinin, AB’nin üzerine inşa edildiği deFreiherr von Leoprechting.
ğerlerin korumasına katkısı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. AB’nin ekonomik ve siyasi hedeﬂerini gerçekleştirmesinde ve küresel gücünün pekişmesinde Türkiye’nin pozitif katkısı önemsenmelidir.
Mallarımız tüm Avrupa’da serbest dolaşıyor. Ancak, o malları üreten, satan ve taşıyanların
da serbest dolaşması gerekir. İş dünyası olarak, vizelerin kaldırılması, AB Adalet Divanı’nın vize
konusundaki emsal kararlarının ﬁilen uygulanması için gerekli siyasi ve diplomatik adımların atılmasını bekliyoruz. Türkiye AB ilişkilerinin temelini teşkil eden Ortaklık Anlaşması’na uygun olarak, AB’nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarında karar mekanizmalarında yer almak ve söz
sahibi olmak istiyoruz.”

KÜRESEL EKONOMİDE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN VİZYONU
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin değişen yüzüne, gelişimine değinerek, Türkiye’nin, dünyanın en hızlı büyüyen 2’nci ülkesi, Avrupa’nın en hızlı büyüyen 1’inciülkesi, dünyada uluslararası 225 müteahhitlik ﬁrması arasında, 31 ﬁrma ile müteahhitlik sektöründe dünya 2’ncisi olduğunu dile getirerek, Türk özel sektörünün küresel ekonomide geldiği yeri anlatarak, “Şimdi karşımızda yeni bir dünya, yeni bir Orta Doğu, yeni bir Irak var. Bu yeni dönemde
ortak bir vizyonla, Türk ve Alman şirketleri olarak yeni projelere imza atabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyası olarak Balkanlarda, 20 milyar dolar yatırım yaptık. Hem Almanya’da hem üçüncü ülkelerde Alman dostlarımızla yeni ortaklıklar kurmak yeni ufuklar keşfetmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Almanya’nın 2010 yılı itibariyle 29 milyar dolar ikili ticaret hacmi, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 bini aşan Alman sermayeli ﬁrma ve Türkiye’ye son sekiz yılda 4,121 milyon dolar sermaye girişi ile Türkiye’nin en büyük ve en önemli ticari partneri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi her yıl 4,5 milyon Alman turist in ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. Türkiye’nin,

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’ndan
MÜSİAD Berlin
Bürosu’na ziyaret
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Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ile Almanya
Cumhurbaşkanı Christian
Wulff'un katılımıyla
gerçekleştirilen Türk-Alman İş
Forumu kapsamında Berlin’de
bulunan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, 20 Eylül 2011
tarihinde Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Berlin’in yeni bürosunu ziyaret
etti.
MÜSİAD yetkililerinden
çalışmaları hakkında bilgi alan

TD-IHK, TOBB ve DIHK işbirliğinde, Federal
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve T.C.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımları ile
düzenlenen Türk-Alman İş Forumu’nu, iki
ülkenin ekonomi, bilim, siyaset ve medya
çevrelerinden 700’e yakın katılımcı izledi.

bugün, uluslararası standartlardaki eğitim kalitesi, uzman
ve kaliﬁye işgücü ile iki ülke için de ekonomik katma değer yaratacak düzeyde olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu bağlamda, Türk kaliﬁye işgücünün Alman
ekonomisine intibakı her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Ekonomik yaşamın içinde daha aktif yer alan Türk
göçmenlerinin sosyal yaşama uyumu da daha kolay gerçekleşecektir. Bu alanda yapılan çalışmalara Alman otoritelerinin de desteğini bekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin Almanya ile ikili ekonomik ilişkilerinde,
enerjiden çevreye, eğitimden sosyal kalkınma ve bölgesel
işbirliğine dek uzanan çok geniş bir alanda çalışmaya hazır olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde, Türk ve Alman özel sektörüne siyasi iradenin
desteğinin süreceğine yönelik inancı dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da
yaşayan Türklerin gelecek
kuşaklarda daha da başarılı
olacağına ve çok başarılı

çalışmalar yapacağına
inandığını söyledi.
MÜSİAD’lı iş insanlarının
desteklenmesi ve çalışmalarına
katılınması çağrısında bulunan
Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD’ın
hatıra defterini imzaladı.
MÜSİAD Berlin Başkanı Veli
Karakaya da, Hisarcıklıoğlu’nun
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
kendisine günün anısına
Berlin’in simgesi bir maket
hediye etti.
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Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Türk-Alman
İş Forumu’na katılarak bir
konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL:

“TÜRKİYE İLE
ALMANYA’NIN

Almanya
Cumhurbaşkanı
Christian Wulﬀ ile TürkAlman İş Forumu’na katılan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
geçmişten gelen dostluğu olan ve
bugün yakın iş birliği içinde bulunan
iki ülke olarak Türkiye ile
Almanya’nın geleceğinin de
çok sağlam olacağına
inandığını
söyledi.
kımından ve sağlam ekonomi açısından çok daha ileride olduğuna inandığını ifade ederek sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bugün Avrupa’nın iki sağlıklı ekonomisi var: Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti. Rakamlara baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. AB, bugün niçin büyük krizlerle karşı karşıya. Birçok üye ülke niçin büyük problemler çekiyor. Gayet açık. Çok büyük
borçlanmalar var. GSMH’larının yüzde 100’ü, yüzde
120’si büyüklüğünde borçları olan
ülkeler var. Nasıl bu noktaya gelinmiş,
insan hayret ediyor. İnanılmaz büyük
bütçe açıkları var. Faizleri baktığımızda yine aynı şekilde.”
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin
bütçe açığının 2,8 seviyesinde olduğunu ve bunun Maastrich Kriteri’nin
altında olduğunu belirterek, Türkiye’nin borç yükünün yüzde 40, borç faizinin ise yüzde 8 olduğunu ifade etti.
Türkiye’de hızlı büyümeden dolayı işsizlik rakamlarının düştüğünü, Almanya’da da işsizlik rakamların pozitif olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasındaki iş birliği imkânının,
hukuki altyapının birbirine uygun hale getirilmesi sonucu daha da fazla olduğuna işaret etti.
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretinin geçen
seneye göre yüzde 38 arttığını açıklayan Cumhurbaşkanı Gül, ticari işbirliklerinin üzerinde durarak, “Yatırımlar her alanda mümkün. Yeni alanlar bulmalıyız.
Teknoloji, bilim, araştırma-geliştirme ve kültürel konularda işbirliği yapmaya çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

GELECEĞİ
ÇOK SAĞLAM”

C

umhurbaşkanı Abdullah Gül ise Türk-Alman İş Forumu’ndaki konuşmasında işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, bir insanın
iki tane ana dili olabileceğine dikkat çektiği konuşmasında, Türklerin ve Almanların
hep mütteﬁk olduklarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, “Bize düşen bu pozitif, sağlam zemin üzerinde somut neticeler ve yeni iş birliği alanlarını bulmak ve çıkarmak” dedi.
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok eskiye dayandığını, Türkiye ile Almanya arasında
ilk ticaret anlaşmasının 1840’ta yapıldığını, o yıllarda Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 42’sinin Almanya ile yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, “Bugün de baktığımızda Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı yine Almanya. Bu şunu gösteriyor; ilişkilerimiz geçici ve
konjonktürel değil. İlişkilerimiz geçmişten geliyor ve sağlam bir mecrada devam ediyor.
O bakımdan, ben gelecek ile ilgili atıﬂar yaparken bunu hayali olarak söylemiyorum, inanarak söylüyorum” diye konuştu.
Son 12 yıl içinde sosyal ve ekonomik alanda Türkiye’nin büyük reformlar yaptığını dile
getiren Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü Türkiye’nin bazı AB üyesi ülkelerden altyapı ba-
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Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, iş insanlarından, sadece
sanayi, turizm gibi alanlarda
değil, geleceğin iş alanları ile
ilgili de yatırım yapmayı
düşünmelerini istedi.

YENİ YATIRIM ALANLARI
Cumhurbaşkanı Gül, üçüncü ülkelerde yapılacak yatırımların çok iyi bir alan olduğuna
inandığını ifade ederek, Türkiye ve Almanya’nın Orta Doğu ve Orta Asya’daki tarihî ilgisinin malum olduğunu, Hicaz Demiryolunu, Haydarpaşa Garı’nı Almanlar ve Türklerin birlikte yaptığını anımsattı. Türkiye ile Çin’i bağlayacak, İstanbul’dan Körfez ülkelerine ulaşacak projelerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, bunların Alman yatırımcıların ilgisini çekebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlişkilerimizde büyük düşünmeniz gerekir. Göçün ortaya çıkarttığı 3 milyon insanın yaşadığı bir ortamda bazı negatif olaylar da olacaktır. Uyumla ilgili çeşitli karşılıklı
şikâyetler de vardır. Ama bu olumlu ortam ve yapıcı bakış içerisinde bütün bunların
çözülebileceği inancındayım. Türkiye, göç almaya başlayan bir ülke. Biz Türk üniversitelerini herkese açtık. Türkiye’de her meslekten insan dışarıdan da gelerek çalışabiliyor.
Bildiğim kadarıyla Almanya’dan Türkiye’ye geri dönüş başladı. Biz de, siz de vasıflı eleman ihtiyacı çekiyoruz. Dolayısıyla kimse şöyle düşünmesin, belki daha önceki yıllarda böyle düşünülebilirdi. ‘Türkiye’den kapıları açarsak herkes koşup Almanya’ya gelecek.’ İnanın ki böyle bir şey söz konusu değil, olamaz ama pozitif, yapıcı baktığımızda
mevcut problemleri de çözme konusunda karşılıklı irademiz olduğunu görüyorum. Bu-

Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Türkiye ve Almanya'nın
geleceğinin çok sağlam
olacağına inandığını belirtti.
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nun için biz ilişkilerimize çok daha büyük iş birliği
imkânları ve çıkarlar zemini içerisinde yaklaşırsak bunun neticesinin iyi olacağına inanıyorum.”

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ
AB’ye üyelik süreci ile ilgili olarak Türkiye’nin kendi üzerine düşenleri bitirdikten sonra, AB üyeliğinin söz konusu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Gül, “Bu konuda da hiçbir endişe ve korkuya gerek kalmadığı kanaatindeyim. Belki şöyle de olabilir,
ileride bu gün karşı çıkanlar ‘Türkiye Avrupa Birliği’ne aman üye olsun’ diyebilirler. Türk halkı farklı
düşünebilir. Zorlama ile hiçbir şeyin olacağına
inanmıyorum. Verilen sözlerin yerine getirilmesi bizim için yeterli şarttır. Tam üyeliği günü geldiğinde konuşuruz. Türkiye eğer Avrupa için gerçekten
bir değerse o zaman AB devletleri ve halkları ‘evet’
der. Eğer, değer ifade etmiyorsa biz de onu saygıyla
karşılarız ama bugünkü süreci çeşitli vesilelerle yavaşlatmak veya durdurmak çok samimi bir davranış olmuyor ve bizi rencide ediyor” diye konuştu.
Almanya’ya, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle
ilgili desteğinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Gül, en çok faslın Almanya’nın dönem başkanlığında açıldığını söyleyerek, “Bazı üye ülkeler var
ki onlar açıkça bir gerekçe göstermiyorlar, farklı gerekçelerin arkasına sığınarak engellemeler yapıyorlar.
Bu bizi açıkçası rencide ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, geçmişten gelen dostluğu olan ve bugün yakın iş birliği içinde bulunan iki
ülke olarak Türkiye ve Almanya’nın geleceğinin de
çok sağlam olacağına inandığını belirterek sözlerini tamamladı.
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Almanya Federal
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, Almanya’nın
Türkiye’de en büyük yabancı
yatırımcı konumunda
olduğunu belirtti.

Almanya
Federal Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Christian
Wulﬀ, Türk özel sektörünü
Almanya’ya yatırım yapmaya
çağırarak, “Kaynaşan bir toplum
olma yolunda ilerlemeliyiz.
Ekonomi, eğitim ve bilim
konularında işbirliğimizi
geliştirelim” ifadesini
kullandı.

WULFF TÜRK
YATIRIMCILARI

ALMANYA’YA
ÇAĞIRDI

A

lmanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ konuşmasına, bu
tür Forumların ticari ilişkilerde daha yakın ve daha yoğun ekonomik işbirliği
imkânlarını yarattığını vurgulayarak, “Ticaret odalarının değerli başkanları, size
ve mesai arkadaşlarınıza ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırdığınız için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın bu hususta büyük
destekleri oluyor. Özellikle de orta ölçekli ﬁrma temsilcileri bu hizmetlerden yararlanıyorlar” diyerek, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın imzalandığını ve bu anlaşmanın
2011 yılının başından itibaren geçerli olacağını açıklayarak başladı.
Almanya’nın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaşmasına büyük önem verdiğini
vurgulayan Wulﬀ, “Türk iş insanlarına vize uygulamasında kolaylıkların sağlanması da bunların arasındadır. Federal Hükümet burada iyileştirme imkânlarını incelemeli ve sonra da
uygulamalıdır” ifadesini kullandı.
Wulﬀ, “Berlin’de Türk İş Kadınları Derneği ile görüştüm. Başarılı Türk iş kadınlarının bilincinde değiliz. Yenilikçiliğe açık olmamız lazım. 1961 yılından beri buraya gelip çalışanlara teşekkür ederim. Her zaman bir kazanım oldular. Hangi milletten olursa olsunlar herkes eşit fırsatlara sahiptir. Anayasa bunu gerektirir. Kaynaşan bir toplum olma yolunda iler-

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, Türk iş insanlarına vize konusunda
kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi.

lemeliyiz. Ekonomi, eğitim ve bilim konularında işbirliğimizi geliştirelim” dedi.
Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda birinci sırada
kalmak istediklerini dile getiren Wulﬀ,
Türk enerji sektörünün geliştirilmesinin büyük fırsatlar yarattığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Enerji alanındaki işbirliği böylece büyümeyi
önemli ölçüde tetikleyebilir. İki ülkenin uzmanlarının
Stuttgart’ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları konulu
bir ekonomi forumunda bir araya gelecek olmaları
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önemli bir sinyaldir. Cumhurbaşkanı Gül ve ben bu etkinliğin himayeliğini üstlendik. 4 Kasım tarihinde iki Bakan Ankara’da Türk-Alman Enerji Forumu’nun açılışını
gerçekleştirecekler. İşbirliği somuttur ve başarı vaat etmektedir.
İşbirliği, sivil havacılık gibi
TD-IHK Başkanı
teknolojinin yoğun olduğu sekDr. Freiherr von
törlerde de gittikçe artmaktadır.
Leoprechting
Bu bağlamda Türkiye’de son yılkonuşmasında TürkAlman ilişkileri üzerine
larda 2 bin kişiye istihdam yarabir bakış sundu.
tılmıştır.”.

TD-IHK BAŞKANI DR. RAİNHARDT
FREİHERR VON LEOPRECHTİNG
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Dr. Freiherr von Leoprechting konuşmasında ilk
önce Türk-Alman ilişkileri üzerine bir bakış sundu ve
bu bağlamda iş insanlarının ve özellikle de Almanya’da yaşayan Türk kökenli girişimcilerin rolünü takdir etti. Konuşmasında, Türk iş insanlarının vize başvurularında zaman kaybı
yaratan bürokratik uygulamalar ile karşılaşmaları nedeniyle sert bir rekabet yarışı ile karşı
karşıya kaldıklarına dikkat çeken Dr. Freiherr von Leoprechting, “Almanya, Türkiye ve Avrupa Komisyonu bir an önce bir araya gelerek vize özgürlüğü için gereken şartları sağlamalıdırlar“ diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu ile Driftman
işbirliği konularını görüştü

TD-IHK Başkanı Dr. Freiherr von Leoprechting’in
değindiği diğer konu ise Türkiye’nin AB üyeliği oldu.
Leoprechting şöyle konuştu:
“Günümüzde Avrupa’da, Kuzey-Afrika’da ve Yakın Doğu’da yaşanan kriz karşısında ümit ediyorum
ki, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanlar, Türkiye’nin AB’ye üye olmasıyla saydığım bölgelerde
olumlu gelişmelerin yaşanması açısından ne denli
önemli bir katkı sağlayabileceğini anlıyorlardır. Ve
umuyorum ki, Türkiye bütün hayal kırıklıklarına rağmen Avrupa Birliği’ne üye olma hedeﬁne bağlı kalır ve gerekli şartların yerine getirilmesini sağlar. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olmasının iki taraf için
de yarar sağlayacağına en derinden inanıyorum.”

DİHK BAŞKANI HANS HEİNRİCH
DRİFTMAN

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
Başkanı Hans Heinrich Driftman ile işbirliği
konularını görüşmek üzere 19 Eylül 2011
tarihinde Berlin’de bir araya geldi.
Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Faik Yavuz, TESK Başkanı
Bendevi Palandöken ve MÜSİAD Başkanı
Ömer Cihad Vardan da hazır bulundu.
Üçüncü ülkelerde birlikte çalışma,
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mesleki eğitim ve odalar arasındaki
işbirliği konularının ele alındığı
görüşmede enerji ve çevre sektörlerinde
işbirliği yapılması konusunda mutabık
kalındı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Driftman’ı Türkiye’ye davet ederken,
Driftman da davetten memnuniyet
duyduğunu ve icabet edeceğini dile
getirdi.

Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DİHK)
Başkanı Hans Heinrich Driftman da konuşmasında
Türkiye ve Almanya’nın güçlü ortaklığına değindi. Bu
ortaklığın meyvelerini aldıklarını bildiren Driftman,
Alman yatırımcıların demir, otomotiv ve kimya sektörlerinde öncü olduklarını belirtti. Alman ekonomisinin gelişimine Türklerin büyük katkısı olduğunu
anlatan Driftman, orta ölçekli Türk şirketlerinin de Almanya’da yatırım yapmalarından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
Hans Heinrich Driftman, TOBB ile DİHK arasında
güçlü bir işbirliği ve dostluk bulunduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’nın geleceği Türkiye’ye bağlıdır. Türkiye
kilit ülkedir ve Avrupa’nın bir parçasıdır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından iki ülke Cumhurbaşkanı’na Zirvedekiler kitabı takdim edildi.

KAPAK

100
EKONOMİ VE BİLİM
D Ü N YA SI N DA N

TÜRK’ÜN

BA ŞARI
ÖYKÜSÜ

Almanya’da
şirket kurmuş olan
toplam 50 Türk veya Türk
kökenli girişimci örneği ve kurumları
ve ana bilim dalları ile 50 bilim
insanının tanıtıldığı “Zirvedekiler”
kitabı, Türk-Alman İş Forumu’nda
T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Federal Almanya Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ’a ve
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na takdim
edildi.

T

ürk-Alman İş Forumu kapsamında, 100’e
yakın Türk ve Türk kökenli girişimci ve bilim
insanının başarı öykülerinin anlatıldığı “Zirvedekiler” kitabı düzenlenen bir törenle, T.C.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Christian Wulﬀ’a ve TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na takdim edildi.
Almanya ve Türkiye arasında 30 Ekim 1961 tarihinde
imzalanan Türk-Alman İş Gücü Anlaşması’nın 50’nci yılı
bağlamında Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) işbirliğinde hazırlandı. “Zirvedekiler” kitabı, Deutsche Standards EDITIONEN yayınevi tarafından yayımlandı. Kitap, Deutsche Standards EDITIONEN yayın evi tarafından Türk-Alman İş-Forumu ile
aynı zamanda piyasaya sürüldü.

ZİRVEDEKİLER
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“Zirvedekiler” kitabı
Cumhurbaşkanlarına
takdim edilirken.

Kitabın giriş bölümü Federal Almanya Cumhurbaşkanı
Christian Wulﬀ ve Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün selamlama yazıları, Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı
Prof. Dr. Annete Schwavan’a ait bir önsöz ve Prof. Dr. Rita Süssmuth tarafından kaleme alınmış bir içerik yer alıyor. Ana bölümünde Almanya’da başarılı bir biçimde faaliyet
gösteren 100’e yakın Türk kökenli girişimci ve bilim insanı tanıtılıyor. Ayrıca kitapta
ilgili adres ve kurumları içeren bir ﬁhrist bulunuyor.
Kitap projesi kapsamında, Almanya’da şirket kurmuş olan 50 kadar Türk ve Türk
kökenli girişimci örneği ve kurumları ve ağırlıklı araştırma alanları ile 50 bilim insanı tanıtıldı. Bu kişilikler siyaset, ekonomi ve bilim alanlarından temsilcilerin bulunduğu bir komisyon tarafından seçildi. Kitap tanıtımına komisyonu temsilen Prof.
Dr. Rita Süssmuth katıldı.
Kitap tanıtımına ayrıca portrelenen 100 kadar kişiyi temsilen DAI-Laboratuvarı
Kurucusu ve Yöneticisi Profesör Şahin Albayrak, Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu Ürün ve Fiyat Politikası Profesörü Pakize Schuchert-Güler ve Osnabrück Üniversitesi İslam Öğretmenliği Bölümü Profesörü Bülent Uçar katıldı. Toplantının sunuculuğunu, “Die Zeit” gazetesi redaktörü Mariam Lau üstlendi.
Ekonomi ve bilim dünyasından 100 Türk’ün başarı öyküsünü içeren Zirvedekiler kitabının yayımcılarından TD-IHK Başkanı Dr. Rainhardt Freiherr
von Leoprechting, “Serbest çalışma isteği duyan, risk almaya hazır birçok
Türk bugün ﬁkirlerini hayata geçirmekte. Yaklaşık 400 bin çalışanı ile Alman
ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olan 80 bin Alman-Türk iş insanı, toplumu bütünleştirici nitelikte önemli bir katkı sağlamakta” açıklamasında bulundu.
Yayıncı Dr. Florian Langenscheidt de, “Bu kiDr. Rainhardt Freiherr
tapla başarılı bir uyum sürecinin nasıl gerçekvon Leoprechting, Kitabın
leşeceği, farklı kültürler arasında iletişim ve büYayıncısı (TD-IHK Başkanı)
/ Federal Almanya Eğitim
tünleşmenin nasıl bir dinamizme yol açacağı
ve Araştırma Bakanı
ve bunun her iki tarafın da yararına olacağının
Annette Schavan / Dr.
Florian Langenscheidt,
canlı örneklerini sergiliyoruz” dedi.
Kitabın Yayıncısı (Deutsche
Kitap dünya çapında Alman BüyükelçiStandards EDITIONEN)
liklerinde ve Goethe Enstitülerin kütüphanelerinde yer alacak.
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