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TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ

AVRUPA’YA

İŞ ZİYARETLERİNDE
BULUNDU

Helsinki’de gerçekleştirilen Türkiye Finlandiya İş Forumu’nda konuşan
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Finlandiya arasındaki
ekonomik ilişkilerin, iki ülke ekonomilerinin hak ettiği noktada olmadığını
belirterek, Finlandiyalı şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.

T

ürk Özel Sektör Heyeti, TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) organizasyonunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
5-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Finlandiya, İsveç
ve Polonya’ya yaptığı resmi ziyarete iştirak etti.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB/DEİK
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, oda/borsa başkanları ve özel sektör
temsilcilerinin katıldığı programlarda ikili iş forum-
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ları gerçekleştirildi. 6 Kasım 2013 tarihinde Helsinki’de Türkiye-Finlandiya İş
Forumu, 7 Kasım 2013 tarihinde Stockholm’de Türkiye-İsveç İş Forumu ve 8
Kasım 2013 tarihinde Varşova’da Türkiye-Polonya İş Forumu yapıldı. Ayrıca, 8
Kasım 2013 tarihinde, Polonya’da TOBB
ile Polonya Ticaret Odası arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.
HİSARCIKLIOĞLU, FİNLANDİYALI
ŞİRKETLERİ TÜRKİYE’YE YATIRIM
YAPMAYA DAVET ETTİ
Helsinki’de gerçekleştirilen Türkiye Finlandiya İş Forumu’nda konuşan
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Finlandiya arasındaki
ekonomik ilişkilerin, iki ülke ekonomilerinin hak ettiği noktada olmadığını
söyleyerek, Finlandiyalı şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.
Türk iş dünyası olarak, Türkiye’yi
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
biri haline getirme hedefi doğrultusunda
çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu
bağlamda, ülke olarak çok önemli gelişmeler kaydettik. Ekonomide istikrarı
sağladık. Avrupa küresel krizde küçülürken, biz büyüme rekorları kırdık. Yatırım
ortamını iyileştirdik, bürokrasiyi en aza
indirerek yabancı yatırımcının önündeki
engelleri kaldırdık. Kişi başına gelirimizi son 10 yılda üç kat artırdık. 200’den
fazla ülkeye 20 binin üzerinde mal satabilen bir sanayi ülkesi haline geldik.
Bunlar hayata geçirdiklerimizden sadece
birkaçı. Gerçekleştirdiğimiz ekonomik
dönüşümle 155 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli yakaladık” diye konuştu.
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FİNLANDİYA İLE İHRACAT SADECE
300 MİLYON DOLAR
İhracatın yarısından fazlasını Avrupa ve ABD gibi, dünyanın en rekabetçi pazarlarına yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, kaliteleriyle fark yarattıklarını, ama yaklaşık 80
milyar dolarlık ithalat yapan Finlandiya ile ihracatlarının
sadece 300 milyon dolar olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ihracat rakamlarının, iki ülke arasındaki
iş dünyalarının birbirini tanımadığının en büyük göstergesi
olduğunu vurguladı. Finlandiya’nın, rekabet gücü bakımından özellikle yüksek teknolojide dünyanın en iyilerinden
biri olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Peki, son yılların
en hızlı büyüyen ekonomilerinden, yılda 230 milyar doların
üzerinde ithalat yapan Türkiye’ye ne kadar mal satıyorsunuz? Sadece 1,1 milyar dolar. İşte bunu değiştirmek için buradayız. Ben deneyimli Finlandiya ile dinamik Türkiye’nin
çok iyi iki ortak olacağını düşünüyorum” dedi.
“Birbirine rakip olan değil, birbirini tamamlayan üretim
yapılarına sahip iki ülkeyiz” ifadesini kullanan TOBB/DEİK
Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Eğer fırsatları iyi değerlendirirsek, iki ülke olarak Avrupa’da yeni bir büyüme hikâyesi yazabileceğimize inanıyorum. Ticaretin yanı sıra yatırımlar alanında da ciddi bir
potansiyel olduğu kanaatindeyim. Türkiye, son 10 yılda 123
milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. Finlandiya iş dünyası
da bu dönemde Türkiye’ye 5 milyar dolar yatırım yaptı. Ama
bunun çok daha fazlasını yapabiliriz. Finlandiyalı şirketleri
Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin birlikte
yüksek teknoloji ve bilişim sektörlerinde ortak projeler geliştirelim. 21.yüzyılın örnek ortaklıklarını kuralım. Çünkü
Türkiye, Finlandiyalı iş insanları için gelişen ekonomisi ve
konumu itibarıyla, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’yı
kapsayan yaklaşık 1 milyarlık bir pazara açılan kapıdır. Bu
geniş coğrafyada birlikte iş yapabilir, ortaklıklar kurabiliriz.
Nüfusun hızla arttığı, orta sınıfın hızla geliştiği bu coğrafyada ciddi fırsatlar bizleri bekliyor.”
EKONOMİK FORUM

43i

İŞ DÜNYASI

TÜRK ŞİRKETLERİNİN AVRUPA
PAZARINDA REKABET GÜCÜ
ZAYIFLATILIYOR
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB)
adaylık statüsü kararının Finlandiya dönem başkanlığında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde açıklandığını anımsatan TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Finlandiya’nın, dostane ve yapıcı tutumuyla AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’yi
destekleyen önemli bir aktör olduğunu
söyledi.
Türkiye’nin hem üyelik müzakerelerinde, hem de Gümrük Birliği uygulamalarında haksız bazı uygulamalara maruz
kaldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği felsefesine aykırı bir şekilde
haksız vize ve taşıma kotalarıyla, Türk
şirketlerinin Avrupa pazarındaki rekabet gücü zayıflatılıyor. Bu aslında bizim
olduğu kadar AB’nin de sorunudur. Bu
gibi adaletsiz uygulamaların önüne geçmek için yanımızda olmanızı, bize destek vermenizi bekliyoruz” dedi.
AB’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin dâhil edilmemesinden son derece rahatsız olduklarını
da ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine
şöyle devam etti:
“Özellikle son dönemde ABD ve AB
arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı (TTIP) müzakereleri başladı.
Küresel ticaretin yeni kurallarını belirleyecek olan bu anlaşmada, Türkiye’nin
de yer alması Türkiye için önemli olduğu
kadar, AB üyelerinin rekabet gücü açısından da önemlidir. Türk iş dünyası olarak
Gümrük Birliği’nin ve tek pazarın felsefesi gereği Türkiye’nin bu müzakerelerde
taraf olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve
AB’den, TTIP müzakerelerine davet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum.”

“GÜMRÜK BİRLİĞİ
FELSEFESİNE AYKIRI BİR
ŞEKİLDE HAKSIZ VİZE VE
TAŞIMA KOTALARIYLA,
TÜRK ŞİRKETLERİNİN
AVRUPA PAZARINDAKİ
REKABET GÜCÜ
ZAYIFLATILIYOR.”
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
TOBB/DEİK Başkanı
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TOBB/DEİK BAŞKANI
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Türkiye
AB-ABD
serbest ticaret
anlaşmasında
yer almalı”
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin AB ile ABD arasındaki serbest
ticaret müzakerelerinde yer almasının hem
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın yararına
olacağını belirtti ve AB’den Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakerelerine
davet beklediklerini söyledi.

T

ürkiye İsveç İş Forumu, TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İsveç
Maliye Bakanı Anders Borg, Business Sweeden CEO’su
Bo Dankis, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla Stockholm’da yapıldı.
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında,
küresel ekonominin yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, Avrupa ile komşu coğrafyaların mali krizler ve halk hareketleriyle
yeniden şekillendiğini, Türkiye’nin ise bu dalgalı iklimde istikrarlı adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

m TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İsveç
İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomisiyle
bölgenin en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu başarının altında sağlam temeller
yattığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Son
10 yılda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde Türkiye, hem siyasi hem de
ekonomik alanda çok önemli gelişmeler
kaydetti. Türkiye bugün rekabet edebilir,
gelişmiş bir iş gücüne ve sürdürülebilir kalkınmaya dayanan ekonomisiyle bölgesindeki en önemli aktörlerden biridir. Türkiye
artık bu bölgenin en büyük sanayi üreticisi,
en büyük sanayi ihracatçısı, en büyük lojistik merkezi ve en sağlam finansal sisteme
sahip ülkesidir” dedi.
Türkiye’nin, tamamına yakını sanayi
ürününden oluşan ihracatıyla bölgenin en
önemli sanayi malı tedarikçisi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ancak bizim hedeflerimiz daha büyük. Gitmemiz gereken daha
çok yol, atmamız gereken daha çok adım
olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda İsveç’in
ekonomik gelişimini yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.
İSVEÇ’İN İHTİYACI OLAN
TAZE KAN TÜRKİYE
TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu,
gelişmiş ekonomilerin duraklamaya baş-

m İsveç Maliye
Bakanı Anders
Borg, TOBB/DEİK
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan ve
Business Sweeden
CEO’su Bo Dankis.

n İsveç Maliye
Bakanı Anders
Borg, İsveç olarak
Türkiye’nin
AB üyeliğini
desteklediklerini
belirtti.

ladığı ve gelişmekte olan ülkelerin ivme kazandığı bu dönemde, İsveç’in güçlü ekonomik yapısını koruyabilmesi için taze
kana ihtiyacı olduğunu, bu taze kanı da dinamik ve genç nüfusu, gelişen ekonomisi, kârlı yatırım ortamıyla Türkiye’nin
sağlayabileceğini söyledi.
Türkiye’de İsveç sermayeli 265 şirketin 3,3 milyar dolarlık yatırımı olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Biz Türk özel
sektörü olarak daha çok İsveç firmasını Türkiye’ye davet ediyoruz. Gelin Türkiye’ye yatırım yapın, Türk şirketleriyle ticaret yapın. Hep birlikte kazanalım” dedi.
EKONOMİK VE SİYASİ İŞBİRLİKLERİ
İkili ilişkilerde her alanda işbirliğinden yana olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, ekonomik ortaklıkların yanı sıra,
siyasi işbirliklerinin de son derece önemli olduğunun altını
çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bildiğiniz üzere Türkiye, imzaladığı Ankara Anlaşması’yla resmi olarak 1963’ten beri AB serüveninin içinde. Bu
serüvenimizde bazı dönüm noktaları oldu. 1996’da Gümrük
Birliği’ne katılışımız, 1999’da Helsinki Zirvesi’nde tam üyelik statümüzün tescil edilmesi, 2005’te müzakerelere başlamamız bunlardan birkaçı. Büyük bir istekle başladığımız bu
yolculukta maalesef eski heyecanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. German Marshall Fund’ın araştırmasına
göre, Türklerin AB üyeliğine olan desteği 2004’te %73 iken,
bugün %44’e geriledi. Bunun birincil sebebi bazı üye ülkeler
tarafından Türkiye’nin önüne haksız engeller konulması,
haksızlığa uğraması ve çifte standarda maruz kalmasıdır.”
İş dünyası olarak karşılaştıkları sorunları da dile getiren
Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcilerinin AB pazarına girişte halen vize sorunları yaşadığını, hem kazanmak hem de kazandırmak amacıyla hareket eden Türk iş insanlarının vize engeliyle uğraşmak zorunda bırakılmasına anlam veremediklerini
söyledi.
Bir diğer sorunun ise taşıma kotaları olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Kotalar 1996’dan beri bir parçası olduğumuz Gümrük Birliği’nin mantığıyla taban tabana zıt. Bu soruna da muhakkak kalıcı bir çözüm bulunması gerekli” dedi.
Üçüncü ülkelerle yapılan STA’larda da sorunların ortaya
çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
EKONOMİK FORUM

45i

İŞ DÜNYASI

“KOTALAR 1996’DAN
BERİ BİR PARÇASI
OLDUĞUMUZ
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN
MANTIĞIYLA
TABAN TABANA
ZIT. BU SORUNA
DA MUHAKKAK
KALICI BİR ÇÖZÜM
BULUNMASI GEREKLİ”
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
TOBB/DEİK Başkanı

“Son dönemde hepimizi büyük ölçüde etkileyecek gelişmelerden biri ABD
ve AB arasında müzakereleri yürütülen
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması. TTIP tamamlanınca küresel ekonominin ve yatırımların
%70’ine hükmeden, dünyanın en büyük
serbest bölgesi oluşacak. Böylesine büyük bir anlaşmanın içinde Türkiye’nin
muhakkak yer alması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, Türk iş dünyası olarak
Gümrük Birliği’nin felsefesi gereği Türkiye’nin bu müzakerelerde taraf olması
gerektiğini düşünüyoruz. Ve AB’den TTIP
müzakerelerine davet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum.
Biz Türk ve İsveç iş insanları olarak,
bugüne kadar sorunlarımızın çözümü
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde
siyasi iradenin desteğini hep yanımızda
hissettik. Bu sorunların da kesin biçimde
çözülmesi için, yine siz bakanlarımızın
desteğine ihtiyacımız var.”
İSVEÇ MALİYE BAKANI ANDERS BORG
Forumda konuşan İsveç Maliye Bakanı Anders Borg da, Türkiye’de son yıllarda
yaşanan büyüme rakamlarından örnekler
vererek, Türkiye ekonomisinin gelişimini
takdirle karşıladığını ifade etti.
Borg, büyümenin bugünkü oranda
devam etmesi halinde 20-30 yıl içinde
Türkiye’nin ya Finlandiya ya da Almanya olacağını söyledi. Türkiye’nin küresel
alanda önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Borg, Türk ekonomisinde yaşanan
gelişmelere neden olarak yapısal reformları gösterdi. Borg, ayrıca İsveç olarak
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini dile getirdi.
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“Türkiye ve
Polonya
Avrupa’nın
iki yıldızı”
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye-Polonya İş Forumu’nda yaptığı
konuşmada, Avrupa ekonomisinin
iki dinamik yıldızı olarak bir araya
geldiklerini, Avrupa’daki tüm ekonomiler
krizlerle boğuşurken, Türkiye ve
Polonya’nın büyüme rekorları kırmayı
başardığını söyledi.

T

OBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Varşova’da gerçekleştirilen Türkiye Polonya İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Polonya iş
dünyasının büyük bir başarı hikâyesi yazdığını ifade
ederek, “Gelişmiş ülkelerdeki zengin iş insanları paralarını
nerede saklayacaklarını düşünürken, bizler risk aldık ve ülkelerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik. Daha
çok ürettik, daha çok ihracat yaptık, daha çok istihdam sağladık” dedi.
Avrupa’nın hızlı balıkları olan Türkiye ve Polonya’nın iş
dünyalarının birbirini tanımadığına ve yeterince iş yapama-
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da da ciddi bir potansiyel olduğu kanaatindeyim. Türkiye,
son 10 yılda 123 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti.
Aynı şekilde Polonya da AB’nin en fazla yatırım çeken ülkelerinden, ama rakamlar yatırımlarımızın ‘sıfır’ mertebesinde, çok düşük olduğunu gösteriyor.”

dıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
“Tarihi bağlarımız çok güçlü. Gelecek
sene diplomatik ilişkilerimizin 600’üncü
yılını kutlayacağız. Ama maalesef ekonomik ilişkilerimiz çok zayıf ” ifadesini
kullandı.
Türkiye ekonomisi hakkında bilgi
veren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Bugün Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki geniş bölgenin en büyük sanayi
üreticisi, en büyük lojistik merkezi ve
en sağlam finansal sisteme sahip ülkesi.
100’ü aşkın ülkede inşaat projeleri tamamlayan müteahhitlerimiz, dünyanın
en büyük ikinci gücü konumunda. Yılda
32 milyon turist ağırlayan turizmcilerimiz, dünyanın altıncı büyük kapasitesine sahip. Türkiye, tamamına yakını
sanayi ürününden oluşan 160 milyar
dolarlık ihracatıyla bölgesinin en önemli
sanayi malı tedarikçisi. İhracatın yarısından fazlasını da Avrupa ve ABD gibi
dünyanın en rekabetçi pazarlarına yapıyoruz. Yani kalitemizle fark yaratıyoruz.
Peki, yaklaşık 200 milyar dolar ithalat yapan Polonya’ya ne satıyoruz? Sadece 1,8 milyar dolar. Aynı şey Polonya için
de geçerli. 230 milyar doların üzerinde
ithalat yapan Türkiye’ye Polonya ne kadar mal satıyor? Sadece 3 milyar dolar.
Bu aslında, iş dünyalarımızın birbirini
yeterince tanımadığının en büyük göstergesidir ve bunu değiştirmek bizlerin
elinde. Birlikte çalışarak bu tabloyu çok
daha parlak hale getirebiliriz.
Ticaretin yanı sıra yatırımlar alanın-

TOBB İLE POLONYA TİCARET ODASI ARASINDA
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, Polonyalı şirketleri Türkiye’ye ticaret yapmaya davet ederek, “Gelin birlikte
ortak projeler geliştirelim, 21. yüzyılın örnek ortaklıklarını
kuralım. Avrupa’nın geleceğini birlikte şekillendirelim. İki
tarafın da oldukça başarılı olduğu sektörler var. Yeni nesil
mekanizmalar, ortaklık modelleri, uygun hukuki ve idari altyapının tesis edilmesiyle deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, Polonyalı iş insanları için
Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan yaklaşık
1 milyarlık bir pazara açılan kapı olduğunu, bu geniş coğrafyada birlikte iş yapabileceklerini belirtti.
AB’nin yeni üyeleri arasında parlayan Polonya ile üyelik
müzakereleri devam eden Türkiye’nin başarılarının Birliğin
geleceği için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin tam üyelik süreci haksız gerekçelerle bazı AB üyelerince bloke ediliyor, sürecin önü tıkanıyor. Gümrük Birliği felsefesine aykırı bir şekilde haksız vize
ve taşıma kotalarıyla, Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki
rekabet gücü zayıflatılıyor” diyerek, bu adaletsiz uygulamaların önüne geçmek için destek istedi.
Türkiye-Polonya İş Forumu’nda konuşmaların ardından,
iki ülke arasında sanayi, eğitim, inşaat, demir yolları gibi
birçok sektörün gelişmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, TOBB ile Polonya Ticaret Odası arasında bir
işbirliği anlaşması imzalandı.
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