HABER
n Türk-Fransız İş Konseyi Eş Başkanı
Jean Lemierre başkanlığında
MEDEF heyeti TOBB’u ziyaret etti.

TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:

“Fransa ile ticareti 50 milyar
dolara çıkarabiliriz”
Türkiye programı kapsamında TOBB’u ziyaret eden MEDEF heyetine ev sahipliği yapan
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türk-Fransız ilişkilerinin
Avrupa’nın en köklü ilişkilerinden olduğunu vurgulayarak, “Siyasal alandaki güçlü
ilişkileri, başta ekonomi olmak üzere her alanda geliştirmek istiyoruz” dedi.
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duğunu anımsatan Budak, bu rakamın 40-50 milyar dolarları
bulmasının mümkün olduğunu belirtti. Doğrudan yatırımların önemine dikkat çeken Budak, üçüncü ülkelerde işbirliği
yapmaya da hazır olduklarını anlattı.
Kazan-kazan anlayışıyla önlerindeki
fırsatları sağlam ortaklıklara dönüştürebileceklerini açıklayan
TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Budak, TOBB ve
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tuğunu ve Fransa Odalar Birliği’yle yakın
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
TOBB olarak Türkiye’nin AB’ye üye olmasını her zaman desteklediklerinin altını çizen Budak şöyle konuştu:
“Fakat bazı çevrelerde AB ile ilişkilerimiz sanki dün başlamış gibi bir algı var.
Hâlbuki biz 1959’dan beri bu sürecin içerisindeyiz. 1996’da Gümrük Birliği’ne üye
olarak tam üyelik yolunda önemli bir adım
attık.”
Türk iş insanlarının en büyük sorunlarından birinin vize konusu olduğuna
değinen Budak, “Mallarımız Avrupa’da
serbestçe dolaşırken, onları üreten biz iş
insanları dolaşamıyoruz. Vize ve taşıma
kotaları sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi.
TÜRK-FRANSIZ İŞ KONSEYİ
EŞ BAŞKANI LEMİERRE: “İKİLİ
ANLAŞMALAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Türk-Fransız İş Konseyi Eş Başkanı
Jean Lemierre konuşmasına, TOBB’un
Birlik Merkezi’nin bulunduğu İkiz Kuleler’den çok etkilendiğini belirterek başladı. Lemierre “Bizim de böyle görkemli bir
binaya ihtiyacımız var” dedi.
İş insanları olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını ifade eden Lemierre, büyüme konusunda da katma değeri
yüksek ürünlerin önemini anlattı. Kişilerin ve malların serbest dolaşımı ile AB
üyesi ülkelerin diğer ülkelerle olan ticaret
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TOBB, BM ve bağlı
örgütleriyle yakın
işbirliği içinde
n BM Genel Sekreter
Yardımcısı Sigrid Kaag
TOBB’u ziyaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman
Budak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı
Sigrid Kaag ile TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleşen çalışma
yemeğinde bir araya geldi. BM ve TOBB arasında uzun
yıllardır süregelen köklü işbirliğine atıfta bulunan Budak,
“TOBB olarak, BM ve bağlı örgütleriyle yakın işbirliği içinde
ortak projeler yürütüyoruz” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun UNICEF
Milli Komite Onur Üyesi olduğunu belirten Budak,
“Oda meclislerimizde kadınlarımız yer alıyor. İlerleyen
dönemlerde kendilerini başkan olarak da görmeyi
umuyoruz. UNICEF tarafından gerçekleştirilen ‘Haydi
Kızlar Okula’ kampanyasına Birlik olarak 500 bin lira maddi
katkıda bulunduk. Kadınlarımızın toplumdaki yerine önem
veriyoruz” ifadesini kullandı.
Eğitimin önemine vurgu yapan Budak, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliğinde UMEM Beceri’10 Projesi’ni
hayata geçirdik. Lise mezunu işsiz gençlerimize mesleki
eğitim fırsatı vererek istihdam yarattık. BM ile başlattığımız
Sürdürülebilir İstihdam İçin Küresel İttifak Girişimi’ni
güçlendirmemiz lazım. TOBB olarak yeni projelerde işbirliği
içinde olmaktan mutluluk duyarız.”
KAAG: “TÜRKİYE’NİN KOMŞU ÜLKELERLE
ÇOK GENİŞ TİCARİ AĞI VAR”
BM olarak TOBB’un çalışmalarını yakından takip
ettiklerini, sosyal sorumluluk projelerini ve eğitim alanındaki
katkılarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Zorluk
ve karmaşıklıkları çözme konusunda TOBB’u oldukça
başarılı gördüğünü ifade eden Kaag, “Stratejik fırsatları
yakalayıp işbirliği içinde çalışabiliriz. Gelişim, deneyimlerin
paylaşımıyla olur. Türkiye’den bu noktada birçok şey
öğrenebiliriz. Türkiye mesleki eğitim konusunda model bir
ülke. Gelişmiş ülkelerde bile BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni
uygulama hususunda pek çok sorunla karşı karşıya kaldık.
Çünkü gündemleri istihdam ihtiyacına yönelik değildi.
Analitik beceri kazandırmıyordu” diye konuştu.
Türkiye’nin komşu ülkelerde çok geniş bir ticari
ağının olduğunu belirten Kaag, Türk özel sektörünün bu
etkinliğinin mesleki eğitimde de kullanılabileceğini söyledi.
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