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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından Londra’da düzenlenen, “Türkiye-AB 

Sivil Toplum Buluşmaları: Avrupa’nın Geleceği” toplantısına 
katıldı.  Türkiye ve İngiltere’den ağırlıklı olarak  iş çevreleri 
temsilcilerinin katıldığı toplantıyı yöneten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu etkinliğin 
daha önce Brüksel ve Berlin’de de yapıldığını anımsatarak, 
AB Bakanlığı’nın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının 
birbirileriyle olan diyaloğuna önem verdiğini, AB Bakanı 
ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ve çalışma arkadaşlarını, bu 
güzel vizyonlarından dolayı kutladığını söyledi.

TOBB’un Türkiye’de iş dünyasının çatı kuruluşu olduğu-
nu anlatan Hisarcıklıoğlu, “1,5 milyon üyemiz var. Her sek-
tör ve her ölçekten işletmeler bizim network içinde. Ben 
aynı zamanda, Eurochambres’ta da Başkan Yardımcısıyım. 
Milletlerarası Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Üyesiyim. 
2015 yılında Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı esnasında 
da B20 Türkiye Başkanlığı görevini yürüttüm” dedi.

TOBB olarak, İngiltere Ticaret Odası ile 2001 yılına kadar 
uzanan bir ortaklıkları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu 
şöyle devam etti: “Odalarımızda hizmet kalitesini üst nok-
taya taşımamızı sağlayan, Oda Akreditasyon sistemimizi 

İngiltere Ticaret Odası ile birlikte geliştirdik. Bugün burada, 
Türkiye’den iş insanları, esnaf, işçi ve memur sendikaları 
konfederasyonları liderleri var. Türkiye’nin iş dünyası, esnaf, 
sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşları olan 
bizler, esasen, ikili ve Avrupa düzeyindeki platformlarda 
muhataplarımızla bir araya geliyoruz. Küresel düzeyde B20 
ve L20’de bir araya geliyoruz. Avrupa düzeyinde, Euroc-
hambres, BusinessEurope, UEAPME ve ETUC’da Avrupalı 
işçi ve işveren kesimleri olarak birlikte çalışıyoruz”.

“Londra, her zaman belirleyici”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AB Bakanlığı’nın bu 

çalışması için, Brüksel ve Berlin gibi, Londra’nın seçil-
mesinin son derece isabetli olduğunu, Avrupa kıtasıyla 
ilgili konularda, Londra’nın her zaman belirleyici ve yön 
gösterici olduğunu söyledi.  

Birleşik Krallık’ın dünyanın beşinci büyük ekonomisi 
olduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani, 
ekonomik olarak bir dünya devi. Özellikle 2008 küresel 
krizinden sonra, Birleşik Krallık ekonomisinin kapasitesini 
daha iyi gördük. Ekonominin yanında, siyasi açıdan da 
Birleşik Krallık, Avrupa kıtası ve Avrupa bütünleşmesi için 
anahtar ülkeler arasında. Küresel sorunların arttığı son 

TOBB ULUSLARARASI
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Avrupa 
Parlamentosu’nun 

Türkiye-AB 
müzakerelerini 

askıya alma 
kararını üzülerek 

izlediklerini belirten 
TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “AB’yi 
şikâyet ediyoruz” 

dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve AB olarak, enerji güvenliği, özgürlük ve 
güvenlik dengesinin sağlanması ve uluslararası terörle mücadele gibi bölgesel ve küresel 
boyutta işbirliği gerektiren alanlar olduğunu belirterek, bu konularda da ortak çözüm 
bulunması gerektiği çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye
'ortak çözüm' çağrısı
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yıllarda, bu gerçek herkes tarafından daha 
fazla hissediliyor” diye konuştu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili 
ilişkilerin iktisadi boyutunun son derece 
sağlam olduğuna vurgu yapan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Geniş bir yelpazede 
yatırım ve ticaret ilişkilerimiz var. Yaklaşık 
16 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Birleşik 
Krallık, Türkiye’nin AB’deki en büyük ticaret 
ortaklarından biri. Aynı şekilde, yaklaşık 8,5 
milyar dolarlık hacmiyle, Birleşik Krallık yine 
en önemli yatırım ortaklarımız arasında. 
Türkiye’de yaklaşık 2 bin 800 Birleşik Krallık 
menşeli şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 
faaliyet gösteren yabancı şirketlerin arasın-
da, sayı olarak da ilk üç ülke arasında yer alı-
yor. Birleşik Krallık’ta da ciddi Türk yatırımları 
var. Özellikle, Yıldız Holding tarafından satın 
alınan United Biscuits ile Birleşik Krallık’taki 
yatırımlarımızda ciddi artış oldu” dedi. 

“AB’yi şikâyet ediyoruz” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 

işçiler, işverenler, esnaf ve çiftçiler olarak, 
Avrupa’daki muhatapları ile diyaloğa çok 
önem verdiklerini, diyaloğu ve müzakereyi 
askıya alma önerilerini, hayretle karşıladık-
larını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye-AB 
müzakerelerini askıya alma kararını üzülerek 
izlediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “AB’yi 
şikâyet ediyoruz. Zira, Birleşik Krallık hâlâ AB 
üyesi. Hem de AB’nin en önemli üyelerin-
den birisi. Türkiye-AB İlişkileri, uzun bir tarihi 
geçmişe sahip. İlişkilerimizde, Birleşik Krallık 
hükümetlerinin her zaman yapıcı katkıları 
oldu. Bu tarihi süreçte, ilişkiler için bazı ki-
lometre taşları var. Bunlardan en önemlisi 
de kuşkusuz, 2005 yılındaki katılım müza-
kerelerinin başlatılmasıdır. Aradan geçen 
sürede, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ma-
alesef başarılı olamadı. Esasen, Türkiye’nin 
AB üyelik projesi, doğru bir projedir. Türkiye 
için doğrudur; AB için de doğrudur. Avrupa 
kıtası için doğru bir projedir. Arka planında 
ciddi bir vizyon ve öngörü vardır. O nedenle, 
bu proje başarılı olmalıdır. Hiçbirimiz mü-
kemmel değiliz. Ancak, hepimizin, bu kadim 
kıtanın geleceği için söyleyecek sözümüz, 
sağlayacak katkımız var” dedi. 

Brexit süreci ve etkileri 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Brexit sü-

recini ve ayrılmanın, AB’nin geleceği, hat-
ta Avrupa Kıtası üzerindeki etkisini merak 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim 
Thaçi ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
2016 yılı son meclis toplantısına katıldı. 

Burada bir konuşma yapan konuk Cum-
hurbaşkanı Thaçi, “15 Temmuz kara bir 
gecedir. O zaman da açıkladım, şimdi de 
açıklıyorum, hiçbir tank gücü bu milletin 
gücünün üzerinden geçemez. Türkiye’nin 
terörist dediğine biz de terörist deriz” ifa-
desini kullandı. 

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, 
ATO’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ül-
keler arasında yer aldığını hatırlatarak iki 
ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Thaçi, Kosova’nın genç bir devlet olarak 
çok fazla fırsat barındırdığına işaret ederek 
“İstanbul’a bir, Frankfurt’a iki, Londra’ya üç 
saat uzaklıktayız” dedi.

Türk firmalarının Kosova’da çok başarılı 
işlere imza attığının, başta inşaat olmak 
üzere birçok sektörde Türk firmalarının 

lider yatırımcı olduğunun altını çizen Ko-
sova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, “İki 
ülke arasındaki işbirliğinin yolu tamamen 
açıktır. Bir dostunuz olarak söylüyorum; 
Kosova halkı adına sizi ülkeme davet edi-
yorum. Kosova’da kendinizi ülkenizde gibi 
hissedeceksiniz” diye konuştu. 

“2017 daha iyi geçecek”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci ise yaptığı konuşmada, 2017’nin 
2016’dan çok daha iyi geçeceğini belirte-
rek, “Yakın coğrafyadaki değişikliği göre-
ceksiniz. Irak ile Türkiye ilişkilerinin geliş-
mesini göreceksiniz. İnşallah buna paralel 
olarak ticaretin de arttığını göreceksiniz” 
değerlendirmesinde bulundu. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ba-
ran da seçimlerin ardından ilk Meclis top-
lantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
“Seçimde hür iradelerini sandığa yansıtan 
tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ema-
netinize sahip çıkacağız. Seçim sürecinde 
istemeden kalbini kırdığımız varsa hakkını 
helal etsin” dedi.

Kosova’dan Türk girişimcilere işbirliği daveti geldi

ettiklerini, Brexit sonuçlarının, bir ölçüde 
yaşanarak görüleceğini ifade etti. 

AB’nin temel sorunları arasında yer alan 
mülteci-göçmenler konusunda, mülteciler 
ve göçmenlerin entegrasyonu konusunda-
ki başarılı örnekleri incelediklerini belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, 2011 
yılından bugüne kadar Suriyeli mülteciler 
konusunda yaklaşık 25 milyar dolar harcadı. 
Mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanı sıra, ekonomiye de entegre etmeye ça-
lışıyoruz. Bugün kriz olarak görülen husus-
ların, esasen, iyi yönetilmesi halinde, başarı 
hikayesi haline gelebileceğini konuşuyoruz. 

Örneğin, Avrupa’da da ABD’de de çok başa-
rılı göçmenlerin ekonomiye entegrasyonu 
hikâyeleri var. Ancak, başarı hikâyelerinin 
tamamında, dışlayıcılık değil kapsayıcılık, 
ulusalcı politikalar değil, uluslararası işbirli-
ğine dayalı politikalar var” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
ve AB olarak, enerji güvenliği, özgürlük 
ve güvenlik dengesinin sağlanması ve 
uluslararası terörle mücadele gibi bölge-
sel ve küresel boyutta işbirliği gerektiren 
alanlar olduğunu belirterek, bu konularda 
da ortak çözüm bulunması gerektiği çağ-
rısında bulundu.
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T ürkiye-Katar 2. KOBİ’ler Konferansı, 
Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleş-
tirildi. Konferansın açılışında konuşan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin TBMM’deki anayasa deği-
şikliği teklifi görüşmeleri nedeniyle önceden 
katılması planlanan bu etkinliğe iştirak ede-
mediğini söyledi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok 
platformda büyük bir uyumla çalıştıklarını 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar ile 
ortak çalışmaları daha ileri boyutlara taşımaya 
da kararlı olduklarını söyledi. 

İşbirliği anlaşması imzalayarak iki ülke 
ilişkilerinin artırılabileceğini vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, konferans için Türkiye 
ve Katar’dan her biri kendi sektörünün yıldızı 
400 iş insanının bir araya geldiğini ifade etti. 

Konferans kapsamında yedi ana sektör-

de ikili iş görüşmeleri yapılacağını açıklayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, buluşma ile 
geleceğe dönük kazançlı ortaklıklar kuru-
lacağına da işaret etti.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da önemli bir sı-
navdan geçtiğini belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişiminin ardından Türkiye’ye ilk des-
tek veren ülkenin Katar olduğunu söyledi. 

“Daha işin başındayız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türki-

ye-Katar arasındaki ilişkilerin son yıllarda 
çok önemli bir noktaya geldiğini vurgula-
yarak, şöyle devam etti: “Bundan 15 yıl önce 
Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç kardeşimiz 
vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi, yanlış 
duymadınız. Şimdi bu rakam yılda tam 36 
bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmi-
miz sadece 15 milyon dolardı. 

Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dola-
ra ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan 
Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu 
rakam da 1 milyar dolara ulaştı. Yine 15 yıl 
önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmez-
ken bugün itibarıyla firmalarımız Katar’da 14 
milyar dolarlık proje üstlendiler. İş adamla-
rımız burada önemli yatırımlar da yapmaya 
başladılar. İşte kısmetse bugün bir Türk has-
tanemizin açılışını yapacağız. 

Bunlar aslında müthiş rakamlar, çok 
önemli gelişmeler ama emin olun şu anda 
işin daha başındayız. Asıl büyük işleri, büyük 
işbirliğini bundan sonra yapacağız. Son 
dönemde Katar’ın ülkemize yaptığı büyük 
yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarına 
sunduğu fırsatları memnuniyetle karşılıyo-
ruz. Şimdi bunun çok daha ötesinde işler 
yapmak istiyoruz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye’nin güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek 
“Sizde para var, bizde girişimci ruhu var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made in Katar markası ile Türkiye-Katar 
ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim” diye konuştu.

“Made in Katar markası 
ile ortaklığımızı bütün 
dünyaya kabul ettirelim”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

ile Al Sani 
TOBB-Katar 

Sanayi ve Ticaret 
Odası İşbirliği 
Anlaşması’nı 

imzaladı.
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özel sektör eliyle büyüyen, girişimci bir ülke 
haline geldiğini söyleyerek, “Gelin güçlerimizi 
birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve giri-
şim gücü var. Katar’da bizde olmayan en bü-
yük şey sermaye girişimi, ucuz enerji. Projeleri 
bir araya getirelim. Sizde para var, bizde giri-
şimci ruhu var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made 
in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını 
bütün dünyaya kabul ettirelim” diye konuştu.

Serbest Ticaret Anlaşması 
İslam ülkelerine Allah tarafından müthiş 

bir coğrafya bahşedildiğini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bütün bu imkânla-
ra rağmen dünya zenginliğinden aldığımız 
pay sadece 10,2. Tek başına ABD dünya zen-
ginliğinin yüzde 25’ine, Çin ise yüzde 15’ine 
sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama 
ulaşamıyor. Daha vahimi dünyanın en fakir 48 
ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. Çok açık 
söylüyorum, Allah bunun hesabını hepimize 
sorar” değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ara-

sındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata 
geçmesini yıllardır beklediklerini vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 
“Bu adım atılırsa, Türkiye ile Katar arasındaki 
ticareti güçlendirecek en önemli işlerden bi-
risi yapılmış olacak. Ticaretimiz sınıf atlayacak. 
Türkiye olarak biz, bu işi hemen bitirmek isti-
yoruz. Körfez ülkelerinden de aynı yaklaşımı 
bekliyoruz. İkincisi de İslam ülkeleri arasındaki 
Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC’i haya-
ta geçirmemiz lazım. Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez 
ülkeleri, taviz listelerini güncellerse, anlaşma 
yürürlüğe girecek. Burada da Katarlı dostları-
mızın öncülük yapmasını bekliyoruz.”

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 
Şeyh Halife bin Jasim Al Sani de iki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilme-
si gerektiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ile Şeyh Halife bin Jasim Al Sani, 
TOBB-Katar Sanayi ve Ticaret Odası İşbirliği 
Anlaşması’nı imzaladı.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

T ürkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı’na katılmak üze-
re Katar’ın Başkenti Doha’ya giden TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyette yer alan Oda/Borsa 
başkanları, konferans öncesinde Türkiye’nin Doha 
Büyükelçisi Ahmet Demirok tarafından yapılan 
bilgilendirme toplantısına katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar’ın başkenti 

Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin 
Jassim Al Sani ile birlikte Doha’da yapılan ilk Türk 
hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.  Hisarcıklıoğlu, 
hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

T OBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Türkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı için gittiği Katar’ın başkenti Do-

ha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi. 
Emirlik Divan ofisinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar’ın eko-

nomi ve yatırım alanlarında ikili ilişkileri gözden geçirildi.
Ziyarete, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim 

Al Sani, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Ender 
Yorgancılar ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.

Katar’da ilk Türk hastanesi açıldı

İkili ilişkiler gözden geçirildi
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Katar’ın başkenti Doha’ya gerçek-

leştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim 
Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalar-
da bulundu. 

Körfez ve Arap bölgesinin Türkiye için 
çok önemli olduğunu vurgulayan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının bu bölge-
de yatırım yapılmasını istediklerini söyledi. 

 Türkiye-Katar 2. KOBİ’ler Konferansı’na 
iki ülkeden yaklaşık 400 iş adamının katıl-
dığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani 
tarafından kabul edildiği sırada kendisine 
“Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz” 
ifadesini kullandığını aktardı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu 
yeni projeye ilişkin “Projeyi Başbakan açıkla-
yacak” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar ile Tür-
kiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkinin 
dünyada başka bir örneği bulunmadığını 
dile getirerek, iki ülkenin sadece ortak çıkar-
lar doğrultusunda değil, dış politika dahil her 
konuda sanki tek devlet gibi hareket ettiğini 
ifade etti. 

Katarlı firmaların Türkiye’deki yatırımları 
hakkında da bilgi veren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Commercial Bank Qatar’ın Alterna-
tifbank’ı, Qatar National Bank’ın Finansbank’ı 
satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler Endüstri 
Komitesi’nin BMC’nin yüzde 49 hissesine 
ortak olduğunu, Mayhoola Investment’ın 
Boyner Grubu’nun yüzde 31 hissesini, Bein 
Media Grup’un Digiturk’ü satın aldığını, Al 
Sraiya Holding’in Mado’nun yüzde 49, Qatar 
Holding’in Banvit’in yüzde 40 hissesine ortak 
olduğunu, ayrıca Qatari Diar’ın İstanbul’da 
Sea Pearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırı-
mını yaptığını söyledi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022’ye kadar Katar’da 140 
milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirterek 
“Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. 
Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, 
önümüz çok açık burada” diye konuştu. 

"Türk şirketleri Katar’da
iş fırsatlarını kaçırmasın"

“Üç aşamalı planımız var” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle de-

vam etti: “Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir 
yatırım söz konusu. Son dönemde Katar 
devleti büyük inşaat projelerinde Türk mü-
teahhitlerine avantajlar sağlıyor. Türkiye- 
Katar önümüzdeki süreçte daha büyük işleri 
birlikte yapacağız. Üç aşamalı planımız var, 
birincisi Türkiye-Katar arasındaki ticareti ar-
tırmak. Firmalarımızı ticari partner yapmak. 
İkincisi Katarlı dostlarımızın ülkemizdeki 
daha fazla şirkete ortak olmasını sağlamak. 
Üçüncüsü Katar'ın 2030 ekonomik dönü-
şüm programı var. İmalat sanayi ve turizm-
de güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu 
konuda tecrübemizi aktarmak istiyoruz. Ka-
tar sermayesinin desteğiyle Katar’da sanayi 
tesislerine yatırım yapmak istiyoruz. Bütün 
bunlarla beraber müteahhitlik projelerine 
de devam etmek istiyoruz. 2022 Dünya Ku-
pası maçları Katar’da oynanacak. Bu bizim 
için de çok önemli. FİFA Dünya Kupası ilk 
defa Müslüman bir ülkede olacak.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk inşaat 
sektörüne Katar’da yatırım yapmaları çağrı-
sında bulunarak, “2022’ye kadar Katar 140 
milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Daha 
fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da 
bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün 
firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, 
önümüz çok açık burada. Katar-Türkiye iş 
birliği, dünyaya rol model olabilecek bir iş 
birliği" diye konuştu.

İkinci Türk hastanesi isteği
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al 

Thani ise Başbakan Al Sani’nin Katar’daki ilk 
Türk hastanesinin ardından ikinci bir Türk 
hastanesinin yapılmasını istediğini aktardı.

Son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hac-
minin artış gösterdiğini ifade eden Al Tha-
ni, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanında 
Türkiye ile Katar arasında sıkı bir işbirliğinin 
söz konusu olduğuna dikkati çekti. Katar’ın 
2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine 
yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve 
ilerlemek istediklerini belirten Al Thani, bu 
çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin 
geliştirilmesini istediklerini, bu konuda ba-
şarılı bir örnek olan Türkiye ile iş birliği yap-
mak istediklerini dile getirdi. Al Thani, ayrıca 
Körfez ülkeleri arasında imzalanması bek-
lenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata 
geçirilmesi için Katar’ın gereken desteği 
vereceğini bildirdi.



İ
ngiltere Dış Ticaret Politikasından So-
rumlu Devlet Bakanı Lord Price TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğindeki çalışma yemeğine katıldı. 
Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve Brexit 

sürecinin ele alındığı toplantıda, İngiltere’nin 
AB’den ayrılması sürecinde iki ülke arasın-
daki ticaretin zarar görmemesi ve ilişkilerin 
artırılması konuları üzerinde duruldu. 

Konuk Bakan Price, Brexit’a ilişkin bilgi 
verirken, ilk yapılması gerekenin ticari ilişki-
lerde boşluk bırakmamak ve sonrasında da 
bu ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu 
söyledi. Türkiye’yi son derece güçlü bir 
ticaret ortağı olarak gördüklerini vurgu-
layan Lord Price, iki ülke arasında önemli 
ticari bağların bulunduğunu belirterek, 
Türkiye’nin özellikle turizm alanında çok 
önemli bir destinasyon olduğunu bildirdi. 

Kendisinin de 33 yıllık bir işadamı oldu-
ğunu ve Birleşik Krallık’ta süpermarket zin-
ciri işlettiğini hatırlattı. Birleşik Krallık olarak 
öncelikle kendi zaman çizelgelerini belirle-
yeceklerinin altını çizen Price, AB ile yeni ve 
kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının 

müzakere edilmesi gerektiğini anlattı. Price, 
güncel ticari konuları AB ortaklarıyla devam 
ettirmek istediklerini ifade etti.

 
“Serbest ticaret önemli” 

Serbest ticaret konusuna büyük önem 
verdiklerini söyleyen İngiltere Dış Ticaret 
Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı 
Lord Price, dünya ticaretinde koruyucu 
tedbirlerin artış göstermesinden yakındı. 
Price, serbest ticaretin insanların yoksul-
luktan kurtulması ve daha ucuz ve kaliteli 
ürünlere ulaşmasını sağladığını vurguladı. 
Price, iş dünyası ve toplum başarısının iç 
içe olduğunu belirterek, Birleşik Krallık’ta 
vergilerin yüzde 75’inin iş kollarından gel-
diğine dikkat çekti. Bakan Lord Price ayrıca 
24 ülke gezerek, işadamları ve bakanlarla 
görüştüğünü bildirirken, Türkiye ile ilişkileri 
derinleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

 
Ticari ilişkiler  

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 
konuşmasında iki ülke arasındaki ekono-
mik, ticari ve politik ilişkilerin her zaman 

İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price 
Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi.

“Türkiye ile ilişkileri 
derinleştirmek istiyoruz”

kritik önem taşıdığına vurgu yaptı. Hisar-
cıklıoğlu, Birleşik Krallık’ınTürkiye’nin AB’ye 
üyelik sürecine her zaman destek olduğu-
nu ifade ederken, ikili ticari ilişkilerin sevi-
yesinin 16 milyar dolara ulaştığını anlattı. 
Bu rakamlarla Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin 
AB’deki ana ticaret ortaklarından olduğunu 
bildiren TOBB Başkanı, Türkiye’de yaklaşık 
2 bin 800 İngiliz kökenli firma bulunduğu 
bilgisini verdi.

Türk iş dünyası olarak da Brexit sürecini 
merakla takip ettiklerini kaydeden Hisar-
cıklıoğlu, “Bu Brexit sert mi yoksa yumuşak 
mı olacak? Atılacak adımlar, takip edilecek 
yol ne olacak?

AB’nin geleceği konusunda büyük 
etkileri olacağını biliyoruz. Türkiye ve AB 
arasındaki Gümrük Birliği’nden dolayı Tür-
kiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri üzerinde 
de etkisi olacaktır” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen çalışma 
yemeğine; İngiltere Dış Ticaret Politika-
sından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, 
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi H.E. Ric-
hard Moore, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 
TİSK Başkanı Kudret Önen, TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz, İKV Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, MÜSİAD Ankara Şube 
Başkanı İlhan Erdal, Ankara Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, Ankara 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, 
TÜGİAD Başkan Yardımcısı Efe Bezci, DEİK 
Koordinatörü Dilek Tuna ile TEPAV Direktö-
rü Prof. Dr. Güven Sak da katıldı.
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