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M ısır’ın başkenti Kahire’de dört yıl aradan sonra 
Türk-Mısır İş Forumu düzenlendi. Foruma 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyon Başkanı Ahmed al Wakil de 
katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında 
Mısır ile Türkiye'nin yakınlığına dikkati çekerek, "Biz 
Mısır'la, daha fazla iş yapmak istiyoruz. Mısır bizim sınır 
komşumuzdur. Bakın Türkiye'nin başkenti Ankara'dan 
uçağa bindik 1,5 saat sonra Kahire Havaalanı'na indik. 
Bu kadar yakınız" dedi.

Mısır ile Türkiye’nin geçmişten gelen köklü bağları 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

söyledi: “Ama komşuluktan öte biz aynı coğrafyanın, 
aynı kültürün insanıyız. İşte Gaziantep Oda Başkanım 
burada, Mersin Oda Başkanım burada. Bu iki şehirde de 
büyük bir Arap nüfusu var, Arap kültürü var. Mısır ve Tür-
kiye tarih boyunca da hep iç içe olmuş. Dünyaca ünlü 
pek çok Mısırlı alimin mezarını bugün İstanbul’da Türk 
alimlerle yan yana görürsünüz. Daha yakın zamanda, 
Türkiye’de bir nesil Doğu’nun yıldızı Ümmü Gülsüm hay-
ranlığı ile büyüdü. Türkiye’de birçok sanatçıya o ilham 
verdi. Yani demek istediğim şu. Bizim ayrımız gayrımız 
yok. Biz aynı değirmenin unuyuz."

Kuru kuruya kardeşlik olmadığını, kardeşliğin bir-
birini daha fazla ziyareti gerektiğini dile getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki kardeşlik huku-
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TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Mısır’a 

sadece mal satmak 
için gelmiyoruz. 

Mısırlı iş adamları 
ile ortaklıklar 

kurmak, burada 
yatırım yapmak 

Mısır’dan dünyaya 
ihracat yapmak için 

geliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Mısır bazı korumacı politikalar uygulamaya 
başladı. Mısırlı dostlarıma şunu açıkça söylemek istiyorum. Korumacı politikalar ülkeleri 
zenginleştirmez, tam aksine fakirleştirir” diye konuştu.

“Mısır, uyguladığı korumacı 
politikalardan vazgeçmeli”
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kunun da ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi 
gerektirdiğine işaret etti.

“Ekonominin üç adım 
kuralını unutmayalım”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türk iş 
adamlarını, başka ülkelerin iş adamları gibi 
düşünmeyin. Biz sadece Mısır’a mal satmak 
için gelmiyoruz. Biz aynı zamanda Mısırlı iş 
adamları ile ortaklıklar kurmak, burada yatırım 
yapmak, Mısır’dan dünyaya ihracat yapmak için 
geliyoruz. Mısır’ı komşumuz ve doğal ortağımız 
olarak görüyoruz” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kay-
detti: “Ama bunu yapabilmek için, ekonominin 
üç adım kuralını unutmamamız lazım: Önce 
ziyaret, sonra ticaret, sonra da yatırım. Bakın bu 
ekonomi kitaplarında yazmaz. Bu iş dünyasının 
kitabında yazar. Yani ekonomik ilişkiler güçle-
nirken önce ziyaret artar, sonra ticaret artar, 
ondan sonra da ortaklıklar ve yatırımlar artar.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasın-
da, 2000’li yılların başından bu yana, Türkiye’yi 
ziyaret eden Mısırlıların sayısının beş kat artarak 
110 bine ulaştığını, Mısır’ı ziyaret eden Türk 
sayısının ise 10 kat artarak 60 bini aştığını, bu 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Al Wakil’in daveti üzerine bera-
berindeki heyetle birlikte Kahire’ye gitti. 

Kahire’de Limak tarafından yapımı ger-

çekleştirilen havalimanı terminalini gezen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra 
Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Konfede-
rasyon Başkanı Ahmed Al Wakil tarafından 
Türk heyetinin onuruna verilen akşam 
yemeğine katıldı.

Hisarcıklıoğlu Mısır’da ziyaretlerde bulundu

süreçte karşılıklı dış ticaret hacminin de tam 
15 kat artarak 5 milyar dolara çıktığını ve Tür-
kiye’nin Mısır’ın 4’üncü ticaret partneri haline 
geldiğini ifade etti.

“Mısır, Türkiye’nin sanayi yatırım üssü”
Mısır’ın adeta Türkiye’nin sanayi yatırım 

üssü haline geldiğine dikkati çeken TOBB 
Başkanı, “Türk firmaları 60 bin Mısırlı kardeşi-
mize istihdam sağladılar. Mısır’ın ihracatına 
katkı verdiler. İşte benim bahsettiğim gerçek 
kardeşlik budur. Ben burada emeği geçen 
bütün kardeşlerime, Mısır ve Türk iş dünya-
sının bütün temsilcilerine yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi.

Mısır’ın korumacı politikalarından dolayı 
bazı rakamların gerilemeye başladığına işa-
ret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “Ama değerli dostlarım ne yazık ki 
son yıllarda bu ivmeyi kaybettik. Hatta pek 
çok rakamda gerilemeye başladık. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri korumacılık. Üzü-
lerek görüyoruz ki Mısır bazı korumacı politi-
kalar uygulamaya başladı. Mısırlı dostlarıma 
şunu açıkça söylemek istiyorum. Korumacı 
politikalar ülkeleri zenginleştirmez, tam aksi-
ne fakirleştirir. Bakın Türkiye olarak biz bunu 
yaşadık. Korumacı politikaların uygulandığı 
dönemde Türkiye ekonomisi adeta yürü-
yerek yol aldı. Dünyanın gerisinde kaldık. 
Ama 1980’lerde korumacı politikaları bırakıp 

serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra 
Türkiye ekonomisi adeta uçuşa geçti.”

“İş dünyasına önemli 
görevler düşüyor" 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasın-
da Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi sorunlara 
da değindi. Siyasi anlaşmazlıklar ile ekonomik 
ilişkilerin ayrı tutulması gerektiğini vurgu-
layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkeler 
arasındaki siyasi ilişkilerde zaman zaman 
sorunlar yaşanabilir. Geçmişte bunun ör-
neklerini Türkiye de Mısır da pek çok kez 
yaşadı. Ama ekonomik ilişkilerin bundan ayrı 
değerlendirilmesi gerekir. Çünkü ekonomik 
ilişkiler zedelendiği zaman tamiri çok büyük 
zaman alır ve bu işin kazananı olmaz. Özel-
likle Türkiye ve Mısır olarak bizim ekonomik 
ilişkilerimizi her zaman daha ileri taşımamız 
gerekiyor. Çünkü bizim ilişkilerimiz, sadece 
bizi ilgilendirmiyor. Coğrafyamızda çatış-
malar, sorunlar var. Burada iş dünyasına çok 
önemli görevler düşüyor” İfadelerini kullandı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Konfede-
rasyon Başkanı Ahmed al Wakil de konuşma-
sında, “Türkiye için Mısır Afrika kıtasına açılan 
kapı, Mısır için de Türkiye doğu Avrupa’ya 
açılan bir kapı niteliğindedir” dedi.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Elçi Müs-
teşar Ali Rıza Güney ise Türk yatırımcının Mı-
sır’ın geleceğini parlak gördüğünü dile getirdi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu ve beraberinde 50’yi aşkın işada-

mından oluşan heyet, Ürdün’e işbirliği ve 
yatırım çıkarması yaptı. 

Amman’da Ürdün Başbakanı Hani Al 
Mulki tarafından kabul edilen TOBB heye-
ti, ekonomik ilişkiler ve sorunları masaya 
yatırma fırsatı buldu. Kabulde, Ürdün Su 
ve Sulama Bakanı Sayın Hazem Al Naser, 
Ulaştırma Bakanı Sayın Hussein Alassoub, 
Maliye Bakanı Sayın Omar Malhas ve Ticaret, 
Sanayi ve Tedarik Bakanı Sayın Yarub Qudah 
hazır bulundu.

Ürdün Başbakanı ile görüşmenin ar-
dından Türkiye-Ürdün İş Forumu’na katılan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tica-
ri ilişkileri artırmak istediklerini belirtirken, 
Ürdün’de su ve altyapı projelerinde Türk 
firmaları için daha fazla pay almayı istedik-

lerini söyledi. Foruma TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu’nun yanı sıra Ürdün Sanayi, Ticaret 
ve Tedarik Bakanlığı yetkilileri, Ürdün Ticaret 
Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti ve 
Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile bir-
likte çok sayıda işadamı katıldı. Yoğun bir 
katılımın gözlendiği forumda 50’si TOBB 
heyetinden 145 civarında da Ürdün’den 
işadamı yer aldı. 

“Projelerden daha fazla 
pay almak istiyoruz”

Konuşmasında 2011 yılında yürürlüğe 
giren Serbest Ticaret Anlaşması’ndan çok şey 
umut ettiklerini, ancak sürecin işlemesinde 
bazı sıkıntılar bulunduğunu anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şu an 1 milyar dola-
ra ulaşan yatırımlarımızı artırarak, Ürdün’de 
daha fazla iş yapmak istiyoruz. Türk firmaları 
olarak Ürdün’deki altyapı, üstyapı, ulaşım, su 

ve enerji projelerinde daha fazla pay almak 
istiyoruz. Sadece burada değil, Ürdünlü firma-
larla ortaklıklar kurarak Türkiye’de ve üçüncü 
ülkelerdeki yatırım fırsatlarını da birlikte de-
ğerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş adamla-
rımızın yaptığı her anlaşma ülkeye hizmettir, 
bölgeye hizmettir, ibadet kadar kıymetlidir” 
derken; işadamlarının yaptığı her ortaklığın, 
bölgenin huzuru için atılmış tohum oldu-
ğunu bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Biz iş dünyası olarak bu coğrafyayı bir refah 
havzası haline getiririz. İdarecilerden para 
pul istemiyoruz. Tek isteğimiz ticaret için, 
yatırım için önümüzü açın” dedi.

 Petrol ve doğalgazı bulunmayan Tür-
kiye’nin girişimcilerinin gücü ile büyük ba-
şarılara imza attığını anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Ürdün’deki fırsatlara da değin-
di. Ürdün’deki yoğun göçmen nüfusunun 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğündeki iş adamı heyeti, ticareti artırma 
amacıyla Ürdün’e çıkarma yaparak, Ürdün Başbakanı Hani Al Mulki ve Maliye, Su 
İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları ile görüştü. 

TOBB’dan Ürdün’e işbirliği 
ve yatırım çıkarması 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“İdarecilerden 

para pul 
istemiyoruz. Tek 
isteğimiz ticaret 

için, yatırım 
için önümüzü 

açmaları” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye-Ürdün İş Forumu çer-
çevesinde gittiği Ürdün’ün başkenti 
Amman’da, Türkiye’nin Amman Büyü-

kelçisi Murat Karagöz’ü ziyaret etti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Am-

man Büyükelçimiz Murat Karagöz’e 
yakın ilgisi için ve ev sahipliği için te-
şekkür ediyorum” dedi.

Büyükelçi Karagöz’e ziyaret

büyük bir fırsat olduğunu dile getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çünkü Türkiye olarak 
biz bunu yaşadık. Türkiye’nin batısındaki 
pek çok şehrin sanayileşmesi ve zenginleş-
mesinde, 100 yıl önce Balkanlar’dan gelen 
soydaşlarımızın çok büyük etkisi oldu. On-
ların açtıkları küçük iş yerleri, zamanla bü-
yüyerek dev fabrikalara dönüştü. Şimdi biz 
Ürdün’de aynı fırsatı görüyoruz. O yüzden 
daha fazla girişimcimizi buraya getirmek 
istiyoruz. Kadınların, gençlerin ve göçmen-
lerin girişimci olması ile ilgili ortak projeler 
yapmak istiyoruz” diye konuştu. Huzur-ti-
caret-zenginlik kavramlarının birbirinden 
ayrılmaz bir bütün olduğundan söz eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde ve 
coğrafyamızda huzur ve zenginlik istiyorsak, 
bunun yolu anahtarı birbirimizle daha fazla 
ticaret yapmaktan geçiyor” ifadesini kullandı.

İşbirliği çağrısı
Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör 

Nael Al Kabariti ise konuşmasında Türk işa-
damlarına “İkinci evinize hoş geldiniz. Özel 
sektör olarak yan yana durmalı, Türkiye ile 
beraber daha fazla iş yapmalıyız” diye ses-
lendi. Rakip değil, ortak olmak gerektiğini 
anlatan Kabariti, “Ürdün’de büyük imkânlar 
var. Gelin birlikte iş yapalım. Ürdün güvenlikli 
bir ülke” ifadesini kullandı. Forum sonrasında 
iki ülke heyetleri arasında ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilere destek

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu ve beraberindeki heyet, Ürdün Ticaret 
Odası’nın davetlisi olarak Ürdün’ün baş-
kenti Amman’a gitti.  

Türkiye ile Ürdün arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ama-
cıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, 

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat 
Karagöz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyete Ürdün’ün ekono-
mik durumuna ilişkin bilgiler verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha 
sonra Ürdün Ticaret Odası Başkanı Sena-
tör Nael Al Kabariti’nin Türk heyeti onuru-
na verdiği yemeğe katıldı.
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Ö zbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat 
Kadyrov ve Ticaret ve Yatırım Müste-

şarı Uchkun Khusanov, Türkiye ile Özbekis-
tan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği 
hakkında görüş alışverişinde bulunmak 
üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Emre Yur-
dakul ile bir toplantı düzenledi. 

Toplantıda, Genel Sekreter Saraçöz, 
her türlü işbirliğine açık olduklarını belirte-
rek, Özbekistan ile önümüzdeki dönemde 
ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettikle-
rini belirti.

Özbekistan ve gelecek dönem etkin-
likleri hakkında bilgiler aktaran Büyükelçi 
Kadyrov da TOBB’un Türkiye’nin ekonomi-
sinin gelişmesinde çok büyük bir katkısı-
nın olduğunu söyledi. 

Özbekistan ile ilişkilere TOBB’dan destek

Kanada ile işbirliği 
toplantısı yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kanada 
Büyükelçisi Chris Cooter’ı zi-
yaret ederek TOBB ve Kanada 
Büyükelçiliği arasında işbirliği-
ne yönelik görüş alışverişinde 
bulundu. 

Etiyopya Cumhurbaşkanı
için çalışma yemeği

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Etiyopya Cumhurbaş-
kanı Mulatu Teshome Wirtu için düzenlenen çalışma 
yemeğine katıldı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, üst düzey 
temaslarda bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelen Alman Sanayi 
ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) 
Genel Sekreteri Dr. Martin 
Wansleben ile çalışma yeme-
ğinde bir araya geldi. 

Toplantıda, TOBB ile DIHK arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
Ziyareti kapsamında, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ile de görü-

şen Wansleben, daha sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
“Avrupa ve AB’de İş Yapmak” konulu bir konferans verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve AB Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ile de görüşen 
Wansleben, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile 
Türkiye’nin AB üyeliği konularını masaya yatırdı.

Hisarcıklıoğlu, DIHK Genel 
Sekreteri Wansleben ile görüştü






