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TOBB ULUSLARARASI

Nikaragua’nın efsanevi lideri Devlet Başkanı Daniel Ortega, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Türk iş dünyasını 
ülkesine yatırım yapmaya çağırdı. 

Efsanevi lider Ortega’dan
Türk iş dünyasına yatırım daveti

N ikaragua’nın efsanevi lideri, Devlet Başkanı 
Daniel Ortega, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nu kabul etti. 
İber-Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu top-

lantısı nedeniyle Nikaragua’nın başkenti Managua’da 
bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nikaragua 
Devlet Başkanı Daniel Ortega ile karşılıklı görüş alış-
verişinde bulundu.

Türkiye’nin Kostarika Büyükelçisi Nuri Kaya Bak-
kalbaşı’nın da katıldığı kabulde, TOBB Yönetim Kurulu 
üyeleri Şahin Bilgiç, Cengiz Günay, Bülent Karakuş ve 
Hakan Ülken'de yer aldı.  

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega görüşmede 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamları-
nın iletilmesini isteyerek, referandum sonuçlarındaki 
başarısından dolayı Erdoğan’ı kutladı. Türkiye’de bü-
yükelçilik açmak için çalışmaları başlatacaklarını ifade 
eden Ortega, Türkiye ekonomisinin başarılı dönüşüm 
sürecinden övgüyle bahsederek, Türk iş dünyasını 
yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet etti. 

İşbirlikleri görüşüldü
Nikaragua ulusal birlik mücadelesini başarıyla 

kazanan Sandinista Ulusal Özgürlük Cephesi’nin 

(FSLN) lideri Daniel Ortega, 6 Kasım 2016 tarihinde 
gerçekleşen seçimlerde oyların yüzde 72’sini alarak 
dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, Nikaragua Dı-
şişleri Bakanı Denis Moncado Colindres ve Ekonomi 
Bakanı Orlando Solorzano ile Dışişleri Bakanlığı’nda 
bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Nikaragua ikti-
sadi ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Tür-
kiye’nin iktisadi dönüşüm süreci, girişimcilik, KOBİ’ler 
ve turizm alanındaki deneyimlerinden yararlanma 
imkânları konuşuldu.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Faik Yavuz, Tunus Tarım ve Balıkçı-
lar Birliği ve Afrika Tarım Odaları Birliği 
Başkanı Abdelmejid Ezzar’ı kabul etti. 

Kabulde, özellikle tarım alanında Tu-
nus ile Türkiye arasında büyük işbirliği 
potansiyeli olduğunu ifade eden Faik Ya-
vuz, lisanslı depoculuk ve tarım makine-
leri alanlarında Türkiye’nin tecrübeli ve 
başarılı olduğunu ve bu alanlarda Tunus 

ile işbirliği yapılabileceğini vurguladı.
Tunus Tarım ve Balıkçılar Birliği Baş-

kanı Abdelmejid Ezzar ise Tunus’un bir 
tarım ülkesi olduğunu, özellikle tarım 
makinaları ve depolama ile ilgili pazar-
da açık olduğunu ve Türk firmalarını 
Tunus’ta iş yapmaya davet ettiklerini 
iletti. Türkiye ile Tunus arasındaki eko-
nomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik görüşmenin ardından TOBB’un 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Tunus, tarımda işbirliği yapmak istiyor

 “Elektronik İpek Yolu” hayata geçiriyor çiyor. Kendi ilinde-içinde ürettiğin ürünü, 
dünyanın en ücra köşesine bir tuşla sata-
biliyorsun” şeklinde konuştu.

Bu proje ile Çin’le Anadolu arasındaki ta-
rihi ipek yolunu yeniden canlandırdıklarını 
belirten Öztürk, aynı coğrafyada “Elektronik 
İpek Yolu”nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk Öztürk, Çin’in 1,4 milyarlık nüfusu 
ile dünyanın en büyük pazarı olduğunu 
belirterek, “11 trilyon dolarlık milli geliri ile 
dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Ve yılda 
1,5 trilyon dolar ithalatı ile dünyanın en çok 
mal satın alan ikinci ülkesi. Yani güneşin 
yeniden doğudan yükseldiği bir dönemde, 
Doğunun en büyük ülkesinin kapılarını Türk 
şirketlerine sonuna kadar açıyoruz” dedi.

Öztürk, pilot proje olarak Kayseri ve 
Chongqing şehirlerini seçtiklerini, proje 
kapsamında bu iki şehrin KOBİ’lerini elekt-
ronik ortamda bir araya getireceklerini, KO-
Bİ’leri eğiteceklerini ve küresel pazara giriş 
için teknik destek vereceklerini söyledi.

KOBİ’lerin Dünya KOBİ Forumu’nun 
KOBİ.Market platformu üzerinden çok ba-
sit bir şekilde elektronik ticaret dünyası-
na giriş yapabileceklerini anlatan Öztürk, 
“Ürünlerini platformda sergileyebilecek-
ler. Elektronik ortamda B2B görüşmeler 
yapacaklar. Yerel ve uluslararası e-ticaret 
platformlarına bağlanarak buralardan sa-
tış yapabilecekler. Böylece yüzbinlerce 
KOBİ’mizi ihracat yapar hale getireceğiz. 
Dış ticarette KOBİ’mizin eli, gözü, kulağı 
olacağız. Çin’le kurduğumuz bu ticaret 
köprüsü ile bugünün KOBİ’lerini, küresel 
oyuncu haline getireceğiz” dedi.

Bu proje ile KOBİ’lerin ve Kayseri’nin ka-
zanacağını ifade eden Öztürk, pilot proje 
için TOBB olarak bugüne kadar 150 milyon 
dolar kaynak harcadıklarını, Kayseri’nin bu 
işi sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

Ç in-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Tica-
ret Pilot Projesi Kayseri Lansmanı ve 

Kayseri Kobilerine Yönelik e-Ticaret Eğitim 
Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Meh-
met Özhaseki, TOBB Yönetim kurulu Üyesi 
Selçuk Öztürk, Çin’in Ankara Büyükelçisi 
Yu Hongyang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.  

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öz-
türk burada yaptığı konuşmada, Türki-
ye’nin G20 dönem başkanlığı sürecinde, 
Türkiye ve Çin arasında e-ticarette İşbirliği 
Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsata-
rak, “Türk tarafındaki uygulayıcı özel sektör 
kuruluşu olarak, Çin tarafındaki muha-
tap kuruluşumuzla hemen kolları sıvadık. 
Projenin yürütülmesi için, Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ve Dünya Bankası ortaklığı 
ile kurduğumuz Dünya KOBİ Forumu Vak-
fı’nı yetkilendirdik. Çin tarafı da elektronik 

ticaret alanında en önemli B2B platformu 
olan DHGate’ti görevlendirdi. Bu iki kuru-
luşumuz yoğun bir çalışmayla, “Çin-Türkiye 
Sınır-Ötesi e-Ticaret Pilot Projesi Eylem Pla-
nı”nı hazırladılar. İşte bugün, 2015 yılında 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan ve Çin Devlet Başkanı’nın destekleri 
ile başlatılan projenin pilot uygulamasını 
hayata geçiriyoruz” dedi.

Projenin önemine değinen Öztürk, Tür-
kiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını, 200 
yıldır bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Ticarette yeni bir devrim olduğuna dik-
kat çeken Öztürk, “Bunun adı da elektro-
nik ticaret devrimi. Eskinden ticaret yolu 
üzerindeki ülkeler, insanlar zengin olurdu. 
Tarihi ipek yolu vardı, baharat yolu vardı. 
Bu devrin ticaret yolu da internet. Yani artık 
ticaret yolu her evin, işyerinin içinden ge-




