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Ankara’da temaslarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hisarcıklıoğlu’na 
TOBB’un girişimiyle Filistin’de kurulacak Cenin Sanayi Bölgesi’ne yatırımın önünü 
açacak düzenlemenin yakında hayata geçirilebileceğini söyledi.  

Cenin Sanayi Bölgesi’ne
yatırımın önü açılıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuk Devlet Baş-
kanı’na Cenin’deki sanayi bölgesinde ileri adım atabilmek 
için yapılması gerekenleri dile getirdi.  

Türk tarafı olarak 10 milyar dolarlık yatırım taahhüdü-
nü yerine getirdiklerini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Filistin Hükümeti’nden beklentilerini dile getirdi.

TOBB Başkanı’na teşekkür
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da konunun 

takipçisi olduklarını, ilgili düzenlemenin Bakanlar Ku-
rulu’na sevkten önce son aşamada olduğunu söyledi. 
Abbas düzenlemenin Bayram’dan sonra hazır olmasını 
öngördüklerini anlattı. 

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’nu Cenin Sanayi Bölgesi için gösterdiği çabalardan 
ötürü tebrik etti. 

Görüşmede ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mes-
cid-i Aksa’da yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzün-
tüyü iletti. Kabulde, TOBB Barış İçin Sanayi (TOBB-BİS) 
Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şekeroğlu da hazır bulundu.

Filistin Devlet 
Başkanı Abbas, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nu 

Cenin Sanayi 
Bölgesi için 

gösterdiği 
çabalardan ötürü 

tebrik etti. 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine 
icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan 
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nu kabul etti. 

Görüşmede Filistin ekonomisine hayat verecek olan 
ve TOBB’un girişimi ile hayata geçirilen Cenin Organize 
Sanayi Bölgesi’nin durumu ele alındı. 

TOBB ULUSLARARASI
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T arım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ah-
met Eşref Fakıbaba’nın başkanlığında 

Belgrad’ta düzenlenen Türkiye-Sırbistan 
Tarım İş Fuarı’nda iki ülke iş dünyasından 
200 civarında katılımcı bir araya geldi.

Fuara katılan TOBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz, burada yaptığı 
konuşmada Türk iş dünyasının dünyanın 
her yerinde başarılı işlere imza attığını 
vurgularken, “Dünyada 1 milyar insan 
açlık sınırında yaşıyor. Biz tarım ve hay-
vancılık sektörünün temsilcileri olarak 
çok stratejik bir konumdayız ve hem ül-
kelerimize hem bütün insanlığa faydalı 
olmak için elimizden geleni yapmalıyız” 
diye konuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dü-
zenlenen Türkiye-Sırbistan Tarım İş Foru-
mu’nun açılışında konuşan Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 

ise Türk iş adamlarına güvendiğini ve 
onların her yerde olduğu gibi Sırbistan'da 
da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sırp ve Türk iş adamlarının el ele ver-
mesiyle hem Batı'ya hem Doğu'ya açıla-
bileceklerinin altını çizen Bakan Fakıba-
ba, "Burada Türkiye kazanacak, burada 
Sırbistan halkı kazanacak" ifadelerini 
kullandı. 

“Beraber çok güzel 
ürünler elde edebiliriz”

Gıda ve tarımın önemine işaret eden 
Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"İnsanların her türlü teçhizatları olabilir, 
makineleri olabilir, teknolojileri olabilir 
ama gıda çok önemlidir. Yani bütün Sır-
bistan, bütün Türkiye sizin olsa, üç gün 
açlığa dayanabilirsiniz, beş gün dayanabi-
lirsiniz. Ondan sonra bir porsiyon yemek 

için bütün malvarlığınızı satabilirsiniz. 
Tarımın, yiyeceğin, gıdanın ne demek ol-
duğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Milyon-
larca insan şu anda açlık sınırının altında 
yaşıyor. Bizim elimizde, hem Türkiye'de 
hem Sırbistan'da çok değerli araziler, 
topraklar var. Biz beraber bunlardan çok 
güzel ürünler elde edebiliriz."

Sırbistan Tarım Orman ve Su Yönetimi 
Bakanı Branislav Nedimovic de iki ülkenin 
cumhurbaşkanlarının, özellikle tarım ve 
gıda alanlarında "gol atmaları" için gerekli 
siyasi imkanları sunduğunu vurgulayarak, 
bu noktada Sırbistan tarafının sahip oldu-
ğu coğrafi konuma değindi.

Sırbistan lojistik bakımından önemli
Sırbistan'ın lojistik bakımdan Avrupa'ya 

yakın, AB, Rusya, Çin ve Türkiye ile iyi tica-
ri ilişkilere sahip bir ülke olduğunun altını 
çizen Nedimovic, bugün Türk mevkidaşı 
ile yaptığı görüşmede de iki ülkeyi de 
memnun edecek çözümler bulmak adına 
fikir alışverişinde bulunduklarının belirtti.

Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu'nun 
sponsoru olan Halkbank'ın Genel Müdü-
rü Osman Arslan ise tarım sektöründe 
faaliyet gösteren iki ülke firmalarına di-
yalog imkanı sağlamak adına bir araya 
geldiklerinin altını çizdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-
kıbaba beraberinde Faik Yavuz ve kısıtlı 
bir heyetle, Türkiye’nin Belgrad Büyükel-
çiliği’ni ve Halkbankası Sırbistan Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Heyet daha 
sonra görüşmelerde bulunmak üzere 
Bosna Hersek'e hareket etti.
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Sırbistan’a tarım ve hayvancılıkta işbirliği çağrısı

Çek Cumhuriyeti ile ticari ilişkiler görüşüldü 

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

lu, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı 
Vladimir Dlouhy’u makamında kabul etti. 

Görüşmede, TOBB’un faaliyetleri hakkın-
da bilgiler veren Hisarcıklıoğlu, Dlouhy’un 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Türkiye - Avrupa Birliği ticari ilişki-
leri ve işbirliğinin ele alındığı görüşmede, 
özellikle yeni yatırımlar için firmaların des-
teklenmesinin önemi vurgulandı. Euroc-
hambres faaliyetleri hakkında görüşlerini 
dile getiren Vladimir Dlouhy da 2018 yılın-

da iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması 
gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa ekonomisine ilişkin bilgi ve-
ren konuk Başkan, Türkiye’nin mülteciler 
konusunda önemli bir ülke olduğunu 
söyledi.

TOBB’da bulunmaktan dolayı onur duy-
duğunu ifade eden Başkan Dlouhy, ev 
sahipliği yaptığı için TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu’na teşekkür etti. Vladimir Dlouhy, 
Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında ve-
rimli ticari ilişkiler kurmak istediğini dile 
getirdi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine 
oturtma ihtiyacı var. Bölgenin en güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi 
arasındaki ilişkiyi, askeri ve siyasi ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım. Bu ilişkinin 
ekonomik ayağı mutlaka güçlendirilmeli. Zira bugün çok farklı bir Türkiye var" dedi.

“ABD ile ilişkilerin ekonomik 
ayağı mutlaka güçlendirilmeli”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu tip teknik toplantılar, ikili 
ticari ilişkiler için büyük önem taşıyor. Bu toplantılarda ikili 
ticari ilişkilerin her boyutu ele alınıyor. Mevcut sorunlara ka-
lıcı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Biz, TOBB ve ABD Ticaret 
Odası olarak, toplam 4.5 milyon şirket adına ikili iş ilişkilerini 
geliştirmeye dönük her olumlu adım için teşekkür ediyoruz" 
diye konuştu.

“Yatırım yapmayı sürdüreceğiz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1990'ların başından itibaren 

ikili ilişkilerin önce geliştirilmiş ortaklıktan stratejik ortaklığa, 
daha sonra da özellikle bölgedeki siyasi konularda birlikte 
karar alan model ortaklığa evrildiğini hatırlatarak, "O gün-
lerden bugüne Türkiye’de çok şeyler değişti. Türkiye-ABD 
ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var. Bölgenin en 
güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi arasında-
ki ilişkiyi, askeri ve siyasi ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım. 
Bu ilişkinin ekonomik ayağı mutlaka güçlendirilmeli. Zira 
bugün çok farklı bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5.2 ve ikinci 
çeyrekte yüzde 5.1 büyüdüğüne işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, küresel çalkantılara ve bölgesel belirsizliklere 
rağmen son 15 yılda hem dinamizmini hem de direncini 
tüm dünyaya kanıtladığını anlattı. TOBB Başkanı Hisarcık-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
hükümetin iki 

ülke arasındaki 
ekonomik 

ilişkilerin 
gelişmesine 

büyük destek 
verdiğini söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahip-
liğinde, Türkiye ve ABD arasındaki Ticaret ve Yatırım 
Çerçeve Anlaşması (Trade and Investment Fra-

mework Agreement-TIFA) 10. Dönem toplantısı kapsamında 
TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, ilki 1999'da 
düzenlenen bu toplantıların iki ülke arasındaki ticaretin 
gelişmesi için tarihsel öneme sahip olduğunu belirtti. Söz 
konusu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ikili 
ilişkilerin iktisadi, ticari ve yatırım boyutunun her zaman 
gündemde tutulması için gayret gösterildiğini söyleyen 

TOBB ULUSLARARASI



T ürkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında imzalanan 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılı-
ğı Anlaşması uyarınca Karayolu Eşya 
Taşımacılığı Teknik Toplantısı Pekin’de 
gerçekleştirildi.

Heyet başkanı Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Genel 
Müdür Yardımcısı Nurhan Tüfekçioğ-
lu, UDHB Şube Müdürü Tümer Tutar, 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra 
Kurulu Başkanı Fatih Şener, Pekin Ticaret 
Müşaviri İlker Özdem ve TOBB yetkilileri 
toplantıda Türk Heyetini temsil etti.

Teknik toplantıda her iki ülke arasında 
2018 yılı başından itibaren taşımaların 
başlanabilmesi için gerekli olan geçiş 
belgesi türleri ile kotaları kararlaştırıldı. 

Toplam 30 bin kota ile boş girişe izin 
veren 20 bin ikili/transit ve 10 bin üçün-
cü ülke geçiş belgesi kotası üzerinde 
mutabık kalındı.

Toplantıda ayrıca, iki heyet tarafından, 
taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi 
ile işbirliklerinin artırılması amacıyla, 
2017 yılı Kasım ayı sonunda Sincan 
özerk bölgesinde; ilgili kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin de katılımıyla, ge-
çiş belgesi ve TIR sistemi uygulamaları 
ile lojistik merkezlerin tanıtımı konusun-
da bir seminer düzenlenmesi konusun-
da mutabakata varıldı.

Yapılan görüşmelerde ayrıca, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin bir an önce TIR siste-
mini ülkelerinde uygulanması yönünde 
çağrı yinelendi.
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Tarihi İpek 
Yolu'nun 
canlandırılması 
çalışmalarına 
devam 
ediliyor

lıoğlu şunları kaydetti:
"Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklardan dolayı 

sınırlarına akın eden 3 milyondan fazla Suriyeli 
mülteciyi kendi kaynaklarıyla konuk ediyor. 15 
Temmuz'da devletin içine sızmış hain FETÖ 
örgütü Meclisimizi bombaladı. Başka bir ülkede 
içeride ve dışarıda bu kadar olumsuz gelişme 
olsa çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Özel 
sektör marifetiyle istihdam son bir yılda 1.6 
milyon arttı. Sadece son bir ayda istihdamı 
70 bin kişi artırdık. Son bir yılda 88 sektörün 
44’ünde iş yeri sayısı arttı. Özel sektör olarak iş 
ve aş sağlamayı, yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 
Bu vizyonla iş dünyası olarak iki ülke ilişkilerini 
çok boyutlu olarak görmek istiyoruz. İlişkilerin 
siyasi ve askeri boyutun ötesine geçmesini, 
ticaret ve yatırım alanında güçlenmesine büyük 
önem veriyoruz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hem Türki-
ye'deki yatırım fırsatlarının hem de dünyanın 
farklı yerlerinde yatırım yapma kapasitesine 
sahip Türk girişimci sayısının fazla olduğunu 
belirterek, "Türkiye’nin petrolü yok ama müthiş 
dinamik girişimcileri var. Bizim zenginliğimiz 
hızlı öğrenen, şartlara hızlı uyum sağlayan, ref-
leksi kuvvetli, girişimci insanımız. İşte bu yüzden 
bölgemizin en güçlü ekonomisi haline geldik. 
Türk özel sektörü olarak bu konumumuzla ABD 
ile daha fazla ticaret yapmak istiyoruz" dedi.

 
TOBB'un faaliyetleri yayılıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hükümetin iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi-
ne büyük destek verdiğini söyleyerek, TOBB'un 
Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul’a, ABD'de 
ise yalnız Washington ve New York'a odaklan-
madığını, faaliyetlerini her iki ülke geneline 
yaydığını kaydetti. Daha büyük fayda üretme 
kapasitesine sahip Türkiye-ABD ilişkilerinin 
güçlü olmasının iki ülke kadar, Avrupa ve Orta-
doğu için de çok önemli olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı:"Dijital ekonomi, mali hizmetler, 
katma değerli imalat sanayi, sağlık sektörü, ilaç 
sanayi, biyoteknoloji, iletişim teknolojileri ve 
girişim sermayesi gibi alanlara özellikle odak-
lanıyoruz. Türkiye ile ABD arasında bir serbest 
ticaret anlaşması imzalanmasına çok önem 
veriyoruz. Başta müteahhitlik olmak üzere, 
üçüncü ülkelerde de ciddi işbirliği imkânlarının 
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ABD Ticaret 
Odası İstanbul’da birliğimizin binasında bölge 
ofisini açtı. Ekim ayında ABD Ticaret Odası ile 
iş birliğimiz kapsamında büyük bir iş heyeti 
Türkiye’yi ziyaret edecek."

Letonya Ticaret Odası ile işbirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Halim Mete, İstanbul'da 
Letonya Ticaret Odası Başkanı Aigars 
Rostovskis ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Janis Endzins ile ikili görüşme 
gerçekleştirdi. 

TOBB Üniversitesi ile işbirliği ola-
nakları hakkında görüşlerini dile geti-
ren Truba Üniversitesi Gelişim Konseyi 

Başkanı Aigars, TOBB ile temaslarının 
artırılması gerektiğine dikkat çekti. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Halim Mete de Letonya ile im-
zalanan Çalışma Komitesi Anlaşması’nı 
temel alarak, TOBB ve Letonya Ticaret 
Odası arasında yapılabilecek işbirliği 
mekanizmaları hakkında değerlendir-
melerde bulundu. Görüşme sonunda 
iki Oda yetkilisine de birer hediye verildi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Kıbrıs’ın yatırım potansiyelini daha 
fazla kullanalım. Kıbrıs’a daha fazla yatırım götürelim. 
Ekonomisi güçlü olan Kıbrıs, çözüm müzakerelerinde 
çok daha güçlü olacaktır” diye konuştu.

“Kıbrıs’a daha fazla 
sahip çıkalım”

mik kalkınma için hayati önemde olduğuna 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu şunları söyledi: “Türkiye için de önemli-
dir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de 
önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar için, 
anahtar kelime, uygun yatırım ortamıdır. Her 
ülke, daha fazla doğrudan yatırımı çekmek 
için birbiriyle rekabet eder. Yatırım ortamını 
daha rekabetçi hale getirecek, yasal ve idari 
düzenlemeler yapar. Biz, bu konuda Türkiye 
ve dünyadaki uygulamaları inceledik. TOBB 
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, 2011 yı-
lında KKTC Hükümetine bir model önerdik. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili bakan-
lar, bürokratlar ve yabancı yatırımcıları aynı 
masa etrafında toplayan, “Yatırım Danışma 
Konseyi” kuruldu. Yatırım Danışma Konse-
yi’nde, yatırımcılar sorunlarını paylaştı. Masa 
etrafında hızlı bir çözüm bulma iradesi vardı.

Sizden istirhamımız; Yatırım Danışma 
Konseyi mekanizmasının devam etmesidir. 
Kıbrıs’ın yatırım potansiyelini daha fazla kul-
lanalım. Kıbrıs’a daha fazla yatırım götürelim. 
Ekonomisi güçlü olan Kıbrıs, çözüm müza-
kerelerinde çok daha güçlü olacaktır”. 

“Lefkoşa Ekonomik 
Forumu çok önemli”

2014 yılı Haziran ayında Lefkoşa Ekono-
mik Forumu’nu hayata geçirdiklerini anım-
satan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, forumun, 
çözüm müzakerelerine iş dünyasının des-
teğini vurgulamak açısından, önemli bir 
platform olduğunu belirtti.

Kıbrıs ara bölgede, İstanbul’da ve Ati-
na’da bir araya geldiklerini anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tahkim, kuluçka mer-
kezi, start-up weekend gibi somut işbirliği 
alanlarını konuştuk. Think-tank kuruluşumuz 
TEPAV, KKTC için kurumsal gözden geçirme 
projesi hazırladı. Tüm bu toplantıları, pro-

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile İKV tarafından düzenlenen 
“Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs 

Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye için 
Çıkarımlar” konferansı, KKTC Cumhurbaş-
kanı Mustafa Akıncı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri To-
ros’un katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konferans-
ta yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin, ticaret, turizm, eğitim ve 
yatırımlar açısından Türkiye için önemli bir 
ortak olduğunu belirterek, “Ortağımız oldu-
ğu kadar, aynı zamanda gözbebeğimizdir. 
Bizi birbirimize bağlayan son derece güçlü 
tarihi, kültürel ve iktisadi bağlarımız var. İkti-
sadi bağlarımızı daha da güçlendirecek bir 
potansiyelin olduğunu biliyoruz” dedi.

Türk iş dünyası olarak, Kıbrıs Türklerinin 
zenginleşmesini istediklerini vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs Türkle-
rine haksız yere uygulanan izolasyonların, 
bunu yavaşlattığının da farkındayız. Ama 
Kıbrıs Türklerinin çalışkanlığı ve azmi saye-
sinde, zenginleşme süreci devam edecek. 
Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin, çö-
züm çabalarına sağlayacağı katkının farkın-
dayız. Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendire-
cek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân 
sağlayacak ekonomik reformların önemini 
de biliyoruz. Aynı zamanda, iş dünyasının 
vereceği desteğin, çözüm süreci için büyük 
anlam taşıdığını da görüyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye iş 
dünyası olarak, Kıbrıs Türklerinin yanında 
olacaklarını, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözüm 
sürecini her zaman desteklediklerini ve des-
teklemeye de devam edeceklerini söyledi. 

Doğrudan yabancı yatırımların ekono-

jeleri ve somut işbirliği fırsatlarını ortaya 
çıkaran diyalog platformunu sürdürmek 
istiyoruz” dedi.

Çekim merkezi olabilir
Kıbrıs ekonomisi için turizm sektöründe 

ciddi bir potansiyel olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu açıdan ben 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türki-
ye’nin turizm deneyiminin önemli olduğunu 
düşünüyorum. 1980’lerde Türkiye, bir turizm 
destinasyonu değildi. Yılda sadece 300 bin 
turistin ziyaret ettiği bir ülkeydi. O dönemde 
hükümetin başında olan Özal, ülkemizdeki 
büyük potansiyeli gördü ve turizm yatırım-
cısını destekledi. Geldiğimiz noktada, Türkiye 
bugün, dünyanın en büyük altıncı  turizm 
destinasyonu haline geldi. Bu potansiyelin 
farkına varıp, sektöre yatırım yapan iş adam-
larımız da kazançlı çıktılar. Dünyanın sayılı 
turizm şirketleri arasına girdiler. Benzer bir 
başarı hikâyesini Kuzey Kıbrıs’ta da yazmanın 
mümkün olduğunu düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eğitim sek-
törü, özelikle de yükseköğretim sektörünün 
de Kıbrıs ekonomisine ciddi katkı sağladığını, 
eğitim sektöründeki gelişmeleri memnuni-
yetle takip ettiklerini, KKTC’nin uluslararası 
bir eğitim adası ve çekim merkezi olabilece-
ğini vurguladı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birçok alanda 
birlikte çalıştıklarını anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs’taki ortak çalışmaları-
mız yanında, uluslararası platformlarda da 
birlikteyiz. EUROCHAMBRES, İslam Odası ve 
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda birlikte çalışıyoruz. Fikri beyin, 
Kıbrıs Türk iş dünyasını temsil konusundaki 
başarısına ben şahidim. Bundan sonra da 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
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