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TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında Moskova’da yapılan Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi toplantısında 
korumacılık ve küreselleşme karşıtlığı tartışıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
AB Gümrük Birliği anlaşmasında, güncellenme yapılması gereğini vurguladı.

Eurochambres’te korumacılık ve 
küreselleşme karşıtlığı tartışıldı

Toplantıda dünya ekonomisi, Avrupa Birliği'ndeki ge-
lişmeler ile korumacılık ve küreselleşme karşıtı eğilimler 
ele alındı. Avrupa iş dünyasının bu konuda ortak neler 
yapabileceği değerlendirildi. Rusya'ya uygulanan AB eko-
nomik yaptırımları konuşuldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada; AB bütünleşme 
süreci ve özellikle Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellen-
mesinin önemine vurgu yaptı. Toplantı kapsamında ayrıca 
Eurochambres Yönetim Kurulu'nda AB üyesi olmayan ülke-
leri temsil edecek beş yönetim kurulu üyesi seçildi. 

Başkanlık Divanı
Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de ger-

çekleştirilen Eurochambres Başkanlık Divanı'na da katıl-
dı. Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, İrlanda, Polonya, 
Yunanistan ve İspanya iş dünyası başkanlarının katıldığı 
toplantıda, AB ekonomisi ve Eurochambres öncelikleri ele 
alındı. Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin bilgi veren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Moskova'da bir önceki gün 
gerçekleştirilen Ortak Üyeler Komitesi toplantısında yapılan 
ön seçim sonuçlarını açıkladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Brüksel'de ortak eğitim 
programı kapsamında staj yapan TOBB ETÜ öğrencileriyle 
de bir araya geldi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Brüksel'de ortak 
eğitim programı 
kapsamında staj 
yapan TOBB ETÜ 
öğrencileriyle de 

bir araya geldi.

A vrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamb-
res) Ortak Üyeler Komitesi toplantısı Moskova’da 
yapıldı. TOBB Başkanı, Eurochambres Başkan Vekili 

ve Eurochambres Avrupa Genişleme ve Komşuluk Politi-
kaları Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlı-
ğında ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
Başkanı Sergey Katyrin’in ev sahipliğindeki toplantıya; Euro-
chambres Başkanı Richard Weber, Eurochambres CEO'su 
Arnaldo Abruzzini, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, 
Gürcistan, Karadağ, Makedonya ve Moldova’nın Odalar 
Birliği temsilcileri katıldı. 

TOBB ULUSLARARASI
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T ürkiye-Katar Tarım İş Forumu, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 

Eşref Fakıbaba, Katar Belediye ve Çevre Ba-
kanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi, 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya 
Toplu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz, TOBB olarak, Katar Ticaret ve Sana-
yi Odası ile pek çok platformda büyük bir 
uyumla çalıştıklarını anımsatarak, Körfez 
Bölgesi’nde yaşanan krizin başından itiba-
ren Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyla 
temas halinde olduklarını, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da temsilci eşliğinde 
destek mektubu gönderdiğini bildirdi.

Katar halkının yanında olduklarını belirten 
Yavuz, “Bizim kültürümüzde güzel bir söz var. 
“Dost kara günde belli olur”. Millet olarak zor 
günümüzde yanımızda olanları asla unutma-
yız. 15 Temmuz’da Katar Hükümeti ve Katar 
halkı yanımızda durdu. Bu kardeşliğinizden 
dolayı, başta Katar Emiri olmak üzere bütün 
Katarlı dostlarımıza Türk iş dünyası adına 
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

2017 Ocak ayında büyük bir heyetle Katar’ı 
ziyaret ettiklerini anlatan Faik Yavuz, “Katar 
KOBİ Konferansı’nı birlikte yaptık. Türkiye ve 
Katar’dan, her biri kendi sektörünün yıldızı 
olan 400 iş insanı bir araya geldi. Bir işbirliği 
anlaşması imzaladık. Şu anda karşılıklı temsil-
cilik açmak için çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu yıl içinde, İzmir’de Odalarımızla birlikte 
Katar heyetini ağırladık. Çok sayıda ikili firma 
görüşmesi düzenledik. 2018 yılı başında da 
yeniden geniş bir heyetle Katar’a ziyaret 
planlıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik 
ilişkileri artıracak etkinliklere devam edece-
ğiz. Şunu açıkça görüyoruz ki iş dünyalarımız 

birbiri ile daha fazla iş yapmak istiyor. Ortak 
çalışmalarımızı daha ileri boyutlara taşımaya 
da kararlıyız” ifadelerini kullandı. Yavuz, Ka-
tar’ın kardeş ülke olduğunu, aradaki mesafe-
nin öneminin olmadığını, Türkiye ile Katar’ın 
iç içe, yan yana olduğunu söyledi.

‘Model ortaklık’
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin ‘mo-

del ortaklık’ haline geldiğine dikkat çeken 
Yavuz şöyle devam etti: “Çünkü biz sadece 
ortak çıkarla hareket etmiyoruz. Tarihimizde-
ki büyük muhabbeti ve kardeşlik hukukunu 
yeniden tesis ediyoruz. Bu anlayış ekonomik 
rakamlara da olumlu yansıyor. 

Bakın bundan 15 yıl önce, Katar’dan Tür-
kiye’ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor 
musunuz? Yılda 600 kişi. Evet yanlış duyma-
dınız. Bir yılda sadece 600 Katarlı kardeşimiz 
Türkiye’yi ziyaret ediyordu. Şimdi bu rakam 
kaça çıktı. Yılda tam 36 bin oldu.  

15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sa-
dece 15 milyon dolardı. 2016 yılında bu 

rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaş-
tı. Bu yıl rakamlarının ise 1 milyar doların 
üzerinde olmasını bekliyoruz. 15 yıl önce 
ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sa-
dece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar 
doları aştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının 
Katar’da adı geçmezken, bugün itibari ile 
firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje 
üstlendiler. 

İşadamlarımız burada önemli yatırımlar 
da yapmaya başladılar. Katar ziyaretimiz 
esnasında, bir Türk hastanemizin açılışını 
yapmıştık. Bunlar müthiş rakamlar, çok 
önemli gelişmeler. Son dönemde Katar’ın 
ülkemize yaptığı büyük yatırımları ve Türk 
müteahhitlik firmalarına sunduğu fırsatları 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu daha baş-
langıç. Şimdi bunun çok daha ötesinde işler 
yapmak istiyoruz. Biz bu çıtayı daha ileriye 
taşımak için elimizi taşın altına koymaya ha-
zırız”. Yavuz, Katar’ın ‘2030 Ulusal Vizyonu’nu 
yakından takip ettiklerini, Katar’ın çok doğru 
bir adım attığını vurguladı.
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Türkiye ile Katar arasında Eylem Planı imzalandı 

100 yıllık girişimcilik

“Gelin güçlerimizi birleştirelim” diyen Faik 
Yavuz, “Bizde çok güçlü bir piyasa ekonomisi 
var, beşeri sermaye var, büyük bir tecrübe ve 
girişimci güç var. Katar’da ise büyük vizyon var, 
sermaye birikimi var, güçlü enerji kaynakları 
var. Somut projelerle bunları bir araya getire-
lim. Bizlere güvenin, bizleri destekleyin; 100 
yıllık girişimcilik tecrübemizle, üretim bilgimiz-
le ve hep birlikte “Made in Katar” markasını da 
“Türkiye-Katar ortaklığını” da bütün dünyaya 
kabul ettirelim” dedi.

Faik Yavuz, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve İslam 
ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 

olan TIPS-OIC’i hayata geçirilmesinin önemine 
vurgu yaptı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu da 
Katar'a heyet götüreceklerini belirterek, "İş 
forumu düzenlenmesi konusunu Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na ileteceğim. İş forumunu seve 
seve düzenleyeceğimize inanıyorum. Orada 
bir temsilcilik de açacağız. Umarım iki ülke 
arasındaki iş hacmi daha da artar" değerlen-
dirmesinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ise ekonomik ilişkilerin yanında 
iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü 
söyledi. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti ile çalışma 
yemeğinde buluştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha 
fazla yatırım yapmayı ve karşılıklı ticaretin artmasını dilediklerini belirterek, "Kıbrıs'ın 
Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz" diye konuştu.

“Kıbrıs'ın, refah ve istikrar 
adası olmasını istiyoruz”

ce güçlü tarihi, kültürel ve iktisadi bağlar bulunduğunu 
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak 
Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istediklerini dile getire-
rek, "Kıbrıs Türklerine haksız yere uygulanan izolasyonların 
bunu yavaşlattığının farkındayız ama Kıbrıs Türklerinin 
çalışkanlığı ve azmi sayesinde, zenginleşme süreci devam 
edecek. Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin, çözüm 
çabalarına sağlayacağı katkının farkındayız" diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs 
Türklerinin yanında olacaklarını kaydeden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm sürecini her 
zaman desteklediklerini ifade etti.

“İş dünyasının desteği tam”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının daha 

rekabetçi hale getirilmesi amacıyla kurulan Yatırım Da-
nışma Konseyi mekanizmasının mutlaka canlandırılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomisi güçlü olan bir Kıbrıs'ın çözüm müzakere-
lerinde daha güçlü olacağını vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 2014 yılının Haziran ayında hayata ge-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

bugüne kadar 
olduğu gibi 

bundan sonra da 
Kıbrıs Türklerinin 

yanında 
olacaklarını 

belirtti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Baş-
kanı Mustafa Kaymak ve beraberindeki yönetim 

kurulu üyeleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi.
TOBB İkiz Kuleler'deki yemek öncesinde konuşan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin kardeşliğine vurgu 
yaparak, Türkiye ve KKTC'yi birbirine bağlayan son dere-
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T ürkiye-Özbekistan çalışma yemeği, Öz-
bekistan Başbakan Yardımcısı Camşid 

Kuçkarov ve beraberindeki heyetin katılımı 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip-
liğinde Ankara’da yapıldı. TOBB İkiz Kule-
ler’deki çalışma yemeğinde karşılıklı işbirliği 
ve ticareti geliştirme imkânları ele alındı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptı-
ğı konuşmada, iki noktaya odaklandıklarına 
değinirken, “Bunlardan birincisi Özbekistan 
ile karşılıklı ticareti artırmak, ikincisi de ya-
tırımlar konusu. Özbekistan’a daha fazla 
yatırım yapmak istiyoruz” diye konuştu. 

Geçtiğimiz 10 yılda ticaret hacminin üç 
kattan fazla artarak, 1.2 milyar doları aştığını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama 
bu rakamın potansiyelimizin çok altında 
olduğunu biliyoruz. Ticarette önemli konu-
lardan biri gümrük geçişleri. Özellikle coğ-
rafyamızda kara gümrük kapıları önem arz 
ediyor. Bu konuda Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği olarak büyük tecrübemiz var. 

Dünyanın en hızlı çalışan ve en güvenli sınır 
kapılarını bir yıldan kısa sürede inşa edebili-
yoruz. Bugüne kadar devletimize tek kuruş 
harcattırmadan, Türkiye’nin 10 gümrük kapı-
sını inşa ettik. İnşa ettiğimiz kapılar Birleşmiş 
Milletler tarafından bir raporla dünyaya örnek 
gösterildi. TOBB olarak bu tecrübemizi Özbe-
kistan’a aktarmak istiyoruz” dedi.

Özbekistan’a daha fazla yatırım yapmak 
istediklerini kaydeden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Özbekistan’ın projelerini yakından 
takip ettiklerine dikkat çekti. Gıda sanayi 

dahil, her alanda üretime dönük yatırım-
larla ilgilendiklerini bildiren TOBB Başkanı, 
“Özbekistan’ın yatırım ortamını daha da iyi-
leştirecek çalışma içinde olduğunu biliyoruz. 
Özbekistan’da geçmişte yatırımcılarımızın 
yaşadığı olumsuzlukları unutmak istiyoruz. 
Yeni dönemde, yeni işbirliği ve yatırım alan-
larına odaklanmak istiyoruz” diye konuştu.

İki ülke arasında turizmde de önemli iş-
birliği fırsatları olduğuna işaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sektörde büyük 
tecrübeleri bulunduğunu ve turizmdeki 
fırsatların Türk yatırımcılara anlatılması ge-
rektiğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu bir diğer önemli işbirliği konusunun da 
müteahhitlik sektörü olduğunu belirterek, 
“Müteahhitlerimiz bugün bir dünya markası 
haline geldiler. Bu kapsamda da Özbekis-
tan’ın önemli projelerinde daha fazla yer 
almak istiyoruz” dedi.

 
Yap-işlet-devret 
projeleri için çağrı 

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid 
Kuçkarov da konuşmasında özellikle turizm, 
inşaat, müteahhitlik, inşaat malzemeleri, 
kimya, makine, tarım ve tekstil alanlarında 
işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. 

Camşid Kuçkarov, Türk işadamlarından 
yap-işlet-devret projelere katılmalarını iste-
di. Türkiye’nin bu alanda büyük tecrübeye 
sahip olduğunun altını çizen konuk Başba-
kan Yardımcısı, “Bu alandaki tüm önerile-
rinize açığız” dedi. Özbekistan’da birçok fi-
nansman aracının kullanıma hazır olduğunu 
dile getiren Kuçkarov, Türk Eximbank’ın yanı 
sıra Çin, Avrupa ülkeleri ve Rus bankalarının 
da finansman sağlamaya hazır olduğunu 
kaydetti. Özbekistan Başbakan Yardımcısı 
Camşid Kuçkarov Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üye olmak için çalışmalarını hızlandırdıkla-
rını da sözlerine ekledi.
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TOBB’dan 
Özbekistan’a 
“tecrübelerimizden 
faydalanın” çağrısı

çirdikleri Lefkoşa Ekonomik Foru-
mu’nun, çözüm müzakerelerine iş 
dünyasının desteğini vurgulamak 
anlamında önemli bir platform ol-
duğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Kıbrıs ekonomisi için turizm ve eği-
tim sektörlerinin önemini bildikle-
rine işaret ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

"Kıbrıs'ta sanayi sektörünün de 
gelişmesini, Kıbrıs girişimcisinin 
daha fazla üretmesini istiyoruz. Biz, 
TOBB olarak bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da Kıbrıs sana-
yisinin, Kıbrıs üretim kapasitesinin 
gelişiminde destek olmaya devam 
edeceğiz. Kıbrıs üretim kapasitesini 
geliştirme yönündeki çalışmalarınız-
da, bilgi ve deneyimlerimizi aktar-
maya hazırız. Türk iş dünyası olarak 
Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmak 
istiyoruz. Daha fazla karşılıklı ticaret 
olmasını diliyoruz. Kıbrıs'taki çözüm 
çabalarını destekliyoruz. Kıbrıs'ın, 
Doğu Akdeniz'de bir refah ve istik-
rar adası olmasını istiyoruz."

"Türk yatırımcıların bizlerle 
iş yapmalarını istiyoruz"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı 
Mustafa Kaymak da Ankara Tica-
ret Odası’nın (ATO) davetlisi olarak 
Türkiye'ye geldiklerini belirterek, 
birçok görüşme gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

KKTC'nin, ambargo altında 
mücadelesine devam ettiğini dile 
getiren Kaymak, "Türkiye Cumhuri-
yeti'nin her zaman yanımızda oldu-
ğunu hissediyoruz, olacağından da 
eminiz. Türk yatırımcıların KKTC'de 
bizlerle iş yapmalarını istiyoruz" 
dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Deryal ise bir müddet önce 
ATO'nun KKTC'yi ziyaretiyle başla-
yan görüşme sürecinin konuk heye-
tin ziyaretiyle devam ettiğini belirtti.

İkili görüşmelerin karşılıklı iş-
birliğine katkı sağlaması dileğinde 
bulunan Deryal, "Bu çalışmalar sıra-
sında TOBB'un gücünü arkamızda 
hissetmek bize ayrı bir güç verdi" 
diye konuştu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Venezuela İş Forumu’nda yaptığı konuşmada 
Türk şirketlerinin, Venezuela'nın tarım, gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri konusundaki acil 
ihtiyaçlarını, en iyi kalitede en rekabetçi fiyatlarla karşılayabileceğini belirtti.

“Venezuela'nın ihtiyaçlarını
en iyi kalitede karşılayabiliriz”

söyledi: “Bugün değişen dünya şartları neticesinde her 
dünya devletinin küresel bir yarış içerisinde olduğunu 
görüyoruz. Artık dünya tek bir ekonomik pazar halinde 
işliyor. Bütün devletler de birbirine bağlı küresel kurallar 
içerinde rekabet ediyor. 

Bugün, bu saatte, hepimiz, binlerce kilometre uzakta 
dünyanın farklı bir ülkesinde üretilen ürünle, aynı küresel 
kurallar çerçevesinde rekabet etmek zorundayız. Artık 
Hindistan’ın yazılımcılarıyla, Çin’in iş adamlarıyla, İskan-
dinav ülkelerinin mühendisleriyle aynı küresel kurallarla 
yarışmak zorundayız. Günümüzde hemen her alanda yeni 
ürünler, yeni teknolojiler karşımıza çıkmakta. 

Bu nedenle ülkeler, küreselleşmenin hızlandırdığı 
değişim ortamına uyum sağlayabilecek yeni yapılan-
malara yönelme mecburiyeti içerisindeler. Ülkeler zen-
ginleşmeye devam etmek için değişen şartlara uyum 
sağlamaya mecbur”.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Venezuela’da

kahve ve çikolata 
üretiminde ileri 
konumda olan 

Türk şirketleri 
ortak çalışmalar 
yapabilir” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK 
tarafından düzenlenen Türkiye-Venezuela İş 
Forumu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Ma-

duro, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş 
Konseyi Başkanı Selim Bora'nın katılımıyla gerçek-
leştirildi. 

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu Ankara’da 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Toplantımızı onurlandıran 
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye teşekkür 
ediyorum. Şüphesiz ki iki ülke arasında Devlet Başkanı 
seviyesindeki bu ikinci ziyaret son derece kıymetlidir. 
İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çok değerli bir baş-
langıçtır” şeklinde konuştu.  

Dünyanın göz kamaştırıcı bir hızla değiştiğine 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

TOBB ULUSLARARASI



“Küresel ticaret yavaşladı
jeopolitik riskler de arttı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün 
küresel ticaretin yavaşladığı, büyümenin 
hız kestiği, jeopolitik risklerin arttığı bir dö-
nemden geçildiğini söyledi.

Teknolojinin, mesafeleri ortadan kaldı-
rırken, ülkelerin mesafe tanımaksızın birbir-
lerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgu-
layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünya 
giderek küçülürken, 12 saatlik bir uzaklık bu 
devirde ticarete engel ve bahane olmamalı. 
O yüzden Latin Amerika’ya özel bir önem 
veriyoruz. Yarım milyarı aşan bir pazar, ora-
da bizleri bekliyor. İşte dünyanın en zengin 
petrol rezervleri sizin elinizde. Burada da 80 
milyonluk koca bir pazar var” dedi. 

Venezuela’nın son dönemde yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ettiklerini belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Venezuela’nın 
toplumsal dinamizmi ve tarihsel birikimi ile 
bu sıkıntıları aşacağına inandığını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk şir-
ketlerinin, Venezuela'nın tarım, gıda, ilaç 
ve temizlik malzemeleri konusundaki acil 
ihtiyaçlarını, en iyi kalitede en rekabetçi 
fiyatlarla karşılayabileceğini belirterek şöyle 
devam etti: 

“Ülkenizde kullanılmayan milyonlarca 
hektar tarım arazisi olduğunu biliyoruz. Bu 
arazileri şirketlerimiz ile ilgili kamu otorite-
leri arasında yapılacak işbirlikleriyle ekono-
miye kazandırabiliriz. Örneğin, dünyanın 
en iyi kakao aromasına sahip ülkesi olan 
Venezuela’da, kahve ve çikolata üretimin-
de ileri konumda olan Türk şirketleri ortak 
çalışmalar yapabilir. 

“Limanlarınızı şirketlerimiz
modernize edebilir”

Ülkenizin acil olarak sosyal konutlara ihti-
yacı olduğunu biliyoruz. Daha önce ülkenizde 
sosyal konut inşaatı gibi projeler üstlenmiş ve 
başarıyla teslim etmiş olan şirketlerimiz konut 
projelerinizi yüksek kalite ile ivedilikle üstle-
nebilir. Venezuela limanlarının yenileneme 
ihtiyacı yüzünden ihracat potansiyelinizi tam 
olarak kullanamadığını biliyoruz. Limanlarınızı, 
Türk şirketleri kamu otoriteleriniz ile işbirliği 
yaparak modernize edebilir. Dünyanın en 
büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 
tam 40 Türk firması var. 

Ülkelerimiz arasında mal ve insan hare-
ketliliğinin artması için, İstanbul ve Karakas 
arasında Küba aktarmalı uçuş 2016 yılın-

da Türk Hava Yolları tarafından başlamıştı. 
Daha önce Dışişleri Bakanı olarak ülkemize 
yaptığınız ziyarette İstanbul ile Karakas ara-
sında doğrudan uçuşların olacağı günleri 
hayal ettiğinizi ifade etmiştiniz. Bu hayal de 
çok geçmeden gerçek oldu. Nisan ayında 
Karakas’a bir grup iş adamı götürdük. Bu 
ziyaretleri mutlaka artırmalıyız”.  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de iki 
ülke arasında mesafelerin çok uzun oldu-
ğunu ancak bu uzaklığı "okyanus dolusu 
fırsatlar" şeklinde değerlendirdiğini dile 
getirerek, görüşmeler neticesinde iki ülke 
arasında ekonomik ve ticari ortaklık anlaş-
masının imzalandığına dikkati çekti.

Bakan Zeybekci, Başkan Maduro'nun 
önümüzdeki haftanın ikinci yarısında Ve-
nezuela'dan önemli bir ekibin gelmesi 
talimatını verdiğine işaret ederek, "Bütün 
platformu sizin için hazırlıyoruz. Çok hızlı 
bir şekilde iki ülke arasındaki ticaretin önün-
deki tüm engellerin kaldırılması, ticaretin 
serbest hale gelmesi ile ilgili adımları çok 
hızlı atıyoruz. Ayrıca, ticaret, finansman, 
bankacılık alanlarında da çok önemli kolay-
lıkların getirileceği altyapıları hazırlıyoruz" 
diye konuştu.

İki ülke arasındaki yetkililerin ve iş 
dünyasının bir araya gelmesi için temasa 
geçeceklerini ifade eden Bakan Zeybek-
ci, "Önümüzdeki en kısa sürede Ekonomi 
Bakanlığı ve DEİK eliyle çok güçlü bir iş 
dünyası ekibiyle Venezuela'ya bir daha gi-
deceğiz. Bu sefer şirket şirket eşleştirme ile 
iki ülke iş dünyasını iş yapar hale getirece-

ğiz" ifadesini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Ma-

duro ise Türkiye'de son derece yoğun ama 
verimli bir gün geçirdiğini, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği 
görüşmede ise ülkeler arası çalışma fırsat-
larını değerlendirdiklerini anlattı.

“Petrol, her şeyi ithal
etme alışkanlığı getirdi”

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı 
Hugo Chavez döneminde de Türkiye'yi 
ziyaret ettiğini hatırlatan Maduro, o zaman 
da iki ülke arasındaki yatırımları artırmak is-
tediklerini ancak kalıcı iş birliğini sağlamada 
bazı zorluklarla karşılaştıklarını ve ülkesinde 
yaşanan dönüşüm nedeniyle arzu edilen 
ilerlemeyi gerçekleştiremediklerini ifade 
etti.

Maduro, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
yeni bir etaba girdiğini belirterek, "Çok ıs-
rarlı bir şekilde Venezuela'da yeni bir eko-
nomik model oluşturacağız. Çok verimli 
olacak, arzumuz zenginliği çeşitlendirmek" 
diye konuştu.

Venezuela'nın son 100 senede petrol 
geliriyle geçinen bir ülke olduğunu akta-
ran Maduro, bunun da her şeyi ithal etme 
alışkanlığı yarattığını dile getirdi.

Çok ısrarlı bir şekilde Venezuela'da yeni 
bir ekonomik model oluşturacaklarını vur-
gulayan Maduro, "Artık motorlarımızı çalış-
tıracağız ve zenginliğe ulaşma noktasında 
ürün çeşitliliğimizi artıracağız, ekonomiye 
yenilikler getireceğiz" şeklinde konuştu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Moldova’da temaslarda bulundu. Görüşmelerde 
Moldova’daki yatırım imkanları ayrıntılı bir şekilde ele alındı ve Türk yatırımcıları 
Moldova’da yatırım yapmaya davet edildi.

Moldova, Türk girişimcilerini
yatırım yapmaya çağırdı

Moldova’daki iktisadi dönüşüm süreci ve gelecek reform 
planları hakkında bilgi verildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
daha sonra, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Moldova Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, iki ülke oda sistemleri 
arasındaki ikili ve Eurochambres çerçevesindeki işbirliği 
imkânlarını ele aldı, işbirliğinin önemi teyit edildi. 

Başkent Kişinev’deki görüşmelerini tamamlayan TOBB 
heyeti, Gagauz özerk bölgesini de ziyaret etti. Gagauzya 
Başkanı Irina Vlah, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Serghei Zahari ve öğrenciler ile bir araya gelen 
heyet, TİKA tarafından modernizasyonu yapılan Recep 
Tayyip Erdoğan Huzurevi’ni de ziyaret etti. 

Heyette, Nevşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Arif Parmaksız, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Özay Öztürk, Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin Kaşka, Kayseri SO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Büyüksimitçi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Necdet Takva ve Summo Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Bora yer aldı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Moldova Ticaret 
ve Sanayi Odası 

Başkanı Sergiu 
Harea ile bir 
araya geldi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki bir heyetle 
Moldova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin 

Kişinev Büyükelçiliği ile işbirliğinde gerçekleşen ziyaret 
kapsamında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Moldo-
va Cumhuriyeti’ndeki Türk girişimciler ile bir araya geldi. 

Türkiye Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’ın da katıldığı 
toplantıda, Moldova’daki Türk girişimciler, iş imkânları, 
iş yapma ortamı ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi 
verildi.

Otel inşaatı ve işletmesi, alışveriş merkezi inşaatı ve 
işletmesi, özel hastane inşaatı ve işletmesi, özel okul 
işletmesi, tekstil sanayi alanında üretim gibi alanlarda fa-
aliyet gösteren, aynı zamanda yaklaşık 280 milyon dolarlık 
projeleri başarıyla tamamlayan Türk müteahhitleri, iki ülke 
arasında köprü olma görevini başarıyla yerine getiriyor. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet 
ziyaretin ikinci gününde, ilk olarak Moldova Demokrat 
Parti Genel Başkanı Vladimir Plahotniuc ve sonrasında da 
Moldova Başbakanı Pavel Filip ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Moldova’daki yatırım imkanları ayrıntılı 
şekilde ele alındı ve Türk yatırımcıları ülkeye davet edildi. 

TOBB ULUSLARARASI
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A vrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN) Sanayi İrtibat Temsilcileri Ku-

rulu Başkanlığı’na, TOBB temsilcisi Hakan 
Kızıltoprak seçildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Kızıltoprak’ı kutlarken, “CERN'de, sürdü-
rülebilir başarı için oradaki insan gücünü 
artırmak ve bu noktada kamu kurumlarıyla 
birlikte kolektif adımlar atmak çok önemli. 
Bu görev, CERN'de başarılı işler yaptığı-
mızın göstergesidir. TOBB CERN Sanayi 
İrtibat Ofisi, CERN ihale süreçlerinde her 
aşamada sanayicilerimizin yanındadır” 
dedi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin, 
2010 yılından itibaren genişleme politi-
kasını yürürlüğe aldığını anımsatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, CERN'de 22 ülkenin 
tam üye, üç ülkenin tam üyelik yolunda 
ortak üye, Türkiye'nin de aralarında bulun-

duğu dört  ülkenin ise ortak üye statüsün-
de yer aldığını anlattı. 

173 Türk araştırma yapıyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da 

ödül alan Satın Alma Prosedürleri ve Gru-
bu’yla, şeffaf ve rekabetçi bir ortam sunan 
CERN'in, yılda ortalama 600 milyon dolara 
ulaşan mal ve hizmet alımı yaptığını be-
lirterek, "Alımlarında hazırlanan detaylı ve 
zorlu teknik şartnamelerle yüksek düzeyde 
değerlendirme kriterleri arayan Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi, teknoloji ve 
bilgi birikimleriyle kalite ve ürünlerini ön 
plana çıkaran Türk firmalarının da ilgisini 
çekiyor. TOBB bünyesinde kurulan CERN Sa-
nayi İrtibat Ofisi de bu noktada Türkiye'deki 
firmaların ihale süreçlerine katılım koor-
dinasyonunu sağlıyor ve ihale süreçlerine 
ilişkin destek veriyor" diye konuştu.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde, 
Türkiye'yi temsil eden TOBB CERN Sanayi 
İrtibat Ofisi’nin bir ilke imza attığına dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Başkanlık Özel Müşaviri ve Türkiye CERN 
Sanayi İrtibat Temsilcisi Kızıltoprak'ın, yapı-
lan seçimler neticesinde CERN Sanayi İrtibat 
Temsilcileri Kurulu Başkanlığı’na seçildiğini 
söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB bün-
yesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisini 
ve Kızıltoprak'ı tebrik ederek, "Yüksek enerji 
fiziği alanında yürüttüğü araştırmalar ve 
kullandığı teknolojilerle dünyanın sayılı 
merkezlerinden biri olan CERN'de kazanılan 
ihaleler, Türk sanayicilerinin yetkinliklerini 
ispat etmeleri ve markalarını duyurabilme-
leri açısından son derece önemli. Bu görev, 
CERN'de başarılı işler yaptığımızın gösterge-
sidir. TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN 
ihale süreçlerinde her aşamada sanayicileri-
mizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde, 
Türkiye'deki kurum ve üniversitelerden 131 
kişi ve yurt dışındaki üniversite veya kurum-
larda çalışan 42 Türk'ün araştırma yaptığına 
işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
sayının daha da artırılması ve sürdürülen 
çalışmaların ülkeye katma değer yaratması 
gerektiğini vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu 
merkezde, sürdürülebilir başarı için oradaki 
insan gücünü artırmanın ve bu noktada 
kamu kurumlarıyla birlikte kolektif adımlar 
atılmasının çok önemli olduğunun altını 
çizerek, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrul-
tusunda CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri 
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Kızıltoprak'ın 
iki yıllık görev süresinin çok iyi değerlendi-
rilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

CERN'den TOBB'a önemli görev

Hisarcıklıoğlu 
Suudi 
Arabistan 
Büyükelçisi 
Hireyci ile 
görüştü

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

lıoğlu ile Suudi Arabistan Ankara Bü-
yükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci, 
TOBB’da düzenlenen öğle yemeğinde 
bir araya geldi.

Görüşmede, TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu ve Hireyci, Türkiye ve Suudi 
Arabistan arasındaki ticari ilişkileri de-
ğerlendirerek, potansiyel işbirliği alan-
larını ele aldılar.



EKONOMİK FORUM50

TOBB ULUSLARARASI

TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türk-Kanada İş 
Forumu’nda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu 
Kanada ile ikili ticari ilişkileri artırmak istediklerini belirterek 
"Kanada-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması, karşılıklı ticaretin 
artmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

“Kanada ile ikili ticari 
ilişkileri artırmalıyız”

yüksek büyüyen üçüncü ülkeyiz. Bu çarpıcı 
performansı, yılın ikinci yarısında da devam 
ettireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Toplu, küresel çalkantılara ve bölgedeki 
belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomi-
sinin hem dinamizmini hem de direncini 
kanıtladığının altını çizdi. Türkiye ile Kanada 
arasındaki ilişkilere de değinen Toplu, Kana-
da'nın önemli müttefiklerden olduğunu, iki 
ülkenin NATO ve G20 bünyesinde birlikte 
çalıştıklarını ifade etti. Toplu, ilişkileri daha da 
geliştirmek istediklerini belirterek, "Karşılıklı 

T ürk-Kanada İş Forumu, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Sosyal 
Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 

İş Forumu’nda konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Yahya Toplu, Kanada'nın 1.5 
trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 10. 
büyük ekonomisi olduğunu dile getirirken, 
Amerika kıtası ülkeler arasında ise üçüncü 
sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin de yılın ilk yarı-
sında yüzde 5.1 büyüdüğünü hatırlatan 
Toplu, "AB, OECD ve G-20 ülkeleri içinde en 

yatırımlarımızı ve ticaret hacmimizi artırmak 
istiyoruz" dedi.

Ticarette gerileme var
Taraflar arasındaki dış ticaret hacminin 

2004'te 715 milyon dolar iken bu tutarın 
2013 yılında 2.3 milyar dolara ulaştığını an-
latan Toplu, 2014-2016 döneminde ise tica-
ret hacminde sürekli gerileme yaşandığını 
belirtti.

Kanada'nın, Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan 2016-2017 dönemleri için belirlenmiş 
olan "öncelikli ülkeler" arasında bulunduğu-
nu dile getiren Toplu, şöyle devam etti: "Nite-
kim 2017 yılının ilk dokuz ayında, ticaret hac-
minde iyileşme görülmektedir. Buna rağmen 
hala 2013 yılı rakamlarının gerisindeyiz. Türk 
iş dünyası olarak ikili ticari ilişkileri artırmak 
istiyoruz. Kanada-Türkiye Serbest Ticaret An-
laşması, karşılıklı ticaretin artmasına önemli 
katkı sağlayacak. Aynı şekilde, Ekonomik 
ve Ticaret Ortak Komitesi’nin kurulması ve 
çalışmalarına başlamasını bekliyoruz."

Toplu, yatırım rakamlarının da iki ülkenin 
potansiyelini yansıtmadığına işaret ederek, 
hem ticarette hem de yatırımlarda mevcut 
rakamlarla yetinilemeyeceğini dile getiren 
Toplu, "Aramızda daha ciddi bir potansiyel söz 
konusudur. Türkiye-Kanada iktisadi ve ticari 
ilişkilerini genişletmek ve derinleştirmek için 
ciddi fırsatlar var. Ancak iki tarafta da karşılıklı 
bilgi eksikliği olduğu da görülüyor. Karşılıklı 
ziyaretlerin, bu bilgi eksikliğini gidermede 
önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.

TOBB ve Ontario Ticaret Odası arasında 
işbirliği anlaşması imzalandığını belirten 
Toplu, anlaşmanın uygulanmasına dönük 
ortak etkinlikler yoluyla ilişkilere katkı sağla-
mak istediklerini sözlerine ekledi.

Sırbistan-Türkiye İş Forumu yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk 
Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sırbistan’a gerçekleş-

tirdiği resmi ziyaret kapsamında, Belgrad’da düzenlenen Sırbistan-Türkiye İş 
Forumu’na katıldı.

İş Forumu’nun kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic katılarak, katılımcılara hitap etti.

Sırbistan-Türkiye İş Forumu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in yanı sıra, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Sırbistan Başbakan Yardımcısı  ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı 
Rasim Ljajić de iştirak etti.
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İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin buluşma noktasında 
Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretimin yeni üssü kuruluyor!

İstanbul - İzmir Otoyol gişesinin hemen çıkışında meslek okullarından 
tıp merkezine; tır parkından spor merkezi ve antreposuna kadar tüm 
sosyal donatılarıyla birlikte inşa edilecek olan bu çevreci OSB’de sınırlı 
sayıda satışa sunulan parsellerde siz de yerinizi alıp maliyetine ve uzun 
vadeli ödeme planlarıyla 2021’de fabrika inşaatınıza başlayın.

yalovaimesosb.org
+(90) 216 540 66 77
+(90) 216 365 00 51

YENİ NESİL
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


