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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ege’nin, üretim 
kültürü, müteşebbisliğe yatkınlığı ve dışa açılma becerisiyle, her zaman Türkiye 
ekonomisine büyük katkı verdiğini, lokomotif olduğunu söyledi.

“Ege Bölgesi, üretim kültürü ile 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi”

durumda. Ege tüm bunları, işte bu salonda bulunan müte-
şebbis insanların emeği ve gayretiyle başardı. Bu nedenle 
en büyük takdir de siz Egelilerin olmalı” dedi.

Her sene aksatmadan Ege Bölgesi şehirlerine muhak-
kak geldiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Sizlerin nabzını tutuyor, sıkıntılarınızı, görüşlerinizi din-
liyorum. Oda ve Borsa Başkanlarımla birlikte çözümler 
üretiyor, önerilerimizi hükümete iletiyoruz. Hükümetimizin 
de destek vermesiyle, sizlere yönelik önemli adımlar atıl-
masını sağladık” ifadelerini kullandı.

“Başbakan Yıldırım, reel sektörün dostu”
Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin reel sektör dos-

tu yaklaşımı ve iş dünyasını rahatlatan kararlarının, kendile-
rini cesaretlendirdiğini, umutlandırdığını ve büyümeye de 
güç verdiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yılın ilk 
altı ayında yüzde 5 büyüdük. İnşallah bu yılı daha yüksek 
bir büyümeyle kapatacağız” dedi. 

Bütün sorunları çözemediklerini, sıkıntıların da hala 
olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözle-
rine şöyle son verdi: “Ama hepsini aşacak iradeye ve 
imkâna sahibiz, bunu da her defasında gösterdik. Kav-
ga ile sorun ve sıkıntı çözülmez. Ortak akılla, diyalogla 
çözülür. Hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak 
ettiği yere gelecek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına gireceğiz”.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
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dedi.

B aşbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla İzmir’de ger-
çekleştirilen Ege Ekonomik Forum’un açılış otu-
rumunda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Forum’un Ege 
Bölgesi’nin kalkınma hamlesine yeni bir ivme kazandıra-
cağına inandığını belirtti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, foruma katılarak TOBB 
camiasına desteklerini gösteren ve cesaret veren Baş-
bakan Yıldırım ve bakanlara da teşekkür etti. Ege’nin, 
üretim kültürü, müteşebbisliğe yatkınlığı ve dışa açılma 
becerisiyle, her zaman Türkiye ekonomisine büyük katkı 
verdiğini, lokomotif olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bugün de tarımdan sanayiye, turizmden 
lojistiğe, eğitimden yüksek teknolojiye kadar her alanda 
kendini gösteren, gurur duyacağımız bir seviyeye ulaşmış 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhur-

başkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Devlet 
Yatırımlar Komitesi ile işbirliği anlaşmasına 
ve Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Foru-
mu kuruluş anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirzi-
yoyev ortak bir basın toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı ko-
nuşmada, Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler 
arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve çok 
verimli geçtiğini belirterek, ekonomiden sa-
vunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden 
kültüre pek çok alanda iş birliği imkânlarını 
ele aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde ver-

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

Finans Merkezi CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Yousuf Al Jaida ve İş Geliştirme Direk-
törü Şeyha Alanoud Bint Hamad Al Thani ile 
TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi.

Görüşmede, Yousuf Al Jaida, Katar Finans 
Merkezi ile ilgili bilgi verdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve Jaida, Türkiye ve Katar ara-
sındaki işbirliği alanlarını değerlendirdi.

mek istiyorum. Türk Hava Yolları inşallah 16 
Mart tarihinde İstanbul'dan Semerkant'a 
tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki 
kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle 

kaynaşma fırsatını bulacak" dedi.
TOBB’un taraf olduğu anlaşmalarla birlikte 

Türkiye ile Özbekistan arasında toplam 20 
anlaşma imzalandı.
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Özbekistan ile 
ticarette yeni 
dönem başladı

Katar Finans Merkezi 
CEO’su Jaida 
TOBB’u ziyaret etti

ABD Ticaret Odası ile işbirliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası heyetini 
kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın şahitliğinde TOBB ile ABD Ti-
caret Odası arasında işbirliği protokolü 
imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına 
kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir 
saat sürdü. Kabulde, Avrupa Birliği (AB) 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Savun-
ma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile 
diğer yetkililer hazır bulundu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar 
“Firmalarımızı Kosova'da yatırım yapmaları ve ortaklıklar kurmaları için teşvik ediyoruz. 
İkili ticaret hacmini artırmak için, Türkiye ile Kosova arasında imzalanan STA'nın 
yürürlüğe girmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

“Firmalarımızı Kosova'da yatırım 
yapmaları için teşvik ediyoruz”  

Avrupa Birliği fırsatı
Kosova'da, havalimanı inşaatı ve işletmesi, otoyol in-

şaatları, elektrik dağıtımı gibi önemli alt yapı projelerinin 
yanı sıra bankacılık, sağlık, gıda gibi birçok alanda Türk 
yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Ender Yorgancılar, 
şunları kaydetti:

"1 Nisan 2016 itibarıyla yürürlüğe giren Kosova-Avru-
pa Birliği (AB) Ortaklık ve İstikrar Anlaşması'nın son derece 
önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve bu gelişmeleri 
memnuniyetle izliyoruz. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiy-
le Kosova menşeli ürünler, AB pazarlarına sıfır gümrükle 
ulaşma imkânı bulmuştur. Böylece, cazip bir yatırım orta-
mı kazanan Kosova'ya, daha fazla Türk firmasının yatırım 
yapacağına inanmaktayız. Firmalarımızı Kosova'da yatırım 
yapmaları ve ortaklıklar kurmaları için teşvik ediyoruz. 
Diğer yandan, ikili ticaret hacmini artırmak için, Türkiye ile 
Kosova arasında imzalanan STA'nın yürürlüğe girmesinin 
çok önemli olduğunu biliyoruz. STA onaylandığı zaman 
Türk firmalarının, benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yu-
nanistan firmaları karşısında rekabet edebilme gücü de 
buna paralel artacak. Bunun sonucunda, Kosovalılar daha 
kaliteli ürünlere, rekabetçi bir fiyatla ulaşma imkânına 
sahip olacaklar."

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise konuşmasında, Tür-
kiye'nin son 10 yılda kalkınma yardımlarını artırdığını 

Türk müteahhitlik 
sektörünün 

Kosova'da 
üstlendiği 

projelerin toplam 
tutarı 1.5 milyar 

Euro civarına 
ulaştı.

T ürkiye-Kosova İş Forumu, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan ve Kosova Başbakan Birinci 

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli'nin katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

İş Forumu’nun açılış konuşmasını yapan TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Koso-
va’nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden sonraki 
süreci yakından takip ettiklerini ve kısa sürede yasal alt 
yapının oluşturularak piyasa ekonomisine geçişte ve 
makro ekonomik istikrarın korunmasında kaydettiği 
gelişmeleri takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Türk özel sektörü olarak bu değişim sürecinde Ko-
sova'nın yanında yer aldıklarını ifade eden Yorgancılar, 
iki ülke arasındaki ticari rakamların sevindirici olduğunu 
fakat gerçek potansiyeli yansıtmadığını söyledi.

Yorgancılar, Türkiye'nin, bu yılın Ocak-Haziran döne-
minde Kosova'nın ithalatında 139 milyon Euro’yla en bü-
yük üçüncü ticari ortağı olduğuna işaret ederek, "Türkiye, 
Kosova'nın ihracatında 16. ülkedir. Ülkemiz 373 milyon 
Euro’luk tutarla Almanya ve İsviçre'den sonra Kosova'ya 
en büyük yatırımı yapan üçüncü ülke konumundadır. 
Buna ilaveten müteahhitlik sektörümüzün Kosova'da 
üstlendiği projelerin toplam tutarı 1.5 milyar Euro civa-
rındadır" diye konuştu.

TOBB ULUSLARARASI



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Genel 
Kurulu’nda belirlenen, 2018-2019 yıllarında 
görev yapacak Eurochambres Başkanlık 
Divanı’nda Başkan Vekilliği görevine devam 
edecek.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Brüksel’de ger-
çekleştirilen, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (Eurochambres) Genel Kurulu’na katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Adana Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Türker Ateş ve Kahramanmaraş Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Zabun eşlik etti.

Eurochambres Genel Kurulu’nda, 2018-
2019 yıllarında görev yapacak yeni Başkanlık 
Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’nda, Euroc-
hambres Başkanlığı’na Avusturya Federal Eko-
nomi Odası Başkanı Christoph Leitl, Başkan 

Vekilliği’ne TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Fransa Odalar Birliği Başkanı Pierre Goguet, 
Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği adına 
Wolfgang Grenke, Polonya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Vekili Marek Kloczko; Başkan 
Yardımcılığı’na Yunanistan Odalar Birliği Baş-
kanı Constantine Michalos, İsveç Ticaret ve 
Sanayi Odası CEO’su Stephen Müchler ve İr-
landa Odalar Birliği CEO’su Ian Talbot getirildi.

Bütçe Komitesi üyelerinin de belirlendiği 
Genel Kurul’da, Eurochambres Bütçe Komi-
tesi’ne TOBB’u temsilen TOBB Avrupa Birliği 
Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu seçildi.

Eurochambres, 44 Avrupa ülkesi, 1700 böl-
gesel ve yerel ticaret ve sanayi odası, 120 mil-
yon istihdam üreten 20 milyon işletmeyi tem-
sil eden, Avrupa iş dünyasının çatı kuruluşu.

TOBB heyeti, Eurochambres Genel Kurulu 
sonrası, Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdindeki 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’yı 
ziyaret ederek, Türkiye ile AB ilişkilerinin gün-
cel durumuna ilişkin bilgi aldı.
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belirterek, "Türkiye'nin sağladığı res-
mi kalkınma yardımı miktarı 2015 
yılında 3.9 milyar dolarken, 2016 
yılında 6.2 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Elvan, Kosova'nın Türkiye 
için dost ve kardeş, Balkanlar'da ise 
barış ve istikrar için kilit ülke olduğu-
na işaret ederek, Türkiye ve Kosova 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
için gerekli siyasi iradenin her iki 
ülkede de olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin atlattığı 
badirelere rağmen güçlü temel-
lerini dünyaya ispat ettiğini vur-
gulayan Bakan Elvan, son 15 yılda 
ekonominin büyük bir atılım gös-
terdiğini, 2002 yılından bu yana 
ekonomideki yapısal sorunların 
üzerine kararlılıkla gidildiğini ve 
bunun yansımalarının da yüksek 
büyüme performansıyla görüldü-
ğünü dile getirdi. Bakan Elvan, eko-
nominin 2003-2016 döneminde 
yıllık ortalama yüzde 5.7 büyüdü-
ğünü de hatırlattı.

“Kosovalılar Türkiye'ye 
kalpten teşekkür ediyor”

Kosova Başbakan Birinci Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli 
de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 
Kosova için tüm kapılarını devamlı 
açık bıraktığını belirterek, "Türkiye, 
Balkanlar'da yeni var olmaya başla-
yan demokrasiyi her zaman destek-
leyen bir ülke olmuştur" dedi.

Pacolli, Türkiye'nin, Kosova'nın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke ol-
duğuna ve kapılarını Kosova için 
devamlı açık bıraktığına dikkat çe-
kerek, "Türkiye, Balkanlar'da yeni 
yeni var olmaya başlayan demokra-
siyi her zaman destekleyen bir ülke 
olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kosova'nın birçok 
ortak değere ve aynı mantaliteye 
sahip olduğunun altını çizen Pacolli, 
"Eğer araştırılsa belki birbirimiz ara-
sında çok ortak bağımızın olduğu 
görülür. Türkiye, Kosova'nın ulusla-
rarası arenada hak ettiği yeri alması 
için çok gayret sarf etti. Bu sebeple 
bütün Kosovalılar Türkiye'ye kalpten 
teşekkür ediyor" diye konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz 

Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Forumu’na katıl-
dı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet 
Fakıbaba’nın Bosna Hersek’e resmi ziyareti 
kapsamında Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş 
Forumu gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Faik Yavuz’un da 
katılarak açılış oturumunda bir konuşma ger-
çekleştirdiği foruma, Bakan Fakıbaba’nın yanı 
sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi İliş-
kileri Bakanı Mirko Saroviç ve Bosna Hersek 
Dış Ticaret Odası Başkan Vekili Nemanja Vasic 
de katıldı.

Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Forumu gerçekleştirdi
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın 23. Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EİT ülkeleri arasında vizelerin kaldırılması 
çağrısında bulunarak, "Kültürümüzde kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, selam 
verip girer, ama biz burada da birbirimize engel koymaya devam ediyoruz” dedi.

“EİT ülkeleri arasındaki vizeler 
kalkmalı, işbirliği de artmalı”

EİT bölgesinin Avrasya'nın kalbi olduğunu dile getiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Hem 
ekonomik olarak hem de toplumsal açıdan Doğu ile 
Batı arasındaki köprüyüz. O yüzden buradaki 10 ülkenin 
kalkınması sadece bölge için değil, küresel ekonomi için 
de son derece önemli. Biz EİT bölgesini çok yakından 
takip ediyoruz. Son dönemdeki bölge ülkelerindeki eko-
nomik gelişmeden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son 
dönemde Türkiye de önemli kazanımlar elde etti. Son 
bir yılda önemli reformları hayata geçirdik. Bu reformlar 
sayesinde, çevre coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara 
rağmen, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 
5'in üzerinde büyüdü. Yine son bir yılda özel sektör eliyle 
istihdamı tam 1.5 milyon kişi artırdık. Biz bu rakamlarla 
tatmin olmuyoruz çünkü bölge ülkeleri olarak çok daha 
fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz."

“Güneş artık yeniden 
doğudan yükselmeye başlıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin ve 
siyasetin kodlarının tamamen değiştiğini vurgulayarak, 
"Dünyayı etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelerin nere-
deyse tamamı da EİT coğrafyasının etrafında şekilleniyor. 
Güneş artık yeniden doğudan yükselmeye başlıyor. 
Bunun sancılarını yaşıyoruz. Süreci iyi okur, iş birliğimizi 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
EİT ülkelerine 
daha fazla bir 

araya gelme ve 
işbirliğini artırma 

önerisinde 
bulundu. 

E konomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 
(ECO-CCI) 23. Yürütme Kurulu Toplantısı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde; Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, EİT 
TSO ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu 
Başkanı Zubair Tufail, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve 
Tarım Odası Başkanı Gholamhossein Shafei ve EİT Genel 
Sekreter Yardımcısı Kanan Nazarov’un da katılımıyla TOBB 
İkiz Kuleler’de yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada öncelikle, İran-Irak sınırında meydana 
gelen deprem dolayısıyla İran Ticaret Odası Başkanı Gho-
lamhossein Shafei'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Tür-
kiye'nin depremin hemen ardından yardım için seferber 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bugün 
olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz. Allah bu tür felaketlerin tekra-
rından hepimizi muhafaza etsin" diye konuştu.

Doğu ve Batı arasındaki köprü
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci'nin kara gümrük kapılarının modernizas-
yonu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da bölgesel kalkınma 
ve özel sektöre yönelik teşviklerle ilgili çalışmalarını övdü. 

TOBB ULUSLARARASI
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artırırsak, sadece bölgesel değil, küresel 
ekonominin yönünü tayin edecek müthiş 
bir coğrafyadayız. Bunun da tek bir yolu 
var; birlik. Birlikte rahmet ve bereket, ayrı-
lıkta azap var. Daha fazla bir araya gelmek 
ve daha fazla iş birliği yapmak zorundayız" 
dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünya pet-
rol rezervlerinin yüzde 15'inin, doğalgaz 
rezervlerinin yüzde 24'ünün EİT bölgesinde 
olduğuna işaret ederek, "Asya ile Avrupa 
arasındaki bütün enerji ve ticaret koridorları 
coğrafyamızdan geçiyor. Önemli tarım top-
raklarımız, turizm potansiyelimiz var. Dünya 
nüfusunun tam yarısı yani 3.5 milyar insan 
EİT bölgesinin doğrudan sınır komşusu 
olduğu ülkelerde yaşıyor. Mal satabilece-
ğimiz 3.5 milyar insan yanı başımızda hazır 
duruyor. Dünyada bu kadar avantajlı başka 
bir coğrafya yok" ifadelerini kullandı.

“Zenginleşmek istiyorsak 
tabloyu değiştirmeliyiz”

Komşularıyla ticaret yapamayan ül-
kelerin dünyayla ticaret yapamayacağını 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Zen-
ginleşmek istiyorsak önce bu tabloyu de-
ğiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili komi-
telerimizi de kurduk. En önemli işlerden biri 
ECOTA. ECOTA'yı bir türlü hayata geçireme-
dik. Tüm üyelerin ECOTA'ya taraf olmasını 
bile sağlayamıyoruz. Artık hiçbir bahane 
ortaya koymadan bunu gerçekleştirmek 
zorundayız" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EİT ülkele-
ri arasında vizelerin kaldırılması çağrısında 
bulunarak, şunları kaydetti: "Kültürümüzde 
kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, 
selam verip girer ama biz burada da bir-
birimize engel koymaya devam ediyoruz. 
Bu anlamda, değerli dostlarımızdan ül-
kelerinde de bu konuyu her fırsatta gün-
deme getirmelerini istiyoruz. Dünya mal 
ticaretinin yarısı Asya ile Avrupa arasında 
yapılıyor. Bu coğrafyanın tam ortasındayız. 
EİT ülkeleri olarak ticaret yollarımızı şeffaf, 
güvenli ve hızlı hale getirirsek Asya ile 
Avrupa arasındaki ticaretin merkezi ha-
line geleceğiz. Bakanımız öncülüğünde 
yaptığımız gümrük modernizasyonları, 
güvenliği ve hızı sayesinde Birleşmiş Mil-
letler tarafından bütün dünyaya örnek 
gösteriliyor. Bu tecrübemizi bütün bölge 
ülkelerine aktarmaya hazırız."

Tahkim meselesinin de ticaret ve ya-

tırımların artması için önemli olduğunu 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ya-
tırımcı ve tüccar her şeyden önce öngö-
rülebilirlik ister. İş hayatında anlaşmazlıklar 
olabilir. Eğer bu anlaşmazlıkların hızlı ve 
adil çözüleceğini bilirsek risk alırız, yatırım 
yaparız. Bununla ilgili mekanizma yoksa 
uzak dururuz. Hepimiz bunda hemfikiriz 
ama Batılı ülkelerin 100 yıl önce çözdüğü 
işi biz hala konuşuyoruz. Bunu artık hayata 
geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci ise konuşmasında, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT ) üyesi ülkelere, Ürün İhtisas 
Borsası’na yatırım yapmaları çağrısında bu-
lunarak, "Sizler Türkiye'deki Ürün İhtisas 
Borsası’na yatırım yapabilir, buradaki ürün-
leri alıp satabilirsiniz. Bu borsanın bölgesel 
olmasını istiyoruz. İleriki zaman diliminde 
bizler İran'da, Pakistan'da lisanslı depo kura-
rak oradaki hububatları ya da lisanslı depo-
ya konu ürünlerin uluslararası platformda 
alınıp satılmasını sağlayabiliriz" dedi.

“ECOTA, bir an evvel 
yürürlüğe girmeli”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Türkiye 
olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret 
Anlaşması'nın (ECOTA) işlevsel hale geti-
rilmesi için gereken çalışmaların en kısa 
sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini be-
lirterek, "Bir an evvel ECOTA'nın yürürlüğe 
girmesi, EİT ülkeleri arasında hem ticaretin 
hem de yatırımların artması için son derece 
önemli" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 
Sanayi Odası (ECO-CCI) ve Pakistan Ticaret 

ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı 
Zubair Tufail da EİT bölge ekonomisinin 
gelişmesinde ülkelerin birbirlerinin de-
neyimlerinden faydalanması gerektiğini 
belirterek, "Türkiye, özellikle son 15 yılda 
dikkate değer bir gelişme kaydetti. Türki-
ye'nin bunu nasıl başardığını inceleyerek, 
üye ülkeler olarak benzer bir gelişmeyi ba-
şarabiliriz" dedi.

EİT Genel Sekreter Yardımcısı Kanan 
Nazarov ise EİT'in, etkili bir özel sektörün ül-
keler için çok büyük bir kazanç ve bölgenin 
ekonomik gelişmesinde kilit rol oynadığı 
inancıyla özel sektörle iş birliğine önem 
verdiğini söyledi.

Nazarov, geçen sene 10 EİT ülkesi ara-
sındaki ticaretin toplamda yüzde 3.4 düşüş 
göstererek 626 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini aktararak, "EİT bölgesinin 
nüfusu dünya nüfusunun yüzde 6.2'sini 
oluştururken, Teşkilatın küresel ticaretteki 
payı yaklaşık yüzde 2. bölge içi ticaret, EİT 
üye ülkelerinin toplam ticaretinin yüzde 
7.64'ünü oluşturuyor" diye konuştu.

İran Ticaret Odası Başkanı Gholam-
hossein Shafei ise ülkelerin iş birliğini ge-
liştirmesinin ticareti artıracağını ve ülke 
ekonomilerini rekabetçi piyasaya açacağını 
söyledi. EİT üye ülkeleri arasındaki ticaretin 
istenilen seviyede olmadığının altını çizen 
Shafei, EİT 2025 vizyonunun etkin eko-
nomik büyümeyi hedeflediğini ve bunun 
bölgesel anlaşmaların uygulanmasıyla ger-
çekleşebileceğini bildirdi.

Shafei, ECOTA'nın uygulanmasının bölge 
için önem taşıdığını anlatarak, anlaşmayla iç 
pazarın hareketleneceğini dile getirdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte, ABD'nin New York kentinde iş 
dünyası, yatırımcı ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin katılımları 
ile gerçekleştirilen toplantılara katıldı.

ABD’li yatırımcılarla ekonomik 
ticari ilişkiler görüşüldü

B aşbakan Binali Yıldırım’ın ABD te-
masları çerçevesinde New York'ta 
ülkenin önde gelen finans ve iş 

dünyası temsilcileriyle görüşmeler ger-
çekleştirildi. Finans kuruluşları temsilci-
leriyle yapılan ve TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı görüşmede 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yar-
dımcısıMehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstan-

bul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Musta-
fa Şentop, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, 
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve 
New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile 
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Ta-
nıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut 
yer aldı.

Daha sonra TOBB, ABD Ticaret Odası 
ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanı-
tım Ajansı işbirliğinde, şirket yöneticileri 
ve yatırımcıların katılımıyla bir toplan-
tı gerçekleştirildi. Görüşmeye ABD'nin 
önde gelen şirketlerinden Pepsico, UPS, 
Raytheon, Coca Cola, GE Aviation, Credit 
Suisse, Accenture, Motorola, Amazon, Citi 
Group, Deutsche Bank ve IBM gibi şirket-
lerin temsilcileri katıldı.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuların 
ele alındığı görüşmede Başbakan Yıldırım, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, 
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Albayrak, AK Parti Grup Başkanve-
kili Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
Şentop ve Bozkır, Türkiye'nin Washington 
Büyükelçisi Kılıç, Türkiye'nin BM Daimi 
Temsilcisi Sinirlioğlu ve TYDTA Başkanı 
Ermut da yer aldı.

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

lıoğlu, Madrid’de yapılan Latin Amerika 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (AICO) 
Genel Kurulu’na katıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender Yorgancılar, Denizli 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Uğur Erdoğan, Trabzon TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Suat Hacisalihoğlu, Bur-
sa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Özer Matlı, Uşak TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Kandemir ve TOBB Genel 
Sekreteri Mustafa Saraçöz eşlik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu baş-
kanlığındaki heyet temaslarına Madrid 
Büyükelçisi Ömer Önhon tarafından 
düzenlenen öğle yemeği ile başladı. Ye-
mekte, Büyükelçi Önhon, İspanya’daki 
gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri 
hakkında bilgi verdi. İlişkilerin gelişti-
rilmesi yönünde görüş alış verişinde 
bulunuldu.  

AICO Genel 
Kurulu’nda 
Türkiye 
ekonomisi 
hakkında 
sunum yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 

Kopuz, İstanbul'da Zambiya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş adamla-
rından oluşan heyet ile ikili görüşme gerçek-
leştirdi. TOBB aracılığı ile Türkiye ile Zambiya 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye’de 
bulunan Zambiya heyetine, Ali Kopuz tara-
fından TOBB tanıtılırken, Türkiye ekonomisi 
hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kopuz toplantıda yaptığı konuşmada, 
“TOBB olarak Afrika ile ilişkilere önem veriyo-
ruz. Zambiya, dünya ekonomisi ile bütünleş-
me yönünde önemli adımlar atan bir ülkedir. 
Tarım, turizm, eğitim, sağlık ve alt yapı/konut 
sektörlerinde önemli işbirliği imkânlarının 
olduğunu farkındayız” ifadelerini kullandı. 

“TOBB olarak 
Afrika ile ilişkilere 
önem veriyoruz”


