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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır. 
Ayrıca, Özbekistan'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye ve Özbekistan Devlet 
Başkanları arasındaki kuvvetli dostluk ve fikir birliği de bizlere cesaret vermektedir" dedi.

“Özbekistan'a daha fazla 
yatırım yapmak istiyoruz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ekim ayında Türkiye'ye 
resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev'in iş ve yatırım ortamını güçlendiren 
çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Mirziyoyev'in Ekim ayındaki ziyareti kapsamında 
bir araya gelerek yapılacak ortak projeleri ele aldıklarını 
anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, ikili ti-
caretimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca, Özbekistan'a 
daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye ve Özbekistan 
Devlet Başkanları arasındaki kuvvetli dostluk ve fikir birliği 
de bizlere cesaret vermektedir" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın dönüşüm 
ve gelişim sürecini en iyi Türk iş adamlarının anladığını be-
lirterek, bu süreci 80'li yılların başında yaşayan Türkiye'nin, 
bugün 160 milyar dolarlık ihracat yaptığını, turizmde 
dünyanın ilk altı destinasyonundan biri haline geldiğini, 
müteahhitlik sektöründe de dünya ikincisi konumunda 
bulunduğunu söyledi.

Bugün Türk müteahhitlerinin dünyada yıllık aldığı 
toplam iş miktarının yaklaşık 25 milyar dolar civarında 
olduğunu aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti:

"Mirziyoyev'in 2018'i girişimcilik yılı ilan etmesi, onun 
ne kadar vizyoner bir lider olduğunu göstermektedir. Bir 
iş adamı olarak bundan çok mutluluk duyuyorum. Bizler, 
1.5 milyon tüccar ve sanayiciye hizmet sunuyor, onlarla 
hükümet arasında bir köprü oluyoruz. Bu çerçevede, 
kendi bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi Kazakistan ve 
Türkmenistan'a yaptığımız gibi Özbek kardeşlerimize 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Özbekistan 
ile kardeşliğin 
ötesinde çok 

güçlü bağlarının 
bulunduğunu 

söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Taşkent’te düzenlenen Tür-
kiye – Özbekistan İş Forumu’na katıldı. Forum’da 

işbirliğini artırma imkânları ele alındı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Özbekistan’ın An-

kara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'in uğurlamasıyla 
Taşkent’e gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyet burada öncelikle Türkiye’nin Taşkent 
Büyükelçisi A. Başar Şen’i ziyaret etti. Büyükelçi Şen, Türki-
ye ile Özbekistan ilişkileri konusunda heyete bilgi verdi.

Daha sonra Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) 
Başkanı Atham İkramov ile görüşen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, ardından beraberindeki heyet ile başkent 
Taşkent'te düzenlenen Özbek - Türk İş Forumu’na katıldı.

Forum’da konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Özbe-
kistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile 
getirerek, Özbekistan ile kardeşliğin ötesinde çok güçlü 
bağlarının bulunduğunu söyledi.

“Çalışmaları yakından takip ediyoruz”
Özbekistan'ın, Türk milleti ve Asya coğrafyasının kalbi 

olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Özbe-
kistan, 35 milyona yakın genç ve dinamik nüfusu ile Orta 
Asya'nın yarısını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük 
doğal gaz, uranyum ve pamuk üreticileri arasında olan 
Özbekistan, müthiş bir gelecek vadediyor. Özbekistan, 
başlatmış olduğu kalkınma hamlesiyle önümüzdeki 10 
yılda Orta Asya'nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi 
beklenen yıldız bir ülke konumunda" diye konuştu.

TOBB ULUSLARARASI
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de aktarmaya hazırız. Özbekistan Sanayi ve Ti-
caret Odası için TOBB olarak elimizden geleni 
yapmaya hazırız. Ortak Oda kurma meselesini 
gündemimize almamız gerek. Özbekistan Sanayi 
ve Ticaret Odası ne kadar güçlü olursa, Özbek 
tüccar ve sanayicileri de o kadar güçlü olur".

“İlişkilerde yeni etap başladı”
İş Forumu’nda konuşan ÖSSP Başkanı Atham 

İkramov da Özbek - Türk İş Forumu’nun, ticari, 
ekonomik ve yatırım alanlarında iki ülke arasın-
daki işbirliğinin, daha da geliştirilmesi yolunda 
önemli bir dürtü olacağını söyledi. İki ülke cum-
hurbaşkanlarının ortak iradeleri doğrultusunda 
Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinde yeni etabın 
başladığını vurgulayan İkramov, Mirziyoyev'in 
Türkiye'ye ziyareti kapsamında çok önemli ticari, 
ekonomik ve yatırım anlaşmalarının imzalandı-
ğını ifade etti.

İkramov, 2017’nin dokuz ayında iki ülke ara-
sındaki dış ticaretin yüzde 30 arttığına işaret 
ederek, "Özbekistan, Türkiye ile çok yönlü iş-
birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem veriyor. 
Bu çerçevede İstanbul'da Özbekistan Ticaret 
Merkezi’ni bir de Özbek - Türk Ortak Sanayi ve 
Ticaret Odası’nın kurulması konusunda çalışma-
lar sürüyor. Bu forum, taraflar arasında yeni ortak 
projelerin hayata geçirilmesine de önemli katkı 
sağlayacaktır" değerlendirmelerini yaptı.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 
heyetin Özbekistan'a ziyaretinin önemine dikkati 
çekerek, Kasım 2016 itibarıyla, iki ülke cumhur-
başkanlarının Semerkant'taki buluşmalarında 
ortaya koydukları yeni irade ile ikili ilişkilerde yeni 
bir dönemin açıldığını söyledi.

Özbekistan'ın, gelecek vaat eden bir ülke 
olduğunu belirten Şen, son dönemde önemli 
reform çalışmalarına imza attığını, Eylül ayında 
tarihi bir adım atarak 21 yıl aradan sonra serbest 
kur rejimine dönme kararını uygulamaya koy-
duğunu hatırlattı.

Şen, "Yeni Özbek hükümetinin iş ve yatırım 
ortamını iyileştirmeyi esas alan kararlı adımları ve 
geniş vizyonunun, yerli ve yabancı girişimcilere, 
yatırımcılara yönelik müzahir tutumu, Özbekis-
tan'ı her zamankinden daha cazip bir ülke haline 
getirmektedir. Türk hükümeti, girişimcileri ve 
kardeş Türk halkı olarak Özbekistan Cumhur-
başkanı Mirziyoyev'in koyduğu hedeflere en 
hızlı biçimde ulaşabilmesi için elimizden gelen 
katkıyı yapmaya samimiyetle çalışacağımızı teyit 
etmek isterim. Çünkü, bizler için güçlü Özbe-
kistan, güçlü Türkiye anlamına gelmektedir" 
ifadelerini kullandı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, görev süresi sona eren Geli-
şen Sekiz Ülke (Developing 8) Ge-
nel Sekreteri Seyed Ali Mohammed 
Mousavi ile İstanbul’da bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Mousavi’ye görev süresi boyunca 
yakın işbirliği ve desteği için teşek-
kür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, yeni D-8 Genel Sekreteri ile de bu 
işbirliğinin artarak devam edeceğine 
inandığını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu liderli-
ğinde, D-8 ülkeleri arasında Türk özel 
sektörünün büyük başarılara imza 
attığını ve en iyi şekilde temsil edildi-
ğini belirten Mousavi ise “Türkiye’nin 
dönem başkanlığında, D-8 özel sektö-
rünü bir araya getirecek başarılı etkin-
liklerin gerçekleştirileceğine inanıyo-
rum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu D-8 Genel Sekreteri 
Mohammed Mousavi ile görüştü

T OBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Senegal Planlama 
Bakanı Cheikh Kante ile görüştü. 
Senegal Planlama Bakanı Cheikh Kante TOBB'u ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete ile Bakan 
Kante bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Halim Mete TOBB’un kurumsal yapısı, üye tabanı, bazı 
önemli faaliyet alanları, Türkiye'de denizcilik ve liman işletmeciliği gibi 
konularda Bakan Kante'ye bilgi verdi. Bakan Kante de Senegal'in kalkınma 
vizyonunu oluşturan "Yükselen Senegal Planı" hakkında bilgi vererek, Sene-
gal'deki iş imkanlarını görüşmek üzere TOBB Heyeti’ni Senegal'e davet etti. 
Görüşmede, TOBB ile Senegal Ticaret ve Sanayi Odası arasında ortak Oda 
kurulması kararlaştırıldı.

Senegal Planlama Bakanı Kante TOBB'da
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar iş dünyasına, iki ülkenin güçlü yanlarını birleştirme 
çağrısında bulunarak, "Sizde sermaye, bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir 
araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim" dedi.

“Türkiye ile Katar ortaklığını 
bütün dünyaya kabul ettirelim”

“Sizde sermaye, bizde girişimci ruh var”
İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerek-

tiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şimdi diyoruz 
ki gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye, 
bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya 
getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul 
ettirelim. Türkiye-Katar hattını, bölgenin 'huzur-ticaret-zen-
ginlik' hattı yapalım" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun için Katarlı yet-
kililerden bir istekleri olduğunu ifade ederek, "Ticarette, 
nakliyede, yatırımlarda önümüze çıkabilecek engelleri 
kaldırın. İş yapmamızı kolaylaştırın. Siz engelleri kaldırın, 
Allah'ın izniyle Türk ve Katar iş dünyası olarak gerisini biz 
hallederiz. Katar'ın sanayileşmesini de sağlarız, birlikte 
üçüncü ülkelerde büyük işler de yaparız" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar'ın 2022 FİFA Dünya 
Kupası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, bunun 
ülkenin tanıtımı ve turizmi için büyük bir fırsat olacağına 
işaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk defa Müslüman 
bir ülkenin bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması-
nın da Türkiye'yi gururlandırdığını vurguladı. Türkiye'nin, 
Katar'ın "2030 Ulusal Vizyonu"nu da yakından takip ettiğini 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

"Türkiye ile Katar 
birlik olunca, 

ekonomiye de 
bereket geldi” 
dile konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı        
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Katar Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Türkiye-Katar 

İş Forumu"na katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Forum’da yaptığı konuş-

mada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'ye 
destek veren ilk ülkenin Katar olduğuna dikkat çekti. Tür-
kiye ve Türk iş dünyasının da bölgesel sorunlarla uğraştığı 
bir dönemde Katar'ın yanında durduğunu söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Katar birlik olunca, ekonomiye de bereket 
geldi. Bundan 15 yıl önce, bir yılda sadece 600 Katarlı 
kardeşimiz Türkiye'yi ziyaret ediyordu şimdi bu rakam 
77 katına çıktı yıllık 46 bin kişi oldu. Karşılıklı ticaret hac-
mimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam da 60 katına 
çıkarak 900 milyon dolara ulaştı. Ülkemizde yatırım ya-
pan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı 1.6 milyar 
doları buldu. Geçmişte Katar'da hiç Türk yatırımı yokken, 
bugün iş adamlarımız burada önemli yatırımlar yapmaya 
başladılar. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar'da adı 
geçmezken, bugün firmalarımız Katar'da 14 milyar do-
larlık proje üstlendiler".

TOBB ULUSLARARASI



ve desteklediğini dile getiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ülkenin sanayileşme yolunda 
doğru bir adım attığını belirtti.

 
“Türkiye, ambargoya ilk 
andan itibaren karşı çıktı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci de Katar'ın güvenlik, huzur ve istikrarını 
Türkiye'nin güven ve istikrarından ayrı gör-
mediklerini, özellikle son yıllarda karşılıklı 
ortak siyasi iradeyle ilişkilerin mükemmel 
düzeye ulaştığını söyledi. Katar'a karşı geçen 
yıl bazı ülkelerin uyguladığı haksız, kanun-
suz ambargo ve yalnızlaştırma girişimlerine 
Türkiye'nin ilk andan itibaren karşı çıktığını 
anımsatan Bakan Tüfenkci, Katar'ın ve halkı-
nın yanında durulduğunu, siyasi, ekonomik 
ve askeri destek gösterildiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, iki ülke arasında 2015 
yılında 784 milyon dolar düzeyinde bulunan 
ticaret hacminin, 2016 yılında 678 milyon 
dolara gerilese de 2017 yılının 11 ayı itibariy-
le 788 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti. 
Bakan Tüfenkci, "İki ülke dış ticaretinin bu 
seviyenin çok daha üzerinde olması ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu konuda da en 
büyük görev siz iş adamlarına düşmektedir. 
İki ülkenin siyasileri ve ilgili bakanlıkları olarak 
bizler sizlere bu konuda her türlü desteği 
vermeye hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin, genç ve nitelikli iş gücü, bü-
yük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, geliş-
miş altyapısı, rekabetçi özel sektörüyle böl-
gesinde ve dünyada önemli bir ekonomik 
aktör haline geldiğine dikkat çeken Bakan 
Tüfenkci, şöyle devam etti: "Türkiye 2011-
2015 arasında ortalama yüzde 7.1 büyü-
dü. Üçüncü çeyrekteki büyüme rakamımız 
yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. Ülkemiz, bu 
performansıyla tüm dünya ülkelerini geride 
bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyü-
yen ekonomi oldu. Tüm yatırımcılar şundan 
emin olsunlar; Türkiye rekabet kurallarının 
işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız yatırımcılara 
kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir 
anlayışla uygulanmaktadır. Mal ve hizmet-
lerin bireyler ve kurumlar arasında herhangi 
bir engele tabi olmadan el değiştirebildiği 
serbest piyasa ekonomisine sahibiz."

 
"Üçüncü ülkelere birlikte girilebilir"

Ekonomide yapısal reformlara büyük 
önem verildiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, 
büyük ölçekli enerji alt yapı yatırımlarını da 
kapsayan çok önemli kalkınma projelerinin 

hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Tüfenkci, 
iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamla-
yıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek, birçok 
alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazar-
larına birlikte girilebileceğini söyledi.

Türk özel sektörüne teşekkür
Türkiye'nin, dünyanın ikinci büyük 

müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu 
ifade eden Bakan Tüfenkci, en büyük 250 
müteahhitlik firması arasında 42 Türk şirke-
tinin bulunduğunu bildirdi. Bakan Tüfenkci, 
Türkiye'nin Katar ile ilişkileri geliştirmek 
için gereken tüm adımları atmakta kararlı 
olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Özellikle iş adamlarımıza karşılıklı kolay-
lıkların sağlanması ve yatırımların teşvik 
edilmesi hususunda üzerimize düşeni ye-
rine getirme iradesine sahip olduğumuzu 
bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bütün 
imkânlardan istifadeyle ticaretimizi çeşit-
lendirmeli, katma değeri yüksek alanlara 
taşımalı ve artırmalıyız. Katar ile ticaretimi-
zi artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran 
üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik 
çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke ara-
sındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak 
üzerinden transit geçişler sağlayacak bir 
mekanizma oluşturmak istiyoruz".

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh 
Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani 
de yabancı yatırımcıları ve özel sektörü des-
teklediklerini söyledi. Sadece petrol değil 
diğer sektörlerden de istifade etmeye çalış-
tıklarını dile getiren Al Sani, Katar vatandaşla-
rının sahip olduğu tüm haklara, yatırımcıların 

da sahip olduğunu belirtti.
Al Sani, Katar ve Türkiye'yi özel kardeşlik 

ilişkilerinin birbirine bağladığını dile getire-
rek, "Hem Katar hem de Türkiye özel sek-
törüne ayrıca teşekkür ediyorum. Katar'a 
uygulanan zalim ambargonun üstesinden 
gelmek için olanca gayret göstermişlerdir. 
Forum sayesinde stratejik ortaklıklara gidi-
leceğini, ekonomik konumumuzun ileriye 
gideceğini düşünüyorum" dedi. Katar'ın 
bölgede yatırım çeken önemli bir ülke haline 
geldiğine işaret eden Al Sani, Türkiye-Katar 
İş Forumu'nun iki ülke arasında kısa, orta ve 
uzun vadede hayırlı sonuçlar ortaya koyaca-
ğını ifade etti. 

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları sa-
yesinde iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyut 
kazandığını söyledi. Thani, Katar'a uygulanan 
ambargoya karşı Türkiye'nin verdiği desteğin 
çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, 
"Temel yatırımlarımızın 93 milyar dolara ula-
şacağını düşünüyoruz. Katar büyük yatırım-
lara hazırlanıyor. Türkiye gibi dost bir ülkenin 
özel sektörüyle de iş birliği yapmak istiyoruz. 
Türkiye'nin ambargoda yanımızda durması-
nı unutamayız" diye konuştu. Türkiye-Katar İş 
Forumu'nun, iki ülke için de önemli faydalar 
sağlayacağına işaret eden Thani, böylece 
Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'deki 
ticaret odalarının daha fazla ortaklığa yöne-
leceğini dile getirdi.

Forum kapsamında, 13 sektörden Türk 
ve Katarlı 400 iş adamı arasında ikili iş görüş-
meleri yapıldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün her türlü 
tüketim malını satabileceğiniz bir pazar var. Türkiye'ye ilgi çok yoğun ve müthiş bir fırsat var. 
Bundan ekonomik olarak da ülke olarak da istifade etmemiz lazım" diye konuştu.

“Türkiye'ye ilgi çok yoğun
Katar’la iş yapmanın tam zamanı”

her türlü tüketim malını satabileceğiniz bir pazar var. 
Türkiye'ye ilgi çok yoğun ve müthiş bir fırsat var. Bundan 
ekonomik olarak da ülke olarak da istifade etmemiz lazım" 
diye konuştu.

“Maliyetler çok arttı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, malların nakliyesinde ka-

rayolu üzerinden, İran dışında Katar'a ulaşmanın mümkün 
olmadığını da dile getirdi. Hava ve denizyoluyla nakliyede 
süre ve maliyetin arttığının altını çizen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, alternatif yolların hükümetin gündeminde 
olduğunu belirtti. Katarlı şirketlerin Türkiye'ye yatırımının 
son beş yılda önemli ölçüde artış gösterdiğine dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Resmi rakamlara göre 
yaklaşık 1.3 milyar dolara yakın. Katarlı şirketler, medya da 
dahil her sektöre yatırım yapıyorlar. 2022 Dünya Kupası 
ve 2030 vizyonu kapsamında Katar’da yaklaşık 100 milyar 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Katar'da yapılan 
2. Expo Turkey 

by Qatar fuarına 
katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar’ın Doha kentinde yapılan 
2. Expo Turkey by Qatar fuarının açılışına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kurdele kesiminin ar-
dından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve 
Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim 
bin Muhammed Al Sani ile birlikte stantları gezdi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar İş Forumu’na yaklaşık 
200'er Türk ve Katarlı iş adamının katıldığını ve etkinlik 
çerçevesinde her firmanın ortalama altı, toplamda ise bini 
aşkın ikili iş görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar temaslarının 
ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 
Yaklaşık 50 milyon nüfuslu bölge ülkelerinin, Türkiye için 
çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün 
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dolara yakın alt yapı yatırımları yapılacak. 
Bizim bunlardan istifade etmemiz lazım“ 
ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar te-
masları kapsamında, Katar Başbakanı Al 
Sani ile görüştüklerine de değinerek "O da 
Türk firmalarının Katar'da iş yapması için 
her türlü teşvikin verileceğini ifade etti. 
Bu açıdan da çok memnunuz. Her alanda 
fırsat var, şirketlerimizin bu pazarı kaçırma-
ması lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci ise Katar'da yapılacak 2022 Dünya 
Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk 
firmalarını da heyecanlandırdığını belirte-
rek "Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde 
Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade 
etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak 
projeleriyle yakından ilgilenmelerini isti-
yoruz" diye konuştu.

“Transiti kolaylaştırıcı 
adım atılmasını bekliyoruz”

Irak ve Suriye'deki durumun, Katar'a 
ulaşım konusunda maliyet ve sıkıntılar ge-
tirdiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, Eko-
nomi Bakanlığı öncülüğünde yapılan İran, 
Katar ve Türkiye görüşmelerinin ardından, 
İran üzerinden Katar'a ulaşımın maliyet 
ve zaman açısından daha avantajlı hale 
geldiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, "Irak 
üzerinden Türk mallarının Katar'a ulaşma-
sı, beş gün alıyor. Aynı zamanda maliyeti 

de düşürmek istiyoruz. Irak'tan transiti ko-
laylaştırıcı adım atmasını bekliyoruz. Biz, 
Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları devreye 
girerek bunu gerçekleştireceğiz" ifadesini 
kullandı.

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin 
Nasır bin Halife Al Sani'nin Türk heyeti-
ni kabul ettiğini belirten Bakan Tüfenkci, 
görüşmede Türkiye ile ilişkileri geliştirme 
konusunda kararlı olduklarını gördüğünü 
kaydetti. Katar'da yapılacak 2022 Dünya 
Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk 
firmalarını da heyecanlandırdığını dile 
getiren Bakan Tüfenkci, "Katar Başbakanı, 
özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik 

verileceğini ifade etti. 
Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak 

projeleriyle yakından ilgilenmelerini isti-
yoruz" diye konuştu.

Elektronik ticarette güven damgası 
konusunu TOBB ile çalıştıklarını belirten 
Bakan Tüfenkci, "Zorunlu olmamakla bera-
ber güven damgası verdiğimiz sitelerden, 
rahatlıkla alışveriş yapılabileceğini, şikayet 
olduğunda da bakanlığımızın ve güven 
sağlayıcı kuruluşun takibinde olduğunu 
tüketicinin bilmesini sağlayacağız. Böylece 
güven damgası taşıyan e-ticaret sitelerinin 
öne çıkmasını da sağlamış olacağız" ifade-
sini kullandı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Türkiye – Katar İş Forumu 
için gittiği Katar'da Bülent Uygun'un 
teknik direktörlüğünü yaptığı El-Gha-
rafa kulübünü ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ba-
kan Tüfenkci, Bülent Uygun ve takım 
yöneticileriyle sohbet etti. 

El-Gharafa Teknik Direktörü Uygun, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan 
Tüfenkci’nin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Katar'ın, 

Ortadoğu'nun incisi olduğunu vur-
gulayan Uygun, Türkiye ile yürütülen 
politikalarda önemli mesafe alındığını 
söyledi. 

Bülent Uygun, ziyarette TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu'na adının yazılı ol-
duğu El-Gharafa forması hediye etti.

Hisarcıklıoğlu 
ve Bakan 
Tüfenkci’den 
Bülent 
Uygun'a 
ziyaret
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil başkanlığındaki Mısır iş 
insanları heyeti ile biraraya gelerek, işbirliği fırsatlarını anlattı.

Mısırlı iş insanlarına fırsatlar anlatıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Mısır Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları 

Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil baş-
kanlığındaki Mısır iş insanları heyetini İstan-
bul’da çalışma yemeğinde ağırladı.

Çalışma yemeğinde, Türkiye-Mısır iktisa-
di ilişkileri, Mısır’a ihracatı zorlaştıran “üretici 
kayıt sistemi”, Türkiye’deki ticaret borsacılığı, 

gümrük kapıları ve lojistik hizmetleri ile Tür-
kiye’deki meyve-sebze hali uygulamaları 
tartışıldı. Mısır heyeti, ziyaret kapsamında, 
İstanbul Ticaret Borsası’ndan Türkiye’deki 
ticaret borsacılığı; Halkalı Gümrük ve Lojistik 
Merkezi'ndeki uygulamalar hakkında bil-
gi aldı. Daha sonra Bayrampaşa Meyve ve 
Sebze Hali’ni ziyaret eden heyete, çalışma 
yöntemi konusunda bilgi verildi. Heyet, ay-

rıca İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret ederek 
taziyelerini bildirdi.

Çalışma yemeği sonrasında, TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odaları Federasyonu Başkanı  Al Wakil 
ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 
Al Wakil, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu Ka-
hire’de gerçekleştirilecek Afrika-Arap Foru-
mu’na davet etti.

İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda ger-
çekleşen çalışma yemeğine, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve İs-
tanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya 
Akıncı da katıldı.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Cibuti 
Büyükelçisi Sadi Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede, 

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in Türkiye'yi 
ziyaretinde gündeme gelen Cibuti’de Özel Ekonomik Bölge 
konusu ele alındı. 

TEPAV’da gerçekleşen görüşmeye, TEPAV İcra Direktörü 
Güven Sak, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ve TOBB 
Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu da katıldı.

Cibuti’de Özel Ekonomik 
Bölge görüşüldü

T OBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, 

Asya Pasifik Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kon-
federasyonu (CACCI) 
Başkanı Jemal Inaish-
vili ile çalışma yeme-
ğinde bir araya geldi. 
Görüşmede TOBB ve 
CACCI arasındaki işbir-
liği alanları ele alındı. 
TOBB, 2009 yılından bu 
yana CACCI üyesi olup, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da CACCI 
Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte.

TOBB ve CACCI arasındaki 
işbirliği alanları ele alındı



59EKONOMİK FORUM


