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Girişimcilere ve KOBİ'lere bilgi vermek için birçok araç geliştirdiklerini ve bunu ulusal Odalarla 
yaptıklarını aktaran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akdeniz ve Afrika'daki komşu 
bölgelerle olan ilişkileri iyileştirmenin yollarını keşfetmeye hazır olduklarını kaydetti.

Afrika ve Akdeniz’deki 
ülkelere işbirliği çağrısı

temsil ediliyor. Son 15 yılda Mısır'la ticaret hacmimiz 15 kat 
arttı. Bugün Türkiye Mısır'ın dördüncü ticaret ortağıdır. Bu 
dönemde Mısır'daki Türk yatırımları 40 kat artarak 2 milyar 
dolara ulaştı". Mısır ekonomisini yakından takip ettiklerini, 
başarılı IMF programını ve ekonomik dönüşüm sürecini 
takdirle karşıladıklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Mısır'ın ulaşım yollarının ortasında yer aldığını Afrika, 
Avrupa ve Amerika ile ticaret anlaşmaları da bulunduğunu 
ve Mısır'a yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Barış olmadan refah bir illüzyon olarak kalır"
Dünyanın büyük ortak tehditler ve zorluklarla karşı kar-

şıya bulunduğunu, herkesin de bunun farkında olduğunu 
aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı sağlamak için barış ön şarttır. Her zaman söyle-
diğim gibi 'Barış, ticaret ve servet'. Bu üçü birbiriyle güçlü 
bir şekilde ilişkilidir. Barış olmadan refah bir illüzyon olarak 
kalır" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bazı önemli konulara 
odaklanmak zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle 
konuştu: "Bunlardan ilki, ticaret engellerini kaldırmaktır. 
Dünya tarihi, ticaret engellerinin kimseyi zengin yapma-
dığını, aksine bizi daha fakir hale getirdiğini gösteriyor. 
İkincisi demografik değişim ve genç işsizliktir. Bu bölgede 
genç nüfus için yeni iş imkanları oluşturamazsak daha 
fazla sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabili-
riz. Sonuncusu ise girişimciliktir. Özellikle de Mısırlı kadın 
girişimcilerin teşvik edilmesi gerekir. Bu konuda Mısır'a 
tecrübe aktarımı yapmaya hazırız".

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Son 15 yılda 

Mısır ile ticaret 
hacmimiz 15 

kat arttı. Bugün 
Türkiye, Mısır'ın 

dördüncü ticaret 
ortağıdır” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Euroc-
hambres) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

ve beraberindeki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temas-
larda bulundu.

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu’nun daveti üzerine, 3. 
Mısır Yatırım Konferansı'na katılmak üzere Kahire'ye gelen 
Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkan Yardımcısı sıfatıyla 
konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Mısır Ticaret 
Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil'e başarılı bir 
forum düzenledikleri için şükranlarını sundu.

Eurochambres'ın, 45 üye ülkeyle Avrupa'daki 20 mil-
yon işletmenin sesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
Eurochambres'ın KOBİ'leri desteklediğini ve yurt dışında iş 
yapmakta olduğunu belirtti.

Girişimcilere ve KOBİ'lere bilgi vermek için birçok araç 
geliştirdiklerini, iş ilişkilerini de desteklediklerini ve bunu 
ulusal Odalarla yaptıklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Akdeniz'de ve Afrika kıtasındaki komşu bölgelerle 
olan ilişkilerini iyileştirmenin yollarını keşfetmeye hazır 
olduklarını kaydetti. TOBB hakkında bilgi veren Hisarcık-
lıoğlu, TOBB'un Türk iş dünyasının şemsiye organizasyonu 
olduğunu ve 1.5 milyon şirketi temsil ettiğini dile getirdi.

"Ticaret hacmimiz 15 yılda, 15 kat arttı"
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile çok yakın ilişki-

ler geliştirdiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
konuşmasına şöyle devam etti: "Biliyorum ki Mısır özel 
sektörü çok şanslı ve Ahmet el-Vekil önderliğinde çok iyi 

TOBB ULUSLARARASI
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 Dö-

nem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı 
Mauricio Macri ile İsviçre'nin Davos kasa-
basında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik 
Forumu'nda (WEF) bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Macri, iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. 
Görüşmede G20 Zirvesi kapsamında küresel 
ekonomik konular da ele alındı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşme 
sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu yıl G20 
Dönem Başkanı Macri'ye küresel ekono-
minin önünde gördüğümüz tehditleri ak-
tardık. Türkiye ve Arjantin gibi gelişmekte 
olan ülkelerin daha fazla iş birliği yapması 
konusunda taleplerimizi ilettik. Türkiye ve 

Arjantin iş dünyaları olarak 
birlikte çalışmaya devam ede-
ceğiz" dedi.

Rioja, Danilovic ve 
Dosoretz ile görüşme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Davos temasları kapsamında 
Arjantin B20 Başkanı Daniel 
Funes de Rioja, ICC Genel Sek-
reteri John Danilovic ve ICC 
Arjantin Başkanı Victor Doso-
retz ile de bir araya geldi.

Diğer yandan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Arjantin’in Ankara Büyükelçisi 
Julian Luis Tettamanti ile Türkiye'de bir ara-
ya geldi. Türkiye ile Arjantin arasındaki ticari 
ve ekonomik işbirliği hakkında karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, 
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un faaliyetleri hakkında 
Tettamanti’ye detaylı bilgi verdi. Büyükelçi 
Tettamanti, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi 
için iki ülkenin birbirini daha iyi tanıması 
gerektiğinin altını çizdi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) 

Genel Sekreteri Martin Wansleben ile TOBB ETÜ’de düzenlenen 
çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 
ele alındığı görüşmede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve 
DIHK tarafından kurulan ve İstanbul’da bulunan Alman Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Berlin’de bulunan Türk Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için 
çok önemli” dedi.

Görüşmede ayrıca, Eurochambres çalışmaları ve Türkiye’nin AB 
üyelik süreci de görüşüldü.

Çalışma yemeğine, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, 
TEPAV Direktörü Güven Sak, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem 
Şahin ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Emre Yurdakul da 
iştirak etti.

“Türkiye ve Arjantin iş dünyaları 
birlikte çalışmaya devam edecek”

Almanya ile ilişkiler ve 
AB üyelik süreci görüşüldü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sayman Üyesi Faik 
Yavuz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55. Olağan Ge-

nel Kurul toplantısına katıldı.
Toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TOBB 

Sayman Üyesi Faik Yavuz, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye 
Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 
UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan 
Arıklı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından KTTO 55. Olağan Genel Kurulu, 
faaliyet ve mali raporların takdimi, aklanması ve oda murakıbı-
nın tayini  gerçekleştirildi. Devamında KTTO Genel Kurulu 55. 
çalışma döneminin Meclis üyeleri seçimine geçildi.

KTTO Genel Kurulu yapıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin büyük potansiyelini, Asya-Pasifik 
iş dünyasına göstermek istiyoruz. Aramızdaki ticareti ve yatırımları artırmayı, yeni 
işbirliği ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Asya-Pasifik iş dünyası 
ile ortaklıklar hedefliyoruz”

Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun, Kasım ayında İstan-
bul’da gerçekleşmesi planlanan, Asya-Pasifik Ekonomi Zir-
vesi’nin hazırlıklarını yapmak üzere toplandıklarını söyledi. 

Konferansın tarihi, yeri, teması, başlıkları, programın 
formatı ve konuşmacılarını ele alacaklarını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu vesileyle CACCI’nın Saygıdeğer 
Başkanı Jemal Inaishvili’ye, Başkan Yardımcısı Samir Mo-
di’ye, Genel Direktör Ernest Lin’e ve tüm CACCI Planlama 
Komitesi mensuplarına, ülkemize gelerek, bizleri onurlan-
dırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Asya Pasifik Bölgesi’nin, dünya nüfusunun yüzde 
40’ını, dünya ekonomisinin ise yüzde 23'ünü kapsadığına 
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Asya-Pasifik Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, bu bölgenin en büyük 
iş dünyası örgütü. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi 
temsil ediyor. Türkiye olarak, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki iş 
adamlarıyla, güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz. 
Küresel ekonomi için, Asya-Pasifik Bölgesi'nin büyüyen 
önemini dikkate alıyor, bundan herkesin kazanacağı 
sinerji yaratmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

bölge ülkeleriyle 
ticari ve 

ekonomik 
ilişkilerin istenilen 

düzeyde 
olmadığına 
dikkat çekti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfe-
derasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne ilişkin 
bilgi ve tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünya 
dengelerinin değiştiği bir dönemde, zirvenin Türkiye’de 
yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret ve 

TOBB ULUSLARARASI



"Ekonomik ilişkiler olması
gereken düzeyde değil"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bölge ül-
keleriyle Türkiye arasındaki ticari ve eko-
nomik ilişkilerin olması gereken düzey-
de olmadığına dikkat çekti. Asya-Pasifik 
Bölgesi’nin Türkiye’nin ihracatının içindeki 
payının yüzde 7, ithalatının ise yüzde 24 
olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Yatırımlarda da benzer bir tablo söz 
konusu. 2000-2017 döneminde, yani son 
17 yılda Türkiye’ye, 150 milyar dolar ulusla-
rarası yatırım geldi. Asya-Pasifik ülkelerinin 
buradaki payı sadece yüzde 5, yani 8 milyar 
dolar” dedi.

TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik 
ortak kabul ettiklerini belirten TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim vizyonumuz, As-
ya-Pasifik Bölgesi'ndeki iş dünyasıyla, Türk 
iş alemi arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik 
entegrasyon sağlamaktır. Türkiye, 2017’de 
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN’ın 
sektörel diyalog ortağı olmuştur. 

CACCI Konferansı'na Türkiye'nin ev sa-
hipliği yapacak olması, Asya – Pasifik Böl-
gesi ülkelerinin iş dünyası çatı örgütleriyle, 
şirketlerinin, Türkiye’de bir araya gelmesini 
sağlayacak. Böylece Türkiye’nin ASEAN’daki 
görünürlüğü artıracak ve bugüne kadar is-
tediğimiz ölçüde kuvvetli ekonomik ilişki ku-
ramadığımız, Doğu Asya ülkelerine yakınlaş-
mamıza yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

CACCI tarafından her yıl, bir üye ülkede, 
hem bölgesel hem de küresel ekonomik 
konuların, uluslararası kuruluşların tem-
silcileri ve iş dünyası liderlerinin bir araya 

gelerek tartıştıkları konferanslar düzenledi-
ğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
çerçevede CACCI’nin 25. Zirvesi’nin 2011 
yılında 22 ülkeden 400’ü aşkın iş adamı ve 
iş örgütü katılımıyla TOBB ev sahipliğinde 
İstanbul’da yapıldığını hatırlattı. 

“İstanbul’da büyük bir 
katılım bekliyoruz

Bu sene İstanbul’da daha büyük bir 
katılımı hedeflediklerini vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Zira 21. yüzyılın bir 'Pasifik Yüzyılı' olması 
öngörülüyor. Akdeniz eski dünyanın ok-
yanusuydu. Atlantik, bugünün okyanusu. 
Pasifik ise geleceğin okyanusu olacak gibi 
görünüyor. İktisadi gelişmeler, dünya eko-
nomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya’ya 
kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına 
girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve 
Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. 
Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, 
Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan 
ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçek-
lerde üretildiği bu bölge burası. 3 milyarın 
üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel 
pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon 
dolar civarında mal ve hizmet ithalatı ger-
çekleştiriyor.

Öte yandan ekonomik büyümeleri de 
dünya ortalamasının üzerinde. Son beş 
senede bu bölgenin büyüme hızı yüzde 
6’larda. 2018 ve 2019 büyüme beklenti-
siyse yüzde 6,5. Dolayısıyla Asya Pasifik 
Bölgesi, dünya ekonomisinin gidişatını 
belirleyici bir güce sahip”.

“Ortaklıklar kurmayı 
hedefliyoruz”

Dünya dengelerinin değiştiği bu dö-
nemde, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin 
Türkiye’de yapılmasının öneminin büyük 
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Türkiye, 850 milyar dolarlık 
milli geliri, 160 milyar dolar mal ihracatı, 43 
milyar dolar hizmet ihracatı yapan bir ülke. 
İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üre-
tim kapasitesini kurmuş bir ülke. 2020’de 
1.1 trilyon dolarlık milli geliri yakalamayı 
hedeflemiş bir ülke. Dünyanın 17., Avru-
pa’nın 6. büyük ekonomisi olmuş, Avrupa 
Birliği’nin 6. büyük tedarikçisi haline gelmiş 
bir ülke. Türkiye’nin bu büyük potansiye-
lini, Asya-Pasifik iş dünyasına göstermek 
istiyoruz. Aramızdaki ticareti ve yatırımları 
artırmayı, yeni işbirliği ve ortaklıklar kurmayı 
hedefliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Asya-Pa-
sifik Ekonomi Zirvesi’nin, Türk iş dünyasını, 
Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluşturacak, 
katılımcılara bölgenin iş dünyası liderleri 
ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle 
bir araya gelme fırsatı sağlayarak, yeni iş ve 
yatırım imkânlarıyla stratejik ortaklıklar ku-
rabilecekleri bir ortam sunacağını söyledi.

Toplantıya, TOBB Başkanı ve CACCI 
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili, CACCI 
Başkan Yardımcısı Samir Modi, CACCI Ge-
nel Direktörü Ernest Lin, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, TEPAV 
Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ve CACCI 
Planlama Komitesi üyeleri katıldı.
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Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi  37. Toplantısı’nda konuşan 
TOBB Başkanı ve Türkiye-AB KİK Eş Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Vize serbestisi 
diyaloğunu bir an önce tamamlamalıyız” diye konuştu. 

“Vize serbestisi diyaloğunu 
bir an önce tamamlamalıyız”

lerinde işbirliği ve diyaloğa verdiğimiz önemi göstermek 
için buradayız. İçinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye-AB 
ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım müzakerelerinde 
ilerleme sağlanmasıdır. 

Katılım süreci esasen, Türkiye-AB ilişkilerinin temelidir. 
Yine ekonomi, sosyal politika, enerji, terörle mücadele, Su-
riyeli mülteciler ve dış politika gibi yakın işbirliği ve diyalog 
içinde olmamız gereken alanlar var. Aynı şekilde gümrük 
birliği, vize serbestisi konuları da yine birlikte çalışma alan-
larımız arasında yer almalıdır. Çünkü iktisadi açıdan, Türkiye 
ve Avrupa birbirine eklemlenmiştir.

Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi. Türkiye, 
AB’nin dördüncü büyük ihracat pazarı. Türkiye, AB’nin en 
çok ithalat yaptığı beşinci ülke. Öte yandan AB, Türkiye’nin 
en büyük ihracat pazarı. AB, Türkiye’deki yabancı yatımcılar 
açısından da ilk sırada. Kısacası, iktisadi ilişkilerimiz son 
derece derinleşmiştir. Türkiye ve AB, iktisadi olarak, çok 
sayıda güçlü bağla birbirine bağlanmıştır. Diğer taraftan, 
Türkiye’nin iktisadi ve siyasi dönüşüm çabalarında, AB ile 
ilişkiler yol gösterici olmuştur”.

"AB üyelik süreci kapsamlı 
reformlar gerektiriyor"

AB ile ilişkilerin, Türkiye’nin dönüşüm sürecinin pusulası 
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türki-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Katılım 
müzakerelerinde 

ilerleme 
sağlanmalı” dedi.

T ürkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (AB 
KİK) 37. Toplantısı TOBB Başkanı ve Türkiye-AB KİK Eş 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB KİK üyesi STK’ların 

başkanları, AB temsilcileri ve AB Bakanı Başmüzakereci 
Ömer Çelik’in de katılımıyla Adana’da yapıldı. 

Toplantının açılışında bir konuşma yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin her zamankinden 
daha önemli hale geldiğini belirtti. Türkiye ve tüm AB 
ülkelerinin mülteci ve yasa dışı göç akımı, terörizm, siber 
saldırılar, uluslararası ticarette yükselen korumacılık eğilimi, 
iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi ortak sorunlarla 
karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, hiçbir ülkenin bu sorunlarla tek başına mü-
cadele edemeyeceğini söyledi. 

TOBB Başkanı ve Türkiye-AB KİK Eş Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu şöyle konuştu: “Bizden önceki nesil, ikinci dünya savaşını 
yaşadı. Ama bize, Avrupa Birliği gibi dünyanın en önemli 
barış projesi başarısını bıraktı. Şimdi de bizim sorumluluğu-
muz, bizden sonraki nesillere, daha zengin, daha güvenli 
ve daha huzurlu bir ortam bırakmaktır. Biz, Türkiye-AB KİK 
Türkiye kanadı olarak, buraya son derece güçlü bir ekiple 
geldik. Dört sendika konfederasyonumuzun genel başkanı, 
esnaf odalarının genel başkanı, çiftçi örgütlerimizin genel 
başkanı, işverenlerimizin çatı örgütü, kadın örgütleri olarak 
buradayız. Türkiye-AB katılım sürecine ve Türkiye-AB ilişki-
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ye-AB KİK olarak, Türkiye’nin bu dönüşüm 
çabalarını her zaman desteklediklerini ve 
katkı verdiklerini bildirdi. Türkiye’nin AB iliş-
kilerini, stratejik öncelik olarak ele aldıklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Özetle, 
Türkiye-AB KİK, toplumun tüm kesimlerinin 
AB ile bütünleşme çabalarına verdiği deste-
ğin simgesidir” dedi.

AB üyelik sürecinin kapsamlı reformlar 
gerektirdiğinin altını çizen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Hukukun üs-
tünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin ko-
runması ve piyasa ekonomisi konusunda 
köklü reformlara imza attık. Eksiklerimiz var. 
Yapılacak çok iş var. Atılacak çok adım var. 
Bunun farkındayız. Bu reformları zaten yap-
mak zorundayız. 

Kendi insanımız için, kendi ekonomimiz 
için yapmak zorundayız. Türkiye’nin, bu re-
formları gerçekleştirme kararlılığında oldu-
ğunu da biliyoruz. Vize sorunumuz var. Vize 
konusu, Türkiye-AB KİK olarak, her zaman 
önceliklerimiz arasında yer aldı. Vize serbes-
tisi diyaloğunu bir an önce tamamlamalıyız. 
Hükümetimizin, gerekli çalışmayı tamamla-
yarak Avrupa Komisyonu’na sunmuş olma-
sından dolayı son derece mutluyuz. Emeği 
geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Artık sonuç alınması lazım”.

 
“Gümrük Birliği modernize edilmeli”

Gümrük Birliği’ni modernize edecek mü-
zakerelerin başlatılması gerektiğine değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konunun 
siyasi gerekçelerle ertelenmesinin doğru 
olmadığını vurgulayarak, bu modernizas-
yonun, hem Türkiye, hem AB için faydalı 
olduğunu anlattı. TOBB Başkanı, “Bizim, Tür-
kiye-AB KİK olarak, bu konudaki kararlılı-
ğımızı mutlaka vurgulamamız gerekir. Bir 
diğer önemli konu, terörizme karşı güçlü bir 
duruştur. Türkiye’nin, PKK-PYD-YPG, FETÖ, 
DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı, yurt için-

de ve dışında verdiği mücadele, ne yazık ki 
Avrupa’da yeterli desteği görmüyor. Hem 
NATO ittifakı, hem de AB ortaklığı içinde bu-
lunduğumuz Avrupa ülkelerini, teröre karşı 
verdiğimiz haklı ve meşru mücadelemizde 
yanımızda görmek isteriz. Esasen, ittifakın 
ve ortaklığın, hukuki ve ahlaki sorumluluğu 
da bunu gerektirir. 

Son olarak, Türkiye-AB gündemindeki 
konuların daha üst düzeyde ele alınması 
açısından, 25 Mart’taki zirveyi, büyük bir 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek is-
tiyorum. Türkiye-AB ilişkileri köklüdür; sağlam 
temellere dayanır. Biz, toplumun tüm kesim-
leri olarak, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine 
dönük çabaların sürdürülmesi gereğine ina-
nıyoruz. Türkiye-AB KİK olarak, bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’yi AB 
üyeliğine taşıyacak nitelikteki çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz” diye konuştu.

 
“Çok fazla yalan söylenebiliyor"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüza-
kereci Ömer Çelik ise konuşmasında AB'nin 
halklara doğru derinleşmedikçe, yayılma-
dıkça Avrupa halkları ve değerlerini tehdit 
eden aşırı sağın, göçmen düşmanlığının ve 
yabancı düşmanlığın yükselmesi gibi birta-
kım tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Son iki yılda Avrupa'daki bazı siyaset-
çilerin seçim zamanlarında göçmen ve 
yabancı düşmanlığını teşvik eden, İslama-
fobi ve antisemitizmi kışkırtan açıklamalar 
yapabildiklerini anlatan Bakan Çelik, "Se-
çimler öncesinde maalesef çok fazla yalan 
söylenebiliyor" diye konuştu.

Bakan Çelik, antisemitizmi ve yabancı 
düşmanlığını kışkırtmak konusunda, karşı-
larında çok yanlış bir tablo olduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerine baktığımızda, bu aşırı sağ 
partilerin, ikinci, üçüncü parti konumu-
na geldiğini görüyoruz. O yüzden benim 

umudum sivil toplum diyaloğundadır, sivil 
toplum örgütlerindedir. Sivil toplum örgüt-
lerinin, bu siyasi angajmanlara girmeksizin, 
ön yargılara teslim olmaksızın Avrupa değer-
lerini koruyacağına olan inancım her geçen 
gün daha çok artıyor”.

Avrupa'ya tehdidin, kendi bünyesindeki 
"aşırı" unsurlardan geldiğini vurgulayan Ba-
kan Çelik, "Bu sivil toplum diyaloğuna önem 
verdiğimi, kıymetli bulduğumu belirtmek 
isterim" ifadesini kullandı.

“Türkiye’deki dönüşümden
dolayı memnunuz"

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
Üyesi, Türkiye – AB KİK Eş Başkanı Annie 
Van Wezel de konuşmasında Türkiye’nin 
ekonomik dönüşümünün kendilerini de çok 
memnun ettiğini bildirdi. Wezel, burada or-
taya çıkan refah ve faydadan toplumun tüm 
kesimlerinin yararlanmasını önemsediklerini 
ifade etti. Birtakım artan endişelere de sahip 
olduklarının altını çizen Wezel, olağanüstü 
halin uzamasından duyduğu rahatsızlığı dile 
getirdi. İfade ve basın özgürlüğünün önemi-
ne dikkat çeken Eş Başkan Wezel, gazeteciler 
için verilen cezaların kendilerini üzdüğün-
den söz etti. Annie Van Wezel, temel haklar 
konusunu çok önemsediklerini belirterek, 
adil ticaret konusundaki görüşlerini paylaştı.

AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Yar-
dımcısı Gabriel Munuera Vinals de konuş-
masında Türkiye ile AB’nin çok önemli bir 
ticari partner olduğunu bildirdi. Temel 
haklar konusunda gerilemeler hissettik-
lerinden bahseden Vinals, 2016 yılında 
yaşanan darbe girişimini de kınadıkları-
nı ve Türkiye’nin yanında yer aldıklarını 
açıkladı. Türkiye’nin bu darbe girişimini 
yapanların peşine düşmesinin normal ve 
anlaşılır olduğunu belirten Vinals ancak 
tüm bunların evrensel haklar çerçevesinde 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası Kadın Girişimciler Konseyi arasında 
ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için anlaşma imzalandı.

Türk ve Kazak kadın girişimciler 
TOBB'da güçlerini birleştirdi

ye-Kazakistan ilişkilerine hem de Kazakistan’ın geleceğine 
inanıyorlar. Biz özellikle Kazakistan’ın Sayın Nazarbayev’in 
liderliğinde yürüttüğü '2050 Stratejisi' ve 'Nurlu Yol' prog-
ramlarını çok önemsiyoruz. Kazakistan’ın sanayileşmesi ve 
özel sektörün daha da gelişmesi için bu çok önemli. Bunu 
biliyoruz çünkü geçmişte bunu biz de yaşadık. 

“Kadınlarımız erkeklerden 
daha girişimci ve başarılı”

Türkiye son 35 yılda müthiş bir dönüşüm yaşadı. 35 
yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesi iken, 
şimdi 160 milyar dolar ihracat yapan dev bir sanayi ülkesi 
haline geldik. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 6 idi. 
Şimdi bu rakam yüzde 9’a ulaştı. Şuna bizzat şahit olduk 
ki kadınlarımız pek çok işte olduğu gibi iş hayatında da 
erkeklerden daha rekabetçi ve başarılı. Yeter ki doğru 
fırsatları sunalım. İşte biz Kazakistan’da da bu anlayışı 

Başbakan 
Yardımcısı 

Çavuşoğlu, 
Türkiye ile 
Kazakistan 

arasındaki ticaret 
hacminin yüzde 

23.8 arttığını 
söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Ku-
leler'de Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş 
Forumu düzenlendi. 

Forumun açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Türkiye ile Kazakistan 
ilişkilerinin son 25 yılda hızlı geliştiğini belirterek, "Özel 
sektör olarak biz de bu ilişkilerin güçlenmesine her zaman 
destek verdik, veriyoruz. 2017 itibarıyla dış ticaret hacmi-
miz 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 10 milyar dolar, inşallah 
bunu da kısa zamanda yapacağız" diye konuştu.

Türk firmalarının Kazakistan’da çok önemli yatırımlar 
yaptığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Bu şirketler 
gıdadan sağlık sektörüne, savunma sanayisinden kim-
ya sektörüne kadar pek çok alanda yatırım yaparak 15 
binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yine müteahhitlik 
firmalarımız Kazakistan’da 20 milyar dolarlık projeye imza 
attılar. Firmalarımız bu yatırımları yapıyor çünkü hem Türki-
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görmekten son derece memnunuz. TOBB ve Kazakistan 
Ulusal Girişimciler Odası olarak güçlü ilişkilerimiz var. 
Pek çok alanda iş birliği yapıyoruz ama kadın girişimciler 
arasındaki bu iş forumu emin olun pek çok ülkeye de 
örnek olacak".

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise "Türki-
ye'de yatırımcılar, dünyanın en cazip teşviklerinden fay-
dalanmaktadır. İnanıyorum ki Kazakistanlı kardeşlerimiz 
de bu teşvik ve fırsatlardan her geçen gün daha fazla 
yararlanacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ka-
zakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu 
belirterek, Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerin 
herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin çok ötesinde 
olduğunu ifade etti.

Devletin iş hayatında kadınların çektiği zorlukları 
aşmak için haklarını genişlettiklerini belirten Başbakan 
Yardımcısı Çavuşoğlu, kadın girişimciye özel hibe ve 
kredi desteklerini getirdiklerini bildirdi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 
2017 sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarak 
2.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Baş-
bakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bunun 747 milyon doları 
Türkiye'nin ihracatıyken, 1 milyar 678 milyon doları da 
Kazakistan'dan ithalatımızdan oluşmaktadır. Böylelikle 
2013 ve sonrasında sürekli düşüş eğiliminde olan dış 
ticaretimiz, yeniden yükselişe geçerek bizleri hedefleri-
mizi yakalama adına sevindirmiştir" dedi.

Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara Abdykalikova 
ise konuşmasında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine her zaman özel ilgi gösterdiğini söyledi.

Yeni projeler geliştirilecek
Kadınların birçok ülkede ekonomik gelişmenin en 

önemli faktörü olduğunu işaret eden Abdykalikova, 
iş forumu ve anlaşmanın birinci amacının iki ülkedeki 
girişimci kadınlar arasında ticari, ekonomik ve yatırım 
alanlarında iş birliğini geliştirmek olduğunu aktardı. 
Abdykalikova, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda girişimci kadınlara destek vererek, 
bunların yürütülmesi hususunda yardımcı olmak. İkin-
cisi Kazakistan ile Türkiye’nin iş adamları arasındaki yeni-
likçi ve büyük yatırım projelerinin listelerini hazırlamak. 
Üçüncüsü modern dijital teknolojiler alanında başarılı 
bir şekilde çalışan girişimcilerle birleşerek yeni projeler 
ile tecrübe alışverişi amacıyla etkinlikler düzenlemek”.

Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Kadın Girişim-
ciler Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova da ülkesinin 
gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 40'ının ka-
dınlar tarafından oluşturulduğunu belirterek, kadınların 
ülkenin ekonomik kalkınmasına katkısının düzenli arttı-
ğını dile getirdi. Ramazanova, organizasyonun iki ülke 
arasında yatırım olanaklarının tanıtımını ve iş birliğinin 
geliştirilmesini teşvik edeceğini ifade etti.
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T OBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kaza-

kistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Abzal Sapar-
bekuly ile makamında 
görüştü. 

Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki ticari ve eko-
nomik işbirliği hakkında 
görüş alışverişinde bulu-
nulan görüşmede, Hisar-
cıklıoğlu, TOBB’un faali-
yetleri ve gelecek dönem 
programları hakkında Ka-
zak Büyükelçi’ye detaylı 
bilgi verdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Saparbekuly’ye TOBB olarak 
her türlü işbirliğine açık olduklarını iletti.

Hisarcıklıoğlu, Kazak Büyükelçi 
Saparbekuly ile görüştü

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

cıklıoğlu, IMF Avrupa Dairesi Di-
rektörü Poul Thomsen, IMF Türkiye 
Daimi Temsilcisi Srikant Seshadri ve 
IMF Türkiye Masası Şefi Donal Mc-

Gettigan ile makamında gorüştü. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
ziyareti vesilesiyle Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ni ziyaret eden 
Poul Thomsen’a TOBB’un faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

IMF Heyeti’nden TOBB’a ziyaret
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TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, "Makedonya ile 
ülkemiz arasında mevcut serbest ticaret anlaşmasının yeniden 
müzakere edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

“Makedonya ile STA’nın yeniden
müzakere edilmesini bekliyoruz”

M akedonya Başbakanı Zoran Zaev, 
Türkiye'ye gerçekleştirdiği res-
mi ziyaret kapsamında Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sa-
hipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 
çalışma yemeğine katıldı. TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, çalışma ye-
meğinde yaptığı konuşmada Makedonya'ya 
Türk yatırımlarının son 10 yılda hızla arttığına 
dikkati çekerek, bu ülkede bankacılık, eğitim, 
sağlık, inşaat, tarım, tekstil, perakende ticaret 
ve turizm gibi çok farklı sektörlerde Türkiye 
sermayeli yaklaşık 100 iş insanının 1.2 milyar 
Euro’luk yatırımının bulunduğunu bildirdi.

“Cazip fırsatlar sunuyor”
Makedonya'nın tarım, hayvancılık ve 

işlenmiş tarım ürünleri sektörlerinde yatı-
rımcılar için cazip fırsatlar sunduğunun altını 
çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Makedonya ile ülkemiz arasında mev-
cut serbest ticaret anlaşmasının (STA) ye-
niden müzakere edilmesini bekliyoruz. 
Böylece tüm tarım ürünlerinde de gümrük 
vergilerinin sıfırlanması ya da tavizli oranlar 
belirlenmesi sağlanacak. Bu alanda karşılıklı 
iş birliği potansiyelimizi harekete geçirmiş 
olacağız. Bu konuda Makedonya Başbakanı-
nın desteğinizi istiyoruz. Ayrıca, ülkemizden 

kanatlı et ithalatında yaşanan sorunun aşıl-
masında Makedonya yetkililerin desteğini 
bekliyoruz. Makedonya'nın gelişmesi için 
elimizden gelen desteği vereceğiz".

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de 
Türkiye ile Makedonya'nın, kökleri geçmişe 
uzanan kuvvetli bağlar ve dostluk duygu-
larıyla birbirine bağlı olduğunu vurgulaya-
rak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 475 
milyon dolar seviyesinden bir milyar dolara 
çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Makedonya ile iş yapan Türk iş insanları-
nın karşılaştıkları sorunların çözümü için ça-
lıştıklarına işaret eden Zaev, "Türkiye, ülkemin 
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini 
güçlü bir şekilde destekliyor. Bağımsızlığımız-
dan sonra Türkiye en büyük destekçimiz oldu. 
Türk iş insanlarına her zaman kapımız açık. 
Başbakan olarak vaktimin üçte birini iş insan-
larına ayırıyorum. İş insanlarına ayırdığım vak-
tin yarısını da Türk iş insanlarına ayırıyorum. 
Ben iş adamlığı yaparken Türk iş insanlarıyla 
çalıştım. 10 yıl vergi almıyoruz. Çalışanların 
bazı masraflarını da biz karşılıyoruz" dedi.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Japonya’nın Ankara 
Büyükelçiliği görevine atanan Akio Miyajima ile görüştü. 

Büyükelçi Miyajima’yı yeni görevi için tebrik ederek, Japonya 
ile var olan ilişkilerin daha da güçlenerek devam edeceğine 
inandığını belirtti. Türk ve Japon firmaların bir çok ortak projesi 
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke iş 
adamlarının üçüncü ülkelerde de işbirliği yapma olanakları 
olduğunu vurguladı. Büyükelçi Miyajima, görev süresi boyun-
ca iki ülke iş dünyası ilişkilerini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapmayı hedeflediğini belirtti.

Ekonomik 
Ortaklık 
Anlaşması 
Japonya’nın 
yatırımlarını 
artıracak

T ürk–Arap Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısı için Lübnan’a 
giden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 

heyet, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kabul sonrasında Türk-Arap Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Türk-Arap Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu toplantı yapıldı


