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TOBB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Öztürk, ECO
bölgesinde
işbirliğini
artırmanın her
zamankinden
daha önemli
hale geldiğini
kaydetti.

“Korumacı politikalar zenginliği
artırmaz, tam tersine azaltır”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, “ECOTA’yı bir türlü hayata geçiremedik.
Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini anlatıyoruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz. Şunu
unutmayalım, korumacı politikalar zenginliği artırmaz, tam tersine azaltır” dedi.

E
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konomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (EİT TSO) 24. Yürütme Kurulu ve 16. Genel
Kurul toplantıları yapıldı.
İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen genel kurulun açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk de
katıldı. Burada bir konuşma yapan Selçuk Öztürk, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başka programları nedeniyle katılamadığını belirterek, Hisarcıklıoğlu’nun selam
ve başarı dileklerini iletti.
ECO bölgesinde işbirliğini artırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Öztürk,
“Zira küresel sistem çok farklı bir dönemden geçiyor.
Küresel ekonomi ve siyasetin kodları tamamen değişiyor. Dünyayı etkileyen ekonomik-siyasi gelişmelerin
neredeyse tamamı da ECO coğrafyasının etrafında
şekilleniyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmek istemiyorsak, süreci iyi okuyup hazırlanmalıyız. Süreci iyi okur,
işbirliğimizi artırırsak kazançlı çıkarız” dedi.
“İki trilyon dolarlık ekonomimiz var”
Öztürk, sadece bölgesel değil, küresel ekonominin
yönünü tayin edecek müthiş bir coğrafyada bulunduk-
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larını belirterek, “Bakın dünya petrol rezervlerinin yüzde
15’ten fazlası, doğalgaz rezervlerinin yüzde 30’u ECO bölgesinde. Son 10 yıldaki büyüme oranımız ortalama yüzde
4 ile dünya ortalamasının üzerinde. İki trilyon dolarlık
ekonomimiz var. Öte yandan Asya ile Avrupa arasındaki
bütün enerji koridorları, bütün ticaret koridorları da coğrafyamızdan geçiyor. Önemli tarım alanlarımız ve turizm
potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.
Selçuk Öztürk, dünya nüfusunun yarısına yakınının
ECO bölgesinin doğrudan sınır komşusu olduğu ülkelerde yaşadığını, dünyada bu kadar avantajlı başka bir
coğrafya olmadığını, ancak bütün bu avantajlara rağmen,
dünya ticaretinden aldıkları payın yüzde 2’nin biraz üzerinde olduğunu söyledi.
Ticaretin en önemli iş olduğunu belirten Öztürk, “Her
işte önceliğimiz bu olmalı. Ülkemiz ve coğrafyamızda huzur ve zenginlik istiyorsak bunun yolu, anahtarı daha fazla
ticaret yapmaktan geçiyor” dedi. Öztürk, tarih boyunca
dünyanın en zengin coğrafyasının ECO bölgesi olduğuna
dikkat çekerek, “Çünkü bu topraklarda ticaret vardı. Bu
coğrafya dünya ticaretinin yarıdan fazlasına hükmediyordu. Özellikle bölge içi ticaret burada çok önemli. Yakın
tarihte bunun örneğini yaşadık. Dün birbiriyle savaşan

Avrupa ülkeleri bugün dış ticaretlerinin
yüzde 70’ini birbiri ile yapar hale geldiler.
Bizim birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı
ise yüzde 8.7’nin biraz üzerinde. Bu bizlere
yakışmıyor” şeklinde konuştu.
“Çok hızlı hareket etmek zorundayız”
“Coğrafya olarak kendimizi hem dış
dünyaya, hem de birbirimize kapatmışız”
diyen Öztürk, “Açmamakta da direniyoruz. Zira yıllardır bunu dile getiriyoruz.
Kazanmak istiyorsak çok hızlı hareket
etmek zorundayız. Yıllardır en çok önem
verdiğimiz konu ECOTA. ECOTA’yı bir türlü
hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA’ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz.
Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini
anlatıyoruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz.
Belli ki bu konuda bilgi veya irade eksikliğimiz var. Şunu unutmayalım, korumacı
politikalar zenginliği artırmaz, tam tersine
azaltır” dedi.
İkinci önemli konunun vizeler olduğunu anlatan Öztürk, ekonomik ilişkiler güçlenirken önce ziyaret, sonra ticaret, ondan
sonra da ortaklıklar ve yatırımların arttığını,
insanların girip çıkarken zorlandıkları ülkelerle değil en rahat ulaşabildikleri ülkelerle
ticaret yaptığına dikkat çekti.

Türkiye olarak neredeyse hiçbir ECO
ülkesine vize uygulanmadığını vurgulayan Öztürk, “Ancak bizim vatandaşlarımız
sadece birkaç ECO ülkesine vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yanlışa artık son vermek
durumundayız. Bu anlamda, siz değerli
dostlarımızdan ülkelerinizde de bu konuyu
gündeme getirmenizi istiyoruz” dedi.
“Bundan 10 yıl sonra
iş işten geçmiş olacak”
Ulaşım konusunun önemine de değinen Öztürk şöyle devam etti: “Ticaret
yollarımızı şeffaf, güvenli ve hızlı hale getirirsek hem kendi aramızdaki ticaret artacak,
hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin
merkezi haline geleceğiz. Şu an dünya
mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile Avrupa
arasında yapılıyor. Bu malların daha hızlı
taşınması için yollar aranıyor. Tam ortada
biz varız. Elimizde müthiş imkan var. Kendimize ait bir yol haritamız, somut projemiz
yok. Bundan 5-10 yıl sonra iş işten geçmiş
olacak. Bölge olarak 200 yıl önceki sanayi
devrimi trenini kaçırdık. Bunun sıkıntısını
hala yaşıyoruz. Şimdi ticaret devrimindeki
treni kaçırmamak için kendi projemizi ortaya koymak zorundayız. E-ticaret ve e-ihracat konularında somut adımlar atarak

işbirliğimizi geliştirmeliyiz”.
Bu noktada hızla çözebilecekleri somut konular olduğunu belirten Öztürk,
“Gümrük geçişlerinin hızlı, şeffaf ve standart olması çok önemli. TOBB olarak edindiğimiz tecrübelerden bütün ECO ülkeleri
faydalansın istiyoruz. Yine TIR sistemini
dünyada en iyi işleten kuruluşların başında geliyoruz. Bu kapsamda Pakistan’ın TIR
sistemine girmesi için birlikte hareket ettik. Türkiye ve İran olarak da TIR sistemini
tamamen elektronik ortama taşıyan e-TIR
uygulamasını başlattık” dedi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, İran İslam Cumhuriyeti
Ulaştırma ve Kırsal Gelişim Bakanı Ahmad
Akhoundi, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Halil İbrahim Akça, İran Ticaret, Sanayi,
Tarım ve Madenler Odası Başkanı Gholamhossein Shafei, Pakistan Ticaret ve Sanayi
Odaları Federasyonu Başkanı Ghazanfar
Bilour ile EİT ülkelerinin Oda temsilcilerinin
katıldığı toplantılar sonucunda alınan kararlarla, EİT TSO Sekretaryası’nın 2018-2020
yıllarında üç yıl süreyle Türkiye tarafından
yürütülmesine karar verildi. Ayrıca iki yılda
bir dönüşümlü olarak değişen EİT TSO Başkanlığı’nın 2018-2019 yıllarında Afganistan
tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

“5. Ticaret Ataşeleri Buluşması” yapıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret
Odası (ATO) tarafından düzenlenen 5. Ticaret Ataşeleri Buluşması’na katıldı.
Programda konuklara Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış
"Ankara Simidi, Ankara Tava ve
Ankara Döneri" ikram edildi. Konuklara sunulan Ankara dönerini, Ankara Valisi Ercan Topaca,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran kesti.
Kestiği döneri basın mensuplarına ikram eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu ürünlerin
Avrupa'da da tescil alması için
başvurması halinde ATO’ya destek sözü verdi.
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TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
“Yatırımcılarımız
Moldova’da
altı bin kişiden
fazla istihdam
sağlamaktadır”
dedi.

“Serbest Ticaret Anlaşması
Moldova ile ticareti geliştirdi”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, serbest ticaret anlaşmasının
da katkısıyla Moldova ile ikili ticaretin gelişmekte olduğunu, serbest ticaret anlaşmasının
işleyişinde var olan sorunların kısa sürede aşılacağına inandığını ifade etti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye – Moldova Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Moldova’daki Türk yatırımcıların, Moldova’nın iktisadi ve siyasi
dönüşümünden ve küresel ekonomiyle bütünleşme
yönünde attığı adımlardan heyecan duyduğunu belirterek, “Türk iş dünyası Moldova ekonomisine daha fazla
yatırım yapmak istiyor” dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Türk özel sektörünün küresel ticaret ve yatırım ortamına entegrasyonu
için büyük emek verdiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB adına teşekkürlerini iletti.
Türkiye ile Moldova arasındaki yakın iktisadi ve siyasi
ilişkilerin, Moldova devletinin kuruluşuna kadar uzandı-
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ğını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, Moldova’nın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında Moldova’yı
tanımış ve o tarihten sonra ikili ilişkilerin gelişmesine
büyük önem vermiştir. Karşılıklı üst düzey ziyaretleri ve
serbest ticaret anlaşması, ülkelerimizi birbirine giderek
yakınlaştırmıştır” dedi.
Bu yakınlaşmada büyükelçilerin rolünü de vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Büyükelçimiz Hulusi
Bey’i önceki görev yerlerinden bilirim. Her zaman reel
sektörümüzün yanında olmuştur. İş dünyasının görüşlerinin görev yaptığı ülkelerin karar mercilerine aktarılmasında da hep etkin rol oynar. Bu yapıcı ve sonuç
almaya dönük çalışma anlayışını, şimdi de Moldova’da
görüyoruz. Sayın Büyükelçi'ye, iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Moldova’ya gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Demokrat Parti
Başkanı Sayın Pilahutnik, Başbakan Sayın Filip ve Gagavuzya Başkanı Sayın Vilah heyetimizi kabul etti. Moldova
hükümetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Moldova
ekonomisinin potansiyelini çok iyi anlattılar.
Aynı ziyarette, Moldova’daki en önemli yatırımcılar
arasında yer alan Türk Moldova İş Konseyi Başkanı Sinan
Bora kardeşimin ev sahipliğinde, Moldova’daki yatırımcılarımız ile bir araya gelmiştik. Bu ziyaretimiz esnasında
Moldova’daki girişimcilerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Girişimcilerimiz, başarılarıyla, Türkiye ile Moldova
arasında köprü olma görevini layıkıyla yerine getiriyorlar.

Otel, alışveriş merkezi, hastane, okul
inşaatı ve işletmesi ile tekstil başta olmak
üzere sanayi alanlarında üretim faaliyeti
gösteriyorlar. Müteahhitlerimiz, 280 milyon
dolarlık projeleri başarıyla tamamladı. Yatırımcılarımız Moldova’da 6 bin kişiden fazla
istihdam sağlamaktadır”.
İki ülke arasındaki ticaret
hacmi yıllık yüzde 22 arttı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, serbest
ticaret anlaşmasının da katkısıyla, ikili ticaretin gelişmekte olduğunu, serbest ticaret
anlaşmasının işleyişinde var olan sorunların kısa sürede aşılacağına, bu anlaşmanın
kapsamına hizmetler sektörünün eklenmesinin de iki ülke için yararlı olacağına
inandığını söyledi.
2017’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık yüzde 22 arttığını anımsatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 460 milyon
dolarlık ticaret hacmini ilk aşamada 1 milyar
dolara çıkarmak istediklerini ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu toplantının Moldova ziyaretleri sırasında alınan
karar doğrultusunda düzenlendiğini, Moldova’yı, Moldova’daki iş yapma imkânlarını
Türk iş çevrelerine daha iyi tanıtmak istediklerini ve Türk ve Moldova firmaları arasında
verimli ikili görüşmelerin gerçekleşmesini
hedeflediklerini söyledi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de iki
ülke arasında 2016 sonunda serbest ticaret

anlaşmasının devreye girdiğini anımsattı.
"Serbest ticaret anlaşmasına hizmetler
sektörünü de ekleyerek ve yenileyerek önümüzdeki süreçte ticaretin artışını kamçılamak istiyoruz" diyen Bakan Zeybekci, geçen
yıl Moldova'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde
22, Türkiye'nin Moldova'ya ihracatının ise
yüzde 8.5 yükseldiğini söyledi.
Bakan Zeybekci, bu yılın ilk iki ayında
2017'nin aynı dönemine göre Moldova'nın
Türkiye'ye ihracatının yüzde 44 arttığını
kaydederek, Türkiye'nin Moldova'ya ihracatının gerilediğini, bunu kabul edemeyeceklerini, bu konuda çalışma yapılması
gerektiğini anlattı.
Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme beklentilerinin yüzde 7'nin üzerinde olduğunu
aktaran Bakan Zeybekci, 2018 beklentilerinin de pozitif olduğunu, 2017'de önceki
yıla göre verdikleri yatırım teşvik belgelerinde tutar olarak yüzde 81 artış gerçekleştiğini bildirdi.
Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı

Chiril Gaburici ise hükümet olarak ülkelerine yatırım yapanlara en iyi ortamı sunmak
için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya
çalıştıklarını belirterek, yatırımları koruma
ve alt yapı yatırımları çekmek için idari bariyerleri azaltarak iyi iş iklimi oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Gümrük ve vergilerde iyileştirme yaptıklarından bahseden Gaburici, yabancı
yatırımcılar için önemli seçenekler sunduklarını vurguladı.
Gaburici, "Son dönemde her iki ülke
hükümetleri ciddi çaba sarf etti ve bunun
neticesinde 2016 sonunda serbest ticaret
anlaşması imzalandı. Ülkeler arasında toplam ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar. Bu
zor ama başarabiliriz" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Moldova İşadamları Derneği Genel Direktörü
Alexandru Baltag tarafından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin şahitliğinde işbirliği
anlaşması imzalandı.

Kerkük Valisi
Cuburi’den
TOBB’a ziyaret

K

erkük Valisi Rakan Cuburi,
beraberindeki bir heyet ile
TOBB’u ziyaret etti.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya Toplu’nun ev sahipliğinde
gerçekleşen görüşmede, TOBB’un
faaliyetleri hakkında heyete bilgi
verildi. Görüşmeye, havaalanı inşaat ve işletmesi, genel anlamada
inşaat ve sanayi alanında önde
gelen firma temsilcileri de iştirak
etti. Heyet daha sonra Sincan
OSB’yi ziyaret ederek, bilgi aldı.
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Aynı şekilde, Malezya ASEAN piyasası için
Türk girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor.
Türkiye-Malezya işbirliği doğru bir zeminde, güçlü mekanizmalarla, sürekli bir
şekilde ele alınırsa, bu süreçten iki ülke de
büyük kazanç sağlayacaktır” dedi.

“Türkiye, Malezya için
AB piyasasına giriş kapısı”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, “Türkiye
Malezya için AB piyasasına giriş kapısıdır. Aynı şekilde, Malezya
ASEAN piyasası için Türk girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

T

ürkiye-Malezya İş Geliştirme Birinci
İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, burada yaptığı konuşmada, TOBB’un Malezya Ticaret ve Sanayi Odası ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu, İslam Odası ve D8 Odası
şemsiyesi altında birlikte çalıştıklarını anlatarak, ikili düzeyde de daha yakın çalışmak
istediklerini söyledi.
Türk müteşebbislerinin 200’den fazla
ülkeye mal sattığını, dünyanın her yerin-

de iş yaptığını vurgulayan Kopuz, Türkiye
- Malezya ilişkilerini çok önemsediklerini
belirtti.
Türkiye ile Malezya arasındaki ticari
ilişkileri düzenleyen anlaşmanın 1977 yılına kadar uzandığını anımsatan Ali Kopuz,
“Daha sonra karşılıklı ticaret ve yatırım ortamını teşvik edecek anlaşmalara imza atıldı.
Ülkelerimizin konumları, işbirliği için büyük
imkânlar sağlıyor. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomik bütünleşme modeli olan
AB ile Gümrük Birliği ilişkisi içinde. Türkiye,
Malezya için AB piyasasına giriş kapısıdır.

“Çok daha fazlasını yapabiliriz”
İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin özellikle son dönemde büyük atılımlar yaptığını ifade eden Kopuz şöyle devam etti:
“1996’da 360 milyon dolar olan ikili ticaret
hacminiz, 2015 yılında 1.5 milyar dolar düzeyine yükselmiş. 2015 yılında yürürlüğe
giren serbest ticaret anlaşması sonrasında
ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 3.5 milyar dolara ulaşmış. Yakın ilişki, birbirine güven ve
atılan adımlar sonuç veriyor. Ancak bu salondaki herkes çok iyi biliyor ki aslında çok
daha fazlasını yapabiliriz. Başta gıda, beyaz
eşya, savunma sanayi, otomotiv ve hazır
giyim olmak üzere çok sayıda üründe ikili
ticaret imkânı var. TOBB olarak yaptığımız
çalışmaya göre; başta müteahhitlik, sağlık,
eğitim, turizm, perakende olmak üzere, bir
dizi sektörde geniş ortak hareket alanı var.
Açıkçası bu kadar ortak noktası olan,
müthiş dinamik ve gelecek vadeden ekonomilerin daha fazla ilişki içinde olması
gerekir. Güçlerimizi birleştirmek için bütün imkanları kullanmalıyız. Biz her türlü
işbirliği çalışması içinde olmaya varız. O
nedenle bu iş geliştirme istişare toplantısını çok önemsiyoruz”.

Sudan özel sektörüne destek verilecek

Pakistan’a TIR sistemi semineri

T

OBB tarafından Pakistan yetkililerine, Türkiye’nin uluslararası arenada en büyük uygulayıcısı olduğu TIR sisteminin
işleyişi ve uygulamalarını yerinde görmek amacıyla IRU, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ve GTİ temsilcilerinin katılımıyla uygulama
eğitimi gerçekleştirildi. Programının ilk bölümü Bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla Ankara'da yapıldı. TOBB ve Bakanlık tarafından TIR işlemlerinin yürütülmesine yönelik idari yapılanma,
yasal alt yapıya ilişkin öncelikler, teknik gereklilikler ile kurumlar
arası işbirliği dâhilinde bilgi paylaşımı sağlanarak, ASKTIRweb ve
e-TIR Pilot projelerine yönelik aktarımlarda bulunuldu.
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T

OBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Sudan Mali İşler
ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohammed Osman Alrikabi, Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali Hasabel Aghbash, Sudan Ankara
Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed El-Kordofani, Sudan Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Hussein Jangoul Elbasha ile görüştü.
Ziyaret kapsamında, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz ile
Sudan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

EKONOMİK FORUM

79

