TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“İş dünyası
kuruluşları ve
iş çevreleri
olarak, iktisadi
ilişkilerdeki başarı
Türkiye’yi AB’ye
yakınlaştıracak”
dedi.

“Türkiye, reformlarla küresel
ekonomik sisteme entegre oldu”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin hayata geçirilen reformlarla
küresel ekonomik sisteme entegre olduğunu, ekonomik büyüklüğü ile dünyanın en
büyük 20 ekonomisi arasında yer alarak G20 üyesi bir ülke olduğunu söyledi.

T

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Senatosu, Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkanı Dr.
Christoph Leitl’e ‘Uluslararası Girişimcilik’ alanında Onursal
Doktora unvanı verdi.
Onursal Doktora Tevdi Töreni’nde konuşan TOBB
ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Dr. Christoph Leitl ile Eurochambres’ta
2004 yılından beri birlikte çalıştıklarını anımsatarak, “Dr.
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Leitl Avrupa iş dünyasını ve Avrupa Oda sistemini daima
gündeminin en öne sırasında tutuyor. Bugün TOBB ETÜ
Fahri Doktora unvanı tevdi edeceğimiz, dostum Cristoph,
gerçek bir Avrupalı, gerçek bir girişimci. Avrupa Oda hareketine yürekten inanan azimli bir lider ve güvenilir bir
arkadaştır” ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Eurochambres’a 1966 yılında üye olduğunu
belirterek şöyle devam etti: “TOBB, bu yıl 60’ıncı yılını
kutlayacak olan Eurochambres’a kurulduğundan sekiz yıl
sonra üye olmuştur. Bu bir vizyonu gösterir. Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisi ile bütünleşme vizyonunu
vurgular. 1966 yılında, Türk Oda sistemi tarafından ortaya
konulan bu vizyon memnuniyetle belirtmem gerekir ki
bugün çok daha ileri düzeye taşınmıştır. Türkiye ekonomisi, Avrupa ekonomisi ile entegre olurken, Türk Oda sistemi
de Avrupa Oda sistemi ile tümüyle bütünleşmiştir. Bu bütünleşme süreci, TOBB’un Eurochambres Yönetim Kurulu
Üyeliği’yle başlamış; bugünse artık, bütünleşmenin en ileri aşaması olan Eurochambres’ta Başkan Vekilliği’ne kadar
ilerlemiştir. Dr. Leitl’in ilk başkanlık döneminde kendisinin
de büyük destekleriyle başlayan TOBB’un Eurochambres’a
entegrasyon süreci, 2009 yılında Eurochambres tarihinde
bir ilkin başarılmasını sağlamıştır”.

Eurochambres tarihinde
bir ilk gerçekleşti
2009 yılında Eurochambres tarihinde
bir ilk gerçekleştiğini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Birliği üyesi olmayan
bir ülkeden yani Türkiye’den, TOBB Başkanı
Eurochambres Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. Bu başarıda, Türk Oda sisteminin Avrupa Oda sistemiyle bütünleşme
çabası yanında, Avrupa Oda sisteminin de
Türk Oda sistemini kendi bünyesinde kabul
etme arzusunun önemli katkısı olmuştur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bugün
artık Eurochambres’da, Avrupa’nın önde
gelen ekonomileriyle birlikte Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Bu başarıda,
Eurochambres Başkanı Dr. Leitl’in destekleri
son derece belirleyici olmuştur” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ekonomisinin hayata geçirilen reformlarla,
küresel ekonomik sisteme entegre olduğunu, ekonomik büyüklüğü ile dünyanın
en büyük 20 ekonomisi arasında yer alarak,
G20 üyesi bir ülke olduğunu söyledi. Bu
ekonomik başarıda, Türkiye-AB ilişkilerinin
çok önemli payı olduğuna vurgu yapan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin

işleyen bir piyasa ekonomisi olmasında
AB bütünleşme çabaları belirleyici olmuştur. Aynı şekilde, Gümrük Birliği çıpasıyla
gerçekleşen reformlar da Türkiye’nin üretim gücüne ciddi katkı sağlamıştır. Türkiye,
AB’nin ihracatında dördüncü, ithalatında
ise beşinci büyük ortağıdır. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 45’ini AB ülkelerine
gerçekleştirmektedir. İthalatının da yüzde
38’i AB’den yapılmaktadır. Türkiye’ye gelen
doğrudan yabancı yatırımlarda AB ülkelerinin payı yüzde 75 civarındadır” dedi.
''Avrupa ve Türkiye’de yapmış
olduğu çalışmalar takdir topluyor ''
İş dünyası kuruluşları ve iş çevreleri
olarak iktisadi ilişkilerdeki başarının Türkiye’yi AB’ye daha da yakınlaştıracağına
inandıklarına vurgu yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Çabalarımızı da bu yönde
sürdürüyoruz. İş dünyamız ve Oda sistemimizi AB ile bütünleşmeye hazırlıyoruz.
Bu yönde TOBB ve Eurochambres işbirliğinde 2001 yılından beri önemli projeleri
hayata geçirdik” dedi.
Eurochambres Başkanı Christoph Leitl
da dinleyicileri Türkçe selamlayarak baş-

ladığı konuşmasında, çok duygusal bir
an yaşadığını çünkü ilk kez fahri doktora
unvanı aldığını belirtti. Etkinlikte bir araya
gelenlerin Türkiye'nin zenginliğini gösterdiğini kaydeden Leitl, "Bu zenginlik olduğu
müddetçe 10 yıl sonra belki siz (Hisarcıklıoğlu) başkan olacaksınız. Hisarcıklıoğlu,
aslında pek çok kez büyük bir oyla Başkan
Yardımcılığı görevine seçildi. Son 10 yıldır
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.
Görev süresi boyunca Avrupa ve Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar takdir
topluyor" diye konuştu.
Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Leitl,
iki tarafın sadece komşu değil aynı zamanda yakın dost ve birbirine güvenen paydaşlar olduklarına dikkati çekti.
Leitl, siyaset kanadının zaman zaman
farklılıklar gösterebildiğini belirterek, "Ama
burada suyun sakin olması gerekiyor ki
ekonomi, bilim ve kültür gelişebilsin. Bu
üç sac ayağının desteklenmesi gerekiyor" dedi. Leitl, siyasi diyaloğun devam
ettirilmesinin ekonomik yararlarının da
olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların
ardından onursal doktora unvanı verilen
Leitl, anı defterini de imzaladı.

Eurochambres
Başkanı Leitl
TOBB’u ziyaret etti

A

vrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) Başkanı Dr. Christoph Leitl, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Onursal Doktora Unvanı Tevdi Töreni sonrasında TOBB İkiz Kuleler’i ziyaret
etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Leitl ve beraberindekilere binayı gezdirdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Leitl ve beraberindekiler,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi de ziyaret ettiler.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ile
üyelik müzakerelerine ilişkin, "Bu süreç
iki tarafı da yoran uzun süreli bir nişanlılığa benziyor. AB artık Türkiye'yi nerede görmek istediği konusunda bir karar
vermeli" dedi.
Eurochambres'ın, Avrupa odalarının
kapasite artırımına destek olmak, üyeleri-

ne daha iyi hizmet sunmak ve girişimciler
için bir network oluşturmak amacıyla çeşitli
projeler yürüttüğünü belirten Bakan Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
de Türkiye'nin refahını artırmak adına benzer çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ancak kamu ve özel sektörün
güçlü iş birliğiyle ulaşılabileceğine işaret

ederek, şöyle konuştu: "Bugün Türkiye
ekonomisi, dünyanın sayılı ekonomileri
arasında yer alıyorsa bunun en önemli
nedeni özel sektörün yatırım, üretim ve
ihracattaki etkinliğidir, yaptığı açılımlardır. Reel sektörle hükümetimiz arasında
iyi ilişkiler tesis edilmiştir. Bu konuda en
büyük desteği reel sektörün üst kuruluşu
olan TOBB sağlamaktadır."
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Makedonya
Ekonomi Odası
Başkanı Branko
Azeski Makedonya
ihracatının yüzde
70'inin Avrupa
Birliği ülkelerine
gerçekleştirildiğini
vurguladı.

Makedonya’dan Türk
yatırımcılara davet geldi
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, “Makedonya'nın çevresindeki bölgenin
potansiyeli yüksek. Özellikle tarım, inşaat ve enerjide yatırımcılar için önemli fırsatlar var. 10 yıl
vergi almıyoruz. Çalışanların bazı masraflarını da biz karşılıyoruz. Gelin, yatırım yapın” dedi.

T

ürkiye - Makedonya Çalışma Yemeği, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Günay’ın ev sahipliğinde, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Makedonya
Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski’nin katılımıyla
İstanbul’da yapıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Çok sayıda Türk girişimci, Makedonya'da enerji üretim ve dağıtım, tarım, hayvancılık, otelcilik, hastane
gibi farklı sektörlere yönelik yatırımlar için ön araştırma ve
fizibilite çalışmaları yapıyor. Her iki ülkenin potansiyeline
bakınca, esasen daha yapacak çok iş var" dedi.
Günay, Makedonya ile Türkiye arasında mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın yanı sıra tarım ürünlerinde
de gümrük vergilerinin sıfırlanması ya da tavizli oranlar
belirlenmesi konusunda yeni bir düzenleme beklentileri olduğunu iletti.
Makedonya'nın Güneydoğu Avrupa'da yer alması ve
dahil olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde
650 milyon nüfuslu bir pazara hitap ettiğini ifade eden
Cengiz Günay, "Makedonya'yı tek başına değil, çevresindeki bölgenin potansiyeli ile birlikte ele alıyoruz. Ülkede
Türk yatırımları son 10 yılda hızlı arttı. Ülkede farklı sektörlerde Türkiye sermayeli yaklaşık 100 iş insanının 1.2 milyar
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Euro’luk yatırımı bulunuyor" şeklinde konuştu.
“Tarım, inşaat ve enerji
alanında önemli fırsatlar var”
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da Türkiye
ile ekonomik ilişkilerin yıldan yıla gelişme gösterdiğini
söyleyerek, "Hedefimiz en az 1 milyar dolar ticaret rakamına ulaşmak" dedi. Ivanov, iki ülke arasında geçmişten
gelen dostluğun yanı sıra karşılıklı ticaret imkanlarının da
sağlandığını belirterek şöyle devam etti: "Makedonya'nın
çevresindeki bölgenin potansiyeli yüksek. Özellikle tarım,
inşaat ve enerji alanında yatırımcılar için önemli fırsatlar
var. 10 yıl vergi almıyoruz. Çalışanların bazı masraflarını
da biz karşılıyoruz. Buyurun gelin, yatırım yapın. Ülkedeki
serbest ticaret bölgelerinin Türk iş insanları için Avrupa'ya
açılan kapı olarak görülebilir".
Makedonya ihracatının yüzde 70'inin Avrupa Birliği
ülkelerine gerçekleştiğini vurgulayan Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski de "Bağımsızlığımızdan
sonra Türkiye, en büyük destekçimiz oldu. Makedonya'nın
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini de güçlü
bir şekilde destekledi" diyerek, iki ülke arasında ticaret
hacmini genişletmek hedefiyle bütün ekonomik şartları
kullanmak istediklerini dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi için çalışmalar başladı

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Nisan 2016’daki İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT ) Zirvesi’nde teklif
edilen ve kurulması için İslam Odası ile
TOBB’un görevlendirildiği İİT Tahkim Mer-

kezi için çalışmalar başladı.
Alınan kararlar doğrultusunda merkezin
kuruluş çalışmaları için ilk temeller TOBB’un
ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Görev Gücü”
toplantısında atıldı. Farklı İİT ülkelerinden ve

dünyanın önde gelen tahkim uzmanlarıyla
gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa ve diğer
doğu ülkelerinde bulunan tahkim merkezleri
ile yarışacak güce sahip olacak söz konusu
merkezin kuruluş ve işleyişi irdelendi.

Ukrayna, tarımda işbirliği yapmak istiyor

T

OBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya
Toplu, Ukrayna Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov
ve beraberindeki işadamları heyeti
ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yahya Toplu, Ukraynalı heyete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iki
ülke arasında tarım alanında yapılabilecek muhtemel işbirliklerine dair
bilgiler verdi.
Ukrayna TSO Başkanı Chyzhykov
da TOBB ile olan mevcut işbirliğini
stratejik seviyeye çıkarmak istediklerini ve bununla ilgili bir çalışma
yapacaklarını belirtti.
Ukrayna heyetinde tarım, hububat, taşıma ve lojistik, nükleer enerji
santral yapımı ve dizaynı gibi sektörlerden işadamları yer aldı.
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