
EKONOMİK FORUM44

TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik 
entegrasyonun kalıcı barış, güvenlik ve ekonomik refahın ön koşulu olduğunu 
vurgulayarak, “Start-up'ların önünü açmalı, işletmeler için uygun koşulları sağlamalıyız. 
Hem ortak kurallara, hem de esnek bir ortama ihtiyacımız var” dedi.

“Ekonomik entegrasyon 
barış ve refahın ön koşulu”

chambres kurucularımızı, bu yola çıkarken Avrupa 
bütünleşmesinin iş dünyasının sesine de ihtiyaç du-
yacağını anladıkları için tebrik ediyoruz. Odalar olarak 
bizler her zaman bütünleşme sürecinin ana güçleri 
olduk. Biliyoruz ki ekonomik entegrasyon kalıcı barış, 
güvenlik ile ekonomik ve sosyal refahın ön koşuludur. 
Bu kapsamda bizler iş dünyasının ihtiyaçlarını ön plana 
çıkardık, onlar için bir arada savaştık. Eurochambres, 
Avrupa entegrasyon sürecinin vazgeçilmez bir unsuru 
haline geldi" dedi.

“Eurochambres'ın büyük 
sorumluluğu bulunuyor”

Eurochambres'ın Avrupa bütünleşmesinin geleceği 
üzerinde büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki zorlukları 
ortaya koymalıyız. Şunu ısrarla belirtmeliyiz ki Avrupa 
entegrasyonu, Avrupa Kıtası'nın tamamını kapsamadığı 
sürece eksik kalacaktır. İçinde bulunduğumuz durum ise 
bu hedefi daha zor hale getirmektedir. Batı Balkanlar 
ve Türkiye'yi ele alın. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan 
ile stratejik ilişkilerin, Rusya ile sağlıklı bir ilişkinin nasıl 
kurulacağı belirsizdir. Yine İngiltere'nin ayrılma süreci 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro-

chambres 60. Kuruluş Yıldönümü törenine katılarak 
Avrupa iş dünyasına seslendi.

Türk iş dünyasının Avrupa bütünleşmesi üzerine 
görüşlerini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Euro- 
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Avrupa genelinde siyasi birçok tartışmaya 
yol açacaktır. İş dünyası olarak bizim için iç 
pazarın korunması büyük önem taşımak-
tadır. AB, İngiltere gibi önemli ve değerli 
bir üyeyi kaybetmektedir. İngiltere ile siya-
si, ekonomik ve kültürel ilişkiler mümkün 
olduğu kadar yakın tutulmalıdır" dedi.

“Start-up'ların önünü açmalı 
uygun koşulları sağlamalıyız”

Aynı zamanda bütünleşme sürecinde 
neyin neden yanlış gittiğinin doğru or-
taya konulması gerektiğini aktaran TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte olabi-
lecek diğer ayrılıkların nasıl önleneceğini 
düşünmeliyiz. İş dünyasının büyümesi 
ve uluslararasılaşması için kurallara ihti-
yacımız var. Start-up'ların önünü açmalı, 
işletmeler için uygun koşulları sağlamalı-
yız. Hem ortak kurallara, hem de esnek bir 
ortama ihtiyacımız var. Dijital bir çağdayız. 
Gelecek, büyük fabrikalar kurmanıza veya 
istihdam ettiğiniz rakamlara bakmayacak. 
Topladığınız data, birleştirdiğiniz noktalar 
ve topluma sunduğunuz hizmetlerden 

ibaret olacak. İnsanları birbirine daha çok 
bağlayacak. Bizim global kurallardan olu-
şan bir ticaret sistemine ihtiyacımız var. 
Bunu da Dünya Ticaret Örgütü'nü yeniden 
canlandırarak yapmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği'nin küresel fırsatlara da 
odaklanması gerektiğini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çin tarafından 
başlatılan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin 
ihmal edildiğini kaydederek, Eurochamb-
res Başkanı Leitl'ın yakın zamanda Çin'e 
düzenlediği ziyaretin çok önemli oldu-
ğunu aktardı.

Avrupa’ya “uyanın” çağrısı
Eurochambres Başkanı ve Avusturya 

Federal Ekonomi Odası Başkanı Christoph 
Leitl da konuşmasında dünyanın diğer 
kısımlarında ekonomik mücadelenin tüm 
hızıyla ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa'yı 
uyanmaya çağırdı. 

Küreselleşme, teknolojik inovasyonlar 
ve göç nedeniyle oluşan korkulara milli-
yetçiliğin cevap olamayacağını belirten 
Leitl, Avrupa'nın net bir hedef ve strateji 

ile Avrupa'yı bölmeden ve kurumlarını 
yenileyerek başarısını sürdürebileceğini 
ifade etti.

Bu hedefi gerçekleştirmede, 47 üyesi 
ve bin 700 yerel odası ile Eurochambres'ın 
gücünü katkıya çevireceğini vurgulayan 
Leitl, herkesi Avrupa'yı aklının değil, kalbi-
nin meselesi haline getirmeye davet etti.

Program kapsamında ayrıca, Ticaret 
ve Yatırımlar, Göç ve Girişimcilik konula-
rının ele alındığı paralel oturumlar ger-
çekleştirildi.

Eurochambres 60. Kuruluş Yıldönümü 
programına, Nevşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmak-
sız, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Tica-
ret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Yıldırım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet 
Volkan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Üst Kurul Üyesi Mine Ayhan da katıldı.
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9. Saraybosna İş Forumu gerçekleştirildi

B u sene dokuzuncusu düzenlenen ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) Altın Sponsor olarak destek ver-
diği Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Bos-
na Bank International ve İslam Kalkınma 
Bankası organizasyonunda, 53 ülkeden 
bin 600`un üzerinde siyasetçi ve özel 
sektör temsilcisinin katılımıyla Saraybos-
na’da gerçekleştirildi.

Türkiye’yi temsilen Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek’in katıldığı açı-
lış oturumuna, Bosna Hersek, Sırbistan, 
Hırvatistan, Slovenya, Körfez ülkeleri ve 
Avrupa Birliği’nin temsilcileri iştirak ederek 
katılımcılara hitap etti.

“Güneydoğu Avrupa Uluslararası Geçit 
Yolları” başlıklı panelde ise TOBB ve İstan-
bul Ticaret Odasını temsilen, İstanbul Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç katılımcılara hitap etti. Hırvatistan 
eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic, Litvan-
ya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve 
bölgeyi temsil eden üst düzey katılımcıla-
rın yer aldığı panelde Avdagiç, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği ile uygulamakta olduğu 
Gümrük Birliği hakkında değerlendirme-
lerde bulundu ve bölgenin kalkındırılması 
bağlamında Türkiye’nin çok büyük katkıları 

olacağını vurguladı. Avdagiç ayrıca Foru-
mun ikinci günü gerçekleştirilen Diaspo-
ra, Spor, Sanat, Kültür ve Yaratıcı Endüstri 
Oturumunda da konuşmacı olarak yer aldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "ABD ve İsrail’in birlikte 
başlattığı hukuksuz adım Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa 
ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı saygısızca 
bir tutum, açık bir provokasyondur” dedi.

“ABD ve İsrail’in adımı 
açık bir provokasyondur”

T ürkiye-AB Karma İstişare Komite-
si Türkiye kanadı üyeleri, ABD’nin 
İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e 

taşıması sonucunda yaşanan Kudüs kat-
liamına ilişkin ortak bir basın açıklaması 
yaptılar. Ortak açıklamayı okuyan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD yönetiminin 
İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararından geri adım atmadığını, hatasın-
da ısrar ettiğini ve sonuçta tarihe utançla 
geçen Kudüs katliamının yaşandığını belir-
terek, “ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu 
hukuksuz adım, Kudüs’e ihanettir, huzur 
ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm 
İslam âlemine karşı saygısızca bir tutum, 
açık bir provokasyondur” dedi.

Toplantıya, HAK- İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Tür-
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
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(TİSK) İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat, Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederas-
yonu (Türkiye KAMU-SEN) Genel Başkanı 
Önder Kahveci, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar katıldı. 

Ortak açıklama metni şöyle:
 “Türkiye’nin mesleki ve sivil toplumu-

nu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi Türkiye kanadı olarak buradayız.

Yaklaşık beş ay önce ABD Başkanı’nın 
uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne 
kadar yanlış, tehlikeli ve sorumsuzca atılmış 
bir adım olduğunu ifade etmiştik. Ne yazık 
ki ABD Yönetimi bundan geri adım atmadı, 
hatasında ısrar etti ve sonuçta tarihe utanç-
la geçen Kudüs katliamı yaşandı.

Öncelikle İsrail’in Filistinlilere yönelik in-
sanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını 
kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kudüs, üç semavi din için de önem-
lidir, vazgeçilmezdir, her üç semavi dinin 
de kutsal şehridir. Bu kimliğiyle asırlar bo-

yunca bir arada yaşamanın simgesidir, 
insanlığın ortak değeridir, hiç kimsenindir 
ve hepimizindir.

“Kudüs vazgeçilmezdir”
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’-i 

Aksa ve Kudüs, 1.5 milyar nüfuslu İslam 
toplumu için de ayrıca mukaddestir, vaz-
geçilemez bir mekândır. Dolayısıyla ABD 
ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz 
adım, Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa 
ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âle-
mine karşı saygısızca bir tutum, açık bir 
provokasyondur.

Ayrıca Filistin sorununun çözümüne 
ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş, böl-
gedeki hassas dengeleri ve istikrarı boza-
cak ağır bir darbedir. Hiç kimsenin, kişi-
sel hevesleri veya politik çıkarları uğruna, 
milyarlarca insanın kaderiyle ve inancıyla 
oynamaya hakkı yoktur. 

ABD Başkanı’nın hukuk ve demokrasi 
tanımaz yönü ile birleşen İsrail’in milita-
rist, küstah ve insanlık dışı uygulamalarına 
sessiz kalınması, bunlara göz yumulması, 
tüm dünya için çok tehlikeli bir kapının 
açılmasına neden olacaktır.

Kudüs’ün tarihi statüsünün ihlali kabul 
edilemez. Ortadoğu’da yeni çatışma alan-
ları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan 
başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu 
kararı kesin bir dille kınıyoruz.

Yarın İstanbul Yenikapı miting alanın-
da yapılacak, Filistin Halkına Destek Mitin-
gine hep birlikte katılıyor, tüm camiamız 
mensuplarına da en geniş şekilde katıl-
maları çağrısında bulunuyoruz. Hepinizi 
saygıyla selamlıyoruz”.


