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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TEPAV tarafından 
yapılacak çalışma ile D-8 üyesi ülkeler arasında iktisadi işbirliğini daha ileri düzeye 
taşımayı hedefleyen bir stratejik yol haritası geliştireceklerini söyledi.

D-8 üyesi ülkeler için
yol haritası çıkarılacak

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Potansiyelimizi 
kullanamıyoruz. 
Daha çok ticaret 

yapmalıyız. Daha 
çok üretmeliyiz” 

dedi.

G elişen Sekiz Ülke'nin (D-8) büyükelçileri, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev 
sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bir 

araya geldi. D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyo-
nu’nun (FCCI) stratejik yol haritasının da ele alındığı 
yemeğin açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, D-8 ülkelerinin arasında ticaret, tarım, 
sanayi, turizm, enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alan-
da sektörel bazda işbirlikleri olduğunu, ancak bu po-
tansiyeli kullanamadıklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, D-8 Genel Sekreteri 
Büyükelçi Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari’yi kutlayarak, “Ken-
disinin çok başarılı olacağına eminim. D-8 örgütünü 
amaçları doğrultusunda daha da ileri taşıyacağına 
inanıyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi. D-8 
örgütünün kurulmasına öncülük eden merhum Başba-
kan Necmettin Erbakan’ı rahmetle anan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Erbakan’ın kendileri için farklı bir önemi 
olduğunu belirterek, geçmişte TOBB’un da başkanlığını 
yaptığını anımsattı.

“Altı temel ilke”
D-8 teşkilatının altı temel ilke üzerinde kurulduğunu 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunlar, savaş yerine 
barış, çatışma yerine diyalog, çifte standart yerine adalet, 
üstünlük yerine eşitlik, sömürü yerine paylaşım, baskı ve 
tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokra-
si. Tüm bu ilkeler, esasında çok doğru bir vizyona işaret 
ediyor. Gelişmiş ve refaha ulaşmış toplumlar olmanın yol 
haritasını gösteriyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu D-8 ülkelerinin bulunduğu 
durumu değerlendirerek şunları söyledi: “D-8 ülkeleri üç 
kıtaya yayılmış durumda. Zengin doğal kaynaklara sahibiz. 
Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden, genç ve dinamik 
nüfusumuz var. Yıllık ortalama büyüme oranımız birçok Ba-
tılı ülkenin üzerinde, yüzde 6’lar düzeyinde seyrediyor. D-8’i 
kurulduğunda bin 820 dolar olan kişi başına düşen millî 
gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplamda 1.1 
milyar nüfusumuz ve 3.7 trilyon dolarlık bir ekonomik bü-
yüklüğümüz var. Ancak, sahip olduğumuz imkânlarla kar-
şılaştırınca bu rakamla mutlu olmamız mümkün değildir”.

TOBB ULUSLARARASI
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Çalışma başlatılıyor
Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden 

enerji ve ulaştırmaya birçok alanda sektörel 
bazda iş birlikleri bulunduğuna dikkat çeken 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ancak, bu po-
tansiyelimizi kullanamıyoruz. Daha çok ticaret 
yapmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Genç nü-
fusumuza daha iyi meslekler, daha parlak bir 
gelecek bırakmalıyız. Bunun için önce aramız-
daki ticareti kolaylaştırmak gerekir. Vize kolay-
lığı, gümrük ve tercihli ticaret anlaşmalarının 
imzalanıp yürürlüğe girmesi çok önemli. Bu 
alanlarda gerekli adımlar atılabilirse, şu an 100 
milyar dolar civarında olan D-8 içi ticaret, kısa 
sürede beş misline kadar artabilir” dedi.

Türkiye’nin D-8 dönem başkanlığı ile D-8 
Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) 
dönem başkanlığını TOBB’un üstlendiğini ha-
tırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dönem 
başkanlığı için planladıkları çalışmalar hakkında 
bilgi paylaşmak ve görüşleri dinlemek arzu-
sunda olduklarını belirterek, büyükelçilerden 
üye ülke ulusal odalarının ve iş çevrelerinin 
çalışmalara katılımında desteklerini istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, D-8 Ticaret 
ve Sanayi Odaları Federasyonu’nu kurumsal-
laştırmaya dönük tüzük çalışmasını tamamla-
mak istediklerini ve TEPAV tarafından yapılacak 
çalışma ile D-8 üyesi ülkeler arasında iktisadi 
işbirliğini daha ileri düzeye taşımayı hedefleyen 
bir stratejik yol haritası geliştireceklerini söyledi.

 
“Dinamizm kazandırılmalı”

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekreteri 
Büyükelçi Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari de konuş-
masına tekrar TOBB Başkanlığına seçilen Hisar-
cıklıoğlu’nu kutlayarak başladı.

D-8’in 20 yıl önce kurulan bir teşkilat oldu-
ğunu anımsatan Shaari, D-8’in yeniden aktive 
edilerek, yeni bir dinamizm kazandırılması 
gerektiğini söyledi. D-8’in gerçek manada 
bir ekonomik güç olabileceğini hayal ettiğini 
anlatan Shaari, bunu birlikte yeni bir anlayışla 
başarabileceklerini vurguladı. Yaptırdıkları 
bir çalışmanın sonuçları hakkında da bilgi-
ler veren Shaari, ekonomik güç merkezlerini 
masaya yatırdıklarını, 2050 yılında D-8 ülkele-
rinin dünyanın en güçlü 24 ekonomi arasına 
gireceğini, birçok Avrupa ülkesini geride bı-
rakacaklarını söyledi. Shaari bu hedefi başa-
racaklarına inandığını belirterek, toplam 38 
trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaya sahip 
olacaklarını, bunun D-8 ülkelerini Çin ve Hin-
distan’dan sonra en güçlü üçüncü ekonomik 
blok haline getireceğini anlattı.

43EKONOMİK FORUM

Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan 
Büyükelçisi İbrahim ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbay-
can'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i makamında kabul etti. 

TOBB, IRU 
Hizmetler 
Komisyonu’nda

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Uluslararası Karayolu Taşı-

macılığı Birliği (IRU) Hizmetler Komisyo-
nu’nun 2018 - 2019 dönemi için Başkan 
Yardımcılığı’na seçildi. Başkan Yardımcılığı 
görevini TOBB adına, Tır ve ATA Karnesi 
Müdürlüğü’nden Uzman Öznur Yılmaz 
yürütecek.

Dijitalleşme çağında elektronikleşme-
nin yaygınlaştığı bu dönemde Türkiye 
lojistik sektörünün, rakipleriyle aynı ko-
şullarda ve imkânlarla hizmet vermesini 
sağlamak, ayrıca diğer ülkelerin sektör 
temsilcileriyle bir araya gelerek, tecrübe-
lerinden faydalanmalarını temin etmek 
üzere, söz konusu Komisyonun daha aktif 
çalışmalar yürütmesi ve Türkiye’de üreti-
len hizmetler için yeni pazarlar yaratması 
hedefleniyor.

Söz konusu Komisyon çatısı altında 
yürütülmekte olan ve uluslararası eşya 
taşımacılığını düzenleyen Eşyanın Taşın-
masına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesi’nin (CMR) elektronikleşmesi çalışma-
larında da TOBB etkin rol alıyor.
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Küba Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, bu sayede iki ülke arasındaki ticareti artırmayı hedefliyor.

TOBB ile Küba Ticaret Odası 
işbirliği anlaşması imzaladı 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Küba Ticaret Odası arasında işbirliği 
anlaşması imzalandı. Küba Dış Ticaret 

ve Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nuñez 
Mordoche’nin de katıldığı imza töreninde 
TOBB adına anlaşmayı imzalayan Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, “İşbirliği 
anlaşması ile ülkelerimizdeki iş adamlarını 
bir araya getirmek ve dış ticaretin önünde-
ki engelleri kaldırmak için sürdürülebilir bir 
mekanizma kuracağız. Bu işbirliği anlaşması 
sayesinde girişimcilerimizi, işadamlarımızı 
bilgilendirmek, ülkelerimizin potansiyelini 
açığa çıkarmak noktasında çalışmalar yapa-
cağız. İşbirliğimizin Türk iş dünyası ile Kübalı 
iş adamları arasında oluşturulacak köprü için 

TOBB ULUSLARARASI

bir milat olmasını diliyorum” dedi.
Toplantıda TOBB’un faaliyetleri ve yapı-

sına ilişkin bilgi veren Faik Yavuz, “1.5 milyon 
üyemiz var. Türkiye genelinde 365 Oda ve 
Borsa'ya sahibiz. TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi ile Türkiye’nin tek düşünce 
kuruluşu TEPAV’ı kurduk. Geniş uluslararası 
network ağında yer alıyoruz” diye konuştu.

Türkiye-Küba ekonomik ilişkilerine deği-
nen Yavuz, 2016’da 6.3 milyon dolar olan dış 
ticaret hacminin 2017’de 34 milyon dolara 
çıkarak yüzde 225.4 artış gösterdiğine işaret 
ederken, bu rakamların da yetersiz olduğunu 
anlattı. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz şunları söyledi: “Uluslararası tica-
rette coğrafi yakınlığın çok büyük bir avantaj 

sağladığı çok açıktır. Ülkeler ağırlıklı olarak 
kendi yakın coğrafyalarındaki ülkelerle ticari 
ilişkilerini geliştirmekte. Bunun en önemli 
nedenleri, lojistik avantajlar ve kültürel ya-
kınlıklardır. Ancak son dönemde, özellikle 
teknolojinin gelişmesi, lojistik kabiliyetlerin 
artması ve piyasalardaki rekabet koşullarının 
iyice keskinleşmesinden dolayı firmalar uzak 
coğrafyalardaki piyasalarla da çok yakından 
ilgilenmektedirler. Bu kapsamda TOBB olarak 
biz de Türk firmaları tarafından henüz tam 
anlamıyla keşfedilmemiş olan Latin Amerika 
bölgesi ve Karayiplerle ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem 
veriyoruz. ”

 
“Türk işadamları, Küba’ya 
doğrudan yatırım yapmalı”

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardım-
cısı Ileana Nuñez Mordoche de konuşma-
sında ticaret hacminin azlığına dikkat çekti. 
Mordoche, Küba’nın Türkiye’den de diğer 
ülkelerden de ürünler aldığını ancak bu ürün-
lerin Türkiye’den direkt gelmediğini söyledi. 
Türkiye’nin sattığı ürünlerin yüzde 80’inin 
İtalyan ve Fransız firmaları üzerinden gel-
diğine işaret eden Konuk Bakan Yardımcısı, 
“Amacımız Kübalı ve Türk işadamları arasında 
doğrudan temasın sağlanması. Biz aynı za-
manda Türk işadamlarının Küba’ya doğrudan 
yatırım yapmalarını istiyoruz. Mariel Özel Kal-
kınma Bölgesi’nde Türk firmalarını da görmek 
istiyoruz. 300’e yakın yabancı yatırımcı var 
bu bölgede. Ancak hiçbiri Türk firması değil. 
Yakın bir gelecekte Türk firmalarının Küba’da 
bizlerle çalışmasını arzuluyoruz" dedi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Euroc-
hambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Euroc-

hambres Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’da temaslarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde 
düzenlenen iftar yemeğinde, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan 
Ulusoy, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov 
ve Türk işadamları ile bir araya geldi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu burada, 
Türk yatırımcıların görüş ve taleplerini dinledi.

Bulgaristan Şirketler Meclisi toplantısına katıldı
Diğer yandan TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı  M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Bulgar Odalar Birliği ve Eurochambres işbirliğinde 
gerçekleştirilen Bulgaristan Şirketler Meclisi toplantısına da katıldı. 
AB Bulgaristan Dönem Başkanlığı döneminde, Bulgar iş dünyasının 
girişimi ile düzenlenen toplantıya, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da konuşmacı olarak iştirak etti. 

Hisarcıklıoğlu, Türk yatırımcıların taleplerini dinledi


