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“Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu” kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını söyledi.

“Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu” kuruluyor

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Kıbrıslı Türklerin 
çalışkanlığı ve 

azmi sayesinde 
zenginleşme 

sürecinin devam 
edeceğini dile 

getirdi.

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başken-
ti Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tara-

fından “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı 
gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, KKTC hükümetinin iş dünyasına, ekonomi-
ye ne kadar öncelik verdiğinin en somut göstergesinin 
bugünkü toplantıya katılım olduğunu belirterek, “Eko-
nomi, ticaret, turizm, eğitim, yatırım elbette çok önemli 
ama en önemlisi bizim kardeşliğimizdi. Sizler bizim her 
alanda hem ortağımız hem kardeşlerimizsiniz. Kuzey 
Kıbrıs bizim göz bebeğimiz" dedi.

İki ülkeyi birbirine bağlayan bir dizi etken olduğunu, 
bu hissiyatla iktisadi bağları güçlendirecek potansiyelin 
olduğunu da çok iyi bildiğini söyleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin 
zenginleşmesini istediklerini, Kıbrıslı Türklere haksız yere 
uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığını da çok iyi 
bildiklerini vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin çalışkanlığı ve azmi sayesinde zengin-
leşme sürecinin devam edeceğini dile getiren TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, "Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin 
çözüm çabalarına sağlayacağı katkının da farkıyız" dedi. 

“Yatırım için KKTC’de uygun 
iklimin oluşturulması gerekiyor”

Kıbrıs Türk ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla 
yatırım yapılmasına imkân sağlayacak ekonomik reformla-
rın önemli olduğuna da inandığını söyleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Biz Türk iş dünyası olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında 
olacağız” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KKTC menfaatlerinin göz 
ardı edilmeksizin adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman 
desteklediklerini ve buna devam edeceklerine işaret ede-
rek, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma için 
hayati önemi olduğunu belirtti. 

Yatırım için KKTC’de uygun iklimin yaratılması gerek-
tiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçmişte bu 
konuyla ilgili hükümet yetkililerine ve Cumhurbaşkanı’na 
Türkiye olarak tecrübelerini aktardıklarını, 2002’de kurdukla-
rı Yabancı Yatırımcı Danışma Konseyi’nin benzerini burada 
da uygulamayı önerdiklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçmişte Lefkoşa 
Ekonomik Forumu’nu kurduklarını, Türkiye ve Yunanis-
tan Odalar ve Borsalar Birlikleri’yle Kıbrıs Türk ve Rum 
Ticaret odaları olarak üç sefer bir araya geldiklerini 
ve ticari anlaşmazlıklara tahkim kurma gibi çözüme 
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destek verecek adımlar atmak istediklerini ancak 
sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

 
“Türkiye, KKTC’nin dünyaya 
açılan dev bir penceresi”

KKTC Başbakanı  Tufan Erhürman da kendisinden 
önceki konuşmacıların Kıbrıs sorununu anarak konuş-
malarını yürüttüklerini, kendisinin ise konuşmasını 
“statüko” kelimesi üzerinde kurmak istediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik anlamda 
arzu ettiği noktaya gelememesinin ve statükonun bir 
de psikolojik sonuç yarattığını kaydeden Başbakan Er-
hürman, bunun özgüven sorunu olduğunu, bu sorunu 
hep birlikte aşmakla yükümlü olduklarını, halk olmanın 
en temel psikolojik birleşeninin "Bu işi yapabiliriz" duy-
gusuna sahip olmaları olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, bu duyguya sahip olmanın 
ancak başarı hikâyeleri üretilmesiyle mümkün oldu-
ğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Türkler, şunu da yapabilir, 
bunu da başarabilir” duygusunu halkta yaratmak 
istediklerini vurguladı.

Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ne çok ihtiyaç 
duyulduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, "Türkiye, 
KKTC’nin dünyaya açılan dev bir penceresidir. Bu KKTC 
için büyük bir şanstır" dedi. KTTO Başkanı Turgay Deniz 
ise KKTC’nin uzun yıllardan beri haksız ve hukuksuz 
ambargolar altında tutulduğunu belirterek, “Kıbrıs 
sorunu diye isimlendirilen sorun, sanki Kıbrıslı Türklerin 
çıkardığı bir sorunmuş gibi, bu sorununun bedeli Kıbrıs 
Türk halkına ödettirilmeye; Kıbrıs Türk halkı bu ambar-
go altında yaşatılırken Kıbrıs’taki temel haklarından 
vazgeçirilmeye çalışılmaktadır" şeklinde konuştu. 

Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs sorunu-
nun sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, aslında bütün 
bölge halkları için çeşitli bedelleri olduğuna inandığını 
ve bu sorunun çözümlenmesi için katkı koymaya 
çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’nin, KKTC'nin başlıca 
ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Deniz, 2017 yılında 
Ercan’dan giriş yapan 1 milyon 734 bin yolcunun 1 
milyon 324 bininin Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti.

Protokol imzalandı
Toplantı sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-

lu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu”  kurulmasına yönelik protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol ile forum kurulmasının yanı 
sıra ortak menfaatin bulunduğu ticari ve ekonomik 
konularda diyaloğu artırmak, iki taraflı ve çok taraflı 
ticaret ve yatırımları kolaylaştırmak ve iki ülke arasında 
ticaret, yatırım ve finansal akışlarda genişlemeyi teşvik 
amaçlanıyor. Protokol kapsamında kapsamlı ticaret ve 
yatırımı kolaylaştırma mekanizmaları oluşturma, bilgi 
paylaşımı, eğitim programları, teknik heyet ziyaretler 
ve konferanslar düzenlenmesi, ortak projelerin uygu-
lanması ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi öngörülüyor.
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"Kıbrıs ne kadar güçlüyse 
biz de o kadar güçlüyüz"

Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler toplantısı sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyet ile sırasıyla 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, KKTC Başbakanı Tufan Er-
hürman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü. 

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman görüşmede, Kıbrıs sorununun bir an önce 
çözülmesini istediklerini belirterek sorun çözülsün ya da çözülmesin, sosyo eko-
nomik kalkınmanın her koşulda daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, "Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz 
de o kadar güçlüyüz" ifadelerini kullanarak Kıbrıs'ta devam eden çözüm sürecin-
de Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlü kalmasının önemli olduğunu, bu bağlamda 
ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, KKTC’deki işçi ve 
işveren kuruluşlarıyla bir araya geldi

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Türkiye – AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nı oluşturan HAK- İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat, Türkiye Kamu Çalı-
şanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) Genel Başkanı 
Önder Kahveci ile TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve 
TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti 
üzerine Lefkoşa’ya gitti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 
heyet, KKTC’deki işçi ve işveren kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Özdil Nami de katıldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "İran'a uygulanacak yaptırımların Türkiye 
ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Türkiye'nin muhtemel zararlarının 
giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

“İran’a yaptırımların Türkiye'ye 
olan zararı giderilmeli”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Ateşin bizi 
yakmasını 
istemeyiz" 

ifadesini kullandı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin terörizmin finansma-
nıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardım-

cısı Marshall Billingslea ve beraberindeki heyetin katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen, ABD'nin İran politikası ve 
yaptırımlar konusunda Türk özel sektörünü bilgilendirme 
toplantısında Türkiye'nin hassasiyetlerini anlattı.

"Ticaret savaşları" kavramının gündeme gelmesinden 
rahatsızlık duyduklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, ABD'nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25'lik ilave 
verginin de hakkaniyetli olmadığını ve iki ülke arasındaki 
ittifak ruhuna uygun düşmediğini söyledi.

Söz konusu verginin, Türkiye'nin demir-çelik sektörünü 
olumsuz etkilediğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, ülkenin bu uygulamadan muaf tutulmasının hem ikili 
ticarete hem de ilişkilere katkı sağlayacağını dile getirdi. 

“Ulaşımda İran ana transit ülke konumunda”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, nükleer silah dâhil tüm 

kitle imha silahlarına da karşı çıktıklarını, özellikle böl-
gedeki nükleer silahlanmanın beraberinde getireceği 
risklerin farkında olduklarını ifade etti. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile İran 
arasında 2015'te varılan uzlaşma sonucu bu ülkeyle iş yap-

manın önündeki engellerin kaldırıldığını anımsatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz yine bu salonda, bu anlaşmayı 
ve muhtemel etkilerini konuşmuştuk ancak aradan çok 
kısa bir süre geçtikten sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptı-
rımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran, 
Türkiye'nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından ve 
önemli enerji tedarikçilerindendir" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Orta Asya 
ticaretinde ve hatta Körfez ülkelerine ulaşımında İran'ın 
ana transit ülke konumunda olduğuna dikkat çekerek, 
şunları kaydetti:

 "İran'a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomi-
sine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Geçmişte, Irak 
ve İran'a uygulanan benzer yaptırımlardan en büyük 
zararı Türkiye görmüştür. Benzer bir durum yaşamak is-
temiyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin muhtemel zararlarının 
giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin yıllardır "Batı" ile çalıştığını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ateş uzaktan güzel, hatta belki 
biraz da romantik görünür ama biz ateşin yanı başındayız. 
Ateşin bizi yakmasını istemeyiz" ifadesini kullandı.

Billingslea da toplantının basına kapalı bölümünde 
katılımcılara, ABD'nin politikaları ve İran ile ilgili hassasi-
yetlerine ilişkin bilgi verdi.

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye – AB 
KİK üyeleri 
TOBB’da buluştu

ICC Dünya Konseyi toplantısı 
Paris’te gerçekleştirildi

Türkiye – AB Karma İstişare Komite-
si (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; 

HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Memur Sendikaları Konfederasyonu (ME-
MUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türki-
ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Kon-
federasyonu (Türkiye KAMU-SEN) Genel 
Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 
TOBB’da bir araya geldi.

Çalışmaların gözden geçirildiği toplan-
tıda, güncel gelişmeler hakkında da görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, TOBB 
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, HAK-İŞ 

Genel Sekreteri Osman Yıldız, TÜRK-İŞ Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, 
TEPAV Direktörü Güven Sak ve TOBB AB 
Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu da katıldı. 

Türkiye Odalar 
ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Milletle-
rarası Ticaret Odası 
(ICC) Dünya Odalar 
Federasyonu Genel 
Konsey Üyesi Ayhan 
Zeytinoğlu, Paris’te 
gerçekleştirilen ICC 
Dünya Konseyi top-
lantısına katıldı. 

Dünya Konseyi’n-
de 92 ülkenin milli 
komitelerinden katı-
lan üyeler, ICC yeni başkanını seçti. 2009 
yılından itibaren Unilever CEO’su olarak 
görev yapan Paul Polman, ICC’nın yeni 
Başkanı oldu. 

Polman yaptığı konuşmada, “ICC için 
ve uluslararası toplum için dönüm nok-
tası niteliğindeki bir dönemde ICC yö-
netimine katılmaktan dolayı son derece 
mutluyum. Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerine ulaşmada ve her birimizin karşı 

karşıya kaldığı küresel zorluklara cevap 
vermede iş dünyasının liderlik rolünü 
alması her zamankinden daha hayatidir. 
Dünya sahnesinde iş dünyasının sesi 
olarak ICC, sosyal ve ekonomik alanlar-
da uzun dönemli kazançlar edinmek 
amacıyla iş dünyasını mobilize etmede 
kararlıdır” dedi. ICC eski Başkanı Sunil 
Bharti Mittal ise Onursal Başkan olarak 
görevine devam edecek. 

Hisarcıklıoğlu’na 
tebrik ziyareti

A lman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Dr. Markus C. Slevogt ve Yönetim 

Kurulu Muhasip Üyesi Özgür Al, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu İstanbul’daki TOBB ofisinde 
ziyaret etti.

Ziyaret esnasında TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’nu yeniden Başkanlığa seçilmesi dola-
yısıyla kutlayan Slevogt,  Alman - Türk Ticaret 
Odası ve TOBB arasında önümüzdeki dönem 
çalışma alanları konusundaki fikirlerini aktardı.


