TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye’de
uygulanan sanayi
bölgesi modelini
birçok ülkeye
transfer ettiklerini
söyledi.

“Filistin’e sanayi bölgeleri
ile katkı sağlayabiliriz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin meselesine bir Türkiye meselesi olarak baktıklarını
belirterek, “Filistinli kardeşlerimize Türk iş dünyasının dünya çapında örnek alınan en büyük
tecrübesi olan sanayi bölgeleri ile katkı sağlayabiliriz” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin Yönetimi Ulusal
Ekonomi Bakanı Abeer Odeh ve beraberindeki
heyet ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yemekte yaptığı konuşmada, siyasi bir kuruluş olmadıklarının altını çizerek,
“Filistinli kardeşlerimize iş dünyası olarak biz ne katkı yapabiliriz? Filistinli kardeşlerimize Türk iş dünyasının dünya
çapındaki en büyük tecrübesi, dünya çapında örnek
alınan bir proje olan sanayi bölgeleri ile katkı sağlayabiliriz. Türkiye’nin sanayileşmesinde en büyük araçlardan
birisi bu sanayi bölgeleriydi. Eğer Türkiye, İtalya ile Çin’in
arasındaki bölgede bir sanayi devi ülke haline geldiyse
bu sanayi bölgeleri sayesinde oldu” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Financial Times’ın her yıl
yaptığı araştırmada sanayi bölgeleri açısından Türkiye’nin
birinci sırada olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

“Bütün mesele, yatırımcının
önündeki engelleri kaldırmakta”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanayi bölgeleri ile kamunun görevlerini en aza indirgeyebildiklerini, tek pencere sistemini uyguladıklarını anlattı. Buradaki bütün
meselenin yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak ve
bürokrasi ile onları uğraştırmamak olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı, “Dünyadaki bütün yatırımcıların baktığı
iş bu. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı raporları, bürokratik engelleri en az uygulayan ülkeler yarışması. Eğer
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en öndeyseniz Dünya Bankası “Burada yatırım yapılabilir”
diyor. Sanayi bölgesi yönetimi riski omuzluyor. Sanayici
hiç kimseyle uğraşmıyor” dedi.
“Her zaman için desteğimiz
sizden yana olacaktır”
Bu tecrübeyi Filistin’e aktarmak istediklerini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Alt yapıyı yapıyoruz.
Sanayiciye arsayı teslim ediyoruz. Hatta Filistin’de ileri
giderek, bazı sanayi tesislerinin binasını dahi biz inşa
edip onlara tahsis etmeyi düşünüyoruz. Özellikle Filistin’e
yatırım için çekinip, gelmekten korkan insanlar için. Burada istenen ne? Yatırımcı devlet bürokrasisiyle uğraşmak
istemiyor. Burada sanayi bölgesi yönetimi olarak biz
uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de uygulanan
sanayi bölgesi modelini birçok ülkeye transfer ettiklerini,
Filistin’in de bundan istifade etmesini istediklerini söyledi.
İşsizliği yenecek işlerden bir tanesinin sanayi bölgelerinin kurulması olduğunu ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Sanayi bölgesi kurulup eğer orada beş bin
Filistinli kardeşime iş imkanı sağlanabilirse ne mutlu bize.
Bir Müslüman olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olarak Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğumuz katkı
bu olacak” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Filistin’e Türkiye ve dünyadan yatırımcıları çekmenin, Filistin’in siyasi meselelerinin de çözümünü kolaylaştıracağını vurgulayarak

şöyle devam etti: “Bu kapsamda Filistin’deki
siyasi çözümü kolaylaştıracak unsurlardan
bir tanesi iş dünyalarıdır. O iş dünyalarının
Filistin’de gelip yatırım yapmasıdır. Biz bu
kapsamda bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu
bize. Her zaman için desteğimiz, yardımımız sizden yana olacaktır”.
Filistin Yönetimi Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh de Türkiye ile en geç
önümüzdeki hafta yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi. Filistin’de gençlerde
işsizlik oranının yüzde 50’ye ulaşmasının
insanlık adına faciaya işaret ettiğini be-

lirten Bakan Odeh, “Türkiye’nin Cenin’de
yapacağı yatırımları memnuniyet ile karşılıyoruz” dedi. Bakan Odeh, Filistin yasalarını uluslararası yatırımlara uygun hale
getirmekte olduklarını da söyledi.
TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi
Faik Yavuz da Kudüs davasının insanlık için
bir sınav olduğunu belirterek, bu konuda
TOBB’un her zaman açık ve net tavır aldığını, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma
kararını da büyükelçiliği hizmete açma kararını da protesto ettiklerini vurguladı.
İktisadi olarak güçlü bir Filistin istedikle-

rine dikkat çeken Yavuz, “Biliyoruz ki ekonomisi gelişmiş, istihdam ve eğitim sorununu
aşmış Filistin halkı, çok daha güçlü bir şekilde, mücadelesini sürdürecektir” dedi.
Filistin iş dünyasının güçlenmesine
destek vereceklerini ve bu hedefe dönük
olarak Kudüs Tahkim Merkezi çalışmalarını
başlattıklarını ifade eden Faik Yavuz, Filistin
tüccarının, ticarette yaşayacağı ihtilafları, İsrail mahkemesinde değil, uluslararası standartlara uygun şekilde kurulan ve
işleyen bir tahkim merkezi ile çözmesini
istediklerini belirtti.

Sarp Sınır Kapısı masaya yatırıldı

Türkiye ile Avustralya
arasındaki işbirlikleri görüşüldü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gürcistan
Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti’nin Başkanı Tornike Rij-

vadze’den Sarp Sınır Kapısı’nın
Gürcistan tarafı ile ilgili bilgi aldı.
Batum’daki görüşmede sınır kapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc
Innes-Brown ile görüştü.
Türkiye ile Avustralya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Hisarcıklıoğlu, TOBB’un faaliyetleri hakkında Innes-Brown’a bilgi verdi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“80 bin civarında
Türk kökenli
Alman girişimci
Almanya’da 50
farklı sektörde
faaliyet
gösteriyor” dedi.

“Alman iş adamlarını yatırım
yapmaya davet ediyorum”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu fırsatları kaçırmayın. Alman iş adamlarını
Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye ve Almanya, Avrupa’nın iki önemli
ekonomik gücü. Dostluğumuz ve ortaklığımız köklü” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi
Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine
yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.
Korumacılık ve popülizmin iş dünyasının önündeki
en büyük engel olduğunun altını çizen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni (AB) de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan en iyi dayanışma örneği olarak gösterdi. Alman iş adamlarının 15 Temmuz darbe girişiminde
Türkiye’nin yanında yer alarak yatırımlarına devam ettiğini
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
"Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır.
Bir numaralı ticaret ortağı. Ticaret hacmimiz yaklaşık 35
milyar Euro'dur. Aynı zamanda Almanya, Türkiye’deki en
önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman serma-
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yeli şirket, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2002-2017
arasında Almanya’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı
yatırım tutarı 8 milyar Euro’ya ulaşmıştır. Aynı dönemde
Türkiye’den Almanya’ya 2 milyar Euro civarında doğrudan
yatırım gerçekleşmiştir.
Almanya’da yaşayan 3.5 milyon civarındaki, büyük
çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türkler, ülkelerimiz
arasında köprü görevini yerine getiriyor. Onların Alman
toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla
gurur duyuyoruz. Türk insanının en büyük özelliğini bu 3.5
milyon insanda görebilirsiniz. Dün işçi olarak gelenlerin
torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor,
üretim tesisi kuruyor. Bu büyük başarı. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı
sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci,
Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 2017 yılı
itibarıyla, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar

Euro ciro gerçekleştiriyor. Almanya da kazanıyor, Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar.
Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam
sağlıyor."
"Türkiye’ye güvenmeye devam edin"
Türkiye’nin Avrupa ile entegre hale gelmiş olmasının, bu dönemde hem Türkiye,
hem de başta Almanya olmak üzere tüm
Avrupa için önemli olduğunu vurgulayan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bununla ilgi
tek bir çarpıcı örnek vereyim. Bugün AB
en çok otomobili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz, Türkiye’den. Japonya bizim
arkamızda ikinci sırada, Kore üçüncü, ABD
ise beşinci. Öte taraftan, AB’nin en çok oto
ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve
Çin’den sonra üçüncü sırada. İki ülkenin
ekonomisi birbiriyle iç içe. Beraber çalışırsak, kazanırız. Yani gerçekten birbirimizin
ortağı durumundayız, birbirimize destek
olup birlikte kazanmalıyız” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük
Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacağına işaret ederek, "Dün Türkiye’ye güvenip yatırım
yapanlar kazandı. İş birliğimizi, ticaretimizi
artırmaya devam edelim. Bu fırsatları kaçırmayın. Alman iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye ve
Almanya Avrupa’nın iki önemli ekonomik
gücü. Dostluğumuz ve ortaklığımız köklü.
Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının
kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye
devam edin" mesajını verdi.
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği
(DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu gibi günlerin önemine dikkati çekerek, ''Bugün Alman
ekonomisinin evini sizlere açtığımız gibi
yüreğimizi de açtık'' ifadesini kullandı.
Schweitzer, küreselleşme ve dijitalleşme çağında çoğu ekonominin korumacılığa dönüş yönünde olduğuna dikkati
çekerek, bunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal
Aydın da ''Sadece ekonomik alanda değil
bizlerin, Türklerin ve Almanların daha fazla
konuşması ve diyalog içinde olması gerekiyor” dedi.
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı
Steven Young da “Bugün 19 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 41 ülkeye Türkiye’den ihraç
ediyoruz” diye konuştu.

TATSO Genel Kurulu
Berlin’de yapıldı

T

AHK Türkiye Başkanı Markus Slevogt ise
kriz kelimesini kullanmayı basının çok sevdiğini vurgulayarak, “Biz Türkiye’yi biliyoruz.
Ekonomisinin ne kadar sağlam temellere
dayandığını biliyoruz” dedi.
TATSO Başkanı Rolf A. Königs de şunları kaydetti: “Benim çok sevdiğim bir söz
vardır. ‘Biz ticaret yapmıyoruz, iş yapıyoruz’.
Türkiye’deki işlerim bugün 400 bin kişiye
istihdam sağlıyor ve ben TL’nin değer kaybetmesiyle yaratılan zorlu şartlara prim
vermememiz gerektiğini düşünüyorum”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığında iş adamlarından oluşan heyet,
Berlin'de temaslarda bulundu. Türkiye ve
Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu
kuruluşlarının katılımıyla yapılan oturumlarda, yatırımlarda karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri paylaşıldı.
TOBB'un Almanya temaslarını Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri izledi. Eylül ay içinde önce Bakan
Albayrak ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gelerek siyasi, güvenlik,
diplomatik ve ekonomik alanlarda görüşmeler yaptı ve çeşitli anlaşmalara imza attı.

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) üyesi Oda/Borsa
başkanlarından oluşan yaklaşık 100
kişilik TOBB heyeti ile birlikte, Berlin'de
gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve
Sanayi Odası 13. Olağan Genel Kurul
toplantısına katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Türkiye ile Almanya arasında
bir köprü görevi üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, girişimciliği
özendirmeyi ve Almanya’da faaliyet
gösteren üyelerine hizmet sunmayı
amaçladığını söyledi.
Almanya’da iş yapmak isteyen
Türkiye’deki girişimcilere de yardımcı
olmayı hedeflediklerini anlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu beklentiyle,
TOBB ve Türkiye’den 141 Oda ve Borsamız, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasına üye oldu. Burası, Türk iş dünyası ve
Oda ve Borsa camiası için son derece
önemlidir. O nedenle bu Genel Kurula,
ülkemizden geniş bir üst düzey heyetle
iştirak ettik. Bu vesileyle, Odanın kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine
teşekkür ediyorum” dedi.

Örnek proje
TATSO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurt dışı yapılanma çalışmalarının örnek projesi olduğunu
belirten TOBB Başkanı, “Buradan edindiğimiz tecrübeyle, yurt dışı yapılanma
çalışmalarımız devam etti ve büyüdü.
Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan, KKTC,
Kırgızistan ile de, İkili Oda kurmuş durumdayız. Ayrıca, Türk-Arap Odası ve
Türk-Afrika Odasını da kurarak faaliyete
geçirdik. Tüm bunlar, Oda-Borsa sistemimizin yurt dışı networkünü daha da
kuvvetlendirdi” şeklinde konuştu.
TATSO Başkanı Rolf Konigs de
TOBB’un ve Oda/Borsaların TATSO’ya
verdiği destekler için teşekkür ederek,
bu desteğin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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