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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Daha fazla ticaret yapın. 
Zarar kârın kardeşidir. ‘Zarar ettik, ederiz’ diye korkmayın. Yine deneyin, yine yapın. 
Zenginlik ancak bu yolla olur” diye konuştu.

“Daha fazla ticaret yapın
‘zarar ederiz’ diye korkmayın”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

zenginliği 

ancak ticaret 

ve üretimle 

gelebileceğine 

dikkat çekti

2
0. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’nın 

katılımcılarıyla bir araya gelen Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, etkinliği çok önemsediklerini belirterek, girişim-

ciliğin önemini vurguladı. Ankara, Edirne, Tekirdağ ve 

İstanbul’da gerçekleşecek programa 20 ülkeden yaklaşık 

50 iş insanı iştirak etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkçe konuşan işa-

damlarından oluşan heyeti kabul etmekten ve onlara ev 

sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, 

Atlantik Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na kadar çok 

geniş bir havzada Türkçe konuşarak seyahat edilebildi-

ğine işaret etti. Dilde, fikirde ve işte birlikteliğin önemine 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyada iki önemli 

trend var. Birincisi; şehirler artık ülkelerin önüne geçti. 

Ülkeler değil, şehirler marka haline geliyor. 1 milyonun 

üzerinde nüfusu olan şehir sayısı 1950’li yıllarda 77 iken 

bugün 436’ya yükseldi. Şehirler birbiriyle yarış ediyor. 

Buna dikkat edin. İkincisi de ABD Merkez Bankası’nın son 

dönemde aldığı kararlar. ABD Merkez Bankası faizleri artı-

rınca dolaşımdaki para azalıyor. Düşürünce dolaşımdaki 

para artıyor. Para az olunca iş yapma ve ticaret yapma 

şansı yükseliyor. 2008’deki krizde ABD sıfır faizle para 

dağıttı ama şimdi tekrar parayı sıkılaştırdı. Bu da ticaret 

yapmanın önündeki engellerden” dedi.

“Özal, ‘Gidin dünyaya mal satın’ dedi”

Anadolu’nun karma bir yapısı olduğundan söz eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de Gürcistan’da-

kinden fazla Gürcü yaşadığı örneğini verdi. 1912’de bir 

İngiliz yazarın Türklerle ilgili bir değerlendirmesinden 

söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yazarın tespiti-

ne göre; Türkler öncelikle asker, sonra bürokrat olmak 

istiyor. En son olmak istedikleri şey ise girişimcilik. O 

dönemde sanki müteşebbis olmak ayıplanıyordu. Bu 

düşünceyi Özal ile birlikte değiştirdik. Türkiye 1980’e 

kadar içine kapanık bir ekonomiydi. İhracatımız 3 milyar 

dolar, turist sayımız 300 bindi. Allah rahmet eylesin Tur-

gut Özal,  bize ‘Gidin dünyaya mal satın’ dedi. Önümüzü 

açtı. Bugün 170 milyar dolar ihracat, 40 milyon turist 

noktasına geldik” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuk girişimcilere ço-

cuklarını ve yakınlarını da girişimci olmaya özendirmeleri 

çağrısında bulundu. “Para girişimcilikte” diyen TOBB Baş-

kanı, ancak ticaret ve üretimle zenginliğin gelebileceğine 

dikkat çekti. Türkiye’nin girişimci gücünü öven TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa’daki her üç televizyon ve 

beyaz eşyadan birinin Türk malı olduğuna vurgu yaparak, 

“Daha fazla ticaret yapın. Zarar kârın kardeşidir. ‘Zarar ettik, 

ederiz’ diye korkmayın. Yine deneyin, yine yapın. Zengin-

lik ancak bu yolla olur” ifadesini kullandı.

TOBB ULUSLARARASI
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“Tarım ürünlerinde işbirliği yapmak istiyoruz”

MAKHAMAD ILYASOV / RUSYA FEDERASYONU
Başta Türkiye olmak üzere Irak, İran ve Vietnam’a buğday,  hububat ve 

bakliyat ihracatı yapan şirket sahibiyim. Rusya’dan beş kişi geldik. Türkiye 
başta olmak üzere Irak ve birçok ülkeye mal satıyoruz. Tarım ürünleri ithalatı 
yapan şirketlerle işbirliği yapmak istiyoruz. TOBB’un ve Türkiye’nin böyle bir 
organizasyon yapmasından çok memnun olduk. Burada yaklaşık 50 kişiyiz. 
Çok güzel bir tanışma ve kaynaşma imkânı verdi. Ticareti geliştirme açısından 
bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

“Katılımcılarla görüşüp bilgimizi artırıyoruz”

ZAHRA ROSTAMI / İRAN
Ben Zohreh Zrostami ile ikiz kardeşim, aynı sektörde beraber çalışıyorum. Urimi-

ye’de bulunan fabrikamızda dorse, dingil ve yedek parça üretimi yapan aile şirketimiz 
var. Organizasyondan çok memnunuz. Burada diğer katılımcılarla görüşüp bilgimizi 
artırıyoruz. Tedarikçilerle görüşüyoruz. TOBB’a çok teşekkür ediyoruz.

“Dorse aksesuar ve dingil aksamı üretimi ile ilgileniyoruz”

ZOHREH  ROSTAMI / İRAN
Urimiye’de bulunan fabrikalarda dorse, dingil ve yedek parça üretimi yapan aile şirketinde üst 

düzey yönetici olarak görev yapıyorum. İhracat ve ithalat yapıyoruz. Başkent Tahran’da satış sonrası 
hizmet sunan mağaza ve servis alanı işletmekteyiz. Genelde Türkiye’deki tedarikçilerden alışveriş yapı-

yoruz. Sürekli gidip geldiğimiz için Türkçemiz de ilerledi. İran’ın Azerilerindeniz. Geçen sene mimar-
lıktan mezun oldum, ancak baba mesleğimizi yapmak istedik. Şirketimizin Mersin’de de yedek parça 

fabrikası bulunuyor. Yine yakın zamanlarda İstanbul’da bir şirket kurduk. Urimiye Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesiyiz. Dorse aksesuar ve dingil aksamı üreticileri ile görüşmek isteriz.

“Gürcistan’a ilgi duyanlarla  işbirliği yapmak istiyorum”

PAATA SARISHVILI / GÜRCİSTAN
Lojistik sektöründe faaliyet gösteren, nakliyat, depo tedarik zinciri yönetimi yapan 
uluslararası lojistik firması DLH’nin Gürcistan şirketinin üst düzey yöneticisiyim. Bu 

organizasyona ilk defa katılıyorum. Çok güzel bir imkân yaratıldığını düşünüyorum. İş 
adamları ile tanışma fırsatı buldum. Daha önce de Türkiye’de uzun yıllar bulunmuş-

tum. Türkiye bizim çok önemli ekonomi partneri. Gürcistan-Amerikan Ticaret Odası ve 
MÜSİAD Gürcistan Derneği üyesiyim. Gürcistan pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile 

işbirliği yapmak istiyorum. 

“Yeni yatırımlar için önemli bir fırsat sunuyor”

MOHAMMAD OSMAN GHAZANFAR / AFGANİSTAN
Programa Afganistan’dan katıldım. Petrol ticareti, petrol rafinerisi, bankacılık, lojistik, 

ihracat, inşaat, hayvancılık, lojistik ve medya sektöründe faaliyet gösteren holding sahibi ve 
üst düzey yöneticiyim. Türkiye’den malzemeler alıyoruz. Türkiye ile sürekli bağlantılarımız 
var. TOBB’un bu programı için teşekkür ediyorum. Çok faydalı görüşmeler yapıyoruz. Yeni 
bağlantılar, yeni yatırımlar için önemli bir fırsat sunduğunu görüyorum. Petrol ve türevleri, 
ithalat, ihracat, bankacılık, tarım ve hayvancılık, genel ticaret konularında işbirliği yapmak 
ve Afganistan pazarına ilgi duyan tüm firmalarla görüşmek istiyorum.



EKONOMİK FORUM38

TOBB ULUSLARARASI

“Daha önce de bu programın faydasını görmüştüm”

MOHAMMAD JAWID MUKHTAR / AFGANİSTAN
Afganistan, Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye’de inşaat, 

makine, kimya endüstrisi, plastik sanayi-PVC, bilişim, lojistik, genel ticaret ve eğitim sektörlerinde faali-
yet gösteren bir şirketler grubunun sahibiyim. Grubumuz, inşaat malzemeleri ithalat ve ihracatı yapan, 
dayanıklı tüketim ev aletleri imalatı ve ithalatı yapan, Toyota Afganistan ana bayiliğini üstlenmiş olan 
kolej düzeyinde Türkçe eğitim veren ilkokul ve ortaokulu olan bir kuruluş. Afganistan Ticaret Odası, İs-
tanbul Ticaret Odası, BAE Ticaret Odası ve Duşanbe Ticaret Odası üyesiyiz. Daha önce de bu programa 
katılmış ve çok faydasını görmüştüm. Yine öyle olacağını düşünüyorum. İnşaat, makine, endüstriyel ev 
aletleri ve eğitim sektörlerindeki firmalarla işbirliği yapmak istiyorum. 

“İlk defa Ankara’ya geldim, amacım network oluşturmak”

ENİ SERBO / ARNAVUTLUK
Arnavutluk’tan turizm sektöründen geldim. Otelimiz var. Türkiye ve İstanbul’dan malzemeler 

alıyoruz. İlk defa Ankara’ya geldim. Amacım network oluşturmak. Burada kendi evimizde gibiyiz. Biz 
Türkiye’yi ağabey gibi görüyoruz. Çok Türk müşterimiz var Tiran’da. Otel, lokanta ve SPA merkezinden 
oluşan turistik tesis sahibi ve yöneticisiyim. Tiran Ticaret Odası ve Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesiyim. Başta seyahat acenteleri olmak üzere, turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, lokan-
ta ve SPA işletmecisi şirketlerle işbirliği yapmak isterim. 

“Hukuki konular ve tercümede köprü kurmak istiyoruz”

SAULE TASTANBEKOVA / KAZAKİSTAN
Kazakistan’dan geldim. Hukuk, tercüme, yatırım projeleri konularında danışmanlık hizmeti veren 

şirkette yöneticiyim. İki ülke arasında birçok işbirliği var. Türk dünyası ülkeleri arasında uluslararası 
hukukun gelişmesi ve avukatlık hizmetlerinde güçbirliği kurulması için çalışmalar yapmaktayız.  

Türkiye ve Kazakistan arasında başta hukuki konular olmak üzere, tercüme hizmetleri, şirket kuruluşu, 
ortak yatırım projeleri geliştirilmesi konularında yardımcı olmak, köprü kurmak istiyoruz. Kazakistan 

pazarına ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen sektör temsilcileri ile görüşmek isterim. Türkiye ve Ka-
zakistan’ın iki güvenli ülke olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman çok destek 

olmuştur. Çok seviyoruz ülkenizi.

“Ticareti daha da geliştirmek adına güzel bir fırsat”

ABDULQADER SHAHEEN QADER / IRAK
Irak’ın Kerkük şehrinden bu organizasyona katıldım. Çok güzel bir birliktelik var burada. 

Ticareti daha da geliştirmek adına güzel bir fırsat. Bizim ticaret anlamında sıkıntılarımız var. Habur 
ve Irak’ın ortasında iki tane gümrük var. Mallar doğru dürüst gümrüklenemeyince sıkıntı yaşıyo-
ruz. Bunların düzelmesini diliyoruz. İnşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren, turizm, nakliye 
ve dış ticaretle uğraşan döviz bürosu işleten şirket sahibiyim. Irak İşadamları Birliği üyesiyim. Irak 

pazarına ilgi duyan tüm sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak isterim.

“Türkiye ve Balkanlarla sürekli ticaretimiz var”

KEMAL MRKONJA  / BOSNA –HERSEK
Bosna Hersek’ten katıldım. Bilişim, elektrik, elektronik, bilgisayar,  kablo, telekomünikas-

yon konularında faaliyet gösteren şirket sahibiyim. TÜMED,  IEEE, TRAFIC TECH. IBT üyesidir. 
Türkiye ve Balkanlarla sürekli ticaretimiz var. TOBB’un bu platformunu çok beğendim. Ortak 
dille, ulaşamayacağımız noktaları burada görebiliyoruz. Yeni işler için katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Türkiye’deki ekonomik sıkıntıyı Balkanlarda da hissediyoruz ama daha iyi 
olacağına gönülden inanıyoruz. Bosna Hersek ve Balkan ülkeleri pazarına ilgi duyan sektör 
temsilcileri ile işbirliği yapmak istiyoruz.
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 “Türkiye için 
Kanada öncelikli 
ülkeler arasında 
yer alıyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Tamer Kıran, Türkiye - Kana-

da Enerji ve Altyapı Forumu’nun açılışında 

yaptığı konuşmada, 2018 yılının Türkiye ve 

Kanada arasında diplomatik ilişkilerin tesis 

edilmesinin 75’inci yılı olduğunu anımsattı.

Türkiye ve Kanada’nın, NATO kapsamın-

da iki müttefik ülke olarak, birçok uluslarara-

sı sorunda birlikte hareket ettiğini belirten 

Tamer Kıran, “Ülkelerimiz arasında iktisadi 

ilişkiler, giderek gelişim süreci içindedir. 

Kanada Hükümeti ve Hükümetimiz ikili 

iktisadi ilişkileri geliştirmeye dönük bir dizi 

adım atıyor” dedi.

Kıran, Türkiye için Kanada’nın “öncelikli 

ülkeler”’ arasında yer aldığını vurgulayarak, 

“Canada’s Global Market’s Plan, Türkiye’yi 

‘top emerging’ market olarak tanımlamıştır. 

Export Development Canada, Türkiye’yi 

Kanada için stratejik piyasa olarak belirle-

miştir. Bölgesel merkezini İstanbul olarak 

belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

Bütün iyi stratejik adımlar ve girişimlere 

rağmen, Türkiye ve Kanada arasındaki ikti-

sadi ilişki düzeyinin iki ülkenin potansiyelin-

den çok uzak olduğuna dikkat çeken Tamer 

Kıran şunları kaydetti: “Kanada, Türkiye’nin 

ithalatında 22, ihracatında ise 35 inci sırada 

yer almaktadır. Türkiye Kanada’nın ticaret 

ortakları arasında ancak 22’inci sırada yer 

almaktadır. Türkiye-Kanada ikili ticaret hac-

mi giderek hızlı bir gelişme sürecindedir. 

Ticaret hacmi 2017 yılında 4 milyar dolar 

düzeyine ulaşmıştır. Bu yılın ilk sekiz ayında, 

ticaret hacmi 3.2 milyar dolar seviyesine 

yükselmiştir. Bu gelişme ümit vericidir. Karşı-

lıklı çabaların başarılı olduğunu göstermek-

tedir. İkili ticaret hacminin artması yanında, 

ticarete konu olan ürün de çeşitlenmek-

tedir. Türkiye Kanada’ya geleneksel olarak 

ihraç ettiği çelik, tekstil ve fındık yanında, 

artık otomobil, gemi, buzdolabı gibi daha 

teknolojik ürünler ihraç etmeye başlamıştır. 

Öte yandan Kanada ile iş yapan Türk 

firmalarının sayısı giderek artmaktadır. 

Örneğin 2017 yılında 4 bin 500 civarında 

firma Kanada ile ticaret yapmıştır. Öte yan-

dan, 12 civarında Kanadalı firma Türkiye’de 

madencilik sektöründe başarılı bir faaliyet 

içerisindedir. İkili ticari ilişkilerde iyi bir ivme 

yakaladığımızı düşünüyoruz”. Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği olarak, geçen yıl Kanada’ya 

gerçekleştirdikleri ziyaretin faydalı geçtiğini 

ifade eden Kıran, aynı şekilde Kanada’dan 

ağırladıkları heyetleri bundan sonra da sür-

dürmek, yeni sektör alanlarını bu işbirliğine 

dahil etmek istediklerini söyledi. Tamer Kı-

ran, bu alanda, alt yapı ve enerji ciddi po-

tansiyel içerdiğini vurguladı. 

“İki ülke tecrübelerini birleştirmeli”

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris 

Cooter ise Türkiye ve Kanada’nın diplomatik 

ilişkilerinin 75. yılına değinerek, üçüncü dün-

ya ülkelerinde Türkiye ile başarılı işbirlikleri 

kurulabileceğinden bahsetti.

Türkiye’nin inşaat sektöründe, Kana-

da’nın da teknoloji, savunma sanayi ve 

genetik gibi konularda başarılarına deği-

nen Cooter, iki ülkenin uzmanlıklarını ve 

tecrübesini birleştirerek önemli başlan-

gıçların yapılabileceğini belirtti. Büyükelçi 

ayrıca dünyanın her yerinde TOBB gibi 

ticari kuruluşların olduğunu ancak sadece 

TOBB Başkanı’nın geçtiğimiz yıl Kanada’ya 

ziyaret gerçekleştirdiğine değinerek teşek-

kürlerini sundu.

Brexit sonrasında Birleşik Krallık 

ile ilişkiler görüşüldü

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Tamer Kıran, Birleşik Krallık Başbakanlı-

ğı Ticaret Elçisi Lord Janvrin ile bir görüşme 

gerçekleştirdi.

Görüşmede Lord Janvrin’e Birleşik Kral-

lık Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

Paul Hardy, Ticaret Ataşesi David Machin ve 

Ticaret Danışmanı Merve Gökben eşlik etti.

Toplantıda Brexit sonrasında Türkiye ve 

Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin 

geliştirilmesi ve ikili ekonomik ilişkilerin 

daha ileri bir seviyeye taşınması için na-

sıl bir yol izlenmesi gerektiği konuları ele 

alındı. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğuna dikkat çekerek, ABD’li 
şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya ve daha fazla işbirliği içinde bulunmaya çağırdı. 

“ABD’li şirketlerin Türkiye’de 
yatırım yapmasını bekliyoruz”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Türkiye’nin 

yatırımlar için 

fırsatlar ülkesi 

olduğunu 

kaydetti.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

New York’ta TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından dü-

zenlenen yuvarlak masa toplantısında ABD’li şirketlerle 

biraraya geldi. 

Yoğun ilgi gören toplantıda Türkiye’deki yatırım orta-

mına ilişkin bilgilendirmede bulunan Ruhsar Pekcan, Berat 

Albayrak ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD’li şirketlerin 

sorularını yanıtladı.

Toplantının açılış bölümünde konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğuna vurgu 

yaparak, ABD’li şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya ve 

Türkiye ile daha fazla iş yapmaya çağırdı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, korumacı 

politikaların ve ABD yönetiminin bazı Bakanlara uyguladığı 

yaptırımların karşılıklı iktisadi ilişkilere etkilerinden söz etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak da konuşmalarında Türkiye’de iş 

yapmanın avantajlarına vurgu yaparak, ABD’li şirketleri 

Türkiye ile daha fazla iş yapmaya davet etti.

Yeni Ekonomi Programı hakkında bilgi veren Bakan 

Albayrak, programın istikrar, disiplin ve dönüşüm ilkeleri 

üzerine oturtulduğunu söyledi. Türkiye’nin, kamu, özel 

sektör ve hane halkı borçlanmasında, küresel ortalamanın 

altında olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak, bakanlığı 

döneminde, cari işlemler açığının azaltılmasında somut 

gelişmeler yaşandığını anlattı. 

Bakan Albayrak, son iki ayda ihracatın ithalatı karşılama 

oranında geçen yıla göre önemli bir iyileşme olduğunu 

belirtti. Bakan Albayrak, 15 Temmuz’da ve sonrasında ya-

şananların ABD’de yeterince anlaşılamadığını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye’ye daha fazla 

teknoloji yatırımı ve Ar-Ge çekmek istediklerini belirterek, 

“teknoloji serbest bölgesi” çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD Ticaret Odası Başkan Vekili Khush Choksy ise 

konuşmasında, TOBB-ABD Ticaret Odası ortaklığına du-

yulan güvenin altını çizerken, Türkiye’de iş yapan ABD’li 

şirketlerin ve ABD Ticaret Odası’nın Türkiye ile ilişkilere 

verdikleri önemi anlattı. Choksy, sorunların çözülmesine 

yönelik atılacak adımların, yapılacak jestlerin iktisadi ilişkile-

rin yeniden canlanmasına ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

Toplantı sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD 

Ticaret Odası Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Myron Brilliant ile Türkiye ve Ortadoğu’dan 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile bir araya 

geldi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınarak, iki 

ülke arasında yaşanan gerginlik ve iş dünyası olarak yapı-

lan lobi çalışmalarının önemi vurgulandı. Ayrıca, TOBB ile 

ABD Ticaret Odası arasındaki işbirliği protokolü süresinin 

uzatılması üzerinde görüş birliğine varıldı.

TOBB ULUSLARARASI
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R omanya Başbakanı Viorica Dancila, beraberinde 

Başbakan Yardımcısı Ana Birchall, Milli Savunma 

Bakanı Mihai Viorel Fifor, Finans Bakanı Eugen Orlando 

Teodorovici, Ulaştırma Bakanı Lucian Şova, AB Fonları 

Bakanı ve Eğitim Bakan Vekili Rovana Plumb, İş Ortamı, 

Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea, Sağlık 

Bakanı Sorina Pitea’dan oluşan bir heyetle TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz’un 

da iştirak ettiği toplantıda ayrıca Romanya Ankara Bü-

yükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ve Bükreş Büyükelçisi 

Koray Ertaş da hazır bulundu. İki ülke arasındaki siyasi 

ve ekonomik ilişkilerin çok iyi bir seviyede olmasından 

duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Dancila, 

“Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban 

için kullandığınız dostum kelimesini, artık ben ve burada-

ki Bakanlarım için de kullanabilirsiniz. Romanya’da kapılar 

sizlere sonuna kadar açık” dedi.

Türk özel sektör temsilcilerinin Romanya’da her ge-

çen gün artan etkinliğinden mutluluk duyduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise “Bugün Ankara’ya 

gerçekleştirdiğiniz yarım günlük ziyaretinizde zaman 

ayırıp da bizi de ziyaret etmiş olmanız bizim için bir 

onurdur. Türk özel sektörü her zaman Romanya ile ticaret 

yapmaktan kazançlı çıkmıştır ve bu işbirliği katlanarak 

devam edecektir” şeklinde konuştu.

Romanya Başbakanı Ana 
Dancila TOBB’u ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın önde 
gelen yatırımcıları ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan-

lığında Berlin’de gerçekleştirilen yuvarlak 

masa toplantısına katılarak, Almanya’nın 

önde gelen firmaları ile bir araya geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şirket yöneticilerinin, Türk ekonomisine iliş-

kin sorularını yanıtladı.

Türkiye’ye yatırım yapanların bugüne 

kadar hep kazandığının altını çizen Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da ulus-

lararası yatırımcıların kazanmaya devam 

edeceğini belirtti.

Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri 

ise Türkiye’de yatırım planlarına ilişkin bilgi 

vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu 

yatırımlar için destek istedi.

Görüşmede, Alman Sanayi ve Ticaret 

Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schwe-

itzer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus 

C. Slevogt da hazır bulundu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası arasında kurulan ‘Türkiye-KK-

TC Ticaret Odası Forumu Türk Tara-

fı birinci toplantısı’, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu 

başkanlığında 12 Ekim 2018 tarihin-

de TOBB’da gerçekleştirildi. Görev 

dağılımın yapıldığı toplantıda, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokma-

noğlu, Türkiye-KKTC Ticaret Odası 

Forumu Başkanlığı’na Ayla Harp, 

Feridun Torunoğlu ve İbrahim Taşel 

başkan yardımcılıklarına seçildi.

Toplantıda, Türkiye-KKTC Tica-

ret Odası Forumu 2018-2019 yılı 

öncelikleri ve çalışma takvimi ele 

alındı.

Lokmanoğlu, Türkiye-KKTC Ticaret 

Odası Forumu Başkanlığı’na seçildi
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TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Halim Mete, “ ECOTA’yı bir türlü hayata geçiremedik. 
Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini konuşuyor ve anlatıyoruz. Ama bir türlü yol 
alamıyoruz. Bu konuda artık harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

“ECOTA’yı öncelikli olarak
hayata geçirmemiz lazım”

 Halim Mete, “Mal 

satabileceğimiz 

3.5 milyar insan 

hemen yanı 

başımızda hazır 

duruyor” diye 

konuştu.

T
ürkmenistan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 

bölgesindeki enerji projelerinin tanıtılması ama-

cıyla, TOBB İstanbul Hizmet binasında “EİT Böl-

gesi’nin Gelişiminde Enerji Projelerinin Rolü & TAPİ ve 

Türkmenistan Projeleri” konferansı düzenlendi.

Konferansın açılışında TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi 

Halim Mete’nin yarı sıra; TOBB Başkan Özel Müşaviri 

Bahri Can Çalıcıoğlu, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhat-

tacaryya, Pakistan Büyükelçisi Muhammad S. S. Qazi ve 

Afganistan Ticaret Ataşesi Abdul Qayoom Bassam birer 

konuşma yaptı.

TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Halim Mete konuş-

masında Mart 2017 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilen 

EİT TSO 16. Genel Kurulu’nda, EİT TSO Sekretaryası’nın 

2018-2021 yıllarında TOBB tarafından yürütülmesinin 

kararlaştırıldığını hatırlatarak, enerji konusunun bölge 

açısından önemine değindi.

Türkmenistan’ın Türkiye açısından dostluğun, kardeş-

liğin ve yarenliğin çok eskilere dayandığı bir ülke olduğu-

na vurgu yapan Mete, “Çok şükür Türkiye ile Türkmenistan 

ilişkilerinde adeta altın çağı yaşıyoruz. Bu ilişkileri daha da 

geliştirme, somut sonuçlar elde etme noktasında karşılıklı 

olarak hem fikiriz” diye konuştu.

Dünya petrol rezervlerinin yüzde 15’i, doğalgaz re-

zervlerinin ise yüzde 24’ünün ECO bölgesinde bulundu-

ğuna dikkat çeken Halim Mete, Asya ile Avrupa arasındaki 

bütün enerji koridorları ve bütün ticaret koridorlarının bu 

coğrafyadan geçtiğini söyledi. Halim Mete şöyle konuştu: 

“Dünya nüfusunun tam yarısı, yani 3.5 milyar insan ECO 

bölgesinin doğrudan sınır komşusu olduğu ülkelerde 

yaşıyor. Mal satabileceğimiz 3.5 milyar insan hemen yanı 

başımızda hazır duruyor.

Dünyada bu kadar avantajlı başka bir coğrafya yok. 

Tarih boyunca dünyanın en zengin coğrafyası ECO böl-

gesiydi. Çünkü bu topraklarda ticaret vardı. Bu coğrafya 

dünya ticaretinin yarıdan fazlasına hükmediyordu. Bu-

gün, birbirimizle yaptığımız ticaret, toplam ticaretimizin 

sadece yüzde 8.7’nin biraz üzerinde. Maalesef bu bölge-

nin potansiyelini yeterince kullanamıyoruz. Bu bölgeyi 

hem bölgedeki ülkeler arası ticarete hem de bölgeyi 

dünya ile ticarete açmak zorundayız. Kazanmak istiyorsak 

çok hızlı hareket etmek zorundayız.”

TOBB ULUSLARARASI
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E urochambres Avrupa Şirketler 

Meclisi’ne katılmak üzere Brük-

sel’de bulunan TOBB ve Polonya Ti-

caret Odası heyetleri TOBB Brüksel 

Temsilciliği’nde bir araya gelerek bir 

görüşme gerçekleştirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun 

başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Hakan Ülken, TOBB AB Uyum 

Komisyonu Başkanı Göksel Başar, 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Türker Ateş, Ispar-

ta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı 

Başkanı Mülkiye Aytar ve TOBB Dış 

Ekonomi Daire Başkan Vekili ve AB 

Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu’nun 

yer aldığı TOBB heyeti, Polonya Tica-

ret Odası Başkan Yardımcısı Marek 

Kloczko’nun başkanlığındaki Polon-

ya heyetiyle iki ülke ekonomisini ele 

alarak, ekonomik ve ticari işbirliğinin 

artırılmasına ilişkin görüş alışverişin-

de bulundu. 

Toplantının ardından heyet üye-

leri birebir görüşme gerçekleştirerek 

sektör ve firmalar arası işbirliği im-

kânlarını ele aldı. 

 ECOTA için çağrı

Yıllardır en çok önem verdikleri konunun ECOTA 

olduğundan söz eden Mete, “Ticari İşbirliği Çerçeve 

Anlaşması’nın bir maddesine göre, anlaşmaya taraf 

ülkeler, makul bir süre içerisinde, tarife-dışı engelle-

rin aşamalı olarak kaldırılmasını ve tarifelerin giderek 

azaltılmasını öngören EİT Ticaret Anlaşması’na katıl-

mayı kabul etmişlerdir. Bunun üzerine, Tarife ve Tarife 

Dışı Engeller Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu bün-

yesinde Taslak ECOTA Anlaşması Metni hazırlanmış 

ve 17 Temmuz 2003 tarihinde Pakistan’ın başkenti 

İslamabad’da gerçekleştirilen 2. Dış Ticaret Bakanları 

Toplantısı’nda ülkemiz, Afganistan, İran, Pakistan ve 

Tacikistan tarafından imzalanmıştır. Ancak ECOTA’yı 

bir türlü hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA’ya 

taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. Yıllardır hepimiz 

bu anlaşmaların önemini konuşuyor ve anlatıyo-

ruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz. Bu konuda artık 

harekete geçmeliyiz. Belli ki bu konuda bilgi veya 

irade eksikliğimiz var.  Şunu unutmayalım, korumacı 

politikalar zenginliği artırmaz, tam tersine azaltır. 

Bölgemiz için bu çok önemli” dedi.

 

Hindistan, işbirliği istiyor

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacaryya ise 

konuşmasında Hindistan’ın EİT ülkesi olmamasına 

rağmen bölgedeki başta TAPİ olmak üzere enerji 

projelerine büyük önem verdiğini aktardı. Hindis-

tan’ın çok önemli değişimler ve gelişimler kaydetti-

ğini belirten Büyükelçi, 1 milyar 250 milyon nüfuslu 

ülkelerinin çok olgun bir ekonomiye sahip olduğunu 

anlattı. Bhattacaryya, dünyada en hızlı büyüyen 

ekonomiye sahip olduklarının altını çizerken, “Biz iş 

yapmayı, para kazanmayı ve dostluklar kurmayı sevi-

yoruz. İnovasyona inanıyoruz. Hükümetimiz üretime 

odaklandı” ifadesini kullandı.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad S. S. Qazi de 

207 milyon nüfusa sahip ülkelerinin ihtiyaç ve talep-

lerinin giderek attığına işaret etti ve enerji konusuna 

verdikleri önemi belirtti. Büyükelçi Qazi, Orta Asya’da 

enerji konusunda çok büyük bir potansiyel bulundu-

ğuna değinerek, enerji açığı bulunan ülkeleri için bu 

projelerin değerli olduğundan söz etti.

“Afganistan bir geçiş ülkesi”

Afganistan Ticaret Ataşesi Abdul Qayoom Bas-

sam da sunumunda, Afganistan’ın bir geçiş ülkesi 

olduğuna değinerek, başta TAPI projesi olmak 

üzere bölgedeki enerji projeleri hakkında detaylı 

bilgiler verdi.

EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı 

Burhanettin Aktaş, bankalarının çalışmaları hakkında 

katılımcıları bilgilendirdi. TOBB Başkan Özel Müşaviri 

Bahri Can Çalıcıoğlu ise EİT’in tarihine ve çalışmaları-

na ilişkin değerlendirmelerini anlattı.

TOBB ve Polonya Ticaret Odası 
heyetleri Brüksel’de bir araya geldi

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Salih Zeki Murzioğ-

lu başkanlığındaki TOBB Heyeti, 

Avrupa Parlamentosu Genel Kurul 

Salonu’nda gerçekleştirilen Avrupa 

Şirketler Meclisi’ne katıldı. Euroc-

hambres’ın Avrupa Parlamentosu 

işbirliğiyle iki yılda bir gerçekleştirdi-

ği ve Avrupa şirketlerini önde gelen 

ekonomik konuları tartışmak üzere 

bir araya getiren Şirketler Mecli-

si’nde Avrupa iş dünyasının AB’nin 

şirketlerin önünü açan, girişimciliği 

ve tek pazarı AB standartlarını temel 

alarak geliştiren, daha fazla inovas-

yona yatırım yapan, gençlere heye-

can veren bir gelecek sunan ve lider 

konumunu güçlü bir şekilde ortaya 

koyan bir Birlik olması gerekliliği 

inancı vurgulandı. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ha-

kan Ülken’in Türk şirket ve KOBİ’leri-

nin AB’deki ortaklarıyla iş yaparken 

karşılaştıkları vize ve tarife dışı en-

gelleri vurgulayarak bu sorunların 

giderilmesi için önerilerini sunduğu 

mecliste, TOBB Avrupa Kadın Ağı 

Başkanı Mülkiye Aytar da Türkiye’nin 

AB genişleme politikasında arka pla-

na atılmaması gerektiğini ifade etti.

Eurochambres Avrupa Şirketler 

Meclisi toplantısı yapıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz iş dünyası olarak serbest ticaretten yanayız. 
Hükümetlerimizden, daha adil, kurum ve kurallara bağlanmış serbest ticaret ortamı 
istiyoruz. Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz “ diye konuştu.

“Biz, iş dünyası olarak 
serbest ticaretten yanayız”

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Avrupa Birliği’nin 

en büyük 

başarısının 

“genişleme” 

süreci olduğunu 

belirtti.

A
vrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Türkiye Büyükelçileri 

ile Çalışma Yemeği, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve AB 

Türkiye Delegasyonu işbirliğinde TOBB İkiz Kuleler’de 

gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğindeki yemekte Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 

konuşmada iş dünyasının, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik 

sürecini desteklediğinin altını çizdi. 50 yılı aşkın tarihe 

bakıldığında, Avrupa Birliği’nin en büyük başarısının, “ge-

nişleme” süreci olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu “Genişleme süreci, Avrupa kıtasına, demokrasi, 

istikrar, güvenlik ve refahı yaygınlaştırmıştır. Dolayısıyla, 

genişleme sadece Birliğe katılan ülkeler için değil, Avrupa 

Birliği içinde olan ülkeler için de kazanım sağlamaktadır. 

Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, iş dünyası ola-

rak, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecini bu nedenle 

destekliyoruz. Sürecin yeniden canlandırılmasının Türkiye 

için de Avrupa Birliği için de önemli olduğunu düşünüyo-

ruz” diye konuştu.

2018 yılı Ekim ayı itibariyle bakıldığında, Türkiye-AB 

ilişkileri kapsamının daraldığını ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen Tür-

kiye-AB liderler toplantısından sonraki ortak açıklamada 

Türkiye-AB ortak gündemi şu konulardan oluşuyordu: 

"Katılım müzakerelerinin hızlandırılması, yeni fasılların 

müzakereye açılması, Gümrük Birliği modernizasyonu, 

vize serbestisi, Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik di-

yalog, terörizmle mücadele, Türkiye-AB Zirveleri – yıllık 

iki zirve, göç ve Suriyeli mülteciler, yüksek düzeyli enerji 

diyaloğu, yüksek düzeyli siyasi diyalog." Bu ve benzeri, 

Türkiye’yi AB üyeliğine yaklaştıracak çok sayıda konu, 

o dönemde gündemdeydi. 26 Mart 2018 tarihindeki 

Varna Zirvesi’nde, ortak konu listesi, maalesef son derece 

daralmıştır. Listede, mülteciler/göçmenler, terörizmle 

mücadele, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, Doğu Akdeniz 

ve Ege Denizi ile Suriye ele alınmıştır. Bu durum iş dünya-

sı için son derece üzücüdür. Oysa Türkiye ile AB iktisadi 

olarak birbirlerinin ortağıdır” dedi.

 

“Avrupa Birliği, Türkiye’nin 

en önemli ticaret ortağı”

 Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı 

olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2017 

yılında Türkiye’nin, ihracatının yüzde 45’ini, ithalatının da 

yüzde 38’ini AB’den yaptığını hatırlattı. Türkiye-Avrupa Bir-

TOBB ULUSLARARASI
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liği arasındaki mal ticaretinin 150 milyar Euro 

civarında olduğuna işaret eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye Avrupa Birliği’nin be-

şinci büyük ticaret ortağıdır” diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 

doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 

70’inin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geldi-

ğini bildirirdi ve turizmde büyük başarı ya-

kalayan Türkiye’nin en önemli müşterilerinin 

de yine Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğunu 

anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 

konuştu: “Türkiye, Gümrük Birliği sayesinde, 

Avrupa Birliği ile ekonomik olarak ileri dü-

zeyde bir bütünleşme sağlamıştır. 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. Yani gerçekten 

birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize 

destek olup birlikte kazanmalıyız. Ben iş dün-

yasının Avrupa’da, Eurochambres şemsiyesi 

altında temsil ediyorum. Eurochambres Baş-

kan Yardımcısı sıfatıyla da Avrupa iş dünyasını 

dünyanın her yerinde temsil ediyorum. Bana 

bu sorumluluğu, bu onuru Türk iş dünyası 

ve Avrupa ülkeleri iş dünyaları vermiştir. Biz, 

iş dünyası olarak serbest ticaretten yanayız. 

Hükümetlerimizden, daha adil, kurum ve 

kurallara bağlanmış serbest ticaret ortamı 

istiyoruz. Ticaret yapmayı kolaylaştıracak or-

tam istiyoruz. Hem Avrupa hem de Türk iş 

dünyası adına konuşuyorum.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 

artık güncellenmelidir. 1990’ların şartlarında 

hazırlanmış bir Gümrük Birliği artık yetersiz 

kalıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin 

de, AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin de şikâyet-

leri var. Bu konuda, sizlerden destek istiyoruz.”

“Vize konusunda şirketlerin 

sorunları bulunuyor” 

Bir diğer destek talebinin de vize ko-

nusu olduğunu açıklayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, bu destek talebini, hem Türk 

iş dünyası adına, hem de Avrupa iş dünyası 

adına yaptığını dile getirdi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, diğer taraftan, vize konusun-

da şirketlerin sorunları bulunduğundan söz 

ederek, “Bu açıdan, Türkiye-AB Vize müza-

kerelerinin tamamlanmasını bekliyoruz.  Biz 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Tür-

kiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlı 

tutulmasına gayret ediyoruz. Bilgilendirme 

ve farkındalık artıracak projelere ağırlık ve-

riyoruz. Bu süreçte, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu ile de yakın çalışıyoruz. Halen 

yürütmekte olduğumuz, Avrupa Birliği Bilgi 

Merkezleri Projesi’yle, AB konusundaki bilgi-

lendirme ve farkındalığın Türkiye geneline 

yayılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

 

AB ile projeler

 Eurochambres ile başlattıkları Türkiye-AB 

İş Dünyası Diyaloğu Projesi”ne de dikkat çe-

ken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu proje ile 

de iş dünyasını AB katılım sürecine hazırla-

dıklarını kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Aynı zamanda iş diyalog platformu ve köprü 

işlevini yerine getiriyoruz. Suriyeli mülteciler, 

maalesef daralan Türkiye-Avrupa Birliği işbir-

liği kapsamının başarıyla işleyen alanıdır. Biz, 

bu alanda da uyguladığımız proje ile Türki-

ye’deki Suriyelileri ekonomiye ve toplumsal 

hayata entegre etmeye katkı sağlıyoruz. Bah-

settiğim üç konudaki proje, kuşkusuz Avrupa 

Birliği’nin sağlamış olduğu toplam 22 milyon 

Euro tutarındaki kaynakla yürütülmektedir” 

değerlendirmesinde bulundu.

Berger: Daha fazla 

diyaloğa ihtiyaç var

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyü-

kelçi Christian Berger de Türkiye ve AB'nin 

çevre, mülteciler ve Odalar konularında 

işbirliği ortakları olduğunu belirterek, bu 

dönemde AB ve Türkiye arasında daha fazla 

diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Berger, AB ekonomisinde büyümenin 

devam ettiğini, ithalat talebinin, tüketim 

harcamaları ve istihdamın arttığını anlattı. 

AB'de gençler arasındaki işsizliğin yüzde 

14.8'e gerilediğini bildiren Berger, Avru-

pa'nın şimdiye kadarki en yüksek istihdam 

seviyesini yakaladığını kaydetti.

Türkiye'ye, AB yatırımlarının devam etti-

ğini dile getiren Berger, 22 bin AB şirketinin 

ülkeye doğrudan yatırım yaptığını söyledi. 

İkili ilişkilerde taraflara yol gösteren nokta-

ların olması gerektiğinin altını çizen Berger, 

bu noktada Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki 

ilişkilerde iyileşmeler görüldüğünü aktardı. 

Zeytinoğlu: GB önündeki 

engeller çözülmeli

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da vakfın 

yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. 

İKV olarak, sürdürdükleri projelerle farkın-

dalık yaratmayı amaçladıklarını vurgula-

yan Zeytinoğlu, bu konuda büyük gayret 

gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin AB'ye 

katılım sürecine dair önemli gelişmele-

ri hatırlatan Zeytinoğlu, bu noktada yeni 

fasılların açılmasında engel olan birtakım 

anlaşmazlıkların sorun teşkil etmemesini 

umduklarını dile getirdi. Gümrük Birliği 

önündeki engellerin bir an önce çözül-

mesini istediklerini belirten Zeytinoğlu, AB 

ile uyumlu gümrük birliğinin bir an önce 

yenilenmesi gerektiğini kaydetti.


