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milyar nüfusa sahip, 5 trilyon do-

larlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş 

dünyasını buluşturan 32. Asya-Pa-

sifik Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-

federasyonu (CACCI) Konferansı İstanbul 

Çırağan Sarayı’nda yapıldı. İki gün süren 

Konferans üye ülkeler arasındaki işbirliği ve 

ticareti geliştirmeyi hedefledi.

Konferansın ilk gününde Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve CACCI 

Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ve CACCI’nin 

önümüzdeki dönem başkanlığını üstlene-

cek olan Samir Modi (Hindistan) ile birlikte 

bir basın toplantısı düzenledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada 

yaptığı konuşmada dünya ekonomisindeki 

büyümenin yüzde 60’ını Asya-Pasifik ülke-

lerinin sağladığına işaret ederek, “2018 bü-

yüme ortalaması yüzde 5.6, 2019 beklentisi 

yüzde 5.4. Aynı dönemde küresel büyüme 

yüzde 4 civarında. Yani Asya-Pasifik, dünya-

nın geri kalanından daha hızlı büyümeye 

devam edecek görünüyor. Yine bölgenin 

küresel ticaret hacmi içinde payı 10 sene 

önce yüzde 28 iken şimdi yüzde 30’a ulaştı. 

Yılda 5.2 trilyon dolar ithalat yapıyorlar. 

Bizim buradan aldığımız pay sadece 12 mil-

yar dolar, yani ancak binde 2.4.  Öte yandan 

Asya-Pasifik ülkeleri, yılda 470 milyar dolar 

uluslararası yatırım yapıyorlar. Bize gelense 

yılda 1 milyar doları bile bulmuyor” dedi. 

Bugüne kadar bu ülkelerden ancak 7 

milyar dolar FDI çekebildiklerine dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani 

ne Asya-Pasifik bizim radarımızda, ne biz 

Asya-Pasifik’in radarına girmişiz. İşte bu 

tabloyu değiştirmek, eksenimizi genişlet-

mek istedik. Bakın şu an Türkiye’nin ihracat 

menzili yaklaşık 2 bin 900 kilometre. Mek-

sika’nın ihracat menzili ise 4 bin kilometre, 

Brezilya’nınki 5 bin kilometre, hatta İsrail’in 

bile ihracat menzili 5 bin 600 kilometre. 

Yani ufkumuzu genişletmeli, menzilimizi 

artırmalıyız. Daha gidecek çok yolumuz 

var” diye konuştu.

 

“Yeni pazarlara açılma 

hamlesine ihtiyacımız var”

 Asya-Pasifik Bölgesi’nin, dünya nüfu-

sunun yüzde 40’ını, küresel ticaret hac-

minin yüzde 30’unu ve dünya ekonomik 

büyüklüğünün de yüzde 23'ünü kapsadı-

ğını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

yıllar önce bir Dünya Bankası raporunda, 

“Türkiye’de aynı firmalar, aynı malları, aynı 

pazarlara satıyorlar” denildiğini hatırlattı. 

“Yıllar geçti durum hala aynı” diyen TOBB 

Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Hi-

sarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yeni pazar-

lara açılma hamlesine de ihtiyacımız var. 

İşte bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Bu 

çerçevede, Asya’nın en büyük iş dünyası 

32. ASYAPASİFİK TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONFEDERASYONU 

CACCI KONFERANSI 5 TRİLYON DOLARLIK ASYAPASİFİK 

PAZARIYLA TÜRK İŞ DÜNYASINI BULUŞTURDU.  

PARLAYAN YILDIZ 
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örgütü. Asya-Pasifik TSO Konfederasyonu 

ile işbirliğine gittik. CACCI, 28 ülkeden yak-

laşık 3 milyon şirketi temsil ediyor. Biz de 

Türkiye olarak Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki 

işadamlarıyla, güçlü bir ekonomik enteg-

rasyon istiyoruz. Küresel ekonomi için, 

Asya-Pasifik Bölgesi’nin büyüyen önemini 

dikkate alıyoruz. Bundan herkesin kaza-

nacağı sinerji ortaya çıkarmak için çalışı-

yoruz. Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki 

ticari ve ekonomik ilişkiler, olması gereken 

düzeyde değil. Asya-Pasifik Bölgesi’nin 

ihracatımız içinde payı yüzde 7, ithalatımız 

içindeki payıysa yüzde 24.

Yatırımlarda da benzer bir tablo söz 

konusu. 2000-2017 döneminde, yani son 

17 yılda Türkiye’ye 150 milyar dolar ulusla-

rarası yatırım geldi. Asya-Pasifik ülkelerinin 

buradaki payı sadece yüzde 5, yani 7 milyar 

dolar. TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik 

ortak kabul ediyoruz." 

“Ekonominin ağırlık merkezi

Uzak Doğu Asya’ya kayıyor”

 21. yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” olmasının 

öngörüldüğünden söz eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu; Akdeniz’in eski dünyanın 

okyanusu, Atlantik’in bugünün okyanusu, 

Pasifik’in ise geleceğin okyanusu olduğu-

nu söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin, 

Uzak Doğu Asya’ya kaydığını kaydederek 

şöyle konuştu: “Yani Pasifik Yüzyılı’na girmiş 

bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve Kore 

gibi inovasyon ve teknoloji devleri. Diğer 

tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Fi-

lipinler gibi yükselen pazarlar. Her türlü 

ürünün, farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği 

bir bölge. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, 

en büyük küresel pazar burada. Gerek eko-

nomik büyümeler, gerek mal ve hizmet 

ithalat artışı, dünya ortalamasının üzerinde.

Dolayısıyla Asya-Pasifik Bölgesi, dünya 

ekonomisinin gidişatını belirleyici bir güce 

sahip. Dünya dengelerinin değiştiği bu 

dönemde, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’ni 

Türkiye’de yapılmasının önemi büyük. Tür-

kiye; 100 milyar dolar mal, 43 milyar dolar 

hizmet ihracatına sahip. İtalya ile Çin ara-

sında en büyük sanayi üretim kapasitesini 

kurmuş bir ülke. Avrupa Birliği’nin altıncı 

büyük tedarikçisi haline gelmiş bir ülke. Tür-

kiye’nin bu büyük potansiyelini, Asya-Pasifik 

iş dünyasına göstermek istiyoruz. Aramız-

daki ticareti ve yatırımları arttırmayı, yeni 

işbirliği ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. 

Seçtiğimiz beş temel alanda ortak çalış-

ma yapıyoruz. Birincisi; kadın ve gençlerin 

girişimciliğin geliştirmesi. Zira zenginliği 

getiren girişimciliktir. Türkiye son 10 yılda 

özellikle kadın girişimci artışında çok ba-

şarılı oldu. Bu konuda büyük emek veren 

Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızı tebrik 

ediyorum. 10 yıl önce sadece 75 bin olan 

kadın girişimci sayısını bugün 110 bine 

çıkardık. Yani 85 yılda sağlanan rakamın 

yarısı son 10 yılda geldi. 

İkinci konu; sağlık, eğitim, turizm, bilgi 

ve iletişim teknolojileri sektörlerinde birlik-

te çalışma fırsatlarının değerlendirilmesi. 

Özellikle sağlık, eğitim ve turizm, ülkemizin 

hızla gelişen sektörleri, burada büyük iş 

potansiyelimiz var. Bilgi-iletişim ise 21. asrı 

şekillendiren teknoloji. Gelecekte iki tip 

ülke olacak; teknoloji üretenler ve başka-

larının ürettiğini para verip alanlar. Biz ilk 

grupta olmak istiyoruz.

Üçüncü konumuz; gıda, tarım, su, enerji 

ve çevre alanlarında işbirliği. Tüm bunlar, ya-

şamın devamı için kritik önemde. Hatta iler-

de, milli güvenlik sorunu haline gelecekler. 

Dördüncü konu; KOBİ’leri geliştirmeye 

yönelik ortak çalışmalar yapılması. Zira 

ekonomilerin temel direği KOBİ’ler. Dina-

mizm, inovasyon, piyasada rekabet sağ-

lanması, hep KOBİ’lerle mümkün. KOBİ’le-

rimiz arasında işbirliği ve ortaklık kurmayı 

konuşacağız. 

Beşinci ve son konumuz; ticareti ko-

laylaştırma. Böylece aramızdaki ticari en-

gellerin tespiti ve bunların kaldırılması. 

Günümüzde küresel ekonomiye en büyük 

tehdit, korumacılık ve engeller. Bundan en 

büyük zararı da bizim gibi gelişen ülkeler 

görüyor. Ticaretin artması, refah ve kalkın-

mayı sağlar. Ticaret yapan, savaşı konuş-

maz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, 

ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, küre-

sel barışa giden en kısa yoldur.”

 

35 ülkeden, 500’e yakın 

katılımcı Konferansa geldi

 Konferansta 35 ülkeden, 500’e yakın 

iş adamı, bankacı ve meslek örgüt yö-

neticilerinin bir araya geldiğini söyleyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk defa Türk 

iş dünyasının, bu kadar geniş katılımla, 

Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluştuğunu 

ifade etti. Onlara birbirini tanıma, böylece 

yeni iş ve yatırım imkânları ile stratejik or-

taklıklar kurabilecekleri bir ortam sunmuş 

olduklarından bahseden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki 

başarılı girişimciler ve Odalarının seçile-

rek ödüllendirileceğini hatırlatarak, finale 

kalan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Erkunt 

Traktör’den Zeynep Erkunt Armağan’ı da 

tebrik etti.

CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ise bu 

konferans ile Uzak Doğu ülkelerinin ve 

CACCI ülkelerinin ilgilerini Türkiye’ye çek-

meyi amaçladıklarını belirterek şunları 

kaydetti: “Ben Türkiye’nin daha da güçlen-

diğini görüyorum. Her geldiğimde Türki-

ye’nin iktisadi olarak güçlenmesine tanıklık 

ediyorum. Günümüzde Türkiye çok daha 

geniş bir coğrafyada liderlik yapıyor. Çok 

önemli bir rol üstleniyor. Sadece kendi 

bölgesinde değil, dünya ekonomisinde 

önemli rol üstleniyor. Bizim daha fazla As-

ya-Pasifik katılımına ihtiyacımız var. Ticaret 

ve yatırım açısından çok potansiyel var." 

TOBB BAŞKANI 

VE CACCI BAŞKAN 

YARDIMCISI M. RİFAT 

HİSARCIKLIOĞLU 

“TÜRKİYE OLARAK 

ASYAPASİFİK 

BÖLGESİ’NDEKİ 

İŞADAMLARIYLA 

GÜÇLÜ BİR EKONOMİK 

ENTEGRASYON 

İSTİYORUZ” DEDİ.
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2. CACCI Konferansı’nın “Asya: Genişleyen Sınırlar” te-

masıyla gerçekleşen oturumuna Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve CACCI Başkan Yar-

dımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu otu-

rumda Asya-Pasifik Bölgesi’nin ekonomi aktörlerine hitap etti. 

Daha sonra da Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı 

Yi Xiaozhun değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu buradaki konuşmasında İstanbul’un dünya içerisindeki 

önemine işaret etti. “İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik 

yapmış, dünyada iki kıtada birden yer alan tek şehir. Napolyon, 

‘Dünya bir tek ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu’ diyerek, 

burasının stratejik önemini vurgulamıştır” diyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, geçen ay açılan ve dünyanın en büyüklerinden 

biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın İstanbul’u transit merkez 

PASİFİK YÜZYILI’NA GİRİLDİĞİNE 

DİKKAT ÇEKEN TOBB BAŞKANI M. 

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, “AKDENİZ, 

ESKİ DÜNYANIN OKYANUSUYDU. 

ATLANTİK BUGÜNÜN OKYANUSU. 

PASİFİK İSE GELECEĞİN OKYANUSU. 

ASYAPASİFİK BÖLGESİ, KÜRESEL 

EKONOMİ İÇİN GİDEREK BÜYÜYEN 

ÖNEMDE. DÜNYA EKONOMİSİNİN 

GİDİŞATINI DA BELİRLEYİCİ BİR 

GÜCE SAHİP” DEDİ.

“PASİFİK YÜZYILI’NA GİRİLDİ”
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haline de getireceğini ifade etti.

Toplantıya katılımları ve katkıları için 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkür 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, CACCI 

Başkanı Cemal Inaishvili’nin de bugün iti-

bariyle görevi Samir Modi’ye devrettiğini 

hatırlatarak hizmetleri için kendisini kutladı. 

“Asya-Pasifi k ülkeleri

küresel büyümeyi sürüklüyor”

Asya-Pasifik Bölgesi’nin, dünya nüfusu-

nun yüzde 40’ını, küresel ticaret hacminin 

yüzde 30’unu ve dünya ekonomik büyük-

lüğünün yüzde 23'ünü kapsadığını belir-

ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Daha da 

önemlisi, küresel büyümeyi burası sürük-

lüyor. Dünya ekonomisindeki büyümenin 

yüzde 60’ını Asya-Pasifik ülkeleri sağlıyor. 

Dünya genelindeki ekonomik büyüme 

yüzde 4 iken, bu bölgede yüzde 5’in üze-

rinde. Yani Asya-Pasifik, daha hızlı büyü-

meye devam ediyor. Bunlara ilave olarak, 

Asya-Pasifik ülkeleri, yılda 470 milyar dolar 

uluslararası yatırım yapıyor.

Dünyanın en büyük üç ekonomisi, 

ABD, Çin, Japonya, Pasifik’te. Tarihte ilk 

defa, Pasifik üzerinden yapılan ticaret, At-

lantik’i geçti. 21. yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” 

olması öngörülüyor

Dünya dengelerinin değiştiği bu dö-

nemde, CACCI Konferansı’nın Türkiye’de 

yapılmasının önemi büyük. Türkiye yılda 

170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hiz-

met ihracatı gerçekleştiren bir ülke. Tüm 

bu coğrafyada, en büyük sanayi üretim 

hacmine sahip.

Avrupa Birliği’nin altıncı büyük teda-

rikçisi. Türkiye’nin bu büyük potansiyelini, 

Asya-Pasifik iş dünyasının da görmesini 

istedik. Aramızdaki ticareti ve yatırımları 

artırmayı, yeni işbirliği ve ortaklıklar kur-

mayı hedefliyoruz. Asya-Pasifik Bölgesi’yle 

güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz. 

TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik or-

tak kabul ediyoruz” dedi.

  Vizyonlarının, Asya-Pasifik Bölgesi'nde-

ki iş dünyasıyla, Türk iş alemi arasında, güçlü 

ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamak 

olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, CACCI Konferansı'na Türkiye'nin 

ev sahipliğinin, Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleri-

nin iş dünyası çatı örgütleriyle, şirketlerinin, 

kendileriyle bir araya gelmesini mümkün 

kıldığını bildirdi. Bugüne kadar istenilen 

ölçüde kuvvetli ekonomik ilişki kurulama-

yan Asya ülkelerine yakınlaşmaları için bu 

konferansın da önemli bir fırsat olduğunu 

söyleyen TOBB Başkanı ve CACCI Başkan 

Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşte bura-

da, Türkiye’nin her sektöründen iş insanları 

var. Türkiye’nin en büyük şehirlerinin kanaat 

önderleri olan Oda ve Borsa Başkanlarım da 

burada. Birbirinizle tanışın, karşılıklı bilgileri-

nizi alıp, verin. Ticaret ve yatırım imkanlarını 

konuşun” ifadesini kullandı.

Bugün karşı karşıya bulunulan en bü-

yük iktisadi sorunlardan birisini de artan 

korumacılık olarak gösteren TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, bundan en büyük zara-

rı gelişen ülkelerin gördüğünü kaydetti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“Dünya Ticaret Örgütü (WTO) son raporun-

da şu tespiti yapmış: Dünyanın en büyük 

20 ekonomisini oluşturan G-20 ülkeleri, 

2018'in sadece ilk yarısında, toplam 480 

milyar dolar tutarında, 40 yeni ticaret kı-

sıtlayıcı tedbir almış. Artış anlamında da 

rekor seviyeye ulaşmış. ABD, burada başı 

çekiyor. Bu sorunu birlikte aşmalıyız. Ara-

mızdaki ticari engelleri tespit edip, bunların 

kaldırılması için hükümetlerimiz nezdinde 

çalışma yürütmeliyiz. Bundan sonra ana 

gündemimiz ticareti kolaylaştırma olmalı. 

Zira ben hep şunu söyledim, şuna inandım. 

Ticaret en büyük barış kaynağıdır. Ticaret 

yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü 

bakmaz. Ticaretin artması, refah ve kalkın-

mayı sağlar. Bu nedenle, ülkeler arasındaki 

ticaretin gelişmesi, küresel barışa giden en 

kısa yoldur. İnanıyorum ki burada attığımız 

tohum tutacak, Türkiye ile Asya-Pasifik ül-

keleri birbirine daha yakınlaşmış olacak.” 

“TOBB, CACCI’nin en 

güçlü üyelerinden birisi” 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

tay da Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları 

Konfederasyonu (CACCI) işbirliğiyle Çı-

rağan Sarayı'nda düzenlenen 32. CAC-

CI Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın selamlarını ileterek, konferan-

sın Türkiye'de gerçekleşiyor olmasından 

memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Asya-Pasifik Bölgesi’nin giderek dünya 

ticaretinin merkez üssü konumuna geldi-

ğini belirten Oktay, Asya-Pasifik ülkeleri-

nin toplam küresel ekonomi içerisindeki 

payının 2001 yılında yüzde 20'ler seviye-

sinde iken bugün yüzde 30 seviyesine 

yükseldiğini söyledi.

Oktay, CACCI'nin Asya’nın ekonomik 

sınırlarının geliştirilmesinde ticaret odaları-

nın rolleri, bölgesel ekonomik entegrasyon 

ve yeni ekonomik trendler konusunda 

geniş bir istişare imkanı sunması açısın-

dan önemli olduğunu vurgulayarak, "28 

ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketin CACCI 

bünyesinde temsiliyeti, ülkeler arası ilişkile-

rimizde var olan pozitif ivmenin ekonomik 

değer oluşturan sürdürülebilir işbirliklerine 

dönüşmesi açısından önem taşımaktadır. 

Özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuru-

luşu, yasal temsilcisi ve bu konferansın da 

ev sahibi olan TOBB’un CACCI’nin en güçlü 

üyelerinden birisi olması memnuniyet 

vericidir" diye konuştu.

 

“Çin ve Hindistan hedef 

ülkeler olarak belirlendi”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise top-

lantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. Bu sene özellikle konferansa 

genç girişimcilerin, kadın girişimcilerin ve 

KOBİ'lerin katılmış olmasının önemli oldu-

ğuna işaret eden Bakan Pekcan, Asya-Pasifik 

Bölgesi’ndeki gelişmeleri anlamadan dünya 

ekonomisinin doğru şekilde yorumlanama-

yacağını söyledi.

Bakan Pekcan, Asya'nın küresel eko-

nomide giderek ağırlığı arttığına dikkat 

çekerek, şunları kaydetti: "Asya-Pasifik ül-

kelerinin küresel ekonomi içerisindeki payı 

2001 yılında yüzde 23.1 seviyesinde iken 

2017 yılında yüzde 29.7'ye yükselmiştir. 

Aynı dönemde küresel ihracattan aldıkları 

pay ise yüzde 25.8'den yüzde 33.7'ye yük-

selmiştir. Bu veriler, Asya-Pasifik Bölgesi'nin 

küresel üretim ve ticaret açısından yeni 

bir ağırlık merkezi haline geldiğini açıkça 

göstermekte. Bu ivmenin bu şekilde devam 

edip etmeyeceğini zaman bize gösterecek-

tir. Ancak kesin olan bir şey var, rekabetçi, 

sanayileşmiş, kentleşmiş bir Asya yakın ge-

lecekte mutlaka, tüketim ekonomisi haline 

gelmek zorundadır."

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 

Çin ve Hindistan'ı özel hedef ülkeler ola-

rak belirlediklerini ve bu ülkelere yönelik 

yeni stratejiler geliştirdiklerini anımsatarak, 

sektör ve eyalet bazında eylem planları 

hazırladıklarını söyledi. 
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TİCARET VE İŞBİRLİĞİ 
MASAYA YATIRILDIT

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yürüt-

mekte olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve 

Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Baş-

kan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi. 

Hindistanlı iş adamı Samir Modi ise CACCI Baş-

kanlığı görevini Jemal Inaishvili’den devraldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu CACCI Başkan 

Yardımcılığına yeniden seçilmesine ilişkin 

olarak yaptığı değerlendirmede, “Şahsıma ve 

TOBB’a duyulan güven ve destekten dolayı 

öncelikle teşekkür ediyorum. 2018-2020 dö-

neminde de Asya-Pasifik ülkeleri ile Türkiye 

arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışacağız. 

Bu vesile ile bugün görevini devreden Sayın 

Jemal Inaishvili’ye hizmetleri için teşekkür edi-

yorum. Onun başkanlığında CACCI, kurumsal 

yapısını güçlendirdi ve çok daha etkin bir 

küresel iş örgütü haline geldi. CACCI Başkan-

lığı’na seçilen Samir Modi’ye de başarılar dili-

yorum. Sayın Modi, çok değerli bir isim. İlk iş 

tecrübesini Türkiye’de yaşamış. Şimdi de yine 

İstanbul’da, CACCI Başkanlığı’nı devralıyor. 

Ülkemizin bundan sonra da kendisine hep iyi 

şans getirmesini diliyorum” dedi.

CACCI 89. Konsey Toplantısı, CACCI Yö-

netim Kurulu ve üye ülke odaları temsilcile-

rinin katılımıyla İstanbul Çırağan Sarayı’nda 

gerçekleştirildi. 2018-2020 dönemi CACCI 

yöneticileri seçiminin yapıldığı Konsey top-

lantısında gün içinde gerçekleştirilen paralel 

oturumların raporları sunuldu.

HİSARCIKLIOĞLU 
YENİDEN CACCI BAŞKAN 
YARDIMCILIĞI’NA SEÇİLDİ

üürürürkikikikiyeyeye OOOddadadalllalalarrr veve BBBBorororsasasallalarr BiBiBi lrlrliğğiğiğiiii ((T(T(T(TOOBOBOBB)B)B)

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Başkan 
Yardımcılığı görevine yeniden seçilen TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Şahsıma ve TOBB’a duyulan güven ve destekten 
dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. 2018-2020 döneminde de 
Asya-Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek 
için çalışacağız” diye konuştu.

CACCI nedir?

CACCI’ye üye 
ülkeler hangileri?

 Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-
federasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ti-
caret odası temsilcisi ile Tayvan’da kurulmuş olan 
iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde ekonomik büyümenin sağlanmasını 
amaçlayan bir kuruluş. Asya-Pasifik Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun 
yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü 
kapsayan Asya-Pasifik Bölgesi’nin en büyük iş 
dünyası örgütü. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon 
şirketi temsil etmekte.

CACCI’ye, Avustralya Kıtası’ndan Avustralya, 
Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Doğu Asya’dan 
Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, 
Tayvan, Rusya Federasyonu; Güneydoğu As-
ya’dan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, 
Filipinler, Singapur ve Vietnam, Güney Asya’dan 
Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri 
Lanka, Orta Asya’dan Azerbaycan, Gürcistan, 
İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’den oluşan 
ülkelerin Odalar Birlikleri üye.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
CACCI’ye 2009 yılında üye oldu. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu da 2014 yılından beri CACCI 
Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Konsey toplantısı öncesinde ise TOBB 

ile Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Fede-

rasyonu arasında ‘Türkiye-Pakistan Ticaret 

ve Sanayi Odası Forumu’ kurulmasına ilişkin 

anlaşma imzalandı.

Gün boyu süren toplantılarının ardından 

CACCI Konferansı katılımcıları ve CACCI Yö-

netim Kurulu Üyeleri, TOBB Başkanı ve CACCI 

Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğindeki akşam yemeğinde buluştu-

lar. Yemeğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-

fa Varank da katıldı.

3 
milyar nüfusa sahip, 5 trilyon dolarlık 

Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyası-

nı buluşturan ekonomi zirvesi, Asya 

Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederas-

yonu Konferansı kapsamında düzenlenen 

eş zamanlı oturumlarda ticaret ve yatırım 

ortamı ile ilgili çeşitli konular ve işbirliği 

imkânları masaya yatırıldı. 

Konferans’ın ilk gününde; CACCI Ödülleri fi-

nalistlerinden kazananların belirlenmesi, CACCI 

Kadın Girişimciler Konseyi, Asya Bilgi ve İletişim 

teknolojileri (ICT) Konseyi, Asya Sağlık ve Eğitim 

Konseyi, Asya-Pasifik Genç Girişimciler Grubu, 

Asya Turizm Konseyi, Asya Ticareti Kolaylaştırma 

Konseyi, KOBİ Geliştirme Konseyi, Asya Gıda ve 

Tarım Konseyi, Asya Su, Enerji ve Çevre Konseyi, 

Politika Savunuculuğu Çalışma Grubu, CACCI 

ile İş İmkânlarını Keşfetme Toplantısı, Danışma 

Konseyi, Bütçe Komisyonu, CACCI Konsey Top-

lantısı gibi paralel toplantılar gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gününde; Dünya Tica-

ret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Yi Xia-

ozhun’un değerlendirmelerinin yanı sıra; İş 

Dünyasının Desteklenmesinde Odaların De-

ğişen Rolü, İnovasyon ve Dijitalleşme’nin İş 

Dünyasına Yansımaları, Sürdürülebilir Gelişme 

İçin Bölgesel Entegrasyon ve Bağlayıcılık ile 

Yeni Dünya Düzeni Asya için ne anlama geliyor 

başlıklı oturumlar yapıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki Asya-Pasifik 

Ekonomi Zirvesi, çok sayıda paralel oturumlar, 

ikili iş görüşmeleri, konsey toplantıları, tanışma 

ve işbirliği görüşmelerinin ardından sona erdi.

32. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları 

Konfederasyonu Konferansı'nın son bölümün-

de, Jemal Inaishvili’den CACCI Başkanlığı gö-

revini devralan Samir Modi başkanlığında 90. 

Konsey toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 

CACCI Başkan Yardımcılığı’na yeniden seçilen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da değerlendirme-

lerde bulundu. Zirve renkli görüntülere sahne 

olan kokteyl ve gala yemeği ile tamamlandı.

ZİRVE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

İKİLİ 
GÖRÜŞMELER 

YAPILDI

İstanbul Çırağan Sarayı’nda ger-
çekleştirilen 32. Asya Pasifik Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konfederasyonu Konfe-
ransı’nın ikinci gününde TOBB Başkanı 
ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun konukları ile ikili gö-
rüşmeleri gerçekleşti.


