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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “D–8 ülkeleri olarak 100 milyar dolar olan ticaretimizi 
beş kat artırabiliriz. Unutmayın ki insanların refahı ekonomilerin güçlü olmasına bağlı. 
Özel sektörü temsil edenler olarak sorumluluklarımız var” diye konuştu.

“Ticaretimizi D–8 ülkeleri 
olarak beş kat artırabiliriz”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

ticaretin barışı 

destekleyip 

güçlendireceğine 

vurgu yaptı.

D
-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Ku-

rulu ve D-8 TSO İş Forumu, D-8 Ticaret ve Sanayi 

Odaları Dönem Başkanı ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

evsahipliğinde Antalya Belek’te gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu D-8 TSO Genel Kuru-

lu’nun ardından yapılan D-8 TSO İş Forumu’nun açılışında 

yaptığı konuşmada, toplantının yapıldığı Antalya’nın 

Türkiye’de turizmin başkenti olduğunu ve bu yıl 14 mil-

yon turistin beklediğini ifade etti. D-8’in geçmişine ilişkin 

bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kuruluşun 21 yıl 

önce Necmettin Erbakan’ın vizyonu ile oluşturulduğunu 

hatırlattı. D-8’in çatışma yerine barışı, karşı karşıya gel-

mek yerine diyaloğu, adaleti, demokrasiyi ve eşitliği ilke 

edindiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “D-8 üye 

ülkeleri olarak benzersiz bir coğrafyaya sahibiz. Zengin 

doğal kaynaklarımız, genç ve dinamik bir nüfusumuz var. 

1997’de D-8 kurulduğunda 14 milyar dolar olan ülkele-

rimiz arasındaki ticaret hacmi bugün 100 milyar dolar 

civarında. Bu güzel ancak yeterli değil” dedi.

 

“Ticaret barışı güçlendirir”

Birçok sektörde iş ilişkileri olmasına rağmen potansi-

yellerini tam olarak kullanamadıklarından söz eden D-8 

Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ticaretin barışı destekleyip güçlendire-

ceğine vurgu yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaret 

yapanların savaşı düşünmeyeceğini, bunun en güzel 

örneğinin de AB projesi olduğunu dile getirdi. 

Dünyada en az gelişen 48 ülkenin yarısını İslam ül-

kelerinin oluşturduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, bu tabloyu değiştirmek zorunda olduklarını 

söyledi. D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bunun için 

de öncelikle kendi aramızdaki ticareti artırmalıyız. D–8 

ülkeleri olarak 100 milyar dolar olan ticaretimizi beş kat 

artırabiliriz. Unutmayın ki insanların refahı ekonomilerin 

güçlü olmasına bağlı. Özel sektörü temsil edenler olarak 

sorumluluklarımız var. Sadece sorunları ortaya koymamız 

yetmez. Çözüm önerilerimizi de hükümetlerle paylaşma-

lıyız. D-8 ülkeleri arasında ekonomik aktiviteleri geliştire-

bilmek için TEPAV’ın yaptığı bir çalışma var. Güven Bey bu 

konuda bilgilendirme yapacak.”

D–8 Genel Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari ise bu 

toplantılarda çıkarılan somut sonuçları projelere dönüş-

türülmesinin önemi üzerinde durdu. 

Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, D-8 Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı sıfatıyla, D-8 iş dünyasının görüşle-

rini D-8 Dışişleri Bakanlarına da aktardı.  Antalya’da gerçek-

leşen D-8 TSO İş Forumu’nda kabul edilen “D-8 TSO Ortak 

Açıklaması” D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi’ne sunuldu. 

Antalya’da gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Konse-

yi’ne,  D-8 TSO Başkanı olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

davet edildi. Toplantıya, D-8 üyesi ülkelerin ulusal odalar 

birliklerinden oluşan heyetle iştirak eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, D-8 TSO ortak açıklamasını okudu.

TOBB ULUSLARARASI
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Almanya İş Konseyi Yuvarlak 
Masa Toplantısı yapıldı

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

( TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Faik Yavuz, Türkiye – Alman-

ya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı’na 

katıldı. Faik Yavuz toplantıda yaptığı ko-

nuşmada, Türkiye ve Almanya’nın, Avru-

pa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu 

belirterek, “Dostluğumuz ve ortaklığımız 

köklüdür. Almanya, dünyanın dördüncü 

büyük ekonomisidir. Avrupa’nın en büyük 

ekonomisidir. Üretim ve teknoloji üssüdür” 

dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Al-

man Sanayi, Ticaret Odaları Birliği’nin hem 

ikili hem de uluslararası alanda birlikte çalış-

tığını anlatan Yavuz, Berlin’deki Türk-Alman 

Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul’daki 

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş-

birliğini somut ve kurumsal hale getirdiğini 

söyledi.

Almanya’nın Türkiye’nin en önemli tica-

ret ortağı olduğuna değinen Faik Yavuz, “Ti-

caret hacmimiz yaklaşık 35 milyar Euro’dur. 

Almanya aynı zamanda Türkiye’deki en 

önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 

Alman sermayeli şirket, Türkiye’de faali-

yet göstermektedir. Almanya’da yaşayan 

3.5 milyon civarındaki, büyük çoğunluğu 

Alman vatandaşı olan Türkler, ülkelerimiz 

arasında köprüdür. 80 bin civarında Türk 

kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 

farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 2017 yılı 

itibariyle, Türk kökenli girişimcilerimiz yak-

laşık 52 milyar Euro ciro gerçekleştirdi. Aynı 

zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağ-

lıyor” şeklinde konuştu. 

“Avrupa ile entegre hale geldik”

Faik Yavuz, Türkiye’nin, Almanya ile Çin 

arasında en büyük sanayi üretim kapasite-

sine sahip ve mamul mal ihracatı gerçek-

leştiren ülke olduğunu belirterek şunları 

kaydetti: “Avrupa ile entegre hale gelmiş 

olmamız, bu dönemde hem Türkiye, hem 

de başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa 

için önemlidir. Bunun korunması hepimi-

zin yararınadır. Bununla ilgi tek bir çarpıcı 

örnek vereyim. Bugün AB, en çok otomo-

bili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz? 

Türkiye’den Japonya bizim arkamızda ikinci 

sırada, Kore üçüncü, ABD ise beşinci. Öte ta-

raftan, AB’nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler 

içinde Türkiye, ABD ve Çin’den sonra üçün-

cü sırada. Yani gerçekten birbirimizin orta-

ğı durumundayız, birbirimize destek olup 

birlikte kazanmalıyız. Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkilerinde bugüne kadarki kazanımların 

tamamında, Almanya’nın vizyoner yaklaşı-

mının etkisi olmuştur. Burada, Alman Hü-

kümetinin ve Alman iş dünyasının desteği 

çok önemlidir. Türkiye-Avrupa Birliği katılım 

müzakereleri süreci devam etmelidir. Avru-

pa Birliği Türkiye’nin en önemli ticaret orta-

ğıdır. 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 

45’ini Avrupa Birliği’ne gerçekleştirmiştir. 

İthalatının da yüzde 38’ini AB’den yapmıştır. 

Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mal ticareti 

150 milyar Euro civarındadır. Gümrük Birli-

ği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi 

ilişkilerine yeni bir ivme katacaktır.” 

Kıran, TOBB ve Türkiye’nin AB vizyonunu anlattı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Tamer Kıran, Karadağ Ekonomi 

Odası tarafından 2010 yılından bu yana 

her sene Budva’da düzenlenen Ekono-

mi Konferansı’na katıldı. Karadağ Ekono-

mi Odası Başkanı Vlastimir Golubovic’in 

evsahipliğinde düzenlenen konferansın 

açılışını Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Du-

kanovic ve Avusturya Şansölyesi Sebastian 

Kurz gerçekleştirdi. 

Batı Balkanların Avrupa Birliği’ne en-

tegrasyonu ve ülkelerin AB düzleminde 

bulundukları son durum üzerine yapılan 

açılış konuşmalarından sonra, Karadağ Baş-

bakanı Dusco Markovic, Kosova Başbakanı 

Ramush Haradinaj, Makedonya Başbakan 

Yardımcısı Koco Angjusev ve Sırbistan Baş-

bakan Yardımcısı Rasim Ljajic, ülkelerinin 

AB adaylık ve potansiyel adaylık süreçlerine 

dair açıklamalarda bulundu. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Tamer Kıran ise Kosova Ticaret Odası Eski 

Başkanı Safet Gerxhaliu moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen ve Eurochambres CEO’su 

Arnaldo Abruzzini ile Sırbistan Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez’in yer 

aldığı  panelde, TOBB’un ve Türkiye’nin AB 

vizyonunu anlattı. Kıran ayrıca Avusturya 

Şansölyesi Kurz ve konuk Başbakanlar onu-

runa verilen öğle yemeğine katıldı 


