TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“İhtilafları
değil ittifakları
husumeti değil
muhabbeti
güçlendirmeliyiz”
dedi.

“İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi
ülkeler ekonomide güçlü olmalı”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İslam İşbirliği Teşkilatı
üyesi ülkeler olarak, bizler de ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Her birimizin
ülkesinin, ayrı bir gücü, avantajı var. Ama ortak hareket etmezsek, bunları bir araya
getiremezsek, küresel sistemde başarılı olma şansımız yok” diye konuştu.

İ
Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

stanbul Kongre Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) 34. toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı ve
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam ülkelerinin sorunlarına her zaman büyük
bir ehemmiyet gösterdiğini, sıkıntı çeken kardeşlerine
her zaman sahip çıktığını belirterek, “İslam dünyasında
işbirliğinin, kardeşliğin ve dayanışmanın artırılması için
büyük gayret sarf edenlerin başında geldi” dedi.
Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu,
güçlünün sözünü dinlettiği bir dönemde olduklarına
vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İslam İşbirliği
Teşkilatı üyesi ülkeler olarak, bizler de ekonomik olarak
güçlü olmak zorundayız. Her birimizin ülkesinin, ayrı bir
gücü, avantajı var. Ama ortak hareket etmezsek, bunları
bir araya getiremezsek, küresel sistemde başarılı olma
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şansımız yok. Dünya enerji kaynaklarının yüzde 65’i İslam
ülkelerinde. Peki, biz bunun hakkını veriyor muyuz? Ne
yazık ki hayır. Dünya üretimine katkımız sadece yüzde 15.
Dünyada üretilen patentlerin yüzde 1.5’i bizden çıkıyor.
Dünya yüksek teknoloji ihracatındaki payımız yüzde 3.2.
Dünyada yoksullukla mücadele eden 48 ülke var. Yarısı
İslam ülkesi. Dünyada savaş veya çatışma yaşanan 45
bölge var, 35’i İslam coğrafyasında” şeklinde konuştu.
“Birlikte rahmet ve bereket
ayrılıkta azap vardır”
Bu durumun birinci sorumlusunun kendileri olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birlikte
rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Ama bizler ayrı
düştük, rahmeti ve bereketi de kaybettik. İslam ülkeleri
olarak birliği, beraberliği, dayanışmayı seferber etmemiz
gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba ediyoruz. İhtilafları değil ittifakları, husumeti

değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Bölücü
değil, birleştirici olmalıyız” dedi.
İkinci önemli noktanın dünyayı doğru
okuyup, zamanın ruhuna uymak olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları ifade etti: “Bakın dünyada hangi ülke
gelişiyorsa, şu üç hürriyete önem verdiği
için oluyor: “Fikir hürriyeti, inanç hürriyeti,
teşebbüs hürriyeti.”
Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği büyük dönüşümün temelinde de bunlar var.
İşte bakın iki büyük dünya savaşıyla harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi.
Kendi aralarında ekonomik birlik kurdular,
ihtilafları ve savaşları sona erdirdiler, hep
birlikte zenginleştiler. Avrupa’nın tarihine
bir bakın. Avrupa’nın kendi içinde savaşmadığı, barış içinde yaşadığı 50 sene bile
olmamış. Ama kurdukları birlik sayesinde,
tarihte ilk defa, Batı Avrupa, 70 küsur senedir savaş ve çatışma görmedi.
Bizdeyse, barış ve huzur içinde geçen
tek bir senemiz yok. Şu an İslam dünyasının
içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülü var; bir araya gelmek. Bunun en önemli yolu da ticaret. Niye ticaret?
Çünkü ticaret, en büyük barış kaynağıdır.
Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine
kötü bakmaz. Bu nedenle önce, ülkelerimiz
arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Bu konuda, bir
ilerleme görüyoruz. İslam ülkeleri arasındaki
ticaret oranı yüzde 20’ye ulaştı. Bu gelişmede, başta kıymetli başkanımız Şeyh Kamil
olmak üzere, sizlerin çok büyük emeği ve
katkısı var. İslam ülkeleri ticaret ve sanayi
odaları, fuarlarla, iş forumlarıyla, üyelerimizi
bir araya getiriyor. Bundan dolayı, tüm Odalarımızı ayrı ayrı kutluyorum.”
“İslam Odası Tahkim Merkezi
yakında faaliyete geçecek”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu oranların yeterli olmadığını, yapacak daha çok
işleri olduğunu söyledi. İslam Odası Tahkim
Merkezi’ni, yakında İstanbul’da faaliyete
geçireceklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “O zaman, aramızdaki ticareti ve
yatırımları daha da yukarı çekecek, önemli
bir adımı atmış olacağız. Diğer yandan,
İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşması, TIPS-OIC’i hayata geçirmeliyiz. Ne
yazık ki 57 İslam ülkesinin sadece 13’ü bunu
imzaladı. Avrupa Birliği’ne benzer bir başarı
hikâyesini, biz niye hala yazamıyoruz?” dedi.

Helal gıdayla ilgili de benzer bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bütün
dünyada, 'tek belge, tek standart' anlayışı geçerli. Helal belgelendirmede bu
gerçeğe aykırı hareket edemeyiz. Zira her
ülke kendine özgü standartlar belirleyip,
bunları uygularsa, ölçek ekonomisi olmaz.
Ne ticaret gelişir, ne de firmalarımız büyür. İslam Ülkeleri Standartlar Enstitüsü
(SMIIC) işte bu amaçla, İslam ülkelerinde
ortak standartlar belirlensin diye kuruldu.
SMIIC'in bütün üye ülkeler tarafından bu
şekilde sahiplenilmesi çok önemli.”
Vize sorununa da değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, insanların, girip çıkarken
zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yaptıklarını, bu
konunun çözüme kavuşmasını istediklerini
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bütün
Müslümanların kardeş olduğuna dikkat çekerek, “Aramızdaki kardeşliği tesis ettiğimiz
zaman, hem bu dünyada, hem ahirette
kazanırız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu
sürece, Filistin'in de var olmaya devam edeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle hiçbir baskı, hiçbir zulüm Filistinlilerin kalplerindeki
hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecektir.
Cesaret ve fedakarlık abidesi olan Filistinliler

davalarına sahip çıktığı müddetçe işgalciler
hedeflerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.
"Yerli ve milli paramızı kullanmaktan
başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz
kuru altında ezilmeye devam edeceğiz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
söyledi: "Yine tüm üye ülkelerimizi İslam
Kalkınma Bankası'nın ve alt kurumlarının
ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerine katılmaya çağırıyorum."
“Cumhurbaşkanı Erdoğan
büyük çaba harcıyor”
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ise bölgesel iş birliği
çerçevelerinin yoğunlaştırıldığını ve güçlendirildiğini belirterek, "Bunun amacı da
mevcut beşeri ve fiziksel alt yapı eksikliklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda birçok İİT kuruluşunun faaliyetlerinin,
özellikle İİT içi ticaret, lojistik ve alt yapının
geliştirilmesine odaklandığını belirtmek
gerekir. Bunun nihai amacı da İİT içi entegrasyonun teşvik edilmesi, mal ve hizmetler
sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesidir" dedi.
İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar ise İSEDAK Başkanlığı’nı
da yürüten Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam
ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini her
yönden güçlendirme ve desteklemeye yönelik büyük çaba harcadığını belirtti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Günümüzde
dünya mal
ticaretinin yarısı
Doğu Asya ile
Avrupa arasında
yapılıyor” dedi.

"Ticaret yollarımızı güvenli
ve hızlı hale getirmeliyiz"
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yollarının güvenli ve
hızlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem
de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz" diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın başkenti
Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 25. Yürütme Kurulu
Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya teşkilata üye Azerbaycan, Afganistan,
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan ticaret ve sanayi odaları
başkanları ve üst düzey yöneticileri katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı
konuşmada, bölgede işbirliğinin artırılmasının her
zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydederek,
Asya ile Avrupa arasındaki enerji ve ticaret koridorlarının petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip bu bölgeden
geçtiğini vurguladı.
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Bölgede yaklaşık 3.5 milyar insanın yaşadığı çok
geniş bir pazar bulunduğunu ancak dünya ticaretinden
aldıkları payın yüzde 2 civarında olduğunu dile getiren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bölgemizin dünya nüfusunun yüzde 6'sını bulundurduğunu göz önüne alırsak
potansiyelimizin ancak üçte birini kullanıyoruz" dedi.
“Önümüzde önemli fırsatlar var”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bölgedeki ticaret yollarının güvenli ve hızlı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticaret yollarımızı güvenli ve hızlı hale getirmeliyiz. Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de
Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz.
Günümüzde dünya mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile
Avrupa arasında yapılıyor. Bu malların daha hızlı taşınması için yollar aranıyor. Tam ortada biz varız. Önümüzde
müthiş fırsatlar var. Eğer biz bu fırsatı kullanamazsak, bu
ticaret yine yapılır ama başka yollar bulurlar, kaybeden
biz oluruz" ifadesini kullandı. Toplantıda EİT TSO Genel
Sekreteri Adem Kula ise Sekretarya'nın 2018 yılı faaliyet
raporunu sundu. Toplantı kapsamında EİT TSO ile Türk
İş Konseyi arasında işbirliği memorandumu imzalandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantı öncesinde,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in ev sahipliğinde düzenlenen çalışma
yemeğine de katılarak, iş dünyaları arasındaki işbirliği
imkanlarını ele aldı.

Eurochambres
Başkanlık
Divanı toplantısı
Brüksel’de yapıldı

9. Türk İhraç Ürünleri
Fuarı düzenlendi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve beraberlerindeki heyet
ile birlikte, Aşkabat'ta düzenlenen "9. Türk
İhraç Ürünleri Fuarı"nın açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, dünya ekonomisinin ticaret savaşları
gibi tehditlerin olduğu bir dönemden
geçtiğini ifade ederek, böyle bir dönemde, Avrupa'nın en hızlı gelişen ve en dinamik ekonomisi Türkiye ile ata yurdun
stratejik ülkesi Türkmenistan'ın ekonomik
ve ticari iş birliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ı ekonomik ve ticari açıdan Orta Asya bölgesindeki önemli bir
partner, Orta Asya'ya açılan bir kapı olarak
gördüklerini vurgulayan Bakan Pekcan,
"İki kardeş milletin gönülleri ve zihinleri
arasında hiçbir engel, hiçbir mesafe yoktur.
İkili ticaretimizi, karşılıklı yatırımlarımızı ve
işbirliğimizi artırmalıyız" dedi.
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan ve Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov,
fuar alanındaki stantları gezerek, sergilenen
ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) Başkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Brüksel’de düzenlenen Eurochambres Başkanlık
Divanı toplantısına katıldı. Toplantıda serbest ticaret, Brexit ve Avrupa
Parlamentosu seçimleri ele alındı.

Romanya Büyükelçiliği’nin
100. yıl kutlamaları
gerçekleştirildi

T

Hisarcıklıoğlu, Brüksel’de öğrencilerle sohbet etti

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

TOBB, TUR&BO ve İKV Brüksel Temsilciliği çalışanları ve TOBB ETÜ ortak eğitim
kapsamında Brüksel'de bulunan öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Romanya Büyükelçiliği'nin
100. yıl kutlamaları ve ödül törenine katıldı. Romanya’nın 100. yılı ve Romanya-Türkiye ilişkilerinin 140. yılı vesilesiyle
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da yer aldığı 16 isme Türkiye-Romanya
ilişkilerinin diplomasi, kültür, ekonomi ve
spor dallarında geliştirilmesine verdikleri
katkılardan dolayı ödül takdim edildi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Ticaret yapan
kavgayla
uğraşmaz
birbirine kötü
bakmaz” diye
konuştu.

Balkan ülkelerine ‘ticaret
ve yatırımları artırma’ çağrısı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaret ve yatırımları artırma çağrısında bulundu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim önceliğimiz Balkan coğrafyası olarak, aramızdaki ticaret ve
yatırım ilişkilerini artırmak olmalı. Huzur ve zenginliğin yolu ticaretten geçiyor” dedi.

B

alkan Odalar Birliği (ABC) Genel Kurulu; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ABC
Dönem Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve
AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in
de katılımıyla İstanbul’da yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada
Batı Balkan devletleri arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini
güçlendirmeyi hedefleyen Berlin Süreci’nin önemine
değindi. Bölge barışına önemli katkılar sağlayan bu yaklaşımın, çatışma risklerini de azaltacağını ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eurochambers olarak bu girişime
destek vermeye devam edeceklerini anlattı.
Son 15 yılda, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış
ticaret hacminin, 3.5 milyar dolardan, 20 milyar dolara çıktığı bilgisini veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani daha
fazla mal sattık, daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi
altı kat artırdık. Üstelik bunu, küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaptık. Evet, bu bir başarı. Ama yeterli
değil. Bu masada oturan ülkeler olarak, daha fazla işbirliği
yapmamız gerekiyor. Hep birlikte zenginleşmek için, karşı-
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lıklı ticaretimizi ve yatırımları artırmalıyız. ABC olarak temel
misyonumuz bu olmalı” diye konuştu.
“Huzur ve zenginlik istiyorsak
daha fazla ticaret yapmalıyız”
Küresel ekonomik yapının hızla değiştiğini söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni ortaklıklar, ittifaklar kuruluyor. Bizler de birlikte hareket eder, işbirliğimizi artırırsak,
hem kazançlı çıkarız, hem de dünyadaki itibarımız, gücümüz artar. Ülkelerimiz ve coğrafyamızda, huzur ve zenginlik
istiyorsak, bunun yolu, daha fazla ticarettir. Zira ticaret
yapan, kavgayla uğraşmaz, birbirine kötü bakmaz” dedi.
AB örneğini veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bin
küsur sene savaşan Avrupa’nın iki büyük dünya savaşının
ardından bazı gerçekleri anlayıp birlik kurduğunu ve
ticareti teşvik ettiğini dile getirdi. Huzur ve zenginleşmek
isteyenlerin, önce birbirleriyle daha çok ticaret yapması
gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi: “Böylece daha güçlü hale gelip, küresel
sisteme entegre olmalıyız.
Balkan Odalar Birliği kulübü içinde olup da AB’ye üyelik
sürecini tamamlayan ülkeleri de ayrıca takdir ediyoruz. Aynı

şekilde, henüz AB üyelik sürecini tamamlayamayan ülkelerin de bu süreci başarıyla tamamlayabilmeleri için, gerekli işbirliği, dayanışma ve
yardımlaşmanın gösterilmesini diliyoruz.
“AB entegrasyon sürecinin
bir parçası olmak istiyoruz”
Evet, Birleşik Krallık’ın ayrılmasıyla, AB’nin
başarısızlığının daha da belirgin hale geleceğini
ifade eden çevreler var. Daha da ileri giderek
BREXIT’in, AB için sonun başlangıcı olduğunu
söyleyenler var.
Ancak, biz bu yönde düşünenlerden değiliz.
Biz, AB’nin daha güçlü olmasını, cazibe merkezi
olmayı sürdürmesini arzu ediyoruz. Daha da
önemlisi, Balkanlar başta olmak üzere, tüm bölge
için dönüştürücü bir güç olmaya devam etmesini istiyoruz. Zira buna hepimizin ihtiyacı var.
Biz, AB entegrasyon sürecinin bir parçası olmak
istiyoruz. Bu sürecin, Avrupa Kıtası’nın tamamını
kapsamasını istiyoruz. Elbette, bunun koşullarını
da biliyoruz. Tüm bu koşulları karşılayarak, AB’nin
eşit statüye sahip üyeleri olmak istiyoruz. Ancak
hepimizin, güvenilir bir genişleme sürecine ihtiyacı var. Zira, Avrupa bütünleşme süreci, Balkan
ülkelerinde değişim ve dönüşüm süreci için,
umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
Bu nedenle, Hükümetlerimizin reform çabalarını
sürdürme sorumlulukları var. Aynı şekilde, AB de
tarihi sorumluklarının farkında olmalı. Yapıcı ve
kapsayıcı politikalar üretmeye, genişleme sürecini
açık tutmaya devam etmeli. Bizler de aday ülkeler veya potansiyel aday ülkeler olarak, katılım
sürecinin gerektirdiği reformları hızlandırmalıyız.
Aynı şekilde, AB de kapıyı açık tutmak zorunda. Ben ve dostum Michalos, Eurochambres
Başkan Yardımcıları olarak, bu konuya özellikle
önem veriyor, takip ediyoruz. Balkan ülkelerinin
çıkarlarını, Avrupa iş dünyası nezdinde de korumaya devam ediyoruz.”

ABD’nin İran yaptırımları TOBB’da ele alındı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına
ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali
Emre Yurdakul’un başkanlığında TOBB
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıya, Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar
Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan
ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı
Ergin Kaya katıldı.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii
Sybiha’dan TOBB’a ziyaret

U

krayna’nın Ankara Büyükelçisi
Andrii Sybiha Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkiler ele alınırken,
Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Sybiha’ya
TOBB’un faaliyetleri hakkında bilgi
verdi.

Bosna Hersek Milli Günü Resepsiyonu düzenlendi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Tamer Kıran, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic’in ev
sahipliğinde düzenlenen Bosna Hersek Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı. TOBB’un da sponsorlar arasında
yer aldığı resepsiyona Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da görev
yapan büyükelçiler ve Türkiye’deki
Bosna Hersek vatandaşları katıldı.
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