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İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mohammad 
Nahavandian ile görüşen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'deki firmalar ve 
Ticaret Odaları İran ile işbirliği konusunda çok ilgili ve istekliler" ifadelerini kullandı. 

"Türkiye'deki firmalar İran ile 
işbirliği konusunda istekliler"

Görüşmede 

üretim alt yapısı 

projelerinin 

geliştirilmesi ve 

ticaret ile transit 

alışverişinin 

artırılması gibi 

konular ele alındı.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-

nı  M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk iş 

adamları heyetini kabul eden İran Cumhurbaş-

kanı Hassan Rouhani'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu 

Yardımcısı Mohammad Nahavandian, iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Görüşmede İslam dünyasının İran ile Türkiye'nin 

yakın ilişkisi sayesinde daha kudretli bir hale geleceğini 

ifade eden Nahavandian, Ankara ve Tahran'ın birlik içinde 

hareket etmesi durumunda "Hiçbir devletin bu iki ülkeye 

yönelik ekonomik yaptırımda başarılı olamayacağını" be-

lirtti. Nahavandian "Türkiye hükümeti ve halkıyla ilişkilerin 

artırılması İran'ın dış siyasetinin önceliklerinden biridir. 

ABD yaptırımlarından kaynaklı baskılar kısa sürede sona 

erecektir ve dostlar zor günlerde belli olur" diye konuştu.

“Trump yönetimi içeride 

birçok sorunla karşı karşıya”

ABD'nin İran'a yönelik ambargolarına da değinen 

Nahavandian, "ABD tehditlerinin gürültüsü çok fazla 

ancak hedeflerine ulaşmada başarısızdır. Trump yönetimi 

içeride birçok sorunla karşı karşıya ve asla okyanusların 

ötesinden hedeflerini pratiğe geçiremeyecek" değer-

lendirmesinde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da 

Türkiye ile İran arasındaki tarihi ve derin ilişkilere vurgu 

yaparak, Ankara-Tahran arasındaki özellikle ekonomik 

alandaki ilişkilerin Ticaret Odalarının çabasıyla daha fazla 

gelişmesi gerektiğini ifade etti. Hassan Rouhani'nin son 

Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki geniş ticari ilişkilerde 

yeni gelişmelerin meydana geldiğine dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın da sürekli olarak iş adamlarına, müte-

şebbislere ve özel sektöre İran ile ekonomik işbirliğinin 

geliştirilmesi yönünde vurgu yaptığını aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ti-

caretle ilgili olarak da "Türkiye'den firmalar ve ticaret 

odaları İran ile işbirliği konusunda çok ilgili ve istekliler" 

ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca ortak yatırım 

yollarının kolaylaştırılması, üretim alt yapısı projelerinin 

geliştirilmesi ve ticaret ile transit alışverişinin artırılması 

gibi konular ele alındı. Görüşmeye TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu’nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri 

Engin Yeşil ve Şaban Karamehmetoğlu, Erzurum Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral ile 

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Levent Koçak da katıldı.

TOBB ULUSLARARASI
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Kırgızistan programı kapsamın-

da Bişkek’te Büyükelçi Cengiz Kamil 

Fırat’ı ziyaret etti. Kırgızistan ekonomi-

si ile ilgili bilgi veren Büyükelçi Fırat, 

Hisarcıklıoğlu’nun temaslarından ve 

Kırgızistan Büyükelçisi Fırat’a ziyaret

“TOBB olarak bilgi ve 
becerilerimizi
Kırgızistan ile 
paylaşmaya hazırız”

ziyaretinden duyduğu memnuniye-

ti aktardı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

da Cengiz Kamil Fırat’a ev sahipliği ve 

ilgisi için teşekkür etti. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu daha sonra Kırgızistan 

Parlamento binası, Beyaz Ev’i de geze-

rek incelemelerde bulundu.

TOBB, Katar gümrük 
yetkililerine 
seminer düzenledi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından TIR Sözleşmesi’ne yeni taraf 

olan Katar Gümrük İdaresi ve Katar Ticaret 

ve Sanayi Odası yetkililerine, TIR sisteminin 

işleyişi ve uygulama eğitimi verildi.

Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı ve IRU temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen eğitimde, TIR işlemlerinin 

yürütülmesine yönelik idari yapılanma, ya-

sal alt yapıya ilişkin öncelikler, teknik gerek-

lilikler ile kurumlararası işbirliği dâhilinde 

bilgi paylaşımı yapılarak, e-TIR Pilot Projesi, 

e-CMR, e-Geçiş Belgesi gibi projelere yö-

nelik bilgi sunuldu. Ayrıca, Sayısal Takograf 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (STAUM) 

ziyaret edilmiş ve bu kapsamda TOBB’un 

çalışmaları anlatıldı. Eğitimde yapılan gö-

rüşmelerde, Türkiye ile Katar arasındaki ta-

şımacılığın ve ticaretin artırılması için Tür-

kiye-Katar İkili Taşıma Anlaşması’nın bir an 

önce imzalanması gerektiği belirtildi.

K ırgızistan'da temaslarda bulunan Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bilgi ve be-

cerilerini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır 

olduklarını belirterek, "Türkiye ve Kırgızistan 

ilişkilerinin yakın zamanda çok büyük bir 

ivme katedeceğini hep beraber göreceğiz" 

dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu 

Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, baş-

kent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sooronbay 

Ceenbekov ile görüştüğünü belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın geçen sene yaptığı ziyaretin ar-

dından uzun süre durağan olan Türkiye-Kır-

gızistan ilişkilerinin büyük ivme kazandığını 

dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

"İnşallah, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin 

yakın zamanda çok büyük bir ivme katede-

ceğini hep beraber göreceğiz" dedi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşmesinin çok 

verimli geçtiğini vurgulayarak, iki ülke iliş-

kilerinin geliştirilmesi konusunda her şeye 

açık olduklarını kaydetti.

İkili ilişkilerden umutlu olduğuna dik-

kat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İki 

ülke siyasi ilişkileri en üst noktada. İki ülke 

cumhurbaşkanı arasındaki diyalog da en 

üst seviyede. Bu iş dünyası açısından büyük 

bir avantaj. Siyasetçiler arasındaki ilişkiler 

çok iyi ise otomatik olarak iş dünyaları da 

bundan faydalanıyor. Sayın Cumhurbaşka-

nımızın bu açılımlarından zaten Türk iş dün-

yası çok istifade ediyor" ifadesini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD yönetiminin 
Türkiye’den çelik ithalatına getirdiği verginin iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun 
olmadığını ve demir çelik ihracatını olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Çelik ithalatındaki vergiyi 
hakkaniyetli bulmuyoruz”

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

ABD iş dünyasına 

yaptığı çağrıda 

“Karşılıklı ticaret 

ve yatırım 

ilişkilerimize 

sahip çıkalım” 

dedi.

T
icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası 

Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş dünyası 

temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde düzen-

lenen çalışma yemeğinde biraraya geldi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye için 

ABD, ABD için de Türkiye’nin önemli olduğunu, yaklaşık 

70 yıldır NATO şemsiyesi altında, birlikte sorumluluk 

üstlendiklerini, uluslararası güvenlik sorunlarına karşı 

birlikte mücadele ettiklerini anımsattı. TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, ‘ticaret savaşları’ kavramının, tekrar gündeme 

gelmiş olmasının iş dünyasını rahatsız ettiğini belirtirken, 

Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin yapısına da değindi. 

2010-2017 yılları arasında Türkiye ile ABD arasındaki 

karşılıklı ticarette, ABD’nin ticaret fazlasının yaklaşık 55 

milyar ABD Doları olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Buna rağmen, ABD yönetimi Türkiye’den çelik 

ithalatına ilk aşamada yüzde 25 daha sonra da ilave yüzde 

25’lik vergi getirdi. Tüm bunları, hakkaniyetli bulmuyor ve 

aramızdaki ittifak ruhuna uygun görmüyoruz. Bu uygula-

ma, 2018 yılında Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ürünleri 

ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin bu 

uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de 

ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 

“Karşılıklı ticaret ve yatırım 

ilişkilerimize sahip çıkalım”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ABD’ye 

ihracatında, GSP uygulamasının önemine değinerek, 

iki ülke arasındaki ihracatın yaklaşık yüzde 20’sinin bu 

kapsamda olduğunu, GSP’nin gözden geçirilme süreci-

nin, ilişkilere zarar vermeyecek şekilde sonuçlanmasını 

umduklarını ifade etti. 

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret 

anlaşması yapılması konusuna da değinen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD iş dünyasın-

dan bu konularda destek isteyerek, “Karşılıklı 

ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. 

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma 

konumumuzu koruyalım” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı 

konuşmada, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin 

belli dönemlerde bazı dalgalanmalar yaşadı-

ğının altını çizerek, gerçek pusulalarının Türk 

ve Amerikan iş dünyasının ortak vizyonu ve 

ortak iş yapma potansiyeli olduğunu söyledi.

ABD ile mevcut ekonomik ilişkileri geliş-

tirmek konusunda heyecan ve iyimserlikle-

rini koruduklarını vurgulayan Bakan Pekcan 

şunları söyledi: “Başkan Trump ve Sayın Cum-

hurbaşkanımızın yapmış oldukları telefon gö-

rüşmelerinde, aramızdaki ticaret hacminin 75 

milyar dolara çıkarılması yönünde bir muta-

bakat sağlamışlar. Bugünkü ticaret hacmimiz 

20 milyar dolar. Demek ki çok hızlı almamız 

gereken bir yol var önümüzde. Burada da 

birbirimizle elele vererek ileriye doğru yol 

alacağız. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve 

yatırım ilişkilerine baktığımızda kat edilecek 

çok önemli mesafelerin önümüzde durdu-

ğunu görüyoruz. Bu mesafelerin alınmasında 

ülkemizde faaliyet gösteren, bin 800 aşkın ve 

toplam yatırımı 11.7 milyar dolara varan ABD 

firmalarının bize destek olmasından ülkemize 

güvenmesinden memnuniyet duyuyoruz.” 

“Türkiye ve ABD uzun 

süredir ticaret yapıyor”

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı David 

MacLennan ise Türkiye ve ABD’nin uzun sü-

redir ticaret yaptığını vurgulayarak, “Böyle 

bir gelenek var. Vatandaşların ve şirketlerin 

refahı yatırıma ve iş olanaklarının artırılmasına 

bağlı” dedi.

Kalkınma ve ekonomik büyümede iş dün-

yasının bir katalizör rolü oynadığını belirten 

MacLennan, “Örneğin tarım sektöründe ça-

lışan şirketler kırsal kesime yatırım yapıyorlar. 

Tarım birçok gelişmekte olan ülkede yok-

sulluktan kurtulmanın önemli bir yöntemi. 

Biz şehirleşme eğilimini de tersine çevirip 

tarımsal üretimi artırabiliriz. Bu yüzden iki ülke 

arasında derin ve güçlü ekonomik ilişkileri 

desteklemek ve her zaman birbirimize ve pay-

daşlarımıza bu ilişkinin önemini hatırlatmamız 

gerçekten gereklidir” şeklinde konuştu. 

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye 

Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush 

Choksy de Türk - Amerikan ilişkilerinin ger-

gin olduğu dönemlerde US Chamber olarak 

Washington’da Türk şirketlerinin görüşlerini 

gündeme getirdiklerini (demir çelik için 

vergi konusu) söyledi. TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun da Türkiye’nin bakış açı-

sını ortaya koyduğunu, aynı zamanda en 

zor dönemlerde en üst düzeyde Amerikan 

şirketlerinin de Türkiye’deki sorunlarıyla ilgi-

lendiğini belirten Choksy, TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu’nun ticari ilişkinin korunmasına 

katkıda bulunduğunu vurguladı. 

Konuşmaların ardından, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan’ın şahitliğinde TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Orta-

doğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem 

Planına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ABD Ticaret Odası ve Ameri-

kan Türk Konseyi Üyelerini Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabule 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

ABD iş dünyası 
temsilcileri 

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde
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Türk ve ABD'li savunma sanayi temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, “İlişkilerimizi iyileştirmeye 
çalışıyoruz. Her iki ülkenin yatırımları gün geçtikçe artıyor. İlişkilerimizin 
güçlenmesini sağlamak üzere çok sayıda etkinlik düzenliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ile ABD'nin yatırımları 
gün geçtikçe daha da artıyor”

TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman 

Üyesi Yavuz 

“Türkiye'nin ABD 

ile ticaretinde 

ABD sürekli 

ticaret fazlası 

veriyor” dedi.

T
ürkiye – ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sek-

törleri Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Kabul Salonu’nda yapıldı. TOBB 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Cumhurbaş-

kanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı 

Serdar Demirel, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

William Czajkowski, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve 

Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush 

Choksy, ATC Başkanı General James Logan Jones ve 

TOBB Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz 

Küçükseyhan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplan-

tıda işbirliği imkânları ele alındı. 

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz yap-

tığı konuşmada, her iki ülkenin de birbiri için önemli ol-

duğunu belirterek, “İlişkilerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. 

Her iki ülkenin yatırımları gün geçtikçe artıyor. İlişkileri-

mizin güçlenmesini sağlamak üzere çok sayıda etkinlik 

düzenliyoruz. Son dönemde zaman zaman ilişkilerimizi 

zehirleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Suriye’deki işbirli-

ğinde sorunlar olduğunu görüyoruz. Müttefikimiz ABD 

ile daha fazla birlikte çalışmak istiyoruz. Ticaret savaşları 

kavramının gündeme gelmiş olması bizi rahatsız ediyor. 

Türkiye'nin ABD ile ticaretinde ABD sürekli ticaret fazlası 

veriyor. Buna rağmen ABD, Türkiye’ye çelik ithalatında 

yüzde 25’lik vergi zammı getirdi. Bu uygulamadan Tür-

kiye'nin muaf tutulması ikili ilişkileri güçlendirecektir. 

ABD Ticaret Odası ile uzun süre serbest ticaret aşamasını 

konuştuk ama bugün gelinen noktada demir çelik itha-

latına getirilen kısıtlamayı konuşuyoruz. Bu son derece 

üzücü bir durumdur” şeklinde konuştu. 

 

“Sanayi ürünlerini beraber 

geliştirip, üçüncü ülkelere gidelim”

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Baş-

kan Yardımcısı Serdar Demirel de “Türk savunma sa-

nayisi ilk olarak 1453’lere dayanır ilk toplardan ancak 

modern anlamdaki savunma sanayisinin gelişimi Tür-

kiye’de 1980’li yıllarla beraber görülür. Geçmiş 15 yıla 

baktığımızda yukarı doğru ivmelenen savunma sanayi 

başarıları görüyoruz. Dünyadaki ilk 10 savunma sanayisi 

üreticisi haline geldiğimizi görüyoruz. Bu alandaki global 

oyunculardan birisi olduğumuz açık. ABD ile yapılan F-35 

uçağı projesinde Türkiye tasarım ortağı olarak katılıyor. 

Gerçekten de güzel bir işbirliği yaptığımızı düşünüyoruz. 

TOBB ULUSLARARASI
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A vrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 

Birliği (Eurochambres) Olağanüs-

tü Üyeler Toplantısı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Euro-

chambres Başkan Yardımcısı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde TOBB 

Brüksel Ofisi’nde yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, top-

lantıya iştirak eden Avrupa Komisyonu 

Üyesi Günther Oettinger ile yaptığı gö-

rüşmede, Avrupa Birliği’nin geleceği 

hakkında konuştu.  Toplantıya, TOBB Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcıları Selçuk 

Öztürk ve Ayhan Zeytinoğlu, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Cengiz Günay, Oğuzhan 

Sadıkoğlu, Ömer Zeydan, Hakan Ülken 

ile Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser 

de katıldı. Toplantının gerçekleştirildiği 

TOBB Ofisi'nde Avrupa iş dünyası tem-

silcilerine, tarım ve yerleşik düzenin ilk 

merkezi ve tarihte bilinen ilk tapınak 

olma özelliği taşıyan Göbeklitepe'nin 

tanıtımı da yapıldı. 

Bu en son geldiğimiz aşamada savunma 

sanayi ürünlerini beraber geliştirip, üçüncü 

ülkelere gidelim. Türkiye ve Amerika dünya-

nın iki ayrı kıtasında yer alan ve birçok ortak 

amacı olan iki ortaktır. Bu kapsamda savun-

ma sanayi ve ticareti işbirliği hacmimizin 

artmasını diliyorum” dedi.  

Türkiye Savunma Sanayi Sektör Meclis 

Başkanı Yılmaz Küçükseyhan ise “İki ülke-

nin dost ve müttefik olduklarını görüyoruz. 

Türkiye ve Amerika ortaklıkları karşılıklı ilgi 

ve saygıya dayanıyor. Ekonomik işbirliğinin 

dikkate alınması gerekiyor. Önceki dönem-

lerde ticaret hacmine baktığımızda 21 milyar 

dolar civarında idi, 2018’de 19 milyar dolara 

düşüş var. Bu durum kazan kazan anlayışı 

içerisinde ele alınmalıdır. Savunma sanayi-

mizin 1974’den beri uygulanan ambargo-

lara rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini 

görüyoruz. Biz 1974 sonrasında uygulanan 

ambargolar nedeniyle kendimiz balık tut-

mayı öğrendik. Bu bizim savunma sanayimizi 

belli bir noktaya getirdi. Artık askeri savunma 

sanayimizi yüzde 68 oranında karşılıyoruz. 

Dostluk, ittifak, stratejik ortaklık ve bölge-

sel simetrik veya asimetrik tehditlere karşı 

karşılıklı güven ve işbirliği içinde hareket 

edilmelidir. İki ülke arasında ifade edilen de-

ğerin gelişimi ve idamesi için bir elçi olarak 

hareket etmeliyiz ve ilişkilerimizi güçlendir-

meliyiz. Bizim muharebe etmediğimiz tek 

ülke ABD’dir. Ülkelerimizin bağımsızlığı için 

birlikte NATO ve diğer konularda her zaman 

birlikte çalıştık” diye konuştu. 

 

“Ortaklığımız, toplumlarımız 

ve kültürlerimiz güçlü” 

 ATC Başkanı General James Logan Jones 

de Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 

stratejik öneminin hiçbir zaman sorgulan-

madığını belirterek, “Yolda bazı engellerle 

karşılaşılsa da bu sadece askeri ittifak değil 

ortak değerlere sahip özgürlük ve dünyanın 

daha iyi bir yer olmasını amaçlayan iki ülke 

arasındaki dostluktur. Bu sadece savunma 

sanayinde değil, özel sektörde de önemli bir 

rol oynanıyor. İlişkilerin geliştirilmesini devam 

ettirmek durumundayız. Sonuçta ortaklığı-

mız, toplumlarımız ve kültürlerimiz güçlü. 

Türkiye’de tekrar bulunmaktan mutluyum. 

Umuyoruz ki bu görüşmeler ilişkilerimize 

katkılarda bulunacak” dedi.  

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye 

Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush 

Choksy da işbirliği çalışmalarının önemine 

dikkat çekerek, “Bu haftaki temaslarımızı 

sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ve Amerikan 

savunma şirketleri olarak karşılık işbirliği 

içerisinde bulunacağız. ABD iş dünyasının 

burada önemli bir rol oynayacağını düşü-

nüyoruz. Bin 700 kadar şirket Türkiye ile 

işbirliği yapıyor. ABD Ticaret Odası olarak 

üst düzeyde ticari ilişkilerin devam et-

mesi gerektiğini düşünüyoruz. Üst düzey 

ekonomik ve hükümetler arası diyaloğun 

tekrar canlandırılması gerektiğini düşü-

nüyoruz. TOBB ile geçmişte birlikte çalış-

tık, Türkiye’den şirketlerin ABD’ye ziyaret 

düzenlemeleri konusunda çalışmalarımız 

olacak” diye konuştu.  

ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

William Czajkowski ise “Burada bulun-

mak gerçekten bizim için mutluluk. Bu 

ziyareti neden yapıyoruz, ticaret misyo-

nunun Türkiye’ye gelmiş olması, özellikle 

bu sektör hem Türkiye’de hem de Ame-

rika’da gerçekten hayati önem taşıyor. 

Türk hükümeti ve Türk sanayisi ve ABD 

sanayisi ve hükümeti kendi tehditleri ile 

başa çıkmak için bu ticari misyonun bir 

uzantısıdır. Bu işbirliğini genişletmek isti-

yoruz. Birkaç yıldır savunma sanayi ticaret 

misyonu düzenliyoruz. ABD ve Türk şirket-

lerinin beraber çalıştığını biliyoruz. ABD 

ve Türkiye’de savunma sanayi açısından 

bir takım farklılıklar olabilir ama sadece 

bunlara odaklanmamalıyız. Madalyonun 

öbür yüzü var, büyük bir ticari hacim var. 

Son yılda ABD ve Türkiye savunma sanayisi 

ilişkisi daha da çoğaldı. Daha iyisini ve faz-

lasını yapabilir. ABD şirketleri, Türkiye'nin 

hava, deniz ve füze savunma sistemleri 

için destek verecek” ifadelerini kullandı. 

Eurochambres Olağanüstü 
Üyeler Toplantısı yapıldı


