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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bundan 10 yıl önce Türk-Afrika Müşterek Odası 
kurulmuştu ancak aktif hale gelmemişti. 10 sene sonra ilk aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Türk-
Afrika Müşterek Odası artık çalışmaya başlıyor. Çünkü yol haritasını ortaya koyduk” diye konuştu.

Türk-Afrika Müşterek Odası 
artık çalışmaya başlıyor

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Türkiye’de 

İslam İşbirliği 

Teşkilatı Tahkim 

Merkezi’nin 

kurulmasına 

karar verildiğini 

dile getirdi.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır’da düzenlenen Afrika 

Yatırım Forumu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası, 

Türk Arap Odası ve Türk Afrika Odası toplantılarına katıldı.

Toplantılara ilişkin açıklamada bulunan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, iki gündür Mısır’da Avrupa Odalar Birli-

ği’ni temsilen bulunduklarını, Mısır’ın başkenti Kahire’de 

düzenlenen Afrika Yatırım Forumu’na katılarak burada 

bir konuşma yaptıklarını ve Forum’da yatırımcılarla bir 

araya geldiklerini söyledi. Forum’daki konuşmasını Avrupa 

Odalar Birliği Başkan Vekili olarak yaptığını dile getiren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türkiye ve 

Avrupa’daki Odaların Afrika’ya bakış açısını ifade ettiğini 

anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Kahire 

Büyükelçiliği’nde Mısır’da yatırım yapan Türk iş adamları 

ile de bir araya geldiklerini özellikle Mısır’da iş yaparken 

karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntıları bu toplantıda öğren-

me fırsatı bulduklarını dile getirdi. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası toplantıları 

çerçevesinde Türkiye’de İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim 

Merkezi’nin kurulmasına karar verildiğini dile getirerek, 

bu oluşumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin talebi 

yönünde İstanbul merkezli olarak çalışacağını kaydetti.

10 sene sonra ilk 

aktivite gerçekleşiyor

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’de kurulan Türk-Afri-

ka Müşterek Odası'ndan da söz eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Bundan 10 yıl önce 

Türk-Afrika Müşterek Odası kurulmuştu ancak aktif hale 

gelmemişti. 10 sene sonra ilk aktiviteyi gerçekleştiriyo-

ruz. Türk-Afrika Odası artık çalışmaya başlıyor. Çünkü yol 

haritasını ortaya koyduk. Afrika ülkeleri oda başkanları 

Türkiye’nin yatırımlarından çok memnun kaldıklarını, 

Türkiye’nin Afrika’ya gösterdiği ilgilerden dolayı çok 

teşekkür ettiklerini söylediler."

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Genel Kurulu ve 

Yönetim Kurulu toplantısını da gerçekleştirdiklerini ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Burada da Türkiye 

olarak başkan yardımcılığı görevinde bulunuyoruz. İslam 

coğrafyasındaki ekonomik ilişkilerimizi 57 İslam ülkesinin 

birbiriyle olan ekonomik ilişkisini nasıl artırabiliriz. Bunları 

istişare ettik" diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

Türk- Arap Odası'nın 2. Yönetim Kurulu toplantısını dü-

zenlediklerini belirterek, Türk ve Arap ülkeleri arasındaki 

ticari ve ekonomik ilişkileri artırabilmek için yapılabilecek-

leri ele aldıklarını aktardı. 

TOBB ULUSLARARASI
Fo

to
ğ

ra
fl

a
r:

 T
O

B
B

 F
o

to
ğ

ra
f S

er
vi

si



43EKONOMİK FORUM

K anada’nin en büyük ekonomisini 

temsil eden Ontario Eyaleti Tica-

ret Odası Başkanı Rocco Rossi ile Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB 

İstanbul Ofisi’nde çalışma yemeğin-

Ontario Ticaret Odası ile 
işbirliği protokolü imzalandı

AB-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Ekonomik Diyalog 
Toplantısı yapıldı

de bir araya geldi. Yemekte Türkiye ile 

Kanada, özellikle de Ontario eyaleti 

arasındaki işbirliği imkânları ele alındı. 

Yemek sonrasında TOBB ile Ontario Ti-

caret Odası arasında işbirliği protokolü 

imzalandı.

Kanada’ya TOBB’un 
faaliyetleri aktarıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 

Kopuz, İstanbul’da Kanada Bağımsız İşlet-

meler Federasyonu (CFIB) Başkanı Dan Kelly 

ile görüştü. Kanada genelinde politika ve 

karar alıcılarla beraber yüz binin üzerinde 

küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekle-

yen Kanada Bağımsız İşletmeler Federasyo-

nu’nun Başkanı Dan Kelly, TOBB’un KOBİ’lere 

sağladığı desteklere ilişkin bilgi aldı. 

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, TOBB 

hakkında bilgi vererek, Kanada’ya ilişkin 

TOBB’un faaliyetlerini aktardı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa 

Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katai-

nen ortak başkanlığında, Dolmabahçe Cum-

hurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog 

Toplantısı’na iştirak etti.
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ofisi açıldı. Açılışta konuşan TOBB Ticaret 
Odaları Konseyi Başkanı Gürsel Baran, “Avrupa ile entegre hale gelmiş olmamız, bu 
dönemde hem Türkiye, hem de başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa için önemlidir. 
Bunun korunması hepimizin yararındadır” diye konuştu.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Ankara Ofisi açıldı

Bakan Varank 

odanın iki ülke 

arasındaki ticaret 

ve yatırımların 

gelişmesinde 

büyük rol 

oynadığını 

söyledi. 

A
lman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ofi-

si, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret 

Odaları Konseyi Başkanı Gürsel Baran, Almanya Ticaret 

ve Sanayi Odaları Birliği CEO’su Dr. Martin Wansleben 

ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Markus C. Slevogt tarafından hizmete açıldı.

Ofis açılışının ardından güçlü ekonomiler arasın-

da yer almanın anahtarı olarak meslek eğitimi ve bu 

alandaki dijital gelişmelerin değerlendirildiği Ekonomi 

Toplantısı gerçekleştirildi. 

TOBB Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Gürsel Baran 

toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya’nın, 

Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu belir-

terek, “Dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Almanya, 

dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Avrupa’nın 

ekonomik süper gücüdür. Avrupa’nın en büyük ekono-

misidir. Üretim ve teknoloji üssüdür. Gençlerin beceri 

kazanması ve istihdamı konusunda Avrupa ve hatta 

dünyanın en başarılı örneğidir” dedi.

Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı 

olduğuna dikkat çeken Baran, “Ticaret hacmimiz yakla-

şık 30 milyar Euro’yu geçmiştir. Almanya aynı zamanda 

Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 

Alman sermayeli şirket, Türkiye’de faaliyet göstermek-

tedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya’dan Türkiye’ye 

gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı, 9 milyar Euro’ya 

yaklaşmıştır. Aynı dönemde, Türkiye’den Almanya’ya 2 

milyar Euro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir” 

şeklinde konuştu.

“Almanya, turizm sektöründe

önemli müşteriler arasında”

Baran, 90 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci-

nin, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini ve 

400 binin üzerinde istihdam sağladığını söyledi.

Turizmde de Almanya’nın, Türkiye’nin en önemli 

müşterileri arasında yer aldığını vurgulayan Baran şunları 

söyledi: “Türkiye ise Almanya ile Çin arasında, en büyük 

sanayi üretim kapasitesine sahip ve en çok mamul mal 

ihracatı gerçekleştiren ülkedir. Avrupa ile entegre hale 

gelmiş olmamız, bu dönemde hem Türkiye, hem de 

başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa için önemlidir. 

Bunun korunması hepimizin yararındadır.”

TOBB ULUSLARARASI
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Baran, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde 

bugüne kadarki kazanımların tamamında 

Almanya’nın vizyoner yaklaşımının etkisi 

olduğunu, burada Alman Hükümeti’nin ve 

Alman iş dünyasının desteğinin çok önemli 

olduğunu belirtti.

Türkiye-Avrupa Birliği katılım müzake-

releri sürecinin devam etmesi gerektiğine 

işaret Baran şunları kaydetti: “Avrupa Birliği 

Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. 2017 

yılında Türkiye ihracatının yüzde 45’ini Avru-

pa Birliği’ne gerçekleştirmiştir. İthalatının da 

yüzde 38’ini AB’den yapmıştır. Türkiye-Avrupa 

Birliği arasındaki mal ticareti 150 milyar Euro 

civarındadır. Gümrük Birliği’nin modernizas-

yonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir 

ivme katacaktır. Gümrük Birliği kapsamına, 

hizmet, tarım ürünleri ve kamu alımlarının 

dahil edilmesi, var olan iktisadi bütünleşmeyi 

daha da ileri götürecektir. Vize konusu, iş 

insanları için, zaman ve kaynak israfıdır. İkili 

ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına da zarar 

vermektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasın-

da devam eden vize serbestisi görüşmeleri 

bir an önce tamamlanmalıdır. Mülteciler ve 

özellikle de Suriyeli mülteciler konusu, Tür-

kiye ile AB arasındaki çalışma alanlarından 

biridir. Türkiye, 3.5 milyon üzerinde Suriye-

li mülteciyi barındırmaktadır. Almanya’nın 

göçmenlerin entegrasyonu konusundaki 

başarısı, sadece Avrupa için değil, esasen 

dünya için başarı örneğidir. Aynı zamanda, 

Avrupa Birliği’nin yasa dışı göçle mücadele-

sine Türkiye çok önemli katkı sağlamaktadır. 

Dün Türkiye’ye güvenip yatırım yapanlar 

kazandı. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlarsa, 

yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güven-

meye devam edin.  İşbirliğimizi, ticaretimizi 

artırmaya devam edelim.”

“Almanya,  Türkiye'nin 

en büyük ticaret ortağı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-

rank da odanın iki ülke arasındaki ticaret ve 

yatırımların gelişmesinde büyük rol oynadı-

ğını söyledi. Almanya'nın 36 milyar dolara 

ulaşan dış ticaret hacmiyle, Türkiye'nin en 

büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pa-

zarı olduğuna işaret eden Bakan Varank, söz 

konusu ülkenin ithalatta da üçüncü sırada 

yer aldığını kaydetti. Bakan Varank, yatırım 

ortamını iyileştirmek için son dönemde uy-

guladıkları reformların, uluslararası platform-

larda karşılığını bulduğunu, TOBB'un da dahil 

olduğu çalışmalarla 'İş Yapma Kolaylığı' bakı-

mından Türkiye’nin 190 ülke arasında, 17 

sıralık bir sıçramayla 43. sıraya yükseldiğini 

anlattı. Bugünkü ekonomi toplantısının 

teması olan "Meslek eğitiminde önemli 

fırsat: Dijitalleşme"nin oldukça isabetli bir 

seçim olduğuna işaret eden Bakan Varank, 

bu dönemin getirdiği risklere karşı hazır-

lıklı olmak ve fırsatlardan da en iyi şekilde 

faydalanmak istediklerini vurguladı. Verilen 

eğitimin, uygulamada da karşılığının ol-

masının çok önemli olduğunu altını çizen 

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"İSO, İTO, İTÜ, Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Bakanlığımız arasında Mesleki Eğitim 

İşbirliği Protokolü’nü iki ay önce hayata 

geçirdik. Yani eğitimi, sanayiyi ve üniversi-

teyi MEB'in koordinasyonuyla tek bir amaç 

uğruna bir araya getirdik. Buna göre, be-

lirlenen okullarda atölye/laboratuarların 

kurulmasını destekleyecek, eğitim içerik-

lerini hazırlayacak ve sektörün ihtiyaç duy-

duğu nitelikli insan gücünü yetiştireceğiz. 

Bu birliktelik, gençlerimizi iş hayatına çok 

daha iyi hazırlayacak, onları daha üretken 

olmaya teşvik edecek."

Bakan Varank, Milli Eğitim Bakanlığıyla 

birlikte mesleki-teknik eğitimin niteliğini 

artırmak için "300 OSB’ye 300 Teknik Kolej" 

iş birliği protokolünü imzaladıklarını anım-

satarak, protokolle OSB'lerde Mesleki ve 

Teknik Eğitim veren Anadolu Liseleri’nin 

açılmasını ve eğitim niteliğinin artırılma-

sını sağladıklarını söyledi. Bu kapsamda 

Bilişim Teknolojileri müfredatını blok zincir, 

bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, siber 

güvenlik gibi konularla zenginleştirilerek 

güncellendiklerine değinen Bakan Varank, 

OSB'lerde 39 teknik kolejde eğitim faaliyeti 

yürütüldüğünü anlattı. OSB'lerde eğitim 

veren Meslek Yüksek Okulları’na devletin 

öğrenci başına eğitim desteği verdiğini 

bildiren Bakan 

Varank, geçen yıl YÖK'ün, OSB'lerde 

eğitim veren sekiz Meslek Yüksek Okulu’na, 

8 milyon liralık destek sunduğunu bildirdi. 

“İlişkilerimiz yakınlığını ve 

çok yönlülüğünü koruyor”

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt 

ise “Özellikle inovasyon ve teknolojik geli-

şim için eğitimin teşvik edilmesi gerekir. 

AHK Türkiye, Almanya dual mesleki eğitim 

tecrübesinin, bilgi ve sisteminin Türkiye’ye 

aktarılmasında kilit rol oynayacaktır. İş sü-

reçlerinin teorisine ve pratiğine hakim olan 

gençler, hem şirketlerin aradığı hem de 

ekonomiyi bir bütün olarak geliştiren pro-

fesyonellerdir” şeklinde konuştu. 

Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birli-

ği CEO’su Dr. Martin Wansleben de konuş-

masında, “Türkiye ile Almanya arasındaki 

ilişkiler geçtiğimiz yıllarda yakınlığını ve çok 

yönlülüğünü korumuştur. Her iki taraf da 

ekonomik alanda ortaklıklarının öneminin 

bilincindedir ve ticari engeller gibi mevcut 

zorlukların üstesinden gelmekte kesinlikle 

kararlıdır” ifadelerini kullandı. 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nu-

rettin Özdebir ise Türkiye'de üretilen ileri 

teknoloji sanayi ürünlerinin yüzde 20’sinin 

Ankara’da üretildiğine dikkat çekti. 


