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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gümrük Birliği'ni 
modernize edecek müzakereler artık başlatılmalı. Bu konunun siyasi gerekçelerle 
ertelenmesi doğru değil. Zira bu modernizasyon, Türkiye ve AB için de faydalıdır" dedi.

"Gümrük Birliği'ni modernize 
edecek müzakereler başlatılmalı"

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye ve AB 

hiç olmadığı 

kadar birlikte 

çalışmaya 

mecburdur" diye 

konuştu.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Euro-

chambres) Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Brüksel'de gerçekleştirilen ve eş başkanlığını yaptığı 

Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare Komitesi toplantısının 

açılışında konuştu. 

Toplantının, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine kat-

kı sağlamasını umduğunu ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri her zamankinden 

daha önemli bir hale geldi. Türkiye ve tüm AB ülkeleri; 

mülteci ve yasa dışı göç akımı, terörizm, siber saldırılar, 

uluslararası ticarette yükselen korumacılık eğilimi, iklim 

değişikliği ve enerji güvenliği gibi ortak sorunlarla karşı 

karşıya... Hiçbir ülke, bu sorunlarla tek başına mücadele 

edemez. Bu, Türkiye için de geçerli, AB için de geçerli. 

Dolayısıyla Türkiye ve AB, hiç olmadığı kadar birlikte 

çalışmaya, küresel sorunlarla birlikte mücadele etmeye 

mecburdur" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önceki neslin AB gibi 

dünyanın en önemli barış projesini geride bıraktığını 

anımsatarak, sonraki nesillere daha zengin, daha güvenli 

ve daha huzurlu bir kıta bırakılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ve Avrupa

birbirine eklemlenmiştir"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılım sürecinin esasen 

Türkiye-AB ilişkilerinin temeli olduğuna işaret ederek, "Şu 

an Türkiye-AB ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım 

müzakerelerinde ilerleme sağlanmasıdır" ifadesini kul-

landı. Türkiye ve AB'nin ekonomi, sosyal politika, enerji, 

terörle mücadele, Suriyeliler ve dış politika gibi yakın iş 

birliği ve diyalog içinde olması gereken alanları bulun-

duğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük 

Birliği ve vize serbestisi konularının da gündemde ön-

celikli olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin, "Avrupa ve Türk iş 

dünyaları olarak mutabık olunmasına rağmen Gümrük 

Birliği modernizasyon müzakerelerinin hala başlatılma-

mış olmasını anlayamıyoruz. Oysa iktisadi açıdan Türkiye 

ve Avrupa, birbirine eklemlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakerelerin 

artık başlatılması gerektiğini belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Bu konunun siyasi gerekçelerle erte-

lenmesi doğru değil. Zira, bu modernizasyon, Türkiye 

ve AB için de faydalıdır" dedi.

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye'nin Avrupa'nın altıncı büyük 

ekonomisi ve Avrupa'nın dördüncü bü-

yük ihracat pazarı konumunda olduğunu 

vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

AB'nin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı 

olduğunu, Türkiye'deki yabancı yatırımcılar 

sıralamasında Avrupalı yatırımcıların ilk sıra-

da yer aldığını söyledi.

"AB üyelik süreci kapsamlı 

reformlar gerektirmektedir” 

TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan 

Vekili Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iktisadi ve 

siyasi dönüşüm çabalarında AB ile ilişkile-

rin yol gösterici olduğunu belirterek şunları 

kaydetti: "AB üyelik süreci kapsamlı reformlar 

gerektirmektedir. Hukukun üstünlüğü, temel 

hak ve özgürlüklerin korunması ve piyasa 

ekonomisi konusunda köklü reformlara imza 

attık. Eksikliklerimiz var mı? Var. Yapılacak 

çok işimiz, atılacak daha çok adımımız var.  

Bunların da farkındayız. Bu reformları zaten 

yapmak zorundayız. Bunu kendi insanımız 

için, kendi ekonomimiz için yapmak zorunda-

yız. Türkiye'nin bu reformları gerçekleştirme 

kararlılığında olduğunu çok iyi biliyoruz." 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vize konu-

sunun da öncelikleri arasında yer aldığını 

vurgulayarak, vize serbestisinin aslında her 

iki tarafın da yararına olduğunu, bir an önce 

vize serbestisi diyaloğunun tamamlanması 

gerektiğini söyledi. Toplantıya, Dışişleri Ba-

kan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, 

Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi 

Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay,  TESK Baş-

kanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İş Genel 

Başkanı Ergün Atalay, MEMUR-SEN Genel 

Başkanı Ali Yalçın, Türkiye KAMU-SEN Genel 

Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri 

Akansel Koç, İKV Başkanı ve TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu 

ile KAGİDER Genel Sekreteri Itır Aykut ve 

Türkiye Endüstri İlişkileri Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Işık iştirak 

etti. İki gün süren toplantı kapsamında, 

Türkiye-AB ilişkileri, KOBİ’ler – Ticaretin ge-

liştirilmesi ve Yatırım Ortamı konusunda 

Türkiye-AB arasında fırsatlar, Türkiye-AB 

katılım sürecinde Sivil toplum kuruluşları 

ve sosyal ortakların rolü, Türkiye-AB Gümrük 

Birliği’nin modernizasyonu ve vize diyaloğu 

gibi konular ele alındı. 

K ıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 56. 

Olağan Genel Kurulu Lefkoşa’da 

gerçekleştirildi. Genel Kurula TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC 

Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı M. 

Cihat Lokmanoğlu da iştirak etti.

Genel Kurulda söz alan Lokmanoğ-

lu, KKTC’nin ticaret, turizm, eğitim ve 

yatırımlar açısından Türkiye’nin önemli 

bir ortağı olduğunu, Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası ile birlikte kurulan Türkiye-KKTC 

Ticaret Odası Forumu’nun ortak iktisadi 

girişimler için önemli bir araç olacağına 

inandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda ger-

çekleşen Genel Kurul öncesi Lokma-

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Genel Kurulu yapıldı

Türk ve Alman kadın 
girişimciler buluştu

noğlu, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Fo-

rumu KKTC Tarafı Eş Başkanı Mustafa 

Genç ve KKTC Tarafı Üyelerinden Ersan 

Dağlı ve Omaç Cin ile çalışma yeme-

ğinde bir araya geldi. Yemekte, Türkiye 

ve KKTC’deki ekonomik durum, Türki-

ye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eylem 

Planı ve önümüzdeki dönem faaliyetleri 

ele alındı. 

T ürk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-

IHK) ve Alman Kadın Girişimciler Fede-

rasyonu (VdU) organizasyonunda, TOBB’un 

desteğiyle Türk Alman Kadın Girişimciler 

Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi. TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in ev 

sahipliğinde yapılan toplantıya Türkiye ve 

Almanya’dan yaklaşık 80 kadın girişimci 

katıldı ve tecrübelerini paylaştı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Saraybosna İş 
Forumu'nun  artık küresel bir marka haline geldiğini ifade ederek, bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da  foruma destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

“Saraybosna İş Forumu
küresel marka haline geldi”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu

bankacılık, tarım 

imalat, inşaat 

ve turizm gibi 

sektörlerde 100 

Türk firmasının 

Bosna Hersek'te 

iş yaptığını 

belirtti.

B
osna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma 

Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu 

Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 

forum kapsamında "Liderlik" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da ka-

tıldığı panelde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, Saraybosna İş 

Forumu'nun (SBF) dünyanın her yerinde yatırımcıların 

ilgi gösterdiği son derece başarılı bir girişim olduğunu 

belirterek, "Düzenli olarak gerçekleştirilen Saraybosna 

İş Forumu, artık küresel bir marka haline geldi" dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, SBF'nin bölge ve Bos-

na Hersek ekonomisi için çok büyük katkı sağladığını 

vurgulayarak, TOBB olarak bugüne kadar olduğu gibi 

bugünden sonra da bu foruma destek vermeye devam 

edeceklerini ifade etti. 

Türkiye'nin Bosna Hersek ile ilişkilerine çok önem 

verdiğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bosna 

Hersek ile tarihimiz, kültürümüz, örf ve adetlerimiz aynı 

kaynaktan besleniyor. Biz aynı zamanda, ülkelerimizin 

ekonomik ilişkilerinin güçlenmesini de istiyoruz" diye 

konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki 

Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağlam bir iş hacmi ze-

mini oluşturduğuna işaret ederek, 2003'te 71 milyon 

dolar olan ticaret hacminin, bugün 700 milyon dolara 

ulaştığını ve bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı he-

deflediklerini söyledi.

“100 Türk fi rması Bosna 

Hersek'te iş yapıyor”

Bankacılık, tarım, imalat, inşaat ve turizm gibi sektör-

lerde 100 Türk firmasının Bosna Hersek'te iş yaptığını ak-

taran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu firmaların ülkedeki 

yatırımlarının 600 milyon Euro’nun üzerinde olduğunu ve 

4 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda 

Balkan ülkeleri ile ticaretini 3.5 milyar dolardan 20 milyar 

dolara çıkardığını belirterek, bu artışın küresel ekonomik 

krize rağmen gerçekleştiğini söyledi.

Balkanlar'ın coğrafi olarak Türkiye'nin Avrupa kıtasına 

giriş kapısı olduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye'nin de Balkan ülkeleri için Asya ve Ortado-

ğu'ya giriş kapısı olduğunu söyledi.

TOBB ULUSLARARASI
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“Ortak çıkar ve değerlere 

odaklanılması gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

da Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey ile 

güney arasında kavşak görevi gördüğünü 

belirterek "Bölge ülkeleri için en önemli olan 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakın olmaları. 

AB'ye entegre olmak, ortak vizyonun geliş-

tirilmesi için büyük bir avantaj olabilir" dedi.

Bölgede birlik duygusunun var oldu-

ğunu söyleyen Oktay, "Temennimiz vizyo-

nun da birleşmesi. Forumda da belirtildiği 

gibi 'Tek Bölge, Tek Ekonomi' olması" ifa-

delerini kullandı.

Oktay, bölgede dezavantajlara yönelmek 

yerine, ortak çıkar ve değerlere odaklanıl-

ması gerektiğine işaret ederek "Bu değerler 

bazen kültürel bazen de demografik veya 

coğrafik olabilir. Ayrıntılı baktığımız zaman 

birçok avantaj görebiliriz. Yarışmak yerine 

iş birliği içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey 

ile güney arasında bir köprü görevi gördü-

ğünü vurgulayan Oktay, "Bölge ülkeleri için 

en önemli olan Avrupa Birliği ülkelerine 

yakın olmaları. AB'ye entegre olmak, ortak 

vizyonun geliştirilmesi için büyük bir avan-

taj olabilir" dedi.

Oktay, AB ülkelerine yakın olmanın tek-

noloji ve pazara da yakınlık sağladığını söy-

leyerek genç ve eğitimli nüfusun kültürel 

çeşitlilik, iş fırsatları ve yeniliklerden de fay-

dalanabildiğini belirtti.

Türkiye'nin Bosna Hersek ve diğer dünya 

ülkeleriyle başarılı ilişkiler geliştirmesinin 

temelinde kendi yaklaşımının önemli oldu-

ğunu ifade eden Oktay, "Bizim yaklaşımımız 

derken herhangi bir ülkenin kaynaklarını 

kendi faydamız için kullanmayı asla düşün-

müyoruz. Almak yerine, vermeye odakla-

nıyoruz. Asla bizim için getirisi nedir diye 

düşünmüyoruz. Özellikle yardım konusunda. 

Bunun en önemli örneği, Türkiye'deki 4.6 

milyon sığınmacı" diye konuştu. 

“Güven, uzun soluklu iş 

birliklerinin yolunu açıyor"

Oktay, güven duygusunun bölge ülke-

leri için kilit rol oynadığını belirterek "Güven, 

başarılı ve uzun soluklu iş birliklerinin yolunu 

açıyor" dedi.

Türkiye’nin bölgeye tarım, turizm, alt 

yapı, enerji ve savunma alanlarında katkı 

sağladığını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle 

tamamladı: "Bölgede zorluklar mevcut. Bazı-

larını saymam gerekirse bunlar finans, ağır 

bürokrasi ve tüm dünyada zorluklar yaşa-

tan güvenlik. Finans konusunda Türkiye'de 

Public Private Partnership (PPP) projeleri 

var. Türkiye'nin bu noktada inanılmaz tec-

rübesi mevcut. Her ne kadar geçen yıl uy-

gulanmaya başlasa da bu projelerden 135 

milyar dolar gelir elde ettik. Türkiye bun-

ları bölgeye de aktarabilir. Terör, güvenlik, 

savaş ve çatışmalarda mutlaka ortak bir 

vizyon olmalı. Bugün burada gördüğüm 

ortak bir vizyonun olduğudur."

"Bosna Hersek'in daha 

fazla değişime ihtiyacı var"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Cr-

nadak da AB'ye üyelik yolunda gerçekleş-

tirdikleri reformların, daha fazla yatırım ve 

ekonomik kalkınma için şartları oluşturdu-

ğunu belirterek, ülkedeki tüm siyasi anlaş-

mazlıklara rağmen bugünkü iş forumunun 

herkes tarafından desteklendiğini vurgu-

ladı. AB'ye üyelik ve bölgesel iş birliğinin 

öncelikler arasında yer aldığını kaydeden 

Crnadak, Bosna Hersek'in son dönemde 

aldığı iyi sonuçlara rağmen daha fazla 

değişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Crnadak, yolsuzlukla mücadele ve 

hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi 

alanlarında atılacak adımların önemine 

işaret ederek, ülkedeki yatırımların artı-

rılarak özel sektörün güçlendirilmesinin 

elzem olduğunu belirtti.

Malezya Gelişim ve Girişimcilik Bakanı 

Mujahid Yusof Rawa da ülkesinin Bosna 

Hersek ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde ol-

duğunu belirterek, "Malezya, Bosna Hersek'te 

yaşanan savaşta da buradaydı. Malezya o 

dönemde insani yardımdan eğitime birçok 

alanda Bosna Hersek'in yanında oldu" dedi. 

Bosna Hersek'in barış ve istikrarına katkı sağ-

lamak istediklerini söyleyen Rawa, her geçen 

yıl büyüme gösteren Bosna Hersek'e destek 

vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Karadağ Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı 

Kemal Purisic ise bölge ülkelerinin mücadele 

ettikleri sorunlara karşı ortak cevap geliştir-

meleri gerektiğini vurgulayarak, bölgenin 

son yıllarda ekonomik anlamda önemli ge-

lişme kaydettiğini söyledi.

İkili ekonomik ilişkilere yönelik

değerlendirmelerde bulunuldu

Saraybosna İş Forumu kapsamında, Sa-

raybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna 

Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı 

Milorad Dodik, Bosna Hersek Cumhurbaş-

kanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic ve 

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Bakir 

İzetbegoviç ile görüşen ve fikir alışverişinde 

bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis 

Zvizdic arasında gerçekleştirilen resmi görüş-

meye de katılarak Türkiye-Bosna Hersek ikili 

ekonomik ilişkilerine dair değerlendirmeler-

de bulundu. İş Forumu kapsamında TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB 

adına “Saraybosna İş Forumu 10. Yıl Özel 

Ödülü”nü aldı.


