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Tataristan’la daha fazla ticaret ve işbirliği yapmak istediklerini belirten TOBB Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tataristan, firmalarımız için önemli yatırım merkezi haline gelmiştir. 
Rusya'daki Türk yatırımlarının en önemli bölümü Tataristan'da yer alıyor” diye konuştu.

“Tataristan’la daha fazla 
işbirliği yapmak istiyoruz”

TOBB Başkanı 

“Hisarcıklıoğlu 

Tataristan ile olan 

ikili ilişkilerimiz 

güçlü tarihi ve 

iktisadi geçmişe 

dayanıyor” dedi.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 11. Rusya İslam Dünyası - 

2019 Kazan Zirvesi’nin açılış oturumuna katılarak, 

Türk iş dünyasının görüşlerini aktardı. Rusya Federasyonu 

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem 

Minnihanov’un da katıldığı zirvede konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye iş dünyası olarak zirvede yer aldıkla-

rını, Türkiye’nin her bölgesinden Oda ve Borsa başkanları 

ve iş adamlarıyla birlikte geldiklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Moskova’da TOBB’un bir 

temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak, Rusya Federasyonu 

Ticaret ve Sanayi Odası’yla, ikili düzeyde ve Eurochambres 

bünyesinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin 

gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “İkili iktisadi ilişkilerimizi, en üst düzeye 

çıkarmak istiyoruz. İş insanlarımız uzun süredir Rusya 

Federasyonu’nda aktiftir. Ayrıca başarılı ortaklıklar da tesis 

ettiler. Bunun sonucu olarak, Rusya ile ticaret hacmimiz 

2018 yılında 26 milyar dolara ulaştı. Turizmde, 2018 yılında 

Rusların en çok tercih ettiği ülke Türkiye oldu” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Rusya ara-

sındaki işbirliğinin genişlemesinin, Tataristan’la ilişkilerin 

gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti. 

“Kazan, zenginlik ve kültürü

bünyesinde barındırıyor”

Tataristan Cumhuriyeti’nin, Rusya Federasyonu’nun 

ekonomik açıdan en gelişmiş, en zengin ve refah seviyesi 

en yüksek bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken 

TOBB Başkanı şunları kaydetti: “Kazan şehri, hem Rusya’nın 

zenginlik ve kültürünü, hem Doğu’nun ilmini bünyesinde 

barındıran, müstesna bir şehir. Kazan Üniversitesi, 200 

seneyi aşan, çok köklü bir geçmişe sahip. Rusya’nın en 

eski üç üniversitesinden biri. Tolstoy ve Lenin gibi, pek 

çok ünlü isim, buranın mezunu ya da burada okumuş. 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve 

gelişmesinde, Tataristan kökenli pek çok önemli isim 

bulunur; Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, İsmail Gaspıralı 

gibi. Ayrıca Türkiye’nin en önemli tarihçileri de tatar kö-

kenlidir; İlber Ortaylı ve Kemal Karpat gibi. Ünlü Tatar şair 

Gabdulla Tukay, Türkiye’de de çok tanınır ve sevilir. Onun 

anısına hem İstanbul hem de Ankara’da şehir merkezinde 

heykeli ve isminin verildiği bir cadde ve park vardır. Hat-
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ta İstanbul’dakinin açılışında 2012’de, sayın 

Cumhurbaşkanı Rustem Minnikhanov da 

bulunarak bizleri onurlandırmıştır. Kazan ve 

İstanbul kardeş şehirler ilan edilmiştir. Özetle, 

Tataristan ile olan ikili ilişkilerimiz, güçlü tarihi 

ve iktisadi geçmişe dayanıyor.”

“Tataristan, fi rmalarımız için 

yatırım merkezi haline geldi”

Tataristan’la daha fazla ticaret ve işbirliği 

yapmak istediklerini belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Tataristan, firmalarımız için 

önemli yatırım merkezi haline gelmiştir. Rus-

ya'daki Türk yatırımlarının en önemli bölümü 

Tataristan'da yer alıyor. Toplam Türk yatırım-

ları 2.5 milyar dolar civarındadır. Tataristan’da 

faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler 

arasında, Türkiyeli firmalar ilk sırada. Bu bize 

gurur ve mutluluk veriyor. Türk sermayesi-

nin Tataristan'da birinci sırada olmasında, 

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’un 

katkısı çok büyük. Kendilerine şükranlarımızı 

sunuyorum” dedi.

Türk müteahhitleri tarafından Rusya’da 

toplam 73 milyar dolar tutarında, 2 bine ya-

kın proje gerçekleştirildiğini hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu projelerden 2 milyar 

dolarının Tataristan’da olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ticaret 

ve yatırım hacmini daha da artırmak iste-

diklerini, Tataristan’ın Türkiye ile her alanda 

ticaret ve yatırım imkanı olduğunu ifade 

etti. İslam dünyasının bir temsilcisi olarak, 

zirvenin önemine de değinen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Rusya'da yaklaşık 20 milyon 

Müslüman yaşıyor. İslam ve Müslüman top-

lumu, Rusya’nın bir parçasıdır. Rusya Federas-

yonu, bir İslam ülkesi olmadığı halde, İslam 

İşbirliği Teşkilatı’nca gözlemci üye statüsünde 

teşkilata kabul edilen, beş devletten biridir. 

Bu nedenle, Rusya ve İslam dünyası, fırsat-

ları birlikte değerlendirmelidir. Bu etkinlik, 

Rusya Federasyonu ile İslam ülkeleri arasın-

daki işbirliğinin geliştirilmesi için son derece 

önemlidir. Buna ihtiyaç var zira, üzülerek 

ifade etmem lazım ki İslam dünyası çok sı-

kıntılı bir dönemde. Ekonomide, teknoloji-

de, inovasyonda hep gerilerdeyiz. Dünyayı 

doğru okuyup, şu iki hususu iyi anlamalıyız. 

Birincisi, dünyada hangi ülke gelişiyorsa, şu 

üç hürriyete önem verdiği için oluyor. Fikir 

hürriyeti, inanç hürriyeti, teşebbüs hürriyeti. 

Türkiye’nin 1980’den sonra gösterdiği büyük 

dönüşümün temelinde de bunlar var. 

İkincisi, ticaret. Bakın iki büyük dünya sa-

vaşıyla harabeye dönen Avrupa, nereden 

nereye geldi. Kendi aralarında iktisadi birlik 

kurdular, ihtilafları ve savaşları sona erdirdi-

ler, hep birlikte zenginleştiler. Bizdeyse, barış 

ve huzur içinde geçen tek bir senemiz yok. 

Şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu 

kötü tabloyu değiştirmenin en önemli yolu 

ticaret” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zirve ön-

cesinde ise Tataristan Cumhurbaşkanı Rus-

tam Minnihanov’un katılımıyla Tataristan'da 

düzenlenen Rusya Helal Expo'nun açılışına 

katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cum-

hurbaşkanı Minnihanov ile birlikte stantları 

gezdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindeki heyet, Tataristan Ticaret ve Sanayi 

Odası'nı ve Türkiye’nin Kazan Başkonsolos-

luğunu da ziyaret etti. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

beraberindeki heyette TOBB Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Adana 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şa-

hin Bilgiç, Denizli Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Dış 

İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Merzifon 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Dursun Dağdelen ile Yerköy Tica-

ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş 

Esatbeyoğlu yer aldı. 

R usya Federasyonu Tataristan Cum-

huriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem 

Minnihanov, 11. Uluslararası Rusya-İs-

lam Dünyası Ekonomi Zirvesi'ne (Kazan 

Summit 2019) katılmak üzere başkent 

Kazan'a gelen Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı ve Gelişen 

8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü 

Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet 

ile görüştü. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

görüşmede yaptığı konuşmada, Türk 

şirketlerinin Tataristan'ın yatırımcılar-

la ilişkisine büyük değer verdiğini be-

lirterek, "Türk yatırımcılar projelerinin 

uygulanması için bir platform seçtikleri 

zaman, öncelikli olarak Tataristan'ı ter-

cih ediyor" ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Minnihanov da "Rus-

ya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türk or-

taklarımızla iş birliğinin güçlendirilmesi-

ne büyük önem veriyoruz" dedi.  

Tataristan'ın Rusya ile Türkiye arasın-

da etkili bir bağlantı oluşturmak istediğini 

söyleyen Minnihanov, Türkiye'den başta 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

olmak üzere üst düzey yetkili ve iş dün-

yası temsilcilerinin Kazan'a gelmesinin 

ilişkileri geliştirmede önemli bir ivme 

sağladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğine büyük 

değer verdiklerini vurgulayan Minniha-

nov, "Türkiye, Tataristan'ın ekonomisin-

deki en büyük yatırımcıdır" diye konuştu.   

Minnihanov, Tataristan ve Türkiye ara-

sında enerji, petrokimya, inşaat, eğitim, 

spor başta olmak üzere tüm alanlarda 

karşılıklı iş birliği bulunduğunu ifade etti.

“Tataristan'daki en büyük 
yatırımcı ülke Türkiye”
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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tüzüğünün 
imza töreni yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev'in 2006 yılında 
Antalya'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde TTSO'yu kurma görevini kendilerine 
verdiğini hatırlatarak, "Bunu tam 13 sene sonra icra edebildik” diye konuştu.

 Türk Konseyi Üye Ülkeleri 
arasında 'Ortak Oda' kuruldu

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Özbekistan ile 

Türkmenistan 

ticaret ve sanayi 

odalarını da 

aralarında 

görmek 

istediklerini 

belirtti.

K
azakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Kon-

seyi) Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) kurul-

masını öngören tüzük imzalandı.

Türk Konseyi ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası 

"Atameken" iş birliğiyle Astana Ekonomik Forumu çer-

çevesinde yapılan imza törenine Türk Konseyi Genel 

Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan 

Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler 

Odası "Atameken" Başkanı Ablay Myrzahmedov katıldı.

Törende Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat 

Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, 

Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat De-

velioğlu'nun yanı sıra Kazak ve Türk iş adamları hazır 

bulundu. TTSO tüzüğü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Myrzahmedov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev ve Azerbaycan 

İşverenler Konfederasyonu Başkanı Memed Musayev 

tarafından imzalandı. 

“Nazarbayev'in hayalini hayata geçirdik"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törenin ardından yaptığı 

konuşmada, Nazarbayev'in 2006 yılında Antalya'da yapı-

lan Türk Konseyi zirvesinde TTSO'yu kurma görevini ken-

dilerine verdiğini hatırlatarak, "Bunu tam 13 sene sonra 

icra edebildik. Çok şükür bugün bu projeyi, Nazarbayev'in 

hayalini hayata geçirdik" dedi.

Özbekistan ile Türkmenistan ticaret ve sanayi oda-

larını da aralarında görmek istediklerini dile getiren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki yaptığımız 

temaslar sonunda bu iki kardeş kuruluşumuz da ara-

mıza katılacak. Zaten imzalamış olduğumuz tüzüğü 

Türkmen ve Özbek odalarının katılımına açık olacak 

şekilde hazırladık" diye konuştu. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, TTSO Sekreteryası’nın Türkiye'de yer alacağını 

aktararak, "TOBB olarak ofis ve personel konusunda her 

türlü desteği sağlamayı taahhüt ettik" dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de 

tüzüğün uzun zamandır hazırlandığını belirterek, TT-

SO'nun kurulmasının Türk konseyi üyesi ülkeleri arasında 

ticaretin artması için yeni kapılar açacağını söyledi.

Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Me-

med Musayev ise TTSO'nun Türk dünyası ülkeleri arasın-

daki ticari iş birliğinin güçlenmesine ivme kazandıraca-

ğını söyledi. Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 

Yardımcısı Nurlan Musuraliyev, TTSO'nun karşılıklı eko-

nomik etkileşimi genişletmek için imkan sağlayacağına 

dikkat çekti. Myrzahmedov da TTSO'nun ilk toplantısının 

Türkistan kentinde yapılması önerisinde bulundu.

TOBB ULUSLARARASI
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakis-

tan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 

Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün 

imza töreninde yaptığı konuşmada, Kaza-

kistan'ın Avrasya ve Türk coğrafyasının kalbi 

olduğunu belirterek, "Anadolu coğrafyası-

nın mayası geçmişte bu coğrafyadan gelen 

alimlerin eliyle yoğrulmuştur. Dolayısıyla 

Kazakistan bizlerin ata yurdu" dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev'in "Türk dünyasının aksakalı" 

olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, "Nazarbayev'in liderliğinde 

Kazakistan'ın gösterdiği gelişmeler bizi 

sevindirmekte, gururlandırmaktadır. O'nun 

vizyoner liderliği sadece Kazakistan için 

değil bölgemiz ve Türk dünyası için büyük 

bir şanstır" şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nazarba-

yev, sayesinde Kazakistan'ın tüm dünya 

“Dünyanın en 
gelişmiş üç oda 
sisteminden biriyiz“

tarafından kabul edildiğini, başarılı ve 

saygın bir devlet olduğuna dikkat çe-

kerek, "Nazarbayev Kazakistan'ı sağlam 

temeller üzerine inşa etmiştir" ifadesini 

kullandı. Başkent Astana'nın adının Nur 

Sultan olarak değiştirilmesinin bir vefa 

örneği olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Kazakistan'ı takdirle kar-

şılıyoruz. Nazarbayev'e bundan daha iyi 

hediye verilemezdi" yorumunu yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB'un 

Türkiye'deki özel sektörün tamamını 

temsil eden bir kuruluş olduğunun altını 

çizerek,  hizmet kapasitesi ve yaptıkları 

işler bazında dünyanın en gelişmiş üç oda 

sisteminden biri olduklarını, küresel iş dün-

yası örgütlerinde yer aldıklarını dile getirdi. 

Türkiye'nin özel sektörü destekleme ve 

geliştirmede dünyada örnek ülkelerden 

olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, "TOBB olarak bu yönde dene-

yimlerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya her 

zaman hazırız ve buna devam edeceğiz" 

şeklinde konuştu.

1 . Hazar Ekonomik Forumu lansma-

nı, TOBB, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkmenistan 

Büyükelçiliği'nin işbirliğinde, Türkmenis-

tan Ankara Büyükelçisi İşankulu Aman-

lyev ve İstanbul Başkonsolosu Murad 

Sayyitmamedov’un katılımıyla 30 Nisan 

2019 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da 

gerçekleşti. Forumun önemli bir güne 

denk geldiğini söyleyen İstanbul Başkon-

solosu Murad Sayyitmamedov, ilk kez bu 

kadar geniş kapsamlı düzenlenen bir fua-

rın Hazar Deniz Günü’ne denk gelmesinin 

çok iyi bir tesadüf olduğunu dile getirdi. 

Sayyitmamedov, şöyle devam etti:  

“Bu girişim Türkmenistan’ın Hazar ve 

bölge ve bölgeler arası jeopolitik ve jeo-

ekonomik stratejik önemine esasa belir-

lenen hedeflerin, bölgenin önemli ula-

şım- transit ve taşımacılık merkezi olma 

potansiyeli için gerekli olan, Hazar kıyı 

ülkelerinin çaba ve desteklerinin birleşti-

rilmesini şart koşuyor.”  Ankara Büyükelçisi 

İşankulu Amanlyev ise  “Bu uluslararası 

toplantının 12 Ağustos’ta gerçekleşece-

ğini ifade etti. Amanlyev, “Anlaşmanın 

yapıldığı gün 12 Ağustos Hazar Denizi 

Günü olarak bilinmektedir” dedi.

Tataristan ile 
yeni anlaşma

R usya Federasyonu Tataristan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Rustam Minnihanov’un Türkiye zi-

yareti kapsamında, konuk Cumhur-

başkanı huzurunda Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) ve Tataristan 

Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajan-

sı (TIDA) arasında işbirliği anlaşması 

imzalandı. TOBB Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve TIDA 

Başkanı Taliya Minullina tarafından 

imzalan anlaşmanın, ikili ekonomik 

ilişkileri geliştirmesi bekleniyor. 

Forum Türkmenistan başlıyor
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD 
Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için 
iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile ABD arasında 
STA imzalanmalı"

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Demir-çelikteki 

vergi oranlarının 

eski seviyelerine 

getirilmesinden 

memnunuz” 

dedi.

B
eraberindeki heyetle temaslarda bulunmak 

üzere ABD'ye gelen Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

programının ilk durağı olan Chicago'da "Turkitch" 

restoranının açılışına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, restoranın ortakların-

dan Türk girişimciler Cihan Çömez ve Özkan Yılmaz'ın 

yanı sıra Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar 

ile restoranın açılış kurdelesini kesti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, 

ABD temaslarının Chicago ayağının iki bölümden 

oluştuğunu ifade ederek, "İlk olarak Chicago'da Türk 

mutfağını en orijinal hali ve Türk yemeklerini gerçek 

adlarıyla tanıtmak üzere Türk girişimcilerinin kurduğu 

Turkitch adlı restoranın açılışını yaptık. Yarın da TOBB 

olarak, Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma çerçe-

vesinde, büyük ihtimalle Chicago'da kuracağımız Türk 

Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunacağız" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Chicago temaslarının 

ardından beraberindeki heyetle Washington’a geçe-

ceklerini bildirdi.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son dönem-

deki gelişimine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

"Özellikle demir-çelikteki vergi oranlarının eski seviye-

lerine getirilmesinden memnunuz. Ama kabul edeme-

diğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatımız 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında 

oluyordu, bunun kaldırılmış olması" ifadelerini kullandı.

75 milyar dolarlık 

ticaret hacmi hedefi 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı 

Donald Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık 

ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "Kolaylıklar 

biterse bu 75 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşacağız? 

Onun için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA 

imzalanmasını istiyoruz" dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Meale'ye de aynı 

talebi ilettiklerini bildirdi. S-400 konusundaki soru 

üzerine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "O konu siyasi. Ben 

onu bilmem ama Türkiye, kendisini savunmak ve dış 

tehditlerden korunmak için Patriot sistemini almak için 

yıllarca uğraştı. Bunu da vermeyen ABD. Türkiye'nin 80 

milyon insanını ve toprak bütünlüğünü sürdürebilmesi 

için kendisini koruması lazım" diye konuştu. 

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Acar da Chi-

cago'nun, yeni bir Türk konseptine sahip restorana 

kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade 

ederek, Türk toplumunun yanı sıra Amerikalıların da 

açılışa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. 

TOBB ULUSLARARASI
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası 

ve Caspian Policy Center tarafından düzenle-

nen Trans-Caspian Forum 2019 konferansına 

katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konfe-

ransta bölgedeki alt yapı yatırımları ile ilgili 

Hisarcıklıoğlu 
Türk iş dünyasının 
görüşlerini aktardı

T ürkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu Chicago 

Turkish Trade Center'da faali-

yet gösteren Türk firmaları ile 

bir araya geldi. Şirket temsil-

cilerinden çalışmalara ilişkin 

bilgi alan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Firmalarımızın ABD 

piyasasındaki başarılarıyla gu-

rur duyduk” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu 
ABD’de
Türk firmaları 
ile buluştu

panelde ana konuşmacı olarak yer aldı ve 

Türk iş dünyasının görüşlerini aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD ziyare-

ti kapsamında, Türkiye’nin Washington Bü-

yükelçisi Serdar Kılıç’ı ziyaret ederek, görüş 

alışverişinde bulundu. TOBB Başkanı daha 

sonra , ABD Ticaret Odası’nda Türkiye’den 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy 

ve Global Girişimlerden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı Gary Litman ile bir araya geldi.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindeki heyet daha sonra ABD Ticaret 

Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu 

Başkan Yardımcısı Sarah E. Kemp ile görüştü. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD Hazine 

Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden 

Sorumlu Bakan Yardımcısı Eric Meyer ile de bir 

araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve dünyadaki 

ekonomik ve finansal durum değerlendirildi.

Son olarak ise ABD Dışişleri Bakanlığı Av-

rupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan 

Yardımcısı Matthew Palmer ve Ticaret Politi-

kalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı David 

Meale ile yapılan görüşmelerde, ikili ticari 

ilişkiler, Suriye’deki durum ve S-400 gibi ko-

nular gündeme geldi. 


