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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Elimizde müthiş fırsatlar 
var. Eğer biz bu fırsatı kullanamazsak, bu ticaret yine yapılır. Ama başka yollar bulurlar 
kaybeden biz oluruz. Ticaret yollarımızı güvenli ve hızlı hale getirirsek, Asya-Avrupa 
arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz” şeklinde konuştu.

“Ticaret yollarımızı güvenli 
ve hızlı hale getirmeliyiz”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Halklarımızın 

zengin olmasını 

istiyorsak 

birbirimizle 

ticareti 

artırmamız lazım” 

dedi.

E
konomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 

(EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul 

Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB 

İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı 

konuşmada, amaçlarının ECO ülkeleri arasındaki ticareti ve 

yatırımları artırmak olduğunu belirterek, “Bu konunun öne-

mi, sadece ekonomik anlamıyla sınırlı değil. Ülkelerimizde 

ve coğrafyamızda, huzur ve zenginlik istiyorsak, bunun 

yolu daha fazla ticaretten geçiyor. Zira ticaret yapan, kav-

gayla uğraşmaz, birbirine kötü bakmaz” dedi.

Bunun en güzel örneğinin Avrupa olduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa ülkelerinin bin 

küsur sene birbirleri ile savaştığını, iki büyük dünya savaşı 

çıkardığını ancak bu işin savaşlarla sonu gelmeyeceğini an-

layarak, ekonomik birlik kurduklarını anlattı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, bu sayede aralarındaki ticareti artırdıklarını, 

toplam dış ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleriyle yaptık-

larını, hem zenginleştiklerini hem de aralarında huzur 

olduğunu söyledi. Aynı başarıyı kendilerinin de yakalaya-

bileceğini belirten TOBB Başkanı, “Birbirimizle yaptığımız 

ticaretin oranı henüz yüzde 8 civarında. Zenginleşmek 

istiyorsak, önce bu tabloyu değiştirmeliyiz. Halklarımızın 

zengin olmasını istiyorsak birbirimizle ticareti artırmamız 

lazım” diye konuştu.

“ECOTA bir an önce faaliyete geçmeli”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yıllardır ECOTA’nın önemi-

ni dile getirdiğini, ECOTA’nın bir an önce faaliyete geçmesi 

gerektiğini söyledi.

Korumacı politikaların zenginliği artırmanın tersine 

azalttığını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

kaydetti: “Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden 

yol, ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, ticareti artır-

mak. Buna en güzel örnek Türkiye. Bizde petrol, doğalgaz 

veya önemli bir maden bulunmaz. Kullandığımız elektriğin 

de yarısından fazlası ithal girdiye dayalı. 1980’lere kadar 

Türkiye’de, yüksek gümrük duvarları vardı. Bunun getirdiği 

rahatlıkla, hem kalitesiz, hem pahalı üretirdik. 3 milyar dolar 

ihracat yapardık, yüzde 90’ı tarım ürünüydü. Sanayi yok 

denecek kadar azdı. Hayat kalitemiz düşüktü. Şirketlerimiz 

büyüyemedi. Sonra, rahmetli Özal sayesinde dışa açılmayı 

ve rekabeti öğrendik. Çin ile İtalya arasındaki bölgede 

sanayi devi haline geldik. 20 yıl içinde ihracatımızın yüzde 

90’ı, sanayi ürününe dönüştü. Bu malları da kaliteye en 
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fazla önem veren Avrupa ülkeleri ve ABD’ye 

gönderiyoruz. Tekstilde, hazır giyimde, beyaz 

eşyada, otomotivde, Avrupa’nın en önemli 

tedarikçi ülkesi haline geldik.”

Tüm bunları ticaret ve girişimcilikle sağla-

dıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, doğal kaynakların halkları değil devletleri 

zengin ettiğini, refahı topluma yaymanın ve 

kalıcı hale getirmenin yolunun, ticareti ve gi-

rişimciliği teşvik ederek artırmaktan geçtiğini 

ifade etti. Vize konusuna da değinen TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Ticaret için ziyaret lazım. 

Ziyaret olursa, ticaret de ortaklıklar da yatırım-

lar da artar. İnsanlar girip çıkarken zorlandıkları 

ülkelerle değil, en rahat ulaşabildikleri ülkeleri 

tercih ederler. Ama biz daha en başından vize 

koyarak ziyareti engelliyoruz. Ziyareti zorlaştı-

rınca da ticareti ve yatırımları da zorlaştırmış 

oluyoruz. Üstelik biz kardeşiz diyoruz. Bizim 

kültürümüzde kardeşler, birbirinin evine vize 

alıp değil, selam verip girer. Bu yanlışa artık 

son vermek durumundayız. Bu konuyu, hepi-

miz ülkelerimizde, hükümetlerimiz nezdinde 

gündeme getirmemiz gerekir” dedi.

“Mal ticaretinin yarısı Doğu 

Asya ile Avrupa arasında”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önemli bir 

konunun da ticaret yollarını güvenli ve hızlı 

hale getirmek olduğunu ifade ederek, “Böy-

lece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem 

de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi 

haline geliriz. Bulunduğumuz coğrafya buna 

uygun. Tarihte bunu yaptık. İpekyolu üze-

rinde olan ülkeler zengin oldu. Şu an dünya 

mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile Avrupa 

arasında yapılıyor. Bu İpekyolundan gerek-

tiği kadar istifade edemiyorsak kendimizi 

sorgulamamız lazım. Bu malların daha hızlı 

taşınması için yollar aranıyor. Elimizde müt-

hiş fırsatlar var. Eğer biz bu fırsatı kullana-

mazsak, bu ticaret yine yapılır. Ama başka 

yollar bulurlar, kaybeden biz oluruz. Ticaret 

yollarımızı güvenli ve hızlı hale getirirsek, 

Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi 

haline geliriz” şeklinde konuştu.

Gümrük geçişlerinin hızlı, şeffaf ve stan-

dart olmasının önemine değinen TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “TOBB 

olarak Türkiye’nin tüm önemli kara gümrük 

kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bu 

sayede bekleme süreleri yarıya düştü, geçiş 

hacmi dört katına çıktı. Birleşmiş Milletler ta-

rafından en iyi uygulama seçildik ve dünyaya 

örnek gösterildik. Tüm bu konularda edindi-

ğimiz bilgi tecrübemizi paylaşmaya hazırız.”

EİT TSO Genel Sekreterliği’ni bu vizyona 

dayalı olarak üstlendiklerini vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Karşılaştığımız en 

büyük sıkıntı, ülkelerimizdeki farklı Oda yapı-

larıydı. Biz öncelikle bunun üzerinde durduk. 

Özellikle kurucu olmayan Odaların ilgisini 

çekecek programlar düzenlemeye başla-

dık. Son üç toplantımıza ülkelerin katılımını 

sağladık. EİT TSO ilk Oda Eğitim Programını 

dün tamamladık. Yine geçen sene önemli 

bir ilki gerçekleştirdik. Özbekistan, bir EİT 

TSO Yürütme Kuruluna ev sahipliği yaptı. 

2020 yılında da EİT TSO toplantılarımıza Orta 

Asya’daki üyelerimiz evsahipliği yapacak. 

EİT TSO olarak Türk Keneşiyle de işbirliği 

anlaşması imzaladık. Türkmenistan’ın TAPİ 

Doğalgaz ve Enerji Projeleri konferansını 

İstanbul’da gerçekleştirdik. Önümüzdeki dö-

nemde, bizi birbirimize yakınlaştıracak işler 

yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda siz-

lerin de görüş ve önerilerini mutlaka almak 

isterim. Zira bizlerin kültür ve inancımız da 

vurgulandığı gibi ‘Yapacağı işi ehliyle istişare 

edene, o işin en güzeli nasip olur” dedi.

“Vize meselesinin çözüme 

kavuşturulması gerekiyor”

EİT TSO Başkanı Azarakhsh Hafizi de 

dünyanın küresel bir köye dönüştüğünü, 

dünyanın her yerinde ticaret yapabilecek-

lerini söyledi. Hafizi, ECO bölgesi olarak Tür-

kiye, İran ve Pakistan’ın deneyimlerinden 

faydalanabileceğini belirtti. 

Vize meselesinin çözüme kavuşturulma-

sı gerektiğine vurgu yapan Hafizi, vize alma-

nın eskiye göre artık çok daha zor hale gel-

diğini, vize verilmemesinin yaptırımdan bile 

daha kötü bir durum olduğunu vurguladı. 

Ticareti yeniden tanımlamak gerektiğini be-

lirten Hafizi, ECO bölgesi olarak birbirlerinin 

deneyimlerinden yararlanmaları gerektiğini 

bunun için de tüm ülkelerin entegre olması 

gerektiğini söyledi. 

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Fede-

rasyonu Başkanı Daroo Khan ise bölgesel 

entegrasyonun ticaret volümünün artma-

sına fayda sağlayacağını, işbirliği olmazsa 

fırsatların kaybedileceğini belirtti.

Khan, ECO bölgesindeki iş topluluğunun 

kaynaklarını bölgedeki bu kullanılmamış 

potansiyele yönlendirilmesini istedi. İş dün-

yasının her zaman diyaloga önem verdiğini 

vurgulayan Khan, ticaretin yetersiz kaldığını, 

ticaretin kurallarının bir ülkeden öbürüne 

çok fark ettiğini söyledi.
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Pakistan ile vize sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. 
Özellikle iş dünyaları olarak bu vize sorunundan kurtulmamız lazım” diye konuştu.

“Vize uygulaması, ticaretin 
önünde ciddi engel oluşturuyor” 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Türkiye ile 

Pakistan, her 

alanda yakın ilişki 

ve işbirliği içinde" 

dedi.

T
ürkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun 

tanıtım toplantısı, Türk ve Pakistan tarafı Eş-Baş-

kanları ile üyelerinin katılımıyla, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıdaki konuşma-

sına, bugün Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın 

Ravalpindi şehrinde düşmesi dolayısıyla şehit olanlar ile 

Türkiye-Pakistan TSO Forumu ilk başkanı olan merhum 

Bünyamin Karaca’yı anarak ve başsağlığı dileyerek başladı.

Türkiye ve Pakistan'ın, yüzyıllardır güçlü tarihsel ve 

kültürel bağlara sahip olduğunu dile getiren TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Pakistan ne zaman 

sorunla karşılaşsa o Türkiye'nin de sorunudur, Türkiye de 

ne zaman bir sorunla karşılaşsa her zaman Pakistan'ın 

desteğini gördük. İki halk birbirini seviyor. Bu nedenle, 

birbirimizi destekliyor ve desteklemeye devam edeceğiz. 

Bir çok alanda işbirliği yapıyoruz ve bölgesel kalkınma 

projelerinde birlikte çalışıyoruz ama maalesef ekonomik 

işbirliğini istediğimiz seviyeye getiremedik. Kardeşler 

arası rakamlara bakıldığında insan üzülüyor. Bir çok plat-

formda beraberiz. Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı 

ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki 

kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da iste-

diğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki toplam 

doğrudan yatırımı 1 milyar dolar, Pakistan'ın Türkiye'deki 

doğrudan yatırımlarıysa 600 milyon dolar."

“Ülkelerimiz arasındaki 

ticaret bizi mutlu etmiyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Pakistan, her 

alanda yakın ilişki ve işbirliği içinde ama rakamlarımız 

denizde bir damla su gibi, potansiyelleri göstermiyor, 

ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor" 

ifadelerini kullandı.

Rakamların yukarıya çıkarılması gerektiğini vurgula-

yan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konuda kendilerine 

düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. İki 

ülke arasında vize sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Vize uygulaması, 

TOBB ULUSLARARASI
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ticaretin önünde ciddi bir engel olarak kar-

şımızda duruyor. Özellikle iş dünyaları olarak, 

bu vize sorunundan kurtulmamız lazım. Böy-

lece daha fazla yatırım ve daha fazla karşılıklı 

ticaret yapalım" dedi. TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki 

başarılarını anımsatarak özellikle de Pakis-

tan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki alt 

yapı yatırımlarında, Türk müteahhitlerin daha 

fazla iş alması gerektiğini aktardı.

“Hem Körfez'de hem de Orta 

Asya'da bir çok fırsat var”

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federas-

yonu Başkanı Daroo Khan Achakzai de iki ülke 

arasındaki potansiyelin yüksekliğine dikkat 

çekerek, bunun harekete geçirilmesi adına 

bazı eksikler olduğunu söyledi. Achakzai, iliş-

kinin daha ileri taşınması, ticaret hacminin 

artırılması için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç ol-

duğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Hem 

Körfez'de hem de Orta Asya'da bir çok fırsat 

var, bunu iş birliği ile yapabiliriz. Bilgi paylaşımı 

olmazsa, yatırım, ticaret ve sanayi iş dünyası 

arasındaki etkileşim olmazsa, ikili iş birlikleri 

arzu edilen seviyeye çıkarılamaz. İki ülke en 

hızlı şekilde dostluğunu en yüksek seviyeye 

çıkardı. Türkiye ve Pakistan, pazarlarını birbirine 

açarak ticari faaliyetlerini yürütüyor ama bu 

durum rakamlara pek yansımıyor ne yazık 

ki. Pakistan'ın endüstriyel, ticari ve ekonomik 

ilişkilerinin geliştirmesi, ticaret ağının gelişti-

rilmesi ile yapılabilir. İkili iş ilişkileri, ticaret, iki 

ülke arasında gelişirse, bu durum rakamlara 

yansıyacak ve rakamlar yukarılara çıkacaktır." 

Ömer Bolat da Oda Forumu’nun TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük ça-

balarıyla kurulduğunu söyledi. Türkiye ve 

Pakistan’ın sadece dost değil kardeş ülke 

konumunda olduğunu ifade eden Bolat, iki 

ülke tek millet mesafesinde bir kardeşliğe 

ve dostluğa sahip olduklarını belirtti. Bo-

lat, son yıllarda Türk firmalarının Pakistan’da 

büyük miktarda yatırımlar yaptığını, Türkiye 

ve Pakistan’ın birlikte ekonomik ve sosyal 

alanlarda gelişmesini ve dayanışmasını sür-

düreceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi 
Farazmand ile görüştü

Kırgızistan ile ilişkiler 
gündeme taşındı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükel-
çisi Mouhammad Farazmand ile biraraya 
geldi.  Karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nulan görüşmede Hisarcıklıoğlu, TOBB 
hakkında bilgi verirken, iki ülke ilişkilerinin 
önemini vurguladı. 

K ırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kuban-
yehbek Omuraliyev Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB İkiz Ku-
leler’de basına kapalı olarak gerçekleşen 
ziyarette ekonomi ve ticarete ilişkin konu-
larda görüş alışverişinde bulunuldu.
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İki ülke arasında pek çok alanda işbirliği olanakları bulunduğuna inandığını belirten Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Paraguay’ın, Türk özel sektörü için 
önemli bir potansiyel ticaret ortağı konumunda olduğunu ifade etti.

“Paraguay, bizim için önemli 
ticaret ortağı konumunda”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Paraguay’la 

daha fazla iş ve 

yatırım yapmayı 

amaçladık” 

şeklinde konuştu.

T
ürkiye-Paraguay Çalışma Yemeği, Paraguay Ti-

caret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 

İstanbul’da yapıldı.

Türkiye ve Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım 

ilişkilerinin ele alındığı yemekte konuşan TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak, Paraguay dahil 

olmak üzere, Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) 

üyeleriyle, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istedik-

lerini söyledi.

İki ülke arasında pek çok alanda işbirliği olanakları 

bulunduğuna inandığını belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Paraguay’ın, Türk özel sektörü için önemli bir 

potansiyel ticaret ortağı konumunda olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Paraguay ve bölge ülkeler ile ticaretinin 

artırılmasına yönelik en önemli enstrümanlardan birisinin 

Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile Mercosur arasındaki 

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine tekrar baş-

lanması ve söz konusu anlaşmanın bir an önce tamam-

lanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda 

Paraguay’ın da destek vermesini bekliyoruz” dedi.

“ABD’yi geçerek, dünyada 

ikinci sıraya yükseldik”

Türkiye ve Paraguay arasında ticaretin yanısıra, 

tarım, alt yapı, enerji, müteahhitlik ve mühendislik 

hizmetleri gibi birçok alanda işbirliği potansiyeli ol-

duğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

kaydetti: “Örnek vermek gerekirse yurt dışı müteahhitlik 

sektöründe en büyük 250 firma içinde Türkiye’den 46 

firmamız yer alıyor. Böylelikle, ABD’yi de geçerek, dün-

yada ikinci sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne 

kadar 100’ü aşkın ülkede, 390 milyar dolarlık, 9 bin 700 

adet projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası haline 

geldiler. Müteahhitlik firmalarımız, tüm dünyada, alt 

yapı projelerinden sanayi komplekslerinin inşasına, 

birçok alanda tecrübe sahibidir. Paraguay’ın alt ve üst 

yapı projelerinde yer almak istiyoruz.”

TOBB ULUSLARARASI
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TOBB olarak, Türkiye’deki özel sektörün 

tamamını temsil eden çatı kuruluş oldukları-

nı anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülke-

mizde faaliyet gösteren her sektördeki, yerli 

ve yabancı, küçük ve büyük, tüm firmalar 

bizim üyemizdir. Hizmet kapasitemiz ve yap-

tığımız işler bazında, dünyanın en gelişmiş ilk 

üç Oda sisteminden birisiyiz. Ayrıca, bütün 

küresel iş örgütlerinin içinde ve yönetimin-

deyiz. Milletlerarası Ticaret Odası’nın yöne-

tim kurulu üyesiyim. Avrupa Odalar Birliği 

Eurochambres’ın, İslam Odalar Birliği’nin ve 

Asya Pasifik TSO Federasyonu’nun da Başkan 

yardımcısıyım. Paraguay’ın da üyesi olduğu 

Latin Amerika TSO Birliği – AICO’da da göz-

lemci üye olarak yer alıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iş dünya-

sından, TOBB camiasından gelen, çok başarılı 

bir girişimci ve yönetici olduğunu ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un Kadın 

Girişimciler Kurulu’nda kendisiyle birlikte 

çalıştık. Onun emekleri ve vizyonuyla, Kadın 

Girişimciler Kurulumuz gelişti, büyüdü ve 

pek çok kadını iş hayatına kazandırdı. Şimdi 

de Bakanımız liderliğinde, Paraguay’la daha 

fazla iş ve yatırım yapmayı amaçladık” şek-

linde konuştu.

“Her türlü desteği 

vermeye hazırız”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iş adam-

larının önündeki her türlü engeli kaldırmaya 

ve onlara her türlü desteği vermeye hazır 

olduklarını söyledi.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Paragu-

ay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile 

beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kül-

türel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş 

dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya 

hazırız. Yeter ki iş adamlarımız karşılıklı ticaret 

ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine ve 

karşılıklı yatırımlarımızın artırılmasına hazır ol-

sunlar. Türkiye ile Paraguay arasındaki ihracata 

baktığımız zaman yüzde 80'ini demir-çelik ve 

soya kapsıyor. Bu ürünleri daha fazla çeşitlen-

dirmek ve derinleştirmek iş dünyasının elinde. 

Biz de onlara destek vereceğiz. Aynı zamanda 

Türkiye otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil, 

hazır giyim, beyaz eşya, şekerleme ve biskü-

vide, çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen 

ihracatçıları arasında. Biz de aynı zamanda 

Paraguay ürünlerinin ithalatçısı ve dağıtıcısı 

konumunda olmaya hazırız."

Bakan Pekcan, Türk müteahhit firmala-

rının dünyada ikinci sırada olduğunu ancak 

Türk müteahhitlerinin Paraguay'da Amerika 

Büyükelçiliği hariç iş almadığının altını çizdi.

Paraguay'ın dünyanın en büyük su 

kaynaklarına sahip olduğunu kaydeden 

Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Enerji alanında da işbirliği yapmamız için 

büyük imkanlar bulunmaktadır. 2018 yılı 

itibarıyla her iki ülke de büyükelçiliklerini 

karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da 

hemen her ülkede artık Türk büyükelçiliği 

bulunmaktadır. Ticaret müşavirliklerimizin 

de sayısını artırıyoruz. İşbirliklerimizin sayı-

sını artırıyoruz. Güney Amerika Ortak Pazarı 

(Mercosur) ile serbest ticaret anlaşması 

görüşme önerilerimiz başlamıştı. Umuyoruz 

Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmele-

ri karşılıklı olarak daha hızlandırırız. Şili ile 

serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. 

Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru 

ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun 

dışında beş ülke ile de yatırımların karşılıklı 

korunması ve teşviği anlaşmamız var. Biz 

bakanlar olarak hazırız. Siyasi irade hazır. 

Başkanlarımız hazır. İş dünyası sıra sizde."

"Türkiye'nin çok büyük 

bir ekonomik potansiyeli var"

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz 

Cramer ise "Elimizde çok büyük fırsatlar 

var. Ekonomimizi birleştirme şansımız var. 

Mercosur gerçekten çok büyük bir pazar. 

İçerisinde çok büyük fırsatlar var. Dolayı-

sıyla Türkiye'den ürünler ithal edilebilir. 

Yine aynı zamanda üretim yapılabilir" 

şeklinde konuştu. 

Siyasi iklimlerden yararlanarak iki ülke 

arasındaki işbirliğini artırmak istediklerini 

belirten Cramer, Türkiye'den Paraguay'a 

diziler geldiğini ve bunun sayesinde Türk 

kültürünü daha yakından tanıyabildiklerini 

kaydetti. Cramer, "Diziler yetmez. Türki-

ye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli 

var. Türkiye'nin nasıl kalkınma ivmesi yaka-

ladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Genel Kurulu yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan 
Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu dört 
üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 

Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
ilk Başkanı Hisarcıklıoğlu oldu

Daimi Sekretaryası 

İstanbul’da olacak 

Oda, TOBB’un 

binasında 

hizmetlerini 

yürütecek.

T
ürkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, 

Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı 

ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek 

olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Türk 

Odalar Birliği 1. Genel Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler 

İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) işbirliğinde İstanbul’da ger-

çekleştirildi. Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ilk 

başkan olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi.

Genel Kurulun açılışında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi Genel 

Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Kon-

federasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal 

Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov ve Kırgız 

Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Shars-

hekeev birer konuşma yaptı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulma sürecini anlatarak, 

“17 Kasım 2006’da, Zat-ı devletleri, Nursultan Nazarbayev, 

Antalya’daki Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesinde bize bir 

görev tevdi etmiş ve şöyle demişti: ‘Ülkelerimizin işadam-

ları arasındaki yakın işbirliğini sistemli bir hale getirmek 

görevimizdir. Bu çalışmayı, TOBB’un, Türk dili konuşan ül-

kelerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ele alması yararlı 

olacaktır’. Çok şükür, bu büyük projeyi gerçekleştirdik” dedi.

“Türk TSO kuruluş tüzüğünü 

Mayıs ayında imzaladık”

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 

Keneşi) bünyesinde, Türk TSO kuruluş tüzüğünü Mayıs 

ayında imzaladıklarını anımsatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Birliğimiz ile birlikte, Azerbaycan İşverenler 

Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası,  

Kırgız Cumhuriyeti TSO, Oda’nın ilk üyeleri. Onların da 

başkanları bugün bizimle. Türkmenistan ve Özbekistan 

ise henüz üye olmadı. Ama çok yakın bir zamanda 

onları da üye olarak göreceğiz inşallah. Özbekistan 

bugün aramızda. Zaten imzalamış olduğumuz Tüzüğü, 

Türkmen ve Özbek Odalarının katılımına açık olacak 

şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda; Türk TSO; Azer-

baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve 

Türkmenistan’dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar 

da olabilir” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu altı ülkenin 1.1 tril-

yon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir 

nüfus demek olduğunu söyledi.  

Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk Genel Kurulu’nu 

yaparak faaliyete geçeceğini belirten TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, Oda’nın daimi sekretaryasının TOBB İstanbul 

Hizmet Binası’nda olacağını, TOBB olarak, ofis ve personel 

konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. 

TOBB ULUSLARARASI
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İşbirliğini daha sağlam temellere otur-

tacak ve daha kurumsal hale getirecekle-

rini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Buna ihtiyacımız var. Zira kalkınma ve 

zenginleşme için, özel sektörün gelişmesi 

şart. Güçlü özel sektör için de, güçlü bir oda 

sisteminin varlığı gerekir. Türkiye, güçlü bir 

Oda sisteminin özel sektörü nasıl destekleyip 

geliştirdiğine dair çok güzel bir örnektir. Biz, 

bu yönde destek vermeye, deneyimlerimizi 

paylaşmaya hazırız” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kazak- Ate-

meken, Kırgız, Türkmen, Özbek Odaları ile 

birlikte, ikili olarak, Ticaret ve Sanayi Oda Fo-

rumları’nı (Ortak Palataları) kurduklarını ve 

tecrübelerini buralarda da paylaşmaya de-

vam edeceklerini söyledi.  

“Halkları zengin kılmanın 

tek yolu girişimcilik”

Doğal kaynaklara sahip olmanın kalkın-

ma için artık yeteli olmadığına dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu gerçeği artık 

hemen her ülke görüyor ve petrol/doğalgaz 

dışı alanlar daha fazla öne çıkarılıyor. Bizler 

de, ekonomik yapımızı çeşitlendirmeli ve 

gelişmeliyiz. Bunun için, sanayi ve ticarete 

yönelerek, girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ül-

kelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın 

tek yolu budur” dedi.

Bu süreçte ilk olarak ticaret hacmini ar-

tırmak gerektiğine vurgu yapan TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Ticarette 

önemli konulardan biri gümrük geçişleri. Bi-

zim coğrafyamızda, kara gümrük kapılarının 

önemi büyük. Tarihi İpekyolu üzerinde oturu-

yoruz. TOBB olarak, bunları yenileme ve işlet-

me konusunda, büyük tecrübemiz ve başarı-

mız var. Devletimize tek kuruş harcatmadan, 

Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük kapısını 

yeniledik. Yaptığımız projeler, Birleşmiş Millet-

ler tarafından da başarı hikâyesi olarak kabul 

edildi ve dünyaya örnek gösterildi. Bu konu-

daki tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız. 

“Turizmde son 30 yılda

büyük ilerleme gösterdik”

Türkiye olarak, önem verdiğimiz bir diğer 

konu girişimcilik. Girişimcileri artırmak ve 

özel sektörü geliştirmek suretiyle iki alanda 

küresel bir başarıya imza attık. Turizmde son 

30 yılda, büyük ilerleme gösterdik. Dünyanın 

ilk altı turizm destinasyonu arasına girdik. 

Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyada 

ikinci sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bu-

güne kadar 108 ülkede, 400 milyar dolarlık 

projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası 

haline geldiler. Küresel ekonomiye entegre 

olmanın, uluslararası ticarete ve küresel 

rekabete açılmanın, ne kadar önemli oldu-

ğunu gördük.” 

“Gayri safi  milli gelirimiz 

1 trilyon dolara ulaşıyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türk 

Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi  Sekre-

taryası'nın ilgili kuruluşu olarak Türk Ticaret 

ve Sanayi Odası'nın kurulmasının önemli bir 

gelişme olduğunu vurguladı. 

Pekcan, şunları söyledi: "Cumhurbaş-

kanlarımızın 15 Ekim 2019’da, Türk Konse-

yi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıl 

dönümünün de kutlanacağı Türk Konseyi 

Yedinci Liderler Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye 

gelmeden önce yapacağımız çalışmalara 

da bugünkü toplantı neticesinde yön veri-

lecek. Bugün Oda'nın 1. Genel Kurulu'nda 

delegeler, genel sekreteri ve başkanı seçe-

cek. Şimdiden başarılar diliyorum. Türk Kon-

seyi üyesi ülkelerin vizyonlarını, iş planlarını, 

projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili 

odalar, çalışmalarını tamamlayıp yeni Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin 

odalarına sunacaklar. Türk Konseyi olarak 

gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ula-

şıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölge-

mizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle 

olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın 

o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. 

Şimdi bu Oda'nın kuruluşuyla bu rakam 

hızla artmaya devam edecektir."

“Oda, Türk dünyasında 

seçkin bir marka yaratacak”

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Kon-

seyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev 

de bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın fa-

aliyete geçmesi için bir araya gelindiğini 

belirterek, bu Odanın Türk dünyasında 

seçkin bir marka yaratacağına inandıklarını 

söyledi. 

Azerbaycan İşverenler Konfederasyo-

nu Başkanı Mammad Musayev ise bu Oda-

da yapılacak çalışmaları geliştireceklerini 

vurgulayarak, "Artık tek millet altı devletiz. 

İmkanlarımız çok geniş. Bunları bir araya 

getirmemiz gerekir. İş dünyasının önünü 

açmak çok hayırlı bir iştir" dedi. 

Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası 

Başkanı Ablay Myrzahhmetov, kardeş iş 

dünyasının bir arada olmasının önemine 

işaret ederek, Kazakistan Ulusal Girişimci-

ler Odası hakkında bilgi verdi. 

Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Marat Sharshekeev de Türk 

dili konuşan ülkelerin adım adım birleşti-

ğini ifade etti. Konuşmaların ardından Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Genel Kurulu 

yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 

dört üye ülkenin önergesiyle ilk başkan 

olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi. 

Bu arada, Daimi Sekretaryası İstan-

bul’da olacak Oda, TOBB’un binasında 

hizmetlerini yürütecek. Ayrıca, her ülke-

den beş delegeden birinin kadın olması 

konusunda prensip kararı alındı.  


