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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu an 3.7 milyar dolarlık ticaret hacmini, rahatlıkla 
5 milyar dolara çıkarabiliriz. Türkiye’ye gelen Çek yatırımları 700 milyon dolara yaklaşmış 
vaziyette. Bunun daha da artması için Çek firmalarını ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

“Ticaretimiz yetersiz, Çek 
firmalarını ülkemize bekliyoruz”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Çek Cumhuriyeti 

üzerinden transit 

geçecek taşımalar 

için kısıtlama 

uygulanmamasını 

arzu ediyoruz” dedi.

Ç
ek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis onuru-

na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 

çalışma yemeği düzenlendi. TOBB Kabul Salo-

nu’nda gerçekleştirilen yemeğin açılış konuş-

maları, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Çek 

Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çek Cumhuriyeti Ticaret 

Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ve ev sahibi TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı. 

Türk ve Çek iş insanlarının katıldığı yemekte, Türkiye 

ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri 

ele alındı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu çalışma yemeği-

nin açılışında yaptığı konuşmada TOBB’un Türkiye’de iş 

dünyasının çatı örgütü olduğunu hatırlatarak, “Yerli ve 

yabancı, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm firmalar bizim 

üyemizdir. 1.5 milyon üyemiz var. Ticaret, sanayi, tarım, 

lojistik, müteahhitlik ve turizm gibi, ekonominin tüm 

sektörlerini temsil ediyoruz” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TOBB’un yapısı ve 

Türk-Çekya ticari ilişkilerine ilişkin şunları söyledi: “Yurt 

dışında da çok geniş bir networke sahibiz. Hem Avrupa, 

hem Asya-Pasifik bölgesi, hem de İslam coğrafyasındaki 

iş örgütlerinin hepsinin yönetimlerinde yer alıyoruz. Av-

rupa’nın en büyük iş örgütü Eurochambers’ın ve İslam 

Ticaret-Sanayi ve Tarım Odası’nın Başkan Vekiliyim. Çek 

Cumhuriyeti Odası'yla, ikili düzeyde ve Eurochambers 

bünyesinde birlikte çalışıyoruz. 

Çek Cumhuriyeti  Ticaret Odası Başkanı dostum 

Vladimir, Eurochambres çalışmalarına önemli katkılar 

sağlıyor. Eurochambres Avrupa’nın Geleceği Çalışma 

Grubu’nun başkanlığını başarıyla yürütüyor. Bizler de 

Çek Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizi daha da geniş-

letmek arzusundayız. Bugün çok geniş bir iş heyetiyle 

burada bulunmamız da bunun işaretidir. Türk ve Çek 

halkları da zaten her zaman birbirine olumlu bakan 

iki halktır. 

Biz Çek Cumhuriyeti'ni bin yılı aşkın geçmişiyle, Orta 

Avrupa'da her dönemde kültürel, politik merkez olmuş, 

efsanevi güzellikte kenti Prag ile tanıyoruz. Antonin 

Dvorak, Franz Kafka, Milan Kundera, Jan Neruda, Vaclav 

Havel, Milos Forman gibi dünya tarihinde yer etmiş 

isimleriyle biliyoruz.Fo
to

ğ
ra

fl
a

r:
 T

O
B

B
 F

o
to

ğ
ra

f S
er

vi
si

TOBB ULUSLARARASI



35EKONOMİK FORUM

Orta Avrupa'nın en eski üniversitesi olan, 

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde çalışmala-

rına 2009-2010 akademik yılında başlayan 

Türkoloji Kürsüsü de önemli ortak paydala-

rımızdan biridir.”

“Çek Cumhuriyeti, AB 

için her zaman destek verdi”

 Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye’ye verdiği 

destekleri de hep takdirle karşıladıklarını ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçmiş-

te Çek Cumhuriyeti, ülkemizin AB sürecine 

her zaman destek vermiştir. Üç sene önce, 

15 Temmuz 2016’da demokrasimize karşı 

yapılan FETÖ darbesinde, darbeci hainler 

TBMM’ye de saldırmıştı. Bunun sonucun-

da, şeref holündeki Bohemya Kristalleri’n-

den yapılan avizelerin tamamı kırılmıştı. Çek 

Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka, 

bizlere destek vermek için geldiği TBMM ziya-

retinde, bunu görünce hemen hareket geçti 

ve ülkesiyle irtibat kurdu. O kristal avizelerin 

aynısından yapılmasını ve Meclisimize hediye 

edilmesini sağladı. Geçirdiğimiz o zor zaman-

da, bizler için büyük anlam taşıyan bu güzel 

jesti için, Büyükelçisi Sayın Pavel Kafka’ya ve 

Çek Cumhuriyeti hükümetine şükranlarımızı 

sunuyorum” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Şu an 3.7 

milyar dolarlık ticaret hacmini, rahatlıkla 5 

milyar dolara çıkarabiliriz. Türkiye’ye gelen 

Çek yatırımları 700 milyon dolara yaklaşmış 

vaziyette. Bunun daha da artması için Çek 

firmalarını ülkemize bekliyoruz. Bizim Çek 

Cumhuriyeti'ndeki yatırımlarımızsa ancak 

20 milyon dolar seviyesinde. Oysa sadece 

geçen sene Türk şirketlerin yurt dışında 

yaptığı doğrudan yatırımlar 4 milyar dolara 

ulaştı. Orta Avrupa’da en iyi iş ve yatırım 

ortamına sahip Çek Cumhuriyeti'nde, daha 

fazla Türk yatırımcı gitmesi için de birlikte 

çalışmaya hazırız” dedi. Ayrıca Türk müteah-

hitleri de geçen sene yurt dışında 19 milyar 

dolar büyüklüğünde 261 proje üstlendiğine 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bunlar arasında enerji santralleri, karayo-

lu, tünel ve köprüler bulunduğuna işaret 

ederek Çek Cumhuriyeti'ndeki alt yapı pro-

jelerinde de yer alamaya hazır oldukları 

mesajını verdi.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ta-

şımacıların AB ülkelerine ve özellikle Al-

manya’ya gerçekleştirdiği taşımalarda Çek 

Cumhuriyeti'nin önemli bir transit ülke 

konumunda olduğuna vurgu yaparak şun-

ları söyledi: “Ancak Çek Cumhuriyeti'nden 

yıllık sadece 10 bin adetlik taşıma kotası 

alabiliyoruz. Bu da transit taşımacılığımıza 

darboğaz oluşturuyor. Benzer bir güzer-

gâh üzerindeki Slovakya, transit geçişlerde 

herhangi bir kısıtlama uygulamıyor. Benzer 

şekilde, Çek Cumhuriyeti üzerinden transit 

geçecek taşımalar için kısıtlama uygulan-

mamasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan 

ve heyetinden bu konuda bizlere yardımcı 

olmalarını istirham ediyoruz. Çekya, Türki-

ye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine daima 

destek vermektedir. Bu nedenle, iş dünyası 

adına, başta Başbakan Sayın Babiş olmak 

üzere tüm Çekya hükümetlerine teşekkür 

ediyorum. Özellikle, Gümrük Birliği’nin mo-

dernizasyonu ve vize serbestisi konularında 

Çek Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve iş dünya-

sının desteklerini bekliyoruz.”

“Yüksek hızlı trenlere 

yatırım yapmak istiyoruz”

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Ba-

bis ise Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş 

insanlarının da eşlik ettiğini belirterek, iki 

ülke arasında ümit vadeden iş birliği alanları 

olduğunu söyledi.

Babis, Çek şirketlerinin Türkiye’de akıllı 

şehir, madencilik, enerji alanlarında başa-

rılı projeler yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle 

devam etti:

“Çek Cumhuriyeti, AB’de orta büyüklük-

te bir ülke ama uzun ve başarılı bir sanayi 

üretimi geleneğimiz var. GSYH’de sanayinin 

en fazla paya sahip olduğu ülkelerden biri-

yiz. Çek Cumhuriyeti kaliteli ürün üretiyor, 

uzmanlık sahibi vasıflı elemanları var. Yeni 

bir inovasyon stratejisi ortaya koyuyoruz 

ve Çek Cumhuriyeti'nin geleceğin ülkesi 

olduğuna inanıyoruz. Bizim uzun dönemli 

bir yatırım planımız da var. Otoban ağını 

tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım 

yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş 

birliği yapabiliriz.”

Babis, Türk tarafının geçiş konusundaki 

taleplerini Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğini 

de belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 

"Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yaklaşık 

600 milyon dolar yatırım yapılmış durum-

da. Bu yatırımların artarak devam etmesini 

istiyoruz" dedi.

Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı 

Vladimir Dlouhy ise enerjiden elektriğe, 

demiryolu ve karayolu inşaatından ilaç 

üretimine kadar birçok sektörde Türkiye 

ve Çek Cumhuriyeti iş birliğinin önünün 

açık olduğuna işaret ederek ikili ticaretin 

geliştirilmesinden yana olduklarını söyledi.
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TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Ligi 
ülkeleri ile Türkiye arasında her alanda, ticaret ve yatırım alanında müthiş bir potansiyel 
bulunduğunu, TAC’ın kurulmasının ana amacının da bu olduğunu söyledi.

“Arap Ligi ülkeleri ile Türkiye 
arasında ciddi potansiyel var”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Sattığımız 

malların yarısından 

fazlası Avrupa ve 

ABD’ye gidiyor. 

Bu da Türkiye’deki 

üretimin kalitesinin 

göstergesidir” dedi.

T
ürk – Arap Odası (TAC) 3. Yönetim Kurulu Toplantısı 

Antalya’da yapıldı. Toplantının açılışında TAC Eş 

Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TAC Eş Başkanı ve Arap 

Odalar Birliği Başkanı Mohammed Abdo Saeed ve Mısır 

Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Arabi birer 

konuşma yaptı. 

TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Arap 

Ligi ülkeleri ile Türkiye arasında her alanda ticaret ve yatı-

rım alanında müthiş bir potansiyel bulunduğunu, TAC’ın 

kurulmasının ana amacının da bu olduğunu ifade etti.

Turizm ve tarımın başkenti Antalya’nın turizmde dün-

ya çapında bir başarı hikâyesine imza attığını ve yılda 16 

milyon yabancı turist geldiğini anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “En çok ziyaret edilen şehirler sıralama-

sında, Avrupa’da dördüncü, dünyada onuncu sırada. Yat 

üretiminde bir dünya markası. Meyve sebze, seracılık ve 

çiçekçilikte Türkiye’nin üretim lideri ve ihracatçı şehri” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün Türkiye’nin en önemli 

ticaret ve sanayi şehirlerinin, Oda ve Borsa başkanları ile 

bir aradasınız. Başkanlarımız aynı zamanda, başarılı iş 

adamları ve yatırımcılar. Onlarla bir araya gelip, ticari iliş-

kiler kurmanızı da istiyoruz. Buna yönelik ikili görüşmeler 

yapacağınız imkanları da hazırladık” şeklinde konuştu. 

Türkiye ile Arap dünyası arasında büyük bir ekonomik 

potansiyel olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Arap Ligi, 400 milyonluk nüfusu ve 3 trilyon dolarlık 

yıllık üretimi ve 2,7 trilyon dolarlık dış ticaretiyle, büyük bir 

küresel ekonomik güç. Türkiye ise 80 milyon nüfusu ve 

800 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasıyla, bu bölgenin 

en büyük, dünyanınsa 17. büyük ekonomisi” dedi.

Türkiye’de petrol ve maden olmadığına vurgu yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de girişimci ruh oldu-

ğunu, zenginleşebilmenin yolunun iş dünyasının önünün 

açılmasından geçtiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlerinin 

bir yılda dünyada 19 milyar dolar değerinde, 260 proje 

üstlendiğini, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteah-

hitleri listesinde Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığını belirtti.

TOBB ULUSLARARASI
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Arap iş dünyasının, Türkiye ile her alan-

da ticaret ve yatırım yapabileceği müthiş 

bir potansiyel olduğunu ve TAC’ın kurul-

masının ana amacının bu olduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “10 sene 

önce Arap Ligi ülkeleriyle, Türkiye arasında-

ki ticaret hacmi, 20 milyar dolardı. Geçen 

sene bu rakam, 50 milyar doları geçti. 10 

senede ticaret hacmi 2,5 katı artırmışız. 

Ama daha gidecek çok mesafe var. Türkiye 

olarak toplam dış ticaretimizin ancak yüzde 

12’sini Arap Ligi ile yapıyoruz. Arap Ligi 

ise toplam ticaretinin sadece yüzde 2’sini 

bizle yapıyor. Yani birbirimizle yeterinde iş 

Ukrayna iş dünyası 
ile istişare edildi

Büyükelçi Yağmur Ahmet 
Güldere'ye ziyaret

“AB’nin önündeki belirsizlikler çözülmeli”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk – Ukrayna İşadam-

ları Derneği ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 
Diğer yandan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ukrayna 
Başbakan Yardımcısı Dmytro Kuleba ile de görüştü. 

A vrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birli-
ği’nin (Eurochambres) Ortak Üyeler 

Komitesi’nin yıllık toplantısı için Kiev’de 
bulunan TOBB Başkanı ve Eurochambres 
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet 
Güldere’yi ziyaret etti.

A vrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Bir-

liği’nin (Eurochambres) AB üyesi ol-

mayan ülkeleri temsil eden ve başkanlığını 

TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan 

Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı 

Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi’nin 

yıllık toplantısı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ev sahipliğinde Kiev’de gerçek-

leştirildi. TOBB Başkanı ve Eurochambres 

Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu konuşma-

sında, Avrupa Birliği’nin önünde bulunan 

belirsizliklerin ve zorlukların birlik olma gü-

yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

“Artık yeni bir atılım 

yapma zamanı geldi”

Yatırımlar alanında durumun daha çar-

pıcı olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Arap ülkelerinin dünyada 

toplam kamu ve özel sektör yatırımı 2 tril-

yon dolar. Türkiye’ye doğrudan yatırım ola-

rak gelen Arap yatırımıysa, sadece 10 milyar 

dolar, yüzde 1 bile değil. Sahip olduğumuz 

kaynakları, nüfusu ve potansiyeli göz önün-

de bulundurursak, bu rakamlar okyanusta 

bir damla su. Artık yeni bir atılım yapma 

zamanı gelmiştir. Ülkelerimizde zenginliği 

artırmanın yolu da ticarettir. Özellikle de 

birbirimizle yaptığımız ticareti artırmalıyız.”

TAC Eş Başkanı ve Arap Odalar Birliği 

Başkanı Mohammed Abdo Saeed ise bu 

tür buluşmalar ile ilişkilerin güçlendiril-

mesi için çaba harcayacaklarını söyledi. 

Saeed, Türk ekonomisinin bölgede en 

gelişmiş ekonomilerden biri olduğunu 

ve ekonomik bir kutup oluşturduğunu 

vurguladı. Saeed, Türkiye ve Arap ülke-

lerinin ekonomik ortaklıklar oluşturması, 

koordinasyon ve işbirliği için girişimde 

bulunmaları gerektiğini ifade etti.

cüyle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dö-

nem Eurochambres’ın Ortak Üyelere yö-

nelik gerçekleştireceği projeler görüşüldü. 

Toplantıda, Ortak Üyeleri Eurochambres 

Yönetim Kurulu’nda temsil etmek üzere 

aday olan ülkeler için ön seçim de ger-

çekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, 2020 yılında Eurochambres Yönetim 

Kurulu'nda AB üyesi olmayan 19 üyeyi 

Eurochambres Başkan Yardımcısı olarak 

temsil etmeye devam edecek. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'da düzenlenen Türkiye-ABD 
çalışma yemeğinde "Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri 
etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalı" diye konuştu.

"Türkiye ile ABD arasında serbest 
ticaret anlaşması imzalanmalı" 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“ABD müteahhitlik 

piyasası, Türk 

firmalarına da 

açılmalıdır" dedi.

T
ürkiye-ABD çalışma yemeği, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 

da katılımıyla TOBB'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, ticaretin en büyük dostluk ve müttefiklik vasıtası 

olduğunu söyledi. Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatının 

yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yap-

tığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu da 

Türkiye'de üretilen ürünün ne kadar kaliteli ve ne kadar 

rekabetçi olduğumuzun en somut göstergesi. Bütün 

dünyadaki üreticiler iki pazara odaklanmış durumda, 

biri ABD, diğeri AB pazarı. Bunlar hem kalite hem de 

fiyat rekabeti ararlar. Buralarda başarıyoruz. Dolayısıyla 

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayaca-

ğımıza inanıyorum" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaret hacmi hedefin-

de iki ülkenin de kazanmasının esas olduğunu belirte-

rek, dengenin 50 milyar dolar ithalat, 50 milyar dolar 

ihracat şeklinde olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de ikamet eden Suriyeliler için öneri

Hedefe ulaşmak için siyasetçilerden de bazı önemli 

konularda destek ve yardım beklediklerini vurgulayan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Birinci olarak Türkiye ile ABD arasında, bir serbest 

ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli tica-

ret anlaşması muhakkak imzalanmalıdır. İnovasyon ve 

yeni teknolojilerin geliştirilmesi için ülkelerimiz iş dün-

yası arasındaki stratejik iş birliği alanları belirlenmelidir. 

1977'de ABD ile İsrail arasında uygulanan Binational 

Research and Development (BIRD) Anlaşması benzeri 

bir yapı, Türkiye ile ABD arasında da kurulmalıdır. Bu gi-

rişim, özellikle özel sektör üzerinden teknoloji transferi 

için uygun şartları sağlayacaktır."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, belirlenecek bir böl-

gede Türkiye'de ikamet eden Suriyeliler tarafından 

TOBB ULUSLARARASI
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üretilecek ürünlerin, ABD tarafından özel bir 

gümrük rejimine tabi tutulması gerektiğini, 

bu şekilde Suriyelilerin istihdam piyasasına 

entegrasyonunun da kolaylaştırılabileceğini 

belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye tekrar GSP Programı'na dahil 

edilmelidir. Türkiye, Section 232 kapsamı 

dışında tutulmalıdır. Geçmiş yıllara dayalı, 

makarna, çelik ve bazı ürünler üzerinde-

ki antidamping uygulamaları sonlandır-

malıdır. ABD'li yatırımcıların sorunları ve 

pazara girişte yaşanan sorunlar, yapıcı bir 

yaklaşımla ele alınmalıdır. ABD müteahhit-

lik piyasası, Türk firmalarına da açılmalıdır." 

Bakan Ross'un, 100 milyar dolarlık ticaret 

hacminin yüzde 50-50 olarak, adil şekilde 

dağılımına vurgu yapmasının kendilerini 

ayrıca mutlu ettiğini ifade eden TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, önce Chicago'da, sonra 

başka şehirlerde kurmayı planladıkları Türk 

ticaret merkezleriyle bu hedefin gerçekleş-

mesi için firmalara her türlü yardımı suna-

caklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuş-

masında, ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışa-

rak tüm engelleri aşabileceğini belirterek, 

"ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un beş gün-

lük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda 

ABD hükümetinin bu konuları ne kadar 

ciddiye aldığını gösterir nitelikte" dedi.

“Amacımız 100 milyar 

dolarlık ticaret hacmi”

Bakan Pekcan, Ross ile birlikte Türki-

ye'nin endüstri kapasitesi, yetenekleri ve 

görünümüne ilişkin sektör temsilcileriyle 

verimli  toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade 

etti.

Amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald 

Trump'ın koyduğu 100 milyar dolarlık tica-

ret hacmi hedefine ulaşmak olduğunu ifade 

eden Bakan Pekcan, bu amaç için Ross ile 

Nisan ayındaki Washington ziyaretinden iti-

baren çalıştıklarını ve bu kapsamda çalışma 

grubu kurduklarını anımsattı.

Bakan Pekcan, bu konuda her sektörün 

ayrı bir çalışma ortaya çıkardığını dile geti-

rerek, şunları kaydetti:

 "Biz bu çalışmaları Sayın Ross ile paylaş-

tık. Oluşturulan çalışma gruplarının raporları 

birbiriyle örtüşür nitelikte. Bu doğru yolda 

olduğumuzu gösteriyor. Her sektör bizim 

için önemli. ABD tarafının da fazla ilgi duy-

duğu sektörler var. Biz de bazı sektörleri 

ilk safhada birlikte çalışmak üzere seçtik. 

Yaptığımız çalışmaları özel sektörle de 

paylaşmayı ve onlardan görüş almaya de-

vam edeceğiz. Sektörel çalışma grubunun 

çalışması bu ay başlayacak, biz hazırız."

Tarafların birbirini iyi anladığını ve 

beklentilerin ne olduğunu bildiklerini 

kaydeden Bakan Pekcan, ortaya koyulan 

hedefe ulaşmak için iş camiasına yönelik 

alt yapıyı çalışmalarının da yapılması ge-

rektiğini söyledi.

"İki ülke birlikte çalışarak

tüm engelleri aşabilir”

Bakan Pekcan, alt yapı çalışmalarıyla 

birlikte bazı sektörlerde ticaretin önün-

deki engellerin kaldırılması gerektiğine 

işaret ederek, "Her iki ülke birlikte çalışa-

rak, tüm engelleri aşabilir. Sayın Ross'un 

beş günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı 

zamanda ABD hükümetinin bu konuları 

ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte. 

Kendisiyle ziyaret sürecinde tüm sektörleri 

analiz ettik" diye konuştu. 

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Tür-

kiye'nin bin yıldır olduğu gibi her alanda 

bugün de çok güzel ve büyük bir ülke 

olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ile 2,5 saat çok verimli bir toplantı yaptıkla-

rını ifade eden Ross, şöyle konuştu:

"Toplantı, oldukça açık ve yapıcı bir 

diyalog içerisinde gerçekleşti. Ticari iliş-

kilerimizin yapısını ve karmaşıklığını ele 

aldık. Bugün Türkiye'de iş yapan bin 700 

ABD şirketi var ve bunlar ABD'nin en 

bilinen markaları. Bu ABD şirketleri ve 

bunların bağlı ortaklıkları geçen yıl 35,4 

milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu da 

Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın 

yaklaşık 3,5'ine denk geliyor. Bu ABD şir-

ketleri 78 bin Türk istihdam ediyor ve Tür-

kiye'deki toplam varlıkları 31 milyar dolar 

değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun 

vadeli yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. 

ABD şirketleri Türkiye için oldukça faydalı 

kuruluşlar. Biz burada her iki ülkenin de 

ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulu-

nuyoruz."

Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-

lu'nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini 

artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan 

çok etkilendiğini dile getirerek, "Ticaret 

hacmimizi çok kısa vadede, günler içeri-

sinde bir kaç milyar dolar daha artırmamız 

mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 

milyar dolarlık hedefimize daha kısa süre-

de ulaşabiliriz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, çalışma yemeğine iştirak etti 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 

evsahipliğinde, ABD Ticaret Bakanı Wil-
bur Ross’un katılımıyla gerçekleştirilen 
çalışma yemeğine iştirak etti.


