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Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “AB benzeri bir başarı hikâyesini biz de yazmalıyız. Aramızdaki vize ve geçiş 
belgesi gibi ticareti zorlaştıran her engeli tespit edip, kaldırmalıyız. İnanmak ve başlamak 
yolun yarısı, biz ilk adımı atalım gerisi gelir” diye konuştu.

“AB benzeri bir başarı 
hikâyesini biz de yazmalıyız”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Bu coğrafyanın 

insanı 

zenginleşecekse 

bu coğrafyanın 

iş adamları 

yapacak” dedi.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taş-

kent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'nun 

açılışına katılarak, bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında altı farklı 

ülke ama tek millet olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon 

dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış 

ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani 

bir araya gelince küresel bir güç haline geliyoruz. Öte 

yandan, birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda o 

kadar da büyük bir hacme ulaşamadığımızı görüyoruz. 

Altı ülkenin birbiriyle ticareti ancak dokuz milyar dolara 

ulaşabilmiş, yani toplam ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 

pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. 

Zira ticaret demek, kalkınma demek, halkların zenginleş-

mesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte bu rakam da 

hızla artacak” dedi.

Türkiye’nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 

milyar dolara yakın yatırımı bulunduğunu belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ülkelerin Türkiye’deki yatırımla-

rının da yaklaşık sekiz milyar dolar olduğunu, ayrıca Tür-

kiyeli müteahhitlerin, 39 milyar dolar tutarında 970 adet 

proje üstlendiğini ve bu rakamları artırmak arzusunda 

olduklarını söyledi.

“Avrupa’nın en önemli 

tedarikçileri arasındayız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin pek çok alan-

da ticaret ve yatırım imkânı sunduğunu anlatarak, “AB ile 

Gümrük Birliği içindeyiz, Ayrıca 19 ülkeyle de STA mevcut. 

Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, inşaat malzemesi gibi birçok 

sektörde, Avrupa’nın en önemli tedarikçileri arasındayız. 

Türkiye’de üretilen otomobillerin yüzde 80’i, beyaz eşyanın 

yüzde 70’i Avrupa’ya ihraç ediliyor. Gıda, çimento, gemi 

inşası ve kimyada da Avrupa’nın en önemli üreticileri ara-

sındayız” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Pek 

çok alanda ortak ticaret ve yatırım yapabiliriz. Ayrıca 

üçüncü ülkelere yönelik olarak da birlikte çalışabiliriz. 

Mesela Çin, yıllık 120 milyar dolarla dünyanın en büyük 

gıda ithalatçıları arasında. Başta gıda olmak üzere ve 

diğer sektörlerde, birlikte hareket ederek, Çin pazarında 

çok daha etkin olabiliriz. 

AB benzeri bir başarı hikâyesini biz de yazmalıyız. 

Mesela bakın, insanlar girip çıkarken zorluk yaşadıkları 

ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar. 

Ticaret başladıktan sonra, yatırım da yaparlar, ortaklıklar 

da kurarlar. 

O halde, aramızdaki vize ve geçiş belgesi gibi ticareti 
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zorlaştıran her engeli tespit edip kaldırma-

lıyız. İnanmak ve başlamak yolun yarısı, biz 

ilk adımı atalım gerisi gelir.”

“Daha fazla iş ve yatırım 

yapma arzusundayız”

“Türkiye özel sektörü olarak, sizlerle 

daha fazla iş ve yatırım yapma arzusun-

dayız” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Önümüzde buna müsait geniş bir alan 

var. İşte biz bu potansiyeli hayata geçirmek 

için Türk TSO’yu kurduk. Bu coğrafyanın 

insanı zenginleşecekse bunu da bu coğraf-

yanın iş adamları yapacak. O halde birlikte 

çalışmalı, birlikte yükselmeliyiz. İki kardeş 

nasıl kazanırsa, nasıl kazanması gerekiyor-

sa, o şekilde hareket edelim” dedi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve 

Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov da 2018 

yılında Özbekistan'daki yabancı yatırım 

hacminin yüzde 22 arttığını, yabancı ser-

mayeli işletme sayısının ise üç kat artarak 

sekiz bine ulaştığını belirtti. 

Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad 

Amreyev ise Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne 

üye olmasının önemini vurguladı.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Adham İkramov da Cumhurbaşka-

nı Mirziyoyev'in geçen sene Kırgızistan'ın 

Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Türk 

Konseyi 6. Zirvesi’nde, Taşkent'te Türk İş 

ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesini 

önerdiğini hatırlatarak, forumun bu ülkeler 

arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine 

katkıda bulunacağını dile getirdi.

Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası İstişare 
Toplantısı yapıldı

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

cıklıoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taş-
kent'te düzenlenen Türk Ticaret ve Sa-
nayi Odası İstişare Toplantısı’na katıldı. 

Ö zbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-

ziyoyev, çalışma ziyareti kapsamında 

Özbekistan’da bulunan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu'nu kabul etti. Görüşmede Mir-

ziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk, ortaklık 

ve çok yönlü iş birliğinin niteliksel olarak 

yeni bir seviyeye yükselmesinden duyduğu 

memnuniyeti belirtti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da samimi 

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

lıoğlu Özbekistan’ta çeşitli temaslarda 
bulundu. Taşkent’te önce Özbekistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ad-
ham Ikramov ile görüşen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Özbekistan Başbakan Yar-
dımcısı Elnor Ganiev tarafından kabul 
edildi. Görüşmede Türkiye-Özbekistan 

iktisadi ilişkilerini geliştirme konusu ele 
alındı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türk 
yatırımcıların görüş ve beklentilerini 
aktardı.

Özbekistan Maliye ve Ekonomiden 
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Çamşid 
Kuçkarov ile de görüşen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, sonrasında Türkiye’nin 
Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya 
Er’i konutunda ziyaret etti. 

karşılamadan dolayı teşekkür ettiği Mir-

ziyoyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın selamı ve iyi dileklerini iletti. 

Türk iş adamlarının Özbekistan’daki önce-

likli projelerin hayata geçirilmesinde aktif 

olarak yer almaya hazır olduğunun altını 

çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ko-

nuları Özbekistanlı ortaklarıyla Taşkent'te 

düzenlenecek Türk Yatırım ve İş Forumu’n-

da görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Türk iş adamları Özbekistan’daki 
projelerde yer almak istiyor

Hisarcıklıoğlu Özbekistan’da 
temaslarda bulundu
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Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın cazip yatırım imkânları sunduğuna dikkat çeken 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Azerbaycan Dünya Bankası tarafından yaklaşık 80 
ülkede uygulanan Doing Business 2019 raporuna göre dünyada 32 basamak ilerleme 
kaydederek 190 ülke içerisinde iş yapma kolaylığı endeksinde 25’inci sıradadır” dedi.

“Azerbaycan, cazip 
yatırım imkânları sunuyor”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Azerbaycan’ın 

gösterdiği 

ilerlemeden 

gurur 

duyduklarını 

söyledi.

T
ürk Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen ve altı 

ülkenin iş insanlarının katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş 

Forumu’na katılarak bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu oluşumun kendi 

hayalleri olduğunu belirterek, “2005 yılında Türk dünya-

sının Aksakallısı Sayın Nazarbayev bize bu işin yapılma-

sını Antalya’da Liderler Zirvesi’nde söyledi. Biraz gelişme 

gösterdik. Sonra 10 sene önce Nahcivan’da biraraya 

geldik. Şimdi tarihimizde ilk defa altı farklı iş dünyasının 

temsilcileri biraraya geliyor” dedi. 

Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın cazip yatırım 

imkânları sunduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Bugün Azerbaycan Dünya Bankası tarafından 

yaklaşık 80 ülkede uygulanan Doing Business 2019 ra-

poruna göre dünyada 32 basamak ilerleme kaydederek 

190 ülke içerisinde iş yapma kolaylığı endeksinde 25’inci 

sıradadır” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Türk dünyası olarak Azerbaycan’ın gösterdiği bu ilerle-

meden gurur duyduklarını ifade etti. 

Mutabakat zaptı imzalandı

İş Forumu’nun sonunda TOBB ile Azerbaycan İşveren-

ler Konfederasyonu arasında Türkiye - Azerbaycan Ticaret 

ve Sanayi Odası Forumu kurulmasına ilişkin mutabakat 

zaptı imzalandı. 

Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 

Oda ve Borsa başkanlarından oluşan bir heyet resmi ziya-

retlerde bulunmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ı da karşıladı.  

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye - Sırbistan 
İş Forumu düzenlendi

Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret 
Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşüldü

Türk Konseyi Devlet 
Başkanları Zirvesi 

yapıldı

TOBB Heyeti, Azerbaycan’da bilgilendirildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve be-

raberindeki heyet Azerbaycan’da çeşitli 

temaslarda bulundu. 

Bakü'de heyet için Azerbaycan’daki iş 

imkânlarını içeren bir bilgilendirme top-

lantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bakü Bü-

yükelçisi Erkan Özral ve Ticaret Müşaviri 

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

Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti-

rilen 7. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 

Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. 

Ahmet Ataker öncülüğündeki toplantı-

da karşılıklı ticaretin artırılmasına dönük 

imkânlar dile getirildi.

Bakü’ye giden uçakta TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu işadamları ile sohbet 

fırsatı bulurken, heyeti havaalanında 

Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu 

Başkanı Mammed Musayev karşıladı.

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

cıklıoğlu ve beraberindeki heyet Azerbaycan programı kapsa-

mında Bakü'de Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar 

Umurzakov ile biraraya geldi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan’a resmi ziyareti 

kapsamında Belgrad’da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş 

Forumu’na katıldı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da iştirak ettiği 

forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sır-

bistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic her iki ülkenin iş 

insanlarına daha çok yatırım yapmak ve birlikte daha çok 

işbirlikleri yaratmak konusunda çağrıda bulundu. 


