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İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 35. Toplantısı’nda 
konuşan TOBB Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıları aşmanın yolunun biraraya 
gelmekten ve ticareti artırmaktan geçtiğini ifade etti.

“İslam dünyası sıkıntıları 
biraraya gelerek aşabilir”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Ticaret, en 
büyük barış 
kaynağıdır. 

Ticaret yapan 
ihtilafları 

konuşmaz 
birbirine kötü 
bakmaz” dedi.

İ slam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Toplantısı, Cum-
hurbaşkanı ve İSEDAK Dönem Başkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın ev sahipliği ve başkanlığında İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Baş-
kan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada “Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap 
var. Bizler ayrı düştüğümüz için, rahmeti ve bereketi 
kaybettik” ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin; birliği, beraberliği, dayanışmayı 
seferber etmesi gerekirken, enerjisini ve kaynaklarını, 
aralarındaki çekişmelerle heba etiğini ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ihtilafları değil ittifakları, husumeti 
değil muhabbeti güçlendirmek ve birleştirici olmak 
gerektiğini ifade etti. Bunun en önemli yolunun da 
ticaretten geçtiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
“Ticaret, en büyük barış kaynağıdır. Ticaret yapan, ih-
tilafları konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle 
önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, 
birbirimizle ticareti artırmalıyız” dedi. 

“İslam ülkeleri arasındaki 
ticaret oranı yüzde 20’ye ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bu 
konuda, son dönemde, ilerleme olduğunu görüyoruz. 
İslam ülkeleri arasındaki ticaret oranı yüzde 20’ye ulaştı. 
Elbette bu oran yeterli değil. Yapacak daha çok işimiz 
var. İşte şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, TOBB ve ICCIA işbirli-
ğinde, çalışma başlattığımız, İslam Odası Tahkim Merkezi 
İstanbul’da faaliyete başlıyor. Merkeze ilişkin anlaşma, 
birazdan burada imzalanıyor.” 

Bu sayede, aradaki ticareti ve yatırımları daha da 
cazip hale getirip, artıracaklarını bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 

“İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını 
(TIPS-OIC) hayata geçirmeliyiz. Çalışmalarda son aşama-
ya gelindi. Artık bu işi de sonuçlandırmalıyız. Benzer bir 
sıkıntı vizeler konusunda. İnsanlar, girip çıkarken zorluk 
yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle tica-
ret yapar, yatırım yapar. Zaten inancımız ne diyor: Bütün 
Müslümanlar kardeştir. Aramızdaki kardeşliği tesis etti-
ğimiz zaman, hem bu dünyada, hem ahirette kazanırız.”

TOBB ULUSLARARASI
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“İslam dünyası sıkıntıları 
biraraya gelerek aşabilir”

Bu seneki gündem maddesinin gıda 
olduğunu belirten TOBB Başkanı ve ICCIA 
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Doğru bir gündem maddesi belirlenmiş. 
Zira dünyayı doyuran kimse, dünyanın 
lider ülkesi de odur. Türkiye bu alanda çok 
önemli yatırım ve ihracat fırsatları sunuyor. 
Tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dün-
yada yedinci sıradayız. 70 milyar dolarlık 
bitkisel ve hayvansal üretimimiz var. Tarım 
ve hayvancılık sektörümüz, 18 milyar do-
larlık ihracat, 13 milyar dolar ithalat yapıyor. 
Sizler de Türkiye’de yatırım yaparak, bu 
potansiyeli, hep birlikte kazanca dönüştü-
rebiliriz” diye konuştu.

"Cehalete kadar pek çok 
tehditle yüzleştik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da konuşmasında, öncelikle, meydana 
gelen deprem dolayısıyla Tüm İslam dün-
yasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam alemi 
olarak terörden iç çatışmalara, mezhep 
taassubundan Peygamber Hazreti Mu-
hammed'in "Ayaklarımın altına aldım" bu-
yurduğu cehalete kadar pek çok tehditle 
yüzleştiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunlara Batı'da güçlenen İslam 
düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi yeni-
lerinin eklendiğini, özellikle azınlık olarak 
başka ülkelerde yaşayanlar için inançla-
rına uygun bir hayat sürmenin giderek 
zorlaştığını dile getirdi. İslam coğrafyasına 
bakıldığında çoğunlukla dram, acı ve kavga 
görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

"Suni gündemlerle enerjisini heba 
eden 1.7 milyarlık muazzam bir kitledir. 
Batılı silah tüccarlarının sattığı silahların 
akıttığı kanların çoğu Müslüman kanıdır. 
Adında İslam olan taşeron terör örgüt-
lerinin katlettiği insanlar yine ekseriyetle 
Müslümanlardır. Günümüz dünyasında 
maalesef  Müslüman kanı, Müslümanların 
canı, hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. 
Varil bombaları altında can veren 1 milyon 
Suriyeli kardeşimiz, birilerinin gözünde 
sadece istatistikten ibarettir. Yemen'de aç-
lıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların 
dramları, birkaç ülke ve kuruluş dışında, hiç 
kimsenin umurunda değildir. Gazze sahi-
linde top oynarken pervasızca öldürülen 
o sabi yavruların feryatları, BM Güvenlik 
Konseyi dahil hiç bir örgüt tarafından du-

yulmuyor. Somali'den Afganistan'a, Ara-
kan'dan Türkistan'a, Libya'ya kadar nereye 
baksak, benzer acılarla, benzer dramlarla 
karşılaşıyoruz."

“Bu adaletsiz sistemin 
devam etmesi mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri 
tarafından inşa edilen bu adaletsiz siste-
min ilanihaye devam etmesi mümkün 
değildir. Uluslararası güvenlik mimarisinin 
günümüz şartlarına göre yeni baştan dü-
zenlenmesi bir tercih olmaktan çıkmış, 
zorunluluk halini almıştır" dedi.

İslam dünyası dahil tüm insanlığın ka-
derinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK) üyesi beş ülkenin insafına terk edil-
diğini anlatarak, İslam aleminin kendi gele-
ceği, istikbali üzerinde özgürce karar alma 
ve uygulama hakkı bulunmadığını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekre-

teri Yusuf el-Useymin de teşkilat içerisinde 
yatırımları artırmak amacıyla daha uygun 
ortam hazırlamak ve ticari çalışmalara daha 
iyi zemin oluşturmak için uluslararası top-
lantılar düzenlemek ve işbirliğini daha iyi 
noktaya taşımak için çalışmak gerektiğini 
bildirdi. Useymin, yaptığı konuşmada, İs-
lam ülkeleri arasında ikili ticaretin artığını 
da kaydetti.

İslam Odası Tahkim Merkezi 
için anlaşma imzalandı

 Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışma-
ları başlayan, TOBB ve ICCIA işbirliğinde 
yürütülen, İslam Odası Tahkim Merkezi’nin 
İstanbul’da faaliyete başlamasıyla ilgili an-
laşmaya imzalar atıldı. TOBB Başkanı ve 
ICCIA Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu at-
tığı imza sonrasında, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın isteği ile Merkez’e ilişkin alanın 
genişletileceğini ifade etti.
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İslam İşbirliği Tahkim Merkezi’ni kurduklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Tahkimi bizzat gören biri olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Bu merkezin aramızdaki 
ticareti ve yatırımları daha da yukarı çekeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“İslam İşbirliği Tahkim 
Merkezi, yatırımları artıracak”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Tahkimin, normal 
mahkeme 

sürecinden 
hem daha hızlı 
hem çok daha 

ucuz olduğunu 
kaydetti.

İ slam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Da-
imi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında 
“İslam Dünyasında Ticaret ve Yatırımların Artırılmasın-

da Tahkimin Rolü” konulu panel düzenlendi.
Panelde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 
(ICCIA) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarihi 
önemde bir adım attıklarını ve İslam İşbirliği Tahkim 
Merkezi’ni kurduklarını vurguladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstanbul ev sahipliğini 
üstlendi. Devletimiz destek sağladı. Biz de TOBB olarak 
mekân tahsis ettik. En iyi şekilde çalışması için gereken 
tüm imkânları hazırladık. Tahkimi bizzat gören biri olarak, 
öncelikle şunu söylemek isterim. Bu merkezin aramızdaki 
ticareti ve yatırımları daha da yukarı çekeceğine inanıyo-
rum” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İSEDAK’ın, 57 üye, 
beş gözlemci ülke ve 1.7 milyarlık nüfusuyla, Birleşmiş 
Milletler’den sonra en fazla üyeye ve temsil kapasitesine 

sahip uluslararası kuruluş olduğunu ifade ederken, “İslam 
alemini bir araya getiren en önemli platform. Dolayısıyla 
bu platformu en iyi şekilde kullanarak, aramızdaki birlikte-
liği kuvvetlendirmemiz, hepimizin yararına olacaktır. İşte 
biz TOBB ve İslam Ticaret-Sanayi-Tarım Odası olarak, bu 
vizyonla hareket ettik” dedi.

 
 “Ticaret ve yatırım 
yapmak, risk almak demek”

 Eskiden Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye 
yatırımının, yılda bir milyar doları geçmediğini hatırla-
tan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sonra hükümetimiz, 
tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da etkisiyle 
Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. Gelen 
doğrudan yabancı sermaye yatırımı yıllık 10 milyar dolar-
lar seviyesine çıktı. Dolayısıyla tahkim, iş dünyası açısın-
dan çok önemli bir konu. Zira ticaret ve yatırım yapmak, 
risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, 

TOBB ULUSLARARASI



55EKONOMİK FORUM

“İslam İşbirliği Tahkim 
Merkezi, yatırımları artıracak”

Türkiye-AB KİK Nisan’da
Türkiye’de toplanacak

Türkiye ile Bangladeş 
ilişkileri ele alındı

bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede 
farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. 
Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi 
mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım 
iştahını azaltan bir durum. Herhangi bir 
ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, 
kuralları baştan net olarak konulmuş, bir 
başvuru merciinin bulunması tüm tarafları 
korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha 
cazip kılar” diye konuştu.

Tahkimin, normal mahkeme sürecin-
den, hem daha hızlı, hem çok daha ucuz 
olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, yıllar süren davaların, tahkim-
de aylar için çözülebildiğine işaret etti. 
Masrafın da dava konusuna göre değiş-
mekle birlikte, normal mahkemelerin nere-
deyse dörtte biri kadar olduğuna değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz 
koşullarından biri haline gelmiştir. Dün-
yanın en gelişmiş ülkelerine bakın. Bunu 
nerdeyse bir asır önce fark etmişler. Kendi 
tahkimlerini kurmuşlar. Bugün geldikleri 
nokta itibariyle, gelişmiş ekonomilerde, ti-

cari uyuşmazlıkların yüzde 75’i tahkim gibi, 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle 
çözümlenmekte.

Yani standart adli yargıya, dört ihtilaftan 
sadece biri gidiyor. Niye? Çünkü biz iş alemi 
için vakit nakit demektir. Şimdi sıra bizde. 
İslam İşbirliği Tahkim Merkezi’nin, ticari 
ihtilafların çözümünde ilk akla gelen, doğru 
bir adres olmasını sağlayalım.

Bakın bizde bir söz var: “Depremden 
korkma, tedbir almamaktan kork derler.” 
İşte bizler de ülkelerimizdeki iş adamlarına 

şunu diyelim: “Ticarette sıkıntı yaşamaktan 
korkma, tedbir almamaktan kork.” O tedbiri 
de tahkimle sağla. Bu konuyu ülkelerimizde 
gündeme getirelim. İşadamlarımız herhangi 
bir sözleşme yaparken, hemen akıllarına 
İslam İşbirliği Tahkimi gelsin. Sözleşmelerine 
bunu eklesinler. Ticari ihtilafları çözmek için;  
hızlı, pratik ve güvenilir olan tahkimi seçip 
ve kullansınlar. Bu konuda sizlerden, ülkele-
rinizde gereken tanıtım ve bilgilendirmeyi 
yapmanızı, önemli rica ediyorum. Biz de 
İslam Odası olarak destek vermeye hazırız.”

T ürkiye-AB KİK Eş Başkanları M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Panagiotis Gkofas, 

Türkiye-AB KİK’in 2020’nin ilk toplantısının 
Türkiye’de yapılmasında mutabık kaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
(KİK) Türkiye Kanadı Eş-Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile AB Kanadı Eş-Başkanı 
Panagiotis Gkofas İstanbul’da çalışma ye-
meğinde bir araya geldi. Yemeğin bir bölü-
müne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi 
Faruk Kaymakçı da katıldı. 

Nisan 2019’daki Türkiye-AB Karma İs-

tişare Komitesi toplantısı sonrası ilk kez bir 
araya gelen Türkiye-AB KİK Eş-Başkanları 
Türkiye ve AB’deki gelişmeler, Türkiye-AB 
ilişkileri ile Türkiye-AB KİK 2020 programını 
ele aldı. Çalışma yemeğinde, Türkiye ile AB 
arasındaki diyaloğun önemine değinilerek, 
Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşlarını 
bir araya getiren KİK’in ilişkilerde yapıcı ve 
köprü kurma rolüne vurgu yapıldı.

Türkiye-AB KİK 2020 yılı ilk toplantısının 
Nisan ayında Türkiye’de gerçekleştirilmesi 
konusunda da Eş-Başkanlar arasında görüş 
birliği sağlandı.  

3 3.Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CAC-

CI) Konferansı Bangladeş’in başkenti 
Dakka’da gerçekleşti. Konferansa ka-
tılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye 
ekonomisi ve Türkiye’deki yatırım 
ortamı hakkında bir sunum yaparak, 
katılımcılara bilgi verdi. Zeytinoğlu 
ayrıca 91. CACCI Yönetim Kurulu Top-
lantısı’na katıldı.

Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin 
Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk ile 
de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüş-
mede, Türkiye-Bangladeş ekonomik 
ve siyasi ilişkileri ele alındı.
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, küresel ticarette daha aktif olmak istediklerinin altını çizerken, “Bunun 
için de ticaretin kurallarını önce biz bilmek durumundayız” dedi. 

“Yenilenen Incoterms 
kurallarını bilmek zorundayız”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“ICC tüm 
dünyada 

küresel 
ticaretin 

kurallarının 
belirlendiği 
yerdir” diye 

konuştu.

D ış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (Incoterms) 
2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi yapıldı. Zirve’ye 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası 

Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu da katılarak bir konuşma yaptı.

Bu yıl ICC’nin 100’üncü yılını kutladığını hatırlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz 100 yılda ICC, 
farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında 
toplamayı başardı. Küresel ticaretin artırılması ve ticaretin 
önündeki engellerin kaldırılması için çalışan, referans 
kurum haline geldi. Şu an 100'den fazla ülkede, 45 mil-
yondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil 
ediyor. Yani dünyadaki her üç çalışandan biri ICC üyesi 
firmalarda istihdam edilmiş durumda. ICC tüm dünyada, 
küresel ticaretin kurallarının belirlendiği yerdir. 

Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsü’nü kazanmış, 
tek iş dünyası kuruluşudur. Dünya Ticaret Örgütü nez-
dinde tüm ülkelerin özel sektörlerini koordine ederek, 
daha serbest ve daha adil bir ticaret ortamı sağlamak için 
çalışmaktadır. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC 
Türkiye Milli Komitesi de ICC’nin en etkin örgütlerinden 
biri haline gelmiştir” dedi.

ICC’nin, ikinci yüzyılına, “herkes için, her gün ve her 

yerde çalışan iş dünyası” vizyonuyla girdiğine değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu vizyonun önemli parçası 
olan Incoterms kurallarının yenilendiğini söyledi. 

“Uluslararası ticaretin 
kuralları ortaya kondu”

ICC Incoterms kurallarının, Milletlerarası Ticaret Oda-
sı’nın en önemli ve kapsamlı çalışmalarından birisi oldu-
ğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sayede, 
uluslararası ticaretin kurallarının ortaya konduğunu, 
ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerinin belir-
lendiğini vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:  “İş dünya-
ları için bu çok önemli bir konu. Zira bu kurallar sayesinde, 
anlaşmazlıklar çözüm buluyor ve küresel ticaret daha 
kolay yapılır hale geliyor. Şimdi bu yeni sistemde, yeni 
teslim şekilleri, kullanıma sunuluyor. Mal bedeli ve sigorta 
maliyetini içeren CNI (Cost and Insurance) gibi sigorta te-
minatları artırılıyor. Mevcut teslim şekilleriyse, daha basit 
daha anlaşılır ve kullanıcı dostu hale getiriliyor. İş dünyası 
örgütleri olarak, bizim görevimiz de firmalarımızın bunları 
en iyi şekilde öğrenmesi ve uyum sağlamasıdır. Yenilenen 
Incoterms 2020’yi, işte şimdi burada, bu konferansla bir-

TOBB ULUSLARARASI
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“Yenilenen Incoterms 
kurallarını bilmek zorundayız”

likte, ülkemiz iş dünyasına sunmaya baş-
lıyoruz. Sonrasında da çeşitli illerde Inco-
terms eğitimleri düzenleyeceğiz. Tüm bu 
eğitim faaliyetlerini, akredite eğitmenler 
yapacak. ICC Ticaret Hukuku Komisyonu 
Başkanı ve Incoterms 2020 Çalışma Grubu 
Üyesi, değerli hocamız Prof. Dr. Ercüment 
Erdem, bu önemli işi üstlenmiş durumda.”

“En büyük ilk 50 ülkenin 
ihracatı yüzde 3 azaldı” 

Küresel ekonominin yavaşladığına 
işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Dünya Ticaret Örgütü’nün, bu yılın 
başında, küresel ticaret artışını yüzde 
dört olarak tahmin ettiğini hatırlattı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şimdi bu tahmini, 
yüzde 1.2'ye çekti. En büyük ilk 50 ülkenin 
ihracatı, ilk dokuz ayda yüzde 3 azaldı. 
Buna karşılık bizim ihracatımız yüzde 3 
artı. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, 
ihracattaki artış oranı itibarıyla, dünyada 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mah-

mut Özgener, İpek Yolu Uluslararası Ti-
caret Odası (SRCIC) tarafından düzenle-
nen ‘2019 İpek Yolu İş Zirvesi’ne katıldı.

Mahmut Özgener burada SRCIC 
Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi 
Üyesi Lu Jianzhong ile görüştü. Görüş-
mede Çin ve Türkiye arasındaki ticari 
ilişkilerin yanı sıra, Türkiye'nin Modern 
İpek Yolu projesine katkıları ve yapılacak 
yeni projelerde Çinli firmaların Türki-
ye'de yatırım alanları ele alındı. 

Çin ziyareti sırasında Türkiye’nin 
Pekin Büyükelçisi A. Emin Önen'i de 
ziyaret eden Özgener, Türk - Çin İkili 
Oda kurulması hususunda görüş alış-
verişinde bulundu.

Çinli firmaların Türkiye'de Çinli firmaların Türkiye'de 
yatırım alanları ele alındı yatırım alanları ele alındı 

Hisarcıklıoğlu, yeniden SRCIC Onursal Başkanlığı’na seçildi 

yedinci sıradayız. Öte taraftan, dünyada 
artan korumacılık nedeniyle Türkiye'nin 
ihracatta yaşadığı kayıp 2017'de 900 mil-
yon dolar iken 2018'de 7.2 milyar dolara, 
2019'da ise 11 milyar dolara çıktı. Önümüz-
deki sene bunun 14 milyar dolara kadar 
çıkması muhtemel. İş dünyası olarak her 

zaman adil ve serbest ticaretten yana 
olduk. Çalışmalarımızı bundan sonra da 
bu yönde devam ettireceğiz. Bunun için 
de kuralları en iyi şekilde bilecek ve kulla-
nacağız. Incoterms 2020’ye de bu açıdan 
bakmalı ve en iyi şekilde öğrenmeliyiz” 
diye konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çin’in Xi’an şehrinde 

gerçekleşen, Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası 
(SRCIC) 9’uncu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
toplantılarında, bir kez daha Uluslararası İpek Yolu 
Ticaret Odası Onursal Başkanlığı’na seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan SRCIC Başkanı Lu 
Jianzhong şunları söyledi:

“Çok etkili bir iş örgütü olan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ye-
niden SRCIC Onursal Başkanlığı’na seçildi. SRCIC’ne 
kuruluşundan beri sağladığı destek için M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 
dönem, ilişkilerimizin daha da yakınlaşmasını dili-
yoruz. Türkiye, İpek Yolu boyunca çok önemli, bir 
ülke. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlıyor. Türkiye 
çok güzel bir ülke olması yanında, zengin bir tarih 
ve kültüre de sahip.” 


