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TOBB ve ABD Ticaret Odası iş birliğinde yuvarlak masa toplantısı yapıldı. ABD Ticaret Odası 
Türkiye ve Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, TOBB, ABD Ticaret 
Odası ve Sağlık Bakanlığı ile beş yıldan fazla süredir sağlam bir iş birliği içinde olduklarını 
söyleyerek, iki ülke arasında üç alanda fırsat gördüklerini kaydetti.

Sağlıkta, ABD ile üç 
alanda iş birliği fırsatı var

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

ABD Ticaret 
Odası ile uzun 

zamandır 
çeşitli projeler 

üzerinde birlikte 
çalıştıklarını 

söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD 
Ticaret Odası iş birliğinde, Sağlık Bakanı Dr. Fah-
rettin Koca ile görüntülü yuvarlak masa toplan-

tısı gerçekleştirildi.  
Toplantının açılışında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu Bölümü 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy birer konuşma 
yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, TOBB 
ile ABD Ticaret Odası ile uzun zamandır iş birliği yaptık-
larını, çeşitli projeler üzerinde birlikte çalıştıklarını belir-
terek, sektöre özgü, teknik toplantılar düzenlediklerini, 
bunlar arasında sağlık sektörünün yer aldığını söyledi.

Köklü sağlık sistemi ve Bakan Koca’nın etkili yönetimi 
sayesinde Türkiye’de pandemi sürecinin başarılı bir şekil-
de yönetildiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Başta Sayın Bakanım olmak üzere, görevlerinin başında 
bizleri yaşama bağlayan sağlık çalışanlarımıza, bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Biz de TOBB olarak ilk 
günden itibaren tüm kesimlerle istişare içinde hareket 
ettik. İş insanlarının sorunlarını, talep ve tavsiyelerini der-
leyip Hükümete aktardık. Destek paketlerinin hazırlanma 

sürecine katkı sağladık. Şimdi, Covid-19 sonrası döneme 
adapte olmak için çalışıyoruz” dedi.

Choksy: Beş yıldan fazla 
süredir iş birliği içindeyiz

ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu Bölümü 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de TOBB, ABD 
Ticaret Odası ve sağlık sektöründe Sağlık Bakanlığı ile 
beş yıldan fazla süredir sağlam bir iş birliği içinde oldu-
ğunu söyledi. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele ça-
balarını desteklediklerini ve her iki ülkede devam eden 
normalleşme sürecini yakından takip ettiklerini belirten 
Choksy, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihazlar Kurumu'nu Uluslararası Uyum Konseyi'nin (The 
International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use – 
ICH) en yeni düzenleyici üyesi olduğu için tebrik etti. 

İki ülke arasında üç alanda iş birliği fırsatı gördük-
lerine değinen Choksy, bu fırsatları şöyle sıraladı: “Co-
vid-19 ve komorbiditeler hastaları için geliştirilecek te-
davilere/aşılara hızlı erişim/onay sistemi, ABD araştırma Fo
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Sağlıkta, ABD ile üç 
alanda iş birliği fırsatı var

hastaneleri ve Türkiye'nin şehir hastaneleri 
arasında iş birliği ve Türkiye'de Sayın Ba-
kan'ın liderliğinde pandemiye karşı verilen 
başarılı mücadeleden yararlanarak sağlık 
turizmini geliştirmek.”

Sağlık Bakanı Koca da Türkiye'nin Co-
vid-19 ile mücadelesi ve sağlık alanında Tür-
kiye-ABD iş birliğinin geleceği konularına iliş-
kin bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Koca, 
Covid-19 ile mücadele sürecinde yapılan ça-
lışmalardan bahsederek, devletlerin salgınla 
başa çıkmaktaki başarısının, devlet kapasitesi 
kavramını öne çıkardığını, sağlık, gıda, tedarik 
zincirleri ve alt yapıya yatırım yapanların daha 
başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Bakan Koca, konuşmasının ardından ABD 
Ticaret Odası üye şirketleri tarafından yönel-
tilen soruları cevapladı.

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

lu, Türkiye’de faaliyet gösteren AB, İngil-
tere ile İsviçre kökenli firmalar tarafından 
kurulan iş dernekleri ve TOBB ile Alman 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından 
kurulan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (AHK) Başkanları ile video konfe-
rans yöntemiyle bir araya geldi.  

Toplantıya; AHK Başkanı Dr. Markus 
Slevogt, Türk-Fransız Ticaret Derneği Baş-
kanı Zeynep Necipoğlu, İtalyan Ticaret 
ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 
İkili Oda Başkanları ile görüştü

Manzini, Hollanda Ticaret Birliği Türkiye 
Ofisi Başkanı Caspar Van Haaften, Türk, Bel-
çika, Lüksemburg Ticaret Derneği Başkanı 
Levent Apaydın, Avusturya Ticaret Müşaviri 
ve WKÖ Türkiye Temsilcisi Georg Karabac-
zek, Türkiye’deki Birleşik Krallık Ticaret Odası 
Başkanı Chris Gaunt ve Türkiye’deki İsviçre 
Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak katıldı. 

Görüşmede Covid-19 sürecinde ikili ti-
cari ilişkilerin geliştirilmesi, tedarik zincirin-
de yaşanan sorunlar, Türkiye’deki iş yapma 
ortamı ele alındı. Türkiye-AB Gümrük Birli-
ği’nin güncellenmesinin önemi vurgulandı.  

EUR OCHAMBRES Küresel  Oda 
Platformu toplantısı yapıldı. Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda 
EUROCHAMBRES Başkan Vekili ve 
EUROCHAMBRES Küresel Oda Platfor-
mu Başkan Yardımcısı olarak katıldığı 
toplantıda, Covid-19 sürecinde Türki-
ye’de yaşananlar, ekonomiye destek 
olmak üzere alınan önlemler ve Türkiye 
ekonomisi hakkında bilgi verdi.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ko-
nuşmasında, Covid-19 sürecinde 
uluslararası dayanışma ve hızlı tedbir 
alma ihtiyacının altını çizerek, iş dün-
yası olarak geleceğe ümitle bakmanın 
önemini vurguladı. 

EUROCHAMBRES 
Küresel Oda 
Platformu toplandı
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TOBB, Covid-19 salgını sonrası dönem için uluslararası kuruluşların temsilcileriyle mevcut 
durumun istişare edildiği, ileriye dönük beklentilerin konuşulduğu, küresel ticaret 
öngörülerinin masaya yatırıldığı bir toplantı düzenledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Şimdi, Covid-19 sonrası dönemi anlamak ve buna adapte olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Covid-19 sonrası için 
istişare toplantısı düzenlendi

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

salgın nedeniyle 
İkinci Dünya 
Savaşı'ndan 

sonra en büyük 
küresel krizin 

yaşandığını 
söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını sürecinde Birlik olarak ilk günden itibaren 

yurt içi ve yurt dışında tüm paydaşlarla istişare içinde 
olduklarını belirterek, "Şimdi, Covid-19 sonrası dönemi 
anlamak ve buna adapte olmak için çalışıyoruz" dedi.  

TOBB tarafından, Covid-19 salgını sonrası dönem için, 
uluslararası kuruluşların temsilcileriyle mevcut durumun 
istişare edildiği, ileriye dönük beklentilerin konuşulduğu, 
küresel ticaret öngörülerinin masaya yatırıldığı bir top-
lantı düzenlendi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, video konferans yön-
temiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada 
salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en 
büyük küresel krizin yaşandığını söyledi.

Bu süreçte izledikleri stratejiyi anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Covid-19 pandemisi sürecinde TOBB 
olarak, ilk günden itibaren yurt içi ve yurt dışında tüm 
paydaşlarla istişare içinde olduk. Ülke içinde iş insanla-
rımızın sorunlarını, talep ve tavsiyelerini derleyip, hükü-
mete aktardık. Böylelikle ekonomiye destek paketlerinin 

hazırlanma sürecine katkı sağladık. Şimdi, Covid-19 
sonrası dönemi anlamak ve buna adapte olmak için 
çalışıyoruz" diye konuştu. 

“Değişmesi beklenen küresel 
eğilimlere hazır mıyız?”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem için de "Kü-
resel ticaret sistemi nereye gidiyor? Avrupa Birliği (AB), 
ABD, Çin, Asya-Pasifik ve gelişmekte olan ülkeleri hangi 
zorluklar ve fırsatlar bekliyor? Kısacası dünya nereye gi-
diyor ve biz değişmesi beklenen küresel eğilimlere hazır 
mıyız?" sorularına cevap aradıklarını dile getirdi.

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyo-
nu (CACCI) Başkanı Samir Modi de bölgesel ekonomik 
büyümeyi ve iş dünyası arasındaki etkileşimi geliştir-
meye çalışan bir konfederasyon olduklarını ifade ede-
rek, toplam dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını 
temsil ettiklerini anlattı. Covid-19 salgınının boyutlarına 
dikkat çeken Modi şöyle konuştu: "Salgın küresel eko-
nomi için bir şok oldu. Birçok ülkede resesyona yol açtı. 
Covid-19 nedeniyle 2021 itibarıyla tüm dünyada eko-

TOBB ULUSLARARASI
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Covid-19 sonrası için 
istişare toplantısı düzenlendi

nomik zararın 8.5 trilyon dolara ulaşması 
bekleniyor. Bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra yaşanacak en derin resesyon olacağı 
düşünülüyor. Pandemi bütün dünyayı et-
kiledi. Dünya nüfusunun oldukça önemli 
bir miktarı yoksulluk içinde yaşıyor. IMF'ye 
göre Covid-19 sebebiyle bu yoksulluk daha 
da fazla artacak."

Covid-19 salgını iş yapış 
şekillerini değiştirdi

Küresel ticaretin 2.6 trilyon dolara düş-
mesinin beklendiğini, bunun da Asya-Pasi-
fik ülkelerinde büyük istihdam kayıplarına 
sebep olacağını belirten Modi, salgınla bir-
likte dünyanın ekonomik şoklara daha da-
yanıklı olması gerektiğinin ortaya çıktığını 
söyledi. Modi, salgının etkilerinin azaltılması 
için bölge ülkelerinin iş birliğini artırmasının 
ve özel sektörün buna katılımının son dere-
ce önemli olduğunu kaydetti. 

Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardım-
cısı Günter Verheugen de özellikle AB'de bu 
dönem yaşanan gelişmelere ilişkin değer-
lendirmede bulundu. 

Covid-19 salgınının iş yapış şekillerini 
değiştirdiğine işaret eden Verheugen, "He-
nüz Covid-19 sonrası döneme geçmiş ve 
pik döneme ulaşmış değiliz. Bu gelişmele-
rin nihai sonucunun nasıl gelişeceğini de 
bilmiyoruz. Halihazırda öğrenilebilecek ve 
alınabilecek dersler var. Bencillik, izolasyon 
veya bazı milli eylemlerle bu süreç aşılamaz. 

Dayanışma, iş birliği ve deneyim paylaşımı 
ile bu krize küresel bir cevap vermek önem-
li" değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın daha fazla küresel uyuma 
bir çağrı olduğunu vurgulayan Verheugen, 
AB'nin geleceğe yönelik vizyon eksikliği, 
mülteci sorunu, popülizm ve Brexit gibi 
çok önemli meselelerinin bulunduğunu 
dile getirdi. Verheugen, Brexit'in AB içinde 
çözülmenin önemli bir örneği olduğunu, 
bu zamana kadar nihai anlaşma için müza-
kerelerin bir sonuç vermediğini, yıl sonuna 
kadar bir anlaşmanın yapılıp yapılamayaca-
ğının da açık olmadığını bildirdi. 

AB'nin siyasi ve ekonomik açıdan 
önemli bir mücadele vereceğini ifade eden 

Verheugen, "Hem Türkiye'nin AB'ye hem de 
AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Aralarında çok 
önemli ortak noktalar ve çıkarlar bulunuyor 
ancak her iki tarafta da bir hayal kırıklığı söz 
konusu" dedi.

“Ekonomilerin büyüme 
lokomotifi inovasyon olmalı”

Verheugen, bu süreçte yapılacak en 
iyi şeyin aşağı sarkan meyveleri topla-
mak olacağını belirterek, şunları kaydetti: 
"Bunlardan biri vize serbestisi. Bu hemen 
yapılabilir ve Gümrük Birliği'nin yeniden 
gözden geçirilmesi önemli bir husus ola-
rak karşımızda. Aslına bakarsanız AB'nin 
Norveç'e verdiği ayrıcalıkları Gümrük Birliği 
konusunda Türkiye'ye neden vermediğini 
anlayamıyorum."

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Ge-
nel Sekreteri Yusuf Khalawi de pandemi 
nedeniyle dünyanın hem sağlık hem de 
ekonomik anlamda küresel bir krizle karşı 
karşıya olduğunu ifade etti. Khalawi, 2020 
yılının oldukça kritik bir dönem olduğunu, 
bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme 
tahminlerinin negatif şekillendiğini anlattı.

Gelecek yıl tahminlerinin ise pozitif ol-
duğunu belirten Khalawi, "Pandemiden beş 
konuda ders aldık. Bunların birincisi 'dijital 
dönüşüm bir zorunluluk', ikincisi 'e-ticaretin 
geliştirilmesinin önemi', üçüncüsü 'lojistik 
hizmetlerinin alt yapısının geliştirilmesi 
gerekliliği', dördüncüsü 'tedarik zincirindeki 
değişime uyum', beşincisi de 'küresel turizm 
için yeni model arayışları'. Bu konularda her 
ülke elinden geleni yapmalı. Ekonomilerin 
büyüme lokomotifi inovasyon, girişimcilik, 
bölgesel entegrasyon olmalı" dedi.

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

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael 
C. Diamessis ile görüştü. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, görüşmede, TOBB hakkında 
Büyükelçiye bilgi verdi. Ayrıca Türkiye ile 
Yunanistan iktisadi ilişkilerinin geliştirilme-
si hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis’ten ziyaret


