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Türk iş dünyasının temsilcileri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgal 
girişimlerine yönelik mücadelesini sürdüren Bakü'ye destek ziyaretinde bulunarak 
muhataplarıyla bir araya geldi. Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim üzerimize hangi vazife düşerse her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

Türk iş dünyasından
Azerbaycan'a destek ziyareti

Sivil toplum 
kuruluşlarının 

destek ziyareti 
çerçevesinde 

Azerbaycan 
Devlet Başkanı 

İlham Aliyev 
TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu’nu 
kabul etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki Türkiye 
ekonomisinin önde gelen sivil toplum kuruluşla-

rının başkan ve üyeleri Azerbaycan’a destek ziyaretinde 
bulundu. Türk iş dünyasının temsilcileri, Ermenistan'ın 
Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgal girişimlerine 
yönelik mücadelesini sürdüren Bakü'de temaslarda bu-
lunarak muhataplarıyla bir araya geldi.

Heyette, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün 
Atalay, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve-
ci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir 
ve TOBB üyeleri yer aldı.

Hangi ülkeler katıldı?
Temaslar çerçevesinde Türk Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın (Türk TSO) "Azerbaycan Özel Gündemi" ile yaptığı 
olağanüstü toplantı da Bakü'de gerçekleştirildi. Türk TSO 

Toplantısı'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan ve Türkiye'den katılım sağlandı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad 
Amreyev'in de bulunduğu toplantıya, Azerbaycan Eko-
nomi Bakanı Mikail Cabbarov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Ramiz Hasanov iştirak etti. 

Türk TSO, Türk Konseyi çatısı altında 17 Mayıs 2019 
tarihinde Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da imzalanan 
anlaşma ile kuruldu. Anlaşmayı Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye imzaladı. Daha sonra, 14 Ekim 2019 
tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler 
Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üyeliğinin 
onaylanmasıyla, Özbekistan da Türk Ticaret ve Sanayi 
Odasına kabul edildi. Türk TSO'nun daimi sekreterya 
görevi İstanbul'dan yürütülüyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı 
Aliyev ile gürüşüldü

Türkiye ekonomisinin önde gelen sivil toplum ku-
ruluşlarının Azerbaycan’a destek ziyareti çerçevesinde 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nu kabul etti.Fo
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu görüşmeye 
ilişkin olarak "Azerbaycan ziyaretimizde 
Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev Türk Ti-
caret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. 
Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktar-
dık" değerlendirmesinde bulundu. 

Destek ve dayanışmalarını göstermek 
için Bakü'ye geldiklerini belirten TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, kendisiyle birlikte Türki-
ye'den farklı işçi ve memur sendikalarının 
başkanlarının da Bakü'ye geldiğini ifade 
ederek, "50 milyon kişiyi temsil eden Türk 
iş dünyası sendika ve odalarının başkan-
ları olarak Azerbaycan'a desteğimizi ifade 
ediyoruz. 30 yıllık hasrete son veren Azer-
baycan ordusunu kutluyorum. Bizim de 
üzerimize hangi vazife düşerse her zaman 
hazırız" şeklinde konuştu.

Görüşmede Azerbaycan Ekonomi Ba-
kanı Mikayil Jabbarov, Türk Keneşi Genel 
Sekreteri, Büyükelçi Bagdat Amreyev, Kırgı-
zistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat 
Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Adham İkramov da yer aldı.

Türk Konseyi, sivillere Türk Konseyi, sivillere 
insani yardım gönderdiinsani yardım gönderdi

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

berindeki STK başkanları ve temsilcileri ile 
birlikte Azerbaycan'ın merhum Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Bakü 
Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler dua ede-
rek, saygı duruşunda bulundu.

Haydar Aliyev'in 
mezarı ile Bakü Türk 
Şehitliği’ne ziyaret

Aliyev’den destek için teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-

yev de Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ba-
kü'de olağanüstü toplantı düzenlemesini, 
vatan savaşı yürüten Azerbaycan'a destek 
ve dayanışma olarak kabul ettiklerini belir-
terek teşekkürlerini iletti.  

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için 
yürüttüğü operasyonlardan ve Ermenistan'ın 
sivillere karşı düzenlediği saldırılardan bah-
seden Aliyev, Türk Konseyi’nden verilen des-
teğin kendilerini memnun ettiğini söyledi. 

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amre-

yev de Türk Konseyi olarak, Türk dünyası 
olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında ol-
duklarını vurguladı. Amreyev, "Bu vatan 
savaşında biz Azerbaycan'ın yanındayız. 
Sorun Azerbaycan'ın mutlak surette top-
rak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. 
Türk Konseyi her zaman sizinle. Hepimiz 
Azerbaycanız" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İkramov da konuşma-
larında ülkelerinin Azerbaycan'la dayanış-
ma içerisinde olduğunu vurguladı.

T ürk Konseyi, Ermenistan'ın 
saldırılarından etkilenen Azer-

baycanlı sivillere insani yardım gön-
derdi. Türk Konseyi çatısı altında 
faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın Bakü'de düzenlenen 
olağanüstü toplantısının ardından 
Ermenistan'ın füze ve toplarla sal-
dırdığı Berde kentine insani yardım 
malzemesi gönderildi.

Yardım malzemesini taşıyan 
TIR’ı Bakü'den Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Azerbaycan Sahipkarlar Konfederas-
yonu Başkanı Memmed Musayev ve 
Türk Konseyi yetkilileri uğurladı.

Hisarcıklıoğlu’ndan teşekkür
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, basın 

mensuplarına yaptığı açıklamada, Azer-
baycan'a verilen destek dolayısıyla Türk 
Konseyi üye ülkelerin devlet başkanlarına 
teşekkürlerini iletti.

Türk Konseyi’nin "Beş devlet, tek millet" 
olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Karabağ'ın kısa zamanda işgalden 
kurtarılmasını diledi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ömer Kocaman da Türk Konseyi’nin tüm bi-
rim ve yapılarıyla haklı davasında Azerbay-
can'ın yanında olduğunu belirtti. Kocaman, 
Türk halklarının Azerbaycan'ın yanında dur-
maya devam edeceğini vurguladı.



EKONOMİK FORUM36

Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Konseyi çatısı altında 
faaliyet gösteren Türk TSO’nun Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş 
camiasının Azerbaycan'a desteğini dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz, Türk iş dünyası 
olarak bu haklı davasında Azerbaycan'ın yanında durmaya, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

“Azerbaycan'ın yanında durmaya
 desteklemeye devam edeceğiz”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Azerbaycan 

Sayın Aliyev’in 
liderliğinde 

iktisadi alanda 
da ciddi 

başarılara 
imza atıyor” 

diye konuştu.

T ürk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Bakü’deki ola-
ğanüstü toplantısında Azerbaycan’a tam destek 

verildi. "Azerbaycan'da Yeni Bir Sosyal ve Ekonomik 
Kalkınma Dönemi" temasıyla düzenlenen toplantıda 
konuşan Türk TSO ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik 
saldırılarını şiddetle kınadı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan ordusu-
nun işgalci güçlere karşı sağladığı ilerlemeden Türk 
dünyasının gurur duyduğunu dile getirerek, "Erme-
nistan'ın saldırgan tutumu ve Azerbaycan topraklarını 
işgali kabul edilemez. Bu haksız işgal son bulmalıdır. 
Tüm dünyayı, Ermenistan saldırılarına 'dur' demeye 
davet ediyorum. Biz, Türk iş dünyası olarak bu haklı 
davasında, Azerbaycan'ın yanında durmaya, destekle-
meye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin, genç ve 150 milyonu 
aşan bir nüfusa, 1.5 trilyon dolarlık milli gelire sahip 
olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk 
dünyasının sahip olduğu doğal kaynaklarla, bulunduğu 
coğrafyada önemli bir ekonomik güç haline geldiğini 
ve bu gücü değerlendirmek gerektiğini kaydetti. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ermenistan saldırılarına karşı 
kahramanca direnen ve saldırılara karşı koyan İlham Ali-

yev baş komutasındaki Azerbaycan ordusuna Allah’tan 
muvaffakiyet; şehitlere rahmet, gazilere şifa, kardeş 
Azerbaycan halkına sabırlar diledi.

Azerbaycan, 190 ülke 
içinde 34. sıraya yükseldi

Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsallaşması sü-
recinde de önemli mesafe aldıklarından söz eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İçişleri Bakanlığımızla çalışmaları-
mızda son noktaya geldik. İnşallah kısa süre içinde, Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası tüzel kişiliği olan bir yapı haline 
gelmiş olacak. Sekreterya için TOBB İstanbul ofisinde uy-
gun büyüklükte bir mekân tahsis etmiş durumdayız. Bu 
süreçte Büyükelçi Sayın Amreyev başta olmak üzere, des-
tek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Azerbaycan, Sayın 
Aliyev’in liderliğinde, iktisadi alanda da ciddi başarılara 
imza atıyor. Ekonomi hızla gelişiyor, yatırımcılara cazip 
iş ve yatırım imkânları sunuyor. Dünya Bankası "Doing 
Business 2020" raporuna göre Azerbaycan 190 ülke 
ekonomisi içinde 34. sıraya yükseldi. Sayın Aliyev’in 
belirlediği inkişaf konsepti ve politikalar Azerbaycan’ın 
çehresini değiştirdi. Bakü, dünyanın en güzel başkent-
lerinden biri haline geldi. Bölgenin ticaret ve kültür 
merkezine, turizm mekânına dönüştü. Türk dünyası 

TOBB ULUSLARARASI
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olarak, Azerbaycan’ın gösterdiği bu çarpıcı 
ilerlemeden gurur duyuyoruz” dedi.

“Ülkelerimiz yeterince 
birbirine bağlanabilmiş değil”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle de-
vam etti: “Karşılıklı ticaretimizi ve yatır-
malarımızı artırmalıyız. Ancak ne yazık ki 
bütün iyi niyetli girişimlere rağmen hala 
ülkelerimiz yeterince birbirine bağlanabil-
miş değil. Ulaştırma alt yapımız fiziki olarak 
ve aynı zamanda mevzuat olarak eksik. 
Esasen, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, 
lojistik engellerin azaltılması ve maliyetle-
rin düşürülmesi adına önemli bir fırsattır. 
Tarihi İpek yolunun tam ortasındayız. Orta 
Asya ve ötesine olan taşımalarımız için 
Orta Koridoru daha aktif kullanmalıyız. 
Bu kapsamda, Azerbaycan -Kazakistan 
ve Türkmenistan arasında düzenli ve re-
kabetçi fiyatlarla işleyen taşıma hatları-
nı yaygınlaştırmalıyız. Bölgemiz dünya 
hidro-karbon kaynaklarının çok önemli 
bir bölümünü elinde tutuyor. İnşallah, 
Karadeniz’de bulunan ve Akdeniz’de bu-
lunacak rezervlerle, kaynaklarımız daha da 
zenginleşecek. Diğer taraftan, Türk Konse-

Azerbaycan'a
destek bildirisi

yi üyelerinin dünya ile ticaretine bakacak 
olursak, ticaret hacmi geçen sene (Türk-
menistan dâhil) 580 milyar dolar. Salgın 
dolayısıyla, 2020 yılı için yüzde 20’lik bir 
kayıp bekliyoruz. 2021 yılında ise yeniden 
artış olmasını umuyoruz.”

“Üniversitemiz Taşkent’te 
faaliyete geçti”

Türk girişimcilerinin, Türk Konseyi üyesi 
ülkelerde 17 milyar dolara yakın yatırımla-
rı bulunduğundan söz eden Türk TSO ve 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, aynı şekilde, 
Türk Konseyi üyesi ülkelerin Türkiye’deki 
yatırımlarının da yaklaşık 20 milyar dolar 
civarında olduğunu anlattı.

Bu toplamda, Azerbaycan’ın çok önem-
li bir payı bulunduğunu kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu yatırımlarla on 
binlerce kişiye de istihdam sağlanıyor. Ay-
rıca hizmet sektöründe ciddi girişimlerimiz 
var. Geçen yıl, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Şevket Mirziyoyev beni kardeşim 
Adhem Bey’le birlikte kabul etti. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak 
Taşkent’te bir üniversite kurmamızı istedi.  
Salgının en yoğun olduğu dönemde bile, 

kardeşim Ethem’le yakın çalıştık. Çalışma-
larımızı çok kısa bir zaman içinde bitirdik. 
Üniversitemiz Taşkent’te faaliyete geçti. 
Üniversitenin ilk rektörü olarak Cumhurbaş-
kanı tarafından atanan kardeşim Adhem 
İkramov’u tebrik ediyorum. Takip ediyorum; 
öğrencilerle çok yakından ilgileniyor. Allah 
yolunu açık etsin” dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil 
Jabbarov da konuşmasında Azerbaycan 
ekonomisine ilişkin bilgi verirken, ticareti 
artırmanın önemi üzerinde durdu. Jab-
barov, gösterilen dayanışmanın önemine 
işaret ederek, ekonomideki iş birliğinin bü-
yütülebileceğini ifade etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev 
ise Türk Konseyi ülkelerinin bugüne kadar 
zorluklar karşısında güçlü bir dayanışma ve 
iş birliği sergilediğini belirtti.  

Toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Ba-
kanı Mikayıl Cabbarov, Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, 
Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları 
yetkilileri katıldı.

T ürk Konseyi çatısı altında faaliyet 
gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın Bakü'de düzenlenen olağanüstü 
toplantısında, Türk dünyası iş camiasının 
Azerbaycan'a desteğinin ifade edildiği 
bildiri kabul edildi. Azerbaycan Ekonomi 
Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Baghdat Amreyev, Azer-
baycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz 
Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azer-
baycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kaza-
kistan ticaret odaları yetkililerinin katıldığı 
toplantı sonrasında kabul edilen bildiride, 
Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğü çerçevesinde çözül-
mesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil 
yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı-
ların şiddetle kınandığı bildiride, dünya 
kamuoyundan Ermenistan'a, saldırıla-

ra son vermesini ve işgal altındaki Azer-
baycan topraklarından çekilmesini talep 
etmeleri istendi. Bildiride, Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerinin, işgalden kurtarı-
lan bölgelerde gerçekleştirilecek alt yapı 
ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya 
hazır olduğu belirtildi.

“Her türlü katkıyı 
sağlamaya hazırız"

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırı-
larına karşı Azerbaycan'a destek vermek 
için Bakü'de bulunduklarını söyledi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ermenistan'ın sivil-
lere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını 
belirterek şunları kaydetti: "Topraklarını 
işgalden kurtarma mücadelesi veren kah-
raman Azerbaycan ordusuna başarılar dili-
yorum. Azerbaycan ordusunun gösterdiği 
ilerleme tüm Türk dünyasına gurur vermek-
te ve sevindirmektedir. Karşılıklı yardım ve 
dayanışma içinde bu savaştan Azerbaycan 
halkının destan yazarak çıkacağına inanıyo-

rum. Azerbaycan halkı gelecek nesillere 
bırakmak üzere altın harflerle tarih yaz-
maktadır. Hem Türk dünyası iş dünyası 
hem de Türk iş camiası olarak işgalden 
kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her 
türlü katkıyı sağlamaya hazırız." 
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yatırım Danışma Konseyi’nin daha aktif hale getirilmesini
KKTC’nin daha çok yatırım, daha çok iş imkânının açıldığı bir ülke haline gelmesini 
istediklerini, Türk yatırımcılar olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

“Türk yatırımcılar her 
zaman KKTC’nin yanında” 

KKTC’nin 
37. kuruluş 

yıldönümünü 
kutlayan 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“KKTC bizim 
için, Türkiye 

Cumhuriyeti 
için göz 

bebeğidir” 
dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye–AB Karma İstişa-
re Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı üyeleri ile birlik-

te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini 

ilettiler. Ziyarete, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 
T. Kamu–Sen Başkanı Önder 
Kahveci, HAK-İş Başkanı Mah-
mut Arslan ve TİSK İcra Kurulu 
Üyesi Metin Demir katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu ziyarette yaptığı konuş-
mada kabulden dolayı Cum-
hurbaşkanı Tatar ’a teşekkür 
ederek, “Bugün, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyo-
nu, Türk-İş, Memur-Sen, Ka-
mu-Sen, Hak-İş, TİSK olarak 
Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle 
beraber 50 milyon insanı tem-
sil eden kuruluşlar adına, KKTC 
Cumhurbaşkanlığı’na seçilme-

nizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin 
geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri 
birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya 
gelen kuruluşlarız” dedi.

“Çok memnun kaldık”
“Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı çok 

memnun kaldık” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “Bunu kutlamak için geldik. Başarılar dileriz. Biz, 
her türlü destek vermeye devam edeceğiz, Bizden 
istediğiniz bir şey olursa her zaman için elimizden 
geldiğince hepimiz kurum ve kuruluşlar olarak sizlerle 
beraberiz. Sizin başarınızı ülkemizin başarısı ve Tür-
kiye’nin başarısı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünü de kutlayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KKTC bizim için Türkiye 
Cumhuriyeti için göz bebeğimizdir” dedi.

Heyette yer alan kuruluşların KKTC’deki muadille-
riyle çok yakın çalıştığını kaydeden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı ve 
Başbakanlığı döneminde çalışmaları başlatılan Yatırım 
Danışma Konseyi’nin daha aktif hale getirilmesini; KK-
TC’nin daha çok yatırım, daha çok iş imkânının açıldığı 
bir ülke haline gelmesini istediklerini, Türk yatırımcılar 
olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

TOBB ULUSLARARASI
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TOBB’a teşekkür
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 

ekonomik konularda zemin ve istikra-
rın çok önemli olduğuna işaret ederek, 
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kıbrıs Türkleri’nin haklı mücadelesine 
verdiği büyük destek ve kararlı duruşun 
KKTC’nin zemini daha da güçlendirdiğini 
vurguladı.

Tatar, “Esas itibarıyla ekonomik geliş-
meler zemin üzerinde geliştiği için zemi-
nin güçlü olması, gelecekte yapacağımız 
çalışmalarla ekonomik hayatın daha da 
iyi bir noktaya gelmesine katkı yapmak-
tadır. Sizlerin de bize verdiği ekonomik 
destek, manevi ve tecrübe desteği çok 
önemlidir, bütün bunlar zemini daha da 
güçlendirmektedir” diye konuştu.

TOBB’un verdiği katkıyı çok önem-
sediklerini ve geleceğe daha umutla 
baktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Tatar, “Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşat-
mak, bizlerin ulusumuza ve atalarımıza 
olan borcumuzdur” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Baş-
kanı Turgay Deniz de TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu ve heyetinin Cumhurbaşkanı 
Tatar’ı kutlamak için KKTC’ye geldiğini, bu 
vesileyle iki Oda heyetlerinin de bir araya 
geleceğini söyledi.

“Her başımız sıkıştığında Sayın Hisar-
cıklıoğlu ve arkadaşları ilk aklımıza ge-
len dostlarımızdır. Salgın günlerinde de 
böyle oldu” diyen Deniz, yardımlaşma, iş 
birliği ve destekleri için TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, iş birliğini 
daha da ilerleteceklerini söyledi.

AHK Başkanı Dr. Markus Slevogt 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC te-
masları kapsamında, KKTC’nin 
önde gelen işçi, memur, işve-
ren, esnaf ve çiftçi örgütleri ile 
bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu 
KKTC STK’ları 
ile görüştü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Başkanı Dr. Markus Slevogt ile biraraya geldi.

Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed 
Rizvi Hassen ile görüşüldü

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

Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ile gö-
rüştü. Görüşmede ortak konular ele alındı.


