TOBB ULUSLARARASI

“Taşımalar için ‘orta
koridor’u aktif kullanmalıyız”
Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sanal ortamda yapılan Türk TSO Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada
tarihi ipek yolunun tam ortasında yer aldıklarını belirterek, Orta Asya ve ötesine olan
taşımalar için ‘orta koridor’u daha aktif kullanma çağrısında bulundu.

T

ürk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 2. Genel Kurulu; Türk TSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
öncülüğünde Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi
Bahgdad Amreyev ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Macaristan ve Özbekistan iş dünyası örgütlerinin başkanlarının katılımı ile sanal ortamda gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın zaferini kutlarken, özellikle lojistikte
Azerbaycan üzerinden doğrudan Orta Asya’ya ulaşabilmek için yeni bir umut fırsatı doğduğuna işaret etti. “Laçin
koridoru bizim için çok iyi bir fırsat. Bu konuda TOBB
olarak bir her türlü işbirliğine açığız” diyen Hisarcıklıoğlu
Türk Ticaret ve Sanayi
Odası’nın kurumsallaşma sürecinde de
önemli mesafe aldıklarını anlattı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu koridor her şekilde bize
maliyet avantajı sağlayacak. Hazar Denizi’ni, bizi ayıran değil
bizi birleştiren deniz
haline getirmeliyiz. Bu
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kapsamda, Azerbaycan ile Kazakistan ve Türkmenistan
arasında düzenli ve rekabetçi fiyatlarla işleyen taşıma
hatlarını yaygınlaştırmalıyız” diye konuştu.
“Hizmet sektöründe
ciddi girişimlerimiz var”
Türk Konseyi üyelerinin dünya ile ticaretinde geçen
sene 580 milyar dolarlık hacme ulaşıldığını bildiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Salgın dolayısıyla, 2020 yılı için
yüzde 20’lik bir kayıp bekliyoruz. 2021 yılında ise yeniden
artış olmasını umuyoruz. Türk Konseyi üyeleri olarak, kendi içimizdeki ticaret hacmi de bizi tatmin etmiyor. Üretim,
pazarlama ve lojistik alanda atacağımız adımlarla, kendi
içimizdeki ticareti de önemli ölçüde artırma imkânımız
var. Esasen, ülkelerimiz arasında ticarette de yatırımlarda
da daha fazlayı hedeflemeliyiz. Bunun için de yatırım
ortamını daha yatırımcı dostu haline getirmeliyiz” dedi
Türkiye’nin, Türk dünyası ile ilişkilerini genişletme ve
derinleştirme yönünde sürekli adımlar attığından söz eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcilerinin, Türk Konseyi üyesi ülkelerde 17 milyar dolara yakın yatırımları bulunduğunu ifade etti. Aynı şekilde, Türk Konseyi üyesi ülkelerin
Türkiye’deki yatırımlarının da yaklaşık 20 milyar dolar civarında olduğundan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu
yatırımlarla on binlerce kişiye de istihdam sağlanıyor. Ayrıca
hizmet sektöründe ciddi girişimlerimiz var” diye konuştu.
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Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu yapıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Balkan Odalar Birliği (ABC)
Genel Kurul toplantısına katıldı.
Bosna Hersek’in dönem başkanlığında düzenlenen Genel Kurula Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Kosova
Odalar Birlikleri katıldı. Toplantının açılış bölümünde konuşan TOBB Başkanı
ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Balkan ülkelerinin
ekonomileri, AB ile ilişkileri ve Türkiye’nin bu ülkelerle iktisadi ve ticari ilişkileri
konusuna değindi.
Toplantıda dijitalleşme, Covid-19 ve ekonomilere etkisi, dijitalleşme ve
bölgesel işbirliği konuları ele alındı. 2021 yılında Balkan Odalar Birliği Dönem
Başkanlığı Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek.

Kadın girişimciler
sanal ortamda buluştu

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve AB ülkelerinden kadın girişimcileri bir araya getiren
“Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi (TEBD) Kadın
Girişimciler Forumu”nun açılışına katıldı.
TEBD Projesinin “kapasite geliştirme
faaliyetleri” kapsamındaki “Kadın Girişimciler Forumu”, online toplantı platformunda gerçekleştirildi. EUROCHAMBRES

TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü
Oya Ersöz’ün moderatörlüğünü yaptığı
toplantıda TOBB Başkanı ve EUROC-

HAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu da panelist olarak değerlendirmelerini paylaştı.

İş birliği imkânları
istişare edildi

T

Hisarcıklıoğlu’nun CACCI Başkan
Yardımcılığı görevi bir yıl uzatıldı

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar
Yatırım Ajansı CEO’su Mansoor Ebrahim
Al-Mahmoud ve Türkiye Varlık Fonu (TVF)
Genel Müdürü Zafer Sönmez ile video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda bir
araya geldi. Toplantıda, Türkiye’deki yatırım
fırsatları için iş birliği imkânları istişare edildi.

A

sya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 92. Konsey
Toplantısı, elektronik ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, mevcut Başkan
ve Başkan Yardımcılarının görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılması kararı alındı.
Bu çerçevede, 2014 yılından beri CACCI Başkan Yardımcılığı görevini yürüten
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun CACCI
Başkan Yardımcılığı bir yıl süreyle uzatıldı.
Toplantıda CACCI’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ele alındı. Pandemi döneminde üye devletlerin pandemi koşullarında iş dünyasına sağladığı
destekler konusundaki iyi uygulamalar hakkında çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıca CACCI’nin 2021 yılı çalışma öncelikleri belirlendi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
İslam ülkeleri
arasındaki
tercihli ticaret
anlaşmasının
hayata
geçirilmesi
gerektiğini
ifade etti.

“Ülkeler arasındaki engelleri
kaldırmalı, ticareti artırmalıyız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 36'ncı İslam İşbirliği
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (ISEDAK) Toplantısı'nın açılış oturumuna
katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bölücü değil, birleştirici olmalıyız. Bu nedenle
önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, yeni tip koronavirüs
nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36'ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
üye ülkeler arasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu
yaparak “Bizler ayrı düştüğümüz için, rahmeti ve bereketi
kaybettik. İslam ülkeleri olarak; birliği, beraberliği, dayanışmayı
seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi ve
kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle
heba ediyoruz. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz.
Bölücü değil, birleştirici olmalıyız. Bunun
en önemli yolu da ticaret. Niye ticaret?
Çünkü ticaret, en büyük huzur kaynağıdır.
Ticaret yapan, ihtilafı konuşmaz, birbirine
kötü bakmaz. Bu nedenle önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı,
birbirimizle ticareti artırmalıyız” dedi.
İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret
anlaşmasının (TIPS-OIC) hayata geçirmesi
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gerektiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık çalışmaların tamamlanması gerektiğini söyledi. İş ve insani amaçlı
seyahatlere gerekli tedbirler alındıktan sonra izin verilebileceğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, pandemi süreci
dışında düşünüldüğünde vize konusunun sorun olmaya
devam ettiğini dile getirdi.
“Irkçılıkla mücadele etmek durumundayız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı
konuşmada "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla
mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu
da güç birliği yapmamızdan geçiyor" dedi.
Turizmin salgının en çok vurduğu sektörlerin başında
geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle
bu yılki oturumun temasını oluşturan turizm sektörümüzde rekabet ve girişimciliğin güçlendirilmesini gayet başarılı
bir şekilde göstermeliyiz. Dış ticaretimizin de salgın sürecinde ağır bir tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici
ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız. İSEDAK kapsamında üye ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılmasına
yönelik atacağımız adımların önemini bilhassa vurgulamak
istiyorum" şeklinde konuştu.

Romanya’nın Ankara
Büyükelçisi ile görüşüldü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Romanya’nın
görev süresi dolan Ankara Büyükelçisi Gabriel
Catalin Sopanda ve Ticaret Müşaviri Michaela
Turbaceanu ile bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Sopanda'ya Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesindeki katkıları için teşekkürlerini iletti.

Türkiye ile AB’nin ilişkileri değerlendirildi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
( TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İşveren Grubunu temsilen
AB-Türkiye Karma İstişari Komitesi (KİK)
Eş-Başkanlığına ve Avrupa Ekonomik
ve Sosyal Komitesine (EESC) seçilen Peter Clever ile Türkiye-AB Karma İstişari
Komitesi’nin önümüzdeki dönem çalış-

maları ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında
görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile
Avrupa Topluğu arasında İmzalanan
Ankara Anlaşması’nın 27’inci maddesi
kapsamında 1995 yılında oluşturulan
Türkiye-AB Karma İstişari Komitesi,
Türkiye ve AB’den ekonomik ve sosyal
çevreleri bir araya getiriyor.

Almanya ile ticari
ilişkiler istişare edildi

T

Finlandiya’nın Ankara
Büyükelçisi’nden ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Finlandiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ari Mäki ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Finlandiya ile Türkiye - AB ilişkileri ele alındı.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Federal Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen
Schulz ve eşi Sheila Stanton ile TOBB’da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Görüşmeye, Büyükelçi’nin yanı sıra Almanya
Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Friedo Sielemann, TOBB ETÜ Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahı Prof. Dr. Tayfun Aybek ve TOBB ETÜ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölüm Başkanı
Meryem Yalçın katıldı. Görüşmede Türkiye-Almanya ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında istişarede bulunuldu.
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