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Birinci Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konferansı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kurala dayalı 
küresel sistemde açık ve adil bir ticareti savunduklarını belirterek 
"Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar, Doğu ile Batı 
arasında bir köprüdür. Ülkemiz, Asya ile ilişkilerini birçok boyutta 
daha da geliştirmek istiyor" dedi.

“Asya ile ilişkileri geniş 
bir boyutta geliştireceğiz" 

T OBB'un düzenlediği "1. Asya İşbir-
liği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konferansı", TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sa-
hipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan 
Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem ve Hisarcık-
lıoğlu'nun katılımıyla sanal ortamda ger-
çekleştirildi. Konferansın açılışında yaptığı 
konuşmada, kurala dayalı küresel sistemde 
açık ve adil bir ticareti savunduklarının altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, şeffaf ve öngörülebilir 
iş ortamını teşvik ettiklerini söyledi.

“Güç, Batı’dan Doğu’ya kaydı”
Herkesin daha fazla iş birliği, diyalog 

ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Başkan Hisarcıklıoğlu, bu nedenle 
uluslararası iş birliğinin önemine işaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu'nun 
bu açıdan benzersiz bir platform olduğunu 
belirterek “ACD, Asya coğrafyasındaki 35 
ülkeyi kapsıyor. Hepimiz biliyoruz ki Asya 
üretim merkezi haline geldi, güç Batı'dan 
Doğu'ya kaydı. Dünyanın bu bölümü dün-
ya ekonomisinin geleceğini temsil ediyor" 
diye konuştu.

 

"Asya ile ilişkilerimizi 
geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Batılı kurumlarla da iyi bağ-
lantıları olduğunu vurgulayan TOBB Baş-
kanı m. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, aynı 
zamanda Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar, 
Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Ülke-
miz, Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha 
da geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı. 
Hisarcıklıoğlu, bölgesinde bir sanayi merke-
zi olan Türkiye'nin Gümrük Birliği ile coğrafi 
yakınlık ve lojistik avantajlar sayesinde Av-
rupa Birliği (AB) tedarik zincirinin en önemli 
parçalarından biri olduğunu dile getirdi.

 
"Yabancı şirket sayısı 
geçen yıl 74 bine ulaştı"

Asyalı yatırımcılar için Türkiye’nin teda-
rik zinciri ve sanayi üretimi hakkında da de-
ğerlendirmelerde bulunan M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, ülkenin otomobil, beyaz eşya, tekstil 
ve inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde 
Avrupa'nın ana tedarikçilerinden biri ol-
duğunu söyledi. Türkiye'nin aynı zamanda 
dünyanın en iyi altı turizm destinasyonu 
arasında yer aldığını hatırlatan Hisarcıklıoğ-
lu, şunları kaydetti: "Uygun konumu, Türki-
ye'nin çeşitlendirilmiş pazarlar ve ürünlerle 
önemli ihracat fırsatlarından yararlanmasını 
sağladı. Ülkedeki yabancı şirket sayısı geçen 
yıl 74 bine ulaştı. Bağlantıyı geliştirmek, 
ticareti genişletmenin yollarını tartışmak 
ve Asya iş birliğindeki eksik boşluğu nasıl 
doldurabileceğimizi görmek için de alanları 
araştırmak istiyoruz."

 
“21. yüzyıl, Asya’nın yüzyılı”  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise bu-
rada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Asya 
İşbirliği Diyaloğu Dönem Başkanı olarak, 
ortak hedefleri desteklemek için mümkün 
olan her şekilde katkıda bulunmaya ve 
liderlik etmeye hazır olduğunu dile getirdi. 
Pekcan,  "21. yüzyıl, Asya'nın yüzyılı olacak. 
Bölgemizin potansiyellerini hayata geçir-
mede ve yeni atılımlar yapmada birlikte 
hareket edeceğiz" dedi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs salgını 
yüzünden olağanüstü zamanlardan geçti-
ğini söyleyen Bakan Pekcan, salgının, ülke-
lerin ekonomik ve sosyal yapıları üzerinde 
kayda değer olumsuz etkilere yol açtığını 
iletti. Salgın yüzünden iş faaliyetlerinin 
önemli ölçüde yavaşladığını dile getiren 
Pekcan, bu tür zor koşullar altında ülkeler Fo
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arasında yakın iş birliği ihtiyacının daha 
da önemli hale geldiğine inandıklarını 
bildirdi.

“İşletme ve ekonomilerin 
toparlanmasına odaklanalım”

Normalleşme adımları arttıkça, ekono-
milerin ve işletmelerin nasıl toparlanaca-
ğına odaklanmak gerektiğinin altını çizen 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu anlamda 
Asya İş Birliği Diyaloğu'na çok değer ver-
diklerini, bu mekanizma içinde geliştiri-
lecek her türlü girişime açık olacaklarını 
kaydetti. Pekcan, Türk Hükümeti olarak, 
ulusal sağlık sistemini güçlendirmeye, iş 
ortamını canlı tutmaya, vatandaşlara ve 
iş dünyasına salgının başlangıcından bu 
yana yeni koşullarda hızla destek vermeye 
odaklandıklarını belirterek, şunları kaydet-

ti: "Yakın gelecekte Türkiye, küresel değer 
zincirlerinde daha da önemli bir rol oyna-
mak için tüm çabalarını ortaya koyacak. 
Teknoloji ve inovasyon odaklı sektörlerde 
daha fazla yatırım peşinde olacağız. Küre-

sel arz ve değer zincirleri açısından strate-
jik diyalog ve ortaklığa açığız." 

“Bölgede rekabet avantajına 
sahip ülkeler arasındayız”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş-
kan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem de 
Türkiye'nin sağlam büyüyen bir ekonomi-
ye sahip olduğunu belirterek, İstanbul’un 
bölgesel bir merkez, finans sektörünün ise 
fırsatlarla dolu olduğunu bildirdi. Erdem, 
Türkiye'nin bölgesinde rekabetçilik avan-
tajıyla çıktığına değinerek, bu avantajın 
doğrudan yatırım rakamlarına yansıdığını 
dile getirdi. Ülkenin 2002'den önceki 30 
yılda 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım 
hacmine sahip olduğunu hatırlatan Erdem, 
2002'den sonraki 17 yıl içinde bu rakamın 
217 milyar dolara çıktığını sözlerine ekledi.

Asya ülkeleri Dışişleri 
Bakanlarına, 
AİD Konferansı 
sonuçları aktarıldı

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

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlı-
ğında yapılan Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 
17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. 
Önceki gün yapılan 1. AİD Ticaret ve Sana-
yi Odaları Konferansı sonuçlarını aktaran 
Hisarcıklıoğlu, tematik konularda bir araya 
gelmeye karar verdiklerine vurgu yaptı ve 
Asya'da e-ticaretin yaygınlaşmasını istedik-
lerini söyledi.

AİD Ticaret ve Sanayi Odaları Konfe-
ransı’nda beş temel konunun ortaya çık-
tığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Birincisi, 
COVID-19 sonrası toparlanma süreci ko-
nusunda temkinli iyimseriz. Toparlanma 
sürecinde kamunun önemli bir destekle-
yici rol üstlenmesi gerektiği kanaati orta-
ya çıktı” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 
COVID-19’un tüm negatif iktisadi etkilerine 
rağmen, dünyanın ekonomik ağırlık mer-
kezinin Asya’ya kayma sürecinin inkitaya 
uğramayacağının düşünüldüğünü ve As-
ya’nın rekabet gücünü artırmak için ülkeler 
arasında daha yoğun bir iletişime ihtiyaç 
olduğunu bildirdi.  

AİD Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-
feransı ‘nda; tematik konularda kendi 
aralarında yine bir araya gelmeye karar 
verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu bu 
amaçla koordinasyonu ve iletişimi sağ-
layacak informel bir mekanizma oluş-
turmayı planladıklarını kaydetti. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “İlk 
tematik konu olarak, Asya’da e-ticaretin 
yaygınlaşmasını düşünüyoruz. Her ülke 
koronavirüs sürecinde uzaktan ticaret 
konusunda mesafe kaydetti, şimdi ül-
kelerarası ticaret imkanlarına da eğilme 
zamanı olduğu kanaatindeyiz. Hem ülke 
bazında tecrübeleri paylaşmak hem de 
sınır ötesi potansiyeli değerlendirmek 
istiyoruz. Ayrıca, e-ticaret vasıtasıyla KO-
Bİ’lerin uluslararası yapılanması konusu 
ile ilgilenmek üzere bir çalışma grubu 
kurmayı düşünüyoruz.” 

“Asya’daki köklerimizden kopmadık”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

ise toplantıda, yeni tip koronavirüs sal-
gınının yaratıcı politikalar ve dayanış-
ma olmadan başarılı olunamayacağı-
nı gösterdiğini belirterek, bunun aynı 
zamanda daha dayanıklı ekonomi ve 
turizm sektörünün inşası için de ge-
çerli olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, Av-
rupa'nın en doğudaki, Asya'nın da en 
batıdaki ülkesi olarak Türkiye'nin iki kıta 
arasında bağlantı sağladığını, bunun 
sembolik bir anlamı olduğunu ifade 
etti. Türkiye'nin Batı'yla derin entegras-
yonuna rağmen Asya'daki köklerinden 
kopmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 
"Sıklıkla 'Asya Yüzyılı' olarak tanımlanan 
bu dönem için kendimizi en iyi şekilde 
konumlandırmak adına yeni stratejiler 
geliştiriyoruz" dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun Başkan Vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

(EUROCHAMBRES) Başkanlık Divanı video konferans aracılığıyla toplandı.
2021 yılı eylem planının ele alındığı toplantıda, pandemi döneminde 

ekonomi, uluslararası ticaret ve yeşil ekonomi konuşuldu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa İş Konfederasyonu (ME-

DEF) International adına BNP Paribas Başkanı Jean Le-
mierre ile sanal ortamda bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu 
ve Lemierre Türkiye-Fransa ilişkilerini masaya yatırdı.

Satterfield'denSatterfield'den
TOBB'a ziyaretTOBB'a ziyaret

Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret 
Sanayi ve Tarım Odası Sanayi ve Tarım Odası 
Başkanı'nı kabul ettiBaşkanı'nı kabul etti

Türkiye Tokyo Türkiye Tokyo 
Büyükelçiliği'ne Büyükelçiliği'ne 
atanan Korkut atanan Korkut 
Güngen, TOBB’daGüngen, TOBB’da

T ürkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ( TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Ankara 
Büyük elç is i  David  M. 
Satter field ile TOBB’da 
düzenlenen çalışma ye-
meğinde bir araya geldi. 
Çalışma yemeğine Büyü-
kelçinin yanı sıra Ticaret 
Ataşesi Katja Kravetsky ve 
Ekonomi Diplomatı Tobin 
Nelson katıldı. Görüşme-
de Türkiye-ABD ekonomik 
ve ticari ilişkileri hakkında 
istişarede bulunuldu. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 57 ülkenin üye olduğu ve Başkan Yardımcı-

lığını yürüttüğü İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın Başkanı 
Abdullah Kamil ve Genel Sekreter Yousef Hassan Khalawi ile 
video konferans ortamında görüştü. Görüşmede, TOBB-İslam 
Odası ilişkileri, ortak projeler ve işbirliği alanları ele alındı.

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçi-
liği’ne atanan Korkut Güngen’i 
ağırladı. Görüşmede Hisarcık-
lıoğlu, Güngen’e yeni görevin-
de başarılar dileyerek, iyi dilek-
lerini iletti. 

EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı 
toplantısında 2021 planı konuşuldu

Hisarcıklıoğlu, MEDEF 
adına BNP Paribas Başkanı 
Lemierre ile görüştü
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www.akablo.com

Enerjiyi A kalite taşımanın yolu...
Quality A for transferring the energy...

A KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şahinler Metal San. Tic. A.Ş. Kuruluşudur.

METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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