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TOBB ULUSLARARASI

Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, istihdam artışındaki rekorun, ülkemize 
ve ekonomiye güvenin eseri olduğunu belirtti.

“İstihdam artışındaki rekor
ekonomiye güvenin eseri”

rekor kırarak 1.2 milyona ulaştı. İşte bu, ülkemize, ekono-
miye güvenin eseridir” diye seslendi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılımcı yatırımcıların, 
Türkiye’ye 150 milyar doların üzerinde yatırım kazandırdık-
larını belirterek, yatırımcıların üretim, istihdam ve ihracat 
sağladıklarını vurguladı.

Geçen yıl 2 Ağustos’ta yapılan toplantıyı hatırlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 1.5 senede Türkiye’nin ne-
ler yaşandığını unutmadıklarını, unutmayacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yılın ilk çeyreğinde dünya-
daki en iyi büyüme performanslarından birine ulaşıldığına 
işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 
Şubat'ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nı yaptıklarını hatırlattı.

“Tarihi destekler verildi” 
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdama yönelik 

tarihi desteklerin çıkmasını sağladığına işaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz de sizden aldığımız destekle, 
Türkiye genelinde istihdam seferberliğini başlattık. Ülke 
çapında bu işi tanıttık, yaygınlaştırdık ve takip ettik. ‘Bu iş 
olur’ dedik ve çok şükür bu iş oldu. ‘Ekonomist’ diye geçi-
nenler bu iş olmaz derken bu iş oldu. Sizin sağladığınız 
tarihi desteklerle altı ayda istihdam artışı rekor kırarak 
1.2 milyona ulaştı. İşte bu, ülkemize, ekonomiye güvenin 
eseridir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 

dünyanın 17’nci 
Avrupa’nın 

altıncı büyük 
ekonomisi hedefi 

doğrultusunda 
çalışmaların 

kararlılıkla 
sürdüğünü 

kaydetti.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ulusla-
rarası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) düzenlediği 
Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
“Sizin sağladığınız tarihi desteklerle altı ayda istihdam artışı 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
başkanlığında hükümetin reel sektöre duyduğu güveninin, attığı 
adımların, sektör temsilcilerine daha büyük bir güç verdiğini vur-
gulayarak, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların her zaman 
kazanacağını bildiklerini ve Türkiye’nin potansiyeline ve parlak 
geleceğine inandıklarını kaydetti.

  
“TOBB ile birlikte seferberlik başlatıldı”

TOBB’da düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Top-
lantısı’nda konuşmasına “Sizlerle, ilk defa 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşadığımız o karanlık darbe girişiminden yaklaşık iki 
hafta sonra 2 Ağustos tarihinde bir araya gelmiştik. Bu toplantıda 
öncelikle darbenin ayrıntılarını paylaşmıştım, ardından da bu 
olumsuzluğa rağmen ekonomideki gelişmeleri özellikle ifade 
ederek, geleceğimizin aydınlık olduğunu ifade etmiştim” diye 
başlayan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, ise Gezi olaylarına 
ve FETÖ’nün 17-25 Aralık saldırısına rağmen yılın büyümeyle 
kapatıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın yılın ilk altı ayında yüzde 
8.2 artışla yükseliş trendini sürdürdüğünü belirterek, istihdamda 
hem ekonomideki iyileşmeye paralel hem de TOBB ile başlatılan 
seferberlik sayesinde yeniden tek haneli rakamlara doğru gidil-
diğine işaret etti.

“Senede bir kez  bir araya gelmeliyiz” 
Borsa İstanbul’un neredeyse her gün yeni rekorlar kırdığını, 

Merkez Bankası'nda döviz rezervinin 110 milyar dolara ulaşarak 
yeniden tırmanışa geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, turizmde kayıpların telafi edilmeye başlandığı bir döneme 
girildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 17’nci, Avrupa’nın altıncı 
büyük ekonomisi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla 
sürdüğüne işaret etti. Yatırımcıları, girişimcileri, özellikle de ulus-
lararası sermayeyi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak 
görüldüğüne ve çok önem verildiğine değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hatta şöyle bir düşüncem var: Yani uluslararası sermayeyi 
kurumsallaştırmak suretiyle, senede bir kez bir araya gelmek, 
inanıyorum ki Türkiye ile uluslararası sermayenin daha da bü-
tünleşmesini ve güçleşmesini sağlayacaktır. Bu konuda aynen 
bugün burada olduğu gibi TOBB, YASED ve ilgili bakanlarımızın 
da katılmasıyla bu çalışmaları gözden geçirmemiz bizlere çok 
şeyler kazandıracaktır.”

Ülkenin 2023 hedeflerinin en önemli ve iddialı boyutu-
nu oluşturan Türkiye'nin bu noktada dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden birisi haline gelme amacına ulaşmakta kararlı 
olunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası 
yatırımcılara şöyle seslendi:

“Ülkemizde yaşanan gelişmelerin, uluslararası yatırımcıların 
kafalarında çeşitli soru işaretlerine yol açtığını biliyorum. Ancak 
şu gerçeğin görülmesini, değerlendirmelerin de buna göre 
yapılmasını istiyorum. Türkiye, dünyanın en ciddi çatışma ve kriz 
bölgesinin tam ortasında yer almasına rağmen, istikrar ve güven 
ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu 
Türkiye’nin en büyük aslında gücüdür."

T oplantı sonrasında TOBB ve YASED tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı. 
Açıklamada şöyle denildi: 

“15 Temmuz’un yıldönümünde, Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk 
devletine yönelik hain darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin 
bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Hukuk devletini ve anayasal düzeni orta-
dan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız. 

Bugüne kadar Hükümetimizin, hızla aldığı tedbirler, uygulamaya koyduğu 
yasal-yönetsel düzenlemeler ve teşvikler, darbe girişiminin yarattığı olumsuz 
etkiyi sınırlayarak iş ve yatırım ortamının sağlıklı şekilde devamına önemli 
katkı sağlamıştır.

Ülkemizin kalkınması, küresel rekabet ortamında hak ettiği konuma gelmesi 
ve katma değerli sürdürülebilir yatırımların devamı hedefi doğrultusunda; de-
mokrasi, hukukun üstünlüğü, öngörülebilir yasal ve yönetsel düzenlemeler ile 
şeffaf ve rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisinin mevcudiyeti zaruridir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Hükümetimizin kararlılığı ile bu 
yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan 
güvenini daha da artıracaktır.

Önümüzdeki dönemde hedefimiz ekonomik ve yapısal reform gündemimize 
daha da odaklanarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak ve bir yatırım 
cazibe merkezi olarak konumlandırılmasını sağlamak olmalıdır. Bizler de, bu doğ-
rultuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. 

Uluslararası yatırımcılar olarak, Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanı-
yor ve bu inancımızı uzun vadeli yatırım perspektifimizi koruyarak göstermeyi 
sürdürüyoruz. Bizler, Türkiye’deki yatırım ortamının yurtdışında tanıtımında ve 
algımızın güçlendirilmesinde “elçi” olarak sorumluluk almaktayız. 

Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların 
verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi 
amacıyla, iş dünyası olarak, tüm taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Bu süreçte temel beklentimiz; demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla 
daha da güçlendirilmesi, ülkemizin bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere 
bağlı şekilde gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini de-
vam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan 
sürdürülmesidir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi süreklilik arz eden bir hedeftir. Yapısal reform-
ların devamı, yatırım ve iş yapma şartlarımızda sürdürülebilir bir iyileştirme sağ-
lanması uluslararası rekabette bir adım öne geçmemizde önemli rol oynayacaktır.  

Bu çerçevede öncelikle; 
◗ Ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması,
◗ Tasarruf oranının artırılması ile birlikte finansman imkânlarının genişletilmesi,
◗ KOBİ’lerin küresel değer zincirine entegrasyonunun sağlanması, 
◗ Türkiye’nin kalifiye insan kaynağının artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarına 

önem vermesi, 
◗ Üretim odaklı bir ekonomi politikasının gerektirdiği kapsamlı bir istihdam 

stratejisi geliştirmesi, 
◗ Sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması, 
◗ İş yapış süreçlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması,
◗ Vergi mevzuatının uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirilerek, verimlilik-

leri ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen yüksek vergi oranlarının düşürülmesi 
ve teşvik sisteminin günün ihtiyaç doğrultusunda sürekli olarak güncellenmesi,

◗ Yüksek katma değerli rekabetçi ürünleri ülkemizde üreten ve ihraç eden, bu 
doğrultuda küresel bir pazarı hedefleyen bir üretim kapasitesinin oluşturulması, 

◗ İthalat rejiminin ve korunma önlemlerinin bu doğrultuda gözden geçirilmesi 
ve bu kapsamdaki uygulamaların özellikle haksız rekabete yol açmayacak ve iş/
yatırım ortamının öngörülebilirliğine olumsuz etki etmeyecek şekilde yürütül-
mesi uluslararası rekabette bizi bir adım öne geçirecektir. 

Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi doğrultusunda kısa vadede Gümrük Bir-
liği Anlaşması’nın günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi büyük 
önem arz etmektedir. Gümrük Birliği’nin, Türkiye’nin AB dışındaki üçüncü taraf-
larla serbest ticaret anlaşmaları imzalamasına imkan verecek şekilde yeniden dü-
zenlenmesi, ihracat pazarlarımızı genişletmemize katkı sağlayacaktır. 

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik olarak Türkiye’nin “Uluslararası Yatırım 
Stratejik Planı” hazırlanmasının da faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da 
uluslararası doğrudan yatırımcılar olarak üzerimize düşecek görevi yerine getir-
meye hazırız.”

Ortak açıklama
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu görüşmeleri 
artık başlatılmalı. Bu konu, siyasi nedenlerle geciktirilmemeli. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu 
Türkiye için de AB için de faydalar sağlayacak” diye konuştu.

“Gümrük Birliği’nin modernizasyonu 
görüşmeleri artık başlatılmalı”

İ
ktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV), 55. Ola-
ğan Genel Kurulu TOBB Plaza'da dü-
zenlendi. Genel Kurul’a Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da katıldı.

Ali Kopuz burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesi konu-
sunda İKV’nin ciddi katkılar sunduğunu 
belirerek, TOBB’un da İKV’ye desteğini her 
zaman sürdüreceğini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa’nın altıncı büyük 
ekonomisi, AB’nin dördüncü büyük ihracat 
pazarı ve en çok ithalat yaptığı beşinci ülke 
olduğunu dile getiren Kopuz, Türkiye’nin en 
büyük ihracat pazarı olan AB’nin Türkiye’ye 
yatırım yapan yabancılar arasında ilk sırada 
yer aldığını anlattı.

Kopuz, Türkiye ile AB arasındaki iktisadi 
ilişkilerin son derece derinleştiğini kaydede-
rek, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi dönüşümü 
sürecine AB’nin katkı sağladığını, Türkiye’nin 
de AB ile ilişkileri stratejik bir öncelik olarak 
ele aldığını aktardı.

AB üyelik sürecinin kapsamlı reformlar 
gerektirdiğini ifade eden Kopuz, Türkiye’nin 
reformları gerçekleştirme kararlılığında ol-
duğunu vurguladı.

Kopuz, Gümrük Birliği’nin modernizas-
yonu görüşmelerine değinerek, “Bu görüş-
meler artık başlatılmalıdır. Bu konu, siyasi 
nedenlerle geciktirilmemelidir. Gümrük 
Birliği’nin modernizasyonu Türkiye için de 
AB için de faydalar sağlayacaktır” dedi.

Diyalog çağrısı
AP Genel Kurulu’nda kabul edilen Tür-

kiye kararının iş dünyasını hayal kırıklığına 
uğrattığının altını çizen Kopuz, parlamen-
toların diyaloğun sona erdirilmesi değil 
devam ettirilmesi çağrısında bulunması 
gerektiğini vurguladı.

Kopuz, “Bu kararın ne AB ne de Türki-
ye için yararı vardır. Bundan sonra da AB 
vizyonları doğrultusunda çalışmalarımızı 

sürdüreceğiz" diye konuştu.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ay-

han Zeytinoğlu da 2016’da uluslararası doğ-
rudan yatırımın yüzde 31 azaldığını, toplam 
uluslararası sermayenin yüzde 64’ünün Av-
rupa’dan geldiğini ifade ederek, ilk çeyrekte 
geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası 
sermaye girişinin yüzde 1.85 artarak 2 milyar 
803 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Başkan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin OHAL 
koşullarını aşarak normalleşme sürecinde 
ilerlemesi ve demokratik ve yapısal reform-
lara hız verilmesi ile bu olumlu gidişatın 
daha da pozitif bir seyre dönüşmesini ümit 
ediyoruz” diye konuştu.

AB’nin Türkiye için önemine değinen Zey-
tinoğlu, Türkiye’nin kalkınmasına ve demokra-
tikleşmesinde AB sürecinin olumlu etkilerinin 
olduğunun yadsınamayacağını vurguladı.

Zeytinoğlu, Türkiye ile AB arasında ge-
çen yıl yaşanan sıkıntılardan bahsederek, 

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda 
kabul edilen Türkiye kararını anımsattı.

Referandum öncesi bazı AB ülkelerinin 
Türk siyasetçilere yönelik getirdiği yasak-
lara değinen Zeytinoğlu, referandumdan 
sonra AB ile ilişkilerde yumuşama meydana 
geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’nin AB ile ilişkileri devam 
ettirmek istediğini söylediğini anlattı.

Zeytinoğlu, AB’ye 23. ve 24. fasılların bir 
an önce açılması çağrısında bulunduklarını 
hatırlatarak, İKV’nin hazırladığı raporu ve bu 
raporda bulunan sekiz öneriyi tekrarladı.

Bu önerileri arasında en çok önem ver-
dikleri konulardan birisinin Gümrük Birli-
ği’nin güncellenmesi olduğunu dile getiren 
Zeytinoğlu, “Yapılan etki analizlerine göre 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye 
ekonomisine yüzde 1.5-2 civarında gelir artışı 
getirmesi, AB’ye ihracatta ise yüzde 25 tuta-
rında bir artışa yol açması beklenmekte” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, AP Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Türkiye kararının iş dünyasını hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
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malara dair belgelerin tam olarak dijitalleş-
tirilmesi için bir rota oluşturmak amacıyla, 
bir seminer düzenledi.

Seminer kapsamında düzenlenen toplantı-
larda, bölge genelinde daha verimli işbirlikleri 
ve temaslar ile dijital pilot projeleri artırabilmek 
için bir eylem planının oluşturulması, intermo-
dal güzergâhlar ve Arap Karayolu Taşımacıları 
Birliği ile ortak proje potansiyeli ele alındı. 

Seminerde katılımcılara, TOBB tarafından 
e-CMR ve e-TIR projeleri ile uyuşmazlıkların 
seri ve ekonomik bir şekilde çözülebilmesi 
amacına hizmet eden İstanbul Tahkim Mer-
kezi (ISTAC) tanıtıldı.

Taşımacılığa ve uluslararası ticarete ivme 
ve fayda kazandırmak için lojistikte dijital 
imkânların öneminin vurgulandığı toplan-
tılarda, BSEC-URTA’nın yeni üyelere ve göz-
lemcilere açık olduğu ifade edildi. 

BSEC-URTA 2017-2020 dönem başkanlığı-
nı TOBB yürütüyor.

BSEC-URTA Semineri ve 31. Genel Kurulu 
İstanbul’da gerçekleştirildi

TOBB-ABD Ticaret Odası işbirliğinde 
Sağlık Sektör Çalıştayı 

K aradeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu 
Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) 

ve temsil ettiği bölgesel taşımacılık sektörü, 
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda düzenle-

nen seminer ve BSEC-URTA 31. Genel Kuru-
lu’nda bir araya geldi. 

BSEC-URTA, Karadeniz çevresindeki ülke-
ler arasında yapılan taşımaların ve bu taşı-

ICC Türkiye Genel Kurulu, TOBB’da yapıldı

M illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 63. 
Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da, TOBB Hizmet Binası'nda 

gerçekleşti. Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, geçtiğimiz dönem-
de, ICC açısından tarihi gelişmeler yaşandığını belirterek, “13 Aralık 
2016 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, ICC’ye 
resmi olarak gözlemci statüsü verildi” dedi. 

Mete, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarihinde ICC’nin, resmi 
olarak gözlemci statüsü elde etmiş tek özel sektör kuruluşu oldu-
ğunu ifade etti. 

ICC Türkiye’nin, en köklü milli komitelerden biri olarak, 80 yıl-
dan uzun süredir faaliyette bulunduğunu hatırlatan Mete, “ICC 
Türkiye Milli Komitesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de üyelerinin desteğiyle, ICC’nin faaliyet alanına giren 
konularda seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlemeye ve 
ICC’nin teknik komisyonlarında ülkemizi temsil etmeye devam 
edecektir” diye konuştu.

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik 
Yavuz’un mali raporu sunmasıyla devam eden Genel Kurul toplan-
tısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret 
Odası’nın işbirliği ile TOBB İkiz Kuleler’de Sağlık Sektör 

Çalıştayı düzenlendi.  
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz’ün 

katılıp konuşma yaptığı toplantıda TEPAV İcra Direktörü 
Güven Sak ve ABD Ticaret Odası Türkiye-ABD İş Konseyi İcra 
Direktörü Jennifer Miel de birer konuşma yaptı. 

Toplantının devamında Victoria Stratejik ve Ekonomik Ça-
lışmalar Enstitüsü yetkilisi Prof. Bruce Rasmussen tarafından 
Skype yoluyla bir sunum gerçekleştirildi. 

ABD’li Abbott, Allergan, Amgen, Baker&McKenzie, BioMa-
rin, BSCI, GE, GSK, Janssen, Lilly, Pfizer, P&G, Novartis, Teva 
firmalarının Türkiye yetkilileri, AmCham/Türkiye temsilcisi, 
Türkiye İlaç Sanayi Sektör Meclis Başkanı Cengiz Celayir, 
Türkiye İlaç Sanayi Sektör Meclis Başkan Yardımcısı/AIFD 
Genel Sekreteri Ümit Dereli ve Türkiye Tıbbı Cihaz Sektör 
Meclisi Üyesi Mehmet Ali Özer’in katıldığı toplantıda ‘sağlık’ 
sektörü ele alındı.


