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TOBB ULUSAL

Gümrük ve
Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci
sadece
sanayiciye değil
küçük işletmelere
de ciddi teşvikler
verdiklerini
söyledi.

“Gün el ele, omuz
omuza verme günüdür”
İkincisi Adana’da yapılan “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantısında birlik mesajı
verildi. Yapılan açıklamada, “İşçi, işveren, üretici ve kamu görevlileri olarak
hep birlikte çalışma günüdür. Bu kritik dönemde, şehirlerimizi daha fazla öne
çıkarmamız lazım” denildi.
reten Türkiye Konuşuyor toplantılarının ikincisi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB
Bakanı Ömer Çelik, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TOBB,
TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, TZOB, ASKON, MÜSİAD,
TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD ve TÜRKONFED başkan
ve temsilcilerinin katılımıyla Adana’da gerçekleştirildi.
STK’lar adına ortak açıklamayı TESK Başkanı Bendevi
Palandöken yaptı. Türkiye’nin zor bir seneyi geride bıraktığını belirten Palandöken, bu zor süreçte sergilenen
birlik ve beraberliğin öneminden söz etti.
“Söz sizde olacak. Adana’nın, bölgenin, Türkiye’nin
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ekonomisini istişare edeceksiniz. Bütün beklenti ve
taleplerinizi özgürce dile getireceksiniz” diyen Palandöken, üreten kesimin sorunlarını dinlemek için geldiklerinin altını çizdi.
Palandöken’in seslendirdiği ortak açıklama şöyle:
“Bizler; ülkemizin çalışan ve üreten kesimleri olan; esnafları, çiftçileri, işçileri, memurları, işverenleri ve girişimcilerini temsilen bugün buradayız. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığımızın öncülüğünde; Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN,
TZOB ve iş dünyası sivil toplum kuruluşları; ASKON,

MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD ve
TÜRKONFED olarak sizlerin karşısındayız.
Bildiğiniz gibi zor bir seneyi geride
bıraktık. Sözde birbiriyle ilgisi olmayan
PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütleri aynı
dönemde ülkemizi hedef aldı. FETÖ’nün
hain darbe girişimi ülkemize pek çok sıkıntı yaşattı. Diğer taraftan etrafımızdaki coğrafya tam bir ateş çemberi haline
geldi. Emin olun bu yaşananların yarısı
başka ülkenin başına gelse, hiçbiri ayakta
kalamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız.
“Saﬂarı sıkılaştırmalıyız”
Allah’ın izni ile 7’si değil, 70’i bir araya
gelse bizim birliğimizi bozamaz, bozamayacak. Bu süreçte küresel ekonomideki riskler de giderek artmaya başladı. Önce Brexit,
sonra yeni ABD Başkanı’yla birlikte küresel
ekonomide yeni bir belirsizlik başladı.
Küresel dengelerin yeniden oluştuğu
farklı bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne
geçen ülkeler geleceğin kazananı olacak.
Yani hazırlığı iyi yapan ülkeler, toz duman
dağıldığında hızla yoluna devam edecek.
İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride
safları sıkılaştırmalıyız. Gün el ele, omuz
omuza verme günüdür. İşçi, işveren, üretici ve kamu görevlileri olarak, hep birlikte
çalışma günüdür. Bu kritik dönemde, şehirlerimizi daha fazla öne çıkarmamız lazım.
Yeni yapısal reformları hayata geçirmemiz
ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak
adımları hızla atıyor olmamız lazım. Üreten
Türkiye Konuşuyor toplantılarının ikincisini Adana’da yapıyoruz. Çünkü Adana
– Çukurova Bölgesi ile Akdeniz’in tamamı
ülkemizin zenginliği için çok önemli. Bu
bölge Türkiye’de tarımın ve turizmin en
güçlü olduğu bölge. Çukurova dünyanın
en büyük, en verimli 3. ovası.
Turizmde tek başına Akdeniz bölgemiz,
dünyadaki pek çok ülkeden daha fazla
yatak kapasitesine sahip. Bu coğrafya aynı
zamanda hızla sanayileşen bir bölge. Küresel enerji ve ulaşım koridorlarının da tam
merkezinde. Özetle değerli dostlarım, bu
bölge zenginlikte Türkiye’nin ikinci Marmara Bölgesi olmaya aday. Allah’ın izni
ile bunu hep birlikte yapacağız. Burada
elimizde büyük fırsat var. Karşımızda müthiş bir anlayış var. Eskiden siyasetçilerimiz
konuşurdu, biz dinlerdik. Şimdi tam tersi.
İdarecilerimiz diyor ki “Siz konuşun biz din-

leyelim. Siz söyleyin, biz reformları yapalım”.
İşte bugün tam olarak bunu yapacağız.”
Bakan Tüfenkci: Ciddi teşvikler verdik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci ise konuşmasında “Baktığınız
zaman tüm bu olumsuz tabloya rağmen
Türkiye 2016’da yüzde 2,9 büyüme başarısını gösterdi. Eğer bu darbe girişimi olmasaydı, bu saldırılar olmasaydı Türkiye
yüzde 4,5’in daha üzerinde bir büyümeyi
gerçekleştirecekti” ifadesini kullandı.
Ciddi anlamda ekonomik teşvik paketlerini hayata geçirdiklerini dile getiren
Bakan Tüfenkci şöyle konuştu: "Biz, sizler,
tüm üreten kesim Türkiye’nin gelişmesi
noktasında göstermiş olduğu irade, yurt
dışı pazarlara açılma noktasında hükümetimizin almış olduğu teşvikler 2017
içinde de inşallah bu oranların çok daha
üzerinde, yüzde 5’lerde bir büyümeyi
ve daha üzeri bir büyümeyi bu Türkiye
yakalamış olacak.”
“Çekle ilgili şikayetler azaldı”
Sadece sanayiciye değil, küçük işletmelere ciddi teşvikler verdiklerini, orta
ölçekli işletmelere kredi desteği sağladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, özellikle
çıkartılan sicil affı konusunda kendilerine
sanayiciden uygulama konusunda bazı
şikayetler geldiğini, bu konuda yine banka ve ilgili kesimlerin katımıyla yapılacak
toplantıda affın tam olarak uygulanmasını isteyip takip edeceklerini aktardı.
Şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerini
basitleştirdiklerini ve maliyeti düşürdüklerini, karekodlu çek uygulaması gibi
çeke itibar kazandıracak çalışmalar yaptıklarını, çekle ilgili şikayetlerin azaldığını,
küçük işletmelerin finansmana erişimi
önündeki engelleri kaldırdıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, tarım ürünlerinin değerlerini daha iyi kazanması için lisanslı
depoculuk sistemini hayata geçirdiklerini, bu yönde üreticiye yaptığı masraflar
hakkında destek verdiklerini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise “Siyasi şartlar ne olursa
olsun Türkiye’nin ekonomisini büyütmek,
emeğinin kıymetini büyütmek, Türkiye’nin
istihdam sağlayan üreten güçleriyle siyasi
kadroların buluşmasını sağlamak, cumhuriyetin mayasındaki öngörünün ve vizyonun
bize emrettiği bir şeydir” dedi.

Karayolu
güvenliğini
sağlayacak proje
imzalandı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi (STAUM)
Sayısal Takograf Cihazı ve Sayısal
Takograf Kartları Ulusal Veritabanı
Kurulması ve Yerli Sayısal Takografların Sertifikalandırılması Projesi’nin
ilk adımı atıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Şaban Atlas ile TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete
tarafından imzalanan protokolle
TOBB, Türkiye’de sayısal takograf
cihazları ve sürücü kartlarında kaydedilen verilerin toplanarak, veri
tabanında muhafaza edilmesi ve
analiz edilmesi ve üretilen yerli sayısal takograf cihazlarının elektronik
yolla sertifikalandırılması hususlarında yetkilendirildi.
Türkiye’de taşımacılık yapan şirketler arasında haksız rekabetin
önlenmesi, ulusal ve uluslararası
taşımacılık yapan profesyonel sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine etkin olarak uymalarının
sağlanması açısından büyük önem
taşıyan proje ile karayollarında yaşanan can ve mal kayıplarına yol açan
trafik kazalarının önüne geçilmesi
hedefleniyor.
Diğer yandan yerli know-how
ve yerli teknolojinin gelişimi için
üretimi desteklenen yerli sayısal
takograf araç ünitelerine sertifikasyon hizmetleri de TOBB tarafından
verilecek.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Bursa büyürse
Marmara büyürse
Türkiye büyür.
İnşallah bunu
da hep birlikte
yapacağız” dedi.

“Yeni döneme iyi
hazırlanan ülkeler
geleceğin kazananı olacak”
Bursa’da gerçekleştirilen Üreten Türkiye Konuşuyor toplantılarının üçüncüsüne de
ilgi büyük oldu. Toplantıya katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne geçen ülkeler
geleceğin kazananı olacak” diye konuştu.
reten Türkiye Konuşuyor toplantılarının üçüncüsü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, TZOB, ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK,
TÜMSİAD ve TÜRKONFED başkan ve temsilcilerinin
katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.
STK’lar adına ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Osmanlı mirası, Başkent Bursa’da bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek,
“Üreten Türkiye Konuşuyor Bursa toplantımıza hepiniz
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hoş geldiniz. Bizler, ülkemizin çalışan ve üreten kesimleri
olan; esnafları, çiftçileri, işçileri, memurları, işverenleri ve
girişimcilerini temsilen bugün buradayız” dedi.
TOBB Başkanı, küresel ekonomideki risklerin giderek
arttığını, önce Brexit, sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başladığını
söyledi. Küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir
döneme girildiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta
öne geçen ülkeler geleceğin kazananı olacak. Hazırlığı
iyi yapan ülkeler, toz duman dağıldığında hızla yoluna

devam edecek. İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride safları sıkılaştırmalıyız. Gün
el ele, omuz omuza verme günüdür. İşçi,
işveren, üretici ve kamu görevlileri olarak,
hep birlikte çalışma günüdür. “Üreten Türkiye
Konuşuyor” toplantılarını tam bu dönemde
yapıyoruz. Şehirlerimizi, bölgelerimizi öne
çıkaracak projeleri, yapılması gereken reformları size soruyoruz” dedi.
“Türkiye’nin en kozmopolit bölgesi”
Bursa ve Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin
en kozmopolit bölgesi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Müthiş
bir insan varlığına sahibiz. Türkiye’nin sanayileşmeye başladığı, sanayiyi Türkiye’ye öğreten
bölge burası. Yüksek teknolojiye geçişimize
de bu bölge öncülük yapıyor. Aynı zamanda müthiş bir tarım merkeziyiz. Çok verimli
topraklara ve ürünlere sahibiz. Bölge olarak
turizmde de büyük bir potansiyelimiz var. O
yüzden diyoruz ki Bursa büyürse, Marmara
büyürse; Türkiye büyür. İnşallah bunu da hep
birlikte yapacağız.
Burada elimizde büyük fırsat var. Karşımızda müthiş bir anlayış var. Eskiden siyasetçilerimiz konuşurdu, biz dinlerdik. Şimdi tam
tersi. İdarecilerimiz diyor ki “Siz konuşun biz
dinleyelim”; “Siz söyleyin, biz reformları yapalım.” İşte bugün tam olarak bunu yapacağız.
Bakanlarımız açılış konuşmalarını yapacaklar.
Sonra biz kürsüden ineceğiz, söz sizde olacak.
“Dünyaya örnek olacak bir anlayış”
Bursa’nın ve bölgenin ekonomisini istişare
edeceksiniz. Bütün taleplerinizi söyleyeceksiniz. Toplantının sonunda bakanlarımız tekrar
sizinle birlikte olacak. Toplantının sonuçlarını,
sizin fikirlerinizi dinleyecekler. Bu sonuçları
daha sonra detaylı olarak hükümetimize de
ileceğiz. Yani değerli dostlarım, “Üreten Bursa”
konuşacak, hükümetimiz dinleyecek. Bu aslında dünyaya örnek olacak bir anlayış. Bu işe
öncülük eden Gümrük Ticaret Bakanımız Sn.
Bülent Tüfenkci’ye yürekten teşekkür ediyoruz.
Biz ortak akıl ve istişarenin gücüne inanıyoruz. İstişare istikrarı getirir. İstikrar da
güveni getirir. Önümüzdeki yeni dönemde
de, güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz.
İnanıyoruz ki, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, bu dönemden güçlenerek çıkacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi dünyanın
en büyük ekonomileri arasına sokacağız. Bu
düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri
tekrar saygıyla selamlıyoruz”.

Hisarcıklıoğlu, Bursa TB’yi ziyaret etti

Ü

reten Türkiye Konuşuyor toplantısı sonrasında, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent

Tüfenkci, Bursa Ticaret Borsası’nı
ziyaret ederek, Meclis üyeleriyle
bir araya geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra esnafı ziyaret
ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

'Coğrafi İşaretler Toplantısı' Hatay'da yapıldı

A

ntakya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Türk Patent
ve Marka Kurumu’nun işbirliğiyle, Hatay’da “Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Toplantısı”
gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, toplantıda
yaptığı konuşmada, coğrafi
işaret konusunun Türkiye ve
Türk özel sektörü açısından
önem taşıdığını vurguladı.
Karakuş, coğrafi işaretlerin önemini geç fark ettiklerini belirterek, “Coğrafi
işaretli ürünlerin Avrupa Birliği’ne tescili konusunda daha çok yol kat etmemiz
gerekiyor. Coğrafi işaret sadece daha fazla kazancın kapısını açmıyor; bu aynı
zamanda ürüne ve emeğe de saygı anlamı taşıyor” dedi.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de coğrafi işaretlemeyi
çok önemsediklerini ifade ederek, 2007 yılında Antakya künefesinin coğrafi
işaretini aldıklarını ve bu ürünü ihraç edilir hale getirdiklerini anlattı. Hatay’ın
yöresel ürünler açısından çok zengin olduğunu söyleyen Çinçin, “Şimdi tuzlu
yoğurt ve Antakya sürk peynirinin başvurusunu yapacağız” dedi.
Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri de onlarca medeniyete
ev sahipliği yapmış bu topraklarda yerel miraslara sahip çıkmaya çalıştıklarını
ifade etti.
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TOBB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim
Mete, “Türkiye’de
ekonomi çöktü
diyenlere inat
işlerimiz yolunda
büyümeye
devam diyoruz”
dedi.

TOBB’dan Türkiye İmaj
Kampanyası’na tam destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İmaj Kampanyası’na destek oldu. TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TOBB olarak her zaman devletin
milletin yanında olduklarını söyledi.

T

ürkiye İmaj Kampanyası Basın Lansmanı toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
başkanlığı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete’nin katılımıyla Çırağan Sarayı
Mabeyn Salonu’nda gerçekleştirildi.
Halim Mete toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda değişik bir dönemden geçtiğine
işaret ederek, “Önce ülkemizi sadece terör olaylarıyla anılan bir ülke haline getirmeye çalıştılar. PKK
ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri dört bir
koldan harekete geçtiler. Ama birliğimizi, dirliğimizi
bozamadılar. Sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. FETÖ ve işbirlikçileri Türkiye’yi 30-40
yıl öncesinin karanlık günlerine götürmeye çalıştılar.
Ama halkımızın dirayetiyle yine başarılı olamadılar.
Şimdi de olmadık suçlamalarla, Türkiye aleyhinde
amansız bir kara propaganda yürütüyorlar. Biz bu
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süreçte Türkiye ve Türk özel sektörü olarak çok önemli
bir sınavdan başarıyla geçtik. Yabancıların tabiriyle en
zorlu stres testinden geçen bir Türkiye var karşınızda.
Çok açık söylüyorum, bizim yaşadıklarımızın yarısını
başka bir ülke yaşamış olsaydı, o ülke 10-15 yıl belini
doğrultamazdı” diye konuştu.
“Devletin, milletin yanındayız”
TOBB olarak bu süreçte hep devletin, milletin
yanında olduklarının altını çizen Mete, hem terör
olaylarına karşı, hem de 15 Temmuz’a karşı dimdik
durduklarını anlattı. İş dünyasını bir ve beraber tuttuklarından söz eden Halim Mete şunları söyledi: “Yönetiminde olduğumuz Milletlerarası Ticaret Odası ICC,
Avrupa Odalar Birliği Eurochambres ve İslam Ticaret
ve Sanayi Odası başta olmak üzere 100’ü aşkın muhatabımızla istişarelerde bulunduk. Türkiye’nin lobisini

en iyi şekilde yapabilmek için içeride
ve dışarıda onlarca etkinlik düzenledik.
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’nin koordinasyonunda bugün
başlatacağımız Türkiye İmaj Projesi de
tüm bu çalışmalarımızda önemli bir
dönüm noktasıdır. Biz iş dünyası olarak
algının ne kadar önemli olduğunu çok
iyi biliriz. Sizin ne kadar güçlü olduğunuz kadar, sizi nasıl algıladıkları da çok
önemlidir. Biz bugün burada bizi algı
oyunlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat
küresel bir kampanyaya başlıyoruz.
Türkiye’ye güven olmaz diyenlere inat,
Türkiye’ye güveniyoruz diyoruz. Türkiye’de ekonomi çöktü diyenlere inat,
işlerimiz yolunda, büyümeye devam
diyoruz. Türkiye’ye yatırım yapanlar
hep kazandı, bugün Türkiye’ye yatırım
yapanlar yarının kazananları olacak
diyoruz. Hem de bunu Türkiye’ye yatırım yapmış iş dünyası liderleri olarak
söylüyoruz.”
"Bizler için büyük gurur"
Bu projeye katkı sağlayan tüm
uluslararası şirketlere ve yöneticilere şükranlarını ileten TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete, “Kampanyamızın hayırlara vesile olmasını
diliyor, bu projeye TOBB olarak (10
milyon dolar) katkı sağlamanın, Türkiye’ye hizmet etmenin bizler için gurur
olduğunu belirtiyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü hizmete açıldı

G

200 milyon lirayı aşkın yatırımla inşa edilen Halkalı Gümrük Müdürlüğü Tesisleri’nin hizmete alındığını; gelecek hafta
da TOBB’la işbirliği halinde inşa edilen
Hakkâri Esendere Gümrük Tesisleri’nin
açılacağını bildirdi.
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nde Türkiye’nin dış ticaret işlemlerinin yaklaşık
yüzde 10’unu gerçekleştirilirken, yaklaşık
20 milyar dolar ihracat, 13,2 milyar dolar
ithalat yapılıyor.
60 bin metrekaresi kapalı olmak üzere
220 bin metrekarelik alana kurulan tesiste
gümrük binası, ithalat ve ihracata yönelik
depo ve ofisler, sosyal tesisler ve cami
bulunuyor.

ümrük hizmetlerinin daha modern,
sağlıklı bir ortamda verilmesi ve İstanbul trafiğinin rahatlatılması amacıyla, TOBB
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından yap-işlet-devret modeli ile Çatalca’da
inşa edilen Halkalı Gümrük Müdürlüğü
düzenlenen tören ile hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törende,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Kopuz ve GTİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
toplu açılış töreninde aralarında Mimar
Sinan Kavşağı, TOBB’la işbirliği içinde

“Afrika ve Ortadoğu pazarı, tarımda kazanç kapısı”

B

itkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin
(BYSD) 38. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da katıldı.
Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşti-

rilen Genel Kurul toplantısında, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz
ve BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil birer konuşma yaptı.

Faik Yavuz, gıda ve tarım konusunun
dünya için çok önemli olduğunu, Türkiye’nin bu alanda çok büyük bir avantaja
sahip bulunduğunu vurguladı. Yavuz,
gıda ithalatına bağımlı olan Afrika ve
Ortadoğu pazarının bizim hemen yanı
başımızda olmasından dolayı ülkemiz
adına büyük bir kazanç kapısı olduğunu
hatırlattı.
Yağ sanayicilerinin önündeki sorunlardan da bahseden Yavuz, bunlardan birincisinin hammadde yetersizliği, ikincisinin
ise tağşiş olduğunu söyleyerek; Hükümetimizde hâkim olan istişare anlayışı ile bu sorunların kısa sürede aşılabileceğini belirtti.
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Başbakan
Binali Yıldırım
“TOBB bir kamu
hizmeti yapıyor.
Kârlıdır kârsızdır
meselesini bir
kenara bırakmış
sorumluluk alarak
bu işleri yapıyor”
dedi.

Hakkâri Esendere’de
ticarete "modern kapı"
Esendere Gümrük Kapısı’nın açılışına katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
kapının Anadolu’nun İran ve Orta Asya’ya açılan kapısı olduğunu belirterek, “Hakkâri
zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek. İran da zenginleşecek. Yani hep birlikte
kazanacağız. Biz TOBB olarak hep bu vizyonla hareket ettik” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) AŞ.
tarafından modernize edilen Esendere Gümrük
Kapısı, Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı.
Törende Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Başkanı Bendevi Palandöken
ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da yer aldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, başta
Hakkâri olmak üzere, bu bölgeyi küresel ticarete açacak, refah ve zenginliğe ulaşmasını sağlayacak, çok
önemli bir adım attıklarına vurgu yaparken, özellikle
bu kritik dönemde, böyle bir yatırımın hayata geçmiş
olmasının büyük anlam içerdiğini söyledi. İş dünyası
olarak, terör örgütlerinin oyuna gelmeyeceklerini ifade
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet için,
üretime ve yatırıma devam edeceklerini bildirdi.
“Ticaret olursa, para ve zenginlik olur”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ekonominin temel kuralı şu: Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para
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varsa zenginlik vardır. Bizim hayalimiz, küresel ticaretin
rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmektir. Esendere ile
bu hayali gerçeğe çevirmeye bir adım daha yaklaşmış
olacağız. Burası Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan
kapısı olacak. Hakkâri zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek. İran da zenginleşecek. Yani hep birlikte kazanacağız.
İşte TOBB olarak hep bu vizyonla hareket ettik. İhracatımızın yaklaşık yüzde 40’ını karayoluyla gerçekleştiriyoruz.
Uzun yıllardır sınır kapılarımızı ihmal etmiştik. İhracat
yapan müteşebbisimizin kamyonları, kilometrelerce
kuyruk oluşturuyordu. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı
ve onayıyla, dünyada bir ilki gerçekleştirdik.
“Kapılar sayesinde lojistikte sınıf atladık”
Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle
modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete
tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve
hacimli çalışan kapılar sayesinde devletin vergi gelirleri
katlanarak arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını, en ileri
teknolojilerle tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda bekleme süreleri
yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Ticaretin

kolaylaşması, daha fazla vakit, daha fazla
nakit demek. Bu yeni kapılar sayesinde
Türkiye, lojistikte sınıf atladı.
Dünya Bankası Lojistik Endeksi’nde
2010’da 39. sıradan 2017’de 34. sıraya
yükseldi. Ve bütün bunlar, devletimizin
bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan
yapıldı. Oda-Borsa camiası olarak tam
725 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik.
Yani devleti 725 milyon lira harcamaktan
kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devlete 372 milyon lira vergi ödedik. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak,
devletimize toplam 1 milyar liradan fazla
para kazandık. Ama sadece devlet değil,
özel sektörümüz, üyelerimiz de kazandı.”
Özel sektöre yıllık
410 milyon lira kazanç
Bakanlığın yaptığı bir çalışmadan da
söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
buna göre, modernizasyon sonucu, mal
taşıyan TIR’ların bekleme süreleri kısaldığı için, özel sektörün, navlun masrafından yıllık 410 milyon lira tasarruf ettiğini
açıkladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir
başka ifadeyle her sene, sanayici, tüccar
ve müteşebbisinin 410 milyon lira daha
fazla kazanmasını sağladıklarını söyledi.
Tüm bunları Oda ve Borsa Başkanlarının bir araya gelerek yaptığını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: “Oda-Borsa ne iş yapar diyorlar.
İşte Oda-Borsa Türkiye’nin geleceğine
böyle yatırım yapar. Devletine kazandırır,
üyesine kazandırır. Bu başarının mimarları
olan tüm olan Oda-Borsa Başkanlarıma
teşekkür ediyorum. Esendere için de 75
milyon lira yatırım harcaması yaptık. Eski

TOBB’dan
Türkiye İstatistik
Kurumu’na destek

haliyle kapı 28 bin metrekareydi. Biz iki
katına çıkardık. Yeni Esendere Gümrük
Kapısı, toplam 50 bin metrekare alan
üzerinde kurulu. Global ticarete uygun
şekilde tasarlanan bu yeni kapıda, en son
teknoloji x-ray, kamera ve geçiş sistemleri
bulunuyor. İnşallah Esendere ile beraber,
Hakkâri yeniden ihtişam kazanacak. Şu
an İran ile karşılıklı ticaret hacmimiz 10
milyar dolar civarında. Hedefimiz, bunu
30 milyar dolara çıkarmak. Yine burası,
Uzak Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Tarihi
İpek Yolu’nun da kilit noktası olacak. İpek
yolunun canlandırılması, bu bölgenin
ticaretine ve kalkınmasına büyük katkı
sağlayacak.”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliğinde İstatistik
Konseyi 14. Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete de katıldı.
Toplantı açılışında bir konuşma yapan
Halim Mete, bütün kurum ve kuruluşları
TOBB’da ağırlamaktan onur ve mutluluk
duyduğunu belirterek, istatistiklerin önemine değindi. Mete, 2017-2021 Dönemi
Resmi İstatistik Programı’nda bütün kurum ve kuruluşlar gibi üzerlerine düşen
görevleri yerine getirmeye, Türkiye İsta-

Başbakan Binali Yıldırım ise törende
yaptığı konuşmada TOBB’a katkıları için
teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, “TOBB bir
kamu hizmeti yapıyor. Kârlıdır kârsızdır meselesini bir kenara bırakmış, sorumluluk
alarak bu işleri yapıyor. Biz birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz amacımız Türkiye’yi muasır
medeniyetler seviyesine çıkarmak. Atatürk’ün vasiyeti bu" dedi. Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci de “Bu kapı bölgedeki
ticareti geliştirecek. Bu kapının yapılması
yap-işlet devret modeliyle gerçekleşmesi
ve TOBB’un ciddi katkılarıyla yapılmış olması
ayrıca önem arz etmektedir. GTİ’ye de zor
şartlarda inşaatı zamanında gerçekleştirdiği
için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

tistik Kurumu’na (TÜİK) her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını ifade etti.
İstatistik Konseyi toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Mehmet
Aktaş, Ulusal Hesaplar Sistemi, Ulusal
Kayıt Sistemi, 2021 Nüfus Sayımı, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri hakkında
bilgi verdikten sonra TÜİK tarafından
2016 yılı ve ikinci dönem resmi istatistik programı genel değerlendirmesi ile
2017-2021 dönemi hedefleri anlatıldı.
Toplantı devamında Konsey üyelerinin
görüşleri alındı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye
ekonomisinin
gelişmesinde
ve insanların
mutluluğunda en
önemli noktanın
işsizlik meselesi
olduğunu belirtti.

“Kazanmak istiyorsanız
e-ticareti önemsemelisiniz”
Perakende sektörünün geleceğinin e-ticarette olduğunu belirten TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “E-ticareti keşfetmediyseniz, bugün bakkallar nasıl
şikayet ediyorsa yarın da siz şikayet edeceksiniz. Kazanmak istiyorsanız e-ticareti
önemsemeniz lazım” diye konuştu.

U

luslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek’in evsahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Konferansta konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin
artık bir bütünün parçaları gibi olduğunu, Türkiye’nin
dünyadan kopuk olmadığını belirterek, dünyayı anlamadan Türkiye’yi anlamanın mümkün olmadığını söyledi.
2017’de dünya genelinde ekonomide bir toparlanmanın başladığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Avrupa’da büyüme pozitife geçti. Bizim için önemli.
Çünkü Avrupa bizim en büyük ihracat pazarımız. Avrupa’daki büyüme otomatikman Türkiye’yi etkiliyor.
Küresel ekonomi 3,1’den 3,6’ya doğru büyüme trendinde” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Rusya ve Brezilya dışındaki bütün ülkelerin ekonomisinde toparlanma
olduğunu, Türkiye’nin 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme
gerçekleştirdiğini söyledi.
“En önemli nokta işsizlik”
TOBB olarak odaklandıkları konuları anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve insanların
mutluluğunda en önemli noktanın işsizlik meselesi olduğunu belirterek, “Çünkü Türkiye’de her yıl bir milyon
kişi istihdam nüfusuna katılıyor. Yani Türkiye olarak her
yıl bir milyon kişiye iş bulmak zorundayız. İş bulamazsak
mutsuzlar ordusu artar, hepimizin istikrarı ve huzuru
da kaçar. Bu kapsamda 7 Şubat 2017’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber Türkiye Ekonomi Şurası’nı
TOBB’da gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, “Bu

artan işsizlik meselesini biz çözeriz” dedik. Yeter ki destek verin. Ve bize tarihi bir
destek verdiler. İlk üç ay yeni işe alacağın
kişinin maaşı devletten. Üç ay sonra bu
kişiyi çalıştırmaya devam edersen sadece
çıplak ücretini veriyorsun. 773 lira olan
vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor.
Bu açıklama yapıldıktan sonra tarihi bir
başarı yakaladık. Sadece iki ayda 762 bin
kişiye istihdam sağladık” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, krediye
ulaşımda yaşanan zorlukları aşmak için
TOBB’un ortağı olduğu Kredi Garanti
Fonu aracılığıyla kredi çekmek isteyen
firmalara kefil olduklarını, Hükümetten talepleri doğrultusunda kefil olma
miktarını 250 milyar liraya çıkardıklarını
söyledi. TOBB ve 365 Oda ve Borsanın
kaynaklarını bir havuzda topladıklarını
anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
bu kaynağı üyelerine yıllık 9,9 faiz oranıyla ucuz kredi olarak kullandırdıklarını
ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin kredilerinin yeniden yapılandırılması,
faizsiz kredi desteği, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, vergisini düzenli
ödeyenlerin ödüllendirilmesi konularında adımlar attıklarını anlattı.
“Bazı bankalar ayak sürüyor”
Hükümetten sicil affı talep ettiklerini
ve affın da çıktığını vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Herkes anadan
doğmuş gibi tertemiz. Ama bazı bankalar ayak sürüyor. Biz onların işini kolaylaştırdık. Ayak sürüyen bankalar ayak
sürümeye devam ederseniz bundan
sonra tepkimiz daha sert olacak haberiniz olsun. Sicili temizlenmiş üyemize senin sicilin bozuk deyip kredi vermezsen
tepkimiz daha farklı olacak” dedi.
Perakende sektörünün geleceğinin e-ticarette olduğuna dikkat çeken
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “E-ticareti
keşfetmediyseniz, bugün bakkallar nasıl şikayet ediyorsa yarın da siz şikayet
edeceksiniz. Dünya ticaretinden aldığı
pay yüzde 15’lere geldi. Yani toplam
ticaretin yüzde 15’i e-ticaretten yapılıyor.
E-ticarete zamanında geçenin kazancı
çok büyük olacak. Kazanmak istiyorsanız
e-ticareti önemsemeniz lazım. Perakendeciler olarak bunu ıskalamayın” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa TB’nin yeni binası hizmete açıldı

Ş

anlıurfa Ticaret Borsası’nın yeni binası,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından hizmete açıldı.
Borsanın yeni hizmet
binasının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet
binasının çok daha verimli çalışmalara vesile olacağını belirtti.

TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları
600'ü aşkın katılımla Trabzon’da yapıldı

T

OBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Trabzon etkinliği, Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 600’ü
aşkın katılım ile Trabzon Ramada Otel’de
gerçekleştirildi.
Teknolojide yeniliklerin anlatıldığı toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu,
Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi üyesi Zuhal Akyüzlü, TOBB Genç
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyesi Sedat Kılıç, TOBB Trabzon Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı ve TOBB Karadeniz Genç
Girişimciler Kurulu temsilcisi Tayfun Özlü
ile teknoloji firmalarının yetkilileri ve girişimciler katıldı.
“Girişimciler teknolojiye
daha çok önem vermeli”
Toplantının açılışında konuşan Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı
Suat Hacısalihoğlu, “Girişimcilerin daha
çok yüksek teknolojiye dönük katma değeri yüksek ürünler konusunda girişim
faaliyetlerini sürdürmelerini istedik” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini bildiren Suat Hacısalihoğlu, “TTSO
olarak girişimcilik eğitimleri düzenleyerek
gençlerimizi girişimci olmaya yönlendiriyoruz. Buradaki esas amacımız üzerinde
durduğumuz istihdam seferberliği. Bu

sorunu ülke olarak ortadan kaldırmak
zorundayız. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla özellikle girişimcilerin yapacak
olduklarını girişimcilik içerisinde daha çok
yüksek teknolojiye dönük katma değeri
yüksek ürünler konusunda girişim faaliyetlerini sürdürmelerini istiyoruz. Girişimcilerimizi öyle yetiştirmemiz gerekiyor ki,
ilişkilerini ve ticari faaliyetlerini bütün dünya ile paylaşsınlar ve geleceği buna göre
hazırlasınlar. Geçmişte bunun örnekleri
çok gördük” dedi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz da artık insanların oturdukları yerden bile market
alışverişi yaptıklarını dile getirerek, “Dünya
hem özel hem de kamu sektöründe teknolojinin bütün imkanlarından yararlanmak
suretiyle yönetiliyor. Biz buna ayak uyduramazsak birileri tarafından yönetiliriz.
Biz teknolojiyi bire bir uygulayan bilimsel
metotları en iyi şekilde hayata geçiren bir
millet olmak durumundayız. Zaten öyleyiz. Daha iyisini yapmak durumundayız.
İstihdama katkı mutlaka sağlayacaktır”
ifadelerini kullandı.

EKONOMİK FORUM

37

TOBB ULUSAL

Yapılacak ortak
faaliyetler
çerçevesinde
arabuluculuk
ve tahkim
merkezlerinin
kalite
standartlarının
belirlenmesi
takibi ve
arabuluculuk
hizmetinin
kalitesinin
artırılmasına
katkı sağlanması
amaçlanıyor.
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Yargıtay ile TOBB arasında
işbirliği protokolü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Merkezi, Yargıtay Başkanlığı Türkiye
Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile işbirliği yaptı.

Y

argıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TUUÇM) ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Merkezi
arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Yargıtay binasında düzenlenen imza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz,
hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de
temel direği olduğunu, adalet ve güven duygusunun
güçlü olduğu ülkelerin ekonomisinin de güçlü olacağını vurguladı.
Özel sektör olarak, yargı sistemini güçlendirecek,
fiziki kapasitesini iyileştirecek, yargı mensuplarının özlük
haklarını artıracak her düzenlemeyi desteklediklerini
belirten Yavuz, yargıdaki sorunların başında iş yükünün
geldiğini, daha hızlı karar alınması için alternatif çözüm
yollarına ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etti.
Yavuz, mahkemelere her sene altı milyondan fazla
dosya geldiğine, bunların üçte ikisinin aynı yıl karara
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bağlandığına, üçte birinin ise gelecek yıla kaldığına
dikkati çekerek, bir hakime yılda ortalama 800 davanın
düştüğünü, bunun Avrupa'da 200 civarında olduğunu
söyledi.
Çözüm arabuluculuk ve tahkimde
Uzun süreli yargılamalardan herkesin zarar gördüğünü dile getiren Yavuz, adaletin zamanında ve doğru
tecelli etmemesinin, yargı sistemine olan güveni olumsuz etkilediğini kaydetti.
Çözümün arabuluculuk ve tahkimde olduğunu belirten Yavuz, "Belli bir tutarın altındaki ticari davalarda
tahkimin ve bireysel davalarda arabuluculuk sistemini
zorunlu hale getirmeliyiz. Adalet Bakanlığının tahkim
ve arabuluculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
konusunda yaptığı çalışmaları çok önemli buluyor ve
destekliyoruz. İş Mahkemeleri Kanunu tasarı taslağında,
işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabu-

luculuğun kısa zamanda yasalaşmasını iş dünyası olarak
heyecanla bekliyoruz” dedi.
Cirit: Bütünsel bir bakış açısı gerekiyor
Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise konuşmasında, “Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir
bakış açısıyla değerlendirilmesi yapılmadan, gerçek
anlamda bir yargı reformundan söz etmek mümkün
değildir. Yargıtay’daki daire ve üye sayısının artırılmasının, hatta bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi
bugün de tam olarak halledemeyeceğini iyi anlamamız
gerekmektedir” dedi.
Adalet sisteminin, adaletteki gecikmeyi en aza indirmesi gerektiğinin altını çizen Cirit, uluslararası belgelerde,
çağdaş toplumun adalete ilişkin beklentilerinin karşılanması konusunda, yüksek mahkemelerin “açıklık ve duyarlılık
göstermeleri”nin önemine vurgu yapıldığını aktardı.
Demokratik toplumlarda yüksek mahkemelerin, evrensel düzeyde kabul edilen en ileri adalet standartlarını uygulaması, bu amaçla adalet politikalarına katkı
sağlayarak gerektiğinde yol gösterici olması gerektiğini ifade eden Cirit, evrensel hukuk kültürünün yüksek
mahkemelere yüklemiş olduğu bu yol gösterici olma
sorumluluğunun bir gereği olarak Yargıtay’ın, TUUÇM’u
kurduğunu belirtti. Cirit, şunları kaydetti: “Yargıya ilişkin
tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yapılmadan, gerçek anlamda bir yargı reformundan
söz etmek mümkün değildir. Yargıtaydaki daire ve üye sayısının artırılmasının, hatta bölge adliye mahkemelerinin
faaliyete geçmesinin iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam olarak halledemeyeceğini iyi
anlamamız gerekmektedir. 2015 yılında ülke genelinde
toplam 7 milyon 115 bin 323 ayrı eylem sebebiyle toplam 3 milyon 542 bin 108 soruşturma dosyası açılmış,
yapılan soruşturmalar neticesinde 3 milyon 219 bin 415
ayrı eylem sebebiyle toplam 1 milyon 469 bin 410 dava
dosyası ceza mahkemelerinin önüne gelmiştir. 2015 yılında, ön ödeme kapsamında kalan suçların toplam suç
sayısına oranı binde bir düzeyinde olup, sadece bin 167
dosya ön ödeme nedeniyle sistem dışına çıkartılmıştır.
2015 yılında uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 8 bin
485 olup, bu rakam soruşturma sayısına oranlandığında
oldukça düşük kalmaktadır.”
“Kalitenin artırılması amaçlanıyor”
Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım
da TUUÇM ve imzalanacak protokol hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından protokol imzalanarak, merkezin açılışı yapıldı. İmzalanan protokolle, yapılacak ortak
faaliyetler çerçevesinde arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin kalite standartlarının belirlenmesi, takibi ve
arabuluculuk hizmetinin kalitesinin artırılmasına katkı
sağlanması amaçlanıyor. Törene, Avrupa Konseyi Ankara
Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow da katıldı.

“Hukuk, sadece devletin
değil, ekonominin de temeli”

T

OBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye
Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz
Akçil’ın da yer aldığı, TOBB İkiz
Kuleler’de düzenlenen ‘Türk hukukunda istinaf reformu sonrası
Yargıtay’ın temyiz incelemesi kapsamında hukukilik denetiminin
sınırları’ konulu mukayeseli hukuk
sempozyumuna katıldı.
Sempozyumun açılışında bir
konuşma yapan Faik Yavuz, hukuk
sisteminin, sadece devletin değil,
ekonominin de temel direği olduğunu söyledi. TOBB’un, Türkiye’de
iş dünyasının en büyük temsil mekanizması olduğunu söyleyerek
TOBB’un yapısı hakkında bilgi veren Yavuz, “Coğrafi olarak 81 il ve
160 ilçedeki Odalarımızla-Borsalarımızla ve tüm sektörleri kapsayan, 60 adet Türkiye Sektör Meclislerimizle, özel sektörün nabzını
en iyi şekilde tutuyoruz. Onların
sıkıntılarını anında görüyor ve
bunları çözmek için, kamu idaremizle birlikte çalışıyoruz. Reel
sektör olarak, sizlerle istişareye de
hep büyük verdik, veriyoruz” dedi.
81 ildeki odalarda Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezleri açmaya
başladıklarından bahseden Faik
Yavuz şöyle konuştu:
“İş dünyası olarak şuna inanıyoruz. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve

sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede
güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de
güçlü olur.
Esasında bizim kültürümüzde
de, inancımızda da, hukukun yeri
çok önemli. Mülkün temelinde
Adaletin olduğuna inanan bir
milletiz. Bu nedenle, hukuk sistemimizi daha sağlıklı hale getirme konusunda ne kadar başarılı
olursak, ülkemiz ve ekonomimiz
de o kadar güçlenecek. Dolayısıyla, Türk özel sektörü olarak, yargı
sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak her
düzenlemeyi destekledik ve destekliyoruz.”
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de düşüncelerinin bazı önemsiz
davaların yargı dışında bazılarının
da yargı içinde çözülmesi olduğunu belirterek, "Bunun için tahkim,
arabuluculuk ve uzlaştırma gibi
kurumların kurulmasına büyük
önem vermekteyiz" dedi.
İstinaf mahkemelerinin faaliyete girmesinin kendilerine oldukça iyi filtrasyon sağladığını dile
getiren Cirit, “Ocak, Şubat, Mart
aylarında Yargıtay Başsavcılığımıza gelen dava dosya sayısını
incelediğimizde geçtiğimiz yıl
2016’nın bu aylarında gelen dava
dosya sayısı 50 bin civarındayken,
şimdi bunlar 6-7 bin derecesine
düştüler” diye konuştu.
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TOBB MEYBEM
sınavlarına büyük ilgi
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri
tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik sınavları Türkiye
genelinde birçok meslek dalında yapılmaya devam ediyor.

T

OBB MEYBEM ile Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası işbirliğiyle Çanakkale’de düzenlenen Mesleki Yeterlilik
Sınavları, farklı meslek dallarında toplam
168 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale ve Çan’da düzenlenen Çelik Kaynakçısı Seviye 3 sınavlarının ardından, ÇTSO
Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirilen
sınavlara; Ahşap Kalıpçı, Duvarcı, Seramik
Karo Kaplamacısı ve İnşaat İşçisi meslek
dalları için başvuru yapan adaylar katıldı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Çanakkale ili genelinde Mesleki Yeterlilik
sınavları için her türlü imkânını seferber
ediyor. ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'de
inşaat sektörü kapsamındaki mesleklere
yönelik Mesleki Yeterlilik sınavları için uygun alanlar oluşturuldu. Fuar alanı otoparkı, Ahşap Kalıp, Duvarcı, Betonarme
Demircisi, Sıvacı, Isı Yalıtım ve Isı Yalıtımcısı ile Seramik Karo Kaplamacısı mesleklerine yönelik uygulama sınavlarının

Ekonomik Raporu İnceleme
Komisyonu toplantısı yapıldı

TSE-TOBB işbirliğinde dev adım

S

E

konomik Raporu İnceleme Komisyonu, TOBB 73. Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan “2016 Yılı
Ekonomik Rapor” taslağının incelenmesi amacıyla Birlik
merkezinde toplandı.
Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Komisyon Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, üyeler; Ercan Özkan,
Yasin Tatlı, Şakir İşeri, Salih Deniz Günal ve Reşit Özer katıldı.
Toplantıda, İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “2016 Yılı Ekonomik Rapor” una
ilişkin bir sunum yapılarak rapor ayrıntılı bir şekilde incelendi. Dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında yapılan
değerlendirmelerden sonra gayri safi yurtiçi hasıla, sektörel
gelişmeler, yatırımlar, enflasyon, para, banka, sermaye
piyasası, kamu maliyesi, döviz kurları, dış ticaret, ödemeler
dengesi, uluslararası doğrudan yatırım ve dış borçlar gibi
temel ekonomik göstergeler ile nüfus, eğitim, sağlık ve
çalışma hayatına (istihdam ve ücretlere) ilişkin sosyal göstergeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Komisyon üyeleri 2016 yılında Türkiye’de ve dünyada
meydana gelen gelişmelerin objektif bir şekilde değerlendirildiği konusunda görüş birliğine varmış, toplantı
üyelerin illerinde ve Türkiye ekonomisindeki güncel
ekonomik ve sosyal ortama ilişkin değerlendirmelerde
bulunmasıyla sona erdi.
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yapabileceği standarda getirildi. Nisan
ayı içerisinde TOBB MEYBEM tarafından
gerçekleştirilen sınavlarla birlikte, bir yıl
içerisinde Çanakkale’de 500’ün üzerinde
kişiye Mesleki Yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. TOBB MEYBEM ve Çanakkale
TSO tarafından düzenlenen sınavlara tüm
ilçelerdeki firma ve çalışanlar büyük ilgi
gösteriyor. Başvuru sayısı ve sınav alanı
uygunluk kriterlerini sağlayan firmalar
içinde ilçeler de de sınav açılacak.

anayicilerin ulusal ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine
aktif olarak katılımlarının arttırılmasına yönelik TSE ile TOBB işbirliği
yapmayı planlıyor.
Bu kapsamda mevcut ayna komitelere aktif katkı sağlayan kuruluşların temsilcileriyle düzenlenen “Ayna Komite Üyeleri İstişare Toplantısı
” TOBB Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. TSE Genel Sekreteri İdari Yardımcısı Doğan Yazar’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, ev sahibi
olarak TOBB Reel Sektör Uygulama ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, KOBİ
Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren’in hoş geldiniz
konuşması ve gündemi sunuşu ve ardından TSE Standard Hazırlama
Merkezi Başkanı Niyazi Seçgin’in ulusal ve uluslararası standardizasyon
konulu sunumu ile devam etti. Standardizasyon çalışmalarına ayna
komiteler aracılığıyla aktif katkı sağlayan bilişim, beyaz eşya, inşaat, petrokimya gibi pek çok farklı sektörden firma temsilcisinin katılım sağladığı
toplantıda, ayna komitelere hâlihazırda etkin katılan ayna komite üyeleri
ülkemizdeki ayna komitelere aktif katılımın arttırılması ve çalışmalarda
motivasyonun sağlanması hususlarında karşılaşılan sıkıntıları ileterek bu
konulardaki önerilerini sundu. Standardizasyon faaliyetlerinde yaşanan
iyi uygulama ve başarı hikâyelerini de paylaşan ayna komite üyeleri (firma
temsilcileri), standardizasyon çalışmalarına katılmanın kısa ve uzun vadeli
getirilerini somutlaştırdı.
Toplantıda paylaşılan tecrübe ve öneriler, TSE TOBB işbirliğiyle ulusal ve
uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımın arttırılmasına yönelik yapılacak işbirliği çalışmalarına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

