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Değerli Girișimci Kardeșim,

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Bașkanı

          baskanlik@tobb.org.tr

Türk iș dünyasının çatı kurulușu TOBB olarak, 81 il ve 160
ilçedeki Odalarımız-Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizle
1,5 milyon üyemizin hizmetindeyiz. Hem coğrafi hem de 
sektörel olarak iș dünyamızın tamamının asli temsil 
mekanizması olarak görev ve sorumluluk üstlenmiș 
durumdayız.

TOBB olarak ana misyonumuz ekonomimizin büyümesi ve
üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılması, ülkemizin iș ve 
yatırım ortamının iyileștirilmesidir. Bu misyonla faaliyete 
bașladığımız 1952 yılından bu yana özel 
sektörümüzünönünü açan hemen her yasal düzenlemenin 
altında TOBB’un imzası vardır.

Yurtiçindeki geniș ağımız sayesinde her ölçekten ve 
sektörden firmalarımızın sıkıntılarını takip ediyor; bunlara 
çözüm önerileri geliștiriyoruz. Daha sonra kamu-özel 
sektör istișare mekanizmaları ile bu sorunların  özümünün 
takipçisi oluyoruz. İș dünyasının ihtiyaç duyduğu reform 
alanlarıyla ilgili çalıșmalar yapıyoruz. Bu reformların 
hayata geçmesi için devletimiz ile birlikte çalıșıyoruz.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kurulușlarından biri 
olarak sadece iș dünyası için değil, eğitim ve sosyal 
sorumluluk alanlarında da ülkemizin geleceğine yatırım 
yapıyoruz.

Tüm bunların yanında uluslararası arenada Türk iș 
dünyasını en iyi șekilde temsil ediyor, onların sesi oluyor, 
haklarını koruyoruz. Küresel iș dünyası kurulușlarının 
tamamına yakınının yönetim kurullarında yer alarak Türk 
girișimcisinin sözcülüğünü yapıyoruz.

Bu kitapta, TOBB olarak iș dünyamıza verdiğimiz 
hizmetlerin kısa bir özetini sizlerin bilgisine sunuyoruz. 
Finansmana erișimden ihracatı kolaylaștıran 
uygulamalara, nitelikli çalıșandan anlașmazlıkların hızlı 
çözümüne, ișlerinizi sürdürürken ihtiyaç duyacağınız her 
türlü bilgiye buradan ulașabilirsiniz.

Son 40 yılda büyük bir dönüșüm gerçekleștiren Türkiye, 
özel sektörümüzün dinamizmi ve bașarı azmiyle ekonomik
hedeflerine ulașacak ve inșallah dünyanın lider 
ülkelerinden biri haline gelecektir.

Ülkesinin geleceğine inanan, Türk müteșebbisinin 
potansiyelini bilen ve TOBB; geçmiște olduğu gibi bundan 
sonra da Türk özel sektörünün daha ileriye gitmesi için 
bitmek bilmeyen bir heyecanla ve durmaksızın çalıșmaya 
devam edecektir.

Saygılarımla,

/Rhisarciklioglu
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AKADEMİK DANIȘMANLAR
Türkiye’de yerel ve bölgesel ölçekte doğru politikaların 
tasarlanması için Odalarımız ve Borsalarımıza önemli 
bir rol düșmektedir. Türkiye ekonomisinin hedefine 
ulașabilmesi için hem iș dünyamızın talep ve ihtiyacının 
yakından takip edilmesi, hem de yerel kalkınma 
gündeminin sağlıklı biçimde tespit edilmesi büyük 
önem tașımaktadır. Türkiye’nin tamamında örgütlü 
olan Odalarımız ve Borsalarımızın yerelde veri ve bilgi 
üreterek strateji olușturma kapasitelerini geliștirmeleri, 
Türkiye’deki önemli bir eksikliğin giderilmesine yardımcı 
olmaktadır. Yerelden veri toplayan Odalarımız ve 
Borsalarımız, bu süreçte üyeleri ile daha yakın temas 
kurmakta, illerde ve sektörlerde yașanan sorunları 
ve üyelerin beklentilerini ortaya çıkarabilmektedir. 

Birliğimizdeki akreditasyon sürecinde üyelerine 
verdikleri hizmet kalitesini artıran Oda ve Borsalarımız, 
illerde alınacak kararlarda inisiyatif kullanabilmekte, aynı 
zamanda yerel politikalar üreterek ekonomik kalkınmada 
da söz sahibi olabilmektedir.

Odalarımız ve Borsalarımızın kurumsal ve yerel veri 
üretim inșasına katkı veren Akademik Danıșmanlarımız, 
TOBB tarafından belirlenen kriterlere göre ildeki (ilçeler 
dahil) tüm Oda ve Borsalarımızın mutabakata varması 
sonucu belirlenmektedir. Akademik Danıșmanlardan 
istenen kriterler ilin sosyo-ekonomik yapısı, ildeki Oda 
ve Borsa sayısı, ildeki üniversite ve öğretim üyesi sayısı 
dikkate alınarak olușturulmaktadır.

Yerel Kalkınmanın Fitilini Ateșlemek İçin 
81 İle 81 Akademik Danıșman
Yerel Kalkınmanın Fitilini Ateșlemek İçin 
81 İle 81 Akademik Danıșman

egitim@tobb.org.tr 312 218 24 00
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17akillikobi.org.tr kobi@tobb.org.tr  312 218 24 31

AKILLI KOBİ
TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜȘÜM PLATFORMU
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Akredite Oda ve Borsalar 
Üyelerine 5 Yıldızlı Hizmet Sunuyor

AKREDİTASYON SİSTEMİ
TOBB, Oda/Borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması, 
üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileștirilmesi, 
geleceğe yönelik planlama kültürünün yerleștirilmesi ve 
kurumsal yönetim ilkelerinin hâkim kılınması amacıyla 
2001 yılında Akreditasyon Sistemi çalıșmalarına 
bașlamıștır.

Bu çerçevede, TOBB, Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve İngiltere Ticaret 
Odası (British Chamber of Commerce) ile ișbirliği 
yaparak; İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en 
iyi uygulamalarını da dikkate alarak, 2001 yılında Oda 
Akreditasyon Modelini geliștirmiș ve 2005 yılına kadar 
projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüștür. 

2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülen 
Akreditasyon Sistemine, 2008 yılında yapılan çalıșmalar 
sonucunda Borsalar da dahil edilmiș ve sistemin adı TOBB 
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiștirilmiștir.

akreditasyon@tobb.org.tr 312 218 24 51

çalıșmalarının değerlendirmesi, bağımsızlık ve tarafsızlık 
ilkesi gereği bağımsız denetçi kurulușların 
gerçekleștirdiği “Belgelendirme ve Belge Yenileme” 
denetimleri ile  Türk Loydu Vakfı İktisadi İșletmesi 
denetçileri ile yürütülmektedir.

Akredite Oda/Borsalar Akreditasyon Kılavuzu’nda yer 
alan Akreditasyon Standardı’nı uygulamakla 
yükümlüdürler. Akreditasyon Standardı 2 ana bölümden 
olușmakta olup, standartta bir Oda/Borsanın akredite 
olabilmesi için sahip olması gereken “Temel Yeterlilik” 
ve üyelerine sunması gereken “Temel Hizmet ” alanları 
bulunmaktadır.

Temel Yeterlilikler bölümü, “Yönetim ve Oda/Borsa 
Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İș 
Planlaması ve Yönetimi, Haberleșme ve Yayınlar, Bilgi 
ve İletișim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlișkileri ve Kalite 
Yönetimi” kriterlerinden olușmaktadır.

Temel Hizmetler bölümü ise, “Oda/Borsaların üyelerine 
sunması gereken İletișim Ağı, Politika ve Temsil; Bilgi, 
Danıșmanlık ve Destek, İș Geliștirme ve Eğitim, 
Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri” kriterlerini 
kapsamaktadır.

2023 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan Yeni 
Akreditasyon Standardında ise; TOBB’un ve 
Oda/Borsaların yaptığı yeni hizmetler ile ilgili sorular, 
“Yeni Nesil Hizmetler” bölümü adı altında yer 
almaktadır. Bu standartla getirilen en önemli yenilik; 
Oda/Borsaların hizmetler bölümünde standartlarının 
tamamen farklılaștırılmıș olmasıdır. Ayrıca, puanlama 
sistemi de yeniden tasarlanmıș, 5, 6 ve 7 yıldız 
kategorileri eklenerek değiștirilmiștir.

Bugüne kadar 278 Oda/Borsa akredite olmuștur. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin nihai hedefi 365 
Oda/ Borsanın Akreditasyon Sistemi gerekliliklerini 
yerine getirmesidir.
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Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyle 
kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile 
özdeșleșmiș bir ürünü gösteren ad veya ișaretlere 
coğrafi ișaret denir. Coğrafi ișaretler,

• Menșe adı,

• Mahreç ișareti,

olarak iki ayrı șekilde değerlendirilmektedir. 

Coğrafi ișaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, 
ișlenmesi ve diğer ișlemlerinin tamamı sınırları 
belirlenmiș coğrafi alanda gerçekleșmek zorunda ise bu 
durumda bulunan coğrafi ișaretlere “menșe adı” denir. 

Ürünün üretimi, ișlenmesi ve diğer ișlemlerinden en az 
biri sınırları belirlenmiș coğrafi alanda gerçekleșmek 
zorunda ise bu durumdaki coğrafi ișaretlere de “mahreç 
ișareti” denir. 

Coğrafi ișaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından farkı, 
tek bir üreticiyi korumak yerine, belirli șartlar altında 
üretim yapan kișileri koruyor olmasıdır. Çünkü coğrafi 
ișaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir 
anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kiși 
veya kișilere bağlanamaz. 

TOBB öncülüğünde Oda ve Borsalarımızın da devreye 
girmesiyle son yıllarda coğrafi ișaretli ürünlerin tescilinde 
önemli mesafeler kat edilmiștir.

Bugün coğrafi ișaret tescili almıș ve bașvuru așamasında 
olan ürünlerin %40’ı tescil ișlemleri Oda ve Borsalarımızca 
yerine getirilmiștir.

COĞRAFİ İȘARETLİ ÜRÜNLER
Yerel Zenginliklerimizi 

Dünya ile Bulușturuyoruz
Yerel Zenginliklerimizi 

Dünya ile Bulușturuyoruz

ci@tobb.org.tr 312 218 21 92
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29312 218 23 85iklim.tobb.org.tr 

İKLİM VE ÇEVRE PORTALI

Özel Sektörü
Yeșil Dönüșüme
Hazırlıyoruz
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31312 218 21 92meslekiegitim.tobb.org.tr meslekiegitim@tobb.org.tr

Mesleki Eğitim 
Geleceğimizdir

Mesleki Eğitim Merkezleri

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün 
yetiștirilebilmesi için Birliğimiz, TOBB ETÜ ve Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında 26 Șubat 2019 tarihinde 
Mesleki Eğitim İș birliği Protokolü imzalanmıștır. 
Protokol kapsamında 81 ilde toplam 100’den fazla 
okul yer almaktadır.

Protokolün yönetim ve ișleyiși merkezde yer alan 
Protokol Danıșma Kurulu ve yerelde her okul özelinde 
olușturulan Protokol Yürütme Kurulları aracılığıyla 
yürütülmektedir.

Protokol kapsamında alan öğretim programlarının ve 
eğitim materyallerinin yabancı dil ağırlıklı olarak 
güncellenmesi; okulların atölye ve laboratuvarlarının 
yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması ve 
desteklenmesi; okullarda Ar-Ge ve Beceri Tasarım 
Atölyelerinin kurularak atölyelerde uygulanacak 
öğretim programlarının hazırlanması ve atölyelere 
temrinlik malzeme sağlanması; öğrencilere staj ve 
burs imkânı sağlanması faaliyetlerinin 
gerçekleștirilmesi hedeflenmektedir.

Protokol kapsamında okullarda eğitimi verilen meslek 
alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel 
becerilerinin geliștirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ile 
yabancı dil yeterliliklerinin artırılması yönünde 
çalıșmalar gerçekleștirilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezleri

Birliğimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı iș birliğinde mesleki 
eğitim merkezi programlarının daha geniș kitlelere 
duyurulması amacıyla 10 Ağustos 2022 tarihinde 
“Mesleki Eğitim Merkezleri İș Birliği Protokolü” 
imzalanmıștır.

Protokol kapsamında sektörde meydana gelen 
gelișmeler ile eğitim sisteminin eș güdümünün 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını 
karșılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ülke 
genelinde TOBB’a bağlı Oda/Borsalar ile mesleki 
eğitim merkezleri ortak çalıșmalar yürütmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM
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iletilmektedir.  

444 95 59
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TIR Karnesi
TIR Sistemi, Gümrük mührü altında uluslararası eșya 
tașımacılığını maksimum kapsamda kolaylaștırmayı 
planlar. Birliğimiz TIR Sisteminin sevk ve idaresi için 
yerli ve yabancı tașımacılara Türkiye’deki Kefil ve 
Garantör Kuruluș olarak hem ülkemizde hem de TIR 
Sözleșmesine üye 70 ülkede yıllık ortalama 15 milyar 
Avro kefalet sağlamaktadır. 

TIR Karnesi dağıtımı hizmeti 17 Odamız vasıtasıyla 
yürütülmektedir. 

Ayrıca, TIR Karnelerinin elektronikleșmesi için en 
önemli adım olan Türkiye ile İran arasında olușturulan 
BMAEK-IRU eTIR Pilot Projesi çalıșmaları kapsamında 
dünyada ilk elektronik garantili tașıma Birliğimiz 
öncülüğünde gerçekleștirilmiștir. 

Geliștirilen TIR EPD sistemi üzerinden tașımacılarımıza 
çok sayıda ülke gümrük idaresine ücretsiz elektronik 
ön beyan gönderme hizmeti sunulmaktadır. 

ATA Karnesi
ATA Sistemi, yurtdıșına geçici olarak eșya götürecek 
gerçek ve tüzel kișilerin kullanımı amacıyla ticareti 
kolaylaștıran bir geçici ithalat/ihracat sistemidir Bu 
kapsamda, Birliğimiz, ATA karneleri basım ve 
dağıtımını gerçekleștirmenin yanı sıra, ATA 
karnelerinin kullanımından dolayı üyelerine yıllık 150 
milyon Avro kefalet sağlamaktadır. 

Türkiye genelinde 22 Oda ile üyelere hizmet 
vermektedir. 

TOBB ATA Karnesi verilerinin elektronik ortamda 
değișimi çalıșmalarına(eATA) entegre olmak adına 
gerekli çalıșmalarını tamamlamıș ve bu konuda 
yürütülen pilot projelere dahil olmuștur.

Geçiș Belgesi
Geçiș belgesi dağıtım hizmeti, Ulaștırma ve Altyapı 

Bakanlığı ile 08.09.1992’de imzalanan ve 
16.04.2010’da yenilenen Protokol kapsamında TOBB 
tarafından yürütülmektedir. Karayolu ile uluslararası 
eșya tașımacılığı yapan nakliye firmalarımızın yabancı 
ülkelerdeki geçișlerinin sağlanması amacıyla kara ve 
deniz sınır kapılarında bulunan 19 büroda geçiș belgesi 
dağıtım hizmeti verilmekte olup TOBB tarafından her 
yıl yaklașık 1,5 milyon geçiș belgesi dağıtılmaktadır. 
Ayrıca, yurtdıșında geçiș belgesi dağıtan tek kuruluș 
olan TOBB, İtalya’nın Trieste Limanında geçiș belgesi 
dağıtımını 2000 yılından bu yana sürdürmektedir.

Tașımacılığımızın yanı sıra dıș ticaretimiz açısından 
önem arz eden geçiș belgelerinin etkin, verimli ve 
kurallara uygun dağıtımı amacıyla 2004 yılından bu 
yana otomasyona sistemleri kullanılmaktadır. Söz 
konusu otomasyon sistemlerinin son sürümü olan 
GEBOS-2, Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı ve Birliğimizin diğer sistemleri ile 
entegrasyon kapsamında faaliyet göstermektedir. 
Diğer taraftan, Bakanlık, dernekler ve firmalara, 
yetkileri dâhilinde GEBOS-2’ye erișim imkânı tanınarak 
iș ve ișlemlerin șeffaf ve güvenli bir sistem içerisinde 
yürütülebilmesi amaçlanmıștır.

Yurtiçi Eșya Tașıma Lisansı (K Belgesi)
K türü yetki belgeleri Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı ve 
TOBB arasında 2005 yılında imzalanan ve 2014 yılında 
yenilenen bir Protokole istinaden, Bakanlığın 13 Bölge 
Müdürlüğüne ilave olarak 69 Oda tarafından 
dağıtılmaktadır.

Verilen hizmet kapsamında yurt içi eșya tașımacılığı 
konusunda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kișilerin 
lisanslanması, araç ilavesi ve düșümü, yetki belgesi 
devri ve değișikliği, adres, unvan, hisse devri gibi ticari 
faaliyetin devamına ilișkin ișlemlerin takibi 
sağlanmaktadır.

TAȘIMACILIK ve LOJİSTİK HİZMETLERİ 
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Sayısal Takograf
Takograf cihazı, karayolu ile tașımacılık yapan 
sürücülerin çalıșma ve dinlenme süreleri ile aracın 
hızını ölçmek amacıyla tasarlanan kayıt cihazıdır. 

Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaștırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol 
uyarınca, karayolu ile yük ve yolcu tașımacılığı yapan 
araçlardaki sayısal takograf cihazında kullanılan sürücü 
kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı, șirket 
kartı ve denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve 
dağıtımı hususunda TOBB yetkilendirilmiș olup; bu 
kapsamda TOBB bünyesinde STAUM - Sayısal 
Takograf Araștırma ve Uygulama Merkezi 
kurulmuștur. TOBB, 81 il ve 82 ilçede yerleșik 167 Oda 
aracılığıyla sektöre hizmet vermektedir. 

Ülkemizde yerli sayısal takograf ve hareket sensörü 
üreticilerine sertifikasyon hizmetleri de TOBB 
tarafından verilmektedir. 

Sayısal takograf sürücü kartlarında ve araç 
ünitelerinde çalıșma ve dinlenme süreleri bașta olmak 
üzere kaydedilen verilerin toplanarak, analizi projesi ile 
karayolu tașımacılığı yapan yük ve yolcu firmaları 
arasında haksız rekabetin önlenmesi ve sürücülerin 
eșit ve daha iyi koșullarda çalıșmaları 
hedeflenmektedir. Söz konusu proje ile sürücü 
yokluğuna ilișkin yașanan problemlere çözüm 
sağlanmasının yanı sıra zor șartlarda yapılan yol kenarı 
denetimlerinin iyileștirilmesi ve kamu kaynaklarının 
verimli kullanılması amaçlanmaktadır. kullanılması 
amaçlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Tașımacılığı (ADR)
Birleșmiș Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
bünyesinde 1968 yılında yürürlüğe giren Tehlikeli 
Maddelerin Karayollarında Uluslararası Tașınması 
Sözleșmesi’ne (ADR) ülkemiz, 2010 yılında taraf 
olmuștur. 

Birliğimizin iștiraki TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ș. 
ișbirliğiyle ve Ulaștırma, Denizcilik ve Habercilik 
Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Tașımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü eğitim ihtiyaçları 
karșılanmakta ve sektör paydașlarına talep edilen 
eğitimler konusunda gerekli hizmet sağlanmaktadır.

Uluslararası paydașlarla uluslararası platformlarda 
eșgüdüm içerisinde çalıșmalar TOBB tarafından takip 
edilmekte ve iyi uygulama örnekleri ülkemize 
yansıtılmaktadır. 

IRU (Uluslararası Karayolu Tașımacılar Birliği)
TOBB üyesi bulunduğu IRU’nun 2018-2020 dönemi 
için Yönetim Kurulu Üyesi olmuștur. 2020 yılında 
TOBB; IRU’nun ilk kadın bașkan yardımcılığı unvanını 
almıștır,   2022-2024 dönemi için de IRU’nun Bașkan 
Yardımcılığı görevine yeniden seçilmiștir. Dünya 
çapında yerleșik üyeleri nezdinde prestijli bir temsil ve 
lobi gücü sağlayan IRU, BMAEK çatısı altında 
yürütülmekte olan TIR Sözleșmesi bașta olmak üzere 
lojistik sektörünün menfaatlerinin korunmasına 
yönelik girișimlerde bulunmaktadır. 

TAȘIMACILIK ve LOJİSTİK HİZMETLERİ 



38

39

Sanayiye girdi teșkil eden tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin  ticaretinin kolaylaștırılması ve fiyat 
hareketlerinin takibinin sağlanması amacıyla Ticaret 
Borsaları Bilgi Sistemi web sayfası olușturulmuștur. 
Sayfa, fiyat bilgilerinin ürüne borsaya göre ve bölgeler 
itibariyle günlük, aylık ve yıllık olarak izlenmesini 
sağlamaktadır. Herhangi bir ürüne ait ișlem tarihi, en 
az fiyat, en çok fiyat, ortalama fiyat, ölçü birimi (kg, ton 
vb.), toplam ișlem miktarı (kg, ton vb.), toplam ișlem 
tutarı (TL), toplam ișlem adeti (adet) bilgileri 
yayınlanmaktadır.

Ayrıca borsalar düzeyinde ișlem hacimleri, ihale 
duyuruları, bölgelere göre dağılımları, yönetici iletișim 
bilgileri itibariyle erișilmesini kolaylaștırmaktadır. 
Bunun yanında ürünlerin teknik özelliklerine erișim 
imkanı sağlanmaktadır.

Ticaret Borsalarında ișlem birliğinin sağlanması, 
yapılan tescil ișlemleri neticesinde ürün fiyat takibinin 
kolaylașması için Gelir İdaresi Bașkanlığı'na entegre 
çalıșan TİBOS (Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi) 
kapsamında 53 tane Ticaret Borsamız bu programı 

kullanmaktadır. Programı kullanan Ticaret Borsaları, 
laboratuvar hizmetlerini ve Elektronik satıș salonu 
hizmetini bu program kapsamında verebilmektedir. 

Program kapsamında verilen hizmetler arasında, 
  Tescil ișlemlerine ilișkin alım/satım veya tescil bazlı iki 
tarih arası raporlama
  Borsa bazlı (İlgili Borsada yapılan bütün tesciller)
  Ürün bazlı (Bir ürün ile ilgili Türkiye genelinde yapılan 
tescillerin ürün, miktar, fiyat bilgileri)
  Borsaya göre ürün/miktar/fiyat bazlı (İlgili Borsada bir 
ürün bazında yapılan tesciller)
  İl/ilçe bazlı (Belli bir il veya ilçedeki ürün, miktar, fiyat 
bilgileri) bulunmaktadır.

Bugün 27 tane ticaret borsamızda elektronik satıș 
salonu bulunmaktadır.
21 adet ticaret borsamızın yetkili sınıflandırıcı 
laboratuvarı bulunmaktadır.
21 tane ticaret borsamızın lisanslı depo yatırımı için 
kuruluș izni bulunmaktadır. Bunlardan 14 tanesi lisans 
alıp tarım sektörüne hizmet etmeye bașlamıștır.

odaborsa@tobb.org.tr 312 218 24 70 - 73
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Türk İș Dünyasının
Etkinlik Portalı TOBB Akademi, Türk iș dünyasının çatı kurulușu olan 

TOBB’a bağlı 365 Oda/Borsanın organ üyeleri ve 
çalıșanları ile birlikte KOBİ’lerin de içinde bulunduğu 
çok geniș bir yelpazeye hizmet etmek amacıyla 
kurulmuștur. Tüm bu kesimlerin sürdürülebilir 
kalkınma hedefinin temelini olușturan eğitimlerle 
üyelerini destekleyen çalıșmalar yürüten TOBB 
Akademi, ekonomik ve sektörel gelișmelere paralel ve
zenginleștirilmiș içerikle desteklenmiștir. Kullanıcı 
özelinde içeriklere erișim sağlayarak bireysel gelișimin 

takip edilmesine imkan verilmiștir. Bu sayede TOBB 
Akademi üyeleri aradıkları her içeriğe her an ve her 
yerden ulașabilmektedir.

Herkese açık eğitimler ve webinarların yanı sıra 
Oda/Borsa ve TOBB bünyesindeki görevlere yönelik
özel programlar da portal üzerinden takip 
edilebilmektedir. Sertifikalı programların sonunda 
düzenlenen dijital imzalı sertifikalar blok zincir 
yazılımları ile desteklenmektedir.

TOBB AKADEMİ
TÜRK İȘ DÜNYASININ ETKİNLİK PORTALI
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Reel Sektöre İlișkin Tüm Verileri 
Okumanızı Sağlıyoruz

Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelișmeler 
takip edilerek, bunlarla ilgili olarak üyelerimizin ve 
kamuoyunun beklentilerine cevap verilmekte, kaliteli ve 
güvenilir raporlar ve istatistiki veriler hazırlanmaktadır. 
Bu amaçla hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor, Bilgi Notları, 
Yönetici Özetleri ve Ekonomik Göstergeler kamuoyuna 
sunulmaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor

5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince her yıl Mayıs ayında 
yapılan genel kurulda açıklanmakta ve kamuoyuna 
sunulmaktadır. Raporda ait olduğu yıla ilișkin dünya ve 
Türkiye ekonomisinin gelișimi ile ilgili ayrıntılı tablo ve 
grafik bazında bilgiler yer almakta, ayrıntılı bir ekonomik 
değerlendirme yapılmaktadır. 

Bilgi Notları ve Yönetici Özetleri

Üyelerimizi ve kamuoyunun temel makro ekonomik ve 
sosyal alandaki 17 konu bașlığında kısa ve güncel olarak 
bilgilendirmek için hazırlanmaktadır.

Haftalık Ekonomik Göstergeler

Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelișmeleri 
izleme ve değerlendirme imkanı vermek amacıyla 
hazırlanan, önemli makroekonomik ve sosyal istatistiki 
bilgileri içeren “Ekonomik Göstergeler” haftalar itibarıyla 
güncellenmektedir. 

TOBB HEB
TOBB HAFTALIK EKONOMİ BÜLTENİ

kobi@tobb.org.tr 312 218 24 30
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından ülkemizde girișimcilik potansiyelinin 
geliștirilmesi ve girișimcilerimizin daha donanımlı 
hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve 
girișimcilik kültürünün
gelișmesine öncülük etmek üzere 2007 yılında 
TOBB Kadın Girișimciler Kurulu, 2009 yılında ise 
TOBB Genç
Girișimciler Kurulu kurulmuștur.

TOBB Koordinasyonunda Oda/Borsalar 
bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın 
Girișimciler Kurulu ve TOBB Genç Girișimciler 
Kurulu 81 ilde teșkilatlanmasını tamamlamıștır. 

Kurul üyeleri, kendi sahalarında lider konumda 
olan iș
insanları profesyonel yöneticiler, girișimcilik 
konusunda akademik çalıșma yapan 
akademisyenler ile bu sahada bölgesel ya da 
ulusal ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum 
kurulușu yöneticilerinden ve girișimciliği 
destekleyen kamu kurum ya da kurulușu 
temsilcilerinden olușmaktadır.

TOBB Kadın Girișimciler Kurulu Bașkanı, OPET 
Petrolcülük A.Ș. Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi 
Nurten Öztürk, TOBB Genç Girișimciler Kurulu 
Bașkanı ise Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu 
Bașkanı Ali Sabancı’dır. 

Birliğimiz Bașkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu her iki 
kurulun da onursal bașkanıdır. 

Ülkemizin en geniș girișimci ağını olușturan 
kurullarımız, 15 bini așkın üyesi ile girișimcilik 
ekosisteminin öncüsü konumundadır. 

Türkiye genelinde; g3 (Geleceğin Gücü 
Girișimciler) Forum, Teknoloji Bulușmaları, 
Geleceği Yazan Kadınlar, Sınırları Așan KOBİ’ler, 
Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay, İșimiz 
Temiz ve Kız Kardeșim gibi birçok farklı proje,

Yerelde; rol model bulușmaları, mentorluk ve 
danıșmanlık projeleri, start-up yatırımcı 
bulușmaları, üniversitede girișimci kulüpleri 
olușturulması gibi etkinlikler yürütülmektedir.

Kimler Üye Olabilir?

İl Kuruluna üye olacak girișimcilerin, ticaret siciline 
kayıtlı, gerçek kiși tacir veya tüzel kișilerin ortağı, 
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü 
veya murahhas azası olması gerekir. Ayrıca, o ilde 
bulunan bir fakülte, yüksek okul ya da enstitüde, 
girișimcilik konusunda çalıșmalar yürüten 
üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya 
öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık 
uyandıran diğer gerçek kișiler de “İl Kurul Üyesi” 
olarak belirlenebilir. 

TOBB Genç Girișimciler Kurulu üyeliği için 40 
yașından
gün almamıș herkes bașvuru yapabilir. TOBB 
Kadın Girișimciler Kurulu üyeliği için ise bir yaș 
sınırı bulunmamaktadır.

312 218 24 92-94-98 



46

47



48

49312 218 24 21–22–23–32



50

51



52

53sanayi.tobb.org.tr sanayi@tobb.org.tr 312 218 24 10

Tedarikçi Tabanı
Olușturmada
Çözüm Ortağı

Ülkemiz KOBİ’lerin büyük ișletmelere tedarikçi 
olmalarını sağlamak, bu yolla büyük ișletmelerin 
tedariklerinde ülkemizde üretilen ürünleri kullanmaya 
yönlendirerek cari açığın azaltılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla “TOBB Tedarikçi Geliștirme 
Programı” gerçekleștirilmektedir.

TOBB Tedarikçi Geliștirme Programı’nda büyük 
ișletmeler, kendisine tedarikçi olabilecek KOBİ’ler ile 
tanıștırılmakta ve böylelikle ülkemiz KOBİ’lerinin büyük 
ișletmelere tedarikçi olması sağlanmaktadır.

Program çerçevesinde, programa katılmak isteyen 
büyük ișletmenin ülkemizden tedarik edebileceği 
ihtiyaçları belirlenmekte, ardından TOBB Sanayi 
Veritabanı’ndaki veriler yardımıyla bu ihtiyaçları 
karșılayabilecek potansiyel üreticiler tespit 
edilmektedir.

Potansiyel üreticilerin tespitinin ardından, büyük 
ișletmenin satın alma politikaları ile yerlileștirme 

çalıșmalarının anlatıldığı bir bilgilendirme etkinliği 
düzenlenmekte, bu etkinliğin sonrasında ürün bazında 
B2B görüșmeler organize edilerek, büyük ișletmeler ile 
potansiyel tedarikçiler arasında bir iletișim kanalı 
olușturulmaktadır.

B2B görüșmelerin ardından, tedarikçi olabilecek 
firmalar büyük ișletme ile sözleșme sürecine 
alınmakta, sözleșme sürecinin ardından tedarik süreci 
bașlamaktadır.

Sözleșme sürecine alınamayan KOBİ’lerin ise 
eksiklikleri tespit edilmekte, bu eksikliklerin giderilmesi
için eğitim ve rehberlik faaliyetleri verilmekte, ayrıca 
ilgili KOBİ devlet desteklerine yönlendirilmektedir.

2021 yılından bu güne kadar CERN, Vodafone, Turkcell, 
Aselsan ve Akkuyu Nükleer Santrali ile TOBB Tedarikçi 
Geliștirme Programı gerçekleștirilmiș, bu kapsamda 
birçok KOBİ’nin ilgili ișletmelere tedarikçi olması 
sağlanmıștır.

TOBB TEDARİKÇİ GELİȘTİRME PROGRAMI
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Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 
100 Șirketini Dünya Ligine Çıkarıyoruz

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 
100 Șirketini Dünya Ligine Çıkarıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araștırma Vakfı (TEPAV) ile 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
ișbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen șirketlerini 
belirlemek üzere, 2011 yılından beri TOBB Türkiye 100 
yarıșması düzenlenmektedir.

TOBB Türkiye 100 ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
șirketlerin bașarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek, 
bașarı öykülerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel 
basında yer almasını sağlayarak doğru iș ortaklarına 
ve yeni müșterilere ve yatırımcılara erișimlerini 
kolaylaștırmak amaçlamaktayız.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen șirketlerinin hikayeleri, 
gençleri girișimci olmaya teșvik etmektedir. TOBB 
Türkiye 100 sayesinde șirketlerini hızla büyütmeyi 
bașaran girișimcilerin bașarı öykülerinin geniș kesimler 
tarafından bilinir hale gelmektedir.

Türkiye 100 yarıșmasında dereceye giren șirketler 
tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit 
edilmektedir. Satıș gelirleri artıș hızının temel performans 
kriteri olduğu değerlendirmelerde, en yüksek satıș 
gelirleri artıș hızını yakalayan șirket birinciliği almaktadır.

Bașvurular ücretsiz olup, turkiye100.tobb.org.tr adresi 
üzerinden yapılmaktadır.

TOBB Türkiye 100 listesinde yer almak için yapılacak 
bașvuru kapsamında verilecek tüm bilgiler gizli 
tutulmakta, TOBB Değerlendirme Kurulu dıșında kimse 
bu bilgilere erișememektedir.

TOBB TÜRKİYE 100

turkiye100@turkiye100.org turkiye100.tobb.org.tr 312 218 24 30
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Sektörlerimizin Sorunlarına 
Mutfakta Çözüm Buluyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 
sanayileșmeyi ve sektörel politikaları geliștirmek 
amacıyla 65 sektör meclisi olușturulmuștur. Meclislerde 
ilgili sektörün önde gelen șirketleri üye olarak yer 
almaktadır. Meclisler, sektörün gelișimini engelleyen 

kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ortak 
görüșler olușturmaktadır. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri 
aynı zamanda  üyeleri olan kamu kurumu temsilcileriyle 

  rötkes lezö-umak rib nașılaç niçi ümüzöç nıralnuros
istișare mekanizmasıdır.

TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ

Türkiye Sektör Meclisleri Listesi
• Ambalaj Meclisi
• Biyoteknoloji Meclisi
• Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi
• Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
• Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi
• Demir ve Demirdıșı Metaller Meclisi
• Denizcilik Meclisi
• Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi
• Doğalgaz Sektör Meclisi
• Döküm Sanayi Meclisi
• Eğitim Meclisi
• Enerji Meclisi
• E-Ticaret Meclisi
• Fuarcılık Meclisi
• Gıda Sanayi Meclisi
• Girișim Sermayesi Meclisi
• Hayvancılık Meclisi
• İçecek Sanayi Meclisi
• İklimlendirme Meclisi
• İlaç Sanayi Meclisi
• İnșaat Müteahhitleri Meclisi
• Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meclisi
• Karayolu Yolcu Tașımacıları Meclisi
• Kimya Sanayi Meclisi
• Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi
• Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi
• Kreatif Endüstriler Meclisi
• Kuyumculuk Sanayi Meclisi
• İnșaat Müteahhitleri Meclisi
• Madencilik Meclisi

• Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
• Medikal Meclisi
• Medya ve İletișim Meclisi
• Mobilya Ürünleri  Meclisi
• Orman Ürünleri Meclisi
• Otomotiv Sanayi Meclisi
• Otomotiv Ticaret Meclisi
• Otomotiv Yan Sanayi Meclisi 
• Patent ve Marka Vekilleri Meclisi
• Perakendecilik Meclisi
• Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi
• Sağlık Kurumları Meclisi
• Savunma Sanayi Meclisi
• Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi
• Serbest Bölgeler Meclisi
• Sermaye Piyasası Meclisi
• Seyahat Acenteleri Meclisi
• Sıvılaștırılmıș Petrol Gazı (LPG) Meclisi
• Sigorta Acenteleri Meclisi
• Sivil Havacılık Meclisi
• Tarım Meclisi
• Teknik Müșavirlik Meclisi
• Tekstil Sanayi Meclisi 
• Telekomünikasyon Meclisi 
• Toprak Sanayi Meclisi
• Turizm Meclisi
• Ulaștırma ve Lojistik Meclisi
• Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi
• Yazılım Meclisi
• Yüksek Öğretim Meclisi
• Züccaciye Meclisi

sektor@tobb.org.tr 312 218 24 81
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Bugün 2 binden fazla firmamızın takip ettiği CERN’de 
açılan teknolojik ve katma değerli ișlerde, 226 firmamız 
31 milyon dolarlık teknolojik ihalelere katıldı, 24 
firmamız 50’den fazla sipariș alarak iș hacmimiz 6,3 
milyon dolara ulaștı, firmalarımızın ikinci veya üçüncü 
olduğu ișler ise 12 milyon dolar oldu.
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Yeșil
Dönüșüm
Projesi

Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeșil 
Mutabakatı Belgesi ile Avrupa 2050 yılında ilk karbon-
nötr kıta olmayı hedeflemektedir. Avrupa Yeșil 
Mutabakatı, Avrupa Birliğinin bütün sanayisini 
dönüștürmeyi gerektiren bir yeșil büyüme stratejisidir. 
Ülkemiz 2053 yılını net sıfır emisyon hedefi olarak 
belirlemiștir. 2053 net sıfır emisyon hedefi 
doğrultusunda, ülkemiz karbon emisyonlarında büyük 
oranda etkili olan sanayi ișletmelerinin tüketimleri 
kaynaklı emisyonlarını kontrol altına alması 
gerekmektedir. İșletmelerin karbon emisyonlarının 
toplamı Karbon Ayak İzlerini olușturmaktadır. Karbon 
emisyonu; fosil yakıt kullanımı, ormanların tahribatı, 
sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve 
hayvancılık sonucunda olușur. Karbondioksit ve 
dıșındaki diğer gazlar da CO2 eșdeğerine çevrilerek 
hesaplanır, bu değerlerin toplamı karbon emisyonunu 

verir. Karbon emisyonu konusunda dünyada 
ișletmelerin üretimlerini, ticaretini ve dolayısıyla 
rekabetçiliğini etkileyecek önlemler alınmaya 
bașlamıștır.

Bu kapsamda ülkemizdeki ișletmelerin karbon 
emisyonlarının bir yazılım aracılığıyla ölçülmesi için 
Birliğimiz bünyesinde bir yeșil dönüșüm projesi 
bașlatılmıștır. Bu projeyle, ișletmeler belirledikleri 
temsile yetkili kișiler için açılan platform hesabı ile 
tüketim verilerini platforma girerek, karbon 
emisyonlarını düzenli aralıklarla hesaplayıp takip 
edebilmekte ve yeșil finansmana erișim konusunda 
avantaj sağlamaktadırlar.

TOBB KARBON EMİSYON YÖNETİM PLATFORMU
YEȘİL DÖNÜȘÜM PROJESİ
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Üyelerimizin 
Yurtdıșı İșbirlikleri İçin 
Altyapı Olușturuyoruz

Üyelerimizin 
Yurtdıșı İșbirlikleri İçin 
Altyapı Olușturuyoruz

TOBB, 20 yılı așkın süredir firmalarımızın yurt dıșına 
açılmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamdaki 
çalıșmaların tümü online olarak yürütülmektedir. 
Firmaların mal, hizmet alım/satım talepleri ile 
ișbirliği teklifleri, yurt dıșındaki potansiyel firmalara 
ulaștırılmakta, öte yandan yurt dıșından gelen ișbirliği 
talepleri ile ihale ilanları firmalara duyurulmaktadır.

Ticari ve teknik konularda uluslararası ișbirliği yapmak 
isteyen firmalar, pazar araștırmalarında bu hizmetlerden 
yararlanmaktadır. Duyuru sistemi 3 bölümden 
olușmaktadır.  

1) Türkiye’den İșbirliği Teklifleri Sistemi

Bu sisteme üye olan firmalar, mal ve hizmetleriyle ilgili 
ișbirliği tekliflerini tüm dünyaya duyurabilmektedirler. 
Firmaların İngilizce olarak sisteme girmiș olduğu 
teklifler  kontrol edildikten sonra onay ișlemleri yapılarak 
yayınlanmaktadır. İșbirliği tekliflerinden olușturulan aylık 
bültenler, yurt dıșındaki ilgili iș çevrelerine duyurulması 
için her ay bașta ticaret ve sanayi odaları olmak 
üzere 2.700’ü așkın ekonomi ve ticaret kurulușuna 
gönderilmektedir.

2) Dünyadan İșbirliği Teklifleri Sistemi

Yurt dıșındaki firmalardan gelen mal ve hizmet 
talepleri ve ișbirliği teklifleri  Türkçeye çevrilmekte ve 
sitede yayımlanmaktadır. Duyurusu yapılan ișbirliği 
teklifleri, tarih aralığı, firma adı, ülke ve sektör bazında 
sorgulanabilmektedir. Öte yandan abonelikle ilgili 
bilgilerini kaydeden firmaların sektörleriyle alakalı yeni 
gelen ișbirliği teklifleri otomatik olarak e-mail adreslerine 
gönderilmektedir.

3) İhale, Özelleștirme ve Yatırım Projeleri Sistemi
Yurt dıșındaki kurulușlardan gelen çeșitli sektörlere ait 
ihale ve özelleștirme ilanları, sistemin Süreli İhaleler 
kısmında duyurulmaktadır. Özelleștirme ve Yatırım 
Projeleri kısmında ise, süreli olmayan ihale bilgileri, 
özelleștirme ilanları, yatırım projeleri, uzun vadeli 
kalkınma (altyapı/konut/ulaștırma vb.) programları 
ve uluslararası yatırım konferansı gibi etkinlikler 
duyurulmaktadır. Bu sistemde de bulunan “Abonelik 
Servisi” özelliği sayesinde, yapılan ihale duyuruları 
otomatik olarak üye firmaların e-posta adreslerine 
gönderilmektedir.

ULUSLARARASI İȘ İMKÂNLARI 
DUYURU SİSTEMLERİ

tobb2b.org.tr 312 218 22 29-23 27
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YOİKK Platformu kamu-özel sektör ișbirliğinde 
yatırım ortamına ilișkin yatırımcıların 
karșılaștıkları sorunların tespit edilmesi ve eylem 
planı dahilinde sorunların çözüme 
kavușturulmasını amaçlayan özel bir platformdur.

Yatırım Ortamının İyileștirilmesi Koordinasyon 
Kurulu (YOİKK), kamu ve özel sektör 
temsilcilerinden olușmaktadır. YOİKK 
platformunda özel sektör TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, MÜSİAD ve DEİK tarafından temsil 
edilmektedir.

YOİKK kapsamında özel sektör sekretarya 
faaliyetlerini de yürütmekte olan TOBB, Oda ve 
Borsalar, Sektör Meclisleri ile ilgili iștiraklerin 
yatırım ortamına yönelik karșılaștıkları sorunları 
ve çözüm önerilerini derleyip, eylem planı haline 
getirmektedir.

Bu eylem planları, TOBB ev sahipliğinde 
düzenlenen ve YOİKK paydașı diğer özel sektör 
kurulușlarının da katılımıyla gerçekleștirilen 
toplantılarda ele alınmaktadır. 

Gerçekleștirilen toplantılarda belirlenen eylem 
önerileri, YOİKK Yönlendirme Komitesi 
toplantısında sunulmakta ve sonrasında 
Cumhurbașkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY 
bașkanlığında gerçekleștirilen toplantıda 
kamuoyuna duyurulmaktadır.
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ULUSLARARASI ARENADA TOBB
TOBB, Türk iș dünyasını uluslararası arenada en yetkin șekilde temsil ediyor
•Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 2012-2018 dönemlerinde 2 dönem ICC Yönetim Kurulu Üyeliği

•Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyesi

•Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Bașkan Vekili

•İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Bașkan Vekili

•Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Bașkan Yardımcısı

•Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Yönetim Kurulu Üyesi

•Türk Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı

•Ekonomik İșbirliği Teșkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) Bașkan Yardımcısı

•Balkan Odaları Birliği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi

•İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) Onursal Bașkanı

•D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (D-8 FCCI) Dönem Bașkanı

•Türkiye Afrika Odası (TAC) Eș-Bașkanı

•Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Kurucusu

•Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Kurucusu

•Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI)-Kurucu Üyesi

•Türkiye-AB Karma İstișare Komitesi (KİK) Eș Bașkanı

•Kudüs Tahkim Merkezi (JAC) Bașkanı

•OECD İș ve Sanayi Danıșma Komitesi (BIAC) Yönetim Kurulu Üyesi

•Birleșmiș Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danıșmanlık Statüsü

•Birleșmiș Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Bağlı Üyeler - Bașkan Yardımcısı

•Birleșmiș Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) - Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danıșma Kurulu Üyesi

•Birleșmiș Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP IICPSD) İcra 
Kurulu Üyesi

•İber-Amerika Ticaret Odaları Birliği (AICO)- Gözlemci ve Onursal Üye, Stratejik Ortak, Türkiye Temsilcisi

•GS1 Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi

•Uluslararası Karayolu Tașımacılığı Birliği (IRU)

•Türk-Arap Ticaret Odası Eș Bașkanı

•Karadeniz Ekonomik İșbirliği Karayolu Tașıma Dernekleri Birliği Bașkanı

TOBB Bașkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ile Türkiye’nin örgütlü sivil 
toplum temsilcilerini bir araya getiren bir olușum olan Türkiye-AB Karma İstișare 
Komitesi (KİK) Eș Bașkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye - AB Karma İstișare Komitesi (KİK), Türkiye’nin AB ile ilișkilerinin temelini 
olușturan 1963 tarihli Ankara Anlașması’nın; taraflar arasındaki ișbirliği ve 
temasların kolaylaștırılmasını, AB ile geliștirilecek diyalogun Türkiye’deki 
muhataplarının kurumsallaștırılmasını ve bu çerçevede bir yapılanmaya 
gidilmesini öngören 27’nci maddesine istinaden, 16 Kasım 1995 tarihinde 
olușturulmuștur. 

TOBB Bașkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılından itibaren, 43 ülke ve 20 
milyondan fazla ișletmeyi kapsayan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde 
(EUROCHAMBRES) Bașkan Yardımcısı ve 2015 yılı itibariyle ise daimi Bașkan 
Vekili’dir.  

TOBB, EUROCHAMBRES’a kurulușundan 8 yıl sonra, 1966 yılında ‘kurucu üye’ 
statüsüyle üye olmuștur. TOBB Bașkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılı itibariyle 
3 dönem EUROCHAMBRES Bașkan Yardımcılığı görevine seçilmiștir. 2015 yılı 
Genel Kurulu’nda yapılan seçimde ise Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile daimi Bașkan 
Vekilliği’ne seçilmiștir.  

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 124 ülkeden 14 bin Oda ve 100 binden fazla 
șirketin üye olduğu dünyanın en büyük iș camiası kurulușudur. TOBB Bașkanı Sn. 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2012-2018 yılları arasında ICC’nin Yönetim Kurulu üyeliği
görevinde bulunmuștur.

TOBB Bașkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu 2009 yılından beri 57 İslam ülkesinin 
üye olduğu, İslam İșbirliği Teșkilatı’nın (İİT) özel sektör çatı kurulușu olan İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) Bașkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

1966 yılında kurulan Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun 
(CACCI) Asil Üyeleri arasında, 27 Asya ve Batı Pasifik ülkesinden 29 Ulusal Oda 
bulunmaktadır,   Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında TOBB’un üyesi olduğu 
CACCI’nin 2014 yılından beri Bașkan Yardımcılığını yürütmektedir.
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TOBB ve Arap Odalar Birliği (UAC) tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde kurulan 
“Türk-Arap Odası (TAC)” , Türkiye ve Arap ülkelerinde yeni yatırım olanakları ve 
özel sektör arasında ișbirliği alanlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 
kurulmuștur. Söz konusu odanın Türk tarafı Bașkanlığını Birliğimiz Bașkanı Sn. 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Arap tarafının bașkanlığını UAC dönem Bașkanı olan 
Yemen Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Bașkanı  Mohammed Abdu Saeed 
yürütmektedir.

Coğrafi İșaretli ürünlerimizin ülkemizde tescili yapıldıktan sonra uluslararası 
platformlara tașınabilmesi için yarar sağlayacağı düșünülen ORIGIN’ne 
(Uluslararası Coğrafi İșaretler Ağı Örgütü) Birliğimizce Eylül 2015 yılında üye 
olunmuștur.

Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde coğrafi ișaretli ürünlerin gelișmesini 
hedef alan ORIGIN 2003 yılında Cenevre’de kurulmuș olup, 40 ülkeden 400 
üyesi bulunmaktadır. Söz konusu üyeliğin devamında Birliğimiz tarafından 
Türkiye temsilciliğinin alınması ile coğrafi ișaretlerin etkin kullanılması ve Oda/
Borsalarımızın üyelik sürecinin kolaylaștırılması da sağlanacaktır.

TOBB Onursal Üyesi Bulunduğu BSEC-URTA’nın (Karadeniz Ekonomik İșbirliği 
Karayolu Tașıma Dernekleri Birliği) 2017-2020 Dönem Bașkanı olmuștur. Üye 
ülkeler nezdinde prestijli bir temsil ve lobi gücü sağlayan BSEC-URTA (Karadeniz 
Ekonomik İșbirliği Karayolu Tașıma Dernekleri Birliği) 1992’den bu yana Karadeniz 
Ekonomik İșbirliği bünyesinde devam eden hükümetler düzeyindeki çok taraflı 
ișbirliğine özel sektör katkısı yapmaktadır. 

TOBB – ABD Ticaret Odası İșbirliği / ABD Ticaret Odası Bölge Ofisi

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilișkilerin geliștirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla Birliğimiz ile ABD Ticaret Odası arasındaki ișbirliği 2012’den 
itibaren imzalanan mutabakat zaptlarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda, 
ABD Ticaret Odası tarafından İstanbul Bölge Ofisi açılmıștır.

TAC

Vașington Temsilciliği

TOBB Vașington Temsilciliği

Birliğimizce 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu”nun 56/h maddesi çerçevesinde Vașington’da bir Daimi 
Temsilcilik kurulmuștur. Kurulan Temsilciliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti 
yasaları kapsamında kurulmuș olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi’nin 
maksat ve amaçlarını Amerika Birleșik Devletleri’nde temsil ve takip etmek, 
Türk ișletmelerini ve sanayini ABD’de tanıtmak ve Türk-Amerikan ekonomik 
ilișkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak süreli yayınlar, broșürler, 
kitaplar çıkarmak ve dağıtmak, forumlar, seminerler, oturumlar ve benzeri 
toplantılar  yapmaktır.

TOBB Brüksel Temsilciliği

TOBB Brüksel Daimi Temsilciliği’nin görevleri arasında, TOBB’u EUROCHAMBRES 
nezdinde temsil etmek, EUROCHAMBRES faaliyetlerine aktif katılımını 
sağlamak; lobi ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde AB kurum ve kurulușları 
ile etkin iletișim ve koordinasyonu sağlamak; AB içindeki gelișmeleri yakından 
takip ederek bilgi akıșını sağlamak; Birlik ilișkilerini geliștirmek, yeni projeler 
üretilmesine katkı sağlamak, AB fon ve kaynaklarının daha etkin ve yaygın 
bir șekilde kullanılmasına katkı sağlamak; Türkiye’nin sunduğu imkanların 
tanıtılmasına ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekilmesi çalıșmalarına katkı 
sağlamak ve AB ile Türkiye arasındaki iș ilișkilerinin ve sivil toplum diyaloğunun 
geliștirilmesi yönünde çalıșmalar yapmak bulunmaktadır.

Brüksel Temsilciliği
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GS1; ürünlerin üzerine basılan barkod numarası 
bașta olmak üzere; ürünleri, firmaları, tașıma 
birimlerini tekil olarak tanımlamaya ve tedarik 
zinciri üzerindeki ürün alıșverișini izlemeye 
yönelik farklı standartlar ve çözümler 
geliștirmektedir. Hızlı tüketim malları, sağlık, taze 
gıda, ulaștırma ve lojistik sektörleri bașta olmak 
üzere savunma, ağır sanayi gibi farklı sektörlere 
de tanımlama, veri toplama ve veri paylașımına 
yönelik çözümler sunulmaktadır.

Uluslararası GS1 organizasyonunun 117 üye 
organizasyonundan biri olan GS1 Türkiye; GS1 
sisteminin ülkemizde uygulanması ve 
yaygınlaștırılması yönünde faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

1988 yılından itibaren TOBB Global Standartlar 
Müdürlüğü altında hizmet veren GS1 Türkiye; 22 
Eylül 2016 tarihinden itibaren TOBB’un kurucusu 
olduğu GS1 Türkiye Vakfı altında hizmet vermeye 
bașlamıștır. GS1 sistemine üye olan firmalara 
verilen GS1 firma önekleri ile GS1 standartlarında 
tanımlanan ticari ürünlerin, lokasyon ve 
demirbașların hızlı ve doğru bir șekilde bilgi 
sistemlerine aktarılmasına yönelik danıșmanlık 
hizmeti sağlayan GS1 Türkiye; Dünyadaki 9’uncu 
GS1 Küresel İzlenebilirlik Denetim organizasyonu
olarak firmalara ve kamu kurumlarına GS1 
izlenebilirlik çözümlerine ilișkin danıșmanlık 
hizmeti vermektedir.

GS1 Türkiye’nin sunduğu hizmetlerden biri GEPIR
veritabanıdır. Web ya da mobil üzerinden 
erișilebilen GEPIR üzerinden, GS1 sistemine 

uygun olușturulmuș barkod numaraları (GTIN), 
lokasyon numaraları (GLN) ve tașıma birimi 
numaraları (SSCC) ile sorgulama yapılması ve tüm 
dünyadaki GS1 üyesi firmaların iletișim bilgilerine
ulașılması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan GS1 Türkiye, 2015 yılında 
kullanıma sunduğu TOBBsenkron GDSN sertifikalı 
veri havuzu hizmeti kapsamında; satınalma, stok, 
sevkiyat gibi pek çok operasyonda kullanılan ürün 
adı, marka adı, barkod numarası, paket boyutu, 
gramajı, lot/parti numarası, minimum sipariș 
miktarı, koli içindeki adet miktarı ve benzeri 
bilgilerin tedarik zinciri üzerinde ticari ilișki içinde 
olan firmalar (üreticiler, dağıtıcılar, perakendeci ve 
e-perakendeciler) arasında doğru ve güncel 
olarak paylașılmasını sağlamaktadır.

GS1 Barkod numarası tașıyan ürünlerin katoloğu 
olarak kullanılan Activate hizmetini 2019 yılında 
kullanıma sunan GS1 Türkiye, üye firmalarının 
ürün bilgilerini 117 ülkede görünür kılmakta; aynı 
yıl bașlattığı Verified by GS1 hizmeti ile satıș 
noktalarının barkod numarasını doğrulamasını 
sağlamaktadır.

Gerek tedarik zinciri üzerindeki operasyon 
maliyetlerinin azaltılması ve etkinliğin artırılması, 
gerekse son tüketiciye erișim kanallarının 
çoğaltılması ve sunulan bilginin zenginleștirilmesi 
açısından farklı çözümler sunan GS1 Türkiye, 
firmalarımızın karșılaștığı sorunları azaltmaya ve 
dijital dönüșümü sağlamaya yönelik danıșmanlık 
hizmetleri sunmaktadır.
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İstanbul’un İș ve Fuar Merkezi

212 270 93 00 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası İstanbul Büyükșehir 
Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, İstanbul Sanayi Odası, 
İstanbul Ticaret Borsası ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 
iștirakleri ile kurulan bir anonim șirkettir.

1982 yılında İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde kurulan 
ve en kapsamlı Dünya Ticaret Merkezlerinden biri olan 
İDTM’nin sahip olduğu komplekste, yılda ortalama 100 
ulusal ve uluslararası fuar gerçekleștirmektedir. 

İDTM; 11 adet fuar salonu, 17’șer katlı üç ayrı plazadan 
olușan İș Merkezi, çarșı alanı, İș Merkezi içerisinde 
tasarım ödüllü WT Club hazır ofisleri, konferans ve 
toplantı salonları ile hizmet vermektedir.  

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye’de fuarcılık 
sektörünün gelișmesine öncülük eden, yerli ve yabancı iș 
dünyasını aynı çatı altında bir araya getiren ve Türkiye’nin 
en büyük kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulușları 
ile mahalli idarelerin iș birliği ile olușturulmuș örnek bir 
kuruluștur.

 

İstanbul Fuar Merkezi (İFM)

İstanbul’u dünya fuarcılığının bașkenti yapma amacıyla 
yola çıkan ve İDTM tarafından ișletilen Türkiye’nin en 
büyük fuar alanlarına sahip İstanbul Fuar Merkezi’nde 
(İFM) her yıl ortalama 100 fuar yapılmaktadır. 

Havaalanı ve çevre yollarına yakınlığı, metronun merkezin 
içinden geçmesi, geniș otopark alanlarının mevcudiyeti 
ve modern altyapısı İFM’yi cazip merkezlerden biri haline 
getirmektedir.

İDTM İș Merkezi

Akıllı bina teknolojisi ile yapılan  İDTM İș Merkezi gerek 
teknik donanım, gerek lokasyon, gerekse sunduğu kaliteli 
hizmet ile günümüzün en çok tercih edilen iș merkezleri 
arasındadır.

Birbirlerine bağlı üç ayrı bloktan olușan ve17 kattan 
olușan İDTM İș Merkezi’nde A sınıfı 346 adet ofis ve 130 
adet dükkan yer almaktadır. 

İDTM yönetimi; eğitimli ve deneyimli personeli ve 
çözüm ortaklarıyla, profesyonel, kaliteli ve ekonomik 
bir yönetim hizmeti sunmakta ve bunun sonucunda her 
türlü kullanım düzenlerinin en verimli ve uygun șekilde 
yürütüldüğü ortam sağlanmaktadır.

E5 ve Tem Otoyollarına kolay erișim ve direk 
metro bağlantısı, iș merkezine ulașımı oldukça 
kolaylaștırmaktadır. Bunun yanı sıra 2500 araçlık geniș 
otopark gerek kiracılara ve gerekse de misafirlerine 
İstanbul’un diğer iș merkezlerinde kolay bulamayacakları 
bir otopark avantajı sunmaktadır.

Ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hamlesini 
gerçekleștirebilmesi ve ihracatın sürdürülebilir olması 
için İDTM, Dünya Ticaret Merkezleri ile ortak projeler 
üretmektedir. Yerli firmaları Dünya Ticaret Merkezleri 
üyeleri ile bir araya getiren İDTM, bu sayede çeșitli iș 

  .rıdatkamalrızah nimez niçi ısamlurutșulo nınıralkılkatro
Türkiye’nin ihracatının artırılmasına yönelik olarak devlet 
kurumları ve özel sektör iș birliği ile ticari ve sektörel 
heyetler, alım heyetleri, ikili iș görüșmeleri ve çeșitli 
fuarlara katılım organizasyonları gerçekleștirmektedir.

İDTM
İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A.Ș. 

info@idtm.com.tridtm.com.tr 212 468 52 00
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AB’de yașanan Yeșil Mutabakat ve Dijital dönüșüm 
gibi kritik gelișmelerin analizi ve Türkiye-AB ilișkileri 
açısından değerlendirilmesi,
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İpsala Umat Gümrük ve Turizm İșletmeleri Ticaret A.Ș. 
2001 yılında TOBB’un İpsala Gümrük Kapısının 
Yap-İșlet-Devret modeli projesini ortaya koymasıyla 
kurulmuștur. Avrupa’da ilk örnek gümrük sahası olan 
İpsala Gümrük Kapısı, ülkemize prestij ve imaj 
sağlamakla birlikte Türkiye-Yunanistan komșuluk 
ilișkileri ile ekonomi ve barıșa da katkı sağlamıștır. 

Sınır kapımızın modernizasyonu kapsamında, idari ve 
ticari hizmet binaları, giriș-çıkıș kontrol üniteleri, 
arama hangarı, kaçak eșya depoları, peronlar, 
kantarlar, X-Ray tarama cihazları, plaka tanıma 
sistemi, kartlı geçiș sistemi, kapalı devre kamera ve 

güvenlik sistemleri gibi ileri teknolojik donanımları 
sağlamak ile birlikte; kafeterya, restoran, telekom ofisi, 
banka ofisi, Turing Kurumu, sigorta acentesi, TIR geçiș 
belgesi (dozvola) bürosu, akaryakıt istasyonu, 
Free-Shop mağazası ve faaliyete geçirilecek olan TIR 
parkı gibi yolcuların her türlü ihtiyacına cevap verecek 
nitelikte ticari ve sosyal alanlarla donatılmıștır. 

Tek durak modeline uygun șekilde modernize edilen 
sınır kapımızda, araç-yolcu ve TIR giriș-çıkıș ișleyișinin 
ayrı olması ile birlikte Araç - yolcu geçișlerinin hızlı ve 
konforlu olması sağlanmıș ve gümrük ișlem süreleri 
hızlandırılarak araç kuyruklarının önüne geçilmiștir. 



100

10
1

850 622 50 30

ISTAC



102

10
3

Finansmana Erișimde
Biz Size Kefiliz

Finansmana Erișimde
Biz Size Kefiliz

kgf.com.tr info@kgf.com.tr 312 219 44 44

KGF
KREDİ GARANTİ FONU
Kredi Garanti Fonu (KGF), 1991 yılında kurulmuș 
olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluș 
organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 
yılında vererek faaliyetlerine bașlamıștır.

KGF, kurumsal bir kefalet kurulușu olarak kredi 
değerliliği bakımından teminat yetersizliği 
nedeniyle çeșitli kredi ve destek imkânlarından 
yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İșletmelerin (KOBİ), çiftçilerin, esnaf
ve sanatkârlar ile serbest meslek mensuplarının 
lehine “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye 
erișimlerini sağlamaktadır.

KGF, özkaynakları (kaynakların 10 katına kadar 
kefalet imkânı), Hazine desteği (500 milyar TL 
kefalet imkanı) ve temin ettiği diğer fonlarla 
(Avrupa Yatırım Fonu 13,5 milyon EUR, BTC Co. 2 
milyon USD, KFW 3,5milyon EUR) kefalet 
sağlamaktadır.

Bankacılık Kanunu’na göre KGF bir finansal 
kuruluștur. Avrupa Garanti Kurulușları Birliği 
AECM ve SME Finance Forum üyesidir.

Kredi Garanti Fonu’nda TOBB’un (%28,30), 
KOSGEB’in (%28,29), eșit oranlarda olmak üzere 
29 Bankanın (%43,28), TESK’in (%0,12), 
TOSYÖV’ün (%0,007) ve MEKSA’nın (%0,003) 
ortaklığı bulunmaktadır.
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KOBİ Girișim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ș. 
(KOBİ GSYO A.Ș.), yenilikçi KOBİ’lerin finansman 
ihtiyacını karșılamak amacıyla TOBB, Halk 
Bankası, KOSGEB, TESK ve 16 Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret Borsası’nın ortaklığında, SPK 
mevzuatının Seri VI No:15 tebliği çerçevesinde 
belirlenmiș hükümlerine tabi olarak kurulmuș bir 
girișim sermayesi șirketidir. Bu tebliğde belirlenen 
sınırlar çerçevesinde KOBİ A.Ș., kendine misyon 
olarak vizyon sahibi girișimcilerin Türkiye 
ekonomisine katkı yapabilecek potansiyele sahip 
proje ve șirketlerine sermaye ve yönetim desteği 
vermeyi, ayrıca ürün ve hizmet açısından 
rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına 
rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken 
yenilikçi KOBİ’lere finansman sağlamayı kendine 
görev edinmiștir.
Bu görev çerçevesinde KOBİ A.Ș.’nin belirlediği 
yatırım kriterleri șöyledir; 
•Girișimci șirketin KOBİ tanımına uyması,
•Yatırım konusunun yeni ve büyük pazar 
yaratabilme potansiyeline sahip olması, personel 
kalitesi, teknik kapasite ve sahip olduğu ürün ve 
hizmetler ile rakiplere göre avantaj sağlayabilecek 
nitelikte olması, dolayısıyla karlı bir iș teklifi 
sunuyor olması,
•Girișimci șirketin nakit yaratma beklentileriyle 
karșılaștırıldığında ödeyemeyeceği kadar çok 
vergi, SGK primi, banka ve benzeri borcunun 
bulunmaması,
• Bilișim sektörü için asgari 500 bin ABD Doları, 
diğer tüm sektörler için asgari 1 milyon ABD 
Doları, azami 5 milyon ABD Doları finansman 
ihtiyacının olmasıdır.

KOBİ A.Ș. yatırımlarında sektör ayrımı 

yapmamakta, rekabet avantajı yüksek ve büyük 
pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal gelișimine katkıda 
bulunabilecek her türlü projeyi değerlendirmeye 
almaktadır. Șirketin bugüne kadar yapmıș olduğu 
yatırımlar arasında makine sanayi, sağlık/ 
medikal, savunma sanayi ve aydınlatma gibi 
sektörler yer almaktadır.

Șirketin reel sektöre sağladığı en temel avantajlar;
•KOBİ A.Ș. yatırım yaptığı șirketlerde șeffaflık ve
kurumsallașmaya büyük önem vermektedir. 
Bunun için iștiraklerine her türlü danıșmanlık ve 
kurumsal destek hizmetini sağlamaktadır.
•Yapılan sermaye yatırımı ve finansal destekler, 
girișimcilerin AR-GE ve inovasyona 
odaklanmasını sağlamakta ve iș planlarında 
öngördükleri hedeflere kısa sürede ulașmalarına 
yardımcı olmaktadır. 
•Güçlenen sermaye yapısı ile șirketler daha hızlı
büyümektedir. Bu da daha çok istihdam ve daha 
çok ülkeye mal satma kabiliyeti sağlamaktadır.
Kurumumuz, iștiraklerimizden Makim Makina 
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ș.’de sahip 
olduğu %38’lik payının %32’sini 9-10 Haziran 
2022 tarihlerinde bașarılı bir șekilde halka arz 
etmiștir. Makim Makina 17 Haziran 2022 
tarihinde Borsa İstanbul’da ișlem görmeye 
bașlamıștır.  
Halka arzdan elde edilen yeni fonla beraber KOBİ 
GSYO A.Ș. bașta TOBB olmak üzere diğer 
ortaklarımızın bizlere çizdiği mizyon 
doğrultusunda girișimcilik ekosistemine ve 
ülkemiz ekonomisine katkılarda bulunmaya ve 
yeni yatırım fırsatlarını kovalamaya devam 
etmektedir.
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araștırma Vakfı (TEPAV) 
veriye dayalı politika analizi yapmak ve politika tasarım 
sürecine katkı sağlamak üzere bir grup iș insanı, 
bürokrat ve akademisyen tarafından kurulmuștur. 
Aralık 2004’te faaliyete bașlayan TEPAV, politika 
önerileri geliștirmenin yanı sıra, çeșitli alanlarda somut 
projeler üretmektedir.

2012 yılında yürütülen Anayasa Platformu çalıșmaları 
ile TEPAV, 2014 yılında İngiliz Spectator dergisinin 
düzenlediği düșünce kurulușları Oscar’ında Avrupa’nın 
ilk üç düșünce kurulușu arasına girmiștir. 2015 yılında 
Pennsylvania Üniversitesi’nin düzenlediği dünya 
düșünce kurulușları listesinde “dıș politika ve 
uluslararası ilișkiler alanında faaliyet gösteren dünya 
düșünce kurulușları” arasında ilk 40’ta yer almıștır. 
2015 yılında Türkiye G20 dönem bașkanlığını 
yürütürken, düșünce kurulușları ile ilgili T20 alt 
grubunun liderliğini TEPAV üstlenmiștir. Ayrıca iș 
dünyasına yönelik faaliyet gösteren B20 alt grubuna 
da içerik desteği vermiștir. Bu çerçevede, Türkiye’nin 
G20 dönem bașkanlığına önemli katkılar sağlamıștır.

TEPAV, 60 ülkede proje yürütmüș bir düșünce 
kurulușu olarak geniș bir bölgesel networke sahiptir. 
Ülkemizde sayıları giderek artan bașka düșünce 
kurulușlarından; sürekli çalıșan bir ekibe sahip olması 
ve program bazında kapasite inșa etmeye önem 
vermesiyle ayrıșmaktadır. Faaliyet ve projeleri, iletișim, 
bilgi ișlem ve organizasyon alanındaki son derece 
yetkin bir uzman kadronun desteğiyle, direktörleri ve 
tam zamanlı araștırmacılarıyla birlikte yürütmektedir. 
Çalıșmalarını objektif yaklașımdan ayrılmadan, 
akademik etik ve kaliteden ödün vermeden 
sürdürürken, kuruluș hedeflerine bağlılığını hala güçlü 
bir biçimde sürdürmektedir:
• İktisadi dönüșüm sürecini tanımlayacak bir araștırma 
programı olușturmak

• Programı uygulayacak bir araștırma kapasitesi inșa 
etmek
• Politika önerilerinin tartıșılabileceği yerel ve 
uluslararası bir kurumsal ilișkiler ağı (network) tesis 
etmek
• Teknik doğruluğu tartıșılmayan, ciddi bir referans 
kurum olarak gösterilmek
• Gündemdeki tartıșmalara bir taraf olarak değil, teknik 
bir referans kurum olarak katılmak

TEPAV, kurulușundan bu yana kapasiteye dayalı üç 
dikey ana program, dokuz yatay merkez ve enstitüden 
olușan matris tipi bir örgütlenme yapısına sahiptir. 
Programları, TEPAV’ın uzmanlaștığı ve odaklandığı 
alanları içermektedir. Merkezleri ise, yatay konularda 
çalıșmalar yürütmenin yanı sıra, programlara analitik 
destek sağlamaktadır.

Programlar:
• Bölge Çalıșmaları Programı
• Sürdürülebilirlik Çalıșmaları Programı
• Kalkınma Çalıșmaları Programı
Merkezler:
• Avrupa Birliği Çalıșmaları Merkezi
• Balkan Çalıșmaları Merkezi
• Eğitim Politikaları Araștırma ve Uygulama Merkezi 
(TEPAV EPAM)
• Ekonomik ve Siyasi Politikalar Merkezi
• Ekonomiyi İzleme Merkezi (TEPAV EIM)
• G20 Çalıșmaları Merkezi
• Hukuk Çalıșmaları Merkezi
• Maliye ve Para Politikası Araștırmaları Merkezi 
(TEPAV MAPP)
• Ticaret Çalıșmaları Merkezi
Enstitü:
• Ortadoğu ve Orta Asya Araștırmaları Enstitüsü 
(TEPAV OAS)
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Özel sektöre örnek olmak amacıyla, ülkemizin ilk 
lisanslı depoculuk șirketi olarak 2010 yılında kurulmuș 
olan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Sanayi ve Ticaret A.Ș., halen lisanslı depoculuk 
hizmetlerini bașarıyla sunan, sektördeki gelișmeleri 
yakından takip eden, güçlü kurumsal yapısı ile alanında 
Türkiye’nin önde gelen șirketlerinden biridir.

TMO-TOBB LİDAȘ, hedeflerine ulașma yolunda 
teknolojik ve modern depoculuk hizmetlerine katkı 
sağlayacak, üretici, tüccar, sanayici ve sektör 
paydașlarına destek olmak amacıyla yeni projeler 
olușturmayı hedefleyen bir politika izlemektedir.

TMO-TOBB LİDAȘ olarak 5300 sayılı Lisanslı 
Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda 
Türkiye’de ilk defa 12.07.2011 tarihinde Polatlı Șube 
Müdürlüğü’nde 40 bin ton kapasite ile bașlatılan lisanslı
depoculuk faaliyetleri bugün Edirne/Keșan (89 bin ton), 
Tekirdağ/Hayrabolu (70 bin ton), Kırıkkale/Keskin (60 
bin ton), Kırklareli/Babaeski (60 bin ton), 
Yozgat/Sarıkaya (60 bin ton), Kırșehir/Mucur (30 bin 
ton) ve Çorum/Merkez (31,2 bin ton) olmak üzere 7 
farklı yerde hububat, Malatya/Yeșilyurt’ta ise (5 bin 
Ton) kayısı olmak üzere toplamda 8 Șube Müdürlüğü ile 
405,2 bin Ton kapasiteye ulașmıștır.

Lisanslı depoculuk sistemiyle;

-Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması 
nedeniyle olușan fiyat düșüșlerinin önlenmesi ve 
piyasanın dengelenmesi,
-Finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün 

sahiplerinin lisanslı depolara bıraktıkları ürünlerin 
karșılığında aldıkları elektronik ürün senetleri (ELÜS) 
aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman 
sağlamaları,
-Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören, 
standartları belirlenmiș ürünler üzerinden yapılması ve 
kaliteli üretimin teșvik edilmesi,
-Tarım ürünlerinin ticaretinin kayıt altına alınması,
-Tarım reformunun bașarılması ve tarım ürünleri 
ticaretinde özel sektör katılımının artırılması,
-Üretimde ve fiyatlandırmada devlet müdahalelerinin 
asgariye indirilmesi, serbest piyasa ve fiyat olușumunu 
bozan müdahalelerden uzaklașılması,
-Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay 
pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye 
masrafları en aza indirilmiș bir sistemin geliștirilmesi,
-Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize vb. 
alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması,
-Ürün ticaretiyle uğrașan tacir ve sanayicilere, kalitesi 
bilimsel kriterlere göre belirlenmiș ve fiyat istikrarı 
sağlanmıș ürünlerin daha kolay ve sağlıklı koșullarda 
temini,
-Tarım ürünlerinin fiziki mal ve numune gösterilmesine 
ve teslimine gerek olmaksızın elektronik ürün senetleri 
aracılığıyla ticaretinin yapılması,
-Standardı belirlenmiș ürün ve lisanslı depo sistemiyle 
tarım ürünlerinde vadeli ișlem ve opsiyon piyasalarına 
geçilmesi,
-Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü 
açısından yeni iș alanlarının olușturulması,
-Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Asya 
coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde pay sahibi 
olunması hedeflenmiștir.
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Üniversite-Sanayi İșbirliği Adına,
Nitelikli İnsan Gücüne ve
Kaynağına Katkı Yapmak

Asli Görevimizdir

etu.edu.tr bilgi@etu.edu.tr 312 292 40 00

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), 
iș dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiștirmek, üniversite - sanayi ișbirliğini geliștirmek 
ve özel sektör – kamu bağını kuvvetlendirmek üzere 
iș dünyasının çatı örgütü olan TOBB tarafından 2003 
yılında kurulmuș ve 2004 yılında eğitim - öğretim 
hayatına  bașlamıștır. 6 fakülte ve 22 bölümde, 5 bini 
așkın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 
yükseköğretim kurumları arasında saygın bir yer edinen 
TOBB ETÜ, bugüne kadar 6 bine yakın mezun vermiștir. 
TOBB ETÜ, ‘Ortak Eğitim Modeli’ni uygulayan Türkiye’deki 
ilk ve tek üniversitedir. Dünyada üniversite – sanayi 
ișbirliğini geliștirmek üzere en saygın üniversiteler 
tarafından uygulanan bu yenilikçi eğitim modeli, Türkiye’de 
de özel sektörün ihtiyacını yakından takip etmek ve bu 
ihtiyaca yönelik nitelikli iș gücünü yetiștirmek üzere 
kurgulanmıștır. Kurulușumuzdan bugüne kadar bașarıyla 
sürdürdüğümüz Ortak Eğitim Modeli, öğrencilerimizin 
hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim süresinde yaklașık bir 
yılını (2, 3 ve 4’üncü sınıflarda 3,5 aylık dönemler halinde) 
ișyerlerinde, fabrikalarda, araștırma kurulușlarında, yargı 
ve kamu kurumlarında geçirerek iș yașamında tecrübe 
kazanmalarını sağlamaktadır. TOBB ETÜ öğrencilerini 
ortak eğitim için kabul eden yurt içi ve yurt dıșından 3 
bini așkın önemli șirket, kurum ve kuruluș bulunmaktadır.
TOBB ETÜ’de eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçedir. Ancak 
TOBB ETÜ öğrencileri en kapsamlı ve uluslararası 
geçerliliğe sahip TOEFL eğitimi almakta ve ancak 
uluslararası standartlarda bașarı göstererek İngilizce 
hazırlık sınıfını geçebilmektedir. TOBB ETÜ’de öğrenciler, 
lisans eğitimi sırasında ise sekiz farklı seçenek (Almanca, 
Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca 
ve Rusça) arasından tercih ettikleri ikinci bir yabancı dili 
de zorunlu dersler kapsamında öğrenmektedirler. Yapay 
Zeka ve Finans Mühendisliği gibi geleceğin mesleklerini 

belirleyen lisans programları ve girișimcilik, liderlik 
gibi dersleri içeren yenilikçi müfredatıyla TOBB ETÜ, 
dünyayı ve trendleri tanıyan bilim insanları ve girișimciler 
yetiștirmeyi hedeflemektedir.
Üniversitemiz, ‘tersine beyin göçü’ olarak adlandırdığımız 
yurt dıșından ülkemize dönen bilim insanlarının da 
kıymetli destekleriyle çok güçlü bir akademik kadroya 
sahiptir. TOBB ETÜ’de 300’ü așkın sayıda tam zamanlı 
öğretim üyesi, 150’ye yakın yarı-zamanlı öğretim 
görevlisi görev yapmaktadır. Üniversitemizde șehir 
ve yurt dıșından gelen öğrencilere konforlu barınma 
imkânlarının sağlandığı 1.296 yataklı kız ve erkek öğrenci 
konukevi bulunmaktadır.  Üniversitemizde 69 adet 
öğrenci topluluğu kapsamında, çeșitli sosyal faaliyetlere 
destek verilmekte; öğrencilerin akademik bașarının 
yanında sosyal olarak da kendilerini geliștirebilmelerine 
katkı sunulmaktadır.
TOBB ETÜ’nün bașarısı, uluslararası çapta da tescil 
edilmeye devam etmektedir. TOBB ETÜ, dünyanın en 
saygın üniversite derecelendirme kurulușlarından Times 
Higher Education’ın (THE) 2018 yılına ait ‘Dünyanın 
En İyi Genç Üniversiteleri: Milenyum Üniversiteler’ 
sıralamasına 32’inci sıradan girmiștir. TOBB ETÜ, bu 
listeye giren ilk ve tek Türk üniversitesi olmuștur. 

TOBB ETÜ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
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etmektedir. 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

yürütmektedir.
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Çağdaș Yenilikçi 
Tıp Fakültesi Hastanemizde,
Önce Sağlık
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) girișimleriyle 
kurulan, TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri A.Ș. (TOBB MEYBEM), 
tehlikeli ve çok tehlikeli ișlerde, hizmet sektöründe 
çalıșan ve çalıșmak isteyenlerin belgelendirme 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Sınav ve belgelendirme hizmeti ile bir yandan iș 
kazalarının önlenmesi konusunda farkındalık 
olușturulurken, diğer yandan çalıșanların nitelik 
seviyesi artırılmaktadır. 

TOBB tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti 
vermek üzere kurulan TOBB MEYBEM, Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
uluslararası ISO 17024 Personel Belgelendirme 
Akreditasyonu almaya hak kazanmıș ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından toplam 69 meslekte sınav 
ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 
yetkilendirilmiștir. 

Sınavlar, teorik ve uygulamalı olarak 
gerçekleștirilmektedir. Adayların, bilgi, beceri ve 
yetkinlikleri tarafsız sınav yapıcılar tarafından 
değerlendirilmektedir. Böylece tüm adayların, adil, eșit 
ve tarafsız hizmet alması sağlanmaktadır. Tehlikeli ve 
çok tehlikeli ișlerde, hizmet sektöründe belgelendirme 
hizmeti sunan TOBB MEYBEM, sınava girerek bașarılı 
olan adaylara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
vermektedir. 

İlk sınavı 2015 Yılında gerçekleștiren TOBB MEYBEM, 
81 il ve 160 ilçede sınav ve belgelendirme hizmeti ile 
100 binden fazla adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
vermiștir. 

TOBB MEYBEM, il ve ilçelerde Oda ve Borsalar 
kanalıyla mesleki yeterlilik belgelerini yerele 
tașımaktadır. Oda / Borsalarda görev yapan TOBB 
MEYBEM temsilcileri ile tüm sektörlerden üyelere 
birebir danıșmanlık hizmeti verilmekte, belgelendirme 
ihtiyaçları karșılanmaktadır.
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TOBB UND

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği'nin iștiraki olarak 1 Mart 2012 
tarihinde faaliyete geçen TOBB UND Lojistik Yatırım 
A.Ș., Türkiye’nin ihracatının bel kemiği olan lojistik 
sektörünün ihtiyaç duyduğu çeșitli alanlarda hizmet 
üretmektedir. 

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ș.’nin merkezi Ankara’da 
olup, İstanbul ve Edirne Kapıkule’de șubeleri, Mersin ve 
Pendik’te yurtiçi temsilcilik ofisleri, İtalya, Kuzey 
Makedonya ve Bulgaristan’da yurtdıșı temsilcilik 
ofisleri, Hırvatistan, Fransa ve Almanya’da 
sermayesinin tamamı TOBB UND Lojistik Yatırım 
A.Ș.’ye ait yurtdıșı iștirak șirketleri bulunmaktadır. 

Ortak Transit Sistemi çerçevesinde gerçekleștirilen 
faaliyetler kapsamında Ortak Transit Rejimi, 1987 
tarihli Ortak Transit Sözleșmesi’ne dayanan, AB ve 
EFTA üyesi ülkeler (İsviçre, Norveç, İzlanda, 
Lihtenștayn) arasında veya Ortak Transit Rejimi’ne 
taraf üçüncü ülkelere/ülkelerden gerçekleștirilen 
tașımaları kapsayan bir transit sistemidir. Ülkemiz 
Ortak Transit Sözleșmesine 1 Aralık 2012 tarihinde 
taraf olmuștur. 

Ortak Transit Rejiminin amacı, Sözleșmeye taraf 
ülkelere/ülkelerden yapılan tașımaların, aynı gümrük 
teminatı ile ek prosedürlere gerek kalmadan, elektronik 
ortamda sunulan bir transit beyannamesi ile 
gerçekleștirilmesidir. 

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ș, lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren ve bu sistemden faydalanmak 
isteyen firmalarımıza hizmet sunmak amacıyla, 
gümrük idareleri nezdinde doğabilecek gümrük 
alacaklarına yönelik "Kapsamlı Teminat" sağlamak 
üzere yetkilendirilen ilk “Rejim Hak Sahibi (Asıl 
Sorumlu)” olmuștur. 

Ayrıca sunulmakta olan Elektronik Ön Beyan Hizmetleri 
kapsamında, Avrupa Birliği gümrük bölgesine girișlerde 

TIR Karnesi ile gerçekleștirilen tașımalar için Elektronik 
Giriș Özet Beyanı (ENS – Entry Summary Declaration) 
hizmeti verilmektedir.

Șirketimiz, ülkemizde Ticaret Bakanlığı’na sunduğu 4 
milyar 309 milyon TL, diğer taraftan Almanya Gümrük 
İdaresine sunulmuș olan 1 milyon Euro, İtalya Gümrük 
İdaresine sunulmuș olan 4 milyon Euro, İngiltere 
Gümrük İdaresine sunulmuș olan 4 milyon 200 bin 
Pound teminat tutarı ile hizmet vermektedir.

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ș.’nin faaliyete geçtiği 
2012’den itibaren, Ortak Transit Sistemi kapsamında 
3,5 milyon adedi așan transit beyannamesi 
düzenlenmiș olup, bugüne kadar açılan transit 
beyannamelerinde teminat altına alınan gümrük vergi 
ve resimleri toplamı yaklașık 400 milyar TL’yi așmıștır.

TOBBUND ve Petrol Ofisi arasında gerçekleștirilen 
ișbirliği sayesinde, Türk tașımacılarının sınır kapılarında 
akaryakıt alım süreçlerini kolaylaștırmak ve 
maliyetlerini azaltmak amacıyla ‘TOBBUND 
BorderPass Kart’ hizmeti sunulmaktadır. Bu kart ile 
Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında vergisiz ve vadeli 
ödeme imkanı ile POAȘ istasyonundan akaryakıt 
alınabilmektedir. TOBBUND BorderPass Kart, firma 
sahiplerine kart limitlerini online yönetebilme ve iș 
ortaklarının araçlarına aynı kartla akaryakıt alabilme 
imkanı sunmaktadır.

İhracatçı firmaların yurtdıșına yüklerinin hızlı bir șekilde 
transitinin gerçekleșebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı 
uhdesinde olan “İzinli Gönderici Yetkisi” kapsamında 
Edirne’de TOBBUND Kolay Transit Merkezi çalıșmaları 
tamamlanmıștır. Kasım 2022 itibariyle pilot 
uygulamalara bașlanacaktır. Bu Merkez aracılığıyla 
ülkemizin ihracatının hızlı ve güvenilir bir șekilde 
tașınmasına destek olunacaktır.
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TOBB-BİS’in hareket noktası, Türk șirketlerinin 
yurtdıșında Türkiye’ye bağlı değer zincirleri kurmasının
önünü açmaktır. Bu hedef, Türkiye’nin Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) tecrübesini ve modelini zorlu yatırım 
șartlarına sahip ülkelerde uygulamaya koyarak 
gerçekleștirmeye çalıșılmaktadır.

Kötü makroekonomik șartlar altında yerel düzeyde 
elverișli yatırım ortamları yaratan OSB’ler, küçük ve 
orta büyüklükteki ișletmeye üstün nitelikli altyapı 
hizmeti sağlamanın yanında, yatırımcıların üstündeki 
bürokrasi yükünü de azaltmaktadırlar. Böylelikle hem 
ülkelerin genç nüfuslarına ek istihdam olanakları 
yaratılması hem de Türk özel sektörünün küresel 
pazarlara bağlantılarının güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Aynı zamanda, hedef ülkelerde 
somut projeler, ortaklıklar, kapasite geliștirme ve 
tecrübe paylașımları ile özel sektörün güçlenmesi ve 
bir dönüșüm süreci tetiklenmesi hedeflenmektedir.

TOBB-BİS günümüzde bu çerçeve kapsamında 
Filistin’de Cenin Organize Serbest Sanayi Bölgesi 
projesini yürütmektedir. 2010 yılında Filistin Ekonomi
Bakanlığı ve TOBB-BİS ile imzalanan İmtiyaz 
Sözleșmesi ile Batı Șeria’nın en kuzey noktasında 
Cenin șehri sınırlarında yaklașık 900 dönümlük bir 
arazinin kullanım hakları 98 yıllığına TOBB-BİS’e 
devredilmiștir. 2014’te kamulaștırması TOBB 
tarafından karșılanarak tamamlanan projede dâhili ve 
harici altyapı inșaatları Filistin Hükümeti tarafından 
gerçekleștirilecektir bu amaçla 2019 yılında Filistin 
İhale Kurumu tarafından yapılan ihaleyi bir Türk firması 
kazanmıștır. Filistin Hükümetince yaptırılan altyapı 
inșaat faaliyetlerinin 2023 ilk çeyreğinde bitirilmesi 
planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin bitirilmesini 
müteakip TOBB-BİS tarafından bina ve tesislerin 
yaptırılması iși gerçekleștirilip Cenin Serbest Organize 
Sanayi Bölgesi yatırımcılara kiraya verilerek 
ișletilmesine bașlanacaktır.  Filistin Ekonomi 
Bakanlığı’nın talebi üzerine 2010 yılında imzalanan 

İmtiyaz Sözleșmesine ilaveler yapılmıș 18 Kasım 2018 
yılında Ramallah’da imza altına alınmıștır. Cenin 
Serbest Organize Sanayi Bölgesi içerisinde elektrik 
dağıtımı yapabilmek amacıyla TOBB-BİS tarafından 
Elektrik Dağıtıcısı Lisansı almak üzere hazırlanan dosya 
Filistin Elektrik düzenleme Kuruluna 27 Șubat 2019’da 
teslim edilmiștir. Elektrik Dağıtıcısı Lisansı CSOSB de 
elektrik teknik ekibinin göreve bașlamasını müteakip; 
Filistin Elektrik Düzenleme Kurulunun incelemesinden 
sonra alınabilecek ve CSOSB elektriği TOBB-BİS 
tarafından dağıtılacaktır. Filistin Ekonomi Bakanlığının 
talebi üzerine TOBB-BİS İș Planı hazırlanarak Mart 
2019’da Filistin Ekonomi Bakanlığı’na teslim edilmiștir. 

Cenin OSB projesi aynı zamanda Filistin ve Türkiye 
arasında sanayi politikası diyalogunun gelișmesine de 
önayak olmaktadır. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
arasında 2014 yılında imzalanan mutabakat zaptı ile 
Türkiye’nin Filistin’de daha geniș bir sanayi politikası 
çerçevesinin tasarlanması ve 50 yıllık organize sanayi 
bölgeleri deneyiminin aktarılması için aktif olarak rol 
alması kararlaștırılmıștır.

Cenin OSB ișler hale geldiğinde Hayfa limanına 45 
kilometre, Ürdün sınırına ise 20 kilometre mesafesi 
sayesinde özellikle Orta Doğu ülkeleri ile iș yapan 
yatırımcılarına önemli lojistik avantajlar sağlayacaktır. 
Aynı zamanda Filistin ve Amerika Birleșik Devletleri 
(ABD) arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret 
Anlașması sayesinde Cenin OSB’de faaliyet gösteren 
șirketlerin ABD pazarına gümrüksüz ve kotasız ürün 
satmaları mümkün olacaktır. Filistin’in benzer șekilde 
Türkiye, Avrupa Birliği, Büyük Arap Serbest Ticaret 
Bölgesi ve Güney Amerika Ortak Pazarı ile serbest 
ticaret anlașmaları da bulunmaktadır. Yatırımcılar, bu 
ve benzeri avantajların yanında TOBB-BİS’in Cenin 
OSB’de kuracağı ve ișleteceği tek-durak-ofis anlayıșı 
ile adeta Türkiye’deki herhangi bir OSB’de iș yapıyor 
gibi faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.
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Uyușmazlıkların Hızlı ve 
Etkin Çözümü

TOBB UYUM
ARABULUCULUK ve UYUȘMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ
7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyușmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu, 22.6.2012 tarihli ve 28331 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıștır. İlgili Kanun 
uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İșleri Genel Müdürlüğü 

  .rutșumluruk ”ığılnakșaB eriaD kuluculubarA“ edniseynüb
Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 
Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye 
Noterler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Adalet 
Akademisi gibi kurum ve kurulușların temsilcileri ile 
hukuk hâkimlerinin de yer aldığı 15 kișiden müteșekkil 
ve bașkanlığını Adalet Bakanlığı Hukuk İșleri Genel 
Müdürünün yapmakta olduğu “Arabuluculuk Kurulu” 
da Bakanlık bünyesinde olușturulmuștur. Kurulun 
sekretaryası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Bașkanlığınca yürütülmektedir.

Arabulucu, bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda 
eğitim almıș bir hukukçudur. Arabulucu bir uyușmazlıkta, 
dostane bir çözüme ulașmak amacıyla taraflara yardımcı 
olmak ve bu süreci etkinleștirmek üzere çalıșır, taraflara 
bir çözüm dayatmaz. Taraflar kendi çözüm seçeneklerini 
kendileri oluștururlar.

Arabuluculuk yasalarımızca kabul edilmiș, mahkeme 
dıșı etkin bir çözüm yoludur. Arabuluculuk ekonomik 
bir yöntem olup, süreç gizliliğini esas alır. Taraflar bu 
yöntemde arabulucularını kendileri seçebilmektedir. 
Mahkeme sürecine göre son derece hızlı olan 
arabuluculuk yönteminde gönüllülük esastır. Uyușmazlık 
sürecinde arabulucuya gidilse bile çözüm bulunamadığı 
hallerde her zaman mahkemeye bașvurulabilir. 
Arabuluculuğa, ticari uyușmazlıklarda, ișçi-ișveren 
uyușmazlıklarında, tüketici uyușmazlıklarında, aile 
hukuku uyușmazlıklarında, ortaklığın giderilmesinde ve 
kira uyușmazlıklarında bașvurulabilir.

 

bilgi@tobbuyum.com.tr 312 969 89 86

TOBB UYUM  tarafından hukukçu ve avukatlara 
Arabuluculuk eğitimleri verilmektedir. 

TOBB UYUM (Arabuluculuk ve Uyușmazlık Çözüm 
Merkezi) faaliyete geçmiștir. TOBB’a bağlı Oda ve 
Borsalarda faaliyete geçen Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezlerinde üyelerimize arabuluculuk konusunda 
hizmet verilmektedir.
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Türkiye’nin Otomobili Girișim Grubu Sanayi ve Ticaret 
A.Ș. yani TOGG dünyayla rekabet edecek, fikri mülkiyet 
haklarına sahip bir marka yaratma hedefi ile güçlerini 
birleștiren Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Zorlu Grubu ortaklığında 
kuruldu. 

TOGG, elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlamakta ve bu 
araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inșa etmektedir. 
Bu ekosistem sayesinde geniș kitlelerin hayatını 
kolaylaștırmayı, emisyonları sıfırlayarak sürdürülebilir 
bir gelecek yaratmayı hedefleyen geleceğin mobilite 
platformudur.  

TOGG, ilk olarak 2022 yılının ortasında lansmanı 
yapılacak, doğuștan elektrikli, bağlantılı ve 3. seviye 
otonom sürüșe hazır, C segmentinde bir SUV araç ile 
pazara girecek. Etrafında olușacak ekosistem ülkemize 
sadece dıș ticaret açığı, cari açık ya da istihdam 
konularında değil, aynı zamanda dünya çapında yeni 
fikir ve teknolojilerin ortaya çıkması, yașama ve yayılma 
șansı bulması konusunda da büyük katkı sağlayacak.

Togg
TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİȘİM GRUBU
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ABD Pazarına
Girerken Yanınızdayız

TOBB Ticaret Merkezleri, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Ticaret Bakanlığı ișbirliğiyle kurulmuș Ocak 
2021’de hizmet vermeye bașlamıștır. TTM’ler İșbirliği 
Kurulușları tarafından yabancı ülkelerde kurulan ticaret 
merkezleridir. Ticaret Merkezlerinde üye olan Türk 
șirketlerine ofis, depo, showroom birimleri hizmet 
verir, danıșmanlık ve iș geliștirme hizmetleri sağlanır. 
İlk TTM Amerika Birleșik Devletleri’nde faaliyet 
göstermek üzere ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik 
merkezlerinden Șikago’da kurulmuștur.

TOBB Ticaret Merkezleri Șikago (TOBB Trade Center 
Inc.) Türkiye ile ABD arasında bir köprü rolü 
oynamaktadır. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan 
Amerika Birleșik Devletleri büyük bir ticaret hacmine 
sahiptir. Serbest piyasa ekonomisinde global bir 
üstünlük sahibi olan Amerika, dünyanın en büyük 
tüketicisi olma niteliği de tașımaktadır. Șikago’nun 
önemi ise, birçok șirketin genel merkezine ev sahipliği 
yapması ve dünyanın en büyük metropol GSYİH’sine 
sahip olmasıdır. Ticaretin tüm unsurlarını kendi 
çatısında toplamayı hedefleyen TOBB Ticaret 
Merkezleri üye șirketlerin pazarda sağlam temeller 
üzerinde durmasını amaçlamaktadır.

Üye șirketler için: Tedarik zinciri olușturulması ve 
çeșitlendirilmesi, yeni satıș kanallarının olușturulması, 
ortak girișim ve teknolojik ortaklıkların olușturulması 
ve doğrudan yatırımlar yapılması adı altında dört 
stratejik hedef belirlemiștir. Bu hedefler 
doğrultusunda, șirket kurulum, pazara giriș, 
pazarlama, hukuki destek, iș planı yapılması gibi 
kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bakanlık 
desteklerinden faydalanmak için danıșmanlık hizmeti 
verir. Sahip olduğu stratejik konum ve tecrübe ile 
ABD’li büyük firmalar ile iș birliği ve direkt kontak 
kurma olanağının kapılarını aralar. ABD șirketini kurar, 
faaliyete geçirir ve anahtarı teslim eder. Bunları hem 
Türkiye’den hem de Șikago’dan destekleyebildiği için 
uçtan uca profesyonel lojistik çözümler sağlamıș olur. 
Yatırım yapılacak pazarın araștırması, analizi ve 
ürün-ülke standartizasyonunda yardımcı olur. Uzak ve 
yabancı olan pazarı yakın ve anlașılabilir bir hale getirir.

Profesyonel ekibiyle Türkiye șirketlerine tek durak ofis 
vizyonunu benimsemiș olan TOBB Ticaret Merkezleri, 
sistemin tüm bileșenlerinin tek çatı altında toplandığı 
bir platform özelliği tașımaktadır.

TTM
TOBB TİCARET MERKEZLERİ
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TÜRİB 
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 
sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret 
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun teklifi üzerine 
06.04.2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuștur.

TÜRİB, 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
lisanslı depo ișletmecilerince olușturulan Elektronik Ürün 
Senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli 
ișlem sözleșmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak 
üzere borsacılık faaliyetinde bulunma amacı doğrultusunda 
Ankara merkezli  olarak, anonim  șirket statüsünde, Ticaret 
Bakanlığı  ile Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği 
koordinasyonunda TOBB, 53 adet Ticaret Borsası, TMO, BİST,
Takasbank, MKK, Ziraat  Bankası, Halkbank ve Vakıflar 
Bankası’nın ortaklığıyla kurulmuștur. 

TÜRİB, ‘’Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve 
gerçekçi fiyattan ișlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik 
platform yaratarak, gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz 
ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak”  misyonu ve 
‘’Tarım paydașlarının etkin piyasa olușumu kapsamında bir araya 
geldiği uluslararası sisteme entegre bir mübadele platformu 
olmak’’ vizyonuna hizmet eden hedefleri çerçevesinde 
öncelikle spot ürün piyasasının faaliyete geçiș çalıșmalarını 
bașlatmıș olup, bu çalıșmalar kapsamında piyasa yapısının 
tasarımı, emir iletimi, takas ve saklama hizmetlerinin 
gerçekleștirilmesi için gerekli altyapının teminini 
gerçekleștirmiștir. Çalıșmaların tamamlanması akabinde 
gerekli faaliyet izninin alınması ile 26.07.2019 tarihinde ELÜS 
Piyasası’nın açılıșı ile TÜRİB nezdinde ilk ișlemler 
gerçekleșmiștir.

2021 yılında Tarım Ürünleri Endekslerinin hesaplanması ve 
yayımlanması hizmeti bașlatılmıș ve tüm tarım piyasası 
katılımcılarının tarımsal ürün fiyatları konusunda bir 
göstergeyi karar alma süreçlerine dahil etmesi sağlanmıștır. 
2021 yılında Ar-Ge merkezi olan TÜRİB, dijital dönüșüm 
kapsamında gerek bilișim sektöründe bulunan paydașlarla 
gerekse akademik iș birlikleri ile tarımın dijitalleșmesine katkı 
sağlayacak projeler geliștirmektedir. Tarım sektöründe 
üretilen dağınık verilerin bir araya getirildiği ve böylece yatırım 
kararlarını etkileyecek bilgileri bir çatı altında toplamaya 
yönelik ihtiyaçları karșılayacak bir proje olan Tarım 
Aydınlatma Platformu (TAP) için çalıșmalarına devam 
etmektedir.

TÜRİB, tarım piyasasının dijitalleșmesi ve finansallașmanın 
artırılması gereklilikleri kapsamında vadeli ișlemler piyasası 
olușturma yönünde çalıșmalarını devam ettirmektedir. 
TÜRİB, bașta tarım ürünleri olmak üzere, emtia ticaretinin 
standartları belirlenmiș ürünler üzerinden güvenli ve șeffaf 
piyasa ortamında yapılmasına; kaliteli üretimi teșvik ederek, 
ürün depolanmasına, bankacılık ve sigorta sektörü açısından 
yeni iș alanlarının olușmasına; ürün tasarımı, aracılık 
sisteminin geliștirilmesi, piyasa gözetim ve denetimi ile risk 
ve teminat yönetimi mekanizmaları için gerekli teknik ve 
mevzuat altyapısının getirilmesine katkı sağlayarak tarım 
ürünleri piyasasının dijitalleșmesi ve finansallașması 
yönündeki dönüșümün ülkemiz tarımsal ürün piyasasının 
gelișimi konusundaki en önemli bileșeni olduğu bilincinde 
faaliyetlerine devam etmektedir.Ürün Toprağında Yetișir,

Borsasında Değerlenir
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