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CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN EKONOMİ
REFORM PAKETİNİ
AÇIKLADI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonom� 
Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, “Ekonom�k reform paket�m�z, 

Türk�ye'y� geleceğe güvenle taşıyacak, somut 
ve çözüm odaklı pol�t�kalar �çer�yor. 

Takv�mlend�rd�ğ�m�z tüm reformları, 
bel�rled�ğ�m�z sürelerde tamamlayacağız. 

Her üç ayda b�r gerçekleşt�receğ�m�z reform 
tak�p toplantılarıyla, programın uygulama 

başarısını değerlend�receğ�z” ded�. S2S2

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu;
“Birleşik Krallık ile tarımsal alanı kapsayan yeni 
nesil STA imzalanmalı”
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 
Brex�t sürec� �le B�rleş�k Krallık'ın, Gümrük B�rl�ğ�'n�n dışında kaldığını 
bel�rterek, "İmzalanan serbest t�caret anlaşmasıyla (STA) t�car� �l�şk�ler 
kes�nt�ye uğramamıştır. Sanay� ürünler�n�n t�caret� sorunsuz şek�lde devam 
edecekt�r. Tarımsal ürünler, h�zmetler, kamu alımları ve yatırım g�b� yen� 
alanların STA alanına katılacak olmasını da memnun�yetle karşılıyoruz. 
Umarım kısa süre �ç�nde yen� nes�l STA da �mzalanmış olur." ded�.  S2S4

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık 
Çözüm Merkezi Açıldı...
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez�'n�n açılış tören�nde 
yaptığı konuşmada hukuk s�stem�n�n sadece devlet�n değ�l ekonom�n�n de temel d�reğ� 
olduğuna değ�nerek, “Adalet ve güven duygusu b�r ülkede güçlüyse, o ülken�n 
ekonom�s� de güçlü olur. 'Adalet, kutup yıldızı g�b�d�r, yer�nde durur. Ger� kalan her şey 
onun etrafında döner.' İşte bu yüzden, adalet teraz�s�n�n denges�n� korumalıyız"ded�. S2S3

T�caret S�c�l� Müdürlükler� E-Belge Eğ�t�m�, TOBB ve 
T�caret Bakanlığı İç T�caret Genel Müdürlüğü personel� �le 
Ankara T�caret S�c�l� Müdürü ve 37 odadan 82 personel�n 
katılımıyla 13.03.2021 tar�h�nde elektron�k ortamda 
gerçekleşt�r�ld�. S2S4

Ürün Güvenliğinde
yeni dönem başladı.

 Elektron�k satışlar dah�l 
p�yasaya arz ed�len, p�yasada 
bulundurulan  veya  tedar �k � 
yapı lan,  tüket �c�  taraf ından 
kullanılab�lecek ürünler�n güvenl� 
olmasının sağlanması amacıyla bu 
alandak� yetk�l� kuruluşların 
görevler�  � le üret�c�ler�n ve 
dağıtıcıların yükümlülükler�ne 
�l�şk�n düzenlemeye g�d�ld�. S2S5

Ticaret Sicili Müdürlükleri E-Belge 
Eğitimi Gerçekleştirildi
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİ
REFORM PAKETİNİ AÇIKLADI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Ekonomik reform paketimiz, Türkiye'yi 
geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor. Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz 
sürelerde tamamlayacağız. Her üç ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla, programın uygulama başarısını 
değerlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

“Ekonomik reform 

paketimiz, 

Türkiye'yi geleceğe 

güvenle taşıyacak, 

somut ve çözüm 

odaklı politikalar 

içeriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, İstanbul 
Hal�ç Kongre Merkez�'nde düzenlenen 
Ekonom� Reformları Tanıtım Toplantısı'na 

katılarak, b�r konuşma gerçekleşt�rd�.

Türk�ye ekonom�s�n�n yarınlarını şek�llend�recek 

reform programının hazırlıklarının Kasım ayından ber� 

yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Çalışmamızın özünde; ekonom�y� yatırım, üret�m, 

�st�hdam ve �hracat temel�nde büyütme amacı 

bulunuyor. Üret�mde ver�ml�l�k artışı sağlayarak, 

potans�yel büyümem�z� artıracağız. Reel ekonom�y� 

daha da güçlend�rerek, �thal g�rd� kullanımını azaltmış, 

katma değerl� üret�mle �hracatta yen� rekorlar kıran, 

yerl� ve m�llî b�r ekonom� hedefl�yoruz” şekl�nde 

konuştu.  

“TÜRKİYE, SALGIN SONRASI DÖNEME, 

İNŞALLAH ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KÜRESEL 

AKTÖR OLARAK GİRECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın hazırlık sürec�nde 

özel sektör tems�lc�ler� ve s�v�l toplum kuruluşlarıyla 

b�r araya gel�nerek, tüm talepler ve tekl�fler�n 

d�nled�ğ�n� �fade ett�.

“Esnaf kardeşler�me buradan güzel b�r müjde vermek 

�st�yorum. Salgın dönem�nde esnafımızın ne g�b� 

zorluklarla mücadele ett�ğ�n� b�l�yoruz” d�ye konuşan 

Cumhurbaşkan Erdoğan, reform paket�nde dar gel�rl� 

küçük esnafa yönel�k verg� muafiyet�n�n yer aldığını 

duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla �lg�l� şunları 

kaydett�: “Bas�t usulde verg�lend�r�len kuaför, tes�satçı, 

tuhafiyec�, marangoz, tornacı, çay ocağı �şletmec�s�, 

terz� ve tam�rc� g�b� yaklaşık 850 b�n esnafımızı gel�r 

verg�s�nden muaf tutuyor, beyan yükümlülükler�n� de 

kaldırıyoruz. Kapsama g�ren esnafımızı çok c�dd� 

olarak rahatlatacağına �nandığım bu kararın, ş�md�den 

hayırlı olmasını d�l�yorum,”

Ekonom�k reform paket�n�n, Türk�ye'y� geleceğe 

güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı pol�t�kalar 

�çerd�ğ�n� vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Takv�mlend�rd�ğ�m�z tüm reformları, bel�rled�ğ�m�z 

sürelerde tamamlayacağız.  Her üç ayda b�r 

gerçekleşt�receğ�m�z reform tak�p toplantılarıyla, 

programın uygulama başarısını değerlend�receğ�z. 

Türk�ye, salgın sonrası döneme, �nşallah çok daha 

güçlü b�r küresel aktör olarak g�recekt�r” şekl�nde 

konuştu.
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TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açıldı...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin 
açılış töreninde yaptığı konuşmada hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğuna değinerek, “Adalet 
ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. 'Adalet, kutup yıldızı gibidir, yerinde durur. Geri kalan her şey 
onun etrafında döner.' İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız"dedi. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, TOBBUYUM 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez�'n�n açılış tören�nde yaptığı konuşmada hukuk 
s�stem�n�n sadece devlet�n değ�l ekonom�n�n de temel d�reğ� olduğuna değ�nerek, “Adalet ve 
güven duygusu b�r ülkede güçlüyse, o ülken�n ekonom�s� de güçlü olur. 'Adalet, kutup yıldızı 
g�b�d�r, yer�nde durur. Ger� kalan her şey onun etrafında döner.' İşte bu yüzden, adalet teraz�s�n�n 
denges�n� korumalıyız"ded�. 

 H�sarcıklıoğlu, arabuluculuğun yurtdışında da geçerl� olmasını sağlayacak 

S�ngapur Sözleşmes�'n�n yasalaşmasından büyük memnun�yet duyduğunu vurguladı. 

 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Adalet Bakanı Abdülham�t Gül'ün de 

katıldığı TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez� açılış tören�ne katıldı. 

H�sarcıklıoğlu, açılış tören�nde yaptığı konuşmasında dosya yükü artmış yargı s�stem�n�n yavaş 

�şley�ş�ne ve açılışı yapılan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Merkez�'n�n önem�ne değ�nd�.

 -“Hukuk dünyası �le �ş dünyasını b�r araya get�rd�k”
 TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, �ş dünyası olarak, her zaman ş�kayet ed�len 
konuların başında aşırı dosya yükü sebeb�yle yargı s�stem�n�n yavaş �şlemes� geld�ğ�n� bel�rterek, 
“Adalet Bakanımız Gül, burada öneml� yapısal reformlara �mza attı. Alternat�f çözüm yollarının 
devreye g�rmes�n� sağladı. 2013'ten bu yana �ht�yar� olarak uygulanmakta olan arabuluculuk 
s�stem�, �ş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulamaya başladı. Daha sonra t�car� ve tüket�c� 
uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale geld�. Bu süreçte Bakanımızla b�rl�kte 
Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da ve İzm�r'de pek çok etk�nl�k düzenled�k. Hukuk dünyası �le �ş 
dünyasını b�r araya get�rd�k, b�rb�r�m�z� daha �y� anlamaya başladık” ded�.
-“Arabuluculuk b�r kazan-kazan yöntem�d�r”
  Söz konusu bu b�rl�ktel�k sayes�nde arabuluculuk s�stem�n�n kullanımının her geçen 
gün arttığını aktaran H�sarcıklıoğlu, “7 yılda buraya gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 m�lyon oldu. 
İş dünyamız �ç�n önem taşıyan, çalışma hayatına �l�şk�n konulardak� başvuru sayısıysa 1 m�lyona 
yaklaştı. Ve bunların %69'u, anlaşmayla sonuçlandı. Esk�den yıllar süren davalar, günler-haftalar 
�ç�nde b�tt�. Yan� adalete er�ş�m hızlandı. Hep söyled�ğ�m g�b�; 'Arabuluculuk b�r kazan-kazan 
yöntem�d�r, toplumsal barışa da katkı sağlar' Z�ra �nsanlar, zaman kaybından ve madd� anlamda 
kend�ler�n� yıpratan uzun süreçten, yargı s�stem�m�z �se öneml� b�r �ş yükünden kurtuldu. 
Böylece mağdur�yetler azaldı, adalet duygusu güçlend�. Uygulamadak� tüm bu güzel sonuçlar, 
yapılan reformun doğru ve yer�nde b�r adım olduğunu göster�yor” �fadeler�n� kullandı.
 -“Sonra b�z bunu unuttuk, Avrupa b�zden alıp gel�şt�rd�”
  Türk halkının arabuluculuk konusuna yabancı olmadığının altını ç�zen 
H�sarcıklıoğlu, “Asırlar önce b�z�m ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. Oda-Borsa 
cam�amızın temel�n� oluşturan Ah�l�kte, t�car� �ht�lafları Ah�ler çözerd�. Sonra b�z bunu unuttuk, 
Avrupa b�zden alıp gel�şt�rd�. Sağ olsun Adalet Bakanımız, bu �şe sah�p çıktı. Bu �ş�n m�marı olan 
Adalet Bakanımız Gül'e, Bakan Yardımcılarımıza, �lg�l� Genel Müdürler�m�ze ve Da�re 
Başkanımıza, bu ves�leyle teşekkürler�m� sunuyorum. Başta arabuluculuk olmak üzere, 
alternat�f uyuşmazlık çözüm yöntemler�n�n ülkem�zde gel�şmes� �ç�n, TOBB ve Oda-Borsa 
cam�ası olarak b�z her türlü desteğ� ver�yoruz. Arabuluculuğun �ş dünyasında yaygınlaşması �ç�n 
büyük b�r gayret sarf ed�yoruz. İşte bu kapsamda, üyeler�m�ze arabuluculuk alanında h�zmet 
sunmak ve eğ�t�mler vermek amacıyla TOBBUYUM'u kurduk. Bugün de s�z�n katılımınızla 
açılışını gerçekleşt�r�yoruz. TOBBUYUM'da Cem�l Ç�çek Başkanımızın da b�lg� ve 
tecrübeler�nden orada �st�fade edeceğ�z. Bu �şe �nandığı, l�derl�k ett�ğ� �ç�n huzurlarınızda 
kend�s�ne de teşekkür ed�yorum” şekl�nde konuştu.
-“Med-Arb s�stem�n� de hayata geç�rd�k”
 TOBBUYUM �le TOBB'A bağlı 29 odanın da Arabuluculuk ve Tahk�m Merkezler� 
�le TOBB üyeler�ne h�zmet verd�ğ�n� hatırlatan H�sarcıklıoğlu, “Gün geçt�kçe daha çok 
Odamızın da bu h�zmet� vermeye başlayacağına �nanıyorum. Üyeler�m�ze bu h�zmetler� ver�rken 
de hukuk cam�asının kıymetl� arabulucuları �le çalışacağız. Buradan hem TOBBUYUM'un, hem 
de Odalarımızdak� Arabuluculuk ve Tahk�m Merkezler�n�n kapısının, tüm arabuluculara açık 
olduğunu da söylemek �st�yorum. T�car� uyuşmazlıkta arabuluculukla anlaşamayan 
üyeler�m�z�n, mahkeme yer�ne tahk�me g�derek, en geç 5 ayda çözüme kavuşması �ç�n, Med-Arb 
s�stem�n� de hayata geç�rd�k. Böylece �ş dünyamız, hem daha hızlı, hem de daha ucuza, 
anlaşmazlıklarını çözmüş olacak. Burada da 1991'den bu yana TOBB Tahk�m D�vanı �le 
üyeler�m�ze h�zmet sunuyoruz. Ayrıca İstanbul'un tüm bu coğrafyanın tahk�m merkez� olması 

v�zyonuyla kurduğumuz İstanbul Tahk�m Merkez�n�n de öneml� b�r m�syonu yer�ne get�receğ�ne 
de �nanıyoruz. Özetle; TOBBUYUM, TOBB Tahk�m, İstanbul Tahk�m Merkez� ve 29 
Odamızdak� Arabuluculuk ve Tahk�m Merkezler� �le arabulucularımızın desteğ�yle her zaman 
üyeler�m�z�n h�zmet�nde olmaya devam edeceğ�z” açıklamasında bulundu.
 Hukukun yalnızca devlet�n değ�l ekonom�n�n de temel d�reğ� olduğunu bel�rten 
TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, “Hukuk güçlü olursa, �nsanların b�rb�r�ne, kurumlara ve s�steme 
olan güven� artar. Adalet ve güven duygusu b�r ülkede güçlüyse, o ülken�n ekonom�s� de güçlü 
olur. Esasında b�z�m kültürümüzde de, �nancımızda da, hukukun yer� zaten çok çok öneml�. 
Mülkün temel�nde adalet�n olduğuna �nanan b�r m�llet�z. Ayrıca çok beğend�ğ�m b�r söz var: 
'Adalet, kutup yıldızı g�b�d�r, yer�nde durur. Ger� kalan her şey onun etrafında döner' İşte bu 
yüzden, adalet teraz�s�n�n denges�n� korumalıyız. Etk�n, hızlı ve sağlıklı çalışması �ç�n gereken 
her adımı atmalıyız. Hukuk s�stem�m�z� daha sağlıklı ve daha �y� �şler hale get�rme konusunda ne 
kadar başarılı olursak, ülkem�z ve ekonom�m�z de o kadar güçlü olur. Mevcut arabulucuların 
bel�rl� konularda uzmanlaşmaları amacıyla uygulamaya aldığınız uzmanlık eğ�t�mler�n� öneml� 
görüyoruz. Y�ne arabuluculuk müesses�n�n kal�tes�n�n korunması, arabuluculuk merkezler�n�n 
kurumsallaşması açısından şuan hazırlığı devam eden Arabuluculuk yasa tasarının kanunlaşması 
bekl�yoruz. Uluslararası yatırımcılar �ç�n arabuluculuk ve tahk�m �mkânları, ülkem�z�n yatırım 
caz�bes�n� artıracak unsurlardır.”
-Adalet Bakanı Gül
 Adalet Bakanı Abdulham�t Gül �se konuşmasında, "Özünde m�llet�n �rades� olan 
yen� b�r anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerl� m�ras olacaktır" �fades�n� 
kullandı.
Gül, konuşmasında, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan l�derl�ğ�nde her 
alanda reformlar yapıldığını d�le get�rd�.
 Cumhur�yet'�n 100. yılına g�rerken demokras�, barış, hak ve özgürlükler �le 
�nsanların ekmeğ�n�n artması, güven ve �st�krarın daha da çoğalması �ç�n reformların devam 
edeceğ�ne �şaret eden Gül, Yargı Reformu Stratej� Belges� ve İnsan Hakları Eylem Planı'na 
�l�şk�n, "Daha güçlü b�r demokras�, daha ad�l b�r yargı s�stem� ve özgür b�rey, güçlü toplum, daha 
demokrat�k b�r Türk�ye �nancı amacını gerçekleşt�rmekted�r." ded�.
 Bakan Gül, çalışma hayatını �lg�lend�ren faal�yetler� hatırlatarak kamu �haleler�nde 
rekabet�n ve şeffaflığın sağlanması kapsamında kamu �hale mevzuatının gözden geç�r�leceğ�n�, 
Avrupa B�rl�ğ�'n�n doğrudan yabancı yatırımları �zlemes� çerçeve kararına uyumlu düzenlemeler 
yapılacağını d�le get�rd�. Sözleşme ve teşebbüs hürr�yet�ne �l�şk�n mevzuat ve uygulamaların 
öngörüleb�l�rl�k, kazanmış hakların korunması ve şeffaflık �lkeler�n�n temel�nde gözden 
geç�r�leceğ�n� �fade eden Gül, �lkelere aykırılığı tesp�t ed�len hükümler�n �ptal ed�leceğ�n� 
aktardı.
 Gayr�menkul satış sözleşmeler�n�n noterler vasıtasıyla gerçekleşt�r�leb�leceğ�n�, 
vatandaşların �şler�n� kolaylaştırmayı amaçladıklarını b�ld�ren Gül, "Tüm amacımız, ekonom� 
çarkları daha �y� dönsün. Vatandaşımızın refah düzey� artsın. Hukuk kolaylaştırıcı olsun. İşte bu 
çerçevede y�ne çalışmalarımızda ayrıca sürdüreceğ�z." d�ye konuştu.
 Bakan Gül, verg� suçunun ayrı ayrı �şlenm�ş suç olarak kabul ed�lmes�n�n de 
mağdur�yetler oluşturab�ld�ğ�n� bel�rterek bunu tek b�r suç olarak kabul ed�leceğ�n� ayrıca etk�n 
p�şmanlık hükümler�n�n verg� suçlarında da uygulanacağını söyled�.
 Arabuluculuğun çağdaş b�r çözüm yöntem� olduğunu anlatan Gül, �şç� ve �şveren 
arasındak� arabuluculuk g�b� vatandaşla devlet arasında da arabuluculuk s�stem�n� kuracaklarını 
b�ld�rd�.
- "Yen� b�r anayasa yarınlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız en değerl� m�ras olacaktır"
 Adalete er�ş�m�n kolaylaştırılmasının temel hedef olduğuna �şaret eden Bakan Gül, 
"Özell�kle hukuk devlet� n�tel�ğ�n�n, hukukun üstünlüğünün daha da gel�şt�r�lmes� reform 
anlayışımızın temel�nde yer almaktadır. Geleceğ�n Türk�yes�'nde hukukun, adalet�n, 
özgürlükler�n çıtasının hep daha yükseğe taşınması ve bu anlamda tam demokras�ye çıkması 
hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlılığımızın esasıdır." ded�.
 Hukuk ve ekonom�n�n b�rb�r�n� tamamlayan �k� öneml� çalışma alanı olduğuna 
d�kkat� çeken Gül, "Yatırımların sürdürüleb�l�r olması, ön görüleb�l�r ve sonuçları önceden 
kest�r�leb�l�r b�r hukuk prat�ğ�ne �ht�yaç duymaktadır." �fadeler�n� kullandı.
 TOBBUYUM Yönet�m Kurulu Başkanı Cem�l Ç�çek de tüm dünyada özell�kle 
gel�şm�ş ekonom�lerde klas�k �ht�laf çözme yöntemler� dışında yen� arayışların olduğunu 
söyled�.
 D�ğer ülkelerde de davaların uzun ve masraflı olması neden�yle alternat�f 
uyuşmazlık çözümler� adı altında fikr� çalışma ve gayretler�n olduğunu �fade eden Ç�çek, 
arabuluculuk müesseses�n�n �y�, gerçekç�, ad�l ve toplum barışına da katkı sağlayacak b�r yöntem 
olduğunu d�le get�rd�.
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TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu;
“Birleşik Krallık ile tarımsal alanı kapsayan 
yeni nesil STA İmzalanmalı”
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Brex�t sürec� �le B�rleş�k Krallık'ın, Gümrük B�rl�ğ�'n�n 
dışında kaldığını bel�rterek, "İmzalanan serbest t�caret anlaşmasıyla (STA) 
t�car� �l�şk�ler kes�nt�ye uğramamıştır. Sanay� ürünler�n�n t�caret� sorunsuz 
şek�lde devam edecekt�r. Tarımsal ürünler, h�zmetler, kamu alımları ve 
yatırım g�b� yen� alanların STA alanına katılacak olmasını da memnun�yetle 
karşılıyoruz. Umarım kısa süre �ç�nde yen� nes�l STA da �mzalanmış olur." 
ded�. 
H�sarcıklıoğlu, çevr�m �ç� düzenlenen Türk�ye-B�rleş�k Krallık Serbest 
T�caret Anlaşması (STA) B�lg�lend�rme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 
B�rleş�k Krallık �le �k�l� ekonom�k, t�car� ve s�yas� �l�şk�ler�n Türk�ye �ç�n her 
zaman çok öneml� olduğunu söyled�.
 Tar�h boyunca B�rleş�k Krallık'ın, Türk�ye'n�n başta batı dünyası 
olmak üzere, Avrupa B�rl�ğ� (AB) ve üçüncü ülkelerle �l�şk�ler�nde de 
öneml� ortağı olduğunu d�le get�ren H�sarcıklıoğlu, şu �fadeler� kullandı:
 "Dolayısıyla, Brex�t olarak b�ld�ğ�m�z B�rleş�k Krallık'ın AB'den 
ayrılma sürec�n� yakından tak�p ett�k. Çünkü Brex�t'�n sonuçları ülkem�z� 
çok yakından �lg�lend�rmekted�r. Kısaca, Türk�ye, AB �ç�nde öneml� b�r 
müttefik�n� kaybetm�şt�r. Z�ra Türk�ye'n�n AB �le �l�şk�ler�n�n gel�ş�m�nde, 
B�rleş�k Krallık her zaman yönlend�r�c� katkılar sağlamıştır. Ben, b�r kez 
daha Türk�ye-AB �l�şk�ler�ne katkıları �ç�n İng�l�z hükümetler�ne teşekkür 
ed�yorum."
 H�sarcıklıoğlu, tüm dünyayı etk�leyen yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-
19) salgınına rağmen, 2020 yılında Türk�ye �le B�rleş�k Krallık arasındak� 
t�caret hacm�n�n 16,4 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�ğ�n�, Türk�ye'n�n 11 
m�lyar dolar �hracat ve 5,4 m�lyar dolar �thalat yaparak öncek� yıllarda 
olduğu g�b� dış t�caret fazlasını verd�ğ�n� söyled�.  
 Bu rakamların, AB �le Gümrük B�rl�ğ�'n�n sağladığı �mkanlarla 
başarıldığına �şaret eden H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�: "Brex�t �le 
B�rleş�k Krallık, Gümrük B�rl�ğ�'n�n dışında kalmıştır. Türk�ye �le B�rleş�k 
Krallık arasındak� t�car� �l�şk�ler� düzenleyecek yen� b�r anlaşmaya �ht�yaç 
vardı. Ben, �ş dünyası adına, T�caret Bakanımıza ve B�rleş�k Krallık Ankara 
Büyükelç�s�'ne teşekkür ed�yorum. İmzalanan STA �le t�car� �l�şk�ler 
kes�nt�ye uğramamıştır. Sanay� ürünler�n�n t�caret� sorunsuz şek�lde devam 
edecekt�r. Tarımsal ürünler, h�zmetler, kamu alımları ve yatırım g�b� yen� 
alanların STA alanına katılacak olmasını da memnun�yetle karşılıyoruz. 
Umarım kısa süre �ç�nde yen� nes�l serbest t�caret anlaşması da �mzalanmış 
olur. "H�sarcıklıoğlu, KKTC'dek� �ş �nsanlarının B�rleş�k Krallık �le 
t�caretler�n� artırma talepler�n� de B�rleş�k Krallık Ankara Büyükelç�s� 
Dom�n�ck Ch�lcott'a �lett�.

T�caret S�c�l� Müdürlükler� E-Belge 
Eğ�t�m�, TOBB ve T�caret Bakanlığı 
İç  T�caret  Genel  Müdürlüğü 

personel� �le Ankara T�caret S�c�l� Müdürü 
ve 37 odadan 82 personel�n katılımıyla 
13.03.2021 tar�h�nde elektron�k ortamda 
gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�mler sonucunda Acıpayam, Afş�n, 
Ağrı, Akyazı, Alaca, Anamur, Ardahan, 
Arhav�, Boğazlıyan, Buldan, Burdur, 
Ceyhan, Dem�rc�, Elb�stan, Gördes, 
Isparta,  Kad�rl� ,  Kaman, Karabük, 
Karaman, Kastamonu, Kızıltepe, Kozan, 
Kuşadası, Lüleburgaz, Mut, Naz�ll�, 
Reyhanlı, Sarayköy, S�l�fke, Taşköprü, 
Tatvan, Terme, Tosya, Turhal, Vez�rköprü 
ve Z�le T�caret S�c�l� Müdürlükler�nde e-
belge h�zmet� sunulmaya başlanmasıyla 
h�zmet� sunan oda sayısı 187’ye ulaştı. 
2021 yılı Mart ayı sonuna kadar tüm 
odalarda h�zmet�n sunulması planlanıyor.
 TOBB ve T�caret Bakanlığı İç 
T�caret Genel Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le 
t�caret s�c�l� müdürlükler�nce düzenlenen 
t�caret s�c�l� tasd�knames�, merkez nakl� 
belges� �le �flas ve konkordato belgeler�n�n 
elektron�k ortamda Merkez� S�c�l Kayıt 
S�stem� (MERSİS) üzer�nde tem�n�n� 
sağlayan h�zmet 14.05.2020 tar�h�nde 
devreye alınmıştı. Odaların, h�zmet 
yelpazes�n�n gen�şlet�lmes�, h�zmete er�ş�m 
şekl� ve hızının arttırılması ve h�zmet 
kal�tes� bağlamında üye memnun�yet�n�n 
d e  a r t t ı r ı l m a s ı  a m a c ı y l a  e - b e l g e 
uygulaması bugüne kadar 150 odamızda 
devreye alındı ve yaklaşık olarak 80 b�n 
belge düzenlend�. 

Ticaret Sicili Müdürlükleri

E-Belge Eğitimi
Gerçekleştirildi. 
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Ürün Güvenliğinde
Yeni Dönem Başladı

Ticaret Bakanlığının "Genel Ürün 
Güvenliği Yönetmeliği" Resmi 

Gazete'de yayımlandı.

Elektron�k satışlar dah�l p�yasaya arz ed�len, p�yasada bulundurulan veya 
tedar�k� yapılan, tüket�c� tarafından kullanılab�lecek ürünler�n güvenl� 
olmasının sağlanması amacıyla bu alandak� yetk�l� kuruluşların görevler� �le 
üret�c�ler�n ve dağıtıcıların yükümlülükler�ne �l�şk�n düzenlemeye g�d�ld�.

 Elektron�k satışlar dah�l p�yasaya arz ed�len, p�yasada 
bulundurulan veya tedar�k� yapılan, tüket�c� tarafından kullanılab�lecek 
ürünler�n güvenl� olmasının sağlanması amacıyla bu alandak� yetk�l� 
kuruluşların görevler� �le üret�c�ler�n ve dağıtıcıların yükümlülükler�ne 
�l�şk�n düzenlemeye g�d�ld�.

 T�caret Bakanlığının "Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�" 
Resm� Gazete'de yayımlandı. 

 Yönetmel�kle, p�yasaya sunulan, burada bulundurulan veya 
tedar�k ed�len, tüket�c�n�n kullanımına hazır hale get�r�len, tüket�c� �ç�n 
amaçlanan veya onlar �ç�n amaçlanmamış olsa dah� makul ölçüde 
öngörüleb�l�r koşullarda tüket�c� tarafından kullanılab�lecek ürünler�n 
güvenl� olmasının sağlanması ve bu alanda yetk�l� kuruluşların görevler� �le 
üret�c�ler�n ve dağıtıcıların yükümlülükler�n�n bel�rlenmes� amaçlandı. 

ELEKTRONİK SATIŞLAR DA KAPSAMDA

 Söz konusu hükümler, elektron�k satışlar ve d�ğer uzaktan 
�let�ş�m araçları vasıtasıyla gerçekleşen satışlar dah�l tüm ürünler �le b�r 
h�zmet esnasında tüket�c�lere sunulan ürünlere uygulanacak.

 Tüket�c�ye h�zmet sunanlar tarafından kullanılan veya �şlet�len 
ek�pmanlar kapsamda bulunmuyor. Ayrıca, ant�ka ürün veya kullanımından 
önce tam�r veya ıslah ed�lmes� gereken ürün şekl�nde tedar�k ed�len 
kullanılmış ürünlere de tedar�kç�n�n bu konuda açıkça b�lg� vermes� 
koşuluyla söz konusu hükümler uygulanmayacak. 

ÜRETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

 Ürünün güvenl� olmasının zorunlu tutulduğu yönetmel�ğe göre, 
üret�c�ler, kend� faal�yetler�yle sınırlı olmak üzere, aks�n�n mazur 
görüleb�leceğ� durumlar har�ç ürünün veya ambalajının üzer�ne model, 
part�, ser� numarası veya ayırt ed�lmes�n� sağlayacak d�ğer b�lg�ler�n, kend� 
�s�m, kayıtlı t�car� unvan veya marka b�lg�s� �le kend�s�ne ulaşılab�lecek açık 
adres�n�n kolayca görüleb�l�r ve okunab�l�r b�r şek�lde yer almasını 
sağlayacak. 

Üret�c�ler, mümkün olduğu hallerde p�yasaya arz ett�ğ� ve burada 
bulundurduğu ürünlerden numune alarak test yapacak ve �ncelemelerde 
bulunacak, bunlara �l�şk�n ş�kayetler�n, tehl�kel� ve ger� çağrılan ürünler�n 
kaydını tutacak ve yaptığı �zleme faal�yetler� hakkında dağıtıcıları 
b�lg�lend�recek. 

 Tüket�c�ler�n ürünün taşıdığı r�skler hakkında yeterl� ve etk�n b�r 
şek�lde uyarılmasını sağlamakla yükümlü tutulan üret�c�ler, yeterl� 
uyarıların olmaması neden�yle ürünün taşıdığı r�skler�n açıkça 
anlaşılamayacağı durumlarda, r�skler� değerlend�reb�lmeler� �ç�n 
tüket�c�lere, ürünün normal veya makul ölçüde öngörüleb�l�r kullanım 
süres�nde taşıdığı r�skler hakkında gerekl� b�lg�ler� sağlayacak ve önlemler� 
alacak.

 Ürünler�n taşıdığı r�sklerden kaçınmak �ç�n bunların p�yasaya 
arzının durdurulması,  p�yasada bulundurulmasının önlenmes�, oradan 
çek�lmes� veya tüket�c�den ger� çağırılması önlem� de dah�l, gerekl� 
önlemler� üret�c� alacak. Ürünün ger� çağırılması önlem�ne, d�ğer 
önlemler�n r�sk� önlemede yeters�z kaldığı durumlarda başvurulacak.

Üret�c�, r�sk taşıyan ürünlere �l�şk�n kend�l�ğ�nden veya yetk�l� kuruluşun 

taleb� üzer�ne bu yönetmel�k kapsamında gerekl� düzelt�c� önlemler� 
aldıktan sonra tüket�c�ler�n r�skler hakkında yeterl� ve etk�n b�r şek�lde 
uyarılmasını sağlayarak, etk�l� olacak şek�lde duyuracak.

DAĞITICILARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Dağıtıcılar, kend� faal�yetler�yle sınırlı olmak üzere, üret�c�ler ve 
yetk�l� kuruluşlarla etk�n b�r �ş b�rl�ğ� yapacak. Özell�kle r�skler�n 
önlenmes�ne yönel�k alınan önlemler kapsamında ürünün r�sk taşıdığı her 
durumda üret�c�y� ve yetk�l� kuruluşu b�lg�lend�recek, ürünün menşe�n�n 
�zleneb�l�rl�ğ� �ç�n gerekl� belgeler� bulunduracak.

 Ayrıca dağıtıcılar, üret�c�n�n ürüne �l�şk�n r�skler ve önlemler 
hakkında kend�ler�ne b�ld�rd�ğ� b�lg�ler�, varsa tedar�k z�nc�r�ndek� b�r 
sonrak� dağıtıcıya �letmek ve �lg�l� duyuruyu müşter�ler�n�n kolaylıkla 
göreb�leceğ� veya ulaşab�leceğ� yerlere koymak zorunda olacak. 

YETKİLİ KURULUŞLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Yetk�l� kuruluşlar, sorumlu oldukları ürün gruplarına �l�şk�n b�r 
tekn�k düzenlemen�n bulunmadığı veya tekn�k düzenlemelerde �nsan 
sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n hükümler olmadığı ya da bel�rl� r�sklere yahut 
r�sk kategor�ler�ne �l�şk�n hükümler�n yer almadığı durumlarda, ürünler�n 
güvenl� olması amacıyla üret�c�ler�n ve dağıtıcıların bu yönetmel�kte 
bel�rlenen yükümlülüklere uymalarını sağlayacak. 

 Ürünler�n genel ürün güvenl�ğ� gerekler�ne uygunluğunun 
denet�m� ürün grupları bazında sorumlu kılınan yetk�l� kuruluşlar tarafından 
yapılacak. 

 Yönetmel�kte söz konusu kuruluşların sıralanan yetk� ve 
sorumluluklarından bazıları şöyle:

 Yetk�l� kuruluşlar, tüm ürünlerde, ürünün p�yasaya arzından n�ha� 
kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar ürünlerden numune almaya ve ürünün 
güvenl�ğ�ne �l�şk�n özell�kler�yle �lg�l� olarak yeterl� ölçek ve sıklıkta 
denet�m yapmaya, �lg�l� taraflardan gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� talep 
etmeye, bel�rl� durumlarda r�sk taşıyab�lecek ürünlerde, bu r�skler hakkında 
uygun, açık ve kolayca anlaşılab�l�r Türkçe uyarılarla �şaretlenmes�n� talep 
etmeye, ürünün p�yasaya arzını, güvenl�ğ�n� tem�n edecek ön koşullara tab� 
tutmaya sorumlu kılındı.

 Ayrıca, yetk�l� kuruluşlar, bel�rl� k�ş�ler bakımından r�sk 
taşıyab�lecek ürünlerde, r�sk altındak� k�ş�ler�n zamanında ve uygun 
şek�llerde uyarılmasını ve b�lg�lend�r�lmes�n� talep edecek. 

 Tehl�kel� olduğuna da�r bel�rt�ler�n bulunduğu ürünlerde, yetk�l� 
kuruluşlar, r�sk�n c�dd�yet�yle orantılı olarak, ürünler�n p�yasaya arzını, 
p�yasada bulundurulmasını, öner�lmes�n� veya teşh�r ed�lmes�n�, gerekl� 
değerlend�rmeler ve kontroller �ç�n �ht�yaç duyulacak zaman süres�nce 
geç�c� olarak durdurmaya, ürünün p�yasaya arzını yasaklamaya ve yasağın 
uygulanmasını sağlamak üzere gerekl� önlemler� almaya yetk�l� hale 
get�r�ld�. 

 Öte yandan, yetk�l� kuruluşlar, ürünün �ved�l�kle p�yasaya arzının 
durdurulmasını, p�yasada bulundurulmasının önlenmes�n�, buradan 
çek�lmes�n� ve ürünün taşıdığı r�skler hakkında tüket�c�ler�n uyarılmasını 
talep etmeye veya bu önlemler� kend�s� almaya sorumlu tutuldu. 

 Yetk�l� kuruluş, yönetmel�k hükümler�n� uygularken k�ş�sel 
ver�lere da�r t�car� sır n�tel�ğ�ndek� veya fikr� ve sına� mülk�yet hakkına 
�l�şk�n ed�nd�ğ� b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� korumakla yükümlü kılındı ancak �nsan 
sağlığı ve güvenl�ğ�n�n gerekt�rd�ğ� hallerde b�lg�ler�n açıklanması bu 
kapsamda sayılmayacak.
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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