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 Odatv �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver Gülüm'' başlıklı haberde yer alan, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı'na �ft�ralara �l�şk�n olarak, 
TOBB tarafından kamuoyuna yazılı b�r açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle;“Odatv  �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver Gülüm'' başlıklı haberde 
�ft�ra ve yanlış b�lg�ler yer almaktadır. TOBB'un, TOBB Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun ortak olduğu ş�rketten h�zmet alması asla söz konusu değ�ld�r. 
TOBB'un h�zmet aldığı Tür-Sum ş�rket�nde TOBB Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun h�çb�r ortaklığı söz konusu değ�ld�r.

� TOBB Başkanı ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n ş�rketler� TOBB'un 
düzenled�ğ� �halelere g�remezler ve TOBB'a kend� ürün ve h�zmetler�n� 
satamazlar.

 � TOBB ve �şt�rakler�n�n düzenled�ğ� �halelerde, �haley� kazanan firmadan 
yazılı b�r taahhütname de alınır.  Bu taahhütname �le �haley� alan ş�rket, TOBB 
Başkanı'nın ş�rketler�nden mal almayacağını taahhüt eder.

� Haberde yer alan �dd�a, �tham ve yorumların aks�ne TOBB'un et�k kuralları 
da h�çb�r şek�lde ç�ğnenmem�şt�r. TOBB, büyük hassas�yet gösterd�ğ� bu kuralları 
en başından �t�baren kararlılıkla uygulamıştır ve uygulamayı da sürdürecekt�r.

 Haberde �sm� geçen Tür-Sum ş�rket�, TOBB'un �l ve �lçelerdek� okul 

yapımı g�b� bazı faal�yetlerde tekn�k müşav�rl�k h�zmet� verm�şt�r. Bu h�zmet, söz 
konusu faal�yetler�n �nşaat ve alım �şler�nden bağımsız olarak denet�m�ne 
yönel�kt�r.

� Kamu ve özel sektörde herkes gayet �y� b�l�r k�, asıl büyük önem taşıyan 
�nşaat �hales�n�n düzgün ve şartnameye uygun yürütülmes�d�r. Bu noktada k�l�t b�r 
rolü olan tekn�k müşav�r seç�m�nde, geçm�ş performansının ve yetk�nl�ğ�n�n 
b�l�nmes� çok büyük önem taşımaktadır.”

Çenes�z’den İft�ralara Sert Tepk� 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu'na yönel�k  Odatv �nternet s�tes�nde  
yayınlanan �ft�ralara ve yorumlara tw�tter hesabından yaptığı paylaşım �le  tepk� 
gösterd�. 
� Çenes�z tw�tter hesabından yaptığı paylaşımda: 
� "Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� ve �ş dünyasına sonsuz emek ve 
katkıları bulunan ve her şeyden öneml�s� �ş ahlakı ve et�k kuralları �le saygınlık 
duyduğumuz Başkanımız Sayın M.R�fat Hd�sarcıklıoğlu'na yönelt�len Odatv 
�s�ml� �nternet s�tes�nde yayınlanan asılsız haber� Turhal T�caret ve Sanay� Odası 
olarak kınıyoruz."ded�. 
 

TEPAV İstihdam İzleme 
Bülteninin 105. Sayısı Yayımlandı.

Arabuluculuk uygulamasında, uyuşmazlıkların 
konusuna göre uzmanlaşmış arabulucular 
görevlend�r�lecek.
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 TEPAV tarafından hazırlanan bültende şöyle 
den�ld�:"Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) 
ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı çalışanların 
yüzde 71,3'ünü oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan 
grupta (4/a) artış yüzde 6,1 olurken, esnaf-ç�ftç� 
grubunda (4/b) değ�ş�mlere bakıldığında, esnaf 
sayısında yüzde 9 artış, ç�ftç� sayısında �se yüzde 
4,3 düşüş görülmüştür. Kamu sektöründe 
s�gortalı çalışan (4/c) sayısındak� artış �se yüzde 
0,9'dur.
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YANINDAYIZ

Arabuluculuk 
Ugyulamasında Yeni Dönem 

 Arabulucu luk  uygulamas ında , 
uyuşmazlıkların konusuna göre uzmanlaşmış 
arabulucular görevlend�r�lecek.
Adalet Bakanlığının �nternet s�tes�nde yer alan 
b�lg�ye göre, uyuşmazlıkların mahkemeye 
g�tmeden çözümünü sağlayan arabuluculuk 
uygulamasında yen� dönem başlıyor.

TEPAV Kartlı Harcamalar 
Bültenin 22'inci Sayısı
Yayınlandı...
N�san ayında kartlı harcamalar öncek� 
aya göre tutar olarak yüzde 9, �şlem 
aded�  o larak yüzde 8  oranında 
daralmışt ır.  Haftal ık hareketler 
�ncelend�ğ�nde, söz konusu düşüşün �lk 
ve son hafta dışındak� haftalarda 
yoğunlaştığı görülmekted�r. Tam 
kapanmanın başladığı 30 N�san 
h a f t a s ı n d a  � s e  y ü z d e  2 5  a r t ı ş 
gözlenm�şt�r. 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA İFTİRA
Odatv �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver Gülüm'' başlıklı haberde yer 

alan, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı'na 
�ft�ralara �l�şk�n olarak, TOBB tarafından kamuoyuna yazılı b�r 

açıklama yapıldı. 

TÜRKİYE-AB KİK ÜYELERİNDEN TEPKİ İSRAİL’E 
Türk�ye-Avrupa B�rl�ğ� (AB) Karma İst�şare Kom�tes� (KİK) Türk�ye 

kanadını oluşturan; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, 
Türk�ye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, İsra�l güvenl�k güçler�n�n Gazze 

ve Mesc�d-� Aksa'da gerçekleşt�rd�ğ� saldırılara �l�şk�n ortak b�r açıklama yaptı. 
Ortak açıklama şöyle:
� “B�zler Türk�ye'n�n �şç�, ç�ftç�, �şveren, memur, esnaf, tüccar, sanay�c� ve 
üret�c�ler�n� tems�l eden send�kalar ve meslek örgütler�y�z.
� İsra�l güvenl�k güçler�n�n, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, 
Gazze �le � Mesc�d-� Aksa'ya ve burada �badet eden F�l�st�nl�lere yönel�k 
gerçekleşt�rd�ğ� haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze'de aralarında çocukların da 
bulunduğu çok sayıda masum �nsanın hayatını kaybett�ğ� saldırılar �le yerleş�m 
yerler�n�n F�l�st�nl�lerden zorla alınması �nsanlık dışıdır ve �nsanlığa karşı suçtur.
� S�v�l ve savunmasız F�l�st�n halkına karşı uygulanan saldırgan eylemler� 
ş�ddetle kınıyoruz; bu saldırılar derhal son bulmalıdır. İsra�ll� Irkçı grupların 
Harem'-� Şer�fe g�r�şler�ne �z�n ver�lmemes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınmalıdır.
� BM Genel Kurul kararları çerçeves�nde, F�l�st�nl� s�v�ller uluslararası 

koruma altına alınmalıdır.
� F�l�st�nl� s�v�l halkın �badet özgürlüğü tem�n ed�lmel�d�r.
� Harem-� Şer�f'�n statüsü korunmalıdır.
 � F�l�st�n'de �şgal�n ve ş�ddet�n sorumlusunun İsra�l olduğunu tüm dünya 
görmel�d�r.
 � İsra�l bu eylemler�nden dolayı uluslararası alanda sorumlu tutulmalıdır.
� Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa herkes dur demel�d�r.
� Buna �t�raz etmemek ve sess�z kalmak bu vebale ortak olmaktır.
 Hak İşç� Send�kaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
Memur Send�kaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 
Türk�ye İşç� Send�kaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Türk�ye İşveren Send�kaları Konfederasyonu (TİSK)
Türk�ye Kamu Çalışanları Send�kaları Konfederasyonu (Türk�ye KAMU-SEN)
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)
Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ� (TZOB)”
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TEPAV tarafından hazırlanan bültende şöyle den�ld�:

"Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) ver�ler�ne göre, toplam 
s�gortalı çalışanların yüzde 71,3'ünü oluşturan s�gortalı ücretl� 
çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,1 olurken, esnaf-ç�ftç� grubunda 
(4/b) değ�ş�mlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 9 artış, 
ç�ftç� sayısında �se yüzde 4,3 düşüş görülmüştür. Kamu 
sektöründe s�gortalı çalışan (4/c) sayısındak� artış �se yüzde 
0,9'dur.

Ana sektörler�n üçte b�r�nde �st�hdam yıllık olarak 
ger�lem�şt�r. 

� Bu sektörler COVID-19 salgınından en fazla etk�lenen ve 
N�san 2020'den �t�baren �st�hdamının daraldığı faal�yet kollarıdır. 
Şubat 2021'de konaklama ve y�yecekte yüzde 10,8, kültür, sanat, 
eğlence, d�nlence ve sporda yüzde 8,7 düzey�nde yıllık düşüşler 
gerçekleşm�şt�r. Ayrıca, �dar� ve destek h�zmet faal�yetler� (yüzde 
12,1) ve eğ�t�m (yüzde 3,5) sektörler�nde de N�san-Mayıs 2020 
dönem�ne benzer b�r daralma yaşanmıştır. D�ğer taraftan, ev �ç� 
h�zmetler�n �çer�ld�ğ� hanehalklarının �şveren olarak faal�yet� 
sektörü yüzde 39,5 oranındak� ger�leme �le �st�hdamı pandem�den 
en olumsuz etk�lenen sektördür.

2020 yılının �k�nc� yarısında toparlanma gösteren sektörlerde 
�se �st�hdam artışları hızlanarak devam etmekted�r. 

� Şubat 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 
14,3, �malatta yüzde 8,9, �nşaatta yüzde 21,2 ve toptan ve 
perakende t�caret sektörler�nde yüzde 6 oranında �st�hdam 
artışları gerçekleşm�şt�r. Pandem� neden�yle önem kazanan �nsan 
sağlığı ve sosyal h�zmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 
40,9) �st�hdam artışları sürmekted�r.

Kadın �st�hdamının toplam �st�hdam �ç�ndek� payı geçen yıla 
göre ger�lem�şt�r. 

� S�gortalı kadın çalışan sayısı geçen yıla göre 210 b�n 
artmıştır ancak, 2020 yılı Şubat ayında yüzde 31,3 olan s�gortalı 
kadın çalışan sayısının toplam �st�hdam �ç�ndek� payı 30,9'a 
ger�lem�şt�r. Ayrıca, pandem�n�n �k�nc� dalgasına yönel�k 
kısıtlayıcı önlemler�n alınmaya başlamasıyla kadın çalışan 
sayısının düşüş gösterd�ğ� ve Ek�m 2020'den bu yana daralmanın 
yaklaşık 50 b�n düzey�ne ulaştığı görülmekted�r.

Son b�r yılda �şyer� sayısı 67 sektörde artmıştır.

�  Şubat 2021'de Türk�ye genel�nde faal�yet gösteren �şyer� 
sayısı yüzde 4,7 (88 b�n) artarak 1 m�lyon 966 b�n olmuştur. 22 b�n 
artış �le b�na �nşaatı sektörü �şyer� sayısı en fazla artan sektördür. 
Bu sektörü, perakende t�caret, ev h�zmetler�nde 10 günden fazla 
çalışanlar ve toptan t�caret sektörler� �zlem�şt�r. İşyer� sayısı en 
hızlı artan sektör yüzde 50,4 �le posta ve kurye faal�yetler� sektörü 
olmuştur. Salgında faal�yet� yoğunlaşan eczacılık ve eczacılığa 
�l�şk�n malzeme �malatı, yatılı bakım faal�yetler� ya da posta ve 
kurye faal�yetler� g�b� sektörlerde �şyer� sayılarının yüksek artış 
eğ�l�mler�n�n korunduğu görülmekted�r."den�ld�.

TEPAV tarafından hazırlanan bültende şöyle den�ld�:
� "N�san ayında kartlı harcamalar öncek� aya göre tutar 
olarak yüzde 9, �şlem aded� olarak yüzde 8 oranında daralmıştır. 
Haftalık hareketler �ncelend�ğ�nde, söz konusu düşüşün �lk ve 
son hafta dışındak� haftalarda yoğunlaştığı görülmekted�r. Tam 
kapanmanın başladığı 30 N�san haftasında �se yüzde 25 artış 
gözlenm�şt�r. Ayın genel�nde 26 harcama grubundan market ve 
alışver�ş merkezler� ve kulüp/dernek/sosyal h�zmetler dışındak� 
tüm harcamalarda düşüş gerçekleşm�şt�r.
� Kartlı harcamaların yıllık artışı �se baz etk�s� kaynaklı 
olarak yüzde 80'e ulaşmıştır. Söz konusu artışta, COVID-19 
salgınının �lk dalgasına yönel�k kısıtlayıcı  tedb�rler�n �lk olarak 
N�san 2020'de alınması ve  harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün 
yarattığı güçlü baz etk�s� bel�rley�c� olmuştur. Harcama 
gruplarına göre bakıldığında, kalemler�n tamamında yıllık 
olarak artış gözlenm�ş; salgından en olumsuz etk�lenen harcama 
gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu 
görülmüştür. 
 Havayolları, konaklama, seyahat acenteler�/taşımacılık, 
yemek, g�y�m ve aksesuar �le araba k�ralama bu grupta yer alan 
kalemlerd�r.
� Onl�ne harcamaların toplam harcamalar �ç�ndek� payı 
N�san 2021'de yüzde 34'tür. Salgınla b�rl�kte önem kazanan 
onl�ne alışver�şler N�san ayında da yüksek oranda artmıştır; 
�nternet üzer�nden yapılan alışver�şler�n yıllık artışı yüzde 85'e, 
mektupla/telefonla yapılan �şlemler�nk� �se yüzde 67'ye 
ulaşmıştır.”den�ld�.

Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak 
hazırlanan ve sosyal medya etk�ley�c�ler� tarafından 
yapılan t�car� reklam ve haksız t�car� uygulamalara �l�şk�n 
yürütülen �ncelemelerde esas teşk�l etmek üzere Reklam 
Kurulu'nun 4 Mayıs da yaptığı toplantısında �lke kararı 
olarak kabul ed�len "Sosyal Medya Etk�ley�c�ler� 
Tarafından Yapılan T�car� Reklam ve Haksız T�car� 
Uygulamalar Hakkında Kılavuz"unu yayımladı.
� Söz konusu kı lavuz � le  sosyal  medya 
etk�ley�c�ler� tarafından yapılan t�car� reklam, 
uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, 
mecra kuruluşları ve reklamcılık �le �lg�l� tüm k�ş�, kurum, 
kuruluşlara yol göstermek amaçlandı.
� Kılavuzda, sosyal medya hesabından kend�s�ne 
ya da reklam verene a�t b�r malın, h�zmet�n satışını veya 
k�ralanmasını sağlayan, hedef k�tley� oluşturanları 
b�lg�lend�rmek, �kna etmek amacıyla pazarlama 
�let�ş�m�nde bulunan dünyada "�nfluencer" olarak kabul 
gören k�ş�ler, "sosyal medya etk�ley�c�ler�" olarak 
tanımlandı.
� Influencerlar aracılığıyla yapılan reklamların 
açık, anlaşılır şek�lde �fade ed�lmes� ve ayırt ed�leb�l�r 
olmasının zorunlu kılındığı kılavuzda, sosyal medyada da 
sesl�, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması 
yasaklandı.
� Reklam verenden madd� kazanç veya ücrets�z, 
�nd�r�ml� mal ya da h�zmet g�b� faydaların sağlandığı 
paylaşımlarda, �nfluencerlar tarafından bu durumun, 
t�car� reklam �l�şk�s�n�n gerçekleşt�ğ� platforma bağlı 
olarak bel�rt�lmes� zorunlu hale geld�.
� Influencerlar paylaşımın t�car� reklam olduğunu 
anlaşılacak b�ç�mde ve konumda bel�rtecek. Bunlar, 
paylaşımlar �ç�nde kullanılan renklerden ve arka fondan 
ayırt ed�leb�l�r n�tel�kte, kolaylıkla okunab�l�r büyüklükte 
olacak. Paylaşımda başka et�ket ya da açıklamalara yer 
ver�lmes� durumunda �se et�ket veya açıklamalar arasında 
görüneb�l�r şek�lde bel�rt�lecek.
� Paylaşımın t�car� reklam olduğunu �fade eden 
�bareler, tüket�c�ler tarafından �lk bakışta fark 
ed�leb�lecek b�ç�mde sunulacak.
- Influencer deney�mlemeden tavs�ye edemeyecek
� Sosyal medya etk�ley�c�s�, henüz deney�m�n�n 
bulunmadığı b�r mal veya h�zmete �l�şk�n tüket�c�ler 
nezd�nde o mal veya h�zmet� onaylayacak ya da 
deney�mled�ğ� algısı yaratacak şek�lde t�car� reklam 
amacıyla paylaşım yapamayacak.
� Influencerlar, b�r mal veya h�zmete �l�şk�n �lg�l� 
mevzuata aykırı olacak şek�lde sağlık beyanında, nesnel, 
ölçüleb�l�r, sayısal ver�lere dayanmayan, �spatı mümkün 
olmayan b�l�msel araştırma ve test sonuçları hakkında 
�dd�alarda bulunamayacak.
- F�ltre kullandığını açıkça bel�rtecek

� Kılavuzda, �nfluencerların d�ğer yükümlülükler� 
de şöyle sıralandı:
� "Doktor, d�ş hek�m�, veter�ner hek�m ve 
eczacılar �le sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal 
veya h�zmetlere yönlend�rmede bulunamaz, bu mal veya 
h�zmetler�n tanıtımını yapamaz. Kend�s�ne reklam veren 
tarafından hed�ye ed�lm�ş b�r mal veya h�zmet� satın aldığı 
�zlen�m� oluşturamaz. B�r mal veya h�zmet�n t�car� 
reklamına �l�şk�n herhang� b�r reklam verenden madd� 
kazanç, ücrets�z ya da �nd�r�ml� mal veya h�zmet g�b� 
faydalar sağladığı süre boyunca kend�s�n�n sadece b�r 
tüket�c� olduğu �zlen�m� oluşturamaz. Herhang� b�r malın 
t�car� reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını 
kullanması durumunda görüntünün filtrelend�ğ�n� açıkça 
bel�rtecek. Sosyal medya aracılığıyla b�r mal veya h�zmet 
hakkında �let�ş�m kurmak �ç�n s�stemat�k olarak sahte ya 
da var olmayan k�ml�kler� toplu olarak oluşturamaz, 
kullanamaz."
- "Daha fazla oku" seçeneğ�ne tıklamadan reklam 
olduğu anlaşılacak
� YouTube ve Instagram TV g�b� v�deo paylaşım 
mecralarında yapılan reklamlarla canlı yayın n�tel�ğ�nde 
olan paylaşımlarda, v�deoda sürekl� veya v�deonun 
başlığında ya da açıklama kısmında, �lg�l� reklamın 
geçeceğ� bölümün başında tüket�c�ler� "daha fazla oku" 
g�b� b�r alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı, sözlü 
olarak v�deonun reklam n�tel�ğ�nde olduğu, reklam 
verenler�n �s�m ve unvanı, �nfluencerların bu h�zmet� 
dolayısıyla ücret ya da hed�ye aldığı b�lg�ler� yer alacak.
� Instagram, Facebook, Tw�tter g�b� sosyal medya 
platformlarında fotoğrafın, mesajın �ç�nde, altında ya da 
açıklamalarında reklam verene �l�şk�n ad, marka, t�caret 
unvanı g�b� tanıtıcı b�lg�lerden herhang� b�r�yle beraber, 
kılavuzda bel�rt�len et�ketlerden veya açıklamalardan en 
az b�r�ne yer ver�lecek. Aynı şek�lde Podcast yayınlarında 
da bu b�lg�lend�rmeler yapılacak.
� Snapchat ve Instagram h�kayeler� g�b� �çer�ğ�n 
yalnızca kısa sürel�ğ�ne görüleb�ld�ğ� reklamlarda; 
paylaşım süres�nce reklam verene �l�şk�n ad, marka, 
t�caret unvanı g�b� tanıtıcı b�lg�lerden herhang� b�r� �le 
"#Reklam", "#Reklam/Tanıtım", "@[Reklam veren] �le �ş 
b�rl�ğ�" g�b� et�ketlere de yer ver�lecek.
� Söz konusu  k ı lavuzda  �nfluencer lar ın 
kullanması üzer�ne reklam verenler de sosyal medya 
etk�ley�c�ler�n� bu kılavuz ve �lg�l� kanun hükümler� 
hakkında b�lg�lend�rmek, bu k�ş�ler�n yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmes� �ç�n çaba göstermek ve �hlallere karşı 
önlem almak �le sorumlu kılındı.
� Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra 
kuruluşu olarak sosyal medya etk�ley�c�ler�n�n her b�r�, bu 
kılavuz maddeler�ne uyum konusunda ayrı ayrı sorumlu 
tutuldu.

Arabuluculuk uygulamasında, uyuşmazlıkların 
konusuna göre uzmanlaşmış arabulucular 
görevlend�r�lecek.
� Adalet Bakanlığının �nternet s�tes�nde 
yer alan b�lg�ye göre, uyuşmazlıkların 
mahkemeye g�tmeden çözümünü sağlayan 
arabuluculuk uygulamasında yen� dönem 
başlıyor.
� Bu kapsamda, 10 Mayıs'tan �t�baren dava 
şartı arabuluculukta yapılacak başvurulara, 
uyuşmaz l ığ ın  konusuna  göre  "uzman 
arabuluculuk uygulaması" get�r�lecek.
Gerekl� eğ�t�mler� almış uzman arabulucular 
� Arabuluculuk büroları, t�caret ve tüket�c� 
hukuku genel uzmanlık alanları �le banka ve 
finans, fikr� mülk�yet, enerj� ve maden, sağlık, 
s p o r  v e  � n ş aa t  h u k u k u  a l an l a r ı n d ak � 
uyuşmazlıklarda, gerekl� eğ�t�mler� almış uzman 
arabulucuları görevlend�recek.

� Böylece �nşaat hukuku alanındak� b�r 
hukuk� uyuşmazlık, artık �nşaat sektörünün 
d�nam�kler�, �şley�ş� ve sorunlarını b�len ve bu 
alanda uzmanlık eğ�t�m� almış arabulucu 
eşl�ğ�nde sonuçlandırılacak.
Hukuk� uyuşmazlıkların çözümü daha da 
kolaylaşacak
� Uyuşmazlık konusuyla �lg�l� öner�ler�, bu 
alanda uzmanlık eğ�t�m� alan, özel b�lg� ve 
donanıma sah�p arabulucular verecek.
� Yen� uygulamanın, faal�yete geçmes�yle, 
taraflar arasındak� hukuk� uyuşmazlıkların 
çözümü daha da kolaylaşacak.
� Arabuluculuk Kanunu, arabulucuların 
farklı hukuk� alanlarda uzmanlaşmasına da 
�mkan sağlıyor. Ayrıca Yargı Reformu Stratej� 
Belges� �le İnsan Hakları Eylem Planı'nda da 
uzman arabuluculuğun güçlend�r�lmes� ve 
arabulucuların �ht�saslaşmasına vurgu yapılıyor.

TEPAV KARTLI
Harcamalar Bülteninin
22.Sayısı Yayınlandı. 

Odatv �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver 
Gülüm'' başlıklı haberde yer alan, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) Başkanı'na �ft�ralara �l�şk�n olarak, 
TOBB tarafından kamuoyuna yazılı b�r açıklama 
yapıldı. 

Açıklama şöyle: 

� “Odatv  �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver 
Gülüm'' başlıklı haberde �ft�ra ve yanlış b�lg�ler 
yer almaktadır. TOBB'un, TOBB Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun ortak olduğu ş�rketten h�zmet 
alması asla söz konusu değ�ld�r. TOBB'un h�zmet 
aldığı Tür-Sum ş�rket�nde TOBB Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun h�çb�r ortaklığı söz konusu 
değ�ld�r.

� TOBB Başkanı ve Yönet�m Kurulu 
üyeler�n�n ş�rketler� TOBB'un düzenled�ğ� 
�halelere g�remezler ve TOBB'a kend� ürün ve 
h�zmetler�n� satamazlar.

 � TOBB ve �şt�rakler�n�n düzenled�ğ� 
�halelerde, �haley� kazanan firmadan yazılı b�r 
taahhütname de alınır.  Bu taahhütname �le 
�haley� alan ş�rket,  TOBB Başkanı 'nın 
ş�rketler�nden mal almayacağını taahhüt eder.

� Haberde yer alan �dd�a, �tham ve 
yorumların aks�ne TOBB'un et�k kuralları da 
h�çb�r şek�lde ç�ğnenmem�şt�r. TOBB, büyük 
hassas�yet gösterd�ğ� bu kuralları en başından 
�t�baren kararlılıkla uygulamıştır ve uygulamayı 
da sürdürecekt�r.

� Haberde �sm� geçen Tür-Sum ş�rket�, 
TOBB'un �l ve �lçelerdek� okul yapımı g�b� bazı 
faal�yetlerde tekn�k müşav�rl�k h�zmet� 
verm�şt�r. Bu h�zmet, söz konusu faal�yetler�n 
�nşaat ve alım �şler�nden bağımsız olarak 
denet�m�ne yönel�kt�r.

� Kamu ve özel sektörde herkes gayet �y� 
b�l�r k�, asıl büyük önem taşıyan �nşaat �hales�n�n 
düzgün ve şartnameye uygun yürütülmes�d�r. Bu 
noktada k�l�t b�r rolü olan tekn�k müşav�r 
seç �m�nde ,  geçm�ş  per formansın ın  ve 
yetk�nl�ğ�n�n b�l�nmes� çok büyük önem 
taşımaktadır.

� Kamu ve özel sektöre h�zmet veren ve 44 
yıldır faal�yet gösteren Tür-Sum, yurt�ç� ve 

yurtdışı �ş deney�mler�, yetk�n kadrosu neden�yle 
terc�h ed�lm�şt�r.

� Ahmet Akpınar'ın Yönet�m Kurulu 
Başkanlığı'nı yaptığı Tür-Sum ş�rket� �le TOBB 
Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu'nun herhang� b�r 
ortaklığı veya bağı bulunmamaktadır.

� Haberde söz ed�len Armada ve Söğütözü 
çok ortaklı ş�rketlerd�r. Söğütözü mal sah�b�d�r. 
Armada �se sadece �şlet�c� firmadır. 58 ortağı 
vardır. R�fat H�sarcıklıoğlu yüzde 9.74 oranı �le 
azınlık h�ssedarlardan b�r�s�d�r.  Yüzde 3.2 oranı 
�le küçük h�ssedarlardan b�r� de Ahmet 
Akpınar'dır.

� Bu çerçevede söz konusu tekn�k 
müşav�rl�k ş�rket�n�n sah�b�n�n, TOBB Başkanı 
R�fat H�sarcıklıoğlu'nun azınlık h�ssedarı olduğu 
b�r ş�rkette çok küçük h�ssedarlardan b�r� olması 
gündeme get�r�lerek tüm bu gerçekler�n göz ardı 
ed�lmeye çalışılması son derece yanlış ve 
yanıltıcıdır.

� Kamuoyuna saygı �le duyurulur.
� Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�”

Çenes�z; "İft�ra ve yanlış b�lg�lerle TOBB'un 
bugüne kadar et�k prens�plere verd�ğ� önem� 
k�rletemezs�n�z ve k�rletemeyeceks�n�z."
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu'na yönel�k  
Odatv �nternet s�tes�nde  yayınlanan �ft�ralara ve 
yorumlara tw�tter hesabından yaptığı paylaşım 
�le  tepk� gösterd�. 
� Çenes�z tw�tter hesabından yaptığı 
paylaşımda: 
� "Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� ve �ş 
dünyasına sonsuz emek ve katkıları bulunan ve 
her şeyden öneml�s� �ş ahlakı ve et�k kuralları �le 
saygınlık duyduğumuz Başkanımız Sayın 
M.R�fat Hd�sarcıklıoğlu'na yönelt�len Odatv 
�s�ml� �nternet s�tes�nde yayınlanan asılsız haber� 
Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 
kınıyoruz."ded�. 
� Çenes�z hesabından ayrıca; "İft�ra ve 
yanlış b�lg�lerle TOBB'un bugüne kadar et�k 
prens�plere verd�ğ� önem� k�rletemezs�n�z ve 
k�rletemeyeceks�n�z."ded�.�

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), Mart 2021 dönem�ne �l�şk�n 
�ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı.

� Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı yaştak� k�ş�lerde 
�şs�z sayısı martta b�r öncek� aya göre 59 b�n k�ş� artarak 4 m�lyon 
236 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı �se 0,1 puanlık azalış �le yüzde 
13,1 sev�yes�nde gerçekleşt�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı arttı

� İst�hdam ed�lenler�n sayısı martta b�r öncek� aya göre 550 
b�n k�ş� artarak 28 m�lyon 89 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se 0,8 
puanlık artış �le yüzde 44,3 oldu.

� İşgücü 610 b�n k�ş� artarak 32 m�lyon 325 b�n k�ş�, 
�şgücüne katılma oranı �se 0,9 puanlık artış �le yüzde 51,0 olarak 
gerçekleşt�.

� İst�hdam ed�lenler�n sayısı b�r öncek� aya göre tarım 
sektöründe 15 b�n k�ş�, sanay� sektöründe 480 b�n k�ş�, �nşaat 
sektöründe 81 b�n k�ş� artarken, h�zmet sektöründe 27 b�n k�ş� 
azaldı. İst�hdam ed�lenler�n yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 22,0'ı 
sanay�, yüzde 6,4'ü �nşaat, yüzde 54,3'ü �se h�zmet sektöründe 
yer aldı.

ARABULUCUK UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

Sosyal Medya   
Etkileyicileri İçin Kılavuz Yayımlandı

İŞSİZLİK RAKAMLARI
AÇIKLANDI...

YANINDAYIZ 
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA İFTİRA

Odatv �nternet s�tes�nde ''Al Gülüm Ver Gülüm'' başlıklı haberde yer alan, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı'na �ft�ralara �l�şk�n olarak, TOBB tarafından kamuoyuna 
yazılı b�r açıklama yapıldı. 

TEPAV İSTİHDAM
İzleme bülteninin
105.Sayısı Yayınlandı 

Şubat ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 
oranında artarak 21,1 m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r. 

T�caret Bakanlığı, sosyal medya etk�ley�c�ler� (�nfluencer) tarafından yapılan t�car� reklam ve 
haksız t�car� uygulamalara �l�şk�n yayımladığı kılavuzda, söz konusu k�ş�ler�n uyması gereken 
yükümlülüklere, reklam verenler�n sorumluluklarına yönel�k hususları bel�rled�.

Arabuluculuk uygulamasında, uyuşmazlıkların konusuna göre uzmanlaşmış arabulucular 
görevlend�r�lecek.
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