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Önsöz
Dünya’da ticaret ve sanayi odaları XVI. yüzyılın sonlarında kurulmaya 
başlamış ve Marsilya Ticaret Odası 1600 yılında ticaret odası adı ile kurulan 
ilk kuruluş olarak tarihe geçmiştir.  Günümüzde batılı ülkelerde ticaret 
ve sanayi odalarının genel işlev olarak devlet otoritesine ve işletmelere 
yönelik olarak vermiş olduğu müşavirlik hizmeti dikkati çekmektedir. 

Ülkemizde ilk olarak 1867 yılında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
kurulmuştur. 8 Mart 1950 yılında kabul edilen Odalar, Borsalar ve Birliğin 
Kuruluş Kanunu olan 5590 Sayılı Kanun ile özerklik kazanan bu kuruluşların 
günümüzde sayısı; 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi 
odası, 2 deniz ticaret odası, 113 ticaret borsası olmak üzere toplam 365’e 
ulaşmıştır. Bu Kanunu takiben 5174 Sayılı Kanun 18 Mayıs 2004 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve odaların, borsaların ve Birliğimizin örgütlenme yapısı ve 
görev tanımı günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir.

5174 Sayılı Kanunla; oda ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı 
sağlamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak görevlerini 
yerine getirmektedir. Bu görevlerin yanı sıra  Birliğimiz; Türk girişimcisinin 
çalışmalarına öncülük etmek, özel sektörün talep ve ihtiyaçlarını ilgili 
makamlara iletmek ve çözüm önerileri üretmek,  küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin haklarını savunmak ve ekonomiden hak ettiği payı almasına 
katkı vermek yönünde de çalışmalarını sürdürmektedir.   
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Ayrıca Birliğimiz; TIR karnesi dağıtımını ve geçiş belgeleri taleplerini 
karşılamak, ATA karnesi düzenlemek, Global Standartlar-1’i Ülkemizde 
tek elden yürütmek, Menşe Şehadetnamesi ve Dolaşım Belgesi basmak 
ve bunların odalara dağıtım faaliyetlerini de yürütmektedir. Birliğimiz 
tarafından yürütülen diğer çalışmalar da; Sanayi Kapasite Raporlarını 
onaylamak, günlük ortalama 750 sayfalık Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 
yayımlamak, oda ve borsalarda çıkan mesleki anlaşmazlıklara çözüm 
üretmek, ticari ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında her türlü 
bilgiyi üyelerine aktarmak, yabancı muadil kuruluşlarla bağlantı kurarak 
işbirliği anlaşmaları imzalamak, heyet ziyaretleri, ikili ve çok taraflı seminer, 
toplantı, sempozyum vb. organizasyonlar yapmak ve devlet organlarının 
yurt dışı faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamaktır. 

Birliğimiz IMC, IFC, WB gibi uluslararası finans kuruluşları ile yakın 
çalışmalar yürütmekte, devlet-işveren işbirliği kapsamında çıraklık, mesleki 
ve teknik eğitimin geliştirilmesi amaçlı çalışmalar yapmakta, bölgeler 
arası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi ve sosyal dengelerin yeniden 
yapılandırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların yanında 
Birliğimiz tarafından ülke, il ve sektörel bazda ekonomik rapor hazırlamak 
faaliyetleri de icra edilmektedir. 

Bu yayında, Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ulusal ve 
uluslararası boyutta kapsamlı bir biçimde açıklanmaya, kullanıcılarımızın 
merak edebileceklerini tahmin ettiğimiz konulara açıklık getirilmeye 
çalışılmıştır. 

Sorularla Merak Ettikleriniz Yayın Serisinin, ilki olan “Sorularla TOBB”a 
aynı zamanda Birliğimiz web sayfasından elektronik ortamda da ücretsiz 
olarak erişim mümkündür. Sorularla TOBB yayınımızın, kullanıcılarımızın 
Birliğimiz hakkında merak ettikleri konulara yönelik sorularına açıklık 
getireceğine olan inancımla, tüm kullanıcılarımız için yayınımızın yararlı 
olmasını dilerim.

                     M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
                   Başkan 
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org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/Sayfalar/
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IktisadiRaporlama/Sayfalar/ggnot.aspx
Ticaret Sicil Gazetesi sayfası; www.ticaretsicil.gov.tr
Ücretsiz Ticaret Sicil Gazetesi Sorgu sayfası; http://www.
ticaretsicil.gov.tr/giris.php
Ticaret Sicili konusunda iletişim sayfası; http://www.ticaretsicil.
gov.tr/iletisim.php
Arşivdeki Ticaret Sicil Gazetelerini sorgulama sayfası; http://
www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php
Global standartlar için üyelik devir işlemleri sayfası; www.gs1.
tobb.org.tr
Fuar istatistikleri sayfası; http://www.tobb.org.tr/
FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx
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tr/yeni/abone.php
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sayfası; http://193.36.39.7/web/catalog/search.php
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Anayasa’nın 135 inci maddesinde 
düzenlenen kamu kurumu niteliğinde, 
idari, temsili ve istişarî bir kısım 
fonksiyonlar üstlenmiş, kamu tüzel 
kişiliğine sahip meslek üst kuruluşudur. 
Hedef kitlesi tüccar ve sanayiciler olup, 
Türk özel sektörünün en üst düzeyde ve 
tek yasal temsilcisidir.

Soru 2: TOBB hangi amaçla, ne zaman kurulmuştur?

TOBB; Ülkemizdeki oda ve borsa üyelerinin menfaatlerinin 
daha iyi korunması için bir çatı altında toplanmaları ihtiyacı 
hissedildiğinden, 8 Mart 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun 
yürürlüğe girince, 32 ticaret ve sanayi odası, 8 ticaret odası, 1 
sanayi odası ve 20 ticaret borsasının temsilcileri bir araya gelerek 
6 Şubat 1952 tarihinde kurulmuştur. 

Soru 3: TOBB’un kuruluş Kanunu nedir?

TOBB’un 5590 sayılı kuruluş Kanunu, 1 Haziran 2004 tarihinde 
yürürlüğe giren 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı “Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile yürürlükten 
kaldırılmış olup, TOBB şu anda 5174 sayılı Kanun hükümlerine 
tabidir.

Soru 1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) nedir?

Sanayici
Tüccar
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Soru 4: TOBB’un kısa tarihçesi nasıldır?

Odalar, Borsalar ve Birlik hakkındaki 5590 sayılı Kanun 8 Mart 
1950 tarihinde hazırlanmış, 15 Mart 1950 tarihinde 7457 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben 
Birliğimiz 6 Şubat 1952 tarihinde ilk Genel Kurul toplantısını 
gerçekleştirmiş, organlarını oluşturarak faaliyetlerine başlamıştır. 
5590 sayılı Kanun, yerini 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 
5174 sayılı Kanun’a bırakmıştır. TOBB, özel sektörün Türkiye’de 
meslekî üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB’un halen, yerel 
düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları 
ve borsalardan oluşan 365 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke 
çapında yayılmış olan oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde 
ve bütün sektörlerden 1 milyon 400 binin üzerinde firma kayıtlı 
bulunmaktadır. 

Soru 5: TOBB’un merkezi teşkilat yapısı nasıldır?

TOBB’un teşkilat yapısında Genel Sekreterliğe bağlı üç Genel 
Sekreter Yardımcılığı bulunmaktadır. Teknik İşler Genel 
Sekreter Yardımcılığına 2 daire başkanlığı ve toplam 11 şube 
müdürlüğü bağlıdır. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Sekreter 
Yardımcılığına 4 daire başkanlığı ve toplam 11 şube müdürlüğü 
bağlıdır. İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığına 
da 2 daire başkanlığı ve toplam 7 şube müdürlüğü bağlıdır. 
TOBB’un merkezi teşkilat yapısı aşağıda Şekil 1’de verilmiştir.
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REEL SEKTÖR 
AR-GE VE UYG. 
DAİRE BAŞK.

ODA-
BORSALAR 
SEKTÖRLER VE 
GİRİŞİMCİLİK 
DAİRE BAŞK.

TİCARET VE TIR 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

BİLGİ 
HİZMETLERİ 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

DIŞ EKONOMİK 
İLİŞKİLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI

AVRUPA 
BİRLİĞİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

İDARİ İŞLER 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Eğitim ve 
Kalite 
Müdürlüğü

Borsalar 
Müdürlüğü

Global 
Standartlar 
Müdürlüğü

Bilgi Erişim 
Müdürlüğü

Dış Ticaret 
Müdürlüğü

Çevre 
Müdürlüğü

İç Hizmetler 
Müdürlüğü

İktisadi 
Raporlama ve 
İstatistik 
Müdürlüğü

Fuarlar 
Müdürlüğü

TIR ve ATA 
Karnesi 
Müdürlüğü

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Uluslararası 
İl işkiler 
Müdürlüğü

AB Proje 
Geliştirme ve 
İzleme 
Müdürlüğü

İnşaat ve 
Emlak İşleri 
Müdürlüğü

 KOBİ 
Araştırma ve 
Danışma  
Merkezi 
Müdürlüğü

Girişimcilik 
Müdürlüğü

Türkiye 
Ticaret Sicil i  
Gazetesi 
Müdürlüğü

AB Uyum ve 
Müzakere 
Müdürlüğü

Satınalma ve 
Levazım 
Müdürlüğü

Mali ve 
Sosyal 
Politikalar 
Müdürlüğü

Odalar 
Müdürlüğü

 Yazıl ım 
Müdürlüğü

 

Sanayi 
Müdürlüğü

Sigortacıl ık 
Müdürlüğü

 
 

Türkiye Sektör 
Meclisleri 
Müdürlüğü             

 

Not: Birim isimleri alfabetik dizinli verilmiştir.

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

STRATEJİK PLANLAMA VE 
KOORDİNASYON DİREKTÖRLÜĞÜ

BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ

PROTOKOL VE ORGANİZASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın 
Müdürlüğü

MÜFETTİŞLER

GENEL SEKRETERLİK

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKANLIK ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETER MÜŞAVİRLERİ

Finans 
Müdürlüğü

İştirakler 
Müdürlüğü

Personel 
Müdürlüğü

Muhasebe 
Müdürlüğü

BRÜKSEL DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

MALİ İŞLER 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

 

Şekil 1. TOBB’un Merkezi Teşkilat Yapısı Şekil 1. TOBB’un Merkezi Teşkilat Yapısı
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Soru 6: TOBB’un organları hangi periyotta ve nasıl 
seçilmektedir?

TOBB’un organları Genel Kurul, 
Oda ve Borsa Konseyleri, 
Yönetim Kurulu ve Yüksek 
Disiplin Kurulu’ndan ibarettir. 
Tüm organ üyelerinin görev 
dönemi dört yıldır. Genel 
Kurul delegeleri dışındaki 
Birlik organlarının seçimi, 
Kanunda ve ilgili Yönetmelikte düzenlenen usul ve esaslara 
göre ve yargı gözetiminde, Mayıs ayı içinde yapılmaktadır. 
Seçimlere ilişkin genel düzenlemeler; 5174 sayılı Kanunun 
85 inci maddesinde, ayrıntılı düzenlemeler ise 19 Ocak 
2005 tarihli Resmi Gazete’de neşredilerek yürürlüğe girmiş 
olan “Organ Seçimleri Yönetmeliği”nde yer almaktadır.

Genel Kurul, her oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları 
ile belli ölçütlere göre belirlenmiş delege sayısına göre oda 
ve borsaların meclis üyeleri tarafından ve kendi aralarından 
seçilen delegelerden oluşmaktadır. TOBB Genel Kurul Delegesi 
seçimleri dört yılda bir oda yönetim kurulu seçimleriyle birlikte 
yapılmaktadır. Oda ve borsa konseyleri, dört yılda bir olmak üzere 
TOBB Genel Kurulunda her bir konsey için kendi grubunu oluşturan 
genel kurul delegeleri tarafından seçilmekte, konsey üye sayısı da 
en çok otuz olabilmektedir. Konseylerin sayısı ise; Ticaret Odaları 
Konseyi, Sanayi Odaları Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, 
Deniz Ticaret Odaları Konseyi ile Ticaret Borsaları Konseyi olmak 
üzere beştir. Altı üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulunun asıl 
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ve yedek üyeleri de, Birlik Genel Kurulunca, delegeler arasından 
seçilmektedir. Birlik Yönetim Kurulu ve oda ve borsa konseyleri 
seçimi ile Yüksek Disiplin Kurulunun seçimi birlikte yapılmaktadır.

Soru 8: TOBB’un eski Başkanları kimlerdir?

TOBB’un kuruluşundan günümüze değin 22 Başkan görev 
yapmıştır. Tablo 1’de görev sürelerine göre TOBB Başkanlarının 
isim listesi verilmiştir.

Birlik Yönetim Kurulu, 
dört yıl için seçilen, 
başkan dahil onbeş 
üyeden oluşmaktadır. 
Birlik Başkanı, Birlik 
Genel Kurulunca, de-
legeler arasından ön-
celikle seçilmektedir. 
Birlik Başkanı, aynı 
zamanda Yönetim Ku-
rulu Başkanıdır.

TOBB Genel Kurulunda, Birlik Başkanının seçiminin yapıldığı 
gün içinde Yönetim Kurulunun ondört asıl ve aynı sayıda yedek 
üyesi, Genel Kurulca delegeler arasından seçilmektedir. Yönetim 
Kurulunda, her oda ve borsa grubundan en az bir temsilci 
bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından dört 
yıl için her bir oda grubunu ve borsaları temsilen beş başkan 
yardımcısı ve bir sayman üye seçmektedir.

Soru 7: TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
nasıl seçilmektedir?
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Tablo 1. TOBB Başkanları ve Görev Süreleri
Sıra No TOBB Başkanlarının Adı Soyadı Başkanlık Süresi

1 Üzeyir AVUNDUK 07/02/1952-05/07/1959

2 Hayri TERZİOĞLU 03/09/1959-23/05/1960

3 Ahmet DALLI 23/05/1960-11/06/1960

4 Hilmi GÜRGAN 11/06/1960-05/08/1960

5 Vehbi KOÇ 05/08/1960-12/09/1960

6 Bülent YAZICI 12/09/1960-31/05/1962

7 Behçet OSMANAĞAOĞLU 31/05/1962-31/05/1963

8 Nuri CİRİTOĞLU 31/05/1963-30/05/1965

9 Sırrı Enver BATUR 30/05/1965-25/05/1969

10 Necmettin ERBAKAN 25/05/1969-08/08/1969

11 Sırrı Enver BATUR 08/08/1969-05/01/1970

12 Medeni BERK 05/01/1970-30/05/1971

13 Raif ONGER 30/05/1971-30/05/1972

14 Sezai DIBLAN 30/05/1972-27/05/1979

15 Mehmet YAZAR 27/05/1979-04/04/1985

16 Ersin FARALYALI 04/04/1985-04/06/1986

17 Ali COŞKUN 04/06/1986-30/05/1990

18 Yalım EREZ 30/05/1990-29/08/1991

19 Rona YIRCALI 29/08/1991-29/05/1992

20 Yalım EREZ 29/05/1992-09/01/1996

21 Fuat MİRAS 09/01/1996-16/06/2001

22 M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 16/06/2001- Günümüze
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Soru 9: TOBB’un görevleri nelerdir?

TOBB’un görevleri, 5174 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde 
sayılmış olup, bunlar aşağıdaki verilen başlıklar altında 
özetlenebilir;

 * Bilgilendirme
 * Belgelendirme
 * Danışmanlık
 * Sicil işlemleri
 * Meslek mensuplarını temsil
 * Meslek kurallarını belirlemek. 
Bu bağlamda; 
 • Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce  
    görüş ve çözüm yolları üretmek,
 • Girişimcilerin çalışmalarına öncülük ve liderlik etmek,
 • Kanunlar ve diğer alt düzenlemeler hakkında   
    bakanlıklara ve meclis komisyonlarına görüş sunmak,
 • KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı almaları için  
    bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmak, (Şirketler, KOBİ  
                 Fuarları, Web Sitesi vb.)
 • Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında  
    üyelere bilgi sunmak,
 • Sektörel sorunları tespit edip kamu otoritelerine  
    duyurmak,
 • Türk ve yabancı firmalar arasındaki ihtilafların çözümü  
    konusunda tahkim kurumları oluşturmak,
 • Eğitim kurumları kurmak, eğitim ve istihdam alanında  
     iş birliği yapmak,
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 • Sosyal sorumluluk bilinciyle, kültürel değerlerin  
     korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmakla  
     görevli olan TOBB, ayrıca Kanunda belirtilen kuruluş  
     amaçları ve görev alanı çerçevesinde kendisine tevdii  
     halinde,  mevzuatla bakanlıklara veya kamu kurum  
     ve kuruluşlarına verilen görevleri de yerine 
     getirmektedir.

Soru 10: TOBB’un başka şehir ve ülkelerde şubeleri var 
mıdır?

TOBB’un yurt içinde İstanbul’da, yurt dışında da 3 temsilciliği 
(bunlar; TOBB Brüksel Daimi Temsilciliği, TOBB Vaşington Daimi 
Temsilciliği, Brüksel’de faaliyet gösteren Türkiye Araştırma ve İş 
Dünyası Kuruluşu’dur) bulunmaktadır. TOBB’un temsilciliklerine 
http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/
YurtdisiTemsilcilikler.aspx adresinden erişim mümkündür.
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Soru 11:  TOBB’un misyonu nedir?

TOBB’un misyonu kısaca aşağıda verilen maddeler halinde 
özetlenebilir: 
 • Sürdürülebilir kalkınma politikalarının    
    hazırlanmasında etkin bir rol üstlenebilmesi,
 • Sağlıklı ekonomi politikalarının oluşturulmasına temel  
    teşkil edecek bilgilerin üretilmesi, 
 • Piyasaların adil bir şekilde ve eşit rekabete dayalı  
    çalışmasının sağlanması,
 • Girişimciliğin, yenilikçiliğin, markalaşmanın ve   
    kurumsallaşmanın teşvik edilmesi, 
 • Kadınların ve gençlerin iş hayatında daha fazla yer  
    almalarının desteklenmesi, 
 • Şirketlerin büyümelerinin ve küresel ekonomiye  
    entegrasyonunun hızlandırılması,
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 • Sektörlerin yakından takip edilerek, sorunlarına  
    çözüm önerilerinin getirilmesi, 
 • Küresel piyasalarda eşit şartlarda rekabet   
    koşullarının sağlanmasıyla birlikte istihdamın   
    arttırılması, 
 • Mesleki eğitimin ve beşeri sermayenin   
    güçlendirilmesi, 
 • Yeni bilgi ve teknikler üretebilen, ihracatında   
    teknolojik atılım yapabilen bir yapının kurulması, 
 • Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim   
    anlayışının benimsenmesidir.

Soru 12:  TOBB’un vizyonu nedir?

TOBB’un vizyonu; “Rekabetçi ekonomisi, 
işleyen demokrasisi, yüksek insani 
gelişmişlik seviyesi ile dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmuş Türkiye için, 
ekonomi politikalarına yön veren, özel 
sektöre liderlik eden bir meslek örgütü 
olabilmektir.”
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Soru 13: TOBB’a kimler üye olabilir ve TOBB’a bağlı toplam 
kaç oda/borsa vardır?

TOBB’a  5174 sayılı Kanuna göre kurulmuş Oda ve Borsalar üye 
olabilmektedir. TOBB’un; 181 Ticaret ve Sanayi Odası, 57 Ticaret 
Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası, 113 Ticaret Borsası 
olmak üzere toplam 365 üyesi vardır. 

Soru 14: Odaların görevleri nelerdir?

TOBB’a bağlı odaların görevleri 5174 sayılı Kanunun 12 inci 
Maddesine göre aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır. 
 
 a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak  
      ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına  
      uygun olarak gelişmesine çalışmak.
 b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri  
      derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar   
      çerçevesinde resmî makamlarca istenecek   
      bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini  
      icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,   
      başvuruları durumunda kendilerine vermek veya  
      bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik  
      ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol  
      gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda   
      gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
 c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri   
             yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî 
      faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca 
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      maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve  
      bunları uygun vasıtalarla yaymak. 
 d) 26 ncı maddedeki1 belgeleri düzenlemek ve   
      onaylamak.
 e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara  
      teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin  
      tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati  
      olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeler adına  
      veya kendi adına dava açmak.
 f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve  
     teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak  
     ve ilân etmek.
 g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî kararları  
      almak.
 h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
 

 15174 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi “Odalarda belge bedelleri ve ücretler”e dairdir.
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 ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar  
     Kanunu’nun 125 inci Maddesinde sayılan mal   
     ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri  
     için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak  
     tespit  etmek ve onaylamak.
 j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve  
     deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine  
     çalışmak. 
 k) Millî ve milletlerarası   
     deniz ticaretine ait 
     incelemeler yapmak   
     ve bu konudaki   
     bilgileri 
     sağlamak, Türkiye   
     limanları arası ve yurt 
     dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman  
     masrafları gibi bilgileri  toplamak ve bunları mümkün  
     olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz  
     ticaretindeki en  son gelişmeleri izlemek, istatistikler  
     tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 
 l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları  
     tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konşimento2  
     ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
            m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle   
        ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları,  
    çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları   
    hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri      
    sağlamak. 
2Konşimento, ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merciinden başlayarak 
her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraktır.
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 n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye  
   olmak ve delege bulundurmak.
 o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili   
   ihtilaflarda hakemlik yapmak.
 p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak  
   ve Bakanlığın onayına sunmak.
 r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar  
  çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri  
  yapmak.
 s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını  
  tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri   
  saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
 t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve  
  kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen  
  kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara  
  tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara  
  ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları  
  değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
 y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve  
  kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde  
  bulunmak.
 z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odaları ayrı olan   
  illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite  
  raporları düzenlemek.
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Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde 
aşağıda belirtilen görevleri de yapar. 
 a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine  
  yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak  
  etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme   
  laboratuarı kurmak veya iştirak etmek, 
  belgelendirme hizmetleri sunmak. 
 b) Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetiminde   
               ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, 
  açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde  
  ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci   
  okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve 
  teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme  
  çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle  
  sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim   
  Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu  
  uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek.
 c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda  
  hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak.
 d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, 
  umumi mağazalar, depolar, müzeler ve   
  kütüphanelere katılmak.
 e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi  
  siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri,  
  teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji  
  merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest  
  Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge   
  kurucusu veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve 
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Soru 15: Odaların kurulma süreci nasıldır?

TOBB’un 5174 sayılı Kanunun 5 inci Maddesine göre Odalar 
illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile 
kurulmaktadır. Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline 
kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/
veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı 
başvuruda bulunması zorunludur. 

Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet 
gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şartı 
aranmaktadır.  

Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, 
Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, 
müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve sanayi 
odası, ticaret odası adını almaktadır.

Mevcut ticaret ve sanayi odasının ayrı odalar halinde 
kurulmasıyla,  ticaret ve sanayi odasına bir önceki yıl sanayiciler 
tarafından ödenmiş olan yıllık ve munzam aidat tutarlarının yarısı, 
sanayi odasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren üç 
ay içinde yeni kurulan sanayi odasına devredilmektedir.

  fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri  
  kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak  
  etmek.



SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ - 1

17

Coğrafi bölge odaları 
kurulabilmesi;  bölge 
illerindeki toplam üye 
sayısının yarısından 
fazlasının, Birliğe ya-
zılı müracaatı veya il 
oda meclislerinin ayrı 
ayrı üye tam sayısının 
üçte ikisinin kararıyla 
ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleş-
mektedir.

Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham 
madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini 
kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde 
veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer 
oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği 
yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az 
on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından 
sanayici sayılmaktadır. 
Ancak; 
 a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika  
  halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise   
  temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan  
  satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya  
  tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi   
  işletmeler,  
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 b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma,  
  süzme ve dağıtma tesisleri,
 c)  İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham  
  madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, 
  bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya  
  hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından 
  işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler, 
 d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların  
  üretim yapan atölye ve laboratuarları, meslek  
  kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve  
  eğitim amacıyla işletilen yerler, 
 e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı   
  teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi  
  müesseseleri, sanayici sayılmamaktadır.
  Deniz ticaret odası kurmak için, ticaret siciline kayıtlı  
  gerçek ve tüzel kişilerden; 
 a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri,  
  gemi işletenler,
 b) Gemi acenteleri,
 c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları,   
  forvarderler,3 

 d) Stivedor ve puantaj firmaları,
 e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri  
  ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları ve  
  sürveyörleri,
3Malların bir noktadan diğer bir noktaya taşınmasını sağlayan karayolu, demiryolu, 
havayoluyla bir veya bir kaçını kombine olarak kullanan, yükün depolanması, 
gümrüklemesi, paketlemesi, dağıtımı gibi işlemleri yapan ve bunların organizasyonunu 
gerçekleştiren şirketlerdir, bir başka ifade ile “Navlun göndericisi”dir.
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  f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi  
  malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi akaryakıt  
  ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar,
 g) Marina ve liman işletme firmaları,
 h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar, 
  ı)  Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı,   
     denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, kruvaziyer  
     turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde 
     atık ve çevre temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve  
     yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı  
  deniz sporları ile uğraşan firmalar da başvuruda 
  bulunabilmektedir. Başvuru sahiplerinin en az yüzde  
  onunun gemi sahibi olması koşulu da aranmaktadır.
   

Soru 16: Odalara kayıt zorunluluğu konusunda yasal bir 
düzenleme var mıdır?

5174 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine göre Ticaret siciline 
kayıtlı tacirler ve 5 inci Maddeye göre sanayici ve deniz taciri 
sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve 
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fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır. 
Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik 
ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri 
tabanında güncel olarak tutulmaktadır.  

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu 
odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil 
sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi 
merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde 
kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve 
satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube 
olarak kabul edilmektedir. 

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına 
kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine 
getirmiş olmaktadır. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli 
işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların 
sanayici vasfını ortadan kaldırmadığı gibi bunlar isterlerse ticaret 
odasına da kaydolabilmektedirler. 

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla 
satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu 
ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda 
oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî 
işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına 
da kaydolmakla yükümlüdür. 
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Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere 
veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların 
şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve 
özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz 
müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları 
ildeki odalara kaydolmak zorundadır.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci Maddede 
belirtilen deniz tacirleri ile beşinci maddenin fıkra hükümlerinde 
belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki 
deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda 
sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara 
kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılmaktadır. 
Ancak, bu kapsamdakilerin, deniz ticaret odasına kaydolmasını 
gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraşması halinde, 
ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların 
şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, 
birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur 
değildir.  

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine 
getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilmekte ve durum 
kendilerine tebliğ edilmektedir.
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45174 sayılı Kanunun 51 inci maddesi “Borsalarda ücretler ve belge bedelleri”ne dairdir.

Soru 17: Borsaların görevleri nelerdir?

TOBB’a bağlı borsaların görevleri 5174 sayılı Kanunun 34 üncü 
Maddesine göre aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır. 
 a)  Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını  
  tanzim ve tescil etmek. 
 b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü  
  fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. 
 c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme  
  bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye  
  şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf  
  doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve  
  Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel 
  düzenlemeleri  yapmak. 
 d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek  
  fiyat haberleşmesi yapmak,  elektronik ticaret ve 
  internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 
 e) 51 inci Maddedeki4 belgeleri düzenlemek ve   
  onaylamak.
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 f)  Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını  
  tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar 
  kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
 g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve 
  teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak  
  ve ilân etmek. 
 h)  Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî   
  makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;  
  üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati 
  olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına  
  dava açmak. 
 ı)  Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar  
  ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek  
  ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 
 j)  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve  
  kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen  
  kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde 
  borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 
 k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara  
  ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 
 l)  Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları  
  değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 
            m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar  
  çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri  
  yapmak.
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Soru 18: Borsaların kurulma süreci nasıldır?

TOBB’un 5174 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesine göre Borsalar 
ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü 
üzerine Bakanlıkça kurulmaktadır. 

Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel 
nitelikli borsalar da kurulabilmektedir.  

Bölge borsalarının kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye 
sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya 
borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin 
kararı ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile 
gerçekleşmektedir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu 
borsalar şube haline dönüşmektedir. 

Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere 
tâbi tutulmaktadır.  

Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas 
alan ortak ölçütler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun 
ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli 
sağlamak zorundadır. 

Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu 
görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenmektedir. Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki 
borsalarda işlem yapabilmektedir.
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Soru 19: Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi odalarının 
görevleri arasında farklılıklar var mıdır?

Gerek 5174 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 
alt mevzuat, gerekse çeşitli kurum ve kuruluşların kendi 
mevzuatlarında oda çeşitlerine göre münhasıran verilmiş görev 
ve yetkiler bulunmaktadır.

Soru 20: Oda/borsa akreditasyon sisteminin amacı 
nedir?

TOBB oda/borsa akreditasyon sisteminin amacı, oda/borsalar 
arasında kalite bilincini oluşturarak; “oda/borsaların iş 
dünyası nezdinde saygınlığının arttırılması, üyelere sunulan 
hizmet türlerinin genişletilerek, oda/borsalar arası bilgi ve 
uygulama paylaşımlarının ve kıyaslama çalışmalarının ön plana 
çıkarılmasıyla kurumsal kapasite gelişimine öncü olunması 
ve en önemlisi de uluslararası platformlarda üyelerini en iyi 
şekilde temsil eden oda/borsaların Avrupa oda/borsa sistemine 
uyumunun sağlanmasıdır.” 
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Soru 21: Oda/borsa akreditasyon sistemine başvuru ve 
değerlendirme süreci nasıl işlemektedir?

Her yıl Birliğimiz tarafından tüm akredite olmayan oda/borsalara 
gönderilen davet mektupları sonrasında, yapılan başvurular “Ak-
reditasyon Kurulu” tarafından değerlendirmeye alınarak akredi-

tasyon süreci başlatılacak 
olan oda/borsalar seçil-
mektedir. 

Seçilen  oda/borsalar 
yaklaşık 1 yıl süren akre-
ditasyon sürecine dâhil 
edilmektedir. Oda/borsa-
lara yapılan geliştirme zi-
yaretleri sonrasında oda/
borsalar eğitime tabi tu-
tulmakta ve denetleme 

ziyaretine hazır hale getirilmektedir. Denetleme ziyaretleri son-
rasında “Akreditasyon Kurulu” oda/borsaların akreditasyonu ve 
akreditasyon statüsü hakkında karar vermekte ve alınan karar 
doğrultusunda oda/borsaların akreditasyon süreci tamamlan-
maktadır. 

Akreditasyon sürecine yönelik kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye, 
Birliğimiz; http://www.tobb.org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/
Sayfalar/OdaBorsaAkreditasyonSistemi.aspx adresinden erişim 
mümkündür. 
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Soru 23: TOBB’un kaç Sektör Meclisi bulunmaktadır?

Uluslar arası Ticaret Merkezleri (TOBTİM) A.Ş. TOBB’un toplam 
59 sektör meclisi bulunmaktadır. Bunlar isim olarak da Tablo 
2’de verilmiştir.

Soru 22: Sektör Meclisleri hangi amaçla ve ne kadar 
süreliğine oluşturulmaktadır?

İstişârî niteliğinde olmak üzere, sektörel gelişmeyi teşvik etmek, 
sorunları incelemek önlemleri tespit etmek amacı ile 2 yıllık 
süreler için Sektör Meclisleri oluşturulmaktadır. 

Tablo 1. TOBB Sektör Meclisleri
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Tablo 1. TOBB Sektör Meclisleri (Devamı)

Soru 24: Sektör Meclislerine kimler nasıl üye olabilir?

Türkiye sektör meclisleri; üyeleri re’sen veya oda ve borsalar 
ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernekler 
ya da kuruluşlardan gelen talepler üzerine Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenerek, kendi sektöründe öncü  firma ve sivil 
toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.

5Refrakter malzemeler, 538 °C (811 K; 1000 °F) üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre 
kullanılabilen ateşe dayanıklı malzemelerdir. Başta endüstrinin temel izolasyon malzemesi 
olan ateş tuğlaları olmak üzere, camlar, mutfak eşyaları gibi büyük bir malzeme grubunu 
oluşturmaktadır.

5
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Soru 25: Sektör Meclislerinin toplanma sıklığı nedir ve 
sektörel raporlara erişim mümkün müdür?

Türkiye sektör meclisleri Birlik başkanının onayı ile 3 ayda 
bir toplanmaktadır. Birlik Başkanı gerekli gördüğü takdirde 
sektör meclislerini üç aylık süreyi beklemeksizin de toplantıya 
çağırabilmektedir. 
http://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-
Yayinlari.aspx adresinden yayımlanmış olan Sektörel raporlara 
erişim mümkündür.

Soru 26: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu nedir, kimlerden 
oluşmaktadır ve Kurul’a üye olmak için nereye başvuru 
yapılmaktadır? 
Kadın Girişimciler Kurulu 
(KGK), TOBB bünyesinde 
kadın girişimcilik konusun-
da genel politikalar gelişti-
ren ve görüş oluşturulma-
sına katkıda bulunan bir 
istişârî kuruludur. Kurul, 
kadın girişimcilere eğitim, 
kapasite geliştirme desteği 
ile girişimci fikirlerini haya-
ta geçirmeleri konularında 
destek sağlamak üzere ku-
rulmuştur.
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Kurul üyeleri; ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel 
kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü 
ve çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri 
veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran 
kadınlardan oluşmaktadır. 

Kurul’a üye olabilmek için, başvuru yapılmak istenen kategoriye 
göre Birliğimiz www.kadingirisimciler.org.tr web adresinde 
yer alan başvuru formlarından uygun olanın doldurularak, ilde 
bulunan oda/borsaya iletilmesi gerekmektedir.

Soru 27: TOBB Genç Girişimciler Kurulu nedir, kimlerden 
oluşmaktadır ve Kurul’a üye olmak için nereye başvuru 
yapılmaktadır? 
Genç Girişimciler Kurulu (GGK); genç girişimcilere eğitim, kapasite 
geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde 
destek sağlamak, ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin 
nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı 
hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik 
kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek üzere 
kurulmuştur.
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Kurul üyeleri; 18 yaşından gün almış, kırk yaşından gün almamış, 
ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, 
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü ve çalışmalar 
yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim 
üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran kişilerden 
oluşmaktadır.

Kurul’a üye olabilmek için, başvuru yapılmak istenen kategoriye 
göre Birliğimiz  www.gencgirisimciler.org.tr  web adresinde 
yer alan başvuru formlarından uygun olanın doldurularak, ilde 
bulunan oda/borsaya iletilmesi gerekmektedir.

Soru 28: TOBB’un resmi, ticari ve sosyal iştirakleri 
nelerdir?

TOBB’un iştirakleri; resmi, ticari ve sosyal6 kategorilere göre 
aşağıda verildiği gibidir.7  TOBB’un resmi iştirakleri; 
 1. Basın İlan Kurumu
 2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları  
     Kurumu
 3. Küçük, Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Geliştirme 
     Birliği (KOSGEB)
 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu
 5. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
 6. Rekabet Kurulu
 7. Reklam Kurulu
6TOBB’un sosyal iştirakleri, desteklemekte olduğu sivil toplum kuruluşlarıdır.
7TOBB’un kurucusu olduğu ve yönetim organlarında görev aldığı uluslararası kuruluşlar 
için, Bakınız Soru 95.
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  8. Sermaye Piyasası Kurulu
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu
            10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
            11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu   
     (TÜBİTAK)
            12. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) 
            13. Türk Patent Enstitüsü
            14. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’dür. 
TOBB’un 25 adet ticari iştiraki vardır. Bunlar: 
 1. Adana ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
 2. Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş.
 3. Ankara Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
 4. Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.Ş. 
 5. Çorum  ABİGEM A.Ş.
 6. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. 
 7. Eskişehir ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
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TOBB’un 26 adet ticari iştiraki vardır. Bunlar:
1. Adana ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
2. Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş.
3. Ankara Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
4. Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.Ş.
5. Çorum  ABİGEM A.Ş.
6. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. 
7. Eskişehir ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
8. GAP GİDEM Danışmanlık, Eğitim, Organizasyon 

ve Fuarcılık Ltd. Şti.
9. Gaziantep ABİGEM Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.
10. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret (GTİ) A. Ş.
11. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A.Ş.
12. İzmir ABİGEM Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş.
13. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat 

Etkinlikleri A.Ş. (İZFAŞ)
14. Kayseri ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
15. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (KOBİAŞ)
16. Konya ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş.
17. Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş.
18. UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Turizm

 (UMAT GTİ) A.Ş.
19. Umumi Mağazalar Türk (UMAT) A.Ş.
20. UŞAK ABİGEM Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.
21. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) A.Ş.
22. TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri 

(TOBB-BİS) A.Ş. 
23. Uluslararası Ticaret Merkezleri (TOBTİM) A.Ş. 
24. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.
25. Trabzon ABİGEM Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
26. TSE-SOJUZTEST Metroloji ve Kalibrasyon Ltd. Şti.
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TOBB’un 13 adet sosyal iştiraki bulunmaktadır, bunlar da:
 1. Darülaceze Vakfı
 2. Deniztemiz Turmepa Derneği (TURMEPA)

 3. Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) 4. İktisadi     
Kalkınma Vakfı (İKV)

 5. İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler  
  Vakfı
 6. İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)
 7. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayî Destekleme Vakfı  
 (MEKSA)
 8. Milli Eğitim Vakfı (MEV)
 9. Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)
            10. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
            11. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
            12. Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta 
 ve Emekli Sandığı Vakfı
            13. Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı  
     (TOBEV)’dir.



SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ - 1

35

Soru 29: TOBB’un resmi, ticari ve sosyal iştirakler ile 
yürüttüğü çalışma ve projeler nelerdir?

Birliğimiz bir yandan resmi iştirakleriyle; ülkemizdeki sanayi 
ve ticari faaliyetlerini düzenleyen, denetleyen kurumlar ve 
uluslararası alanda faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları, 
ekonomik ve sosyal oluşumlar vb. pek çok kuruluşu bünyesinde 
temsil ederek,  yönlendirici ve politika belirleyici misyonunu 
yerine getirmekte, diğer yandan da iş hayatında ihtiyaç duyulan 
nitelikli, girişimci, küresel rekabete hazır insan gücünün 
yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Birliğimiz, sosyal 
iştirakleri olan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına da  Dünyada 
yaşanan veya yaşanması muhtemel ekonomik ve politik 
gelişmeleri takip ederek, destek vermektedir. 
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Finansmanının büyük oranda kendi kaynakları ile sağlandığı ticari 
iştirakleriyle ise; piyasa ekonomisinin koşullarını bozmadan, 
daha çok yol gösterici ve sektörün gelişmesine katkı sağlayacak 
konularda, haksız rekabet yaratmadan ve kamu yararını gözeterek 
özel sektöre öncülük etmenin gayreti içindedir.
Bu kapsamda; 
 • Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ A.Ş)  
  tarafından kara  gümrük kapılarının modernizasyonu  
  projesi,
 • Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ’nin (BALO 
  AŞ) lojistik köy projesi,
 • KOSGEB ve 19 bankanın da ortak olduğu Kredi Garanti  
  Fonu A.Ş (KGF AŞ) aracılığı ile kendi öz kaynakları ve 
  Hazine Müsteşarlığı kaynakları vasıtasıyla kredi 
  kullanma konusunda teminat yetersizliği yaşayan  
  KOBİ’lere kefalet verilmesi,
 • Bankaların da ortaklığında yürütülmekte olan Vadeli  
  İşlem ve Opsiyon Borsası,
 • KOBİ Girişim Sermayesi AŞ tarafından, sermaye  
  yetersizliği yaşayan KOBİ’lere girişim sermayesi  
  verilmesi 
iştiraklerimizin proje ve çalışmalarına sadece birkaç örnek olarak 
verilebilir.
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Soru 30: TOBB’un ekonomik ve istatistik alanında yayın ve 
raporları var mıdır?

TOBB tarafından 1. tür elveri8 tarzında üretilen istatistikler 
olduğu gibi farklı kaynaklar tarafından üretilen istatistikler 
kullanılmak üzere “Yıllık Rapor” ve aylık “Gözden 
Geçirme Notları” tarzında raporlar hazırlanmaktadır. 
TOBB; 2. tür elveri9 niteliğinde ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlar tarafından derlenen istatistikleri kullanarak yıllık 
boyutta ülkemizde ve dünyada ekonomik, sosyal, demogra-
fik, sosyo-ekonomik vb. alanlarda meydana gelen gelişmeleri 
kapsamlı bir biçimde gerek istatistiklerle, gerekse yorumları ile 
vermek üzere “Yıllık Ekonomik Rapor” hazırlamakta ve bunu 
kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır. Yıllık Ekonomik Rapor 
yayınının ulusal kullanıcı kitlesi; tüm oda ve borsalar, kamu ku-
rum kuruluşları, özel kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, 
üniversitelerdir. Yurt dışı kullanıcı kitlesi ise; yabancı misyonlar, 
ticaret müşavirlikleri, ikili odalar, Birliğimizin üyesi olduğu üye ve 
kuruluşlar, ikili iş konseyleri, 
ekonomik araştırma kurum-
larıdır. Ekonomik Rapor ya-
yınında yer alan istatistikler 
de özellikle Resmi İstatistik 
Programı kapsamında ilgili 
tematik konuda istatistikleri 
yayımlama sorumluluğunda
8Konu ile ilgili alandan farklı veri derleme teknikleri kullanılarak verilerin derlenmesi yolu 
ile elde edilen verilerdir.
9Başka bir kurum/kuruluş tarafından alandan veri derlemek biçiminde elde edilen 
istatistiklerin kullanılması durumudur.  
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olan kurumlardan temin edilmektedir. Uluslararası tematik 
konular için de ekonomik araştırma kurumları istatistikleri, 
raporları, araştırma notları esas alınmaktadır. 

Ekonomik Rapor yayınları ayrıca her yıl kullanıcıların, web 
tabanlı gerçekleştirilen memnuniyet anketi uygulamaları ile 
görüş ve memnuniyet düzeyleri de tespit edilerek revizyona tabi 
tutulmaktadır. 

Birliğimiz tarafından “Ekonomik Göstergeler”de yine ulusal 
kurum/kuruluşlar tarafından resmi istatistik kapsamında yer 
alan konulara yönelik olarak da aylık periyotta (yer alan tematik 
konuların tümü, verilerin gerçek sahibi kurum/kuruluşlar 
tarafından aylık olarak açıklanmadığından dolayı bazı konuların 
güncellemesi 3 aylık dönemde olmak üzere) güncellenen 
istatistikleri Excel dosyası olarak kullanıcılarımızın kullanımına 
web portâlinde sunulmaktadır. Ekonomik Göstergeler 
kapsamında yer alan konular;
 1. Milli Gelir başlığı altında 11 adet kapsamlı tablo,
 2. Sanayi ve Şirket başlığı altında 6 adet kapsamlı tablo,
 3. Yatırımlar altında 5 adet kapsamlı tablo,
 4. Endeksler altında 12 adet kapsamlı tablo, 
 5. Dış Ticaret altında 7 adet kapsamlı tablo,
 6. Borçlanma altında 6 adet kapsamlı tablo,
 7. Para, Banka, Finans altında 8 adet kapsamlı tablo,
 8. Bütçe altında 3 adet kapsamlı tablo,
 9. İşgücü altında 12 adet kapsamlı tablo,
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 10. Beklentiler altında 3 adet kapsamlı tablo olmak
üzere toplam 10 konu başlığı altında 73 adet tablo mevcuttur.  

http://www.tobb.org.tr/ekonomstat/Sayfalar/AnaSayfa.
aspx köprüsünden erişim sağlanabilecek olan Ekonomik 
Göstergeler’de ilgilenilen konu başlığı tıklanarak, altında 
listelenen oldukça zengin tablolar Excel olarak kullanıma 
sunulmaktadır.

TOBB tarafından ayrıca 1. tür elveri niteliğinde, Resmi istatistik 
Programı kapsamında; 
 • aylık periyotta Kurulan, Kapanan Şirket İstatistikleri, 
 • yıllık periyotta Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri  
    yayımlanmaktadır. Program kapsamında üretilen  
    istatistikler olduğundan ilgili konu alanında resmi  
    geçerliliği de vardır.
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Soru 31: TOBB Yıllık Ekonomik Raporu’nun yayımlanma 
periyodu ve zamanı nedir?

TOBB tarafından Yıllık Ekonomik Rapor yayını yılda bir kez 
yayımlanmakta olup, yayımlandığı yıl rapor kapsamında yer 
alan tematik konular için bir önceki yıl verileri esas alınmakta ve 
istatistiklerin mevcudiyetine bağlı olarak bazı konu başlıkları için 
de bir yıldan önceki veriler de alınabilmektedir. 

Yıllık Ekonomik Rapor, TOBB’un her yıl gerçekleştirdiği Genel 
Kurul toplantısının hemen ardından basılı ve elektronik ortamda 
kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. 

Soru 32: TOBB Yıllık Ekonomik Raporu’nun sunum ortamı 
nelerdir?

TOBB tarafından yıllık olarak hazırlanmakta olan Ekonomik 
Rapor yayını; basılı, CD ortamında ve Birliğimiz web sayfasından 
pdf formunda elektronik ortamda da kullanıma sunulmaktadır. 
Birliğimiz web sayfasından “Ekonomik Rapor” yayının son 
sayısına http://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/
EkonomikRapor2011.aspx köprüsünden erişim  mümkündür. 
Ayrıca önceki yıllarda yayımlanmış olan Ekonomik Rapor 
yayınlarına da  arşivden    http://www.tobb.org.tr/
YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayinlari.aspx köprüsünden 
erişim mümkündür. 

Soru 33: TOBB güncel istatistikleri kullanıcıları ile 
paylaşmakta mıdır?

TOBB, 2011 yılı Ağustos ayından itibaren, Resmi İstatistik 
Programı, Çok Yıllı Programı çerçevesinde ulusal boyutta
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ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu  
olan kurum/kuruluşlarca aylık, ikişer aylık, çeyrek dönemlik, 
altı aylık, yıllık ve düzensiz olmak üzere değişen periyotlarda 
yayımlanan haber bültenlerini esas alarak “TOBB Gözden 
Geçirme Notları” hazırlamaya ve kullanıcılarının hizmetine 
sunmaya başlamıştır. 

Ekonomik ve Sosyal göstergeler olmak üzere iki ana grupta 
kategorize edilen Gözden Geçirme Notları; Ekonomik Göstergeler 
altında 22 farklı konu başlığı, Sosyal Göstergeler altında 10 farklı 
konu başlığı bulunmaktadır. Gözden Geçirme Notları kapsamında 
ayrıca seçilmiş bazı ekonomik, demografik, sosyal konularda da 
uluslararası kıyaslamalara olanak vermek üzere Uluslararası 
Göstergeler altında da 8 farklı konu başlığı olmak üzere toplam 
40 tematik konu yer almaktadır.
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vermek üzere Uluslararası Göstergeler altında da 8 farklı konu başlığı olmak üzere toplam 38 

tematik konu yer almaktadır.  

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda ve sıklıkta servis 
edilmektedir? 

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 
(S)9 

 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu (E) 

 Çocuk İşgücü (S)  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (E) 

 Gelir ve Yaşam Koşulları (S)  Sanayi Üretim Endeksi (E) 

 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi (S)  Satın Alma Gücü Paritesi (E) 

 Göç (İç Göç ve Dış Göç) (S)  Sektörel Güven Endeksleri (E) 

 Hanehalkı İşgücü Araştırması (S)  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı (E) 

 İşgücü Maliyet Endeksi (S)  Ticaret ve Hizmet Endeksleri (E) 

 Tüketim Harcamaları (S)  Turizm İstatistikleri (E) 

 Yaşam Memnuniyeti (S)  Tüketici Fiyatları Endeksi (E) 

 Yoksulluk (S)  Tüketici Güven Endeksi (E) 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 
ve Hanehalklarında) (E)10 

 Üretici Fiyatları Endeksi (E) 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi (E)  Doğuşta Yaşam Beklentisi (U)11 

 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (E)  İnsan Hakları ve Kadın Hakları (U) 

 Bütçe Gerçekleşmeleri (E)  Uluslararası Nüfus Göstergeleri (U) 

 Dış Ticaret Endeksleri (E)  Uluslararası Demokrasi Endeksi (U) 

 Dış Ticaret İstatistikleri (E)  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri (U) 

 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 
Oranları (E) 

 Uluslararası Yaşam Maliyeti (U) 

 Milli Gelir (E)  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri (U) 

 Ödemeler Dengesi (E)  Yaşayan Gezegen Endeksi (U) 

 

konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer yıllık ve düzensiz periyotlarda 

olmak üzere değişen sıklıklara sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır.  

Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları;  

                                                           
9   S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
10   E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
11 U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
 

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda 
ve sıklıkta servis edilmektedir?

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:

10S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur.
11E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur.

10

11
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konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer 
yıllık ve düzensiz periyotlarda olmak üzere değişen sıklıklara 
sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır. 

Girişimlerin Dış Ticaret İstatistikleri (E)
Konut Satış İstatistikleri (E)
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tematik konu yer almaktadır.  

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda ve sıklıkta servis 
edilmektedir? 

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 
(S)9 

 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu (E) 

 Çocuk İşgücü (S)  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (E) 

 Gelir ve Yaşam Koşulları (S)  Sanayi Üretim Endeksi (E) 

 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi (S)  Satın Alma Gücü Paritesi (E) 

 Göç (İç Göç ve Dış Göç) (S)  Sektörel Güven Endeksleri (E) 

 Hanehalkı İşgücü Araştırması (S)  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı (E) 

 İşgücü Maliyet Endeksi (S)  Ticaret ve Hizmet Endeksleri (E) 

 Tüketim Harcamaları (S)  Turizm İstatistikleri (E) 

 Yaşam Memnuniyeti (S)  Tüketici Fiyatları Endeksi (E) 

 Yoksulluk (S)  Tüketici Güven Endeksi (E) 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 
ve Hanehalklarında) (E)10 

 Üretici Fiyatları Endeksi (E) 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi (E)  Doğuşta Yaşam Beklentisi (U)11 

 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (E)  İnsan Hakları ve Kadın Hakları (U) 

 Bütçe Gerçekleşmeleri (E)  Uluslararası Nüfus Göstergeleri (U) 

 Dış Ticaret Endeksleri (E)  Uluslararası Demokrasi Endeksi (U) 

 Dış Ticaret İstatistikleri (E)  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri (U) 

 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 
Oranları (E) 

 Uluslararası Yaşam Maliyeti (U) 

 Milli Gelir (E)  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri (U) 

 Ödemeler Dengesi (E)  Yaşayan Gezegen Endeksi (U) 

 

konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer yıllık ve düzensiz periyotlarda 

olmak üzere değişen sıklıklara sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır.  

Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları;  

                                                           
9   S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
10   E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
11 U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
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tematik konu yer almaktadır.  

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda ve sıklıkta servis 
edilmektedir? 

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 
(S)9 

 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu (E) 

 Çocuk İşgücü (S)  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (E) 

 Gelir ve Yaşam Koşulları (S)  Sanayi Üretim Endeksi (E) 

 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi (S)  Satın Alma Gücü Paritesi (E) 

 Göç (İç Göç ve Dış Göç) (S)  Sektörel Güven Endeksleri (E) 

 Hanehalkı İşgücü Araştırması (S)  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı (E) 

 İşgücü Maliyet Endeksi (S)  Ticaret ve Hizmet Endeksleri (E) 

 Tüketim Harcamaları (S)  Turizm İstatistikleri (E) 

 Yaşam Memnuniyeti (S)  Tüketici Fiyatları Endeksi (E) 

 Yoksulluk (S)  Tüketici Güven Endeksi (E) 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 
ve Hanehalklarında) (E)10 

 Üretici Fiyatları Endeksi (E) 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi (E)  Doğuşta Yaşam Beklentisi (U)11 

 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (E)  İnsan Hakları ve Kadın Hakları (U) 

 Bütçe Gerçekleşmeleri (E)  Uluslararası Nüfus Göstergeleri (U) 

 Dış Ticaret Endeksleri (E)  Uluslararası Demokrasi Endeksi (U) 

 Dış Ticaret İstatistikleri (E)  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri (U) 

 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 
Oranları (E) 

 Uluslararası Yaşam Maliyeti (U) 

 Milli Gelir (E)  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri (U) 

 Ödemeler Dengesi (E)  Yaşayan Gezegen Endeksi (U) 

 

konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer yıllık ve düzensiz periyotlarda 

olmak üzere değişen sıklıklara sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır.  

Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları;  

                                                           
9   S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
10   E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
11 U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
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tematik konu yer almaktadır.  

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda ve sıklıkta servis 
edilmektedir? 

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 
(S)9 

 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu (E) 

 Çocuk İşgücü (S)  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (E) 

 Gelir ve Yaşam Koşulları (S)  Sanayi Üretim Endeksi (E) 

 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi (S)  Satın Alma Gücü Paritesi (E) 

 Göç (İç Göç ve Dış Göç) (S)  Sektörel Güven Endeksleri (E) 

 Hanehalkı İşgücü Araştırması (S)  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı (E) 

 İşgücü Maliyet Endeksi (S)  Ticaret ve Hizmet Endeksleri (E) 

 Tüketim Harcamaları (S)  Turizm İstatistikleri (E) 

 Yaşam Memnuniyeti (S)  Tüketici Fiyatları Endeksi (E) 

 Yoksulluk (S)  Tüketici Güven Endeksi (E) 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 
ve Hanehalklarında) (E)10 

 Üretici Fiyatları Endeksi (E) 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi (E)  Doğuşta Yaşam Beklentisi (U)11 

 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (E)  İnsan Hakları ve Kadın Hakları (U) 

 Bütçe Gerçekleşmeleri (E)  Uluslararası Nüfus Göstergeleri (U) 

 Dış Ticaret Endeksleri (E)  Uluslararası Demokrasi Endeksi (U) 

 Dış Ticaret İstatistikleri (E)  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri (U) 

 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 
Oranları (E) 

 Uluslararası Yaşam Maliyeti (U) 

 Milli Gelir (E)  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri (U) 

 Ödemeler Dengesi (E)  Yaşayan Gezegen Endeksi (U) 

 

konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer yıllık ve düzensiz periyotlarda 

olmak üzere değişen sıklıklara sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır.  

Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları;  

                                                           
9   S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
10   E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
11 U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
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tematik konu yer almaktadır.  

Soru 34: TOBB Gözden Geçirme Notları hangi konularda ve sıklıkta servis 
edilmektedir? 

TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 
(S)9 

 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu (E) 

 Çocuk İşgücü (S)  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (E) 

 Gelir ve Yaşam Koşulları (S)  Sanayi Üretim Endeksi (E) 

 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi (S)  Satın Alma Gücü Paritesi (E) 

 Göç (İç Göç ve Dış Göç) (S)  Sektörel Güven Endeksleri (E) 

 Hanehalkı İşgücü Araştırması (S)  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı (E) 

 İşgücü Maliyet Endeksi (S)  Ticaret ve Hizmet Endeksleri (E) 

 Tüketim Harcamaları (S)  Turizm İstatistikleri (E) 

 Yaşam Memnuniyeti (S)  Tüketici Fiyatları Endeksi (E) 

 Yoksulluk (S)  Tüketici Güven Endeksi (E) 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 
ve Hanehalklarında) (E)10 

 Üretici Fiyatları Endeksi (E) 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi (E)  Doğuşta Yaşam Beklentisi (U)11 

 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (E)  İnsan Hakları ve Kadın Hakları (U) 

 Bütçe Gerçekleşmeleri (E)  Uluslararası Nüfus Göstergeleri (U) 

 Dış Ticaret Endeksleri (E)  Uluslararası Demokrasi Endeksi (U) 

 Dış Ticaret İstatistikleri (E)  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri (U) 

 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 
Oranları (E) 

 Uluslararası Yaşam Maliyeti (U) 

 Milli Gelir (E)  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri (U) 

 Ödemeler Dengesi (E)  Yaşayan Gezegen Endeksi (U) 

 

konularını içermek üzere; aylık, üçer aylık, altı aylık, yıllık, ikişer yıllık ve düzensiz periyotlarda 

olmak üzere değişen sıklıklara sahip konu başlıkları için hazırlanmaktadır.  

Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları;  

                                                           
9   S: Sosyal kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
10   E: Ekonomik kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
11 U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur. 
 

12U: Uluslararası kategori başlığı altında yer alan tematik konudur.

12
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Aylık periyotta yayımlanan Gözden Geçirme Notları; 
 1. Bütçe Gerçekleşmeleri,
 2. Dış Ticaret Endeksleri,
 3. Dış Ticaret İstatistikleri,
 4. Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, 
 5. Hanehalkı İşgücü Araştırması,
 6. Ödemeler Dengesi,
 7. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu,
 8. Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri,
 9. Sanayi Üretim Endeksi,
 10. Sektörel Güven Endeksleri,
 11. Tüketici Fiyatları Endeksi,
 12. Tüketici Güven Endeksi,
 13. Üretici Fiyatları Endeksi olmak üzere 13 konudadır.

TOBB Gözden Geçirme Notlarına Erişim Süreci: Gözden Geçirme 
Notlarına erişim için adımsal olarak süreç aşağıda özetlenmiştir. 
Birliğimiz web sayfasında “İSTATİSTİKLER” altında yer alan “TOBB 
GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI”ndan erişim mümkündür.

(http://tobb.org.tr/IktisadiRaporlama/Sayfalar/ggnot.aspx  
köprüsünden erişimle)
Örneğin “Ekonomik Göstergeler” kapsamında yer alan “Sanayi 
Ciro ve Sipariş Endeksleri” konu başlığına erişebilmek için;
 Ekonomik Göstergeler ikonu 
  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri ikonu 
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seçilebilmekte, burada ilgili konuda yayımlanmış olan tüm 
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi Gözden Geçirme Notları 
listelenmektedir. İlgilenilen ayın Gözden Geçirme Notu pdf 
dosyası açılabilmektedir. Gözden Geçirme Notları sayfasının 
görünümü aşağıda Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. TOBB Gözden Geçirme Notları Sayfasının Görünümü
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Soru 35: TOBB Gözden Geçirme Notları ulusal mı, 
uluslararası mı tematik konuları ele almaktadır?

TOBB tarafından hazırlanmakta olan Gözden Geçirme Notları 
hem ulusal, hem de uluslararası boyutu dikkate alan bir kapsama 
sahiptir. Toplam olarak 40 farklı konu başlığında hazırlanmakta 
olan ve dinamik bir yapıya sahip olan Gözden Geçirme Notları 
ulusal boyutta 32, uluslararası boyutta da 8 farklı konuda 
hazırlanmaktadır. Uluslararası kategori kapsamına ele alınan 
konular da; 
 1. Doğuşta Yaşam Beklentisi 
 2. İnsan Hakları ve Kadın Hakları 
 3. Nüfus Göstergeleri
 4. Uluslararası Demokrasi Endeksi 
 5. Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri
 6. Uluslararası Yaşam Maliyeti 
 7. Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri 
 8. Yaşayan Gezegen Endeksidir. 
 
Soru 36: TOBB Gözden Geçirme Notlarında verilen 
konulara yönelik metodolojik açıklamalar yer almakta 
mıdır?

TOBB Gözden Geçirme Notlarında, kullanıcılarımızın ilgili tematik 
konuya yönelik metodolojiyi açık ve net olarak anlayabilmelerine, 
diğer dışsal kaynaklarla kıyaslama ve karşılaştırma yaparken 
metodolojik farkları da dikkate almalarına olanak vermek
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üzere metaveri13 de kullanıma sunulmaktadır. Mevcut olan ilgili 
konulardaki metaveriler de;
 - Tanım,
 - Mevzuat ve yöntem,
 - Kapsam,
  • Yatay kapsam,
  • Dikey kapsam,
 - Araştırma tasarımı,
  • Kullanılan örnekleme yöntemi,
  • Örnek hacmi,
  • Ağırlıklandırma işlemi,
 - Tahmin boyutu,
 - Veri derleme ve işleme süreci,
 - Periyodu, 
 - Referans dönemi
 - Kullanılan sınıflamalar,
 - Temel tanım ve kavramlar,
 - Hesaplanan temel göstergeler olmak üzere 13 başlık  
altında sunulmaktadır. 
Metaveriye erişim için Birliğimiz web sayfasında;
“İSTATİSTİKLER” altında yer alan “TOBB GÖZDEN GEÇİRME 
NOTLARI”ndan,

13Metaveri genel olarak veri hakkındaki betimleyici veri olarak tanımlanır. Metaveri aynı  
   zamanda; 
   - Bir dokümanın içeriği hakkındaki bilgi,
   - Fiziksel ya da elektronik bir nesne ya da kaynak hakkında tanımsal bilgi,
   - Bir bilgi kaynağını tanımlayan, açıklayan, yerini belirten ya da yönetimini       
     kolaylaştıran  bilgi,
   - Sayısal ya da sayısal olmayan her türlü nesneye uygulanabilen resmi kaynak açıklama      
     tablosu olarak da tanımlanabilmektedir.
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(http://tobb.org.tr/IktisadiRaporlama/Sayfalar/ggnot.aspx  
köprüsünden erişimle)
Örneğin “Ekonomik Göstergeler” kapsamında yer alan “Sanayi 
Ciro ve Sipariş Endeksleri” konu başlığındaki metaveriye 
erişebilmek için;
 Ekonomik Göstergeler ikonu 
     Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri ikonunun sağ  
  tarafında yer alan pdf formunda metaveri 
seçilebilmekte, buradan ilgili konuda yayımlanmış olan metaveri 
metni pdf dosyası açılabilmektedir. 

Soru 37: “Sanayi Kapasite Raporu” nedir ve hangi 
amaçlarla, ne kadar süre için düzenlenmektedir?

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet 
kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, 
bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla 
işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten 
işyerleri ile yer altı kaynaklarının 
çıkarılıp işlendiği işyerleri 
ve bilişim teknolojisi ile 
yazılım üreten işyerleri için 
düzenlenmektedir.

Kapasite raporu; kuruluşların 
üretim gücünü gösteren ve 
onay tarihinden itibaren 
geçerlilik süresi 3 yıl olan bir 
belgedir.
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Kapasite raporları; sınai üretim yapan firmaların iletişim 
bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, 
kullandıkları ham maddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye 
ve istihdam bilgilerini de içermekte olan bir belgedir.

Soru 38: Kapasite raporu nerelerde kullanılabilir ve kimler 
almalıdır?

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, 
ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla 
sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, 
teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde 
kullanılmak amacıyla imalat sanayînde faaliyet gösteren firmalar 
için düzenlenmektedir

Soru 39: Kapasite raporları hangi kuruluşlar tarafından 
verilmektedir?

Kapasite raporları, ülke çapında örgütlenmiş olan sanayi odaları, 
ticaret ve sanayi odaları ve ticaret odaları tarafından,  5174 sayılı 
Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki 
yöntem ve ölçütlere göre Birliğe bağlı odalarca düzenlenmekte 
ve  Birlik tarafından incelenerek onaylanmaktadır.

Soru 40: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanların 
yayımlanması için uygulanması gereken yöntem nedir?

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak olan ilanlar; 
Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli hükümlerine göre Ticaret Sicili
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Memurlukları tarafından tescil edilerek (kuruluş, ana sözleşme 
değişiklik, kapanış vb.) Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilebileceği 
gibi bir kısım ilanlar da, şirket yetkilileri (yönetim kurulu, 
denetim kurulu vb.) tarafından tescil edilmeksizin (genel kurul 
toplantıya davet, rüçhan haklarını ödemeye davet, alacaklılara 
çağrı, finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları vb.) ve 
mahkemeler (icra iflas ilanları ile çek, senet kayıp ilanları) ile 
resmi kurumlar tarafından (TMSF, Hazine Müsteşarlığı, İMKB 
vb.) doğrudan Ticaret Sicil Müdürlüğüne de iletilebilmektedir. 

Tescile tabi olan ilanlar, ticaret sicili memurluklarınca hazırlanan 
tescil üst yazısı ile ilan yayım bedelini gösteren banka dekontunu 
ihtiva etmelidir. Bu tip ilanlar, ticaret sicili memurluklarınca 
toplu olarak posta vasıtasıyla gönderilebildiği gibi, memurluklar 
tarafından mühürlü kapalı zarf içinde ilgililere teslim edilmek 
suretiyle elden de Ticaret Sicil Müdürlüğüne ulaştırılabilmektedir. 
Mevzuata uygun olmayan, ilan yayım bedeli eksik yatırılan ve 
okunaksız ilanlar yayım işlemine alınmadan ilgili odaya iade 
edilmektedir.

Tescile tabi olmayan ilanlar ise şirketin antetli kağıdına yazılmış ve 
kaşelenerek yetkililer tarafından imzalanmış olan ilan metninin 
ilan yayım bedelini gösteren banka dekontu ile birlikte posta (PTT, 
kargo, kurye vb.) yoluyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne ulaştırılması 
ya da ilgililer tarafından elden Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilmesi 
halinde Gazete’de yayımlanmaktadır.
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Soru 41: İlanlar ne kadar süre içerisinde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlanmaktadır?

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 14 üncü 
Maddesinde ilanların Ticaret Sicil Müdürlüğüne intikalinden en 
geç 10 iş günü içerisinde yayımlanacağı hüküm altına alınmış 
olmasına rağmen, bu süre teknolojik olanaklar kullanılarak 2 iş 
gününe düşürülmüştür.

Soru 42: İlanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında nasıl bilgi 
edinilebilir?

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün internet sayfası 
olan www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yer alan “Ücretsiz Gazete 
Sorgu” bölümüne (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php) giriş 
yapılarak, ilanın Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında 
bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca işletmenin ticaret sicili numarası ve kayıtlı olduğu 
Ticaret Sicili Memurluğu belirtilmek kaydı ile 0312 218 20 00 
numaralı telefon veya http://www.ticaretsicil.gov.tr/iletisim.
php köprüsünde yer alan iletişim formu aracılığıyla, ilanın yayımı 
konusunda bilgi alınabilmektedir.
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İlan yayım ücreti ve gazete satış bedeli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi’nin teklifi ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren ilan ücret tarifesine13 göre 

belirlenmektedir.  

09.01.2012 tarihli ilan ücret tarifesi aşağıda verilen biçimdedir.  

  Şirket İlanları    (Kelimesi)   0,30 ¨ 
  Kooperatif İlanları    (Kelimesi)   0,25 ¨ 
  Ticarete Başlama İlanları    (Maktuen)   50,00 ¨ 
  Tekno-Girişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler   (Beher Kelime ve 

Gazete Bedeli) 
  0,01 ¨ 

  Ticareti Terk, Re’sen Tescil ve Memurluklardan Gelen Düzeltme İlanları   -   Ücretsiz 
  Gazete Satış Bedeli    (Adet)   2 ¨ 

Not: Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili memurluğu faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan 
bedellerine %10 indirim uygulanmaktadır. 

İlan yayım ücreti ve gazete bedelinin havale edilebileceği banka hesapları da aşağıda verilen 

biçimdedir.  

  Banka Şubesi   Hesap Numarası   Açıklama 
  AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ    TR890004600153888000069070   Masrafsız 
  VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ    TR480001500158007293586412   Masrafsız 
  HALKBANKASI ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ    TR680001200131100016000036   Masrafsız 
  ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ    TR560001000760059943505030   Masraflı 
  İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ    TR070006400000142010772682   Masraflı 
 
  PTT KIZILAY ŞUBESİ   ANKARA POSTA ÇEKİ HESABI    5265835 

Soru 44: Belirlenen ticaret unvanlarının başka bir işletme tarafından kullanılıp 
kullanılmadığı nasıl öğrenilebilir? 

İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, başka bir işletme tarafından 

kullanılıp kullanılmadığı Birliğimiz (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) 

adresinden “Sorgulama” bölümüne giriş yapılmak koşulu ile ticaret unvanı veritabanı 

üzerinden sorgulanarak öğrenilebilmektedir. 

Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi ve sonrasında 
yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında nasıl temin 
edilebilmektedir? 

                                                           
13 Verilen ücretler,  yayının hazırlandığı anda geçerli olan fiyatlardır. Güncel fiyatlar için lütfen Birliğimiz web 
sayfasını ziyaret ediniz. 
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kullanılmadığı nasıl öğrenilebilir? 

İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, başka bir işletme tarafından 

kullanılıp kullanılmadığı Birliğimiz (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) 

adresinden “Sorgulama” bölümüne giriş yapılmak koşulu ile ticaret unvanı veritabanı 

üzerinden sorgulanarak öğrenilebilmektedir. 

Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi ve sonrasında 
yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında nasıl temin 
edilebilmektedir? 

                                                           
13 Verilen ücretler,  yayının hazırlandığı anda geçerli olan fiyatlardır. Güncel fiyatlar için lütfen Birliğimiz web 
sayfasını ziyaret ediniz. 
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Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi ve sonrasında 
yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında nasıl temin 
edilebilmektedir? 
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Not: Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili memurluğu faaliyet alanında 
bulunan işletmelerin ilan bedellerine %10 indirim uygulanmaktadır.

İlan yayım ücreti ve gazete bedelinin havale edilebileceği banka 
hesapları da aşağıda verilen biçimdedir. 

Soru 43: İlan yayım ücreti ve gazete bedeli ne kadardır, 
yayım ücreti ile gazete bedeli hangi banka ve hesaba 
yatırılmalıdır?

İlan yayım ücreti ve gazete satış bedeli Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi Komitesi’nin teklifi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
onayı ile yürürlüğe giren ilan ücret tarifesine14 göre 
belirlenmektedir.

09.01.2012 tarihli ilan ücret tarifesi aşağıda verilen biçimdedir.

14Verilen ücretler,  yayının hazırlandığı anda geçerli olan fiyatlardır. Güncel fiyatlar için 
lütfen Birliğimiz web sayfasını ziyaret ediniz.

 

 

İlan yayım ücreti ve gazete satış bedeli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi’nin teklifi ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren ilan ücret tarifesine13 göre 

belirlenmektedir.  

09.01.2012 tarihli ilan ücret tarifesi aşağıda verilen biçimdedir.  

  Şirket İlanları    (Kelimesi)   0,30 ¨ 
  Kooperatif İlanları    (Kelimesi)   0,25 ¨ 
  Ticarete Başlama İlanları    (Maktuen)   50,00 ¨ 
  Tekno-Girişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler   (Beher Kelime ve 

Gazete Bedeli) 
  0,01 ¨ 

  Ticareti Terk, Re’sen Tescil ve Memurluklardan Gelen Düzeltme İlanları   -   Ücretsiz 
  Gazete Satış Bedeli    (Adet)   2 ¨ 

Not: Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili memurluğu faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan 
bedellerine %10 indirim uygulanmaktadır. 

İlan yayım ücreti ve gazete bedelinin havale edilebileceği banka hesapları da aşağıda verilen 

biçimdedir.  

  Banka Şubesi   Hesap Numarası   Açıklama 
  AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ    TR890004600153888000069070   Masrafsız 
  VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ    TR480001500158007293586412   Masrafsız 
  HALKBANKASI ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ    TR680001200131100016000036   Masrafsız 
  ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ    TR560001000760059943505030   Masraflı 
  İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ    TR070006400000142010772682   Masraflı 
 
  PTT KIZILAY ŞUBESİ   ANKARA POSTA ÇEKİ HESABI    5265835 

Soru 44: Belirlenen ticaret unvanlarının başka bir işletme tarafından kullanılıp 
kullanılmadığı nasıl öğrenilebilir? 

İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, başka bir işletme tarafından 

kullanılıp kullanılmadığı Birliğimiz (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) 

adresinden “Sorgulama” bölümüne giriş yapılmak koşulu ile ticaret unvanı veritabanı 

üzerinden sorgulanarak öğrenilebilmektedir. 

Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi ve sonrasında 
yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında nasıl temin 
edilebilmektedir? 

                                                           
13 Verilen ücretler,  yayının hazırlandığı anda geçerli olan fiyatlardır. Güncel fiyatlar için lütfen Birliğimiz web 
sayfasını ziyaret ediniz. 
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  Ticareti Terk, Re’sen Tescil ve Memurluklardan Gelen Düzeltme İlanları   -   Ücretsiz 
  Gazete Satış Bedeli    (Adet)   2 ¨ 

Not: Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili memurluğu faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan 
bedellerine %10 indirim uygulanmaktadır. 
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İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, başka bir işletme tarafından 
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Soru 44: Belirlenen ticaret unvanlarının başka bir işletme tarafından kullanılıp 
kullanılmadığı nasıl öğrenilebilir? 

İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, başka bir işletme tarafından 
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Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi ve sonrasında 
yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında nasıl temin 
edilebilmektedir? 

                                                           
13 Verilen ücretler,  yayının hazırlandığı anda geçerli olan fiyatlardır. Güncel fiyatlar için lütfen Birliğimiz web 
sayfasını ziyaret ediniz. 
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Soru 44: Belirlenen ticaret unvanlarının başka bir işletme 
tarafından kullanılıp kullanılmadığı nasıl öğrenilebilir?

İşletmeler tarafından verilmesi düşünülen ticaret unvanının, 
başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığı Birliğimiz 
(http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php)
adresinden “Sorgulama” bölümüne giriş yapılmak koşulu ile 
ticaret unvanı veritabanı üzerinden sorgulanarak 
öğrenilebilmektedir.

Soru 45: Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihi öncesi 
ve sonrasında yayımlanan onaylı suretleri kağıt ortamında 
nasıl temin edilebilmektedir?

1957 yılından günümüze kadar yayımlanan Gazetelere ilişkin 
onaylı suret (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 
9 uncu Maddesi “Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü 
olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkân 
tanıyan sistemle elektronik ortamda arşivler. Mahkemeler, 
resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe veya 
Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları 
veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylanarak 
istek sahiplerine verilir” gereğince aslının aynı hükmündedir) 
taleplerinde ticari işletme unvanı ve ticaret sicil numarası 
bilgileri ile Gazete’nin hangi sayı ve sayfasının talep edildiğini 
belirten bir yazı ile onaylı suret bedelini gösteren banka
dekontunun “Dumlupınar Bulvarı, No:252, 06530 Ankara” 
adresindeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi 
gerekmektedir. Gazetenin onaylı suret beher bedeli olan 5 ¨ ’nin 
aşağıda verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

 

 

1957 yılından günümüze kadar yayımlanan Gazetelere ilişkin onaylı suret (Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 9 uncu Maddesi “Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü 

olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkân tanıyan sistemle elektronik 

ortamda arşivler. Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe 

veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla 

iletilmiş bulunan odalarca onaylanarak istek sahiplerine verilir” gereğince aslının aynı 

hükmündedir) taleplerinde ticari işletme unvanı ve ticaret sicil numarası bilgileri ile 

Gazete’nin hangi sayı ve sayfasının talep edildiğini belirten bir yazı ile onaylı suret bedelini 

gösteren banka dekontunun “Dumlupınar Bulvarı, No:252, 06530 Ankara” adresindeki 

Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Gazetenin onaylı suret beher bedeli 

olan 5 ¨’nin aşağıda verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.  

 

  Banka Şubesi   Hesap Numarası   Açıklama 
  VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ    TR110001500158007293727728   Fotokopi Bedeli 

 

Soru 46: Global standart nedir, hangi amaçla kullanılır ve bunu almanın 
avantajları nelerdir? 

Global Standartlar (GS1), tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı standartlar ve çözümler 

geliştirmekte olan Merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası bir organizasyondur. GS1 

tarafından geliştirilen standartların ve çözümlerin tümü GS1 sistemi olarak 

adlandırılmaktadır. TOBB, 1988 yılından beri GS1’in ülkemizdeki temsilciliğini yürütmekte 

olup, bu kapsamda üstlendiği görevleri Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye) olarak 

yerine getirmektedir. TOBB-GS1 Türkiye’nin başlıca görevlerinden biri de başvuran firmaların 

GS1 sistemine üyeliğini sağlamaktır. 

GS1 sistemi kapsamındaki standartların ve çözümlerin, dolayısıyla GS1 sistemi üyeliğinin 

firmalara sağlayacağı başlıca katkılar aşağıda verilen biçimde özetlenebilir: 

 GS1 sistemi kapsamındaki tanımlama numaraları ile ticari ürünler, taşıma 

birimleri, lokasyonlar ve demirbaşlar dünya genelinde ve tekil olarak 

tanımlanmaktadır. GS1 barkod standartları kullanılarak, tahsis edilen 

tanımlama numaraları, ürünlerin üzerinde “barkod” adı verilen çubuk ve 
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Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 9 uncu Maddesi “Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü 

olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkân tanıyan sistemle elektronik 

ortamda arşivler. Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe 

veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla 

iletilmiş bulunan odalarca onaylanarak istek sahiplerine verilir” gereğince aslının aynı 

hükmündedir) taleplerinde ticari işletme unvanı ve ticaret sicil numarası bilgileri ile 

Gazete’nin hangi sayı ve sayfasının talep edildiğini belirten bir yazı ile onaylı suret bedelini 

gösteren banka dekontunun “Dumlupınar Bulvarı, No:252, 06530 Ankara” adresindeki 

Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Gazetenin onaylı suret beher bedeli 

olan 5 ¨’nin aşağıda verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.  

 

  Banka Şubesi   Hesap Numarası   Açıklama 
  VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ    TR110001500158007293727728   Fotokopi Bedeli 

 

Soru 46: Global standart nedir, hangi amaçla kullanılır ve bunu almanın 
avantajları nelerdir? 

Global Standartlar (GS1), tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı standartlar ve çözümler 

geliştirmekte olan Merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası bir organizasyondur. GS1 

tarafından geliştirilen standartların ve çözümlerin tümü GS1 sistemi olarak 

adlandırılmaktadır. TOBB, 1988 yılından beri GS1’in ülkemizdeki temsilciliğini yürütmekte 

olup, bu kapsamda üstlendiği görevleri Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye) olarak 

yerine getirmektedir. TOBB-GS1 Türkiye’nin başlıca görevlerinden biri de başvuran firmaların 

GS1 sistemine üyeliğini sağlamaktır. 

GS1 sistemi kapsamındaki standartların ve çözümlerin, dolayısıyla GS1 sistemi üyeliğinin 

firmalara sağlayacağı başlıca katkılar aşağıda verilen biçimde özetlenebilir: 

 GS1 sistemi kapsamındaki tanımlama numaraları ile ticari ürünler, taşıma 

birimleri, lokasyonlar ve demirbaşlar dünya genelinde ve tekil olarak 

tanımlanmaktadır. GS1 barkod standartları kullanılarak, tahsis edilen 

tanımlama numaraları, ürünlerin üzerinde “barkod” adı verilen çubuk ve 
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Soru 46: Global standart nedir, hangi amaçla kullanılır ve 
bunu almanın avantajları nelerdir?

Global Standartlar (GS1), tedarik zincirinin etkinliğini arttırma 
amaçlı standartlar ve çözümler geliştirmekte olan Merkezi 
Brüksel’de bulunan uluslararası bir organizasyondur. GS1 
tarafından geliştirilen standartların ve çözümlerin tümü GS1 
sistemi olarak adlandırılmaktadır. TOBB, 1988 yılından beri 
GS1’in ülkemizdeki temsilciliğini yürütmekte olup, bu kapsamda 
üstlendiği görevleri Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 
Türkiye) olarak yerine getirmektedir. TOBB-GS1 Türkiye’nin 
başlıca görevlerinden biri de başvuran firmaların GS1 siste-
mine üyeliğini sağlamaktır.
GS1 sistemi kapsamındaki 
standartların ve çözümler-
in, dolayısıyla GS1 sistemi 
üyeliğinin firmalara sağlayacağı 
başlıca katkılar aşağıda verilen 
biçimde özetlenebilir:

 •  GS1 sistemi kapsamındaki tanımlama numaraları  
  ile ticari ürünler, taşıma birimleri, lokasyonlar ve  
  demirbaşlar dünya genelinde ve tekil olarak 
  tanımlanmaktadır. GS1 barkod standartları   
  kullanılarak, tahsis edilen tanımlama numaraları,  
  ürünlerin üzerinde “barkod” adı verilen çubuk ve  
  boşluklardan oluşan şekiller halinde 
  simgelenmektedir. Barkodların, tedarik zincirinin  
  herhangi bir noktasında barkod okuyucular

Türkiye
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  tarafından okunmasıyla tanımlama 
  numarası bilgi sistemlerine otomatik olarak   
  iletilmekte, böylelikle elle veri girişinden   
  kaynaklanan hatalar ve zaman kaybının da 
  önüne geçilmektedir.
 •  GS1 Küresel Veri Senkronizasyon Ağı (GDSN),   
  birbiriyle ticaret yapan firmaların sistemlerinde  
  aynı anda tutarlı ve birbirine uyumlu ürün   
  bilgisine sahip olunması için veri senkronizasyonunu  
  gerçekleştirmelerine 
  olanak sağlamaktadır.
 •  GS1 eCom standartları sayesinde, firmalar arasındaki  
  veri alışverişi, elektronik ortamda hızlı, etkin ve  
  doğru olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 •  GS1 EPC global standartları, Elektronik Ürün Kodu 
  (EPC) ve Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)   
  teknolojilerini kullanarak, tedarik zincirindeki bir  
  ürünün küresel olarak, anında ve otomatik 
  tanımlanmasına ve izlenmesine olanak   
  sağlamaktadır.
 •  GS1 izlenebilirlik çözümünün uygulanması ile   
  ürünlerin, üretimden satışına kadar geçirdiği 
  aşamaların tümünün izlenmesine olanak   
  vermektedir.
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Soru 47:  GS-1 Firma önekini ürünün üreticisi mi, marka 
sahibi mi, dağıtıcısı mı almaktadır?

GS1 sistemine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim 
tarafından üretildiğine bağlı olmaksızın) ürüne barkod numarası 
verilmesinden sorumludur. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda 
olduğu gibi ürünün marka sahibi, 
 •  Üretici,  ürettiği ürünü kendisine ait olan ya da  
  marka adı altında satıyorsa, 
 •  İthalatçı/toptancı, herhangi bir ülkede kendi adına  
  ürettirdiği ürünü kendisine ait marka adı altında  
  satıyorsa veya ithalatçı/toptancı üründe değişiklik  
  yapmışsa (örneğin, ürün ambalajında yapılan   
  değişiklikler),
 •  Perakendeci herhangi bir ülkede ürettirdiği ürünü  
  kendisine ait marka adı altında satıyorsa, 
ürünün aynı zamanda üreticisi, dağıtıcısı, ithalatçısı veya 
perakendecisi de olabilmektedir. 

Soru 48: TOBB-GS-1 Türkiye’ye üyelik başvurusu ürün 
bazında mı yapılmaktadır?

TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurular firma bazında yapılmaktadır. 
Üyeliğe kabul edilen firmaya verilen GS1 Firma Öneki kullanılarak 
ürün çeşitleri için barkod numarası oluşturulmaktadır.
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Soru 49: TOBB-GS-1 Türkiye’den alınan GS-1 firma öneki 
başka bir firmaya devredilebilir mi?

TOBB-GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen firma öneklerinin başka 
gerçek veya tüzel kişilere kullandırılmasına izin verilmemektedir. 
Ancak, TOBB-GS1 Türkiye tarafından onay verilmesi halinde 
üyeliklerini devredebilmektedirler. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye, 
www.gs1.tobb.org.tr adresindeki “Üyelik Devir İşlemleri” 
sayfasından erişilebilmektedir.

Soru 50: Yurt dışından ithal edilen ürünün barkodu 
Türkiye’de okutulabilir mi?

Eğer ithal edilen ürünün barkodu GS1 standartlarına uygun 
olarak oluşturulmuşsa Türkiye’de de okutulabilir. Çünkü GS1 
standartlarında oluşturulmuş barkodlar tüm dünyada ve 
sektörlerde geçerli olan bir numaralama sistemidir. 
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Soru 51: Piyasadan çekilen bir ürünün numarası yeni bir 
ürüne verilebilir mi?

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün 
barkod numarası 4 yıl (48 ay) boyunca başka bir ürün için 
kullanılamamaktadır. Ancak, bu süre tamamlandıktan sonra aynı 
barkod numarası başka bir ticari ürün için kullanılabilmektedir. 
Barkod numarasının kullanılamayacağı 4 yıllık sürenin hesabında, 
ürünün dağıtım kanalına sunulduğu son tarih temel alınmaktadır. 
Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen barkod numarasının bir 
başka ürün için kullanılamama süresi 30 ay’dır. 30 aylık sürenin 
sonunda tekstil ürünü için verilmiş olan barkod numarası, bir 
başka ürün için kullanılabilmektedir.

Soru 52: TIR karnesi kullanabilmek için ne yapılması 
gerekmektedir?

TIR karnesi kullanmak için ikamet edilen ülkenin Kefil kuruluşuna 
üye olmak ve TIR Sözleşmesi şartları uyarınca TIR sistemine kabul 
edilmesi gerekmektedir.
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Soru 53: TIR sözleşmesine taraf ülke ile TIR sözleşmesini 
uygulayan ülke arasında fark olabilir mi?

TIR sözleşmesine taraf ülke, TIR Sözleşmesini imzalayan ülkedir. 
TIR Sözleşmesini uygulayan ülke ise sözleşmeye taraf, TIR karnesi 
veren ve garanti eden kuruluşa sahip ve Gümrük Makamları TIR 
işlemi yapabilen ülkedir. Dolayısı ile tır sözleşmesine taraf olan 
ülke ile TIR sözleşmesini uygulayan ülke farklı olabilmektedir.

Soru 54: TIR karnesi kapsamında kaç ülkeden geçiş 
yapılabilir ve TIR karnesinin birkaç aracı birlikte kapsaması 
mümkün müdür?

Bir TIR Karnesi ile 2-10 arasında değişebilen ülkeden geçiş 
yapılabilmektedir. 2 ülke arasındaki geçiş işlemi için 4 yapraklı 
bir TIR karnesi kullanılmaktadır. Ayrıca 6 yapraklı bir TIR karnesi 
ile 3, 14 yapraklı bir TIR karnesi ile 7 ve 20 yapraklı bir TIR karnesi 
ile 10 ülkeden geçiş yetkisi bulunmaktadır. 

TIR karnesinin birkaç aracı birlikte kapsaması da mümkün 
olmaktadır.

Soru 55: ATA sistemi ve karnesi nedir?

ATA, “geçici kabul” anlamına gelen Fransızca “Admission 
Temporaire” ve İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin 
ilk harflerinden oluşmaktadır. 

ATA sistemi, “Eşyaların Kabulü için ATA Karneleri Hakkında 
Gümrük Sözleşmesi (ATA Sözleşmesi) ile Geçici İthalat Sözleşmesi
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(İstanbul Sözleşmesi)”ne uygun olarak, 71 ülkede eşyaların geçici 
ithalat ve ihracatını sağlayan uluslararası bir sistemdir.

ATA karneleri de sözleşme tarafı ülkelerin gümrük bölgeleri 
arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, 
eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük 
belgeleridir.

Soru 56: ATA karnesi ne amaçla kullanılmaktadır ve nasıl 
alınmaktadır?

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları ile geçici ithalat 
işlemlerini gerçekleştiren kişi ve kuruluşlara fayda sağlamak 
amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası garanti zincirinin teminatı 
altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat 
işlemi sırasında, başka bir teminat verilmesine gerek yoktur. 
Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA 
karneleri, gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 
Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, 
gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresini 
kısaltmaktadır. Bunların yanı sıra, sistem, ATA karnesi hamillerine, 
ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla (bu süre 
karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi 
ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma 
olanağı da sunmaktadır. 



SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ - 1

61

ATA karneleri ile;
 •  sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılacak  
  malzemenin,
 •  her türlü sportif karşılaşmalara, bilimsel ve kültürel  
  etkinliklerde kullanılacak malzemenin,
 •  daha sonra yapılacak ticari bağlantılar için   
  numunelerin,
 •  iş ve meslek sahiplerinin beraberinde yer alan ve işin  
  yürütülebilmesi için gerekli olan malzemenin, 
gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak, yurt dışına 
çıkarılabilmesine de olanak vermektedir. 

ATA karneleri, TOBB tarafından yetkilendirilmiş 16 Oda 
aracılığıyla, ücret karşılığında ve karne kapsamındaki eşyanın 
değeri ile orantılı olan bir teminat sağlanarak alınabilmektedir.

Soru 57: ATA karnesi dağıtım işlemlerini yürütmekle yetkili 
olan Odalar hangileridir?

TOBB tarafından ATA karneleri dağıtım işlemlerini yürütmekle 
yetkili kılınmış olan Odalar: 
 1. Adana Ticaret Odası
 2. Ankara Ticaret Odası 
 3. Ankara Sanayi Odası 
 4. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
 5. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
 6. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
 7. Eskişehir Ticaret Odası



SORULARLA TOBB

62

 8. Gaziantep Ticaret Odası 
 9. Gebze Ticaret Odası
 10. İstanbul Ticaret Odası 
 11. İzmir Ticaret Odası  
 12. Kayseri Sanayi Odası
 13. Konya Ticaret Odası
 14. Konya Sanayi Odası
 15. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
 16. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’dır.

Soru 58: Yurt içi fuar takvimi bilgilerine nasıl erişim 
sağlanabilmektedir?

TOBB Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2007 tarihli ve 242 Sayılı 
Kararına istinaden, 30 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren 
“Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar”a göre 
Ana fuar takvimi Birliğimiz tarafından ilgili yıldan bir önceki yılın 
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Eylül ayının 15 inci gününde yayımlanan fuar takvimi olarak 
tanımlanmaktadır.

Biriliğimizin hızlı bir biçimde anılan takvimde yapılan ekleme, 
değişiklik ve iptal başvurularını güncellediği takvime http://
www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx 
adresinden de ulaşılabilmektedir.

Soru 59: Türkiye Fuar Rehberi hangi sıklıkta ve ortamda 
servis edilmektedir?

TOBB tarafından her yılın başında hem kitap, hem de DVD olarak 
basımı yaptırılan “Türkiye Fuar Rehberi” yurt içi ve yurt dışında 
yaklaşık 3.000 adrese ücretsiz olarak gönderilmektedir. Örneğin; 
2012 yılı için 6.000 adet Türkçe, 4.000 adet İngilizce ve 15.000 
adet DVD olarak bastırılan “2012 Türkiye Fuar Rehberi” yurt içi 
ve yurt dışında ilgili yerlere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Güncel 
Rehber’e www.fuarrehberi.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
Ayrıca bu yıl getirilen bir yenilikle yeni nesil cep telefonlarında 
kullanılmak üzere “Fuar Rehberi Uygulaması” da kullanıma 
sunulmuştur. 2012 Türkiye Fuar Rehberi Uygulaması Google Play 
Store (Android Market), Appworld ve Apple Store’dan “ücretsiz” 
olarak indirebilmektedir.

Soru 60: Sigorta Acenteliği Uygunluk Belgesi başvurusu 
nereye ve nasıl yapılmaktadır?

Sigorta Acenteliği Uygunluk Belgesi başvuruları TOBB tarafından 
yetkilendirilmiş olan Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odalarına
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yapılmaktadır. Konuya ilişkin olarak ön başvurular www.sigorta.
org.tr adresinden yapılabilmekte olup, başvurunun yapılacağı 
Oda ve başvuru sırasında ilgili oda tarafından talep edilecek bilgi 
ve belgeler de görüntülenebilmektedir.

Soru 61: Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acente ve 
sigorta eksperi bilgilerine nasıl ulaşılabilinir?

Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin iletişim, teknik 
personel bilgileri ile sigorta eksperlerinin sahip olduğu eksperlik 
branşları ve iletişim bilgilerine www.sigorta.org.tr adresinden 
ulaşabilmesi mümkündür.

Soru 62: TOBB Karar alıcılar için mali ve sosyal alanda 
politika üretilmesine ilişkin ne tür faaliyetler 
yürütmektedir?

TOBB mali ve sosyal politika alanında; vergi, sosyal güvenlik, 
çalışma mevzuatı vb. konuları incelemekte, yapılması gereken 
düzenlemeler konusunda görüş ve öneriler geliştirmekte, kanun 
tasarı taslakları hazırlamakta veya hazırlanmış olan tasarılar 
hakkında görüş oluşturmakta, bunları ilgili kamu kurumları, 
Bakanlıklar ve TBMM’ye iletmektedir. Bu çalışmalarını da 365 
oda/borsadan direkt ve oda/borsa üyelerinin konuya yönelik 
görüşlerini bağlı olduğu oda/borsaya iletmesi yoluyla da dolaylı 
olarak almak biçiminde yürütmekte, gerek görüldüğünde ilgili 
konular TOBB bünyesindeki muhtelif kurul ve komisyonlarda 
değerlendirilmektedir.
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Soru 63: UMEM Beceri’10 projesi nedir, hangi amaçla 
hayata geçirilmiştir ve bugüne değin yapılan çalışmalar 
nelerdir?

UMEM Beceri’10 (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) 
Projesi, Türkiye’de günümüze değin hayata geçirilmiş olan kamu-
özel sektör işbirliğindeki en büyük meslek edindirme projesidir. 

Proje ile tespit edilen işgücü ihtiyaçlarına yönelik meslek kursları 
açılmakta, bu meslek kurslarına katılan işsiz kişilerin eğitim alması 
ve daha sonra işgücü talep eden firmalar bünyesinde istihdam 
edilmesi sağlanmaktadır. Proje kapsamında işveren taleplerine 
göre kurslar açılmaktadır.

Proje kapsamında 81 ilde 140 meslek lisesine yaklaşık 90 milyon 
¨ ’lik makine teçhizat yatırımı yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı 4.000’e yakın meslek öğretmenine yeni teknolojilere yönelik 
eğitimler verilmiştir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
tarafından Türkiye istihdamının %80’ini oluşturan 19 ilde işgücü 
piyasası ihtiyaç analiz çalışması yapılmış, firmaların elemanlarına 
ilişkin ihtiyaçları ve stajyer talepleri tespit edilmiştir.

İşverenler, kurs müfredatları oluştururken görüş bildirebilmekte, 
kursiyer seçim süreçlerine katılabilmekte ve tecrübeli usta
başlarını ve mühendislerini kurslara eğitmen olarak 
gönderebilmektedir.
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UMEM Beceri’10 kursları, teorik ve işbaşı (staj) eğitim olmak 
üzere en fazla 6 ay sürmektedir. Kursların özelliğine göre bu 
süre daha da kısalabilmektedir. Kurs boyunca kursiyerlere 
günlük 20 ¨ ödenmektedir. Aynı zamanda kursiyerler İş Kazası 
ve Meslek Hastalığı Sigortası’ndan ve Genel Sağlık Sigortası’ndan 
yararlanabilmektedir. 

Sanayi alanında başarıyla uygulanan projenin, 2012 yılında 
taraflarca imzalanan protokolle hizmet ve tarım sektörlerine 
de genişletilmesine karar verilmiştir. Böylece, hizmet ve tarım 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların işgücü ihtiyaçlarına 
yönelik kurs açılabilecek, bu kurslarda yetişen ve sertifika sahibi 
olmaya hak kazanan kursiyerlerin çoğuna da istihdam olanağı 
sağlanabilecektir.
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www.beceri10.org.tr adresinden; iş arayanlar illerinde açılan 
kurslara başvuru ya da illerinde daha sonra açılacak diğer kurslar 
için ön başvuru yapabilmekte ve işverenler de ihtiyaç duydukları 
eleman taleplerini (illerinde bulunan oda/borsalara iletebilme 
şansına sahiptir) bildirebilmektedir. Ayrıca projeyle ilgili merak 
edilen sorulara cevap vermek üzere 444 86 36 numaralı çağrı 
merkezi 7 gün, 24 saat hizmet vermektedir.

Soru 64: UMEM projesinin paydaşları ve yürütücüsü 
kimdir?

Proje paydaşları merkezde TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’dir. Paydaş kurumların üst 
düzey temsilcilerinin yer aldığı UMEM Beceri’10 İcra Kurulu, 
projenin merkezi düzeyde yürütülmesinden sorumludur.

Yerelde proje, oda temsilcilerinin başkanlığını yürüttüğü 
Kurs Yönetimleri tarafından koordine edilmektedir.  Kurs 
Yönetimlerinin diğer temsilcileri; Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü 
temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi, ilgili 
okulların müdürleridir. 

Soru 65: UMEM projesi kapsamında verilen teşvikler 
nelerdir?

Kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam eden firmalar aşağıda 
belirtilen istihdam teşviklerinden faydalanmaktadır:



SORULARLA TOBB

68

 •  18 - 29 yaş arası erkekler ve yaşa bakılmaksızın  
  kadınları istihdam eden firmaların 42 ay süreyle (3,5  
  yıl), 
 •  30 yaş üzerindeki erkekleri istihdam eden firmaların  
  30 ay süreyle,
“Sigorta Primi İşveren Payı” ödemeleri Türkiye İş Kurumu 
tarafından karşılanmaktadır.

Soru 66: Türkiye Oda Forumu Projesi nedir?

Birliğimiz tarafından, Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ve 
EUROCHAMBRES işbirliğinde 2007-2009 yılları arasında iki yıl 
süren Türkiye-AB Oda Forumu Projesi (ETCF) yürütülmüştür. Bu 
projenin devamı niteliğinde olan ve 2 yıl uygulama süresi olan 
“AB-Türkiye Oda Forumu II (ETCF II)” Projesi, 2011 yılı Haziran 
ayında Birliğimiz ve EUROCHAMBRES işbirliğinde başlatılmıştır. 
ETCF projeleri, EUROCHAMBERS ile TOBB tarafından 2001–
2005 yılları arasında yürütülen Türk Oda Geliştirme Programı
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(TOGP) I ve II’de elde edilen deneyim ve başarının üzerine 
temellendirilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.etcf.org.tr 
adresinden erişim mümkündür.

Soru 67: Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri 
Projesi nedir?

TOBB’un girişimiyle Avrupa Birliği (AB) mali desteği ile 2002 yılında 
Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’de Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezleri (ABİGEM) kurulmuştur. İlk üç ABİGEM’in başarısı 
üzerine, Mayıs 2008’de “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmıştır. 
Bu proje kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, 
Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Konya, Malatya, Tekirdağ, Trabzon 
ve Uşak illerinde ABİGEM’ler kurularak, ABİGEM sayısı 15’e 
yükselmiştir. ABİGEM Projesinin üçüncü aşaması olan Avrupa 
Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Hatay, Batman, 
Sivas ve Van’a Genişletilmesi Projesi 2011 yılında başlatılmıştır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye  www.abigem.org  adresinden erişim 
mümkündür.

Soru 68: KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel 
Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması 
Projesi nedir?

Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, 2012 yılında, Birliğimizce 
KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere
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Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP) başlatılacaktır. 
Proje kapsamında; KOBİ işveren ve çalışanlarının eğitimi 
konusunda farkındalıklarının arttırılması, eğitim ihtiyaç analizleri 
yapılması, KOBİ işveren ve çalışanları ile Oda çalışanlarının eğitim 
ve çalışma ziyaretleri yoluyla kapasitelerinin arttırılması ve 5 
Oda’da (Kayseri Sanayi Odası,  Gaziantep Sanayi Odası, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası,  Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası) ve TOBB bünyesinde Eğitim Destek ve 
Koordinasyon Merkezi kurulması faaliyetleri yer almaktadır.

Soru 69: “KOBİ’ler için Doğu Ortaklığı Yatırım Programı” 
(EAST-INVEST) nedir?

AB ülkeleri ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Ermenistan, 
Azerbaycan ve Gürcistan ülkeleri arasında etkileşimin ve 
işbirliklerinin arttırılmasını amaçlayan projeye, Birliğimiz,  
EUROCHAMBRES ve yaklaşık 80 Avrupa kuruluşu ortaklığında 
katılım sağlamıştır.
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Soru 70: Avrupa KOBİ nedir, Avrupa KOBİ Haftasında kimler 
faaliyet düzenleyebilir ve nasıl başvuruda bulunulabilir?

Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 
yılında 37 ülkede KOBİ’lere yönelik olarak eş zamanlı faaliyetler 
gerçekleştirilmesi amaçlı başlatılmış olan bir inisiyatiftir. 

Oluşturulan çalışma grubunda TOBB, Türk özel sektörünü 
temsilen KOSGEB ise kamu sektörünü temsilen Ulusal 
Koordinatör olarak yer almaktadır. 

Birinci Avrupa KOBİ Haftası 6 Mayıs–14 Mayıs 2009 tarihleri 
arasındadır, Türkiye’den KOBİ’lere hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar tarafından yaklaşık 30 faaliyet (seminer, konferans, 
eğitim vb.)  gerçekleştirilmiştir. 

İkinci Avrupa KOBİ Haftası 25 Mayıs-1 Haziran 2010 tarihleri 
arasındadır,  toplam 1504 faaliyetten 103’ü Türkiye’de 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye, faaliyet sayısı açısından İngiltere ve 
Almanya’dan sonra 3. sırada yer almıştır.

Üçüncü Avrupa KOBİ Haftası 3–9 Ekim 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 1476 faaliyetten 593’ü Türkiye’de 
düzenlenmiş ve ülkemiz 37 ülke arasında gerçekleştirilen faaliyet 
sayısı açısından birinci olmuştur.

Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası15 15–21 Ekim 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıca 31 Mart-31 Aralık 2012
15KOBİ Haftası kapsamında yapılan faaliyetler için mali destek sağlanmayacaktır fakat 
yapılan faaliyetler kurul/kurum/kuruluşların Avrupa Komisyonu nezdinde görünürlüğünü 
arttıracak ve referans niteliği taşıyacaktır.
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tarihleri arasında da; Avrupa Birliği destekleri, ulusal destekler 
ve girişimcilik konuları başta olmak üzere KOBİ’lere yönelik tüm 
konularda gerçekleştirilecek seminer, konferans, eğitim, fuar 
vb. organizasyonlara Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesinde yer 
verilecektir. 

Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/
enterprise/initiatives/sme-week/index_en.htm adresinden 
erişim mümkündür.

Soru 71: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 
hangi amaçla,  ne zaman kurulmuştur ve yapmış olduğu 
çalışmalar nelerdir?

11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile 
“Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” 
kabul edilmiş ve bu karara dayanarak Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kurulmuştur. 31 Aralık 2002 tarihli 
ve 16 Ocak 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararları ile 
YOİKK’in yapısında revizyona gidilmiştir. 

YOİKK Platformunun amacı, kamu-özel sektör işbirliği 
çerçevesinde: 
 •  Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel  
  hale getirmek,
 •  Yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü
  arttıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek,  
  politika önerileri geliştirmek,
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  •  İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her  
  safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların 
  karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları  
  belirleyerek bunlara çözüm üretmek,
 • Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve   
  istihdam imkânlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı  
  üretimin arttırılmasını desteklemek,
 •  Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların  
  gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili   
  konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele  
  alınmasını sağlamaktır. 
YOİKK’in görevleri de özet olarak: 
 •  Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin  
  görev ve sorumluluğu bulunan kamu ve özel sektör  
  kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu  
  sağlamak, bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları  
  almak.
 • Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarını yürütmekte  
  olan teknik komitelerin faaliyetlerini yönlendirmek,  
  izlemek ve iş programlarını belirlemek,
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 • YOİKK kararlarının uygulanmasını takip etmek,
 • Yönlendirme Komitesinde üzerinde uzlaşı   
  sağlanamayan hususları karara bağlamak olarak  
  verilebilir.
YOİKK kapsamında gerçekleştirilmiş olan çalışmalar da özet 
olarak aşağıda verilmiştir:
 •  4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun  
  çıkarılması,
 •  Şirket kurma işlemlerinin basitleştirilmesi,
 •  Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması,
 •  Kurumlar Vergisinde indirim sağlanması,
 •  İstihdam Paketi,
 •  Yabancıların çalışma izinlerinin kolaylaştırılması, 
 • İşyeri açma ruhsatlarının kolaylaştırılması,
 • AR-GE Kanununun çıkarılması 
 •  Yeni Yatırım Teşvik Sistemi,
 •  Kredi Garanti Sistemi’nin daha etkin hale   
  getirilmesidir.

Soru 72: YOİKK‘te hangi kurum ve kuruluşlar yer almaktadır 
ve yürütücüsü kimdir?

16 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2 Sayılı Bakanlar Kurulu Prensip 
Kararı ile yapısı, çalışma usul ve esasları yenilenen YOİKK’in 
sekreterya faaliyetleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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YOİKK çalışmaları, Ekonomi Bakanlığı sekretaryasında, 
 •  Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu,
 •  Yönlendirme Komitesi ve
 •  Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör   
  temsilcilerinin iştirak ettiği 10 Teknik Komite 
  tarafından yürütülmektedir.
YOİKK, Ekonomi Bakanının başkanlığında: 
 1. Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı,
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı,
 4. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı,
 5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
 6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı,
 7. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,
 8. Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
 9. Hazine Müsteşarı,
            10. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı,
            11. Teknik Komite Başkanları,
            12. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı,
            13. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı,
            14. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)  
  Başkanı,
            15. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı  
olmak üzere 15 üyeden oluşmaktadır.

Yönlendirme Komitesi, teknik komiteler tarafından yürütülen 
faaliyetlerin izleme ve takibini yürüterek çalışmalara ivme 
kazandırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşarının
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başkanlığında: 
 1.  Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (İdareyi Geliştirme  
      Başkanlığından sorumlu),
 2.  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 3.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar   
      Yardımcısı,
 4.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 5. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 7. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 8. Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 9. Hazine Müsteşar Yardımcısı,
            10. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan  
  Yardımcısı,
            11. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı,
            12. TOBB Genel Sekreteri,
            13. TİM Genel Sekreteri,
            14. TÜSİAD Genel Sekreteri,
            15. YASED Genel Sekreteri 
olmak üzere 15 üyeden oluşmaktadır. 

YOİKK, yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren konularda görevli 
10 Teknik Komite aracılığıyla yatırım ortamını iyileştirmeye
yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu Teknik 
Komiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
temsilcilerinden oluşmaktadır. YOİKK kapsamındaki teknik 
komiteler Tablo 3’te verilmiştir.
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Soru 73: TOBB YOİKK Özel Sektör Çalışma Grupları 
nelerdir?

TOBB yönünden yürütülen YOİKK eylem planları çalışmalarında 
dikkate alınan temel kaynaklar: Orta Vadeli Program, Yıllık Planlar 
ve Strateji Belgeleri gibi ulusal politika metinlerinde yatırım 
ortamına ilişkin yer alan hususlar, Yatırım Danışma Konseyi 
tavsiye kararları, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının 
önerileri, uluslararası en iyi uygulama örnekleri, uluslararası 
endeksler olarak özetlenebilir.

Bu çerçevede, YOİKK eylem planlarının oluşturulması aşamasında 
özel sektör görüşlerinin uyumlaştırılması amacıyla TOBB ev 
sahipliğinde YOİKK özel sektör ortak çalışma grupları toplantıları 
gerçekleştirilmektedir. YOİKK özel sektör ortak çalışma grup 
toplantılarına TOBB bünyesinde asgari oda-borsa meclis üyesi

 

 

13. TİM Genel Sekreteri, 

14. TÜSİAD Genel Sekreteri, 

15. YASED Genel Sekreteri olmak üzere 15 üyeden oluşmaktadır. 

YOİKK, yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren konularda görevli 10 Teknik Komite aracılığıyla 

yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu Teknik 

Komiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. YOİKK 

kapsamındaki teknik komiteler aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. YOİKK Teknik Komiteleri 
Teknik Komite  Teknik Komite Başkanlığı/Eş Başkanlık  

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK (Eş Başkanlık)  
İstihdam  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
GİTES ve Sektörel Lisanslar  Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı (Eş Başkanlık)  
Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Vergi ve Teşvikler  Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı (Eş Başkanlık)  
Dış Ticaret ve Gümrükler  Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

(Eş Başkanlık)  
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü (Eş 

Başkanlık)  
Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal 
Süreçler  

Adalet Bakanlığı  

Finansmana Erişim  Hazine Müsteşarlığı  
Altyapı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık)  
 

Soru 73: TOBB YOİKK Özel Sektör Çalışma Grupları nelerdir? 

TOBB yönünden yürütülen YOİKK eylem planları çalışmalarında dikkate alınan temel 

kaynaklar: Orta Vadeli Program, Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri gibi ulusal politika 

metinlerinde yatırım ortamına ilişkin yer alan hususlar, Yatırım Danışma Konseyi tavsiye 

kararları, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının önerileri, uluslararası en iyi uygulama 

örnekleri, uluslararası endeksler olarak özetlenebilir. 

Bu çerçevede, YOİKK eylem planlarının oluşturulması aşamasında özel sektör görüşlerinin 

uyumlaştırılması amacıyla TOBB ev sahipliğinde YOİKK özel sektör ortak çalışma grupları 

toplantıları gerçekleştirilmektedir. YOİKK özel sektör ortak çalışma grup toplantılarına TOBB 

Tablo 3. YOİKK Teknık̇ Komıṫeleri



SORULARLA TOBB

78

ve Türkiye Sektör Meclisleri temsilcilerinin katılımı ile katkı 
sağlanmaktadır. 

YOİKK’te temsil edilen TÜSİAD, YASED, TİM temsilcileri de YOİKK 
özel sektör ortak çalışma grupları toplantılarına katılım ve katkı 
sağlamakta, söz konusu toplantılara diğer özel sektör kuruluşları 
da davet edilmektedir. Toplantılara katılım sağlayamayan 
kuruluşların görüşleri de yazılı olarak alınmaktadır. 

Bu çerçevede, kapsayıcı yaklaşım ve geniş katılımla düzenlenen 
YOİKK özel sektör ortak çalışma grup toplantıları aracılığıyla 
YOİKK teknik komitelerine sunulacak olan eylem planlarına nihai 
hali verilmektedir. 

Soru 74:  TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi 
nedir, kuruluş amacı ve yürüttüğü faaliyetler nelerdir?

TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi (TOBB-ÇİDDK), 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakereleri ile 

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım 
sürecinde “Çevre” faslı kapsa-
mındaki konularda, TOBB’un iş 
dünyası adına oluşturacağı po-
zisyonların hazırlık sürecine kat-
kı sağlamak üzere, reel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla 2010 
yılında kurulmuş bir komite-
dir. Komite Başkanının, Başkan 
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Yardımcısının veya Komite Üyelerinin talebi ile Genel Sekreterin 
daveti üzerine toplantılarını gerçekleştiren Komite’nin sekretarya 
görevi, TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Çevre Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 

Soru 75: İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu nedir, 
kuruluş amacı ve yürüttüğü faaliyetler nelerdir?

Birliğimizin de üyesi olduğu İklim Değişikliği Koordinasyon Ku-
rulu (İDDK), iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak çalışmaların daha verimli 
olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında 
koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda ül-
kemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların 
belirlenmesi amacıyla 2001/2 sayılı Genelge ile oluşturulmuş 
ve 2004/13 sayılı Genelge ve  2010/18 sayılı Genelge ile yeni-
den düzenlenmiş, 2012/2 sayılı Genelge ile; Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’nın Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, 

Ekonomi, Enerji ve Tabiî Kay-
naklar, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık, Kalkınma, Maliye, 
Orman ve Su İşleri, Sağlık 
ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlıklarının 
Müsteşarları, Hazine Müste-
şarı, TOBB Başkanı ile TÜSİAD 
Genel Sekreterinin katılımıyla 
yeniden yapılandırılmıştır.
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Soru 76: TOBB çevre konusunda ne tür faaliyetler 
yürütmektedir?

İşletmeler tarafından Odalar vasıtasıyla Birliğimize iletilen 
çevre ile ilgili sorunları çözebilmek amacıyla, ilgili kurumlar ile 
iletişim içinde bulunarak ve işbirliği yapmanın yanında, sanayi 
kuruluşlarının temiz teknolojilere yönelmeleri, çevre dostu 
ürünleri kullanarak çevre dostu üretim yapmaları ve çevreye 
karşı duyarlılıklarını arttırmaları yönündeki çalışmaları da 
desteklenmektedir. Ayrıca, Odalarımız ve Sektör Meclisleri 
aracılığı ile sanayici ve iş adamlarından alınan görüşler 
doğrultusunda, çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikler için Birlik 
görüşü oluşturulmakta ve ilgili kurumlara iletilmekte, çevre 
konusundaki toplantı, şura, seminer, kurul gibi etkinliklere de 
etkin katılım sağlanmaktadır.

Soru 77: TOBB’un çevre konusunda çalışma alanına giren 
temel konular nelerdir?

Birliğimiz tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel 
konularla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar ana başlıklar itibarı ile:
 • Atık Yönetimi, 
 • Doğa Koruma, 
 • Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi, 
 • Hava Kalitesi, 
 • Kimyasallar, 
 • Su Kalitesi İklim Değişikliği, 
 • Sürdürülebilir Kalkınma, 
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Soru 78: Yurt dışında işbirliği yapmak isteyen firmalara 
TOBB ne tür hizmetler sunmaktadır?

TOBB, firmaların ticari, teknik ve mali türdeki işbirliği tekliflerinin 
yurt dışındaki firmalara ve yabancıların ülkemize yönelik 
işbirliği talep ve tekliflerini ivedilikle yurt içindeki firmalara 
duyurabilmeleri için web tabanlı duyuru sistemleri geliştirmiştir.  
Aynı zamanda, çeşitli ülkelerden gönderilen işbirliği tekliflerine 
Birliğimiz tarafından aylık olarak yayımlanmakta olan Ekonomik 
Forum Dergisi’nde de yer verilmektedir.

 • Kyoto Protokolü, 
 • AB Çevre Faslı ve Uyum olarak özetlenebilir. 
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Soru 79: Türkiye’den mal satın almak veya Türk firmalarıyla 
işbirliği yapmak isteyen yabancı firmaların talepleri TOBB 
tarafından nasıl duyurulmaktadır?

Türkiye’den mal satın almak veya Türk firmalarıyla işbirliği 
yapmak isteyen yabancı firma talepleri konusunda “Dünyadan 
İşbirliği Teklifleri Sistemi”nden http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/
isbirilan.aspx  web adresi üzerinden bilgi alınabilmektedir. 

Bu adres üzerinden yurt dışındaki çeşitli kanallardan Birliğimize 
gönderilen ithal ve ihraç talepleriyle, işbirliği tekliflerinin günlük 
duyurusu, sorgulanabilmesi ve takibi yapılmaktadır.  TOBB’un 
ücretsiz hizmeti olan bu sistem üzerinden, çeşitli ürünler için 
alıcı veya yurt dışından herhangi bir sektörde işbirliği talebi/
teklifi sorgulaması yapılabilmektedir.

Ayrıca, sistemde bulunan “Teklif Bilgilendirme Servisi” özelliği 
sayesinde üye olan firmaların sektörlerine uygun teklifler, 
otomatik olarak e-posta adreslerine de iletilmektedir.

Soru 80: Firmaların yurt dışındaki müşteri ve dağıtımcılara 
ulaşmasında TOBB nasıl yardımcı olmaktadır?

Türk firmalarının ihraç ürünleri ile işbirliği tekliflerinin yabancı 
girişimcilere etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak 
üzere Birliğimiz tarafından geliştirilmiş bir duyuru sistemi 
bulunmaktadır. Bu sistemde girişimcilerin işbirliği tekliflerini, 
internet üzerinden sisteme girmeleri gerekmektedir. İngilizce 
olarak sisteme girilen teklifler, TOBB tarafından kontrol edildikten
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sonra aylık bültenler haline getirilmekte ve yabancı ülkelerde 
basım ve dağıtımı için her ay başta yurt dışındaki ticaret ve sanayi 
odaları olmak üzere, 2800’ü aşkın ekonomi ve ticaret kuruluşunun 
e-posta adreslerine gönderilmektedir. Sistemin yer aldığı Türkçe 
ve İngilizce web sayfalarında hem teklifler sorgulanabilmekte, 
hem de güncel ve geçmiş dönem bültenleri incelenebilmektedir. 
Türkiye’den İşbirliği Teklifleri Sistemi’ne http://www.tobb.org.tr/
Sayfalar/boft.aspx  adresinden erişilebilmektedir.

Soru 81: Sektörel bazda diğer ülkelerden gelen talep/
tekliflere ilişkin TOBB’un bir bilgilendirme hizmeti 
bulunmakta mıdır?

TOBB’un Dünyadan İşbirliği Teklifleri Sisteminin çok kullanışlı 
olan bir özelliği sayesinde, Sisteme internet üzerinden üye 
olan firmaların e-posta adreslerine sektörlerine uygun talep ve 
teklifler, ücretsiz ve otomatik olarak gönderilmektedir. Otomatik 
posta servisinden yararlanabilmek için http://isbirilan.tobb.
org.tr/yeni/abone.php adresinden abonelik kaydı yaptırılması 
gerekmektedir.

Soru 82: TOBB’un Dünyadan İşbirliği Teklifleri Sistemi’ne 
teklif verebilmek için abone olma zorunluluğu var mıdır?

Dünyadan İşbirliği Teklifleri Sistemi’ne teklif verebilmek 
için abonelik söz konusu değildir. Ancak, Sistemden sadece 
Türkiye’den mal satın almak isteyen veya Türk firmalarıyla 
işbirliği yapmak isteyen yabancı firmaların talepleri/teklifleri 
duyurulmaktadır. Yabancı bir firmanın Türkiye’deki acentesi, 
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dağıtımcısı, temsilcisi vb. Türk firmaları da bu Sisteme teklif 
verebilmektedir.

Soru 83:  TOBB’un diğer ülkelerden gelen uluslararası ihale 
duyurularına ilişkin bir bilgilendirme hizmeti var mıdır?

TOBB’un yurt dışındaki kuruluşlardan gelen çeşitli sektörlere ait 
ihale ve özelleştirme ilanlarını duyurmak için geliştirdiği bir du-
yuru sistemi bulunmaktadır.  http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/
yurtdisi-ihale-duyurulari.aspx adresinden sistemin İhale Liste-
si kısmında, yurt dışındaki 
çeşitli kuruluşlardan gelen 
ihale ve özelleştirme ilanla-
rı, Duyurular bölümünde ise 
geçmiş tarihlerde ilan edilen 
ihaleleri almaya hak kazan-
mış Türk şirketleri, yabancı 
ülkelerin ihale mevzuatı ve 
bazı yurt dışı ihaleler hak-
kında ˝erken uyarı˝ türünde 
bilgiler yayımlanmaktadır. Bu 
sistemdeki “Bilgilendirme 
Servisi” özelliği sayesinde, 
yapılan ihale duyuruları ücretsiz ve otomatik olarak üye firmala-
rın e-posta adreslerine gönderilmektedir.
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Soru 84: Dışa açılmak isteyen firmalara TOBB rehberlik 
hizmeti vermekte midir?

TOBB, yabancı ülkelerin makro ekonomik göstergeleri ve 
faaliyetleri hakkında güvenilir kaynaklardan gönderilen bilgileri, 
internet sitesinde ilgili ülkeler için açılan http://www.tobb.org.
tr/UlkeRehberi/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresli web sayfalarında 
duyurmaktadır.

Soru 85: Dolaşım ve Menşe Belgeleri ile ilgili TOBB 
tarafından yürütülen hizmetler nelerdir ve bu kapsamdaki 
belgeler nasıl temin edilmektedir?

72 ve 77 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğlerinin ilgili madde 
hükümleri gereği, her bir takım belge için birbirini izleyen ve ayrı 
bir seri numarası verilmek ve ilgili mevzuatlarda belirtilen esaslar
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göz önünde bulundurulmak suretiyle,  
 •  A. TR Dolaşım, 
 •  EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım, 
 •  Menşe Şahadetnamesi ile 
 •  Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) 
belgelerinin basımı Birliğimiz tarafından yapılmaktadır. 

Birliğimizce yıllara göre değişen yapıda olmak üzere ve 2011 yılı 
itibariyle de Odalarımıza, 
 •  1.199.100 takım, A. TR Dolaşım Belgesinin,
 •  330.250 takım Basitleştirilmiş Usule göre   
  Düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgesinin,
 •  410.350 takım, EUR.1 Dolaşım Belgesinin, 
 •  17.050 takım EUR-MED Dolaşım Belgesinin,
 •  968.450 takım Menşe Şahadetnamesinin,
 •  169.850 takım Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A)  
      Belgesinin,
satışı yapılmıştır. 

Dünyada en fazla menşe şahadetnamesi kullanan ülkeler 
sıralamasında ülkemiz, Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yer 
almaktadır. Dolaşım ve Menşe belgelerinin satış sürecine yönelik 
kurallar aşağıda özet biçimde verilmiştir:
 •  Dolaşım ve Menşe belgeleri, Birliğimiz tarafından  
  odalara, odalar tarafından,  firmalara ve temsil 
  ettikleri firmalar adına kullanılmak üzere de gümrük 
  müşavirlerine satılmaktadır. 
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 •  Odalarda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine; A.  
  TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1 Dolaşım Belgeleri ile 
  EUR-MED Dolaşım Belgelerinin satışı    
  yapılmamaktadır.
 •  Odalar, sadece kendileri tarafından satışı yapılan  
  belgeleri onaylamaya yetkilidir.  
 •   Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri de; A.TR 
  Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım  
  Belgelerini onaylamaya yetkili kuruluşlar arasında  
  yer almaktadır. 
 •  Birliğimizce, 17 Mart 2010 tarihi itibariyle,   
  yetkilendirilmiş toplam 74 Odaya Özel Menşe 
  Şahadetnamesi (Form-A) Belgesinin satışı 
  yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile, söz konusu 74 Oda  
  tarafından Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) 
  Belgesinin satış ve onay işlemi yapılmaktadır. Yetkili  
  Odaların listesine http://www.tobb.org.tr/DisTicaret
  Mudurlugu/Sayfalar/dmbelgeleri.aspx adresinden  
  erişilebilmektedir. 
 • Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) Belgesinin  
  satış ve onay işlemini gerçekleştiren Odalar mühür,  
  kaşe örnekleri ile onay işlemlerinde yetkilendirilmiş  
  personelin imza örnekleri ve mühür örneklerinin  
  yanı sıra yetkili personelde yapılan değişiklik   
  nedeniyle, imza örnekleri değişiklikleri de belirli  
  aralıklarla Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile ilgili   
  uluslararası kuruluş ve ülkelere gönderilmektedir.
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Soru 86: A. TR Dolaşım Belgesi satış ve onay işlemleri nasıl 
yapılmaktadır?

TOBB tarafından bastırılan “A. TR Dolaşım Belgesi Satış ve 
Onayına ilişkin Usul ve Esaslar” ile bu düzenleme çerçevesinde 
A. TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda kayıt ve takibini 
sağlayan yazılım programı hazırlanmış olup,  2 Şubat 2009 
tarihinde yetkilendirilmiş Odalarca uygulamasına başlanmıştır. 
Bu usul ve esaslar ile odalar tarafından gerçekleştirilen satış ve 
onay işlemlerinin belirli kurallar çerçevesinde hatasız ve standart 
bir uygulama içerisinde yapılması amaçlanmıştır. A. TR Dolaşım 
Belgesi otomasyon programı ile belgelerin takibi ve kontrolü 
mümkün olabilmektedir. Otomasyon programı üzerinde,  
odaların ve diğer yetkili kuruluşların talepleri göz önünde 
bulundurularak usul ve esaslara yönelik değişiklik ve yeniden 
düzenleme çalışmaları da yapılmaktadır.

Birliğimizce, 13 Nisan 2010 tarihi itibariyle, yetkilendirilmiş 
toplam 184 odaya A.TR Dolaşım Belgesinin satışı yapılmaktadır. 
Bu çerçevede, yetkilendirilmiş 184 Oda  tarafından firmalara ve 
gümrük müşavirlerine belge satış ve onay işlemi yapılmaktadır. 
Söz konusu yetkili Odaların listesine http://www.tobb.org.tr/
DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/dmbelgeleri.aspx adresinden 
ulaşılabilmektedir.
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Soru 87: Dolaşım ve menşe belgelerinin satış ve onay 
bedelleri nasıl belirlenmektedir?

72 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile TOBB tarafından bastırılan 
A. TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esasların 
ilgili madde hükmü gereğince,  A. TR Dolaşım Belgelerinin, 
77 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin ilgili madde hükmü 
uyarınca da Menşe İspat Belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgeleri, 
EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile Özel Menşe Şahadetnamesi 
(Form-A) ve Menşe Şahadetnamesi) satış ve onay bedelleri 
ayrı ayrı olacak şekilde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
uygun görüşü alınmak suretiyle, her yıl Birliğimiz tarafından 
belirlenmekte, tüm odalara veya yetkilendirilmiş odalar ile 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı Birlikler ve 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine belirlenen azami satış ve 
onay bedelleri bildirilmektedir. Böylece,  ülkemizde dolaşım ve 
menşe belgelerinin, satış ve onay işlemlerinin belirlenmiş bedel 
üzerinde yapılmasının önüne de geçilmiş olunmaktadır.

Soru 88: Dış Ticaret Mevzuatı ve uygulamalarında 
karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda 
TOBB’un katkıları nelerdir?

Birliğimiz, koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yürütülen;
 • İhracata Dönük Üretim Stratejisi, 
 • Dâhilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, 
 • Pazara Giriş Komitesi, 
 • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda, 
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temsil edilmektedir.  Söz konusu kurul ve komitelerde, muhtelif 
kamu kuruluşları ya da Bakanlıklar tarafından yürütülen benzeri 
çalışma platformlarında, yeni hazırlanan mevzuat çalışmalarında 
veya mevcut düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin, oda ve 
borsaların, sektör meclislerinin sorunları, görüşleri ve önerileri 
derlenerek ilgili kamu kuruluşlarına iletilmekte ve çözüm 
üretilmektedir.

Soru 89: Dünyadaki dış ticaret uygulamalarına ilişkin 
gelişmeler TOBB tarafından takip edilmekte midir?

ICC WCF (Uluslararası Ticaret Odası–Dünya Odalar Federasyonu) 
bünyesinde oluşturulan Menşe Şahadetnamesi Çalışma Grubu 
toplantıları Birliğimizce takip edilmekte, dünyadaki dış ticaret 
eğilimleri yakından izlenmektedir. Menşe Şahadetnameleri 
çalışma grubu toplantılarına 40’tan fazla ülke üyedir. 
Toplantılarda, dünya üzerinde düzenlenen menşe 
şahadetnameleri onay işlemlerinin standartlaştırılması, 
gelecekte geçilecek elektronik menşe şahadetnamesi üzerine 
projeler geliştirilmesi gibi konular görüşülmekte, tartışılmaktadır. 
Birliğimizce konu ile ilgili düzenlenen toplantılara iştirak 
edilerek, çalışma grubuna katkı sağlanmakta ve ülkemiz temsil 
edilmektedir.
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Soru 90: TOBB Ankara AB Bilgi Merkezi’nin faaliyetleri 
nelerdir, bu faaliyetlerden nasıl faydalanabilinir?

TOBB ve AB Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Ortaklık 
Protokolü neticesinde 28 Ocak 2010 tarihinde TOBB Birlik 
Merkezinde,  Ankara AB Bilgi Merkezi açılmıştır. Türkiye çapında, 
21 ilde ticaret ve/veya sanayi odaları, üniversite veya çeşitli 
kurumlardan oluşan konsorsiyumlar bünyesinde bulunan AB Bilgi 
Merkezleri, AB Bilgi Ağı’nın birer parçasıdır. Kuruluş amaçları; 
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki uyum çalışmalarına yerel 
katkı sağlanması ve ticaret ve/veya sanayi odaları ile sivil toplum 
kuruluşları gibi Delegasyon’un illerdeki yerel ortakları olan 
kuruluşlarla yakın işbirliği içinde Türkiye’nin değişik bölgelerinde, 
AB konusundaki bilgi ihtiyacının karşılanmasıdır. 

AB Bilgi Merkezleri, kamuoyunu AB hakkında bilgilendirmeyi, 
AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki önyargıların önüne geçmeyi, 
doğru ve düzenli bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
amaçla, kamu kurumlarıyla, okullarla, sivil toplum örgütleriyle, 
KOBİ’lerle, üniversitelerle, belediyelerle ve diğer kurum ve 
kuruluşlarla ortak etkinlikler gerçekleştirilmekte, Avrupa Takımı 
olarak bilinen AB konularında; uzman konuşmacılardan, eğitim 
programlarından, seminerlerden ve kültürel etkinliklerden 
yararlanılmaktadır. AB Bilgi Merkezlerine bu kapsamdaki talepler 
için de başvurulabilmektedir.
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Soru 91: TOBB AB Dokümantasyon Merkezi nerededir ve 
nasıl faydalanılabilinir?

TOBB Avrupa Dokümantasyon Merkezi, Birliğimiz hizmet binası 
C Blok UZ katında yer almaktadır.  

Başlıca faaliyetleri; AB ile ilgili belge ve yayınların tanıtım 
ve dağıtımını yapmak, çoğunlukla üniversitelerden gelen 
ziyaretçilere talep ettikleri bilgileri temin etmek, akademik ve 
profesyonel araştırmacıları desteklemek, diğer merkezlerle bilgi 
paylaşımı ve işbirliği içinde çalışmak biçiminde özetlenebilir. 
Halka açık olan Merkezimizde yayınlar ödünç verilebilmekte, 
internet hizmeti sağlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından 
http://193.36.39.7/web/catalog/search.php  adresinden katalog 
taraması yapılabilmektedir.

Soru 92: AB ülkelerinde Oda Sistemleri nasıldır?

Tüm dünyada “oda siste-
mi” denince akla, “Kıta 
Avrupa”sı oda sistemi 
ve “Anglo-Sakson” oda 
sistemleri gelmektedir. 
İki sistem arasındaki en 
belirgin farklılık, odalara 
üyeliğin zorunlu veya gö-
nüllü olmasıdır. AB  oda 
sistemi konusunda bir 
sistem tercihi yapma-
mış ve konuyla ilgili 
olarak yasal bir düzenleme yapılmamıştır. Konu üye devletlerin 
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yetki ve tercihlerine bırakılmıştır.  AB’nin önde gelen ülkelerinden 
Almanya, Fransa ve İtalya’nın “Kıta Avrupa”sı oda sistemini 
benimsedikleri görülmektedir. Aynı zamanda Avusturya, 
Hollanda, Lüksemburg, Macaristan ve Yunanistan ile birlikte 
ülkemiz de “Kıta Avrupa”sı oda sistemini tercih eden ülkelerdir. 

Soru 93: TOBB’un yurt dışına yönelik çalışmaları ve 
faaliyetleri nelerdir?

TOBB, Türk iş dünyasının küresel ekonomik rekabet gücünün 
arttırılması, dünya pazarında söz sahibi olması ve Türkiye 
ekonomisinin artı değerinin geliştirilmesi amacıyla dış ekonomik 
ilişkiler alanındaki hizmet ve çalışmalarını çeşitlendirmiş ve 
zaman içinde hizmet ağını geliştirmiştir. Bu kapsamda; kanunla 
verilen görevlerin yanında, Türk iş dünyasının global ekonomiye 
entegre olmasına katkı sağlanması,  ülkemizin ve ülkemiz 
potansiyelinin tanıtılması, dış ticaretinin çeşitlendirilmesi ve 
arttırılması amacıyla, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve 
diplomatik misyon temsilcileri ile yakın işbirliği ve koordinasyon 
içinde, TOBB inisiyatif alarak, çeşitli işbirliği platformları ve 
mekanizmaları oluşturmakta, yabancı ülkeler veya çok taraflı 
uluslararası kuruluşlar ile ortak etkinlikler, projeler ve çalışmalar 
yürütmektedir. 

Ayrıca, Birliğimiz Türk özel sektörünü yurt dışında bölgesel ve 
uluslararası platformlarda Türk özel sektörünü karar organlarında 
temsil etmekte ve uluslararası ekonomik çevreler ile Türk özel 
sektörü arasındaki  işbirliği mekanizmaları oluşturulmasını
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sağlamaktadır. Bu yaklaşımla, birçok uluslararası etkinliğin 
Türkiye’de yapılmasına da öncülük etmektedir. 

Bu misyon doğrultusunda, TOBB ayrıca;  
 •  yurt dışına özel sektör heyet ziyaretlerinin   
  düzenlenmesi veya özel sektör kamu kuruluşları 
  tarafından yurt dışına düzenlenen ziyaretlere Birlik  
  temsilcilerinin ve iş çevrelerinin katılımını 
  sağlamaktadır, 
 • diğer uluslararası platformlarda ve 
  kuruluşlarda, Türkiye’yi temsil etmekte, Türk özel 
  sektörünün görüşlerini iletmektedir, 
 •  ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, işbirliği   
  imkânlarını ve Birlik etkinliklerini tanıtmaktadır, 
 •  uluslararası ekonomik gelişmeleri Türk özel   
  sektörüne aktarmaktadır, 
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 •  yurt içinde ve yurt dışında yabancı ülkelerle ve  
  uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar  
  yapmakta, ekonomik ve ticari konulu konferans ve 
  toplantılar düzenlemekte ve projeler yürütmektedir, 
 •  yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen 
  uluslararası konferans, seminer, toplantı,   
  sempozyum ve benzeri etkinlikleri Türk özel 
  sektörüne duyurmaktadır.

Soru 94: TOBB’un etkinliklerine nasıl iştirak 
edilebilmektedir?

Birliğimizce düzenlenen iş forumları, yabancı heyet ziyaretleri, 
ikili firma görüşmeleri, yurt dışı ziyaretler, uluslararası toplantılar, 
seminerler vb etkinlikler ile projelere ilişkin ayrıntılı  bilgileri; 
TOBB üyesi olan 365 oda ve borsa, 59 sektör meclisi, Genç 
Girişimciler Kurulu, Kadın Girişimciler Kurulu kanallarıyla Türk 
özel sektörüne duyurulmaktadır. Ayrıca, bu bilgiler Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) yoluyla DEİK’in  38 Kurucu Kuruluşuna ve 
üyelerine de iletilmektedir.  

Birliğimiz veya DEİK tarafından organize edilen etkinliklere 
katılım için duyurular Birliğimizin http://www.tobb.org.tr/deid/
duyurular.php adresinden takip edilebilmekte ve duyurulardaki 
aşamaların izlenerek, etkinliklere katılım için başvuru yapılması 
gerekmektedir.
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Soru 95: TOBB yurt dışında hangi uluslararası Oda ve Kuruluşların 
üyesidir ve çok taraflı kuruluşlarda TOBB’un görev ve faaliyetleri 
nelerdir? 
TOBB’un kurucusu olduğu ve yönetim organlarında görev aldığı 
uluslararası Kuruluşlar aşağıda Tablo 4’te verilmiştir.

Sıra  No Uluslararası Kuruluşun Adı TOBB’un Statüsü

1 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konsey (ECOSOC)

TOBB, 28 Temmuz 2009 tarihinde, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’in Özel Danışma Statüsü’ne kabul edilmiştir.

2 Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
(134 Ülke) TOBB ICC Yönetim kurulu üyesidir.

3 Dünya Odalar Federasyonu (WCF) TOBB Dünya Odalar Federasyonu’nun üyesidir. TOBB temsilcisi WCF 
Başkanıdır.

4 Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) TOBB Mart 2012 tarihinden bu yana, Dünya Turizm Örgütü’ne Bağlı 
Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

5 OECD İş ve Sanayi Danışma 
Komitesi (BIAC)

TOBB, OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi’nin üyesidir. BIAC Yönetim 
Kurulunda temsil edilmektedir.

6 Avrupa Odalar Birliği 
(EUROCHAMBRES) (46 ülke) TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

7 İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odası (ICCIA) (57 ülke) TOBB İslam Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret 
ve Sanayi Odası (ECO-CCI) (10 ülke)

TOBB Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim 
Kurulu üyesidir (2007- 2010 Dönem Başkanlığını yapmıştır).

9 Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (ASCAME) (21 ülke) TOBB, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği üyesidir.

10 Balkan Odaları Birliği (ABC) (10 
ülke)

TOBB Balkan Odalar Birliği’nin Kurucu üyesidir (2008-2009 Dönem 
Başkanlığını yapmıştır).

11 Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CACCI)

TOBB Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu  Yönetim 
Kurulu üyesidir.

12 D-8 Ticaret Odaları Federasyonu TOBB D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu kurucu üyesidir.

13 Türk-Afrika Odası TOBB Türk-Afrika Odası’nın kurucusudur.

14

Alman- Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATTSO)  
ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası (TATSO)

TOBB, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kurucusudur. Yönetim 
Kurulu’nda temsil edilmektedir.
TOBB, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurucusudur. Yönetim 
Kurulu’nda temsil edilmektedir.

15 Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi 
Odası TOBB Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesidir.

16
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği 
(BSEC-URTA)

TOBB Onursal üyesidir.

17 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Birliği (IRU) TOBB Başkanlık Divanı üyesidir.

18 GS1 Organizasyonu TOBB kuruluşun üyesidir.

Tablo 4. TOBB’un Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 
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Soru 96: TOBB’un DEİK ile ilişkisi nasıldır?

DEİK, TOBB’un 5174 sayılı Kanunun 58 inci Maddesince 
kurulmuştur. Özel hukuk hükümlerine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip 
olan DEİK, ikili ekonomik ilişkilerini, yönetim kurulunun kararları 
doğrultusunda iş konseyleri aracılığı ile yürütmektedir. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini de yürütmektedir. 38 Türk özel sektör kuruluşunun 
kurucusu olduğu DEİK kapsayıcı hizmet ağı bakımından, yabancı 
ülkelerle ikili ekonomik ilişkilerin yürütülmesinde TOBB’un yakın 
işbirliği içinde çalıştığı kurumlardan biridir.

2012 itibariyle DEİK’in 750 üye şirketi, 38 kurucu kuruluşu, 
109 iş konseyi, 113 ticaret ve/veya sanayi oda ve borsa oda 
temsilciliği, 3 yurt dışı temsilciliği (bunlar; TOBB Brüksel Daimi 
Temsilciliği, TOBB Vaşington Daimi Temsilciliği, Brüksel’de 
faaliyet gösteren Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşu’dur) 
bulunmaktadır. TOBB’un temsilciliklerine http://www.tobb.
org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/YurtdisiTemsilcilikler.aspx 
sayfasından erişim mümkündür.
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Soru 97: TOBB’un yurt dışına yönelik eğitim programları 
var mıdır?

TOBB, yurt dışında muhtelif kamu veya özel sektör kuruluşlarına 
yönelik olarak, çok taraflı uluslararası kuruluşlarla da 
işbirliği halinde, özel sektörün kurumsallaşması, kapasite 
inşası, oda sistemi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi 
bölgeleri, girişimcilik, KOBİ’lerin desteklenmesi gibi konularda 
deneyimlerin paylaşıldığı eğitim programları düzenlemektedir.

Soru 98: TOBB’un yurt dışına yönelik yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleri var mıdır?

Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak yaygın hizmet ağı 
TOBB’a önemli sorumluluklar yüklemektedir. TOBB, kanunla 
verilen görevlerin yanı sıra, birçok sosyal sorumluluk projesine de 
imza atmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle, Birliğimiz tarafından 
yürütülmüş olan sosyal sorumluluk projelerine örnek olarak:
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 •  TOBB Birleşmiş Milletler kuruluşları ile yakın işbirliği  
  halinde, “Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 
  Yerelleştirilmesi”  projesini yürüterek, yerel   
  kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve istihdam
  sağlanması hedeflerine yönelik olarak üyesi olduğu  
  oda  ve borsalarla sosyal ve ekonomik içerikli
  projeler gerçekleştirmiştir.
 •  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  
  tarafından başlatılan ‘’1 Milyar Aç İnsan’’ 
  kampanyasına aktif destek vererek, ülkemiz   
  kamuoyunda farkındalık yaratılmasına ve 
  kampanyaya imza toplanmasına öncülük etmiştir.
 •  Pakistan’da sel felaketi ve Somali’de açlıkla 
  savaşanlar  için, yardım kampanyaları düzenlemiştir. 
 •  Ayrıca, Filistin ve Bosna başta olmak üzere dünyanın  
  birçok yerinden gelen eğitim ve sağlık alanlarındaki  
  yardım taleplerine duyarsız kalmamış; 2007 yılında  
  Kudüs’te Filistinlilere hizmet vermek için kurulan  
  Makassed İslamic Charitable Hastanesine maddi  
  yardımda bulunmuştur.
 • Bosna-Hersek’te Saraybosna Tıp Fakültesinde 
  omurilik cerrahisi bölümünde üç yeni ameliyathane 
  kurmuştur.
 •  Gazze’de 101.000 öğrencinin okul üniformalarının  
  dikilmesi için gereken malzemeleri hibe etmiştir. 
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Soru 99:TOBB merkezinde çalışan sayısı nedir?

Birlik merkezinde 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile 4857 Sayılı İş Kanuna göre 
istihdam edilen iki grup personel bulunmaktadır. 2012 yılı Mayıs 
ayı sonu itibarı ile TOBB Merkezinde; 5174 Sayılı Kanuna göre 
istihdam edilen personel sayısı 160,  4857 Sayılı İş Kanununa 
göre istihdam edilen personel sayısı da 190 olmak üzere toplam 
350 personel çalışmaktadır.
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Soru 100: Birliğe bağlı tüm oda ve borsalarda çalışan sayısı 
nedir?

TOBB Merkez ile TOBB’a bağlı olan oda ve borsalarda toplam 
istihdam edilen personel sayısı 2010 yılı Mayıs ayı sonu itibarı 
ile istihdam edilen toplam personelin %6,7’si olan 350 personel 
Birlik merkezinde, %93,3’ü olan 4.892 personel de TOBB’a bağlı 
oda ve borsalarda görev yapmaktadır. TOBB’a bağlı oda ve 
borsalarda cinsiyete göre istihdam edilen personel sayısı Tablo 
5’te verilmiştir.

 

 

görev yapmaktadır. TOBB’a bağlı oda ve borsalarda cinsiyete göre istihdam edilen personel 

sayısı Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. TOBB’a Bağlı Oda ve Borsalarda İstihdam Edilen Personel  Sayısı15 

Oda/Borsa Oda/Borsa Sayısı İstihdam Edilen Personel Sayısı 

Toplam Erkek Kadın 

Mutlak Değer 

Ticaret Odası 57 1.445 813 632 

Sanayi Odası 12 375 219 156 

Ticaret ve Sanayi Odası 181 1.648 1.075 573 

Ticaret Borsası 113 1.299 942 357 

Deniz Ticaret Odası 2 125 60 65 

Toplam 365 4.892 3.109 1.783 

Dikey % 

Ticaret Odası 15,6 29,5 26,1 35,4 

Sanayi Odası 3,3 7,7 7,0 8,7 

Ticaret ve Sanayi Odası 49,6 33,7 34,6 32,1 

Ticaret Borsası 31,0 26,6 30,3 20,0 

Deniz Ticaret Odası 0,5 2,6 1,9 3,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 

Yatay % 

Ticaret Odası  100,0 56,3 43,7 

Sanayi Odası  100,0 58,4 41,6 

Ticaret ve Sanayi Odası  100,0 65,2 34,8 

Ticaret Borsası  100,0 72,5 27,5 

Deniz Ticaret Odası  100,0 48,0 52,0 

Toplam  100,0 63,6 36,4 

 

                                                           
15 2012 Yılı Mayıs ayı sonu itibarı ile geçerli olan rakamlardır. 

162012 Yılı Mayıs ayı sonu itibarı ile geçerli olan rakamlardır.

Tablo 5. TOBB’a Bağlı Oda ve Borsalarda İstihdam Edilen Personel Sayısı16
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