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EKONOMİ & HUKUK BULUŞMALARI – KAYSERİ     13 Haziran 2022 

 
Mehmet Büyüksimitci  
Kayseri Sanayi Odası Başkanı   

 

Sayın Ticaret Odası Başkanım, 

Sayın Meclis Başkanım, 

Dünya Gazetesinin Değerli Yönetim Kurulu Başkanı 

Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Değerli Katılımcılar  

Kıymetli Misafirler 

Daha İyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi organizasyonunda, Odamızın da katkıları ile düzenlenen, 
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum 
adına saygıyla selamlıyorum.  

Ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına olduğu kadar, etkin bir hukuk 
sisteminin varlığına da bağlıdır.  

Bu bağlamda hukukun ekonomideki rolü, piyasanın düzenli işleyip gelişmesini sağlayacak yasal 
çerçeveyi belirlemektir.  

Öte yandan, ekonomik yaşamı düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin gerçeklerine uygun 
hazırlanması gerektiği de açıktır. 

Hukuk sistemi, sadece devletin değil, ekonominin de temel direğidir. 

O nedenle Türkiye’nin ekonomik durumundan memnun değilsek, ülkemizi layık olduğu yere 
taşıyabilmek için hukukun üstünlüğünü sağlamaya yönelik adımlar atmamız gerekir. 

İşinsanları ve sanayiciler olarak beklentimiz, sürdürülebilir büyüme ve katma değerli üretim 
hedeflerimizin yolunu açacak, hukuksal ve diğer düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi, hukukun 
en iyi şekilde işlemesidir. 

Zira iyi işleyen bir hukuk sistemi olursa, toplumda güven duygusu da artar.  

Kişilere ve kurumlara güven varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler.  

Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmaz. 

Bugün Ülkemizin yüksek gelirli bir ülke seviyesine çıkması, ancak hukuk devleti yapımızı 
güçlendirmekle mümkündür.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında, Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizden 
gelen sorun ve çözüm önerilerini derleyerek ilgili Kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmak 
üzere TOBB’a iletmekteyiz. 

Bu kapsamda son dönemde takip ettiğimiz hususlar; 

o Seramik Sektörü Maluliyet Sistemi 
o Meslek Hastalıkları Konusunda Sigorta Poliçesi Sorunu 
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o Çalışanların İcra Takiplerinde İşveren Sorumluluğu 
o Şirket Hesaplarına Konulan Blokeler 
o Çek/Senet Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 
o İşçi/İşveren Davalarında Zaman Aşımı Süresi Uzunluğu, Tahsilat Yöntemleri Ve İcra 

İşlemleri 
o Alternatif Çözüm Yolları Yönüyle Ortaya Çıkan Aksaklıklar  

gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. 

Konuşmacılarımız, bu konular hakkında detaylı bilgiler verecektir. 

Ben burada konuşmamı tamamlarken, başta bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenler olmak 
üzere, yapacakları katkılardan dolayı tüm konuşmacılarımıza ve özellikle siz değerli katılımcılara 
teşekkür ediyorum. 

Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor,  

Saygılar sunuyorum. 

 

 

 


