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Toplumsal yaşamin düzenlenmesinden ekonomiye kadar hukuk her alanda bir ihtiyaç. 

Kuralin olmadiği yerde kaos vardir. Bu sebeple hukuk düzenleyicidir. Hukukun olduğu yerde güven, güvenin 

olduğu yerde yatirim, yatirimin olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde kalkinma ve büyüme vardir. 

Hukuk doğru işletilirse istikrar devam eder, refah seviyesi artar. 

Değerli katilimcilar, 

Bugün; Gaziantep, Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdamin olduğu organize sanayi bölgesine sahip ilidir.  

Yillik 10 milyar dolar ihracatimizla iller bazinda 5. Sirada yer aliyoruz. 160 alanda binlerce çeşit üretim 

yapiyoruz ve 180 ülkeye iharacat gerçekleştiriyoruz. 

Böylesi büyük bir potansiyel ve ekonomik güce sahip olan bir kent olarak, sanayimizin sürdürülebilriliği için 

günün koşullarina uygun olarak hukuki düzenlemelere de tüm türkiye’de olduğu gibi ihtiyaç duyuyoruz.  

Pandeminin etkisiyle bozulan ticaret zinciri, Rusya-Ukrayna savaşinin getirdiği zorluklar, artan maliyetlerle 

birlikte sanayiciler olarak her koşulda üretim çabamizi sürdürüyoruz. 

Bununla birlikte değişen koşullar ve yeniliklere ayak uydurabilmemiz için ticaretimizi geliştirecek, yeşil dönüşüm, 

(ab yeşil mutabakati) dijitalleşme gibi yenilikler noktasinda uluslararasi gerçerliliğe sahip hukuki altyapi ve 

mevzuatin hizli bir şekilde hazirlanmasini istiyoruz. 

Bu doğrultuda; 

Sektörlerimizden gelen sorunlar ve beklentileri üst kuruluşumuz türkiye odalar ve borsalar birliği ile ilgili 

bakanliklarimiza iletiyoruz. 

Sayin Rifat Hisarciklioğlu başkanimiza da iletmiş olduğumuz konularda göstermiş olduklari ilgi ve alakalarindan 

dolayi özellikle teşekkür ediyorum. 



Iş dünyasi olarak son dönemde yaşamiş olduğumuz ve çözüm önerileri sunduğumuz bazi konulari da sizlerle 

paylaşmak isityorum. 

Son dönemde getirilen düzenlemeler ile ekonomimizin güçlenmesinde büyük etkisi olan ihracat yapan 

firmalarimiz zor durumda kalmaktadir.  

Bu konuyla ilgili; 

• Ihracat bedellerinin yüzde 40’inin türk lirasina çevirilmesi zorunluluğu karşisinda; diş ticaret ve 

sektörel diş ticaret şirketlerine, türk lirasi ödemesi yükümlülüğü konusunda istisna sağlanmalidir. 

• İşçi işveren uyuşmazliklarinda yaşanan güncel sorunlarla birlikte yargilama sürelerinin uzunluğu her iki 

taraf için de sorun teşkil etmektedir. 

• Ticari hayatta büyük role sahip olan kambiyo senetleri hakkinda uygulamalarda birlik olmamasi bir 

sorun olarak karşimizda durmaktadir. 

• Yargilama sürelerinin kisaltilmasi, mahkemelerin iş yüklerinin azaltilmasi için getirilen arabuluculuk 

kurumunun daha efektif işlemesi için adimlar atilmasi temennimizdir. 

• Tahkim müessesi uluslararasi anlaşmazliklarda daha efektif olarak kullanilmalidir. Bu anlamda 

tobb’un tahkim divani bulunmaktadir ve divan başkanliğini da meclis başkanimiz sayin adil sani 

konukoğlu yürütmektedir.  

• Çek ve senet konsunda yaşanan sorunlar ve mağduriyetler söz konusudur. 

• Enflasyon muhasebesi uygulamasina izin verilmesi, 

• Yeşil pasaport uygulamasinin yayginlaştirilmasi, 

gibi, daha teknik olabilecek farkli sorunlarimiz ve beklentilerimiz söz konusudur.  

Toplantimizin da bu anlamda güçlü bir etkileşimle, çözüm süreçlerine önemli katkilarinin olacağina yürekten 

inaniyorum.  

Dünya Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneğine, böylesi bir programi şehrimizde düzenledikleri için çok teşekkür 

ediyor. “güçlü ekonomik yapiya sahip bir toplum olabilmenin temel taşlarindan birisi, güvenilir bağimsiz 

hukuk sistemidir” diyor. 
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