MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC)
TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), faaliyet gösterilen tüm endüstrilerden teşebbüsleri temsil
etmek, uluslararası ticareti çok taraflı kurallara dayalı bir şekilde geliştirmek ve sınırlar ötesi
ticaret ve yatırımı desteklemek amacıyla temelleri 1919 yılında atılan en büyük iş dünyası
kuruluşudur. Birinci Dünya Savaşı’nın, uluslararası ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla, bir
grup girişimci tarafından, “barışın tüccarları” sloganıyla kurulmuştur. Dünya çapında barışın ve
refahın geliştirmesi için ön saflarda yer almıştır. ICC 21. asırdaki misyonunu “herkes için, her gün
ve her yerde çalışan iş dünyası” olarak yenilemiştir.
ICC; Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve G20 de dâhil olmak üzere devletlerarası
kuruluşlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
100 yılı aşkın bir maziye sahip olan ICC günümüzde, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla
şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden, Birleşmiş Milletlerde de Gözlemci Statüsünü
kazanmış, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren en büyük küresel iş
dünyası organizasyonudur.
ICC Merkezin Paris’te yerleşik uluslararası sekretaryası ile ICC üyeleri arasında bir bağlantı
noktası olan 92 ülkedeki Milli Komiteler, ICC’yi ulusal seviyede temsil eder. ICC Milli Komiteleri,
ICC küresel politika görüşlerini kendi hükümetlerine iletir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan ICC Türkiye Milli
Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC’nin temsilciliğini üstlenmektedir. Türkiye Milli
Komitesi de güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir.
ICC, iş dünyasının kendi kuralları ile yönetilmesini savunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalar
yapan teknik komisyonları ve çalışma grupları ile uluslararası ticaret ve yatırımlarda birörnek
kurallar ve uygulamalar oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmalar, öncelikle ICC üyelerinin
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmakta ve üyeleri ICC’nin gündemini kendileri
belirlemektedirler. ICC’nin oluşturmuş olduğu kurallar, geliştirmiş olduğu standartlar ve kodlar
uluslararası ticarette her gün yoğun olarak kullanılmaktadır. Her gün milyarlarca dolarlık ticareti
finanse etmek için kullanılan akreditiflere ilişkin birörnek usuller ve uygulama kurallarını ve
ithalat-ihracat sözleşmelerinde kullanılan INCOTERMs ticari terimlerini ICC geliştirmektedir.
Buna ilaveten, satış sözleşmeleri, ticari acentelik anlaşmaları, franchising sözleşmeleri,
distribütörlük sözleşmeleri, anahtar teslimi projelerle ile ilgili yapılan sözleşmeler ve daha pek
çok özel kapsamlı sözleşme örnekleri ICC tarafından geliştirilmiş bulunmaktadır. Öte yandan,
ICC, reklamcılık, pazarlama ve e-Ticaret alanlarında özdenetim sağlamak için gerekli olan
kuralların oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.
ICC bünyesinde etkin olan Milli Komitemiz, ICC tarafından yapılan çalışmaları üyelerine
iletmekte, üyelerinin ICC teknik komisyonlarında görev almasını sağlamakta, yerli ve yabancı
uzmanların katıldığı seminerler, toplantılar düzenlemekte, ICC yayınlarının satışını yapmakta ve
yoğun ilgi gören yayınların Türkçe baskılarını hazırlamaktadır.
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Bu bağlamda, ICC Türkiye Milli Komitesi üyelerine;






Uluslararası iş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunar.
Paris merkezli ICC’nin, diğer Milli Komiteler ve kendisinin düzenlediği, konferans, seminer
ve sempozyumlara indirimli veya ücretsiz olarak katılabilme olanağı sağlar.
ICC yayınlarında imtiyazlı ücretlerden yararlanma fırsatı sunar.
İhtilafların çözümünde yardımcı olan tahkim faaliyetlerine yönelik destek verir.
ICC teknik komisyonları ve çalışma gruplarında görev almalarını sağlayarak, onlara evrensel
kuralların, kodların ve standartların oluşumunda doğrudan söz sahibi olma imkânı verir.

ICC Türkiye’nin firma eşleştirme gibi bir hizmeti bulunmamaktadır. Sadece aynı sektörde faaliyet
gösteren yada ortak ilgi alanları olan şirketleri bir araya getiren faaliyetler toplantılar
gerçekleştirmektedir.
ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Merkezi’ne ödemekle yükümlü olduğu aidatlarını ve
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerini, düzenlediği seminerler, yayın satışları ve üyelerinden aldığı
aidatlar ile finanse etmektedir. ICC’ye üye olmak için şirketler sermayeleri, kurumlar yıllık
gelirleri paralelinde aidat ödemekle yükümlüdürler.

ICC MERKEZ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gözlemci Statüsü
13 Aralık 2016 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, ICC’ye
resmi olarak gözlemci statüsü verilmiştir. Böylelikle, Birleşmiş Milletler Genel
Konseyi tarihinde ICC, resmi olarak gözlemci statüsü elde etmiş tek özel sektör
kuruluşu olmuştur.
Gözlemci statüsünün elde edilmesiyle birlikte, ICC, küresel iş dünyasının sesini Birleşmiş
Milletler Genel Konseyi’nde daha çok duyurmaya başlayacaktır. Ayrıca, korumacı ekonomi
politikalarıyla mücadelede, doğrudan Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülebilir ekonomik
büyüme, istihdam ve ekonomik işbirliği politikalarını destekleyebilecektir.
Bu kapsamda, ICC temel işbirliği alanları olarak; ticaret, sürdürülebilir kalkınma, küresel mülteci
krizi ve dijital ekonomi konularını belirlemiştir.
İş Dünyasının Sesi
ICC, iş dünyasının sesidir.
ICC sürdürülebilir büyüme, istihdam ve refah için esas olan serbest ticaret ve yatırım ile piyasa
ekonomisi sistemini ve küresel ekonomik entegrasyonu destekler. ICC'nin küresel ağı, 100'den
fazla ülkede 45 milyondan fazla teşebbüsü ve 1 milyardan fazla çalışanı kapsar.
Küresel İş Ağı
ICC’nin; teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini bir araya getiren
Milli Komiteleri aracılığıyla ulusal hükümetlere doğrudan erişimi vardır.
ICC Paris’te yerleşik uluslararası sekretarya ile ICC üyeleri arasında birer bağlantı noktası olan
Milli Komiteler, ICC’yi ulusal seviyede temsil eder. ICC Milli Komiteleri, ICC küresel politika
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görüşlerini kendi hükümetlerine iletir. Sırasıyla, ICC’nin uluslararası sekretaryası iş dünyasının
sınır ötesi işlem kapasitesini etkileyen ICC politikasını direkt olarak hükümetlerarası örgütlere
taşır. ICC Teknik Komisyonları aracılığıyla dünya çapındaki uzmanlar bilgi ve tecrübelerini, ICC
politikası oluşturma sürecine aktarırlar.
ICC faaliyetleri; tahkim ve diğer uyuşmazlık çözümü formlarından serbest uluslararası ticaret ve
yatırımın ve işletmelerin kendi kendilerini düzenlemelerini, eğitim olanaklarını ve ticaret suçları
ile mücadelenin neden uygulanması gerektiğine kadar oldukça geniş yelpazeyi kapsar.
İş Dünyası için Kural Oluşturma
ICC'nin ticareti kolaylaştırmak ve doğru uygulamayı yaymak için gönüllü kuralların, tüzüklerin ve
prensiplerin geliştirilmesinde köklü bir geçmişi vardır. Bunlara ilişkin örnekler aşağıda
sıralanmaktadır.
Tedarik Zinciri Finans Tekniklerinin Standart Tanımları: Günlük hayatta, bankalar ve diğer
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ticari işlemlerde riskin yönetilmesi, finanse edilmesi ve
azaltılması için mevcut tedarik zinciri finansmanı pazarının terminolojisini uyumlu hale getirmeyi
amaçlamaktadır.
ICC Incoterms Kuralları: Satıcı ve alıcıların sorumluluklarını tanımlamak için her gün binlerce
sözleşmede kullanılan standart uluslararası ticaret terimleridir. Söz konusu terimler her on yılda
bir yayınlanmaktadır. 2019 yılının son çeyreği itibariyle Incoterms 2020 kuralları yürürlüğe
girmiştir. Aynı dönemde Türkçesi de hazırlanarak İngilizce-Türkçe baskısı, iş dünyamızın
hizmetine sunulmuştur.
ICC Model Sözleşmeleri: Uluslararası işletmeleri, özellikle büyük hukuk departmanlarını maddi
olarak karşılayamayan küçük ve orta boyutlu şirketler için, uluslararası ticareti kolaylaştıran
sözleşmelerdir.
Birleştirilmiş ICC Reklamcılık ve Pazarlama İletişim Uygulaması Kuralları: Pazarlama
uygulamalarını takip eden, ulusal kendini düzenleyici sistemler için küresel bir temel
oluşturmaktadır.
Politika Savunuculuğu
ICC, şirketlerin sınır ötesi ticaret ve yatırım yapabilme kabiliyetini etkileyen kilit noktalarda ve
artarak iç içe geçen küresel bir ekonomide karşılaşılan zorluklara küresel iş politikası görüşleri
geliştirerek cevap verir. Bu kilit noktalar;
-

Bankacılık,
Çevre ve enerji,
Dijital ekonomi,
Fikri haklar,
Gümrük ve ticareti kolaylaştırma,
Kurumsal sorumluluk ve yolsuzlukla mücadele,
Pazarlama ve reklamcılık,
Rekabet politikası,
Tahkim
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-

Ticaret hukuku ve uygulamaları,
Ticaret ve yatırım politikaları,
Vergilendirme

ICC politika savunuculuğu, genellikle hükümetlerarası tartışmaları etkilemek için yıllık faaliyet
raporu halinde, uzmanlardan oluşan ICC Komisyonları kanalıyla geliştirilir. ICC politika gücü ve
geçerliliği, kapsamlı olarak yaptığı istişarelerden, üye şirketlerinden ve ICC küresel ağından gelir.
ICC politika tavsiyeleri hem ulusal hükümetlere hem de hükümetlerarası örgütlere, Birleşmiş
Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü de dâhil olmak üzere, G20 gibi forumlara tebliğ edilir. Bu
tavsiyeler, ICC tarafından iş konusunda kapsamlı bir fikir birliği sunarken, aynı zamanda politika
tartışmalarına küresel iş perspektifinden kayda değer katkılar sağlar.
Dünya Çapında Sorunların Çözülmesi
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, giderek artan tahkim kurallarıyla
birlikte, dünyadaki en güvenilir tahkim sistemidir.
Küresel ticareti her alanda olumsuz etkileyen COVID-19 Salgını sürecine rağmen, Milletlerarası
Tahkim Divanı’nda, 2020 yılı içerisinde 145 ülkeden 929 farklı tahkim davası görülmüştür.
Türkiye 57 tarafla 12. sırada yer almıştır. Ayrıca, İstanbul’da 9 ve Ankara’da 1 tane olmak üzere
9 dava ülkemizde görülmüştür. Bu şekilde Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimini en çok
kullanan ülkeler sıralamasında ilk on içinde yer almaktadır.
Aynı zamanda, ICC Alternatif Uyuşmazlık Çözümü için Uluslararası Merkez de, ICC Arabuluculuk
Kuralları, ICC Uzmanlık Kuralları, ICC Sorun Çözme Kurulu Kurallarına ve DOCDEX Uyuşmazlık
Çözümü Kurallarına dayanan, kredi enstrümanları kullanımından kaynaklanan sorunlarda
uluslararası ticaret için çeşitli farklı uyuşmazlık çözüm hizmetleri geliştirmiştir.
Odalar için Küresel bir Forum
ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF), ICC'nin dünya çapındaki
ticaret odaları ağı, ICC ile Odalar arasındaki en iyi uygulama
etkileşimini ve değişimini teşvik eder. Oda ve Oda Birliklerini temsil
eden WCF, dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirir, Odaların
performanslarını ve üyelerine sundukları hizmetleri geliştirmelerini ve yeni ürünler
oluşturmalarını sağlar.
Ticaret Profesyonelleri için Üst Düzey Eğitimler
Tüm dünyadan ticaret profesyonelleri için çok çeşitli çevrimiçi kurslar ve
sertifika programları sunan bir dijital platform olan ICC Akademi, 2015 yılında
Uluslararası Singapur Girişimi işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Küresel ticaret ve
ticaret finansmanının kilit alanlarını kapsayan eğitimler, ICC’nin teknik ve
uygulama uzmanlarından oluşan rakipsiz kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.
ICC Akademi’nin faaliyetleri, ICC merkezi ve milli komiteleri tarafından dünyanın birçok yerinde
düzenlenen sınır ötesi ticari işlemler, uluslararası bankacılık ve uyuşmazlık çözümü ile ilgili
eğitim seminerlerini ve konferansları tamamlayıcı niteliktedir.
ICC Girişimcilik Merkezi
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ICC Girişimcilik Merkezi (CoE), yeni nesil
girişimcileri hazırlamak ve harekete geçirmek için
öncü bir girişimdir.
Beceri geliştirme programlarından ağ kurma fırsatlarına kadar, Girişimcilik Merkezi yerel
girişimcilere fikirlerini hayata geçirmek için araçlar, kaynaklar ve çözümler sunmaktadır. ICC’nin
küresel ağının gücünden yararlanan Girişimcilik Merkezi, küresel eğitimler, sanal mentorluk ve
koçluk sağlamak için girişimcileri dünyanın dört bir yanından uzmanlarla eşleştirmektedir.
Girişimcilik Merkezi; ticaret odalarının, işletmelerin, akademik kurumların, devletlerarası
kuruluşların ve ICC'nin Bilgi Çözümleri Departmanının uzmanlığına, bilgisine ve desteğinden
faydalanmaktadır.
ICC Girişimcilik Merkezi’nin ilk Bölge Ofisi, 24 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da açılmıştır.

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
2021 YILI YURTİÇİ FAALİYETLERİ
 ICC TAHKİMİNİN YENİ KURALLARI (2021): TÜRKİYE AÇILIŞI ONLINE TOPLANTISI, 15 Ocak
2021
ICC Tahkiminin yeni ve revize kurallarının
tanıtımı için, Komitemizce 15 Ocak 2021
tarihinde saat 14.00 – 15.30’da açılış toplantısı
düzenlendi.
Toplantı
kapsamında;
ICC
Milletlerarası
Tahkim
Divanı
temsilcisi
tarafından yeni ve revize kurallara ilişkin
bilgilendirme yapılarak ICC Tahkim Divanı
Üyelerimiz tarafından da değişikliklerin
ülkemizdeki tahkim uygulamasına etkileri
değerlendirildi.


16. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ, 17-18 Mart 2021
16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, Milli Komitemiz ve
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB
ile işbirliğinde 17 – 18 Mart 2021 tarihlerinde
online olarak gerçekleştirildi. Konferansın açılış
konuşmalarını, TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı
Başkanı Alexis Mourre yaptı.
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Tahkim Konferansları, Milli Komitemizce her
yıl düzenlenmektedir. Bu konferanslar
katılımcılara, Türk tahkim topluluğu ile
bağlantı kurma fırsatı ile birlikte, ICC
tahkimindeki güncel gelişmeler hakkında
bilgi edinme imkânını sağlamaktadır. Geniş
bir katılımcı kitlesine hitap eden Tahkim
Konferanslarına;
Avukatlar,
Hakemler,
Hâkimler, Akademisyenler ve Oda/Borsa
Hukuk
Müşavirleri
yoğun
olarak
katılmaktadır.


“ICC ORTA ASYA İNİSİYATİFİ” WEBİNARI, 18 Ekim 2021
ICC Genel Sekreteri John Denton ile TOBB Başkanı, ICC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve
Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla, 18 Ekim 2021
tarihinde “ICC Orta Asya İnisiyatifi” webinarı gerçekleştirildi. Toplantıda; ICC Gürcistan
Başkanı ve ICC’nin Kafkaslar ve Orta Asya Özel Temsilcisi Fady Asly, ICC’nin Kırgızistan Ülke
Danışmanı Chyngyz Alkanov, ICC’nin Özbekistan Ülke Danışmanı Rustam Ismailov da
konuşma yaptı. 27 ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantı kapsamında, bölge
ekonomisine katkıda bulunmak üzere ICC ile işbirliği alanları değerlendirildi.



ICC GENEL SEKRETERİ JOHN DENTON’IN TÜRKİYE
ZİYARETİ, 16 TEMMUZ 2021 / İSTANBUL
ICC Genel Sekreteri John Denton, 16 Temmuz
2021 tarihinde ülkemizi ziyaret etti. Bu ziyaret
kapsamında, Milli Komitemiz Yönetim Kurulu
Üyesi ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel
Konsey Üyesi İzzet Volkan’ın katılımıyla bir
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Milli
Komitemizin ve ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul
Bölge Ofisinin güncel çalışmaları ile önümüzdeki
dönem faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
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ICC GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – İSTANBUL BÖLGE OFİSİNİN FAALİYETLERİ
TOBB, ICC ve ICC Türkiye Milli Komitesi arasında
Türkiye’de
ve
bölgede
girişimcilik
faaliyetlerinin
geliştirilmesine
katkıda
bulunmak amacıyla 24 Şubat 2020 tarihinde
bir işbirliği anlaşması imzalanarak ICC
Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi
kuruldu.
ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi,
aynı gün TOBB, Facebook ve Habitat Derneği
işbirliğinde kurulmuş olan “Facebook İstasyon”a
ortak oldu.
Türkiye toplumunun ve ekonomisinin gelişimini
destekleyerek bilgi paylaşımının ve işbirliğinin
artırılmasını sağlamak amacı ile hayata geçirilen
İstasyon, yıl boyunca faaliyetlerine devam
etmektedir.
Bu çerçevede, yerelde de çalışmaların artırılması
amacıyla çeşitli illerde, uydu merkezleri
kurulmaktadır. Bugüne kadar Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kırklareli, Mersin, Samsun, Trabzon, Van,
Kuşadası (Aydın) ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde uydu merkezleri kurulmuştur.
Ayrıca, “ICC Girişimcilik Merkezinin ilk bölgesel ofisi olan İstanbul tarafından, 2021 yılı içerisinde
yıl boyunca faaliyetler gerçekleştirildi. Bunlar;


ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Ofisi olarak, ICC Merkezin inisiyatiflerinin Orta Asya
Ülkelerine tanıtılması amacıyla, TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve ICC Genel Sekreteri John Denton’ın katılımlarıyla
18 Ekim 2021 tarihinde “ICC Orta Asya İnisiyatifi” webinarı düzenlendi. Bu webinar ile,
ICC'nin Orta Asya İnisiyatifine ilişkin bilgi verilerek Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan ve Tacikistan'dan katılımcılar ile ICC'nin bu bölgede ticaretin teşvik edilmesi
ve kolaylaştırılmasına yönelik araçlarına ilişkin genel bir bakış açısı sunuldu ve görüş
alışverişinde bulunuldu.



ICC Girişimcilik Merkezi’nin uluslararası düzeylerdeki işbirlikleri, projeleri, yarışmalarına
ilişkin bilgilendirme yapılarak ülkemizde ve bölgemizde tanıtılması ve katılım sağlanması için
çalışmalar yapıldı. Bu faaliyetler aşağıda listelenmiştir.


ICC, ICC Girişimcilik Merkezi ve B2BeeMatch işbirliğinde KOBİ’ler için Eşleşme Platformu
Kuruldu. Bu kapsamda, 13 Nisan 2021 tarihinde “Connecting and Digitising Women
Entrepreneurs” başlıklı online bir etkinlik gerçekleştirildi.
ICC, küçük ve orta ölçekli işletmelere eşleşme imkânı sağlayan bu platformu kurmak için
B2BeeMatch ile işbirliği yapmıştır. Bu stratejik ortaklık, kadınların liderliğindeki dünya
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çapında işletmelere dijitalleşme ve ölçek büyütme yolculuklarında yardımcı olmayı ve
onlara hem yerel hem de uluslararası fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.


ICC ve “Mind the Bridge” işbirliğinde alanında öncü şirketlere “Kurumsal Start-up
Yıldızları (Css)” Ödülleri verildi. “Kurumsal Start-up Yıldızları” Ödülleri, Avrupa
Komisyonu’nun Start-up Avrupa inisiyatifi kapsamında 2016’dan itibaren
düzenlenmektedir. ICC ve uluslararası danışmanlık firması “Mind the Bridge” işbirliğinde
2020 yılında “Kurumsal Start-up Yıldızları” Ödülleri, ilk kez küresel düzeyde verildi. Bu
ödül ile açık inovasyon alanındaki en aktif kurumsal şirketlerin tanınması amaçlandı.
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da bu yarışmalar ülkemizde tanıtılmış ve yarışmaya
katılım sağlanması için üyelerimiz teşvik edilmiştir. Sonuç olarak; 2021 yılında 1 inci
Pfizer, 2 nci AXA ve 3 üncü Xiaomi firmaları olmuştur.



ICC Girişimcilik Merkezi tarafından Mayıs – Haziran 2021 tarihleri arasında “SME LAB”
Eğitim Serisi: "Start-Up"lar için Temel Hukuk Bilgileri” webinarları düzenlendi. Bu
eğitim serisinde; "start-up"lar için resmi sözleşmelerin gerekliliği ve süreçlerin başarıyla
yürütülebilmesi için ICC’nin Model Başlangıç Sözleşmelerinin nasıl kullanılabileceği
konuları ele alındı.


SME Lab#1: Pazarlığın Başlaması, 25 Mayıs 2021



SME Lab#2: Şirketin Hazırlanması, 2 Haziran 2021



SME Lab#3: İşletmeye Başlaması, 29 Haziran 2021



ICC Girişimcilik Merkezi ile Cyber Readiness Institute işbirliğinde 23 Eylül 2021 tarihinde
girişimciler için siber güvenlik konusunun temel yapısının ele alındığı bir webinar
düzenlendi. Şifreler, Yazılım Güncellemeleri, USB kullanımı ve bir siber saldırı
durumunda nasıl bir müdahale planı oluşturulacağına dair bilgilendirme yapıldı.



ICC, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Dünya Ticaret Örgütü'nün Mikro KOBİ Grubu
tarafından düzenlenen “Küçük İşletmeler için Dijital Şampiyonlar" Yarışması düzenlendi.
Covid-19 pandemisi, dünyanın her yerindeki her büyüklükteki işletme için dijital
ekonominin önemini bir kez daha göstermiştir. Daha fazla KOBİ’nin dijital ekonomiye
dâhil edilmesi; büyümelerine, ticaret yapmalarına ve zorluklara karşı daha dirençli
olmalarına yardımcı olunması amacıyla ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubu, yarışma
sponsorları Google ve Zoom ile birlikte, KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olarak
uluslararası ticarete katılımlarını destekleyecek projeler için teklif çağrısında bulundu.
Kazananlar; 2 Aralık 2021 tarihinde DTÖ Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ICC Genel
Sekreteri John Denton, ITC Genel Sekreteri Pamela Coke-Hamilton ve DTÖ Mikro KOBİ
Grubu Büyükelçi Jose-Luis Cancela tarafından açıklandı. 2021 yılının kazananları, Kuzey
Makedonya Ekonomi Odası, Lima Ticaret Odası (Peru), TAITRA (Çin Taipeisi) ve
TofaraOnline (Zimbabve) oldu.
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ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla
eş zamanlı olarak KOBİ’ler için Çevre
Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme
Platformu olan SME360X girişimi başlatıldı.
Bu platform, KOBİ'lerin dijital ekonomiye
dâhil edilmesi ve büyümelerine, ticaret
yapmalarına, daha dirençli olmalarına yardımcı
olmayı amaçlayan KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleri
için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verilerini SME360X'e
girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak
tahmini bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır. KOBİ'lerin daha
çevreci ve daha rekabetçi olması amaçlanmaktadır. Bu platforma ilişkin, Milli
Komitemizin tüm üye netwörkü ile TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsamız bilgilendirildi ve
gerekli olması durumunda Milli Komitemizce ilgilenenlere destek sağlandı.

MUHTELİF PROJELER
 “GELECEĞİN EKRANI” PROJESİ, Ağustos 2021 - Aralık 2021
Netflix, ICC Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği
ortaklığında Geleceğin Ekranı Projesi başlatılmıştır. Söz
konusu proje ile; dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital
okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve
genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedeflemektedir.
Bu kapsamda; 2021 yılının Eylül - Aralık ayları arasında öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik
8 interaktif eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle 456 öğretmen ve 468 ebeveyn olmak üzere
toplamda 933 kişiye ulaşıldı.
Aynı zamanda, eğitimlere ek olarak, uzmanlarla hazırlanan “Bilgilendirici Podcastler”le de
çok daha fazla kişiye geleceğin ekranı projesi kapsamındaki hedefleri destekleyen içerikler
sunuldu.
Proje kapsamında; eğitimlere ek olarak, “Bilgilendirici Podcastler” sunulmaya devam
edilecek ve önümüzdeki dönem “Öğretmen Eğitim Buluşmaları,” “Dijital Aile Buluşmaları”
ve “Dijital Güvenlik Zirvesi” düzenlenecektir
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BANKACILIK EĞİTİM FAALİYETLERİ
ICC Bankacılık Komisyonu ve alt çalışma gruplarının faaliyetleri beş ana başlık altında
yürütülmektedir. Bu faaliyetler;


Geleneksel ticaret finansmanı araçları (akreditifler -UCP, garantiler, kontrgarantiler,
garanti akreditifleri –ISP98, uluslararası standart bankacılık uygulamaları-ISBP, DOCDEX
kuralları gibi.),



Açık hesap ve tedarik zinciri finansmanı,



Global regülasyonlar,



Hukuk ve uyum çalışmaları,



Risk ve aktif yönetimi

olarak sıralanabilir.
Bu kapsamda, Milli Komitemiz çatısı altında çalışmalarını sürdüren ICC Türkiye Bankacılık
Komisyonu, yıl boyunca ICC Merkez’in Bankacılık Komisyon toplantılarını yakından takip
etmekte ve çalışmaların ülkemizdeki ilgililere aynı dönem içerisinde aktarılmasını sağlamak
amacıyla eğitimler düzenlemektedir. Covid-19 pandemisi sebebiyle, 2021 yılı içerisinde
eğitimlerimiz online olarak düzenlenmiştir.
Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonunun eğitimleri iki farklı başlıkta verilmektedir.



İlki; ICC Merkezin öncelikli konuları gözönünde bulundurularak düzenlenen genel
eğitimler ve
İkincisi ise; Kurum/Kuruluşlar tarafından kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak Milli
Komitemizden talep edilen özel eğitimler

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
2021 YILI YURTDIŞI FAALİYETLERİ


ICC DÜNYA ODALAR FEDERASYONU (WCF) AVRUPA BÖLGESİ FAALİYETLERİ ONLINE
TOPLANTISI, 26 Ocak 2021
ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa Bölgesi Faaliyetleri Toplantısı, 26 Ocak 2021
tarihinde Milli Komitelerden yaklaşık 90 temsilcinin katılımcıyla online olarak
gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa’daki KOBİ'ler için dijital ticaret ve ticaret finansmanı
üzerine odaklanıldı. Özel sektörün bu alanlarda ilerleme kaydetmesi için yapılması gereken
faaliyetler tartışıldı. Ayrıca, Dijital Ticaret ve Elektronik Gümrükleme ile ilgili sunumlar
yapıldı.
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WCF GENEL KONSEY VE ÇALIŞMA GRUBU ONLINE TOPLANTILARI, 18 Mayıs 2021
WCF Genel Konsey toplantısı 18 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya, WCF Genel Konsey Üyesi ve Çorum TSO YK Başkanı İzzet Volkan da katıldı. ICC
Genel Sekreteri John Denton ve WCF Başkanı Hamad Buamim başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıda; küçük işletmeler ve yeni girişimlerin ihtiyaçları, pandemi ile
mücadelede küresel öncelikler, uluslararası ölçekte aşıya eşit ulaşım, ekonomik
düzenlemeyi destekleyecek küresel eylemler, WCF’in yol haritası ve stratejik görevlerinin
güncellenmesi konuları ele alındı.



MİLLİ KOMİTELER ONLINE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, 7 Haziran 2021
Milli Komiteler Bilgi Paylaşımı oturumları, 7 Haziran 2021 tarihinde 40 ülkeden Milli Komite
temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı kapsamındaki oturumlarda; ICC’nin Covid19 salgını dönemindeki güncel faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. ICC Merkez ile Milli
Komiteler arasındaki hali hazırdaki iş birliklerine ilişkin güncelleme yapılarak önümüzdeki
dönem için işbirliği olanakları ele alındı. Ayrıca, salgın döneminde ICC hizmetlerinin
dijitalleşmesi konusundaki çalışmalar aktarıldı.



ICC DÜNYA KONSEYİ TOPLANTISI, 10 Haziran 2021
ICC Dünya Konseyinin 22. Oturumu, 10 Haziran 2021 tarihinde online olarak
gerçekleştirilmiştir. Dünya Konseyi toplantısı, ICC’nin reel ekonominin küresel düzeyde sesi
olması için devam eden değişimine odaklanmıştır.



“ICC ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİ FORUMU: SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİJİTAL VE AKILLI”,
16 Haziran 2021
ICC ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde 16 Haziran 2021 tarihinde
"Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı uluslararası
forumun açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; tedarik zincirlerindeki
kaynakları korumaya, muhafaza etmeye ve geri dönüştürmeye nasıl yardımcı olunabileceği
hakkında bilgi verilmiştir.



VİDEO KONFERANS: DÖNGÜSEL EKONOMİDE EN İYİ UYGULAMALAR (Tarım-gıda ve Hızlı
Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler), 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz
2021
ICC Arnavutluk tarafından Milli Komitemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki
bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde tarım-gıda ve hızlı tüketim ürünleri, tekstil,
inşaat ve finansal hizmetler sektörleri özelinde döngüsel ekonomide en iyi uygulamaların
tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlendi.
Bu etkinlikler ile döngüsel ekonomi uygulamalarında AB'de ve AB dışında bu sektörlerden
herhangi birinde faaliyet gösteren şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı oldu.



WCF ODA MARKASI STRATEJİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI, 13-15 Temmuz 2021
Mayıs 2021’de düzenlenen WCF Genel Konsey toplantısında “WCF Oda Markası Stratejik
Çalışma Grubu” toplantılarının 13-15 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesine karar
verilmişti. WCF’in Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Çalışma Grubu Başkanı Adam
11

Marshall başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda; çalışma grubunun güncel
çalışmalarına ve ilk çıktılarına ilişkin bilgi verilmiş olup önümüzdeki dönem çalışmalarına
ilişkin çerçeve üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgesel düzeyde Oda markasına
ilişkin perspektifler üzerinde görüşler paylaşıldı.


ICC ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİ FORUMU: DÖNGÜSEL EKONOMİ, 8 Eylül 2021
ICC ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası
Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı uluslararası forum
kapsamında; 8 Eylül 2021 tarihinde döngüsel ekonomi çalıştayı düzenlenmiştir.



DÜNYA ODALAR FEDERASYONU (WCF) GENEL KONSEY TOPLANTISI, 22 Kasım 2021 /
Dubai, BAE
WCF Genel Konsey Toplantısı, 22 Kaşım 2021 tarihinde Dubai'de gerçekleştirildi.
Toplantıya, WCF Genel Konseyi Üyesi, ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da katıldı.



12. DÜNYA ODALAR KONGRESİ, 23 – 25 Kasım 2021 / Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
ICC çatısı altında faaliyet
gösteren
Dünya
Odalar
Federasyonu’nun (WCF) iki
yılda bir dünyanın farklı
bölgelerinde
düzenlediği
Dünya Odalar Kongresi’nin 12
ncisi, 23-25 Kasım 2021
tarihlerinde Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Dubai şehrinde
gerçekleştirildi.
Kongreye;
TOBB ve ICC Türkiye Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.
ODALAR YARIŞMASI
Dünyanın her köşesinden Odalarının katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Odalar Kongresi
kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yılda 4 kategoride Odalar Yarışması düzenlendi. Dünya
Odalar Yarışması, Ticaret Odalarının küresel sorunlara yönelik en yenilikçi ve girişimci
çözümlerini belirleyen ve ödüllendiren tek küresel ödül programıdır.
Yarışmaya 4 kategoride 33 ülkeden 78 Oda başvuru yaptı. 4 kategoride finale kalan 16 oda,
12. Dünya Odalar Kongresi kapsamında sunum yaptı. Kategoriler; En İyi Dijital Proje; En İyi
Dayanıklılık Projesi; En İyi İklim Eylem Projesi; En Sıra dışı Proje olarak belirlenmiştir.
Finalde ülkemizi; En İyi İklim Projesi kategorisinde Eskişehir Sanayi Odası ve En Sıradışı
proje kategorisinde ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası başarıyla temsil etti.
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2020-2021 YILI YAYINLAR
 INCOTERMS® 2020 KURALLARININ YAYINLANMASI VE AYNI ANDA TÜRKÇEYE
TERCÜME EDİLEREK TÜRKÇE-İNGİLİZCE VERSİYONUNUN BASILMASI
ICC tarafından düzenlenen, Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve
yükümlülüklerini açıkça belirten uluslararası standart kurallar bütünü Incoterms
2020 yayınlandı.
İlk defa 1936’da yayınlanan Incoterms, değişen koşullara bağlı olarak 1963, 1967,
1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında revize edilmiştir. Incoterms 2010
versiyonundan sonra Incoterms 2020 kuralları yeniden düzenlendi.
Milli Komitemiz tarafından, özel sektörümüzü yakından ilgilendiren Incoterms 2020
Kuralları, Türkçe’ye tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce baskısı iş dünyamızın
hizmetine sunuldu.
Ayrıca, kurallara ilişkin bir websayfası hazırlandı.
https://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/incoterms/001/
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 COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ALINABİLECEK
ÖNLEMLERE İLİŞKİN MTO KILAVUZUNUN TÜRKÇESİ
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, COVID-19
salgınının tahkim yargılamaları üzerindeki
etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bir
dizi önlemin ana hatlarını belirten bir Kılavuz
Not yayınladı.
COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini
Azaltmaya Yönelik Alınabilecek Önlemlere
İlişkin MTO Kılavuz Notu, ICC Tahkim Divanı
Başkan Yardımcısı Marnix Leijten’in Çalışma
Grubu Başkanlığında, ICC Tahkim Divanı
Başkanı Alexis Mourre ve diğer Başkan
Yardımcıları, ICC Uyuşmazlık Çözümü
Hizmetleri Üyeleri ve ICC Sekreteryasından
oluşan bir çalışma grubu tarafından
hazırlandı.

 ICC, MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ
ICC, büyük ve küçük ölçekli işletmelere
COVID-19 salgını gibi öngörülemeyen
olaylara
uygulanabilecek
sözleşme
hükümleri hazırlamalarında yardımcı olmak
amacıyla Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü
maddelerini güncelledi.
Model Aşırı İfa Güçlüğü maddesi, içinde
bulunulan durumun bir sözleşmenin ifasını
tahammül edilemez derecede güçleştirmesi
halinde, sözleşmenin uyarlanmasını veya
sona erdirilmesi için çeşitli seçenekleri
sunmaktadır.
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ICC FİKRİ MÜLKİYET YOL HARİTASININ 14. BASKISI OLAN 2020 VERSİYONUNUN
TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLEREK BASILMASI
ICC Fikri Mülkiyet Haritası güncellenerek 14. Baskısı
olan 2020 versiyonu yayınlandı. ICC yayınlarının
güncel baskılarını Türkçe olarak üyelerimize en hızlı
şekilde ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, ICC Fikri
Mülkiyet Yol Haritası da İngilizcesinden sonra ilk
olarak Türkçe’ye tercüme edilerek yayınlandı.
Fikri mülkiyet (IP), özellikle hızlı gelişen bir hukuk
alanı olma itibarını kazanmıştır. Fikri mülkiyet
varlıklarının işletmeler için önemi giderek daha fazla
kabul görürken, iş dünyası ile hükümet arasındaki bu
düzenlemeye ilişkin etkileşim çözülmemiş bir soru
olmaya devam etmektedir.
ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının 2020 baskısı, birçok
fikri mülkiyet politikası sorununa genel bir bakış
sağlamaktadır.
Patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar
ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili bölümlerde büyük
değişiklikler yapıldı. Ayrıca, işletmelerin mevcut fikri
mülkiyet hakları çerçevesini kullanmasını etkileyen
gelişmelere yanıt olarak alan adları ve sahtecilik ve
korsanlıkla
ilgili
bölümlerde
de
önemli
güncellemeler yapıldı.
ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritası'nın 14. Baskısı olan
2020 versiyonu, fikri mülkiyet konularında referans
bir kılavuz niteliğindedir. ICC Fikri Mülkiyet Yol
Haritası, 100'den fazla Fikri Mülkiyet uzmanının
katkısıyla hazırlanmıştır.
Bu baskısındaki önemli değişiklikler aşağıdaki
gibidir:


Patentler, Telif Hakkı, Ticari Markalar ve
diğer Fikri Mülkiyet haklarıyla ilgili yeni
tartışmalar hakkında Güncellenen içerik,



Yapay zekânın fikri mülkiyet hakları ve iş stratejileri üzerindeki etkileri,



İşletmeleri korumak için Sahtecilik ve korsanlığa karşı yeni önlemler,



Fikri mülkiyet politikası tartışmaları için her zamankinden daha merkezi hale gelen
Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları
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 “ALICI, SATICI VE İMALATÇI FİRMALAR AÇISINDAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ”
KİTABI
Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin
ticaretin tüm tarafları açısından ayrı ayrı
değerlendirilmesi, yöntemlerin ICC kuralları ve
uygulama yönüyle tanımları, kuralların işlemlere
uygulanması, riskler ve risklere karşı tedbir alma
yöntemlerini içeren “Alıcı, Satıcı Firmalar Açısından
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri” kitabı basılmış ve
Milli Komitemizce satışa sunuldu.

 ICC’NIN DIJITAL TICARET İŞLEMLERI IÇIN BIRÖRNEK
KURALLARI E-BOOK
ICC'nin Dijital Ticaret İşlemleri için birörnek kuralları
Türkçe'ye tercüme edilerek e-book formatında
ilgilenenlerin hizmetine ücretsiz olarak sunuldu.
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