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TOBB’UN YARDIM KAMPANYASINDAKİ
TUTAR 7 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Sürdürülebilir kalkınma için tek yolun sürdürülebilir

barış olduğunun bilincinde olan TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOBB Yönetim Kurulu ka-

rarıyla, TOBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı’dabaşlatılan, Af-

rika’daki Açlık Felaketi İçin Yardım kampanyası çığ gibi

büyüyor. 

TOBB’un kampanyasında 18 Ağustos 2011 tarihi iti-

barı ile ayni ve nakdi yardımların toplamı 7 milyon TL’yi

bulurken, yardım seferberliği için TOBB bünyesindeki oda

ve borsalar, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar ade-

ta bir yarış içerisine girdi.

Kampanya ile toplanan yardımların Afrika’ya gö-

türülmesi amacıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile

birlikte birçok sivil toplum ve yardım kuruluşu 18 Ağus-

tos 2011 tarihinde Afrika’ya gitti. Bu çerçevede, TOBB Baş-

kanı, Eurochambres ve ICC Başkan Yardımcısı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş

heyet ile birlikte Afrika’ya gitti.

On milyondan fazla insan, Somali, Etiyopya, ve

Kuzey Kenya hiper-kurak bölgelerde hayatta

kalma mücadelesi veriyor. Her gün, Somali’den

gelen sınır ötesi, daha fazla ölüm ve Kenya’daki mül-

teci kamplarına insanları açlıktan kitlesel girişleri haberleri geliyor.

Bu felaketin nedenlerinden sadece biri Afrika Boynuzu olarak ta-

bir edilen ülkelerin kurak bölgeleri iki yıldır en düşük yağış oranıyla

karşı karşıya kalmaları. Dolayısıyla milyonlarca, on milyonlarca gö-

çebe ya da yarı-göçebe yaşayan insanlar, yağmurla beslenen ot-

lak yerlere ulaşmak için harekete geçmesi. Somali’de yaşanan son

çocuk ölümlerinin göç yollarında gerçekleştiği biliniyor. Mülteciler

Somali’den Kenya sınırındaki kampa ya yürüyerek ya da hayvanları

vasıtasıyla gidebiliyor. Bölgede kara ve demir yolu taşımacılığının ge-

lişmemiş olması yaşanan insani felaketin boyutlarını artırıyor. 

Sadece bitmek bilmeyen kuraklık değil, aynı zamanda devam eden

şiddet de dışarıdan yardımı imkânsız kılıyor. Türk iş dünyasının çatı örgü-

tü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Eurochambres ve İslam

Ticaret ve Sanayi Odası (ICC) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu ül-

keler Doğu Afrika’nın en yoksul ve en az gelişmiş ülkeleridir. Neredeyse çeyrek yüz-

yıldır devam eden ve son zamanlar daha da genişleyen iç savaşlar, bu ülkelerin kaynaklarını

büyük ölçüde tahrip etmiştir” sözleriyle sorunu özetlemiş oluyor. 

TOBB’DAN AÇLIK FELAKETİYLE BOĞUŞAN AFRİKA’YA YARDIM ELİ UZANDI
Bu yılki kuraklığın, dünyayı saran küresel krizin siyasi ve ekonomik kargaşasının yaşandığı

bir zamana denk gelmesi de durumu vahametini artırmış görünüyor. Uluslararası toplum, şu

ana kadarki yardım vaatlerinin az bir bölümünü yerine getirdiği gibi, giden yardımlar da bu bo-

yuttaki bir felaket ile mücadele etmek için yeterli olmadığını Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Prog-

ramı’ndan Ralf Südhoff, şu sözleriyle özetliyor:

“Açlıktan ölmek üzere olan bu insanlara ve yüz binlerce çocuğa yardım edebilmek için sa-

dece bu yılın ikinci yarısında 140 milyon euroya daha ihtiyacımız var. Yani devletler tarafından

bu insanlara yardım etmek ile görevlendirildik ama paramız yok.”

Afrika Boynuzu ülkelerinin, yaşanan felaketi kendi başlarına çözemeyecekleri ortada. Bu

bağlamda TOBB, Afrika Boynuzu ülkelerinde yaşanan felaketin yaralarını bir nebze de olsa sar-

mak için “sessiz kalmamayı” bir insanlık görevi olarak niteleyip, T.C. Dinayet İşleri Başkanlığı ile

birlikte “Afrika’daki Açlık Felaketi İçin Yardım” kampanyası başlattı.

KAPAK

AFRİKA ÜLKELERİ

AÇLIKLA
Afrika’daki yüzyılın kuraklığından

etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar
için Türkiye, büyük yardım

kampanyasına kilitlendi. TOBB
ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın

başlattığı, Afrika’daki Açlık
Felaketi İçin Yardım

Kampanyası’na destek giderek
artıyor. Yardım seferberliği için
TOBB bünyesindeki oda ve

borsalar, çeşitli kurum
ve kuruluşlar 

ile vatandaşlar 
adeta bir yarış

içerisine 
girdi.

PENÇELEŞİYOR
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T ürkiye iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Afrika ül-

kelerinde 40 milyon insanı tehdit eden açlık felaketine karşı harekete geçti. TOBB’un

Afrika’da yaşanan açlık felaketiyle ilgili olarak başlattığı yardım kampanyası, TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in

katıldığı, TOBB Birlik Merkezi’ndeki basın toplantısı ile 8 Ağustos 2011 tarihinde kamuoyu-

na duyuruldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinden Somali,

Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de büyük bir insanlık dramı yaşandı-

ğına dikkat çekerek, 21. yüzyılı yaşadığımız bir dönemde 40 milyona yakın insanın açlık teh-

likesiyle karşı karşıya olduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Bu ülkeler Doğu Afrika’nın

en yoksul ve en az gelişmiş ülkeleridir. Neredeyse çeyrek yüzyıldır devam eden ve son za-

manlar daha da genişleyen iç savaşlar, bu ülkelerin kaynaklarını büyük ölçüde tahrip etmiştir.

Türkiye olarak bu bölgeyle Osmanlı’dan gelen ve 3 asırdan uzun süren bir yakınlığa, tarihi

birliğe sahibiz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu rahmet ve mağfiret ayında bizlere dü-

şen bir görev bulunuyor” diye konuştu.

YARDIM, TARİHİ SORUMLULUK VE 
İNSANİ GEREKLİLİK

Sefalet içinde ıstırap çeken on binlerce çocuk, ka-

dın ve yaşlıya karşı hem tarihten gelen sorumluluğu-

muzun ve insanlığın gereği olarak yardımda bulunmak

gerektiğini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ko-

nuşmasında şu görüşlere yer verdi: 

“Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken tok ya-

tan bizden değildir’ Hadis-i Şerîfini hatırlamalıyız. İşte

bu çerçevede TOBB olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız

ile birlikte yardım kampanyası başlatıyoruz.

TOBB olarak 2004 yılında Endonezya’nın Sumat-

ra ve Java adalarında yaşanan tsunami felaketinde ve

2005 ile 2010 yıllarında Pakistan’da meydana gelen dep-

40 milyona yakın insan

SAVAŞIYOR
AÇLIKLA“ “

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu ve Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, açlıkla
mücadele eden Afrika ülkeleri için düzenlenen

yardım kampanyasında bir araya geldi. 

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TOBB,
Afrika’daki açlık

felaketi için 1 milyon TL
bağışta bulunarak yardım
kampanyası başlattı. TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
felaketin büyüklüğüne işaret
ederek, “Tüm Türk iş âlemine

buradan sesleniyor ve katkılarını
bekliyorum. Herkesi 

Afrika’ya yardıma
çağırıyorum” 

dedi.
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rem ve sel felaketlerinde, nakdi yardımda bulunmuş-

tuk. Şimdi de Afrika halkının yanında yer almak, acıla-

rını paylaşmak ve destek olmak istedik. Bu çerçevede

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bir kampanya baş-

latıyoruz. Tüm Tük iş âlemine burandan sesleniyor ve

katkılarını bekliyorum. Herkesi Afrika’ya yardıma çağı-

rıyorum. 

Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi nezdinde bugün iti-

bariyle açılan ‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesa-

bı’ tüm hayırseverlerimizin katkılarını beklemektedir.”  

TOBB KAMPANYAYI 1 MİLYON TL 
YARDIMLA BAŞLATTI

Kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yerine ge-

tirmek adına TOBB Yönetim Kurulu’nda bir karar al-

dıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Kam-

panyaya 1 milyon TL tutarındaki ilk nakdi yardımı TOBB

olarak yapıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mübarek Ramazan ayı ve oruç, dinî inanç ve ibadet

özelliklerinin yanı sıra, sosyal adalet ve dayanışma ko-

nusunda toplumun bağlarını güçlendirir. Diyanet İş-

leri Başkanlığı’nın, gönderilecek yardımların fitre yeri-

ne geçeceğini açıklaması da ayrıca isabetli ve olum-

lu olmuştur. Zamanında alınan bu karar yardım kam-

panyasına da desteği artıracaktır. 

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Meh-

met Görmez’e de Türk iş dünyası adına teşekkür etmek

istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı olarak iş dünyası ile ol-

dukça yakından ilgileniyor. Şimdi de Diyanet İşleri

Başkanlığı ile yakın işbirliğimizi güçlendiriyor ve Afrika’ya

yardım elimizi uzatıyoruz. Bu kampanya kapsamında

toplanan yardımlar, Başbakanlık’ın 2011/9 genelgesi kap-

samında Diyanet İşleri Başkanlığı’na aktarılacak ve res-

mi kanallar üzerinden Afrika’ya ulaştırılacaktır.

Bizler tarihimiz boyunca yardımlaşma ve paylaş-

ma geleneğimizle tanınmış bir milletiz. Bu yüzden de

Afrika’da yaşananlara karşı kayıtsız kalmamalıyız. Bizler,

nefsimizle ve açlık ile susuzlukla mücadele içine gi-

rerken, çok daha güç koşullar altında hayat mücade-

lesi veren Afrika halkını unutmayacağız. Üzerimize dü-

şen sorumluluğu yerine getireceğiz. Türk iş âlemi

olarak Ramazan ayının rahmet ve bereketini, Afrika’ya

yardım elimizi uzatarak göstereceğiz.”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: 
“SORUN İNSANLIK”

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise “Sorun

ne Doğu, ne Batı, ne Müslümanlık, ne de Hristiyanlık.

Sorun insanlıktır” diyerek, Ramazan ayından önce “Her

Evden Bir Fitre, Bir İftar Afrika’ya” kampanyasını baş-

lattıklarını anımsatarak, bu kapsamda kampanyaya des-

tek olmak amacıyla gönderilen SMS sayısının 1 milyonu aştığını söyledi. Görmez, kampanya

kapsamında bugüne kadar toplanan yardım miktarının da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın res-

mi web sitesinde açıklandığını sözlerine ekledi. 

BANKA HESAP NUMARASI
Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi

TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı: 4375 - 333   

IBAN numarası TR88 0006 4000 0014 3750 0003 33

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 
Akhisar Ticaret Borsası

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Ankara Sanayi Odası 

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası 
Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası

Aydın Ticaret Odası 
Bafra Ticaret Borsası 

Bandırma Ticaret Borsası 
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 

Bergama Ticaret Odası 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 

Burhaniye Ticaret Odası 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 

Çankırı Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası 

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 
Çorlu TSO 

Çubuk Ticaret Borsası
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası 

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası 
Edremit Ticaret Borsası 

Edremit Ticaret Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası 
Eskişehir Ticaret Borsası 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası 
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gemlik Ticaret Borsası 

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Giresun Ticaret Borsası 

Gördes Ticaret ve Sanayi Odası 
Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası 

Hayrabolu Ticaret Borsası 
Ilgın Ticaret Borsası 

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
Kaman Ticaret ve Sanayi Odası 

Karacabey Ticaret Borsası 
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 

Oda ve borsalardan 
Afrika ülkelerine yardım yağdı

Karaman Ticaret Borsası 
Karapınar Ticaret Borsası 
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
Keşan Ticaret Borsası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası 
Kızıltepe Ticaret Borsası 
Kocaeli Ticaret Odası 
Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası
Kozan Ticaret Borsası 
Kuşadası Ticaret Odası
Malkara Ticaret ve Sanayi Odası 
Malkara Ticaret Borsası 
Mersin Ticaret Borsası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Niksar Ticaret ve Sanayi Odası 
Nizip Ticaret Odası 
Of Ticaret ve Sanayi Odası 
Ordu Ticaret Borsası 
Osmaniye Ticaret Borsası
Polatlı Ticaret Borsası  
Sakarya Ticaret Borsası 
Samsun Ticaret Borsası 
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası 
Selçuk Ticaret Odası 
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası
Söke Ticaret Odası 
Tarsus Ticaret Borsası 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 
Tekirdağ Ticaret Borsası 
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası 
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası 
Turgutlu Ticaret Borsası
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 
Uzunköprü Ticaret Borsası 
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası 
Ünye Ticaret Borsası 
Yahyalı Ticaret Odası
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası 
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Zile Ticaret ve Sanayi Odası 
Zile Ticaret Borsası 

TOBB'un başlattığı Afrika'ya yardım kampanyasına iş dünyasından büyük
destek geldi. Odalar, birlikler ve iş insanları kampanyaya maddi destek

verirken üyelerine yardım çağrısında bulundu. Açlık, kıtlık, yoksulluk
nedeniyle yaklaşık 5 milyon insanın ölümle karşı karşıya olduğu

Afrika ülkelerindeki insani sorun karşısında iş dünyası harekete geçti.
TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Afrika için başlattığı destek

çağrısına iş dünyasından tam destek geldi. Türkiye genelindeki birçok oda
ve borsa yönetimi ile sivil toplum örgütü yardım kampanyası başlattı. 
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T ürkiye Odalar

ve Borsalar Birli-

ği’nin (TOBB) Af-

rika’daki Açlık Fe-

laketi için başlatmış olduğu

yardım kampanyası tüm hı-

zıyla sürerken, ayni yardım-

ların İstanbul Ambarlı Li-

manı’nda Burak-A adlı ge-

miye yüklenmesine başlan-

dı. Ayni yardımların Türk ban-

dıralı yardım gemisi Burak

A’ya yükleme işleminin baş-

latılması nedeniyle düzenle-

nen törene TOBB Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı ve

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu (İTO)

Başkanı Murat Yalçıntaş, Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Hüseyin Avni

Mutlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

Dr. Hasan Kamil Yılmaz, TİKA Başkanı Dr. Ser-

dar Çam, Türk Kızılayı Başkan Vekili Ahmet

Lütfi Akar ve AFAT Başkan Vekili Ejder Kaya

katıldı.

Yardımlar, yükleme işle-

minin tamamlanmasının he-

men ardından Somali’ye

doğru yola çıktı. 

Süveyş Kanalı, Aden Kör-

fezi ve Mogadişu güzergâ-

hını izleyecek gemi yolcu-

luğunun hava durumuna

göre en fazla 18 gün sür-

mesi bekleniyor.

TOBB’un Afrika’daki aç-

lık felaketi için başlattığı

yardım kampanyası kap-

samında bu güne kadar

ayni olarak 46 bin kg. un,

18 bin 250 kg. ayçiçeği ve 43 bin kg. tuz yar-

dımı yapılırken, İTO da acil sıhhi malzemelerin

gönderilmesi için 196 bin 350 TL ile uçak ki-

ralama konusunda sponsor oldu. 

GEMİLERE YÜKLENDİ
TOBB’un Afrika’daki Açlık Felaketi için başlatmış olduğu yardım kampanyası

sürerken, ayni yardımların İstanbul Ambarlı limanında Burak-A adlı gemiye
yüklenmesine başlandı. Yardımlar, yükleme işleminin tamamlanmasının hemen

ardından Somali’ye doğru yola çıktı.

TOBB’un yardımları
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Adıyaman Ticaret Borsası (TB)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Fırat, Afrika’da
yaşanan açlık tehlikesi ile ilgili
yardım kampanyası
başlatıldığını belirterek
yardım çağrısında bulundu. 

Fırat, TOBB’un Afrika’ya
TOBB-Afrika Açlık Felaketi
Yardım Hesabı adı altında yardım kampanyası
başlattığını belirterek, Türkiye İş Bankası TOBB
Şubesi TR88 0006 0014 3750 0003 33 IBAN
numaralı hesaba yardım yapılabileceğini açıkladı. 

Türk iş dünyası olarak Ramazan ayının
rahmet ve bereketini, Afrika’ya yardım eli
uzatarak göstereceklerini anlatan Fırat, sözlerine
şöyle devam etti: 

“Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken
kendisi tok yatan bizden değildir’ hadis-i şerifini
hatırlamalıyız. Şimdi Afrika halkının yanında yer
almak, acılarını paylaşmak ve destek olmak
insanlığın en büyük vazifesi olarak belirtip
felaketin büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum.
Kara Afrika'nın kara talihini yenmek için tüm Türk
iş dünyası ve hayırseverlere buradan sesleniyor
ve katkılarını bekliyorum.”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Uslu, TOBB’un başlatmış olduğu yardım kampanyası
kapsamında Somali'ye yardım yapacaklarını belirtti. Uslu, “Afrika
halkının yanında yer almak, acılarını paylaşmak ve destek olmak
istiyoruz. İşte bu çerçevede, TOBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte bir
yardım kampanyası başlatmış bulunmakta. ATSO olarak üst
kuruluşumuzun başlattığı yardım kampanyasına katkıda bulunduk.
Bildiğiniz gibi, daha önce de Pakistan'da meydana gelen deprem ve sel
felaketlerinde, nakdi yardımda bulunmuştuk. Şimdi de aynı
hassasiyetin, açlıkla boğuşan bölge halkına gösterilmesini, hayırseverliğini birçok kez
ispatlamış olan Adıyamanlı hemşerilerimizden beklemekteyiz”  açıklamasını yaptı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) tarafından Afrika’da açlık ve kıtlık felaketi ile karşı
karşıya kalan insanlar için 10 bin TL yardım yapıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Mühsürler, her üç Afrikalıdan birinin yetersiz beslendiğini ve bunun da insan yaşamını
tehdit ettiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: 

“TOBB, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine
gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde tüm oda ve borsalarımızın,
dileyen vatandaşlarımızın da katılabileceği bir yardım kampanyası
düzenlemiş bulunmakta. Düzenlenen bu kampanyaya, ATB Meclis
ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak duyarsız kalmak istemedik.
Borsamız adına 10 bin TL nakdi yardım yapıldı. Bir ay boyunca
devam edecek olan bu kampanyaya, bütün duyarlı vatandaşlarımızı
yardım seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz.” 

Afyonkarahisar TB’de uzanan dost eli…

ODA ve BORSALARDAN
AFRİKA’YA UZANAN YARDIM ELİ

TOBB’un, Afrika’daki açlık ve kuraklık
tehdidinin yaralarının sarılabilmesi amacıyla
başlattığı kampanyaya, Adana Ticaret Odası
(ATO) ve Ticaret Borsası (ATB) 105 bin TL ile
destek verdi. Adana Sanayi Odası (ASO) ise
Etiyopya’da su kuyusu açma çalışması
yapacaklarını belirtti. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer, Oda
binasında düzenlediği basın toplantısında,
Afrika’daki açlık felaketine karşı başlatılan
kampanyaya toplumun tüm kesimlerinin

destek vermesi gerektiğini söyledi. Gizer, ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan ve
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök’ün
de katıldığı toplantıda, başta çocuklar olmak
üzere bugün Afrika'da 40 milyonun üzerinde
kişinin kuraklığın etkisiyle kronik açlık
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek,
Afrika halkının yanında yer almak, acılarını
paylaşmak ve destek olmak istediklerini, bu
çerçevede Adana’daki üç büyük oda olarak bu
yardım kampanyasına katılacaklarını açıkladı.

Adıyaman TB Afrika 
için yardım çağrısı yaptı 

Adıyaman TSO’dan Afrika’ya destek…

Adana Afrika için kenetlendi…
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Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Afrika ülkelerinde yaşanan açlık
felaketine karşı yardım kampanyası düzenledi. Alaplı TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Rafet Kılıç, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika
ülkelerine gerekli yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat hükümleri
çerçevesinde 1 aylık süre ile sınırlı olmak üzere TOBB ve Dinayet İşleri
Başkanlığı işbirliği ile bir yardım kampanyası düzenlendiğini açıkladı.
Kılıç, “Bu kampanyaya tüm oda üyelerimiz ve arzu eden vatandaşlarımız
katılabilecektir. Kampanya için yardımlar TOBB’un açtırdığı Türkiye İş
Bankası TOBB Şubesi nezdindeki ‘Afrika’ya Yardım Hesabı’ adı altında 4375-333 numaralı
TL hesabına yatırılacaktır. Açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkeleri için her türlü yardım ve
desteği sağlayacağınıza olan inancımız tamdır. Kampanyaya katılarak yatıracağınız
nakdi yardımlar için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Afrika’da yaşanan açlık
felaketine bir destekte
Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası’ndan (ALTSO) geldi.
Yönetim Kurulu Toplantısı
sonrası açıklamada
bulunan ALTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Kerim
Aydoğan, Afrika’da yaşanan açlık felaketi için
TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına
10 bin TL’lik yardımda bulunduklarını açıkladı.
Aydoğan, Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya,
Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de
büyük bir insanlık dramı yaşandığını
vurgulayarak, “Devam eden iç savaşlar, bu
ülkelerin kaynaklarını büyük ölçüde bitirmiştir.
Sefalet içinde ıstırap çeken on binlerce çocuk,
kadın ve yaşlıya karşı hem tarihten gelen
sorumluluğumuzun hem de inancımız gereği
yardımda bulunmalıyız. Yardım kampanyasına
katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye İş Bankası
AŞ TOBB Şubesi nezdinde, ‘TOBB-Afrika Açlık
Felaketi Yardım Hesabı’ adı altında 4375-333
numaralı bir hesap açılmıştır” diyerek Alanyalıları
yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Osman Budak,
Antalyalıları, TOBB’un,
Afrika’da yaşanan açlık
felaketiyle ilgili başlattığı
yardım kampanyasına
katılmaya davet etti.

Budak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez’in kamuoyuna birlikte duyurduğu
kampanyaya TOBB’un 1 milyon TL bağışta
bulunarak öncülük ettiğini söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman
Budak, “Bizler tarihimiz boyunca yardımlaşma ve
paylaşma geleneğimizle tanınmış bir milletiz. Bu
yüzden de Afrika’da yaşananlara karşı kayıtsız
kalmamalıyız. Afrika’da yaşanan felaketin
yaralarını bir nebze de olsa sarmak için Türk iş
dünyası olarak, Ramazan ayının rahmet ve
bereketini Afrika’ya yardım elimizi uzatarak
göstereceğiz. Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi
nezdinde açılan ‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi
Yardım Hesabı’na tüm hayırseverlerimizin
katkılarını bekliyoruz” dedi.

Alaşehir Ticaret Borsası (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Soygür, TOBB öncülüğünde başlatılan Afrika’ya yardım kampanyasına
bin lirayla destek verdiklerini belirtti.

Soygür, yaptığı açıklamada herkesi açlık felaketi yaşayan Afrika’ya
yardım eli uzatmaya çağırdı. Son 60 yılın en büyük kuraklığının
yaşandığı Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve
Burunei’de insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
vurgulayan Soygür, bu drama duyarsız kalmanın insanlık ayıbı
olduğunu söyledi. TOBB’un açtığı Türkiye İş Bankası AŞ TOBB Şubesi

nezdindeki “TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı” adı altındaki 4375-333 numaralı hesaba
yardım yapılması çağrısında bulunan Soygür, yardımın bir ay süreyle yapılabileceğini ifade etti. 

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, Oda
üyelerine milyonlarca insanın açlık sorunu yaşadığı Afrika ülkelerine yardım
çağrısı yaptı. Saka, TOBB tarafından ülke genelinde başlatılan yardım
kampanyasıyla ilgili üyeleri ve Aliağa kamuoyunu bilgilendirdiği toplantıda,
“Afrika’nın feryadını tüm insanlık olarak duymalıyız.” dedi. 

Afrika’nın yıllardır kuraklık, açlık, siyasi istikrarsızlıklar ve iç savaşlar
nedeniyle insanlık dramı yaşanan bir kıta olduğunu anlatan Saka, “Kuraklık
ve açlığın pençesindeki başta çocuklar olmak üzere tüm Afrika halkına
yardım eli uzatmak biz meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine

düşen bir sorumluluktur. 21. yüzyılda, insanlık dramının yaşandığı Afrika’yı hep birlikte
yaşatmalıyız. ALTO olarak, çatısı altında bulunduğumuz TOBB tarafından ülke genelinde
başlatılan kampanyayı gönülden destekliyoruz” açıklamasını yaptı. Saka toplantıda,
TOBB tarafından başlatılan Afrika’ya yardım kampanyasıyla ilgili bilgi vererek Oda
üyeleri ve Aliağa kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antakya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Kuseyri, Afrika’daki açlık ve kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi için herkesin
desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Kuseryi, ATB Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu
üyeleriyle yaptığı toplantıda, Somali’de yaşanan açlık nedeniyle 5 milyon insanın ölüm sınırında
bulunduğunu, 6 dakikada bir çocuğun öldüğünü söyledi. Kuseyri, yaşanan
büyük insanlık dramı karşısında TOBB’un başlattığını kampanyanın bir
ayağının da Antakya’da yürütüleceğini ifade ederek, “TOBB Yönetim Kurulu
ve Antakya Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirerek Afrika’ya yardım elimizi uzatıyoruz. Türk iş dünyası ve yardım
sevenler olarak Ramazan’ın rahmet ve bereketini, Afrika’ya yardım elimizi
uzatarak göstermemiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Antakya TB Afrika’ya yardım elini uzattı

Alanya TSO Afrika’ya
10 bin TL’lik yardımda
bulundu 

Alaplı TSO’dan Afrika ülkelerine yardım

Alaşehir TB’den Afrika’ya Yardım Eli uzandı

Afrika’nın çığlığına Aliağa’dan ses geldi… Antalya TSO’dan
kampanyaya destek
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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), TOBB tarafından dünyanın en fakir kıtası
olan Afrika’da 40 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Somali’ye yardım
elini uzattı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Latif Tosunoğlu, yaptığı açıklamada Doğu

Afrika’da yaşanan büyük kuraklık nedeniyle kendilerinin de
kampanyaya destek vermek istediklerini belirterek, yapılacak
olan yardım için ATSO Yönetim Kurulu’nu topladıklarını söyledi.

Tosunoğlu, “Buradan tüm Ardahanlı iş insanlarını Somali'ye
yardım yapmaya çağırıyoruz. Bizde yönetim kurulumuzu
yapılacak olan yardımın miktarı için topladık. TOBB’un yardım
çağrısına bizimde destek çıkmamız lazım. Çünkü orada açlıkla
savaşanlar bizden yardım bekliyor. İnsanlık namına bizden ilgi
bekliyorlar. Bizim bunu eyleme dönüştürmemiz lazım” dedi.

Ardahan TSO’dan Somali’ye yardım  

TOBB’un, Afrika’daki
açlık felaketi için 1
milyon TL bağışta
bulunarak başlattığı
yardım kampanyasına
Ayvalık Ticaret Odası da
katıldı.

Ayvalık Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi Gençer, “Ayvalık halkının Afrika’daki bu
felaket için düzenlenen kampanyaya destek
vereceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Türkiye’de de yoksul durumda olan
vatandaşlar bulunduğunun bilincinde
olduklarını dile getiren Gençer, “Ancak Türkiye
büyük bir ülkedir. Dolayısıyla kendi yoksulunu
aç bırakmayacak kadar da zengin bir ülkedir.
Fakat Somali ve Afrika’nın çoğu ülkesinde
açlık ve sefalet insanın tüylerini ürpertecek
boyuttadır. Bizler tarihimiz boyunca
yardımlaşma ve paylaşma geleneğimizle
tanınmış bir milletiz. Bu yüzden Afrika’da
yaşanan açlık ve sefalete karşı kayıtsız
kalamayız. Bu yüzden de ülke genelinde
başlatılan yardım seferberliğine Ayvalık
Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak
katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz”
açıklamasında bulundu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bozan, Afrika
için başlatılan yardım kampanyasına, bugüne
kadar 10 bin TL’lik destek verildiğini ifade etti. 

Bozan, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB
tarafından ülke genelinde başlatılan yardım
kampanyasının, yardımlaşma ve dayanışma
açısından son derece
önemli olduğunu
belirtti.

Bozan, Afrika’da son
60 yılın en büyük
kuraklık ve açlık
sorununun yaşandığını
ifade ederek, “Afrika’nın
feryadını tüm insanlık
olarak duymalıyız.
Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde,
milyonlarca insanın bizim desteğimize ihtiyacı
var. Birliğimiz TOBB’un açtığı yardım
kampanyasına üyelerimiz ve vatandaşlarımızın
desteğini bekliyoruz” dedi.

Bingöl TSO 10 bin TL
yardım topladı

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO ) Yönetim Kurulu Başkanı
Kurtul Özel, Afrika’daki kuraklık yüzünden yaşam mücadelesi veren
insanlar için tüm üyeler ve vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.
Özel, yaptığı açıklamada, TOBB’un başlatmış olduğu kampanyaya
destek vermek için harekete geçtiklerini, Afrika’da açlıkla pençeleşen
insanlara yardım için duyarlı insanların desteğini beklediklerini belirtti.
TOBB'un, Afrika'daki açlık felaketi için 1 milyon lira bağışta bulunarak
yardım kampanyası başlattığını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

“Afrika’da, milyonlarca insan açlık ve sefaletle pençeleşiyor.
Afrika’da neredeyse yüzyılın kuraklığı yaşanıyor. Artvin TSO olarak üyelerimiz nezdinde
elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Duyarlı ve necip halkımızdan bu kampanyaya
destek olmalarını bekliyoruz.” 

TOBB ve Diyanet İşleri
Başkanlığı ile ortaklaşa
düzenlediği “Afrika'ya Yardım Eli”
kampanyasına Balıkesir’den de
destek geldi. Balıkesir Sanayi
Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve
Balıkesir Ticaret Borsası
tarafından üyelerinin katkısıyla
toplanan yaklaşık 100 bin TL
tutarındaki 4 kamyon dolusu un,
yağ, tuz, makarna ve bisküvi
Afrika’ya gönderilmek üzere yola
çıkarıldı. İstanbul Ambarlı
Limanı’na gönderilen gıda yardımı gemi ile Afrika’ya gönderilecek.

Afrika'ya yardım konvoyunu uğurlamaya Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail
Ok, Balıkesir SO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kula, TO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Yavuz ve TB Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula ile İl Emniyet Müdürü Ömer
Aydın katıldı. Katılımcı odalar adına bilgi veren Balıkesir TB Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Kula, 2-3 gün gibi kısa sürede tamamen üyelerinin katkısıyla toplayabildikleri
yardımın şimdilik bu kadar olduğunu söyledi. Kula, “İnsanlık dramı yaşanan Afrika’ya
yardım için başlatılan kampanyanın Balıkesir ayağında son üç günde biz de Balıkesir SO,
Balıkesir TO ve Balıkesir TN olarak üyelerimizden un, yağ, tuz, makarna ve bisküvi olmak
üzere Balıkesir halkı olarak bu insanlık dramına karınca kararınca, çorbada tuzumuz
olsun düşüncesiyle 4 kamyon hazırladık. Bu daha önceden planlanan bir organizasyon
olsaydı daha yüksek katılım olurdu. Ancak son 2-3 günde olması hasebiyle yaklaşık 100
bin TL seviyesinde ayni yardım oldu” dedi.

Balıkesir’den yola çıkan ayni yardım
İstanbul Ambarlı Limanı’na gönderildi

Ayvalık TO
Afrika’ya yardım
kampanyasına katıldı 

Afrika açlık ve sefaletle pençeleşiyor…
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