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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Keyik ve Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı
Baki Varol, TOBB’un Afrika’ya yardım kampanyası için açılan hesap
numarasına 20 bin TL yatırdıklarını açıkladı. 

Burdurlu iş insanlarına Afrika’ya yardım kampanyasına katkı
çağrısında bulunan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Keyik, başta
çocuklar olmak üzere bugün Afrika’da 40 milyonun üzerinde insanın,
insanlık tarihinin en büyük açlık felaketi ile karşı karşıya olduğuna
dikkati çekti ve kampanyaya 10 bin lira ile destek verdiklerini söyledi.

Burdur TSO ve Burdur TB Afrika’ya
20 bin TL yardım yaptı

Denizli Ticaret
Odası (DTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet
Özer, Denizli Sanayi
Odası (DSO) Meclis
Başkanı Mehmet
Tosunoğlu ve Denizli
Ticaret Borsası (DTB)
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili,
düzenledikleri ortak basın toplantısında yardım
çağrısında bulundular. 

TOBB’a bağlı sivil toplum örgütlerinin tüm
ülkede Afrika’ya yardım için seferber olduğunu
belirten ve ortak basın açıklamasını okuyan DTO
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, herkesi son
60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Afrika
için başlatılan yardım seferberliğine katılmaya
davet etti.  Her geçen gün açlık nedeniyle çocuk
ölümlerinin yaşandığı ülkelere mutlaka yardım
elinin uzatılması gerektiğine değinen Özer,
“Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun
olarak yaşandığı bu mübarek Ramazan ayında,
Afrika’ya TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ortaklığında bir yardım kampanyası
başlatılmıştır” açıklamasını yaptı. 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) ile Ticaret Borsası, Afrika'daki
açlık ve kuraklık tehdidinin
yaralarının sarılabilmesi amacıyla
yardım kampanyası başlattı. TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal ile Ticaret Borsası
Başkanı Ömer Güney yaptıkları ortak
açıklamada görüşlerini şöyle dile
getirdi:

“Sefalet içinde ıstırap çeken on binlerce
çocuk, kadın ve yaşlıya karşı hem tarihten gelen
sorumluluğumuzun ve insanlığın gereği olarak
Afrika’daki insanlara yardımda bulunmak
gerekmektedir. Bu kapsamda TOBB tarafından

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte
bir yardım kampanyası
başlatılmıştır. 2004 yılında
Endonezya'nın Sumatra ve Java
adalarında yaşanan tsunami
felaketinde ve 2005 ile 2010
yıllarında Pakistan'da meydana
gelen deprem ve sel
felaketlerinde, nakdi yardımda
bulunan Türk iş dünyası, şimdi de

Afrika halkının yanında yer alarak, acılarını
paylaşacak ve destek olacağından hiç şüphemiz
bulunmamaktadır.”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), açlık tehlikesi yaşayan
Afrika ülkelerine 250 bin TL yardımda bulunma kararı aldı.
Konuyla ilgili konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Sönmez, TOBB’un başlattığı “Afrika’ya Açlık Felaketine Yardım”
kampanyasına destek vermenin bir insanlık görevi olduğunu
söyledi. 

Sönmez, 40 milyonun üzerinde insanın açlık tehlikesiyle
karşı karşıya kaldığı felaket konusunda tüm kurumların seferber 
olması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı Afrika ülkelerinin son 60
yılın en büyük kuraklığını yaşadığı ve bu kuraklığın başta çocuklar

olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği tüm kamuoyunca bilinmektedir. Açlık
tehlikesi yaşayanlara her türlü yardım ve desteği sağlamalıyız” diye konuştu.

Yaşadığı kuraklık ve açlık felaketinin ardından Türkiye’nin yardım seferberliği
başlattığı Afrika’ya, bir elde Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Çarşamba
Ticaret Borsası’ndan (ÇTB) uzandı.

Çarşamba TSO her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarını iptal ederek,
kadın, erkek, çocuk 40 milyon insanın, açlık nedeniyle ölüm sınırında yaşadığı ve her
gün yüzlercesinin hayatını kaybettiği Afrika’ya, yardım yapma kararı aldı.

Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli yaptığı açıklamasında, “Yaklaşık
10 yıldan beri düzenli olarak tüm üyelerimize iftar yemeği vermekteydik. Ancak, bu yıl
televizyonlardan izlediğimiz, Afrika’da ki açlık ve sefalet görüntüleri karşısında, kayıtsız
kalamazdık. Yönetim Kurulumuz Ramazan ayında vermeyi planladığı, iftar yemeklerini
iptal ederek, yemeklere ayrılan bütçeyi, TOBB’un
başlatmış olduğu kampanyaya, aktarma kararı
almıştır. Elbette ki dostlarımızla ve üyelerimizle
yenilen iftar yemekleri, kardeşlik ruhunu
pekiştirmek açısından çok önemlidir. Fakat
Afrika’da yaşanan bu dram karşısında, yardım
yapmak ve oradaki insanlara yalnız
olmadıklarını hissettirmek ise çok daha
hayırlıdır” ifadesini kullandı.

Çarşamba TB Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım Yılmaz da Afrika’da yaşanan insanlık
dramı ile ilgili olarak tüm halkımızdan destek
çağrısında bulunurken, “40 milyona yakın
insanın açlık yüzünden ölümle karşı karşıya
geldiği Afrika’da yaşanan bu insanlık dramına
seyirci kalmamız mümkün değil” dedi.

Çarşamba TSO ve Çarşamba TB’den
Afrika’ya yardım seferberliği 

Bursa TSO Afrika’ya 250 bin TL
yardım kararı aldı 

Çorum’da yardım çağrısı

Denizli’den ortak
destek: “Afrika halkının
acılarını paylaşmalıyız”
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Didim Ticaret Odası (TO) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Döver,
Afrika’da yaşanan drama duyarsız kalmanın bir insanlık ayıbı
olduğunu belirterek, TOBB’un önderliğinde başlatılan yardım
kampanyasına başta oda ve borsa üyeleri ile birlikte tüm duyarlı
vatandaşların katılması gerektiğini belirtti. Afrika’da insanların,
özellikle çocukların, kuraklığın da etkisiyle kronik açlık tehlikesi
ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Döver, “Afrika’da yaşamaya
çalışan insanlara bu zor günlerinde yardım etmemiz boynumuz
borcudur. Afrika’ya oda olarak hem üyelerimizle, hem de isteyen vatandaşlarımızca
yardım elinin uzatılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Didim, Afrika’ya yardım seferberliğine
katılma çağrısında bulundu

TOBB’un Afrika’da yaşanan açlık felaketiyle
ilgili olarak başlattığı yardım kampanyasının
ardından Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB)
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin
Akyıl, iş dünyası ve hayırsever
vatandaşlara seslenerek herkesin
Afrika’ya yardım etmesi
gerektiğini söyledi. 

Somali, Etiyopya, Kenya,
Eritre, Tanzanya, Uganda ve
Burundi’de yaşanan insanlık
dramı karşısında herkesin birlik
ve beraberlik içerisinde olması
gerektiğini vurgulayan Akyıl,
sefalet içinde ıstırap çeken on binlerce çocuk,
kadın ve yaşlıya karşı insanlığın gereği olarak
yardımda bulunmak gerektiğine dikkat çekti.
Akyıl, “Diyarbakır ve bölgede bulunan gerek iş
insanlarımız gerekse hayırsever
vatandaşlarımızda bu yardım kampanyasına
destek verip, Afrika’da yaşananlara karşı kayıtsız
kalmamalıyız. DTB olarak tüm sivil toplum
kuruluşlarını, bölge iş insanlarını ve hayırsever
vatandaşlarımızı, hayırseverlerimizi karınca
kararınca herkesi Afrika’ya destek vermeye
çağırıyorum” ifadesini kullandı.

Diyarbakır TB’den
Afrika’ya yardım çağrısı 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Afrika'daki açlık ve
kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi amacıyla
yardım kampanyası başlattı. TOBB’un Türk iş dünyasını
temsilen bütün oda ve borsalar adına yaptığı 1 milyon
liralık maddi desteğe katılımın yanı sıra İzmir'deki

kampanyayı da 10 bin lira ile başlatan EBSO,
sanayicilere de destek çağrısı yaptı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,
21. yüzyılın bu döneminde başta çocuklar
olmak üzere 40 milyona yakın insanın
kuraklığın etkisiyle kronik açlık yüzünden
tehlikede olduğunu belirtti. Yorgancılar, “Son
60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Afrika
halkının yanında yer almak ve destek olmak

amacıyla İzmir’den de bir yardım kampanyası
başlatıyoruz. Sanayici ve iş insanlarımızın katkılarını
bekliyoruz” dedi.

Yorgancılar, Türk milletinin tarih boyunca
yardımlaşma ve paylaşma geleneği ile tanınmış büyük bir
millet olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden de Afrika’da
yaşananlara karşı kayıtsız kalmamalıyız. Çok zor şartlar
altında hayatta kalma mücadelesi veren Afrika halkını
unutmayacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getireceğiz” diye konuştu.

EBSO üzerine düşen
sorumluluğu yerine
getireceğini açıkladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Düzce Ticaret Borsası (TB)
TOBB’un başlattığı Afrika’ya yardım kampanyası için üyelerine çağrıda
bulundu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Büyük, Düzce Ticaret
Borası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce TSO Yönetim
Kurulu Başkan vekilleri Bahri Bakan ve Selahattin Esen ile Düzce TSO
Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Albayrakoğlu katıldığı basın
toplantısı yapıldı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Büyük,
Afrika’da açlık felaketiyle karşı karşıya olanlar için TOBB tarafından

başlatılan yardım kampanyasını üyelerine duyururken, yardım çağrısını yineledi.
Büyük, Düzce sanayicisinin konuya sessiz kalmayacağını belirterek, “4 bine yakın sanayici

ve iş insanına buradan sesleniyoruz. Ben inanıyorum ki Düzce’deki iş insanları da kampanyaya
sahip çıkarak az ya da çok katkı sağlayacaklar” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Ticaret
Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Yardımcı, açlık ve yoksulluğun pençesinde zorlu
yaşam mücadelesi süren Afrika ülkelerinde yaşayan
insanlara yardım çağrısında bulunarak, “Tüm
Edirneli hayırsever iş insanlarına sesleniyor ve
katkılarını bekliyoruz” dedi. Yardımcı, yaptığı
açıklamada, Afrika halkının yanında yer almak, acılarını paylaşmak ve destek
olmak amacıyla TOBB tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yardım
kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Edirne Sanayi ve Ticaret Odası (ETSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Cemil Güler, “Kuraklık ve açlığın pençesinde
can çekişen çocuk, kadın ve yaşlı Afrika halkına el
uzatmak, biz sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen
kutsal bir görevdir” açıklamasında bulundu. Güler,
yaptığı açıklamada, TOBB’un açlık felaketiyle karşı
karşıya kalan ülkelere gerekli maddi yardımın ve
desteğin sağlanması amacıyla 1 aylık süreyle sınırlı
olmak üzere yardım kampanyası düzenlediğini

anımsatarak, “Bu kampanyaya tüm oda ve borsalar ile bunların üyeleri ve arzu
eden vatandaşlarımız katılabilecekler” dedi.

Düzce TSO ve TB’den Afrika için çağrı

Edirne TB Edirneli hayırseverlerin
katkılarını bekliyor

Açlığın pençesindeki Afrika 
halkına el uzatmalıyız



18 EKONOMİK FORUM l Temmuz 2011

KAPAK

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Elazığ
Ticaret Borsası( ETB) Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali Dumandağ,
Elazığ Ticaret Odası
(ETO) Meclis Başkanı
Nuri Önal ile meclis
üyelerinin de katıldığı
toplantıda Afrika
ülkelerine yardım
çağrısı yaptı. ETSO
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ, dünyanın

en fakir kıtasının Afrika olduğunu, burada 40
milyonun üzerinde kişinin açlık tehlikesi
yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: 

“Afrika’da bir insanlık dramıyla karşı karşıya
kalındığı kamuoyunca bilinmektedir. Açlık
felaketiyle karşı karşıya kalan Afrika ülkesine
gerekli yardım ve desteğin sağlanması amacıyla
2 bin 860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile
birlikte ve mevzuat hükümleri çerçevesinde 
1 aylık süreyi aşmamak kaydıyla TOBB, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nca yardım kampanyası
düzenlenmiştir. Bu kampanyaya arzu eden tüm
vatandaşlarımız ve tüm üyelerimiz katılabilecek.”

Elazığ’dan Afrika’ya
yardıma davet 

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu
Başkanı Savaş Özaydemir, Afrika kıtasında son 
60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı bölgeye,
ESO olarak 20 bin lira bağışta bulunduklarını
belirtti. Özaydemir, açlık ve kuraklıkla mücadele
eden Afrika'da, başta çocuklar olmak üzere

birçok insanın yaşamının tehdit
altında olduğunu belirterek, bu
durumun Türkiye’de yaşayan
herkesin vicdanını rahatsız
ettiğini söyledi. Böyle bir duruma
seyirci kalamayacaklarını ifade
eden Özaydemir, şöyle konuştu: 

“İmkânlarımız ölçüsünde
yardım yapmayı uygun gördük.
TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu Afrika'ya 1 milyon
liralık ilk nakdi yardımı yaparak, örnek bir hareket
başlattı. 

Oda olarak bizler de bu kampanyanın içinde
20 bin lira ile katılmaya karar verdik. Odamız
tarafından yapılan bu yardım, TOBB tarafından
açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika
ülkelerine ulaştırılacak.”

Eskişehir Sanayi
Odası’ndan 
20 bin TL bağış

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO)
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan, Afrika’da yaşanan insanlık
dramının bir nebze de olsa azalması için ETO olarak 15 bin lira bağışta
bulunduklarını söyledi. 

Karacan, ETO Yönetim Kurulu
üyeleriyle birlikte düzenlediği basın
toplantısında, dünyanın en fakir kıtası
Afrika’da bir insanlık dramı yaşandığını
söyledi. Karacan, “Her üç Afrikalıdan biri
yeteri kadar beslenemiyor. 40 milyondan
fazla insan, kadınlar ve özellikle çocuklar
açlık nedeniyle ölüm tehdidi altında.
Ülkemiz ekonomisinin en tepe örgütü
TOBB bu konuda büyük bir duyarlılık
gösterdi. TOBB olarak 1 Milyon Türk Lirası
bağışlamak suretiyle bir yardım hareketi ve çağrısı başlattı. ETO olarak biz de bu anlamlı
çağrıya cevap veriyoruz. Afrika’da yaşanan bu insanlık dramının bir nebze de olsa azalması
için 15 Bin TL bağışta bulunuyoruz” dedi.

“Eskişehir’in duyarlılığı bununla yetinmeyecektir” diyen Karacan şöyle konuştu: 
“Daha önce gerek ulusal gerek evrensel boyuttaki yardım çağrılarında Eskişehir örnek bir

tutum sergilemişti. Yine aynı duyarlılığı ve dayanışmayı göstereceği kanaatindeyiz. Çünkü
Afrika’daki bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Acılarını paylaşarak, yardım elimizi uzatarak
yanlarında olmalıyız. Ben başta üyelerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti
göstereceğini düşüyorum. Burada olan muhtaçları bir günlüğüne de olsa, evlatlarından,
kardeşinden ayırmayacaklar. Kol kanat gerecekler ve bu iyilik hareketinin bir parçası
olacaklardır. Üyelerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı yardım için açılan Türkiye İş
Bankası AŞ Şubesi nezdindeki ‘TOBB- Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı’ adı altında 4375-
333 numaralı Türk Lirası hesabına yardımda bulunmaya davet ediyoruz.”

Eskişehir TO Afrika’ya 
15 bin lira yardımda bulundu 

Afrika’da yaşanan kuraklık ve açlık nedeniyle TOBB tarafından
başlatılan yardım kampanyasına dâhil olan Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası (FTSO), ilçedeki hayırseverleri yardım etmeye çağırdı.

Somali’deki çocukların yaralarına merhem olmayı hedefleyen FTSO,
üyelerini yardım yapmaya çağırdı. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Arıcan, başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın hayatını tehdit altına
alan açlığa bir nebze de olsa çare olmak istediklerini belirtti. Arıcan
“Odamızca gerekli maddi yardım ve destek sağlanacaktır. Afrika’ya hem
oda ve borsalarımız olarak hem üyelerimizle hem de isteyen
vatandaşlarımızca yardım elinin uzatılması gerekmektedir” dedi.

Gebze Ticaret Odası (GTO), Afrika’da yaşanan kuraklık ve beraberinde yaşanan açlık
sefaletine karşı TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına 100 bin TL yardımda
bulunma kararı aldı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, bölge sanayicilerine seslenerek
duyarsız kalınmaması konusunda çağrıda bulundu. Çiler, bu kapsamda Ramazan ayında
düzenlemeyi planladıkları iftar programlarını da iptal ettiklerini açıkladı. 

Çiler, “Hepimizin bildiği gibi çatı kuruluşumuz olan TOBB, açlık felaketi ile karşı karşıya
kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, ilgili 

mevzuat çerçevesinde, 1 ay süre ile sınırlı bir kampanya düzenlemiştir.
Bu kampanyaya oda ve borsalarımızın yanı sıra iş insanlarımız ve
vatandaşlarımızda destek verebilecektir. GTO olarak, buradan
bölgemizde faaliyet gösteren, bölgemizden geçimini sağlayan iş
insanlarına seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki, bu büyük hayır işinde sizleri
de aramızda görmek istiyoruz. Unutmamalıyız ki, yarının kime ne
getireceği belli olmaz! Bu yüzden bizler, bugün üzerimize düşen
sorumluluğu yerine getirmek zorundayız ve de getiriyoruz” dedi

Yarının kime ne getireceği belli olmaz!

Fethiye TSO iş insanlarına çağrı yaptı
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Konukoğlu,  Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Aslan ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tiryakioğlu, yaptıkları ortak
açıklamada, Gaziantepli sanayici ve işadamlarını, TOBB’un,
Diyanet İşleri Başkanlığı ile başlattığı yardım kampanyasına nakdi yardımda bulunmaya
çağırdı. Yapılan ortak açıklamada, TOBB’un başlattığı “Afrika’ya Açlık Felaketine Yardım”
kampanyasına destek vermenin bir insanlık görevi olduğu belirtildi. Odalar olarak daha
önce yapılan yardım çağrısına Gaziantep iş dünyasının duyarsız kalmadığı belirtilen
açıklamada, “Bu çağrı kapsamında Sanko Holding başlatılan kampanyaya 250 bin TL
yardımda bulundu. Odalar olarak bizlerde 100 bin TL ile bu kampanyaya destek
veriyoruz. Yapılan bu yardımlar, TOBB tarafından Afrika ülkelerine ulaştırılacak.
Amacımız bu yardımların artması ve Gaziantep’in bu konuda da Türkiye’ye örnek
olmasıdır” denildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan daha sonra yaptıkları açıklamada açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine 50’şer

bin TL’lik katılımlarla toplam 100 bin TL
yardımda bulunma kararı aldıklarını belirtti.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Tiryakioğlu ise yaptığı açıklamada,50 bin
TL’nin dışında Ramazan ayı içerisinde üyelerine
yönelik düzenlenen iftar yemeklerini de iptal
ederek, iftar organizasyonu için ayrılan 35 bin
TL’yi de Afrika’daki insanların yaşadığı drama
bir parça da olsa yardımcı olmak adına
gönderdiklerini söyledi. 

Gaziantep iş dünyasından
örnek bir duyarlılık bekliyor

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO),
Afrika’ya yardım kampanyasına 5 bin lira bağışta
bulundu. GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Akçay, yaptığı açıklamada, Somali, Etiyopya,
Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi'de
büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.
Akçay, 21. yüzyılda 40 milyona yakın insanın,
özellikle çocukların kuraklığın
etkisiyle kronik açlık tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu
vurgulayarak, konuşmasını şöyle
sürdürdü:

“Somali, Etiyopya, Kenya,
Eritre, Tanzanya, Uganda ve
Burundi, Doğu Afrika’nın en yoksul
ve en az gelişmiş ülkeleri.
Neredeyse çeyrek yüzyıldır devam
eden ve son zamanlar daha da
genişleyen iç savaşlar, bu ülkelerin kaynaklarını
büyük ölçüde tahrip etmiştir. Türkiye olarak bu
bölgeye Osmanlı’dan gelen ve 3 asırdan uzun
süren bir yakınlığa, tarihi birliğe sahibiz.
Dolayısıyla  bizlere düşen bir görev bulunuyor.
Sefalet içinde ıstırap çeken on binlerce çocuk,
kadın ve yaşlıya karşı hem tarihten gelen
sorumluluğumuzun ve insanlığın gereği olarak
yardımda bulunmak gerekmektedir.”

Gümüşhane TSO 
5 bin TL bağışta bulundu

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Kamil Arslan, Somali, Etiyopya,
Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de
yaşanan açlık felaketinin günümüzde
milyonlarca insanı tehdit ettiğini ifade ederek, 
5 milyon Somalilinin açlık, susuzluk, yoksulluk ve
akabinde de salgın hastalıklarla mücadele
ettiğini söyleyerek şöyle şu açıklamayı yaptı: 

“Neredeyse çeyrek yüzyıldır devam eden ve
son zamanlarda daha da genişleyen iç savaşlar,

bu ülkelerin kaynaklarını büyük
ölçüde tahrip etmiştir. Buradaki
insanlar büyük bir dram yaşarken,
dünyanın birçok ülkesinde
zenginlik ve israf devam ediyor ve
dünya bu insanların çektiği acıya
sessiz kalıyor. Bu insanlara yardım
elimizi uzatmalıyız.”

TOBB’un bu kampanyaya
katılarak öncülük etmesi ve

toplumun sosyal sorumluluk bilincine sağladığı
katkı nedeniyle başta TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm TOBB Yönetim
Kurulu’na ve camiaya teşekkür eden Arslan,
Iğdır’ın da aynı bilinç ve sorumlulukla üzerine
düşeni yapacağına dair inancının tam olduğunu
vurguladı. 

Iğdır TSO’dan Afrika’da
yaşanan drama el uzatıyor

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Meclisi, TOBB ve Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek
olma kararı aldı. ITB Yönetim Kurulu, Meclisin aldığı bu karar
doğrultusunda Somali’ye yapılacak yardım miktarını belirleyecek.

ITB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, açlık felaketi
yaşayan Somalililer için başlatılan kampanyaya destek olacaklarını
belirterek, kampanya kapsamında ITB’ye yakışan miktarda nakdi
yardımın TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan
hesaba yatıracaklarını ifade etti. Adar, tüm ITB üyelerini bu

kampanyaya destek vermeye davet etti. Adar, ekmeğini Somali’deki vatandaşlarla
paylaşmak isteyenlerin Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne başvuruda
bulunabileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
(TOBB) Afrika'da yaşanan açlık felaketine karşı başlattığı yardım
kampanyası hakkında üyelerini bilgilendirerek, destek çağrısında
bulundu. 

İSO’dan yapılan açıklamada, “Bu yıl, dünyanın en fakir kıtası olan
Afrika'da 60 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor ve 40 milyon insan, özellikle de çocuklar,
açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Bir ay sürecek olan kampanyaya katılım için
Türkiye İş Bankası AŞ TOBB Şubesi nezdindeki ‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı’na
(IBAN numarası TR88 0006 4000 0014 3750 0003 33) nakdi yardım yapılabilecek” denildi.

İstanbul SO üyelerini
Afrika’ya yardıma çağırdı

Isparta TB Somali’ye 
nakdi yardım kararı aldı 



20 EKONOMİK FORUM l Temmuz 2011

KAPAK

İzmir Ticaret Borsası (İZTB)
Afrika’da açlık tehdidiyle karşı
karşıya bulunan 40 milyon insana
yardım eli uzatılması için başlatılan
kampanyalara destek olma kararı
aldı. TOBB tarafından başlatılan
yardım kampanyasına 5 bin lira
vererek katılan İZTB, ayrıca Sabah
Gazetesi tarafından açılan bağış
kampanyasına da 5 bin liralık katkı
sağladı. 

İZTB iştiraklerinden Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) da,
iki kampanyaya toplam 30 bin lira
bağış yaparak Afrika’daki açlıkla
savaşa katıldı. İZTB ve VOB Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iki kurumun yaptığı toplam bağışın 40 bin lirayı
bulduğunu belirterek, şöyle konuştu: 

“Dünya 21. yüzyılı yaşarken Afrika’da ne yazık ki karanlık çağ koşulları hüküm
sürüyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vurguladığı gibi, 300 yıl boyunca tarih
birliği yaptığımız bu coğrafyadaki insanlık dramına kayıtsız kalamazdık. Bizler tarihimiz
boyunca yardımlaşma ve paylaşma geleneğimizle tanınmış bir milletiz. Yaptığımız
yardımların, Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de açlıkla
pençeleşen 40 milyonu aşkın insana can suyu olmasını diliyoruz. Bu vesileyle, çağdaş
dünyayı Afrika’daki bu insanlık dramını sonsuza kadar bitirecek önlemler almaya davet
ediyoruz.”

TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kıtlık ve
kuraklık felaketi yaşayan Afrika için başlattığı
destek çağrısına ilk yanıt İstanbul Ticaret
Odası’ndan geldi. İTO Yönetim Kurulu, Doğu

Afrika’ya 300 bin TL maddi
yardımda bulunmayı
kararlaştırdı. 

TOBB Yönetim Kurulu
başkan Yardımcısı ve
İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Yalçıntaş,
Türkiye İş Bankası TOBB

Şubesi’nde açılan “TOBB-
Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı”na üyelerinin
katkılarını beklediklerini ifade etti. Yalçıntaş,
“Kim, bir Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını
karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını giderir” Hadis-
i Şerîfini hatırlatarak, Doğu Afrika ve Somali’ye
yapılacak yardımların, milyonlarca can
kurtaracağını belirtti.

İTO, geçen sene ağustos ayında yaşanan sel
felaketi sonrasında da Pakistan halkına 500 bin
TL yardımda bulunmuştu.

Afrika’ya yardım
kervanına, 
İTO’da katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO),
Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Halil Öztosun
yaptığı açıklamada, Somali’de yaşanan açlık ve
sefaleti görmezlikten gelemeyeceklerini
belirterek 5 bin TL yardımda bulunduklarını
söyledi. Öztosun, “Dünya’nın en fakir kıtası olan
Afrika ülkelerine özellikle Somali ve diğer fakir
ülkelerde 40 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı
karşıya kaldı. Ramazan ayı münasebetiyle
Somali’de açlık içinde yaşayan insanlara Türkiye
tarafından yardım talebi var. TOBB bu konuda bir

misyon üstlendi. Üyelerimizden
Somali’ye ayni ve nakdi yardım
talep ediyoruz. Sıvı yağ, toz
şeker, un, makarna, süt tozu,
bebe bisküvisi, buğday yarması,
tuz ve çocuk maması
yardımlarında bulunulabilecek.
İnsanlarımızın günlük olarak bir
ekmek parası tasarruf ettiklerini
düşünürsek, bu da bir senede

365 TL yardım demektir ve oradaki insanların çok
rahat karnını doyurabiliriz. Herkes bu şekilde işin
ucundan  tutarsa Somali’deki insanlar da açlık
içinde yaşamazlar” dedi.

Afrika’da insanlar
açlık içinde
yaşamasınlar… 

İzmir TB ve VOB’dan Afrika’ya 
yardım kampanyasına destek 

Kastamonu Ticaret Borsası (TB), Türkiye’nin Afrika’da yaşanan açlık ve çeşitli sağlık
sorunları nedeniyle başlattı yardım kampanyasına destek verdi.

Kastamonu TB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, “Afrika’da yaşananlara sadece seyirci
kalmak, her an büyük insanlık ayıbının içerisine doğru sürüklenmekten başka bir şekilde ifade
edilemez. Kastamonu TB olarak bu gidişe seyirci kalmayıp, Afrika ülkeleri için her türlü yardım
ve desteğin katılımcılarından olmayı kendimize, ülkemize ve Afrika’daki kardeşlerimize bir
borç bildik. Dolayısıyla TOBB başkanlığında düzenlenen yardım kampanyasına Kastamonu TB
olarak bin TL’lik nakdi yardım ile destek veriyoruz. Bunun yanı sıra Kastamonu TB Meclis
üyeleri de 100’er TL’lik yardımda bulunarak kampanyaya destek verdiler. Bu ve bunun gibi
kampanyalar, bağışlar devam ederken Bakanlar Kurulu tarafından bundan sonra kurumlar ve
Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılacak yardımların vergi matrahından
düşürülmesi kararının alındığı kamuoyuna duyuruldu. Kastamonu TB olarak hükümetimizin
almış olduğu bu yerinde kararın kurum ve kuruluşları yardıma teşvik anlamında olumlu
yönde etkileyeceğini düşündüğümüzü belirtmek isteriz. Sonuç olarak vatandaş, millet, devlet
ve en önemlisi insan olarak Afrika’da yaşanan bu drama seyirci kalmamalı, elimizden
geldiğince, imkânlarımız elverdiğince, küçük-büyük ayırt etmeksizin yardım ve bağışlarımızı
yapmalıyız. Gereken hassasiyetin gösterilmesini Kastamonu TB olarak tüm üyelerimizden ve
duyarlı halkımızdan rica ederim” dedi.

Kastamonu TB nakdi yardımda bulundu 
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Kırklareli Ticaret
Borsası (TB) Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan
Altıntel, Afrika’da açlıktan
binlerce insanın ölmesine
seyirci kalamayacaklarını
ifade ederek, iş insanlarını
yardım kampanyasına
katılmaya davet etti.
Altıntel, Kırklareli TB’de
düzenlediği basın toplantısında, Afrika’daki açlık
felaketi için yurt çapında başlatılan yardım
kampanyalarına Kırklareli’nin hazır olduğunu
söyledi.

TOBB’un Afrika’daki açlık felaketi için
başladığı yardım kampanyası hakkında bilgi
veren Altıntel, TOBB’un kampanya için 1 milyon
TL bağışta bulunduğunu, Türkiye genelindeki
360 oda ve borsanın da gücü oranında bağışta
bulunarak, kampanyaya katılacağını belirtti. 

Altınel, Kırklareli’nde iş insanlarına, esnafa ve
toplumun tüm kesimlerine Afrika’da yaşanan
trajediyi anlatmak için bir araya geldiklerini
anlattı.

Kırklareli TB:
“Açlıktan ölenlere
seyirci kalamayız” 

TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortaklaşa
başlattığı Afrika'ya yardım kampanyasına
Kayseri’den ilk destek geldi. Kayseri Sanayi Odası

(KAYSO) üyeleri tarafından ilk etapta
150 bin TL’lik maddi destek, ilgili
birimlere ulaştırıldı. Konu hakkında
açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Boydak, KAYSO,
Kayseri TO ve Kayseri TB olarak,
üyelerine maddi destekte
bulunmaları konusunda çağrıda
bulunduklarını hatırlattı. Boydak,

“Ben öncelikle iş dünyasının verdiği desteğe
peşinen teşekkür ediyorum. TOBB’un bir milyon
TL ile başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor.
Kayserimizden ilk etapta İstikbal AŞ’den 50 bin TL,
Boytaş AŞ’den 50 bin TL, Has Çelik ve Halat
Sanayisi’nden 50 bin TL olmak üzere 150 bin TL’lik
bir yardım toplamış bulunmaktayız” dedi.

Kampanyaya destek konusunda diğer
üyelerin de harekete geçtiğini açıklayan Boydak,
Türk insanının yardım severlik özelliğinin bu
kampanya ile bir kez daha ön plana çıkacağını
sözlerine ekledi.

KAYSO üyelerinden
Afrika’ya ilk yardım
150 bin TL 

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Ünlü ortak açıklama yaparak TOBB’un başlatmış olduğu yardım
kampanyası çerçevesinde Somali'ye yardım yapacaklarını belirtti.

Odalar adına açıklamayı yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, TOBB ve
Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak, “KTO,
KAYSO ve KTB 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 Kayserili hemşehrilerimizden
beklemekteyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeli, Kayseri iş dünyası olarak
Ramazan ayının rahmet ve bereketini, Afrika’ya yardım elimizi uzatarak göstereceğimizden
şüphemiz yoktur” dedi.

Kırşehir Ticaret Borsası (TB), açlık çeken Afrika ülkeleri için başlatılan
kampanya çerçevesinde TOBB'un açtığı banka hesabına 20 bin lira yatırdı.
Kırşehir TB Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz, yaptığı açıklamada,
dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40 milyonun üzerinde insanın açlıkla
karşı karşıya kaldığını, her üç Afrikalıdan birinin yetersiz beslendiğini belirtti.
Doğu Afrika ülkelerinde son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını vurgulayan Yavuz,
“Kuraklık, başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit etmekte. Afrika bir
insanlık dramıyla karşı karşıyadır. Felaketle karşı karşıya kalan Afrika’ya gerekli maddi
yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla TOBB tarafından yardım kampanyası düzenlendi.
Bu kampanyaya Kırşehir TB olarak biz de 20 bin lira yardımda bulunuyoruz” dedi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO), TOBB tarafından Afrika kıtasında yaşanan
açlık felaketine destek olabilmek amacıyla, Türkiye genelinde 365 oda ve borsa, bunların
üyeleri ve arzu eden vatandaşların katılımına açık bir yardım kampanyası başlatıldığını
duyurdu.

Açıklamada, 40 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, her üç Afrikalıdan
birinin yetersiz beslendiği, son 60 yılın en büyük kuraklığının
yaşandığı Doğu Afrika ülkelerindeki bu durumun, çocuklar başta
olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği anımsatıldı. İslam
dünyası açısından mübarek bir ayda gerçekleştirilecek bu
yardımlarda, israfı önlemek açısından aşağıdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir."

Kütahya TSO “Yardım kampanyasına
katılın” çağrısı yaptı

Kayseri kampanyaya gereken
hassasiyeti gösteriyor

Kırşehir TB, kampanya 
hesabına 20 bin lira yatırdı
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