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Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,
Somali’ye yardım çağrısında bulundu. Somali’de insanların bir insanlık dramı
yaşadıklarını ifade eden Büyükhelvacıgil, “Somali’de Müslüman
kardeşlerimiz açlıkla mücadele ediyor. Dünyanın neresinde olursa olsun,
daima yardımseverlikte cömert davranan insanımız Somali’deki drama da
sessiz kalmayacaktır. Herkes kendi imkânları ölçüsünde, kuraklık nedeniyle
açlık ve sefaletle mücadele eden Somali halkına yardım etmeli.  İçinde
bulunduğumuz rahmet ve bereket ayında, ihtiyaç sahibi olan insanlara

yapılan yardımlar, Allah’ın rahmetiyle daha da bereketlenecektir” dedi. 

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu
Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ile birlikte bir basın
toplantısı ile duyurdukları TOBB-Afrika Açlık
Felaketi Yardım Hesabı’na destek vermeleri
kapsamında, KTB üyelerine ve sivil toplum
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım çağrısında

bulundu.
Konya’nın tarih

boyunca çok sayıda
medeniyete ev sahipliği
yaptığını belirten Kaleli,
“Binlerce yıllık bu süreçte
Konya’da pek çok şey
değişti. Ancak Konya’nın
hayırsever ruhu asla

değişmedi. Konya’nın en büyük özelliği
cömertliği ve hayırseverliğidir. Yardımlaşma ve
dayanışmanın çok daha fazla yaşandığı ve
hissedildiği mübarek Ramazan ayında,
hemşerilerimizin, Somalili kardeşlerimize yardım
elini en kuvvetli şekilde uzatacağına inanıyorum.
Afrika halkının yanında yer almak, acılarını
paylaşmak ve destek olmanın tam zamanıdır”
şeklinde konuştu.

TOBB tarafından, Afrika’da yaşanan açlık felaketi
için başlatılan yardım kampanyasına, Kütahya
Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Altınkaya destek
çağrısında bulundu.
Altınkaya, yaptığı
açıklamada, “Afrika’da
yaşamaya çalışan
insanlara bu zor
günlerinde yardım
etmemiz boynumuzun
borcudur” ifadesini
kullandı.  KÜTBO olarak
Afrikalılar için başlatılan kampanyaya destek
olacaklarını, Borsa Yönetim Kurulu’nun aldığı
karar kapsamında nakdi yardımda
bulunacaklarını belirterek, bunun yanı sıra borsa
üyelerinin ve tüm Kayserililerin gereken
duyarlılığı göstererek her zamanki yardım
severliliklerini bir kez daha göstereceklerine
inancının tam olduğunu belirtti. Altınkaya,
yardım etmek isteyenlerin, Kütahya Ticaret
Borsasının 223 30 43 numaralı telefonu arayarak
bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

Kütahya TB her
zamanki duyarlı
tavrını sürdürüyor

Afrika’ya yardım kampanyası için Konya Ticaret Odası (KTO) da
çağrıda bulundu. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı
açıklamada şu duyuruyu yaptı:  

“Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40 milyonun üzerinde
insanın kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, her üç Afrikalıdan birinin yetersiz
beslendiği, bu yıl Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşadığı, özellikle
Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de de etkisini gösteren bu
kuraklığın başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği hepimizce
bilinmektedir. Derin üzüntüsünü hissettiğimiz bu topraklarda yaşanılan felaketlere sessiz
kalamayız. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek
Ramazan ayında tüm işadamlarımızı ve Konyalı hemşerilerimizin yardım kampanyasına
katılmalarını bekliyoruz.” Öztürk, KTO üyelerinin TOBB tarafından açılan banka hesap
numarasına yardımda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

TOBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortaklaşa başlattığı kampanya çerçevesinde,
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Ticaret Borsası (MTB) bu tarihi adıma
destek verme kararı aldı. 

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tahir Kalaycıoğlu ile birlikte bir basın
açıklaması yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yardım
kampanyasına iş insanlarından duyarlılık göstermelerini istedi. Erkoç, “Somali, Etiyopya,
Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi gibi Afrika ülkelerinde son yarım asrın en
büyük insanlık dramı yaşanmaktadır. Çağdaş ve modern bir yüzyıl olarak nitelendirilen
21 yüzyılda Afrika’da her gün onlarca çocuk, kadın ve yaşlı açlıktan yaşamını yitirirken,
resmi rakamlara göre 40 milyondan fazla kişi de açlıktan ölmek üzeredir. Bu asrın son
çeyreğinde iç savaş ile karşı karşıya kalan bu ülkelerin insanları artık bir lokma ekmek ve
bir yudum su bulamaz hale gelmiştir. Asırlardır tarihi yakınlığımız bulunan bu ülkelerde
yaşanan drama seyirci kalmamız mümkün değil. Sefalet içinde olan on binlerce çocuk,
kadın ve yaşlıya yardım etmek bizlerin en önemli görevidir.  MTSO ile MTB üzerine
düşen görevi yerine getirmek
için bu yardım kampanyasını
başlatmış bulunmaktadır.
Tüm Malatyalı iş insanlarına
buradan sesleniyor ve
katkılarını bekliyoruz. Herkesi
Afrika'ya yardıma
çağırıyoruz.” 

Erkoç, MTSO Meclis
üyelerinin 50 bin TL ile sözü
edilen yardım kampanyasına
ilk etapta katıldığını belirtti.

Malatya TSO’dan Afrika ülkelerine
ulaştırılmak üzere 50 bin lira yardım

Afrika halkının yanında
olmanın tam zamanı 

Konya TO iş dünyasını 
Afrika için yardıma çağırdı

Konya SO’dan Afrika’ya destek çağrısı
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Afrika ülkelerinde yaşanmakta olan büyük kuraklık
ve açlık felaketine karşı TOBB tarafından başlatılan yardım
çağrısına destek veren Milas Ticaret ve Sanayi Odası
(MİTSO), üyelerini ve herkesi düzenlediği bir basın
toplantısıyla Afrika ülkelerine yardıma davet etti. 

MİTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Mat,
Muhasip Üye Cuma Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri
Mehmet Yiğit ve Kemal Çimen’in hazır bulunduğu basın
toplantısında Afrika’da yaşanmakta olan insanlık dramına
duyarsız kalmanın bir insanlık ayıbı olduğu belirtilerek
“TOBB’nin önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına başta odamız üyeleri olmak
üzere tüm duyarlı yurttaşlarımızın katılması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Manisa Ticaret ve
Sanayi Odası (MTSO)
ve Manisa Ticaret
Borsası (MTB), TOBB
önderliğinde
başlatılan kıtlıkla
mücadele eden
Afrika’ya yardım
kampanyası
kapsamında oda üyelerini ve hayırseverleri bağış
yapmaya davet etti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar Coşkun ve MTB Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık Özkasap düzenledikleri ortak basın
toplantısında, Afrika’da yaşanan insanlık dramı
için yardım çağrısında bulundu. Dünyanın en
fakir kıtası olan Afrika’da felaketin yaralarının bir
nebze olsun sarılabilmesi için TOBB önderliğinde
yardım kampanyası başlatıldığını belirten MTSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun,
“Son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı
Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda
ve Buruni’de insanların açlık tehlikesi ile karşıdır.
Bu insanlık dramına duyarsız kalmanın bir
insanlık ayıbı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Afrika’daki kuraklık
nedeniyle yaklaşık 40 milyon insanın açlıkla karşı
karşıya kaldığını hatırlatarak, tüm Mersinlileri bu

insanlara yardım etmeye çağırdı.
Aşut yaptığı açıklamada, özellikle

kadın ve çocukların yaşadığı dramın,
büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu
ifade ederek, “Milletimiz en sıkıntılı
anlarında, yokluk zamanlarında bile
çevresinde yaşanan felaketlere duyarlı
davranmış ve uzak yakın ihtiyacı olan
ülkelere ilk giden ve el uzatan

olmuştur. Sefalet içinde ıstırap çeken
on binlerce çocuk, kadın ve yaşlıya karşı tarihten
gelen sorumluluğumuzun ve insanlığın gereği
olarak yardımda bulunmamız gerekmektedir” dedi.

Aşut, Mersin iş dünyasının ve Mersinlilerin bu
konulardaki duyarlılıklarını her zaman gösterdiğini
ve hayırda ön sırada olduğunu vurgulayarak,
“Mersin’in hayırsever iş dünyası, bizi biz yapan bu
hasletlerimizi göstermenin tam zamanıdır. Tüm
Mersinlileri ve Mersin iş dünyasını bu hayırda yer
almaya çağırıyorum. Gelin hep birlikte onlara
elimizi uzatalım” diye konuştu.

Mersin TSO herkesi
duyarlı davranmaya
davet etti

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Baysal, Afrika’da yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulundu.
Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika'da felaketin yaralarının bir nebze
olsun sarılabilmesi TOBB önderliğinde yardım kampanyası başlatıldığını
belirten Baysal, “Son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Somali,
Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Buruni'de insanların açlık
tehlikesi ile karşıdır. Bu insanlık dramına duyarsız kalmanın bir insanlık
ayıbı olduğunu, yaşam mücadelesi veren insanlara yardım etmemizin
boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz. Afrika’ya tüm üyelerimizin
ve hayırsever vatandaşlarımızın yardım ellerini uzatmaları için Marmaris Ticaret Borsası’yla
birlikte ortak bir çağrıda bulunuyoruz.  TOBB olarak, Türkiye İş Bankası AŞ TOBB Şubesi
nezdindeki ‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı’ adı altında 4375-333 numaralı hesaba
üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
“Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı Ramazan
ayında açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım
kampanyasına sanayicilerimizin ve halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, KSO binasında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en fakir
kıtası Afrika'da 40 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek,
onlarının bu durumuna seyirci ve sessiz kalınamayacağını vurguladı.  Özellikle Somali
başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşadığını
dile getiren Zeytinoğlu, bu kuraklığın başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın
yaşamını tehdit ettiğini ve bir insanlık dramıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti. 

Nazilli Ticaret Odası (TO) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Pirinç,
üyelerini Afrika’ya yardım yapma çağrısında bulundu. Afrika’ya Yardım
Kampanyası için ayni ya da nakdi yardım yapmayı isteyenlerin Nazilli
Ticaret Odası’ndan detaylı bilgi alabileceklerini ifade eden Pirinç, bu
güne kadar yapılan yardımların TOBB ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı
ile Afrika’ya teslim edilmeye başlandığını açıkladı. Pirinç, özellikle
Ramazan ayında çok güç koşullar altında hayat mücadelesi veren
Afrika halkının unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Nazilli TO’dan, Yardım
Kampanyası’na katılın çağrısı

Kocaeli SO’dan yardım
kampanyasına katılıma çağrı… 

Manisa TSO ve
Manisa TB yardım
duyurusu yaptı 

Marmaris’te Afrika için yardım seferberliği 

Milas TSO “Afrika’da açlık çekenleri
unutmayalım” çağrısı yaptı
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Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Afrika'da, başta Somali olmak
üzere, Etiyopya, Kenya, Eritre ve Cibuti'yi kasıp kavuran büyük kuraklık ve
neticesinde oluşan açlığın bir insanlık dramına dönüştüğünü açıklayarak
yardım kampanyasını başlattı.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, dünyanın en fakir kıtası
olan Afrika’da 40 milyonun üzerinde insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu vurgulayarak, “Çatı kuruluşumuz olan TOBB, açlık felaketi ile karşı
karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin
sağlanması için anlamlı bir yardım kampanyası başlatmıştır. Bir aylık süre ile
sınırlı olan ‘Afrika Açlık Felaketine Yardım’ adı altındaki kampanyaya öncelikle tüm
üyelerimizi ve arzu eden tüm hayırsever vatandaşlarımızı bu kampanyaya katkıda
bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Ordu TSO da kampanyaya katıldı

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şöhretoğlu, tüm Niksar
iş insanlarından ve tüm Niksar halkından

TOBB’un başlatmış olduğu Afrika’ ya
yardım kampanyasına katılmalarını
istedi. Niksar TSO Yönetim Kurulu’nda
bir karar aldıklarını belirten
Şöhretoğlu, “Kampanyaya ilçemizden 2
bin TL tutarındaki ilk nakdi yardımı
Niksar TSO olarak yapıyoruz” diyerek
şöyle konuştu:

“Afrika’da 40 milyonun üzerinde
insanın, özellikle de çocukların, kuraklığın da
etkisiyle kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya
bulunmaktadır. 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 düşen bir görev bulunuyor. 

Şimdi Afrika halkının yanında yer almak,
acılarını paylaşmak ve destek olmak istedik. Tüm
Niksar iş âlemine ve tüm Niksar halkına
burandan sesleniyor ve katkılarını bekliyoruz.
Herkesi Afrika’ya yardıma çağırıyoruz.”

Niksar TSO “Afrika’daki
duruma duyarsız
kalmayın” çağrısı yaptı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Bakır, TOBB ve
Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte başlatmış
oldukları Afrika’ya yardım kampanyası
doğrultusunda PTSO olarak 5 yüz
lira ile yardım kampanyasını ilçede
başlattıklarını söyledi.

Bakır, Afrika’da yaşanan açlık
tehlikesine Pasinler ilçesi olarak da
duyarsız kalınmaması gerektiğini
ifade ederek, “Bizler, açlık ve
susuzlukla mücadele içine
girerken, çok daha güç koşullar
altında hayat mücadelesi veren
Afrika halkının unutulmaması gerekir. Üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Pasinler
Halkı olarak, Ramazan ayının rahmet ve
bereketini, Afrika’ya yardım elimizi uzatarak
göstermeliyiz” dedi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Turgut Bakır, yardım yapmak isteyen Pasinlerli
hayırsever vatandaşların Türkiye İş Bankası TOBB
Şubesi “TOBB – Afrika Açlık Felaketi Yardım”
hesabına nakdi yardım yapabileceklerini
belirterek, kapmaya ya iştirak edecek olan
vatandaşlara teşekkür etti.

Pasinler’den Afrika’ya
dostluk eli uzandı

Ödemiş Ticaret Odası (TO) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Sevin, oda üyelerine milyonlarca
insanın açlık sorunu yaşadığı Afrika ülkelerine yardım çağrısı yaptı. Afrika’nın son yüzyılın en
büyük felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Sevin, Ödemiş TO olarak Afrika için başlatılan
kampanyalara destek olacaklarını söyledi. Sevin açıklamasında, görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Hepimizin bildiği gibi, dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40
milyonun üstünde insan açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya
kalmakta, her üç Afrikalıdan biri yetersiz beslenmekte, başta çocuklar
olmak üzere binlerce insan bu insanlık dramını yaşamaktadır. Açlık ve
susuzlukla mücadele eden Afrika ülkelerindeki insanların ıstıraplarını
anlamak gerek. Afrika’nın yaralarını sarmak, oradaki insanların acılarını
paylaşmak ve azaltmak için çatı kuruluşumuz TOBB tarafından başlatılan
kampanyayı Ödemiş TO olarak destekliyor ve katkıda bulunmak isteyen
üyelerimizin de desteklerini bekliyoruz.”

Ödemiş TO’dan Afrika’ya yardım çağrısı

Rize Ticaret Borsası (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Afrika
ülkelerinde yaşanan son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık felaketi sebebiyle tüm
duyarlı vatandaşları orada yaşayan insanlarımıza yardım etmeye çağırdı. 

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, TOBB tarafından açlık felaketiyle karşı karşıya
kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla 1 aylık
yardım kampanyası başlatıldığını belirtti. Erdoğan, “TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun 1 milyon TL bağışla başlatmış olduğu bu kampanyaya Rize Ticaret
Borsası olarak bizde 50 bin TL civarında yardımla katkıda bulunduk ve bu yardımların
devam edecektir. Afrika’da insanlar kuraklık nedeniyle ölümün kıyısında. 20 yıldır iç
savaş yüzünden açlık ve yoksullukla yaşam mücadelesi veren Somali halkı, şimdi de
kuraklığın getirdiği kıtlıkta ölümle pençeleşiyor.
Açlıktan Somali nüfusunun yarısı yani 3 milyon 700
bin kişi etkilendi. Bu bölgelerde yaklaşık 310 bin
çocukta akut beslenme bozukluğu tespit edildi.
Dengesiz beslenmeye bağlı beş yaş altı çocuk
ölümlerinin oranı her geçen gün artıyor. Öte yandan
Somali gibi komşuları Kenya, Etiyopya ve Cibuti’de de
alarm zilleri çalıyor. 21. Yüzyılda böylesi bir insanlık
dramına seyirci kalıp orda yaşayan yoksul insanları
kaderlerine mahkûm bırakamayız. Tüm halkımızın,
ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum
kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her
düzeydeki kamu görevlilerinin, biz meslek odalarının
ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım
kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği
vermeye davet ediyorum” dedi.

Rize TB 50 bin TL ile Afrika’ya 
yardımı başlattı
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası (STB)
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır yaptıkları ortak açıklamada,
kuraklık nedeniyle insanlık dramının yaşandığı kara kıta Afrika'ya

yardım için TOBB’un başlattığı kampanyaya destek istedi. 
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bizim de bağlı olduğumuz

TOBB, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve
desteğin sağlanması için anlamlı bir yardım kampanyası başlatmıştır. Afrika ülkeleri için
her türlü yardım ve desteğe her kesimin katkı vermesini diliyorum” diye konuştu. 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ise insanlığın Afrika’da yaşananlara karşı
kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi. 

Samsun’dan drama seyirci
kalınmamalı sesi yükseldi…

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul,
TOBB öncülüğünde Doğu Afrika ülkelerinde
yaşanan kıtlıkla karşı karşıya kalan ülkelere
yardımların artırılması amacıyla başlatılan
kampanyaya SATSO olarak katılacaklarını ifade
ederek şöyle konuştu:

“SATSO üyelerinin
yardımseverliği daha önce de birçok
kez örnek oldu. Son 60 yılın en ağır
kuraklığını yaşayan ve nüfusunun
üçte biri açlık sınırının altında
bulunan, her gün onlarca çocuğun
öldüğü Afrika ülkeleri için her türlü
yardım ve desteğin sağlanacağı
inancıyla bu kampanyayı
başlatıyoruz. TOBB tarafından açtırılan
‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı’ adı
altında hesaba yatırılacak olan miktarlar insanlık
ayıbını bir nebze de olsa örtecektir.”  

Kösemusul, Sakaryalıların kampanya için
yardımlarını esirgemeyeceğine inandığını dile
getirerek, “Sakaryalıların ve üyelerimizin bu
bereketi sağlayacak yardımlarını esirgemeyeceği
inancıyla üyelerimize de buradan çağrı
yapıyorum” dedi. 

Sakarya TSO yardım
kampanyasını başlattı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı
Güven Kuzu, yayınladığı bir mesajla üyelerini
Afrika’ya yardım kampanyasına katılmaya 
davet etti. 

Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika'da 40
milyonun üzerinde insanın açlık tehlikesi ile karşı
karşıya kaldığını belirten Kuzu, “Özellikle 2011
yılında Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en
büyük kuraklığını yaşadığı ve bu kuraklığın başta
çocuklar olmak üzere yüz binlerce insanın yaşamını
tehdit ettiği tüm kamuoyunca bilinmektedir.
Birliğimiz de, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan

Afrika ülkelerine gerekli maddi
yardımın ve desteğin sağlanması
amacıyla 2860 sayılı Yardım Toplam
Kanunu hükümleri çerçevesinde 1 aylık
süre ile sınırlı olmak üzere bir yardım
kampanyası düzenlemiştir. Kampanya
için yardımlar Türkiye İş Bankası AŞ
nezdinde ‘TOBB-Afrika Açlık Felaketi
Yardım Hesabı’ adı altında açılan TR88

0006 4000 0014 3750 0003 33 IBAN
numaralı hesaba yatırılabilecektir. Bu hesapta
toplanan nakdi bağış tutarları 2011/9 numaralı
Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen banka hesap
numaralarına aktarılacaktır” dedi.

Kim bir hayat
kurtarmak istemez?

Son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Somali, Etiyopya, Kenya,
Eritne, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de insanların açlık tehlikesi ile karşı
karşıya olduğunu ifade eden Salihli Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsnü Tuğrul, bu insanlık dramına duyarsız kalmanın bir insanlık
ayıbı olduğunu belirtti, 

Afrika’da 40 milyonun üzerinde insanın, özellikle çocukların,
kuraklığında etkisiyle kronik açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu
vurgulayan STB Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul, “Afrika’da yaşamaya çalışan

insanlara bu zor günlerinde yardım etmemiz boynumuzun borcudur.
Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı bu mübarek Ramazan
ayında, Afrika’ya hem oda ve borsalarımız olarak hem üyelerimizle hem de isteyen
vatandaşlarımızca yardım elinin uzatılması gerekmektedir. Şimdi Afrika halkının yanında yer
almak, acılarını paylaşmak ve destek olmak zamanıdır” dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Ofluoğlu, tüm üyelerini ve vatandaşları, açlık sıkıntısı
yaşayan Afrika ülkelerine yardıma çağırdı.

Ofluoğlu, özellikle bu yıl Doğu Afrika ülkelerinin, son 60 yılın
en büyük kuraklığını yaşadığını, bu kuraklığın başta çocuklar olmak
üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiğini vurgulayarak, “Kısacası bir insanlık dramı
ile karşı karşıyayız. Bu nedenle TOBB, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine
maddi yardım sağlanması amacıyla bir aylık süre ile yardım kampanyası başlattı.
Kampanyaya, birliğe üye oda ve borsalar ile tüm vatandaşlarımız katılabilir. Bu
kapsamda biz de Rize TSO olarak kampanyaya katılacağız” açıklamasında bulundu. 

Rize TSO, Afrika’ya yardım
kampanyasına katılıyor

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Müftülük işbirliğiyle, diğer oda ve
kooperatiflerin desteğiyle Afrika’ya yardım kampanyası başladı.

Silifke TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan ve Müftü Bekir Kaplan,
Oda yönetimi, ilçedeki diğer bazı oda ve kooperatif başkanlarının katılımıyla
yapılan toplantıda, Afrika halkına el uzatılması gerektiği vurgulandı. 

Doğan, “Başta Odamıza kayıtlı üyelerimiz iş insanlarının ve hayırsever
Silifke kamuoyundan bu yardım kampanyasına destek vermelerini
bekliyoruz. Yardım yapmak, yardıma el uzatmak vicdanlı insanların
meziyetidir. Hemşerilerimizin bu meziyete sahip oldukları kanaatindeyiz.
İlçemiz halkını ‘Afrika Açlık Felaketine Yardım Kampanyası’na katılmaya davet ediyoruz.
Televizyonlardan görülen manzara dehşet verici. Bu manzaranın giderilmesi için üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” dedi.

Salihli TB’den duyarsız kalmayalım çağrısı… 

El uzatmak vicdanlı insanların meziyetidir…
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Sivas Ticaret Borsası (TB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
(TOBB) Afrika için başlattığı yardım kampanyasına destekte
bulundu. 

Sivas TB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, her üç
Afrikalıdan birinin yetersiz beslendiğini ifade ederek, bu yıl Doğu
Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşadığını vurguladı. TOBB’un, açlık
felaketiyle karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine maddi yardım ve desteğin sağlanması için
2869 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir ay süreyle sınırlı olmak
üzere yardım kampanyası başlattığını ifade eden Hastaoğlu, Sivas TB Yönetim Kurulu’nun
aldığı karar kapsamında, bu kampanyayı Sivas’ta 5 bin liralık yardımla başlattıklarını söyledi.

Sivas TB, TOBB’un başlattığı 
kampanyaya destekte bulundu

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB
tarafından organize edilen Afrika’daki aç insanlar
için yardım kampanyasını üyelerine ve bölge
kamuoyuna duyurdu.

Siverek TSO açıklamasında,
“Dünyanın en fakir kıtası olan
Afrika’da 40 milyonun üzerinde
insanın açlık tehlikesiyle karşı
karşıya kaldığı, her üç Afrikalıdan
birinin yetersiz beslendiği, özellikle
2011 yılında Doğu Afrika ülkelerinin
son 60 yılın en büyük kuraklığını
yaşadığı ve bu kuraklığın başta
çocuklar olmak üzere binlerce

insanın yaşamını tehdit ettiği, kısacası bir insanlık
dramı ile karşı karşıya kalındığı tüm kamuoyunca
bilinmektedir. Birliğimiz de, açlık felaketi ile karşı
karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi
yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2860
sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu
doğrultudaki mevzuat hükümler, çerçevesinde 1
aylık süre ile sınırlı olmak üzere bir yardım
kampanyası düzenlemiştir. Bu kampanyaya tüm
oda ve borsalarımız ile bunların üyeleri ve arzu
eden vatandaşlarımız katılabilecekler” dedi.

Siverek TSO, Afrika
İçin Yardım
Kampanyası’nı duyurdu 

Sungurlu Ticaret Borsası (TB), TOBB ve
Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde yapılan
Afrika’ya yardım kampanyasına
5 bin TL destek verdi.  Sungurlu
TB Yönetim Kurulu Başkanı
Halim Karaçil, Afrika’da
yoksulluktan ve açlıktan ölen
insanların olduğunu, buna
hiçbir kimsenin duyarsız
kalamaması gerektiğini belirtti.
“Manevi değerlerin en yoğun
olarak yaşandığı bu Ramazan
ayında açlığın ne olduğunu azda
olsa bizler oruç tutarak hissediyoruz ve iftarda en
az 3-4 çeşit yemeğinden tatlısına varıncaya kadar
istediğimizi yiyebiliyoruz ama bu insanlar bırakın
sıcak yemeği sadece içecek su, sadece bir kuru
ekmek dahi bulamıyor. Dinimiz yoksula ve
bakıma muhtaç olanlara yardım etmeyi emreder”
diyen, Karaçil, “Afrika’da 40 milyonun üzerinde
insan, çoğunluğu çocuk olmak üzere kuraklıktan
kaynaklanan açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bu duruma duyarsız kalmak mümkün değil.
TOBB’un düzenlediği ‘Açlıkla mücadele eden
Afrika’ya Yardım Kampanyası’na, Sungurlu TB
üyelerini ve halkımızı bu kampanyaya destek
vermeleri konusunda yardıma çağırıyorum” dedi.

Sungurlu TB’den
Afrika’ya 5 bin TL destek 

Kuraklık nedeniyle ölümle pençeleşen Somali halkına TOBB ile
birlikte Suluova TSO’dan da yardım eli uzandı. Suluova TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Turgut Aksu, Ramazan ayının, bolluk, bereket ve
paylaşma ayı olduğunu söyledi. Aksu, “Somali’de, kuraklıkla mücadele
eden ve ölümle pençeleşen insanlar da bizim kardeşimiz. Oradaki
insanlara yardım etmek hepimizin boynunun borcu. Suluova TSO
olarak TOBB’un Afrika’daki açlık felaketi için 1 milyon TL vererek
başlatmış olduğu bağışta kampanyası hakkında TOBB Başkanımız 
M. Rifat  Hisarcıklıoğlu, felaketin büyüklüğüne işaret ederek, söylediği

‘Tüm Tük iş dünyasına buradan sesleniyor ve katkılarını bekliyorum. Herkesi Afrika’ya yardıma
çağırıyoruz diye ifade ettiği yardım kampanyasına Suluova TSO olarak kendi imkânlarımız
nisbetinde katılma kararı aldık. Suluova TSO olarak bu yardımları önemsiyoruz ve elimizden
gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Afrika’daki açlık ve
kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi amacıyla başlatılan
kampanyaya destek verdi. TOBBun Türk iş dünyasını temsilen
bütün oda ve borsalar adına yaptığı 1 milyon liralık maddi
desteğe katılımın yanı sıra kampanyayı bin lirayla başlatan

Sungurlu TSO sanayicilere destek çağrısı yaptı.
Sungurlu TSO Yönwtim Kurulu Başkanı Abdulkadir Şahiner, Somali, Etiyopya, Kenya,

Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de büyük bir insanlık dramı yaşandığını, 21.
yüzyılda başta çocuklar olmak üzere 40 milyona yakın insanın kuraklığın etkisiyle kronik
açlık yüzünden tehlikede olduğunu vurguladı.

Afrika’da yaşanan açlık felaketine karşı bir yardım da Şanlıurfa Ticaret
ve Sanayi Odası’ndan (ŞUTSO) geldi. ŞUTSO’nun koordinesi ile Şanlıurfalı
hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Somali’ye
5 TIR un yardımında bulunuldu. Şanlıurfa’nın en büyük un fabrikalarından
biri olan Sizem Un Fabrikası sahibi ve ŞUTSO Yönetim Kurulu üyesi İbrahim
İletmiş ise yaklaşık 25 ton un ile yardıma katkı sağladı. ŞUTSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Göcü konuya yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Bizler evimizde karnımızı doyururken, Afrika’da her üç dakikada bir
açlıktan ölen çocukları görmemezlikten gelemeyiz. 40 milyona yakın
insanın yaşadığı Afrika’da ölümleri televizyonlardan izlemekteyiz. Bu anlamda TOBB’un
Afrika’ya yapmış olduğu 1 Milyon TL’lik katkıya biz de Şanlıurfa’dan katıldık. Şanlıurfalı
vatandaşlarımıza yardım çağrımızdan sonra hayırseverlerden yardım kampanyasına destek
geldi” açıklamasında bulundu.

Suluova TSO’dan Somali’ye yardım eli

Sungurlu TSO’dan
sanayicilere ‘yardım mesajı’ 

Şanlıurfa’dan Somali’ye 5 TIR un
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Afyon-Bolvadi Ticaret Odası 
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası
Afyon Ticaret Borsası
Akçakoca Ticaret ve Sanayi  Odası
Akhisar Ticaret ve Sanayi  Odası
Aksaray Ticaret ve Sanayi  Odası 
Akşehir Ticaret Borsası 
Akyazı Ticaret Borsası 
Alaca Ticaret Borsası 
Alaca Ticaret ve Sanayi  Odası 
Aliağa Ticaret Odası
Amasya Ticaret ve Sanayi  Odası 
Ankara Ticaret Borsası
Ankara Ticaret Odası 
Antakya Ticaret ve Sanayi  Odası
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası
Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası
Aydın Sanayi  Odası 
Aydın Ticaret Borsası
Babaeski Ticaret ve Sanayi  Odası
Bafra Ticaret Borsası
Bafra Ticaret ve Sanayi  Odası 
Bandırma Ticaret Odası
Batman Ticaret Borsası 
Batman Ticaret ve Sanayi  Odası
Bayburt Ticaret ve Sanayi  Odası
Bayındır Ticaret Odası
Beypazarı Ticaret Odası
Beyşehir Ticaret Odası
Biga Ticaret Borsası
Bingöl Ticaret ve Sanayi  Odası
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası
Bitlis Ticaret ve Sanayi  Odası
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi  Odası
Bolvadin Ticaret Borsası
Bor Ticaret ve Sanayi Odası
Borçka Ticaret ve Sanayi Odası
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası
Bozüyük Ticaret ve Sanayi  Odası
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası
Burdur Ticaret Borsası
Burhaniye Ticaret Odası
Bursa Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Çanakkale Ticaret Borsası

Çankırı Ticaret Borsası 
Çankırı Ticaret Odası
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi  Odası
Çay Ticaret ve Sanayi  Odası
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Ceyhan Ticaret Borsası
Ceyhan Ticaret Odası
Cihanbeyli Ticaret Borsası
Çorlu Ticaret Borsası 
Çorum Ticaret Borsası 
Çorum Ticaret ve Sanayi  Odası
Çubuk Ticaret Borsası 
Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Odası
Develi Ticaret Odası
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası
Dinar Ticaret ve Sanayi  Odası
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 
Ege Bolgesi Sanayi  Odası 
Elazığ Ticaret Borsası 
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası
Emirdağ Ticaret Odası
Erciş Ticaret ve Sanayi  Odası 
Erzin Ticaret Odası
Erzincan Ticaret Borsası
Eskisehir Sanayi  Odası
Eskisehir Ticaret Odası
Gaziantep Sanayi  Odası
Gaziantep Ticaret Borsası 
Gaziantep Ticaret Odası
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası 
Gönen Ticaret Borsası
Gönen Ticaret Odası
Gördes Ticaret Odası
Gümüşhacıkoy Ticaret ve Sanayi  Odası
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası
Havza Ticaret ve Sanayi Odası
Haymana Ticaret Borsası
Haymana Ticaret Odası 
Hopa Ticaret ve Sanayi  Odası
Igdır Ticaret Odası
Ilgın Ticaret Odası
İpsala Ticaret Borsası
İskenderun Ticaret Borsası
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

İstanbul Ticaret Borsası
İzmir Ticaret Odası
İznik Ticaret ve Sanayi  Odası
K.Tepe Ticaret ve Sanayi  Odası 
Kadirli Ticaret Odası
Kahramanmaraş Ticaret Borsası
Karacabey Ticaret ve Sanayi  Odası
Karahalli Ticaret ve Sanayi Odası 
Karaman Ticaret Borsası
Karapınar Ticaret ve Sanayi  Odası
Karapınar Ticaret ve Sanayi  Odası 
Kars Ticaret ve Sanayi  Odası
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası 
Kilis Ticaret ve Sanayi  Odası
Kırıkkale Ticaret Borsası 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi  Odası
Kırşehir Ticaret ve Sanayi  Odası
Konya Eregli Ticaret Borsası
Konya Sanayi  Odası
Kumluca Ticaret Borsası 
Luleburgaz Ticaret ve Sanayi  Odası 
M.Kemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Malatya Ticaret Borsası
Manavgat Sanayi ve Tic .Odası
Mardin Sanayi ve Tic Odası
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
Marmaris Ticaret Odası 
Menemen Ticaret Odası
Mersin Deniz Ticaret Odası 
Merzifon Ticaret ve Sanayi  Odası
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası 
Muğla Ticaret Borsası
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Muş Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası
Niğde Ticaret Borsası
Niğde Ticaret ve San .Odası 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası
Nizip Ticaret Borsası
Nusaybin Ticaret Borsası
Ödemiş Ticaret Borsası
Ödemiş Ticaret Odası 
Osmaniye Ticaret ve Sanayi  Odası
Pazar Ticaret ve Sanayi  Odası
Reyhanlı Ticaret Borsası

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi  Odası 
Safranbolu Ticaret ve Sanayi  Odası
Safranbolu Ticaret ve Sanayi  Odası
Salihli Ticaret Borsası 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası
Sandıklı Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Selçuk Ticaret Odası 
Simav Ticaret ve Sanayi  Odası 
Şırnak Ticaret ve Sanayi  Odası
Sivas Ticaret Borsası
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
Söke Ticaret Borsası 
Soma Ticaret ve Sanayi  Odası
Sorgun Ticaret ve Sanayi  Odası 
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası
Sungurlu Ticaret Borsası 
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası
Susurluk Ticaret Borsası
Susurluk Ticaret Odası
Tarsus Ticaret ve Sanayi  Odası
Tatvan Tic.ve Sanayi Odası 
Tavas Ticaret Odası
Tavas Ticaret Odası
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası
Terme Ticaret Borsası
Tire Ticaret Odası
Tokat Ticaret Borsası 
Tokat Ticaret ve Sanayi  Odası
Torbalı Ticaret Odası
Trabzon Ticaret Borsası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Tunceli Ticaret ve Sanayi  Odası
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası
Uşak Ticaret Borsası
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi  Odası 
Ürgüp Ticaret ve Sanayi  Odası
Van Ticaret Borsası
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası
Yenişehir Ticaret Borsası
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası
Yerköy Ticaret Borsası 
Yozgat Ticaret Borsası 
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
Zile Ticaret ve Sanayi  Odası

4 Eylül 2011 tarihi itibariyle 
yardımda bulunan Oda ve Borsalar

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardanile Somali Başbakanı Abdiweli Muhammed Ali ve devlet yetkilileriyle görüştü.

TOBB Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanatçı Nihat Doğan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih

Bezci, ASO Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir ile Somali’ye giden heyettekiler. 
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had Vardan ile sanatçılar; Sertap Erener, Nihat Doğan,

Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy gibi isimler katıldı.

TOBB’un Afrika’daki açlık felaketi için başlattığı yar-

dım kampanyası kapsamında 4 Eylül 2011 tarihi itiba-

rı ile ayni ve nakdi yardımlarının toplamı 9 milyon 412

bin 949 TL’ye ulaşarak bir rekor kırdı. Ekonomik Forum

Dergisi olarak, bu sayımızda sayfalarımızın yeterliliği ka-

dar yer verdiğimiz oda ve borsaların Afrika’ya Yardım Kam-

panyası ile ilgili haberlerinin Ağustos sayımızda da de-

vam edeceğini değerli okuyucularımıza duyuruyoruz. 

TOBB’UN YARDIM ELİ

TOBB’UN AFRİKA’DAKİ AÇLIK FELAKETİ İÇİN

BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASININ 4 EYLÜL 2011

TARİHİ İTİBARİ İLE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARININ

TOPLAMI 9 MİLYON TL’Yİ AŞARAK BİR REKOR KIRDI.

SOMALİ’YE ULAŞTI

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş,  An-

kara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci,  Ankara Sana-

yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (ASO) M. Nurettin Özdebir  ile birlikte, Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açlık felaketiyle boğuşan Somali’ye 19 Ağustos 2011

tarihinde yaptığı ziyarete katıldı.

Başbakan Erdoğan ve kalabalık bir heyetle birlikte Somali’ye giden Hisarcıklıoğ-

lu, bölgedeki felaketi yakından inceledi. 

Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, 250 kişilik kamp hakkında bilgi verdi. Çoğun-

luğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Somalilerle sohbet eden Hisarcıklıoğlu, Somalili mül-

teci kampındaki çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarını açlık nedeniyle kaybeden Soma-

lili kadınlara baş sağlığı dileyen Hisarcıklıoğlu, “Bizler tarihimiz boyunca yardımlaşma ve pay-

laşma geleneğimizle tanınmış bir milletiz. Bu yüzden de Afrika’da yaşananlara karşı kayıtsız

kalmamalıyız” dedi.

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Murat Yalcıntaş, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Sa-

lih Bezci, ASO Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir’ in de katıldığı Somali ziyaretine Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Baş-

kan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Gör-

mez, milletvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Hakan Şükür, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner,

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, MÜSİAD Başkanı Ömer Ci-

Somali halkının
içinde bulunduğu
koşulları TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
yakından izleyerek,
bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ATO Yönetim KuruluBaşkanı Salih Bezci, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Diyanet İşleriBaşkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, kamptaki yaşam koşullarını yerinde inceledi.
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