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İŞLETMELEREİŞLETMELERE
YENİ NEFES!YENİ NEFES!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile 365 Oda ve Borsa, üretim ve 
ihracatta çarkların durmasına 

neden olan yeni tip koronavirüsün 
ekonomiye etkisini azaltmak 

için tüm kaynaklarını seferber 
etti. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 

kampanyasına 10 milyon lira destek 
veren TOBB, şimdi de işletmelerin 

finansmana daha rahat ulaşmasına 
yardımcı oluyor. 

 Geçtiğimiz yıllarda altı defa 
gerçekleştirilen KOBİ finansman 

projesi “TOBB Nefes Kredisi” 
TOBB’un öncülüğünde yeniden 
başladı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “TOBB ile 365 
Oda ve Borsa olarak elimizi 

değil, gövdemizi taşın altına 
koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı 

üyelerimizin emrine 
veriyoruz” diye konuştu.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) ile 365 Oda ve Borsa, 
üretim ve ihracatta çarkların dur-
masına neden olan yeni tip koro-

navirüsün (Covid-19) ekonomiye etkisini 
azaltmak için tüm kaynaklarını seferber etti. 
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 
10 milyon lira destek veren TOBB, şimdi 
de işletmelerin finansmana daha rahat 
ulaşmasına yardımcı oluyor. 

Geçtiğimiz yıllarda altı defa gerçekleş-
tirilen KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes 
Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğün-
de, Oda ve Borsaların katkılarıyla yapılan 
yeni Nefes Kredisi için imzalar Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü 
Hakan Ateş tarafından atıldı.

TOBB ile 365 Oda ve Borsanın tüm kay-
naklarının bir araya getirilmesiyle oluştu-
rulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen 
ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 
7.5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle 
yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 
bin ila 100 bin TL arasında değişiyor

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 
6.25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaş-
ması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi’ne 
Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti 
Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere 
kefil olacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘finansmanda inovasyon’ ifadesini 
kullandığı proje daha önce de TOBB üyesi 
KOBİ’ler için önemli bir finans kaynağı 
oluşturmuştu.  

 
Hisarcıklıoğlu: Elimizi değil
gövdemizi taşın altına koyuyoruz

TOBB Nefes Kredisi 2020’nin tanıtım 
toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önce eşi benze-
ri görülmemiş salgın karşısında devletin 
aldığı ve alacağı önlemlerin ekonomi için 
önemine işaret etti. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şöyle konuştu: “Sağlık alanında en 

az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatırken, 
şirketlerimizi yaşatarak Covid-19 sonrası 
döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü salgın 
sonrası küresel ekonomi yeni bir hal ala-
cak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet 
daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi 
bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk 
gününden beri gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük so-
runu olan finansmanda TOBB ile 365 Oda 
ve Borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi 
taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı 
üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman 
ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB 
Nefes Kredisi’ni bugün itibarıyla yeniden 
devreye alıyoruz. Cirosu 25 milyon TL’nin al-
tında olan küçük işletmelerimiz bugünden 
itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan 
alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şube-
sine başvurabilecekler. İlla Oda ve Borsalara 
gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonomi-
nin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya 
Oda ve Borsaların sistemlerinden e-belge 
olarak da belgelerini alabilecekler.”

“Üretimin öncüsü küçük 
işletmelerimizi rahatlatacağız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu destek-
ler sayesinde iki ay içinde küçük işletmeleri-
mize 6 milyar liranın üzerinde kredi imkânı 
sağlamış olacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin 
faizi yıllık yüzde 7.50 olacak. Bir üyemiz 
azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu 
tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında 
değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı 
şu: 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi 
olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı 
için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 

TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL'nin altındaki işletmeler 
üye oldukları Oda ve Borsalardan faaliyet belgesi alarak, Denizbank üzerinden 
krediye başvurulabiliyor. Başvuru için gereken faaliyet belgesi TOBB’a bağlı Oda ve 
Borsaların tamamından online olarak alınabiliyor.

‘NEFES KREDİSİ’Nİ NASIL ALACAKSINIZ? 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 
Tüm kaynaklarımızı 
üyelerimizin emrine 

veriyoruz.
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2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. 
Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF 
kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle 
inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük 
işletmelerimizi rahatlatacağız” dedi.

“Yağmurlu havada 
şemsiyeyi kapatmadık”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş 
ise TOBB öncülüğünde hayata geçirilen 
Nefes Kredisi ile ilgili olarak yaptığı değer-
lendirmede yağmurlu havada şemsiyeyi 
kapatmadıklarını ve 2020 yılında bir kez 
daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur 
duyduklarını söyledi. 

Ateş şöyle konuştu: “KOBİ’lerimiz, ko-
ronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı 
bu hassas dönemde ülkemiz için büyük 
fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gö-
nüllü olarak kapattı. Birçok tezgâh, dükkân, 

fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. 
Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu top-
rakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan 
bizler de üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getirmeliyiz. Yeniden önemli inisiya-
tif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile yıllık 
yüzde 7.5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 
100.000 TL arasında değişen TOBB Nefes 
Kredisi’ni hayata geçiren banka konumun-
da yer alıyoruz.” Banka olarak 2017 yılında 
ilk kez Nefes Kredisi Projesi’ne katıldıklarını 
hatırlatan Hakan Ateş, “KOBİ’lere düşük faiz 
imkânı tanıdığımız ilk Nefes Projesi önümü-
ze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek 
özel banka olarak yerimizi aldık. Devrim 
niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi 
koyarak kredi kullandırdık. 2018 yılında 
da aylık yüzde 0.99 faizli kredi imkânı ile 
KOBİ’lere nefes aldırmak üzere yeniden bir 
araya gelmiştik” dedi.

ÜST LİMİT 100 BİN LİRA 
ÖDEMELER 2021'DE

➢ Cirosu 25 milyon liranın 
altında olan küçük işletmeler 

yararlanabilecek

➢ TOBB’dan alınacak e-belge 
ile Denizbank şubelerine 

başvurulacak

➢ Yıllık faiz yüzde 7.5 olacak

➢ Üst limit 100 bin lira

➢ Geri ödemeler 2021 yılında 
başlayacak

➢ Kredinin yüzde 80’i Hazine 
destekli KGF kefaleti kapsamında 

olacak.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu 
destekler sayesinde iki ay içinde 
küçük işletmelerimize 6 milyar 
liranın üzerinde kredi imkânı 

sağlamış olacağız.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, video konferans yoluyla 
yapılan Kredi Garanti Fonu (KGF) 

Bilgilendirme Semineri’ne (Webinar) katıldı. 
Sanal ortamdaki seminerde KGF Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve KGF Genel 
Müdürü Kasım Akdeniz de yer aldı ve bilgi-
lendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, yeni tip koro-
navirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kredi 
Garanti Fonu (KGF) limitinin 500 milyar lira-
ya çıkarıldığını belirterek, "Şu ana kadar 120 
bin firmamıza 108 milyar liralık finansman 
tahsis edilmiş durumda. Bunların yüzde 
96'sı da KOBİ. KGF'ye gelen iş, ertesi sabaha 
bankanın emrinde. Hiçbir bekleme süre-
si yok" dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
seminerin açılışında yaptığı konuşmada, 
salgın sürecinde kendilerine düşen görevin 
dayanışma ruhunu güçlendirmek ve top-
yekun mücadele etmek olduğunu söyledi.

İllerdeki Odalardan ve Borsalardan ken-
dilerine gelen sıkıntıları yetkili mercilere ilet-
tiklerini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
"Amacımız, üretim ve ticaret kapasitemizi 
hayatta tutmak, firmalarımızı, girişimcile-
rimizi yaşatmak. Böylece bu süreç geride 
kaldığında yeniden ayağa kalkıp çalışmaya 
devam etmek. Ele aldığımız konuların ba-

"AMACIMIZ 
ÜRETİM VE 

TİCARET 
KAPASİTEMİZİ 

HAYATTA 
TUTMAK” 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "Amacımız 

üretim ve ticaret kapasitemizi 
hayatta tutmak, firmalarımızı 

girişimcilerimizi yaşatmak. 
Böylece bu süreç geride 

kaldığında yeniden ayağa 
kalkıp çalışmaya devam 

etmek” diye konuştu.

şında finansmana erişim geliyor. TOBB Nefes 
Kredisi ile ilgili çalışmamız esasında aybaşın-
da bitmişti ama bankalarımız, diğer kredi 
paketleri yüzünden epey artan iş yükleri 
nedeniyle bir türlü bunu başlatamıyorlardı. 
Nihayet bu sabah bunu hayata geçirdik" 
diye konuştu.

“Bu yıl firmalar hiçbir 
ödeme yapmayacaklar”

TOBB'un, Oda ve Borsaların tüm kaynak-
larının firmaların kullanımı için tahsis edildi-
ğini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu:

"Bu sefer ki Nefes Kredisi'nde en düşük 
faiz oranı olacak, yıllık yüzde 7.5. Ayrıca bu 
yıl firmalar ne anapara ne faiz, hiçbir ödeme 
yapmayacaklar. Bu süreçte KGF çok önemli 
hale geldi. Son 13 yılda bu uygulama 7'nci 
hayata geçirdiğimiz kredi oldu. Üyelerimiz 
ne zaman zorda kalsa TOBB tüm kaynakla-
rını üyelerimize aktarmaktadır. Hükümet, bu 
süreçte 250 milyar lira kefalet desteğini 500 
milyar liraya çıkardı. Şu ana kadar 120 bin 
firmamıza 108 milyar liralık finansman tahsis 
edilmiş durumda. Bunların yüzde 96'sı da 
KOBİ. Elbette tüm rakamlar aynı zamanda 

büyük bir iş yükü de demek. Bizzat şahidim, 
gece gündüz çalışıyorlar. Gece iş bitmeden 
kimse çalışmasını bitirmiyor. KGF'ye gelen 
iş, ertesi sabaha bankanın emrinde. Hiçbir 
bekleme süresi yok. Bu vesileyle tüm KGF 
çalışanlarına emekleri ve gayretleri için te-
şekkür ediyorum."

KGF Genel Müdürü Akdeniz de Co-
vid-19 sürecinde çok yoğun çalışma içine 
girdiklerini belirterek, salgının dünyanın bu 
zamana kadar karşılaşmadığı sonuçlar ya-
rattığını söyledi. Türkiye'deki reel sektörün 
üretim ve istihdam kapasitesine hasar ver-
meden bu sürecin atlatılmasının en önemli 
amaçları olduğunu vurgulayan Akdeniz, 
"Bu da nakit akışını sağlamak anlamına 
geliyor. KGF kefaletiyle başta kamu ban-
kalarımız ve tüm bankacılık sektörünün 
sağladığı krediler yoluyla nakit akışında 
herhangi bir problem olmadan bu dönemi 
atlatmaya çalışmak önemli. İkinci amaç da 
istihdam kapasitesine herhangi bir hasar 
vermeden bu dönemi atlatmaktı. Başta 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
olmak üzere bütün Hazine yönetimimiz, 
tüm bankacılık sektörü, odalarımız yoğun 
çalıştık" ifadelerini kullandı.
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Dijital Tarım Pazarı ile bir taşla iki kuş vurduklarını belirten TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı ile satıcı 
daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Herkes sorumluluğunu 
biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik azalıyor" diye konuştu.

“Dijital Tarım Pazarı ile
piyasada denge sağlanacak”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Dijital Tarım Pazarı 
tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. 

Bu proje kapsamında bir taşla iki kuş vurduklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sözleşmeli tarım 
modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı ile satıcı daha 
yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Herkes 
sorumluluğunu biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada be-
lirsizlik azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabi-
liyor. Bu pazarın ileride daha da gelişmesi ile arz ve talebin 
daha da dengelenerek tarım ürünlerindeki dönemsel fiyat 
dalgalanmalarının önüne geçeceğine inanıyorum" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Tür-
kiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada 
arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğu-

nu bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm dünyada "yerli 
üretim" ve "kendi kendine yeten ülke olma" tartışmalarının 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yeniden 
alevlendiğini ifade ederek, tarımda yeterlilik, yerli ve milli 
üretim ile gıda güvenliği gibi kavramların bu süreçte daha 
da önem kazandığını söyledi.

“Gıda, gelecekte hiçbir zaman 
olmadığı kadar önemli olacak”

Tarım ve gıdanın gelecek yıllarda hiçbir zaman ol-
madığı kadar önemli olacağını belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür ülkemiz bugün, daha önce 
eşi benzeri görülmemiş bir tehdide karşı dimdik ayakta 
kalmayı başarabilmiştir. Sağlık alanında Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca’nın yönetiminde başarılı bir 
süreç yürütülüyor. Dünyada ölüm oranları en düşük 
ülkelerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Covid-19 salgını 
sürecinde 

tarımda yeterlilik 
daha da önem 
kazandı” dedi.
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Birçok ülke salgına gereken cevabı ve-
remiyorken, Türkiye'nin "ekonomiyi nasıl 
tekrar normale döndürürüz" diye tartışmaya 
başlayan ülkelerden biri olduğuna dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkenin 
adeta kenetlendiğini, herkesin elinden ne 
geliyorsa yaptığını ve yapmaya da devam 
ettiğini belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi ala-
nında çok önemli adımları hayata geçirdiğini 
vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Merkez Bankamız, hazinemiz ve kamu 
bankalarımız ile piyasaların likidite ihtiyacını 
karşılamaktadır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, dış ticarette inovasyon yaptı, temassız 
ticareti devreye soktu. Sınırların kapandığı 
bir dönemde bile ihracatımıza bu sayede 
devam edebiliyoruz. Bakanımız Pakdemirli, 
salgının henüz ilk günlerinde televizyona 
çıkarak hem üreticiye hem tüketiciye gü-
ven verdi. Şüphesiz ki Dijital Tarım Pazarı da 
ülkemizin tarım ekosisteminin verimliliğini 
artırarak piyasada arz ve talebin dengelen-
mesini sağlayacak bir proje."

 “Sözleşmeli tarım 
Türkiye'de yaygınlaşıyor”

Bugün Türkiye'nin 275 milyar liralık ta-
rımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 
da ilk 10'un içinde olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 12.7 milyar do-
larlık ithalata karşı yapılan 18 milyar dolarlık 
tarımsal ihracatla Türkiye'nin bu konuda 
net ihracatçı bir ülke konumunda olduğu-
nu kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
tarım ve hayvancılık sektörlerinin 5.3 milyar 
dolar dış ticaret fazlası veren sektörler hali-
ne geldiğini kaydetti.

Sözleşmeli tarımın, gelişmiş ülkelerin 
tarımsal üretimde kullandığı en önemli sis-
temlerden biri olduğuna işaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD'nin yaklaşık 
yüzde 40'ı, Avrupa Birliği'nin ise yaklaşık 
yüzde 50'sinin sözleşmeli üretim yaptığını 
ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 
de sözleşmeli tarım sisteminin söz konusu 
oranlara yaklaştığını dile getirerek, "Tarım 
Şurası'nın kapanış töreninde de Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan 60 maddelik 'Sonuç Bildirgesi'nin 
en önemli maddelerinden biri de sözleş-
meli tarımın yaygınlaştırılmasıydı" şeklinde 
konuştu. TOBB olarak bu çalışmaların için-

de yer almaktan büyük bir memnuniyet 
duyduklarını belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın daha hızlı 
büyümesi için 113 ticaret borsası ve ürün 
ihtisas borsasıyla birlikte çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi.

 
Bakan Pekcan: Planlı 
bir üretim yapısı oluşacak

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuş-
masında, ''Dijital Tarım Pazarı'' uygulamasıyla 
daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı 
oluşacağını ve küçük üreticilerin pazara eri-
şiminin kolaylaşacağını belirterek, "Dijital Ta-
rım Pazarı'nın alıcı ve satıcıyı online bir araya 
getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli 
bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi. 

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuş-
mada, gıda arz güvenliğinin ve sürdürüle-
bilirliğinin sağlık ile refah açısından önem 
taşıdığını ifade ederek, "Tarımsal üretimdeki 
alt yapının güçlendirilmesi, ülkemizin tarım 
ürünleri ihtiyacının karşılanmasının yanında 
tarımsal ihracatının artırılmasına da katkı 
sağlamaktadır" diye konuştu.

 
Bakan Albayrak: Daha 
sert adımlar atacağız

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak da fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 
fırsatçılara seslenerek, "Şu Covid-19 süreci, 
yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, 
normalleşme süreci başlasın, bakanlığım 

adına çok daha sert adımlar atacağız" dedi. 
Bakan Albayrak, bu sürecin başında tar-

ladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli 
kurulması konseptinin yer aldığını aktararak, 
"Bugün karşı karşıya kaldığımız Covid-19 
salgını gıda arz güvenliğinin, bu zincirin gü-
venliğinin ne kadar önemli olduğunu Türki-
ye'ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye 
uğradığı, ülkelerin kendi imkânlarıyla ayakta 
kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde 
önemli meselenin gıda arz güvenliği oldu-
ğunu dünya gördü" diye konuştu.

 
Bakan Pakdemirli: Çiftçimiz 
ürünlerine pazar bulabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
de Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile tohumdan 
çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini 
belirterek, "Çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla 
pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız 
aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik 
edebilecek" dedi.

Sistemin önemine işaret eden Pakde-
mirli, "Devreye aldığımız DİTAP ile çiftçimiz 
ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüke-
ticimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standart-
ta ürünü tedarik edebilecek" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli sorular üzerine, plat-
formda perakendeci, toptancı, üretici, küçük 
üretici gibi tüm kesimlerin bir araya getiril-
mesini amaçladıklarını ancak küçük üretici-
nin de sesinin burada daha büyük çıkmasını 
sağlayacaklarını söyledi.
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Yemeksepeti'nin düzenlediği "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesinin tanıtımında 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizi yaşatarak, hatta güçlendirerek 
Covid-19 sonrası döneme daha hazırlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bunun için var 
gücümüzle çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Covid-19 sonrası döneme 
hazırlıklı girmemiz gerekiyor”

Y emeksepeti, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "E-ti-
caret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkı-

larıyla "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesi ile destek 
veriyor. Kampanyada kullanıcılar, "40 Öde-50 Ye", "75 
Öde-100 Ye" ve "150 Öde-225 Ye" özelliklerinde üç adet 
"Kazandıran Restoran Destek Çeki"nden satın alarak bu 
çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yap-
tığı değerlendirmede özellikle küçük esnafın bu dönemde 
daha fazla zorlandığına işaret ederek, Yemeksepeti'nin 
düzenlediği "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesinin 
restoranlar için can suyu olacağını söyledi.

“Kampanya, nakit akışını 
düzeltmek için fırsat olacak”

TOBB olarak bu projeyi desteklemekten mutluluk 
duyduklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: "Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak 
koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak 
paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak 
restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya ile 

kullanıcılarımıza 'yarın yiyeceğin yemeği bugün al' diye 
sesleniyoruz. Bugün yaklaşık yüzde 70'i TOBB üyesi olan 
10 bin restoran bu kampanyadan faydalanabilecek. 

Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finans-
mana bu kampanya ile ulaşabilecek. Bu kampanyanın 
restoranlarımızın hem nakit akışını düzeltmek hem de 
dijitalleşip ileride daha hızlı büyümek için fırsat olacağını 
inanıyoruz. İşletmelerimizi yaşatarak, hatta güçlendirerek 
Covid-19 sonrası döneme daha hazırlıklı bir şekilde gir-
memiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışmaya, 
proje üretmeye devam edeceğiz." 

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın da 
video konferans yöntemiyle yapılan proje tanıtım top-
lantısında, Yemeksepeti'nin, tüm dünyada olduğu gibi 
zor bir süreçten geçen Türkiye'de restoranların işlerini 
devam ettirebilmeleri için kullanıcılarının da katılımıyla 
bir kampanyayı daha hayata geçirdiğini bildirdi.

Aydın, "Kazandıran Restoran Destek Çeki ile Yemek-
sepeti olarak kullanıcılarımıza, semtlerindeki sevdikleri 
restoranları destekleyebilecekleri bir ürün sağlamış olu-
yoruz. Bu zor dönemi atlattıktan sonra her zaman sipariş 
verdiğimiz restoranlardan yeniden sipariş verebilmek 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

"Kazandıran 
Restoran Destek 
Çeki" projesinin 
restoranlar için 

can suyu olacağını 
söyledi.
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Kocaeli iş dünyası ile değerlendirmelerde bulunuldu

15. Finansal İstikrar 
ve Kalkınma Komitesi 
toplantısı yapıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

için bugün destek vermemiz çok önemli. 
Yemeksepeti kullanıcılarını, yarın sevdikleri 
yemeği favori restoranlarından doya doya 
yiyebilmek için bugün bu restoranları des-
teklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 
3 bin yeni istihdam 

Ülke olarak el ele verilmesi gereken bir 
dönemden geçildiğini belirten Aydın, Ye-
meksepeti olarak "Biz bize yeteriz Türkiye" 
kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Aydın, "Elbette devletimize ve milletimi-
ze gerekli desteği vereceğiz. Ancak bu des-
teği iş hayatına da vermemiz gerekiyor ki bu 
süreci atlattığımızda ekonomimiz de en kısa 
sürede yükselişe geçebilsin. Yemeksepeti 
olarak Mart ayından bu yana iş ortağımız 
restoranlara çok farklı desteklerde bulun-
duk. Bunun yanında, istihdam anlamında 
da çalışmalar yürütüyoruz. İçinde bulundu-
ğumuz zorlu süreçte dahi bu hedefimizden 
vazgeçmedik ve sadece 11 Mart sonrası bin 
kişiyi işe aldık. Yıl sonuna kadar da 3 bin yeni 
istihdam sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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

Kocaeli Sanayi Odası’nın video konferans 
yoluyla gerçekleştirilen Müşterek Meslek 

Komiteleri Toplantısı’na konuk oldu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada Kocaelili 
sanayicilerle ekonomideki durumu ve 
yeni süreci istişare etti.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli SO Müşterek 
Meslek Komiteleri Toplantısı’na katıldı

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

Ticaret Odası’nın video konferans yoluyla ger-

çekleştirilen Meclis Toplantısı’na konuk oldu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada Kocaeli 
iş dünyası ile değerlendirmelerde bulundu.

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

lıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak'ın başkanlığında video 
konferans yoluyla yapılan 15. Finansal 
İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantı-
sına katıldı.

Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu ve Bakan Albayrak’ın dışında 
birçok üst düzey yetkili yer aldı. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ayak-
ta tuttukları üretim gücü, krizlerden 
sonra hızlı toparlanma reflekslerine sa-
hip piyasalar ve sağlam ekonomik alt 
yapı ile Covid-19 sonrası için büyük bir 
potansiyelin olduğunu dile getirerek, 
"Türkiye'ye karşı yükselen teveccühü 
de dikkate aldığımızda, bu potansiyel 
uzun yıllardır hayalini kurduğumuz 
yüksek katma değerli üretime, ihracata 
ve istihdama dayalı ekonomi modelini 
tam manasıyla hayata geçirebilece-
ğimizi bize gösteriyor" diye konuştu.

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

lıoğlu, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü yayımladığı bir 
mesaj ile kutladı.  İşçi ve işverenin üre-
timin iki ana unsuru olduğuna işaret 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülke 
olarak hedeflerimize ancak emekçi-giri-
şimci dayanışmasıyla ulaşabiliriz. Bütün 
emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” 
ifadesini kullandı.
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TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Ciro kaybı yaşayan her 
firmaya mücbir sebep hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık 
ve medikal sektörüne öncelik verilerek bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak. KDV 
alacakları konusunda da bize imkân tanınmalı” diye konuştu.

"Ciro kaybı olan her firmaya 
mücbir sebep hakkı verilmeli”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can ile 365 Oda ve Borsa ile 61 Sektör Meclis baş-

kanının yer aldığı video konferansa katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuş-

mada Oda ve Borsaların talep ve sorunlarını sürekli olarak 
ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı 
Pekcan'a göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı 
yönetim tarzı ve icracı vizyonu için teşekkür etti. Nefes Kre-
disi'ni devreye aldıklarını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, "TOBB'un, Oda ve Borsaların tüm 
kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için 
tahsis ettik. Şu anda yıllık yüzde 7.5 gibi 
bugüne kadarki Nefes Kredileri’ndeki en 
düşük faiz uygulanıyor" diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör-
lerin taleplerine ilişkin olarak da şunları 
kaydetti: "Ciro kaybı yaşayan her firmaya 
mücbir sebep hakkını vermek lazım. 
Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık 
ve medikal sektörüne öncelik verilerek 
bir an önce ödenirse piyasa rahatla-
yacak. KDV alacakları konusunda bize 
imkân tanınmalı. Ertelemeler sonrasında 

geçmiş vergi ve SGK prim borçlarının da yeniden yapılan-
dırılması gerekiyor. Covid-19'un iş kazası kapsamı dışına 
çıkarılması gerekiyor."

 
“Dijitalleşme yatırımları 
en az gıda kadar önemli”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin 
öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dijitalleş-
me ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve 

dünya için en az gıda kadar önemli. 
Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda 
yapacağımız yatırımlar önümüzdeki 
dönemin öncelikleri olacak" dedi. Türki-
ye'nin sağlık konusunda diğer ülkelere 
kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini 
dile getiren Bakan Pekcan, ülkenin sal-
gından en kısa sürede çıkması adına 
bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. 
Bakan Pekcan, iş dünyasıyla dinamik 
bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı 
hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve 
ihracat konusunda da pozitif ayrışan 
ülke olmaya gayret edeceklerini bildirdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Covid-19'un 

iş kazası 
kapsamı dışına 

çıkarılması 
gerekiyor" dedi.
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Hisarcıklıoğlu, ATO Meclis 
Toplantısı’na katıldı

Bursa ve Balıkesir’in temsilcileri ile görüşüldü

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

Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı’na 
video konferans yöntemiyle katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi ve diğer 
çalışmalar hakkında Ankara Ticaret Odası 
Meclis üyelerine bilgi verdi. 

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

lıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa 
ve Balıkesir il/ilçe Oda ve Borsa baş-
kanları ile video konferans aracılığıyla 
biraraya geldi.

TOBB'dan KOBİ'lere 
yönelik dijital iş birliği

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Ticaret Bakanlığı ve Facebook; KOBİ'lere 

yönelik olarak dijital iş birliğine gitti. KOBİ'lere 
yönelik çevrim içi eğitim portalı, Facebook 
İstasyon'un internet sitesi üzerinden hizmete 
açıldı. Portalda, Covid-19 salgını nedeniyle 
birtakım zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu 
süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiye-
ler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar 
yer alıyor. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ko-
nuya ilişkin yaptığı değerlendirmede salgının 
ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve 
sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üret-
meye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin 
dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve 
sıkıntıların Oda ve Borsalar kanalıyla TOBB’a 
iletilmesi gerektiğini belirtti.

Bu süreçte karamsarlığa yer olmadığı ak-
taran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. 
Biz buradayız. Sizler için görevimizin başın-
dayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek 
zorundayız. Yaşadığınız sorunları bizlere iletin. 
Sıkıntıları aktarın ki biz de hükümetimize ile-
telim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes 
etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben inanıyorum ki 
bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum."

TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'le-
re sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı por-
talda "Facebook ile Öne Çıkın", "Sınırları Aşan 
KOBİ'ler" ve kadın girişimcilerin işletmelerini 
büyütmelerine yardımcı olan "She Means Busi-
ness" programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrim 
içi eğitimler bulunuyor. Bakanlığın firmalara 
sağladığı desteklerin yanı sıra, uzmanların 
anlatımıyla Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin ta-
nıtıldığı videolar da portalda paylaşılıyor. 

Ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, video konferans aracılığıyla 
yapılan Balıkesir il, ilçe Oda ve Borsa-

ları müşterek Meclis toplantısına katıl-
dı. Meclis toplantısında ekonomideki 
gelişmeler ve üyelerin ihtiyaç duydu-
ğu ek tedbir adımları görüşüldü.  
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, karayolu 
yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyonun krizden en çok etkilen sektörler 
arasında olduğunu vurgulayarak, krizin başlangıcında hükümete 70 maddelik bir öneri 
paketi sunduklarını ve bunların önemli bir kısmının hayata geçirildiğini belirtti. 

“Sunduğumuz paketin önemli
bir kısmı hayata geçirildi”

T ürkiye Ulaştırma ve Lojistik, Sivil Havacılık, Karayolu 
Yolcu Taşımacılığı, Denizcilik ve Telekomünikasyon 
Sektör Meclis üyeleri, video konferans aracılığıyla 

düzenlenen ortak Sektör Meclisi toplantısında bir araya 
geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı toplantıda, Covid-19 
salgınının sektörlere yaptığı olumsuz etkiler ele alındı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, karayolu yolcu taşı-
macılığı, denizcilik ve telekomünikasyon sektörlerinin 
krizden en çok etkilen sektörler arasında olduğunu 
vurgulayarak, “Çünkü diğer sektörlerin en önemli part-
nerleri durumunda. Üretim yavaşladı, iş hacmi düştü. 
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edildi. Ülkeler sınırları 
kapattı, ihracat yavaşladı, mallarımızı taşıyamaz hale 
geldik. Turizm durdu, mücbir sebep kapsamına alındı, 
ancak deniz turizmi ve bağlantılı sektörler buna dahil 
edilmedi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı azaldı ve izne 
bağlandı. Okullarımız kapalı olduğu için servis araçları-
mız da çalışmıyor” dedi.

Tedarik zincirlerinin en önemli parçası olan bu sek-
törleri ayakta tutmak gerektiğini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, krizin başlangıcında hükümete 70 mad-
delik bir öneri paketi sunduklarını ve bunların önemli 
bir kısmının hayata geçirildiğini anımsattı. 

Bakan Karaismailoğlu’nun bu kriz ortamında göreve 
gelmiş olmasına rağmen, geçmiş birikimleriyle hemen 
icraata koyulduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Sınır kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu, 
temassız ticaret dönemine geçildi. Muayene süresi gelen 
tüm araçlar için araç muayene süreleri ve egzoz emisyon 
ölçümleri üç ay ötelendi. Muayene süreleri geçen ticari 
araçların yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi. 
Bizlere tüm bu imkânları sağlayan Sayın Bakanımıza 
şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Henüz sonuçlanmayan 
taleplerimiz bulunuyor”

Bekleyen ve henüz sonuçlanmayan talepleri oldu-
ğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, taşımacılık 
yapan sektörler için vergisiz akaryakıt imkanı sağlanması 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Ülkeler sınırları 
kapattı, ihracat 

yavaşladı 
mallarımızı 

taşıyamaz hale 
geldik” diye 

konuştu.
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ve ticari araçlarda MTV ikinci taksidinin 
alınmaması gibi konularda da Bakan Kara-
ismailoğlu’ndan destek istedi.

"Kademeli bir süreç var"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-

mailoğlu da "Ülkemizin normalleşme takvi-
mi açıklandı. Mayıs, Haziran ve Temmuz ay-
larına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit 
ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri 
geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Karaismailoğlu, ülke olarak Co-
vid-19 salgınına karşı çok çetin ve başarılı 
bir mücadele sürdürüldüğünü ifade ede-
rek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 
salgın döneminde, tüm sektörlerin des-
teklenmesi amacıyla gerekli görülen tüm 
tedbirleri vakit kaybetmeden uygulamaya 
geçirdiklerini anlattı.

Covid-19 salgını nedeniyle azalan ta-
leplerden dolayı özellikle ulaşım ve bilişim 
sektörlerinin sıkıntılı günler yaşadığına 
dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bu 
nedenle vakit kaybetmeden bizler de sal-
gın sonrası normalleşme sürecine iyi hazır-
lanmalıyız. Bu noktada da sektörün ihtiyacı 
olan ve bugün bu toplantıda belirtilen 

konuları masaya yatırarak gerekli tedbirleri 
de alacağız" diye konuştu. Covid-19 salgını 
nedeniyle uluslararası ticaret hacminde 
küçülme olduğunu dile getiren  Bakan 
Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ama 
elbet bu salgın ilelebet sürmeyecek ve 
bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde 
niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 
normalleşme takvimini açıkladı. Mayıs, Ha-
ziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli 
bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında 

bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu 
nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırım-
larda, ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek 
kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz." 
Sektör temsilcileriyle birlikte, ortak akılla 
çalışılması halinde salgın döneminden ba-
şarıyla çıkılabileceğini vurgulayan Bakan 
Karaismailoğlu, olumsuzlukların ortadan 
kaldırılması ve normalleşme sürecine ba-
şarıyla geçilmesi için, sektörden gelen talep 
ve önerilere önem verdiklerinin altını çizdi.

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

konferans aracılığıyla düzenlenen Ankara 
Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısına katıldı. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu konuşmasında, ATO’nun doğru bir 
vizyonla hayata geçirdiği Yüksek İstişare Ku-
rulu’nun bu süreçte ortak aklı ortaya koymak 

“İş dünyası ile hükümet 
arasında köprü 
görevi üstlendik”

açısından önemli olduğunu söyledi. 
Pandemi sürecinde iş dünyası ile hükü-

met arasında köprü görevi üstlendiklerini ve 
iş dünyasının taleplerini hükümete ilettikle-
rini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
taleplerin yüzde 95’inin hayata geçirildiğini 
bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hükü-
metimizin iş dünyamızın sorunlarını çözmek 
için cansiperane çalıştığına şahidim. Çözüm 
odaklı çalışıyorlar. Bakanlarımıza sorunu iletir 
iletmez gece gündüz demeden hemen 
‘nasıl çözeriz’e odaklanıyorlar” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ön-
cülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne tüm 
Oda ve Borsalar arasında en büyük kaynağı 
Ankara Ticaret Odası’nın sağladığını, ancak 
kredi kullanma konusunda Ankara’dan baş-
vuru sayısının İstanbul’un gerisinde oldu-
ğunu kaydetti. 

Nefes Kredisi’ne Ankara’dan bin 138 iş-
letmenin başvurduğunu ve 76 milyon TL 
kredi kullandığını bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası’nın başlattığı 
Can Suyu Kredisi için de tüm Türkiye’de 
bulunan 530 bin şahıs şirketinin başvuruda 
bulunabileceğini ifade etti.

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

lıoğlu, UMAT Gümrük ve Turizm İş-
letmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile video konferans aracılığıyla 
bir araya geldi.

Toplantıda, yeniden yapılandırma 
inşaatı devam eden İpsala Gümrük 
Kapısı ve yeni yapılacak olan TIR Parkı 
hakkında istişarelerde bulunuldu

UMAT Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin 
toplantısı yapıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi için 
hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi şimdi de normalleşme sürecinin 
planlanmasına katkı sağlıyoruz. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde 
yürüttüğümüz takdirde bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

“Normalleşme sürecinin 
planlanmasına katkı sağlıyoruz”

V ideo konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Kara-
deniz Bölge toplantısında konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, içinden geçtikleri bu zor süreçte, Oda ve Borsalara 
daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

İş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üst-
lenerek, sahadaki sıkıntıları en hızlı şekilde ilettiklerini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede 
ilk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. 
Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de de-
vam ediyor. Bunlar dışında da önerilerimizi iletmeye 
devam ettik. Çünkü bu dinamik bir süreç. Her gün yeni 
bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara 
vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri 
toplamayı sürdürelim” dedi.

“Sağlık ile geçim arasındaki 
dengeyi ayarlamamız gerekiyor”

Oda ve Borsa başkanlarının da bu vizyonla çalıştığını, 
üyelerine hizmete devam ettiğini görmekten dolayı gu-
rur duyduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Başkanlarımın hepsi canla, başla gayret gösteriyor, üyele-
rimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyor. Öneriler 
hazırlayıp, bize aktarıyor” şeklinde konuştu.

Salgın konusunda, hükümetin bir yandan sağlık 
alanındaki tedbirleri alırken, diğer taraftan da ekonomiyi 

canlı tutacak önlem paketlerini hazırlayıp uyguladığını 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Çok 
şükür, şimdi normalleşme sürecini konuşmaya başladık. 
Biz, TOBB olarak ekonomi için hazırlanan destek paket-
lerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme 
sürecinin planlanmasına da katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz 
burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız 
gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir 
şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla 
atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri hep 
birlikte geride bırakacağız.”

 TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Başkanlarımın 
hepsi canla, başla 
gayret gösteriyor 

üyelerimizin 
nabzını tutuyor 

onlara tercüman 
oluyor. Öneriler 

hazırlayıp 
bize aktarıyor” 

şeklinde konuştu.

TOBB ULUSAL
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Akde-
niz Bölge toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, koronavirüs 
salgını ile mücadele sürecinde, sahadaki sı-
kıntıları hükümete ilettiklerini, bu çerçevede 
ilk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri 
sunduklarını ve bunların büyük bir kısmının 
hayata geçtiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, İç 
Anadolu Bölge 
toplantısına katıldı

Salgınla mücadelenin dinamik bir süreç 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı 
ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden 
üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve öneri-
leri toplamayı sürdürelim” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve 
Borsa başkanlarının da bu vizyonla çalıştı-
ğını, üyelerine hizmete devam ettiğini gör-
mekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti. 

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

cıklıoğlu, video konferans aracılığıyla 
düzenlenen Sakarya il/ilçe Oda ve 
Borsa müşterek meclis toplantısında, 
Oda ve Borsa başkanları ve Meclis 
üyeleri ile bir araya geldi.

Son iki aylık süreçte, TOBB ola-
rak 81 ildeki Oda/Borsalar ve Sektör 
Meclisleri ile devamlı istişare içinde 
olduklarını belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa baş-
kanlarımız kanalıyla, her gün sizlerin 
sıkıntılarını, dertlerini topladık. Sonra 
Bakanlarla bire bir konuşarak bunla-
rın çözülmesi için çalıştık. 

Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK 
ödemeleri ertelendi. İstihdam mali-
yetimizi düşürmek üzere, kısa çalışa-
ma ödeneğinin kapsamı genişletildi, 
daha hızlı işler hale getirildi” dedi.

Sakarya’daki Oda ve 
Borsa başkanları ile 
istişare edildi

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

konferans aracılığıyla gerçekleştirilen İç Ana-
dolu Bölge toplantısına katılarak, bölge Oda 
ve Borsa başkanları ile istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 
ile hükümet arasında köprü görevi üstlen-
diklerini, ilk etapta hükümete 70 maddelik 
bir öneri seti sunduklarını ve bunların büyük 
bir kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye de 
devam ettiğini anlattı.

Her gün yeni bir konu ve sıkıntının or-
taya çıktığına dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Dolayısıyla hiç ara vermeden 
üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri 
toplamayı sürdürelim” dedi.

Normalleşme sürecini konuşmaya 
başladıklarını ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Biz, TOBB olarak ekonomi 

için hazırlanan destek paketlerine katkı 
sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme 
sürecinin planlanmasına da katkı sağlı-
yoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim 
arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. 

Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir 
şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci 
en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. 
İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geri-
de bırakacağız” şeklinde konuştu.

“Üyelerimizle 
temasta olup 
sıkıntı 
ve önerileri 
toplamayı 
sürdürelim”
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Ege Bölge toplantısına katılarak, bölge Oda ve Borsa başkanları ile istişarelerde 
bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsalara daha büyük görev 
ve sorumluluk düştüğünü belirterek, “Bizler, iş dünyası ile Hükümet arasında köprü 
görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz” dedi.

“Oda ve Borsalara büyük 
görev ve sorumluluk düşüyor”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirilen Ege Bölge toplantısına katılarak, 

bölge Oda ve Borsa başkanları ile istişarelerde bulundu.
İçinden geçtikleri bu zor süreçte, Oda ve Borsalara 

daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü anımsatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizler, iş dünyası ile Hükü-
met arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, 
en hızlı şekilde iletiyoruz. Bu çerçevede salgının başladığı 
Mart ayında, sizlerden aldığımız bilgilere dayalı olarak, 
hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. Bunların 
büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. 
Sonrasında da sizlerle istişare içinde, sorunları ve öne-
rilerimizi iletmeye devam ettik. Çünkü bu dinamik bir 
süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, 
sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi.

“Tüm başkanlarım, canla
başla gayret gösteriyor”

Oda ve Borsaların, bu vizyonla çalıştığını, üyelerine 
hizmete devam ettiğini görmekten dolayı gurur duy-
duğunu ifaden eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler, 
tüm başkanlarım, canla, başla gayret gösteriyor, üyele-
rimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. 
Öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. İşte bugün de 

sizlerin ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili bakanlara 
ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini 
bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış olacağız” 
şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık normalleşme süre-
cini konuşmaya başladıklarını ve TOBB olarak, ekonomi 
için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladıkları gibi 
şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına katkı 
sağladıklarını belirtti.

Sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamak ge-
rektiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Nor-
malleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttü-
ğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza 
inanıyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geride 
bırakacağız” dedi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

artık 
normalleşme 

sürecini 
konuşmaya 

başladıklarını 
ifade etti.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video 

konferans aracılığıyla düzenlenen Sinop 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Boyabat Ticaret 
ve Sanayi Odası Müşterek Meclis Toplantı-
sı’na katıldı.

“81 ildeki Oda ve 
Borsalarla devamlı 
istişare içindeyiz”

Salgınla mücadele sürecinde TOBB 
olarak tüm Oda ve Borsalar ve Sektör Mec-
lisleri ile devamlı istişare içinde olduklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda 
ve Borsa Başkanlarımız kanalıyla, her gün 
sizlerin sıkıntılarını, dertlerini topladık. 
Sonra Bakanlarla bire bir konuşarak bun-
ların çözülmesi için çalıştık. İlk etapta hü-
kümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. 
Bunların önemli bir kısmı hayata geçti. Çe-
şitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri 
ertelendi. İstihdam maliyetimizi düşürmek 
üzere, Kısa Çalışama Ödeneği’nin kapsamı 
genişletildi, daha hızlı işler hale getirildi. 
Firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketleri 
hayata geçirildi” dedi.

Son olarak Denizbank ile Nefes Kredi-
si’ni başlattıklarını anımsatan TOBB Başka-
nı, “Yüzde 7.5 faizli, 2020’de geri ödeme 
yok, 2021’de ödenecek. Yakında kamu 
bankalarının da buna katılmasını bekliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hiç ara ver-
meden üyelerle temasta olunarak, sıkıntı ve 
önerileri toplamayı sürdürmelerini istedi.

A rabuluculuk Kurulu Toplantısı, 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Ge-

nel Müdürü Hakan Öztatar’ın başkan-
lığında gerçekleştirildi.

TOBB’u temsilen Reel Sektör Ar-Ge 
ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağ-
layan Dündar’ın katıldığı kurul toplantı-
sında; geçmiş dönemin faaliyetleri, ara-
buluculuk merkezlerinin önümüzdeki 
süreçteki durumu ve arabuluculuk mü-
essesesinin online olarak sürdürülmesi 
imkanlarına ilişkin konular ele alındı.

Arabuluculuk Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi

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

konferans aracılığıyla düzenlenen Kahra-
manmaraş il/ilçe Oda ve Borsa Müşterek 
Meclis Toplantısı’na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşma-
sının başında, Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı’nı devralan Şahin 
Balcıoğlu’nu tebrik ederek, hayırlı olsun di-
leklerini iletti ve Serdar Zabun’a da başkan-
lığı döneminde Kahramanmaraş’ın gelişmesi 
ve zenginleşmesi için yaptığı pek çok önemli 
icraat için teşekkür etti.

81 ildeki Oda ve Borsalarla devamlı is-
tişare içinde olduklarını ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa Başkan-
larımız kanalıyla, her gün sizlerin sıkıntılarını, 
dertlerini topladık. Sonra Bakanlarla bire bir 
konuşarak bunların çözülmesi için çalıştık. 
İlk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri 
seti sunduk. Bunların önemli bir kısmı hayata 
geçti. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK öde-

meleri ertelendi. Kısa Çalışma Ödeneği’nin 
kapsamı genişletildi, daha hızlı işler hale 
getirildi. Firmalarımıza yönelik çeşitli kredi 
paketleri hayata geçirildi. Son olarak biz 
de Denizbank ile Nefes Kredisi’ni başlattık. 
Yüzde 7.5 faizli, 2020’de geri ödeme yok, 
2021’de ödenecek. Yakında kamu bankala-
rının da buna katılmasını bekliyoruz” dedi. 

“Zor günler geçecek”
Her gün yeni bir konu ve yeni bir sı-

kıntının ortaya çıktığını vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani bu dinamik bir 

süreç. Dolayısıyla hiç ara vermeden üye-
lerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri 
toplamayı sürdürelim. Maraş Odalarımı-
zın ve Borsalarımızın vizyonla çalıştığını, 
üyelerimize hizmete devam ettiğini gör-
mekten de ayrıca gurur duyuyorum. Sizler, 
hem yönetim, hem Meclis, hem de meslek 
komiteleri, canla-başla gayret gösteriyor, 
üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercü-
man oluyorsunuz. Allah sizlerden, tüm bu 
çalışmalarınızdan razı olsun. İnşallah bu 
zor günleri hep birlikte geride bırakacağız” 
şeklinde konuştu.

“Firmalarımıza yönelik 
çeşitli kredi paketleri 
hayata geçirildi”
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Marmara Bölgesi’ndeki Oda ve Borsa başkanları ile istişarelerde bulunan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında köprü 
görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Dolayısıyla hiç ara 
vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi.

“Sahadaki sıkıntıları, en 
hızlı şekilde iletiyoruz”

V ideo konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Mar-
mara Bölge Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, bölge Oda ve Borsa başkanları ile istişarelerde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-

da, Oda ve Borsalara, salgınla mücadele sürecinde daha 
büyük görev ve sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, 
“Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üst-
lenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Bu 
çerçevede, salgının başladığı Mart ayında, sizlerden aldığı-
mız bilgilerle, hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. 
Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam 
ediyor. Sonrasında da sizlerle istişare içinde, sorunları ve 
önerilerimizi iletmeye devam ettik. Çünkü bu dinamik bir 
süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, 
sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi.

“Üyelerimizin nabzını tutuyor
onlara tercüman oluyorsunuz”

Marmara Bölgesi'ndeki Oda ve Borsaların da bu viz-

yonla çalıştığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunla-
rı kaydetti: “Üyelerimize hizmete devam ettiğinizi görmek-
ten de ayrıca gurur duyuyorum. Sizler, tüm başkanlarım, 
canla-başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, 
onlara tercüman oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize 
aktarıyorsunuz. İşte bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, 
bu akşam ilgili bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, 
camiamızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları 
rahatlatmış olacağız.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hükümetin bir yandan 
sağlık alanındaki tedbirleri alırken, diğer taraftan da eko-
nomiyi canlı tutacak önlem paketlerini hazırlayıp uy-
guladığını anımsatarak, “Çok şükür, şimdi normalleşme 
sürecini konuşmaya başladık. Biz TOBB olarak, ekonomi 
için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, 
şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı 
sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki 
dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de 
iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci 
en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor 
günleri de hep birlikte geride bırakacağız” dedi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Üyelerimize 

hizmete devam 
ettiğinizi 

görmekten 
ayrıca gurur 

duyuyorum” diye 
konuştu.
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Hisarcıklıoğlu 
İstanbul TO Meclis 
Toplantısı’na katıldı

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

üzerine Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) 
Yönetim Kurulu’nun video konferans yön-
temiyle yapılan toplantısına konuk oldu. 

Toplantıda, GTİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Arif Parmaksız Gürbulak-Türkgözü-Pazarku-
le sınır kapıları hakkında bilgi verdi.

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

lıoğlu, TOBB Kadın ve Genç Girişimci 
Kurulları’nın Başkanları İcra Kurulları 
ve İl Yönetimleri ile webinar yoluyla 
bir araya geldi. 

Salgın sonrası ülke çapında girişim-
cilerin yaşadığı sıkıntılarının ele alındığı 
toplantıda, Kurul üyesi girişimciler ilgili 
kamu idarelerine iletilecek konuları 
aktardılar.

Girişimcilerin yaşadığı 
sıkıntılar ele alındı

STA Danışma Noktaları 
Eğitim Semineri yapıldı

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

konferans aracılığıyla düzenlenen İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katıldı.

TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar 
ile sürekli istişare içinde olduklarını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa 
Başkanlarımız kanalıyla, her gün, sizlerin 
sıkıntılarını, dertlerini topladık. Sonra Ba-
kanlarla bire bir konuşarak bunların çözül-
mesi için girişimlerde bulunuldu. Bunları 
yaparken de hem Şekip Başkan’la hem 
de TOBB Yönetimi’nde mesai arkadaşım 
olan Öztürk Başkan’la birlikte çalıştık, her 
konuyu istişare ettik” dedi.

“Kısa Çalışma Ödeneği’nin 
kapsamı genişletildi”

Bu sayede 70 maddeden oluşan geniş bir 
öneri setini Mart ayında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a ve Hükümete sunduk-
larını anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Bunların önemli bir kısmı da hayata geçti. 
Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri 
ertelendi. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kapsamı 
genişletildi, daha hızlı işler hale getirildi. 
Firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketleri 
hayata geçirildi. Son olarak biz de Denizbank 
ile Nefes Kredisi’ni başlattık. Yüzde 7.5 faizli, 
2020’de geri ödeme yok, 2021’de ödene-
cek. Yakında kamu bankalarının da buna 
katılmasını bekliyoruz. Bu noktada şunu 
da özellikle vurgulamak istiyorum. Her gün 
yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. 

Yani bu dinamik bir süreç. Dolayısıyla hiç 
ara vermeden üyelerimizle temasta olup, 
sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” 
ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası’nın 
da bu vizyonla çalıştığını, üyelerine hizmete 
devam ettiğini görmekten gurur duyduğu-
nu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Sizler, hem yönetim, hem Meclis, hem de 
meslek komiteleri, canla-başla gayret gös-
teriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara 
tercüman oluyorsunuz. Allah sizlerden, tüm 
bu çalışmalarınızdan razı olsun” dedi.

GTİ Yönetim 
Kurulu toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 56 

ilde 67 Odada kurulan İhracat Destek Ofisle-
ri’ne STA Danışma Noktaları Eğitim Semineri 
Video Konferans yöntemiyle yapıldı. Açılış 
konuşmalarını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeki Kıvanç, Ticaret Bakanlığı Uluslararası 
Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 
Hüsnü Dilemre’nin yaptığı eğitim semine-

rinde Türkiye’nin STA’ları, içerikleri, faydaları 
sekiz gün boyunca detaylı olarak anlatıldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür, şimdi normalleşme sürecini konuşmaya 
başladık. Biz TOBB olarak, ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız 
gibi şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz 
burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“TOBB olarak destek 
paketlerine katkı sağladık”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, video konferans aracılığıyla 

gerçekleştirilen Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölge Toplantısı’na katılarak, 
bölge Oda ve Borsa başkanları ile istişa-
relerde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu burada yaptığı değerlendirmede, 
içinden geçilen zorlu süreçte, Oda ve 
Borsalara daha büyük görev ve sorumlu-
luk düştüğüne vurgu yaptı. 

“Bizler, iş dünyası ile hükümet ara-
sında köprü görevi üstlenerek, sahadaki 
sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Bu 
çerçevede, salgının başladığı Mart ayın-
da, sizlerden aldığımız bilgilerle, Hükümete 70 maddelik 
bir öneri seti sunduk” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
bunların büyük bir kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye 
de devam etiğini anlattı. Oda ve Borsalarla istişare içinde, 
sorunları ve önerileri iletmeye devam ettiklerinin altını 
çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çünkü bu dinamik bir 
süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, 
sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim.

Sizlerin de bu vizyonla çalıştığını, üyelerimize hizmete 

devam ettiğinizi görmekten de ayrıca 
gurur duyuyorum. Sizler, tüm başkanla-
rım, canla-başla gayret gösteriyor, üyele-
rimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman 
oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize ak-
tarıyorsunuz. Bugün de sizlerin ileteceği 
her konuyu, bu akşam ilgili bakanlara 
ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camia-
mızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş 
ve onları rahatlatmış olacağız” dedi.

“Bu zor günler geçecek”
Hükümetin de bir yandan sağlık 

alanındaki tedbirleri alırken, diğer ta-
raftan da ekonomiyi canlı tutacak ön-

lem paketlerini hazırlayıp uyguladığına işaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür, şimdi normalleşme 
sürecini konuşmaya başladık. Biz TOBB olarak, ekonomi 
için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, 
şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı 
sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki 
dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de 
iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu dö-
nemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu 
zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız” diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“İnşallah bu zor 
günleri hep 

birlikte geride 
bırakacağız” dedi.
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Gıdanı Koru 
Kampanyası'nın 
tanıtımı yapıldı

“19 Mayıs, istiklal mücadelemizin sembolüdür”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıdanı Koru 

Kampanyası'nın daha hızlı büyümesi için, 
TOBB olarak 365 Oda ve Borsa, 1.5 milyon 
üyeyle birlikte ülke çapında ve tüm yerel 
mecralarda çalışacaklarını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında ger-
çekleştirilen Gıdanı Koru Kampanyası'nın 
tanıtımı toplantısına video konferans yön-
temiyle katıldı. Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda 
güvenliği gibi kavramların günümüzde daha 
fazla önem kazandığını söyleyen TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde 821 milyon 
insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkat çek-
ti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu 
mücadelenin yanında üretilen gıdanın üçte 
birinin de israf edildiğini belirtti.

İşletme başına 4.2 ton
gıda israfı oluyor

Gıda kaybını, ürünün hasat döneminden 
perakende sürecine kadar giden süreçte, 
gıda israfının ise perakende sonrası tüketim 
süreciyle birlikte yaşandığını işaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Maalesef ülkemizde 
en büyük gıda kaybı sebze ve meyvelerde. 
Üretilen sebze ve meyvenin yarısı tüketilme-
den heba oluyor" dedi.

Hizmet sektöründe gıda israfının, iş-

letme başına yılda 4.2 tona ulaştığını dile 
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün 
başlatılan kampanya ile gıda kayıp ve isra-
fının nedenleri, sonuçları ve çözümleriyle 
ilgili farkındalık sağlanacağını, gıda tedarik 
zincirinin, topraktan sofraya her aşaması-
na özgü önlemler geliştirileceğini ve geri 
dönüşüm konseptinin daha etkin uygula-
nacağını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 
bu kampanya ile uluslararası camiada rol 
model haline geleceğinin altını çizerek, kam-
panyayı ülkeye kazandıranlara teşekkürlerini 
iletti. TOBB olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile iş birliği içerisinde çalışmaya, projeler 
üretmeye devam ettiklerini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı'n-
da sonra Gıdanı Koru Kampanyası’yla birlikte, 
Tarım Bakanlığımızla iş birliğimizi daha da 

güçlendiriyoruz. TOBB olarak bu projelerin 
içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Gıdanı Koru Kampanyası'nın 
daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 
Oda ve Borsamız, 1.5 milyon üyemizle bir-
likte, ülke çapında ve tüm yerel mecralarda 
çalışacağız" değerlendirmelerde bulundu.

Dünyaya örnek bir proje
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

de Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlardan 
birinin de gıda kayıp ve israfıyla mücadele ol-
duğunu hatırlattı. Bu amaçla FAO ile başlattık-
ları Gıdanı Koru Kampanyası'nın ülkenin gıda 
kayıp ve israfıyla mücadelesinde dünyaya 
örnek bir proje olduğunu vurgulayan Bakan 
Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınının gıda arz güvenliğinin ne kadar 
önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. 

1 9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj ya-

yımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 
Mayıs’ın, esareti kabul etmeyen asil bir 
milletin, yeniden varoluş mücadelesinde 
ilk adım olduğuna işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm dün-
yada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden 
şahlanışın öyküsü 19 Mayıs 1919’da, Büyük 
Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün öncü-
lüğünde Samsun’da başlamış ve ardından 
tarihe geçen büyük bir destan yazılmıştır. 
Bu gün istiklal mücadelemizin de sembo-
lüdür” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
mesajında şu görüşlere yer verdi: “19 Mayıs 

1919; esareti kabul etmeyen, hürriyetinden 
vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen 
milletimizin, varoluş mücadelesinde asla 
unutulmaması gereken bir gündür. Bu 
anlamlı günün gençlerimize bayram olarak 
armağan edilmesinin altında da çok derin 
anlamlar vardır. Atatürk geleceği gençlerin 
ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara 
daima güvenmiştir. Bizler de sonuna kadar 
bu düşüncenin arkasındayız. 

Gelecek güzel günler eminiz ki genç-
lerimizin ellerinde şekillenecek. Yeter ki 
onlara güvenelim, yol açalım. 

Gençlerimiz, atalarımızın yazdığı ba-
şarı ve gurur dolu tarihe sahip çıkacak-
lardır. Ülkemizi çok daha ileri noktalara 

taşıyacaklardır. Türk iş dünyası adına, bu 
duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi 
bir kez daha minnet,  şükran ve rahmetle 
anıyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramını can-ı 
gönülden kutluyorum.”
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365 Oda ve Borsa başkanı ile 61 Sektör Meclis başkanının katıldığı TOBB Ekonomi 
Buluşması’nda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata 
geçirilen tedbirler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek 
"Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız" dedi.

“Ekonomide çarkları yeniden 
döndürmeye hazırız”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 
365 Oda ve Borsa başkanı ile 61 Sektör Mec-
lis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB 

Ekonomi Buluşması, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda video 
konferans yöntemiyle yapıldı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıl-
dığı toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Covid-19 salgını sürecinde Bakan Albayrak'ın 
attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride 
bırakılacağını ve yeniden büyüme sürecine girileceğini 
söyledi.

"Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler 
sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı" diyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden iti-
baren kenetlendiklerini, sorunların tespiti ve çözülmesi 
için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları bilgi-

leri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak'ın 
büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi.

“İşletmeler önemli bir 
yükten kurtarıldı”

Bu süreçte bankacılık sistemini harekete geçiren kredi 
paketlerinin devreye sokulduğunu, Kredi Garanti Fo-
nu'nun kefalet kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK 
ertelemeleri, Kısa Çalışma Ödeneği’yle işletmelerin önemli 
bir yükten kurtarıldığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, dinamik bir sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin belirledi-
ği hedeflere ulaşma noktasında üç aylık mola şeklinde 
gördükleri bu sürecin sonunda olunduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

"Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden 
döndürmeye hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir 
ve desteklerle ilgili olarak Oda ve Borsa ile Sektör Meclisi 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Kısa Çalışma 
Ödeneği’yle 
işletmelerin 

önemli 
bir yükten 

kurtarıldığını 
kaydetti.
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arkadaşlarım çok güzel bir çalışma hazırla-
dılar. Kamu ve özel sektör eş güdümü saye-
sinde zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da 
aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden de-
vam edeceğiz."

“Küresel ekonomiye 
ağır bir darbe vuruldu”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
da "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her 
alanda daha etkin bir şekilde üretmenin 
gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu 
üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, 
ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye ya-
zacağımız bir dönem olacak" dedi.

Bakan Albayrak, tüm dünyayı etkisi altı-
na alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe 
vuran Covid-19 salgının etkisinin gün geç-
tikçe azaldığına dikkat çekerek, her gelen 
verinin normalleşmeye daha da yaklaşıldı-
ğını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Sürecin ekonomimize olan etkilerini 
de gidermek için devreye aldıkları Ekono-
mik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye, çalışana, 
esnafa bütün vatandaşlarımızla bu süreçte 
adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını dile 

getiren Bakan Albayrak, özellikle Covid-19 
sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak 
için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, 
sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için 
gerekli tüm destekleri seferber ettiklerine 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İnşallah 
normalleşme sürecinde, bundan sonra-
ki dönemin 'yeni normal' olduğunu göz 
önünde bulundurarak hızla adımlarımızı 
atmaya devam edeceğiz. Ekonominin yeni 

normale hızla adapte olacağını düşünüyo-
rum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin 
gözden geçirilmesi, üretim alanlarında al-
ternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının 
yatırımlardan turizme her alanda öncelik 
haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönem-
de güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitim-
li insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı 
adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi 
ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan 
ülke olacak."

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Vergi Danışma Kurulu, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’ın katılımı ile Kurul 
Başkanı Fatih Dural başkanlığında video 
konferans yöntemiyle toplandı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Tahkim Divanı, Adil Sani 

Konukoğlu başkanlığında video kon-
ferans yoluyla bir araya geldi. Top-
lantıda Divanın gündemde yer alan 
konular değerlendirildi.

Covid-19 pandemi sürecinin tah-
kim davalarına etkileri hakkında Hukuk 
Müşavirliği tarafından bilgilendirme 
yapıldı.

TOBB Tahkim Divanı 
video konferans 
yoluyla toplandı

“Uzaktan ama yürekten kucaklaşalım”

Vergi Danışma 
Kurulu bir araya geldi

R amazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 
alışık olmadığımız bir süreç yaşandığına 
işaret ederek, “Bayramın coşkusunu evi-
mizde yaşayacağız. Hepimizin sağlığı için 
bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki 
olarak değil, uzaktan ama yürekten yapa-
cağız. İnanıyorum ki en kısa sürede yine 
eski günlerimize, coşkulu bayramlarımıza 
döneceğiz” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Salgın hastalık nede-
niyle, tüm dünya için olduğu gibi, Ramazan 

ayını idrak eden, İslam âlemi için de bu 
süreç oldukça buruk geçti. Ama yürekle-
rimiz yine bir ve beraber attı. Ramazan’ın 
huzurunu içimizde hissettik. Biliyorum ki 
Bayramımız da bu yıl geçtiğimiz bayram-
lardan farklı ama sevincimiz, coşkumuz 
aynı. Ülkemizde ve dünyada bu salgının 
son bulmasını, en kısa zamanda normal 
hayatımıza dönmeyi diliyorum.

Bayramlar sevgi, saygı, barış, kenetlen-
me ve dayanışma gibi insanı insan yapan 
asil değerleri yüceltmek için en güzel fır-
sattır. Mesafeler, bu fırsatı iyi kullanmamıza 
engel olmamalıdır.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de destek olduğu Yassıada ve Sivriada'daki tarihi 
ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın 
hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı. Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası hizmete açıldı

K ültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB), GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret 
modeliyle, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardın-

dan idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Ba-
kanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 
yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve 
kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi 
ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 
yılında temeli atılan proje tamamlandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis 
Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, GTİ AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve GTİ AŞ. Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Gürsel Baran katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan De-

mokrasi ve Özgürlükler Adası Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, Türkiye'nin bundan tam 60 yıl önce tarihinin 
en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine maruz 
kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
TOBB’a teşekkür

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacının 
gerçekleştirdiği darbenin ardından yaşananların ise sa-
dece demokrasi adına değil, adalet ve insanlık adına da 
utanç verici olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Üzerinde bulunduğumuz Yassıada'da diğer bir ifadeyle 
'Yaslı Ada'da yapılan ve bizzat faillerinin itirafıyla önceden 
verilen emirlerin uygulanması şeklinde geçen yargılama-
ların sonu çok büyük bir faciayla bitmişti" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi değiştiremeyeceklerini 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 

“Türkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliğimize, Sayın 
Başkana ve 

ekibine, hasbi ve 
özellikle milletim 

adına teşekkür 
ediyorum, hasbi 

olarak bunu 
söylüyorum” 

dedi.

TOBB ULUSAL
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ama doğru yorumlanmasını sağlamak için 
tarihin hatırlanma biçimini değiştirmenin 
de ellerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece bir 
yandan o meşum günleri hatırlarken, bir 
yandan da milli iradenin her hal ve şart 
altında üstün geldiğini gösterebiliriz" dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yassıada’nın 
demokrasi ve özgürlükler adası haline gel-
mesini sağlayan, yatırımları gerçekleştiren 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, Sayın 
Başkana ve ekibine, hasbi ve özellikle mille-
tim adına teşekkür ediyorum, hasbi olarak 
bunu söylüyorum” diye konuştu.

“Yassıada artık demokrasi 
ve özgürlüklerle anılacak”

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Kopuz da Yassıada’nın, herkes 
için hüznün simgesi olduğunu belirterek, 
“Aynı zamanda, şehadete giderken bile, mil-
letin ve vatanın selametini düşünen bir me-
tanetin simgesidir. Milletten aldığı emaneti 
taşırken; ailelerinden, arkadaşlarından ve 
tutkuyla bağlı olduğu milletinden koparılan, 
memleketimize büyük hizmetler vermiş, üç 
demokrasi şehidinin hatırası burada yatıyor. 
Bu vesileyle vatana hizmet yolunda mü-
cadele ederken, en ağır bedelleri ödemek 
zorunda bırakılan, Adnan Menderes, Fatin 
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle 
ve saygıyla yad ediyorum. Cenabı Hak hep-
sinin mekânları cennet eylesin, ruhları şad 
olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve 
himayesinde gerçekleştirilen projenin, üç 
demokrasi şehidinin hatırasının gelecek 
nesillere aktarımında önemli bir rol oyna-
yacağını ifade eden Kopuz, “Sağolun, siz 
bize güvendiniz, inandınız. Bize, Yassıada'yı 
yeniden inşa projesini üstlenme görevi ve 
sorumluluğunu verdiniz. Biz de TOBB ve 137 
Oda ve Borsa ortaklığıyla kurulan Gümrük 
Turizm İşletmeleri AŞ vasıtasıyla, bu önemli 
işi üstlendik. Burası on yıllardır, kimsenin 
uğramadığı, adeta kaderine terkedilmiş 
olarak bırakılmış bir adaydı. Biz burayı, yerli 
ve yabancı misafirlerin ağırlanacağı, ziyaret 
edenlerin Türkiye'nin demokratikleşme mü-
cadelesine tanıklık edecekleri dev bir esere 
dönüştürdük. Kara Gümrük Kapıları’nın mo-
dernizasyonundan sonra, bu işi de başarıyla 
tamamlayan Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
A.Ş.’yi ve burada görev alanları gönülden 

tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tarihi ve kültürel 
miraslarımıza sahip çıktık”

Kopuz, bundan sonra Yassıada denilince 
akla hüzün değil, umudun geleceğini vur-
gulayarak şöyle devam etti: “Burayı ziyaret 
edenler ülke olarak hangi zorlukları aşıp bu 
noktaya geldiğimizi hatırlayacak. Yassıada 
artık demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. 
Milli iradenin ve demokrasinin simgesi ha-
line gelecek. Daha büyük hedeflere ulaşma-
mız için de bir mihenk taşı olacak. 

Yaklaşık 103 bin metrekare olan Yas-
sıada üzerinde, 123 odaya sahip otel ve 
bungalov yapılarının yanı sıra, 600 kişilik 
kongre merkezi ve 4 bin 193 metrekarelik 
demokrasi müzesi inşa ettik. Ama hepsin-
den önemlisi 27 Mayıs darbesinden sonra 
kurulan düzmece mahkemede yargılama-
ların yapılmış olduğu spor salonunu, bir 
müzeye dönüştürdük. Böylece insanlarımız, 
o günleri gerçek mekânlarında hissederek 
gezecek.

Yine, yıllarca bakımsızlıktan ve terk edil-
mişlikten dolayı harabeye dönüşen, tarihi ve 
kültürel miraslarımıza da sahip çıktık. Onları 
restore ettik. Yalnızca tarihimize ve kültürü-
müze sahip çıkmakla da kalmadık. 62 bin 
metrekareyi, yapısal ve bitkisel peyzaj alanı 
yaparak, doğaya ve çevreye duyduğumuz 
hassasiyeti de gösterdik. Bu kapsamda, 388’i 

ağaç olmak üzere 20 binden fazla yeni bitki 
dikildi. Yaptığımız ağaçlandırma ve yeşillen-
dirme çalışmalarıyla Yassıada, daha yeşil ve 
estetik bir görünüme kavuştu. Ve nihayet 
bugün, size ve ülkemize, bu dev eseri sunu-
yor ve milletimizin hizmetine açıyoruz Hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyorum”

“Tarihi bir yüzleşme ve 
yepyeni bir başlangıç”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 27 
Mayıs darbesinin yol açtığı travmaya yönelik 
yüzleşmenin, bu travmayı ortadan kaldıracak 
bir yeni başlangıç olduğunu belirterek, "Bu 
sembolik adada yükselen binaların mal-
zemesi maddi unsurlar değildir. Bu adada 
gördüğümüz her binanın temelinde mille-
timizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı 
çıkma direnci, anayasal düzeni savunma 
kararlılığı bulunmaktadır. İşte bu yüzden 
bugün Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan 
bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir 
yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır" diye 
konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 
ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 
"27 Mayıs'ın 60. yılında Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası'nın açılışıyla geçmişin kötü 
anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava 
edilecektir" dedi.
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MARKA KENT

İstanbul ve Ankara gibi 
iki büyük metropolün 
ortasında kolay ulaşılabilir 
bir noktada bulunan 
OSB’lerinde 5. Bölge 
teşviklerine sahip 
Batı’daki tek il olan Düzce 
yatırımcıların yeni gözdesi 
olmaya aday. Düzce TSO 
ve Düzce TB öncülüğünde 
yürütülen birçok proje ile 
de önümüzdeki günlerde 
kentin Türkiye’nin cazibe 
merkezlerinden biri olacağı 
belirtiliyor.

DÜZCE 
YATIRIMLARIN
YENİ ADRESİ 
OLMA 
YOLUNDA
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MARKA KENT

D üzce Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Kars-
lıoğlu, “Düzce Ticaret Borsası 
olarak bir yandan bölgemizde 

olan toprakların tarımsal ürün çeşitliliği açı-
sından tahlilini yaparken, diğer bir yandan 
da çiftçimizin, toprağını bilinçli kullanması-
na ve verimli tarım ürünü almasına yönelik 
eğitim programları ve saha çalışmaları yapı-
yoruz” dedi. Düzce Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu soruları-
mızı şöyle yanıtladı:

Düzce Ticaret Borsası 
hakkında bilgi verir misiniz?

Düzce Ticaret Borsası, 1994 Ocak ayı iti-
barıyla hizmete açılmıştır. Borsamız Sakarya 
ve Ankara arasında tek Borsa olma özelliği 
ile Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere 
komşu illere de hizmet vermektedir. Ben 
1997 yılından bu yana Düzce Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. 
Üyelerimizin yüzde 94’ü fındık sektöründe 
olmakla birlikte, kanatlı, büyük ve küçükbaş 
hayvancılık ile süt, yumurta, mısır, ceviz gibi 

“İhracatın artması için
projeler yürütüyoruz”
Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu, “Destek ve hibeler konusunda 
üyeleri bilgilendiriyor, ürünlerin pazarlanması 
yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Üyeleri yurt içi ve 
yurt dışı fuarlara katılmaları konusunda teşvik edip 
destek oluyor, ihracatın artması yönünde projeler 
yürütüyoruz” diye konuştu.

diğer ürünler üzerinden ticaret yapanlar da 
vardır. 410 üyemiz, 14 Meclis üyemiz ve 18 
çalışanımızla akredite bir Borsa olarak faali-
yetlerimizi yürütüyoruz. 

Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı dışında, İstanbul Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
üyeliği, TOBB Ekonomi Politikaları Komisyo-
nu Başkanlığı ve yerelde karar alıcı bir çok 
komisyonda görev almaktayım. Bu sayede 
üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını çöz-
me yönünde alınacak politik ve ekonomik 
kararlarda etkili olabiliyoruz. 

Düzce’nin tarım ve hayvancılık 
potansiyelini değerlendirebilir misiniz?

Özellikle içinde bulunduğumuz bu 
süreçte dünyada tarıma yönelişin arttığını 
gözlemliyoruz. Politikaları küresel ölçekte 
belirlenen tarımda, ekonomik ve fiziksel 
anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve 
insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda sunu-
munu gerçekleştirmenin sorumluluğunu 
taşıyoruz. 

İlimizin toplam yüzölçümü 259 bin 
300 hektardır. Bu alanın 88 bin 419 hektarı 
tarım arazisi, 7 bin 932 hektarı çayır mera 
ve 39 bin 536 hektarı da tarıma elverişsiz 
arazidir. 88 bin 419 hektarlık tarım arazi-
sinin yüzde 45'i olan 53 bin 668 hektarı 
fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. 

“Tarım sektörü, gelirde
önemli yer teşkil ediyor”

Düzce ekonomisinde tarım sektörü, 
Düzce'nin gelir kaynağında önemli yer teşkil 
etmektedir. Ormanlık saha dışı kalan bölüm-
lerde özellikle fındık, pancar, mısır, buğday, 
çeltik ve virjinya tütünü ekimi yapılmaktadır. 
Bölge, Türkiye fındık üretim alanlarının yak-
laşık yüzde 25’ine sahiptir ve Türkiye fındık 
üretiminin önemli bir bölümü Sakarya ve 
Düzce illerinden karşılanmaktadır.

Büyük ve küçükbaş hayvancılığı ile kü-
mes hayvancılığı ekonomide halkın geçim 
kaynakları arasında önemli bir yer tutar. 
Mera ve çayır alanlarında aşırı ve zamansız 
otlama meralarda bitkisel azalmaya neden 
olurken hayvancılığı olumsuz etkilemekte-
dir. Mevcut mera alanlarının yetersiz olması 
ilde kaba yem ihtiyacı açığının olmasına 
neden olmaktadır. Bu sebeple yem bitkileri 
ekimi teşvik edilmektedir. Mera ve yaylası 
uygun bölgelerde küçükbaş hayvancılık 
ova köylerinde yem bitkisi ekim artışı ile 
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büyükbaş hayvancılık teşvik edilmektedir. 
Kanatlı eti ve yumurta üretiminde de Tür-
kiye’nin en önemli bölgelerinden biri olan 
bölgemiz özellikle kanatlı eti üretiminde 
Türkiye üretiminin yüzde 70’e yakın bölü-
münü karşılamaktadır. 

Düzce’nin ‘Marka Kent’ olması için 
Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Düzce Ticaret Borsası olarak bir yandan 
bölgemizde olan toprakların tarımsal ürün 
çeşitliliği açısından tahlilini yaparken, diğer 
bir yandan da çiftçimizin, toprağını bilinçli 
kullanmasına ve verimli tarım ürünü alma-
sına yönelik eğitim programları ve saha 
çalışmaları yapıyoruz.

Tarım, dün ve bugün olduğu gibi ge-
lecekte de Türkiye’nin de dünyanın da 
en önemli ve stratejik sektörlerin başın-
da gelecektir. Ancak özellikle genç neslin 
tarım ve hayvancılıktan uzaklaşması bu 
yönde endişeleri beraberinde getirmek-
tedir. Tarım il müdürlükleri ve diğer ilgili 
kuruluşlarla birlikte sektörü gençler için 
cazip kılacak proje ve saha çalışmalarını 
yürütüyor, konuyla alakalı ilimizdeki tüm 
komisyonlara aktif katılım sağlıyoruz.  Ca-
zibenin artmasının olmazsa olmaz koşu-
lunun kazanç olduğu bilinciyle, konuyla 
alakalı destek ve hibeler konusunda üye-
leri bilgilendiriyor, ürünlerin pazarlanması 
yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Yurt içi 
ve yurt dışı fuarlara katılımları konusunda 
teşvik edip destek oluyor, ihracatın artması 
yönünde projeler yürütüyoruz. 

Düzce Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol 
Laboratuarı,  Düzce Ticaret Borsası 10 Kasım 
2009 tarihinde kuruluş izni alarak, TS EN ISO 
/ IEC 17025 standardının öngördüğü şart-
lara uygun faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Ayrıca bölgede akredite tek laboratuar ola-
rak özellikle fındık ihracatında önemli bir 
ölçü olan aflatoksin analizleri ile bu sektöre 
hizmet vermektedir. 

Marka Kent olma yolunda 
Düzce’nin önceliği ne olmalıdır?

İlimizin Akçakoca gibi bir sahil şehri, Ko-
nuralp gibi tarihi bir semti, Efteni gölü, yay-
laları ve şelaleleri varken, turizm alanında 
bir Marka Şehir olması kaçınılmazdır. Verimli 
topraklarında yetişen doğal ürünler, farklı 
kültürlerin buluşmasından kaynaklanan 
muhteşem yemek kültürümüz bu yönde 
en güçlü yönlerimizden. Üstelik metropol 

rıca Nefes Kredisi’nden daha fazla üyemi-
zin faydalanabilmesi için kaynaklarından 
Denizbank’a mevduat aktarmıştır. Kredi-
lerin kullanılması, Kısa Çalışma Ödeneği 
başvuruları vb. konularda ilgililerle birebir 
görüşmeler yapılarak üyelerimizin en kısa 
sürede sonuç alması sağlamıştır. Yine bu 
süreç içinde, hükümetimiz tarafından gerek 
sağlık gerekse ekonomik alanda alınan tüm 
kararlar, iletişim kanallarımız aracılığı ile tüm 
üyelerimize bildirildi. 

Yine bu süreç içinde, Hükümetimiz ta-
rafından gerek sağlık gerekse ekonomik 
alanda alınan tüm kararlar, iletişim kanalla-
rımız aracılığı ile tüm üyelerimize bildirildi. 
Kısa Çalışma Ödeneği’nden İŞKUR’a alınan 
tüm kararlar hakkında üyelerimize bildirim 
ve eğitim verildi.

Türkiye'de fındık 
üretiminin önemli bir bölümü 
Sakarya ve Düzce illerinden 

karşılanıyor.

şehirlere olan yakınlığı da büyük avantaj-
dır. Konuyla alakalı yapılan tüm yatırım ve 
projelere rağmen bu anlamda hak ettiği 
yere geldiği söylenemez. Ancak Düzcemiz 
de  tarım ve turizme destek anlamında son 
yıllarda  yapılan fuar ve festivallere yoğun 
ilgi ve katılım bu görüşü kuvvetlendirmek-
tedir. Bize düşen bu cennet ilin cevherlerini 
herkesin keşfetmesini sağlamaktır. 

Koronavirüs ile ilgili aldığınız önlem ve 
yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Koronavirüs sürecinin miladı olarak 
kabul edilen 11 Mart 2020 tarihinden bu 
yana Düzce Ticaret Borsası Meclisi, Yönetim 
Kurulu ve çalışanları ile birlikte pandeminin 
etkisini en alt seviyeye indirmek için, üzeri-
ne düşen görevi yerine getirmektedir. Birli-
ğimiz kanalıyla Borsamıza gelen genelge ve 
uygulamaları anında üyelerimize duyurarak 
gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlan-
mıştır. Bu süreçte verilen “Can suyu” ve “Ne-
fes Kredisi” ile diğer hibe ve desteklerden 
üyelerimizin en iyi şekilde yararlanabilmesi 
için gerekli bilgilendirmeler yapılmış, ay-
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D üzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, “Özellikle teknoloji ağırlıklı 
ve ihracat odaklı çalışan, yan sa-

nayinin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak, 
çarpan etkisi yaratan yatırımlara öncelik ver-
memiz gerekiyor” diye konuştu. Düzce Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin sorularımızı şöyle yanıtladı:

Düzce’deki ticari hayatı 
değerlendirebilir misiniz? 

Bilindiği üzere Odamız ticaret ve sanayi 

odasıdır ve bu nedenle hem ticaret hem de 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
Odamızda kayıtlı bulunmaktadır. Odamızda 
6 bin civarındaki üyemizin 675 adedi sanayi 
sektöründe faaliyet gösterirken, geri kalan 
büyük bir bölümü ticaret, inşaat ve diğer 
hizmet sektörlerinde yer almaktadır. 

Düzce’de sanayinin gelişmesine paralel 
olarak ticari hayat da gelişmiş ve çeşitlen-
miştir. Artan nüfus ve sanayi sektöründe 
çalışan sayısının artması, Düzce Üniversite-
si’nde yeni açılan bölümleri seçen öğrenciler 
ve artan bölüm kontenjanları yeni müşteri 

“Endüstri Bölgesi, yeni 
sermaye girişini artıracak”
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, “Yeni yatırımları teşvik etmek, yurt 
dışındaki potansiyel Türk ve yabancı sermayelerin 
Düzce’de yatırım yapmasını sağlayarak yabancı sermaye 
girişini artırmak üzere Endüstri Bölgesi kurulması 
yönündeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 

potansiyeli yaratarak ticari hayatın geliş-
mesini, yeni ticari yatırımların gelmesini ve 
mevcut olanların kapasitelerini artırmalarını 
sağlayan önemli etkenlerdir. Ticaret sektö-
ründeki firmalarımız sürekli değişen tüketici 
alışkanlıkları, gençlerin beklentilerinin fark-
lılaşması, e-ticaretin her zamankinden daha 
önemli hale gelmesi, ticaretin dijitalleşmesi 
gibi dinamik konularda ciddi bir uyum ve 
hareket kabiliyetine sahiptir.

“Dijital pazarlama 
eğitimlerimiz faydalı oluyor”

Odamız, ticaretin günün koşullarına 
göre yapılabilmesini sağlamak üzere faali-
yetlerini sürdürmektedir. Kişisel ve mesleki 
eğitimlere önem verdiği gibi, MEYBEM ile 
iş birliği yaparak mesleki yeterlilik belgeleri 
konusunda yoğun çalışmalar yürütmekte-
dir. Ticari hayatı yakından ilgilendiren mev-
zuatlar ve yükümlülükler konusunda da bil-
gilendirme çalışmaları devam etmektedir.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, ticarette 
dijitalleşmenin öneminin farkındadır. Göre-
ve geldiğimizden bu yana dijital pazarlama 
eğitimleri, ticarette sosyal medya kullanımı 
ile ilgili Türkiye’nin önde gelen isimlerinden 
eğitim alınmaktadır. Bu eğitimler üyeleri-
mizden çok ilgi görmüş, e-ticaret ve dijital-
leşmeyi kendine ilke edinen üyelerimizin 
sayısı artmıştır. Ticaretin, çağın gereklilikle-
rine uygun bir şekilde yürütülmesine katkı 
sağlama amacımızın stratejik planımızda 
belirlediğimiz hedeflerden birisi olduğunu 
da ilave etmek isterim

Biz, Düzce tarihinde ilk kez bir fuar dü-
zenledik. Geçen yıl 2-5 Mayıs tarihlerinde 
düzenlediğimiz bu fuar ilk deneyimimiz 
olduğu halde oldukça başarılı geçti ve çok 
büyük ilgi gördü. Bu sene de hazırlıklarımızı 
tamamlamamıza rağmen malum salgın 
nedeni ile ertelemek zorunda kaldık. An-
cak uygun ortam sağlandıktan sonra ticari 
hayata katkı sağlamak üzere fuar organizas-
yonlarını geleneksel hale getirmek sureti ile 
devam edeceğiz.

“Kadın istihdamına 
pozitif katkı sağlıyoruz”

Üyelerimizin nitelikli istihdama yönelik 
beklentilerini karşılamak üzere de çalışma-
lar yürütmekteyiz. İlçelerimizden Gölya-
ka’daki Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölü-
mü’ne tam teçhizatlı mutfak ekipmanları 
tahsis ettik. Üyelerimizin aşçılık gibi nitelikli 
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özel bir eğitim gerektiren bir meslek gru-
buna daha hızlı ulaşmalarını hedefliyoruz. 
Yine Düzce Meslek Yüksek Okulu Tekstil 
Bölümümüze 50 adet son teknoloji dikiş 
makinesi hibe ettik. Bu hibe Moda ve Ta-
sarım Bölümü’nün çok daha fazla tercih 
edilen bir bölüm olmasına katkı sağladı. 
Tekstil sektörüne özellikle kadın istihda-
mına pozitif katkı sağlaması nedeni ile 
çok önem veriyoruz. Düzce Valiliği, Düzce 
Belediyesi ve Odamız işbirliğinde kurulan 
İş Kulübümüzün de istihdam taleplerini 
karşılama hususunda önemli bir katkı sağ-
layacağını düşünüyoruz.

Ticaret ile iştigal eden üyelerimiz Oda-
mızın üye sayısının büyük bir bölümünü 
oluşturuyor ve ciddi oranda istihdam sağ-
lıyor. Potansiyeli olan girişimci adaylarının 
ekonomik hayata dahil olmalarını sağ-
lamak üzere KOSGEB ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı ile iş birliği halinde birçok 
kez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri dü-
zenledik. Girişimciliğe çok büyük önem 
veriyor ve bunu destekliyoruz.

İlimizde bireysel gelişim, mesleki ve 
değişen mevzuat konularında en fazla 
eğitim veren kurum Odamızdır ve bu ko-
nuda mütevazi olmamamız gerektiğini 
düşünüyorum. Geçen yıl çeşitli alan ve 
konularda toplamda üç bin kişi Odamızın 
düzenlediği eğitim ve seminerlere katılım 
sağladı. Bu rakam Düzce ölçeğinde olduk-
ça büyük bir rakamdır. Şu anda da koro-
navirüs salgını sonrasında değişen eğitim 
sistemine adapte olmak üzere uzaktan 
eğitim ve seminer alt yapısı çalışmalarımız 
devam ediyor, en kısa zamanda nitelikli 
online eğitim ve seminer vermeye hazır 
olacağımızı ifade etmek isterim.

Kentinizin öncelikli sorunlarını ve çözüm 
önerilerinizi belirtir misiniz?

Biz Oda yönetimine gelir gelmez ilk 
yaptığımız çalışma SWOT Analizi raporu 
oluşturmak oldu. Oda, üyeleri ile bir bü-
tündür ve bir Odanın SWOT analizini üye-
lerinizden ve yaşadığınız şehirden bağımsız 
olarak yapamazsınız. Odanın kurumsal ya-
pısının analizinin yanında üyelerinizin ve 
piyasaların durumunu da görürsünüz. Biz 
strateji ve iş planlarımızı paydaşlarımız ile 
iş birliği halinde yaparak doğru noktalar-
dan hareket imkânı bulduk ve sorunlar ile 
çözüm önerileri bağlamında önceliklerimizi 
daha yapıcı bir şekilde belirledik.

viklerine sahip Batı’daki tek ildir. Bu durum 
Düzce’nin cazip bir yatırım lokasyonu ol-
masını sağlıyor. Ancak Düzce geniş arazileri 
olan bir il değil. Bu yüzden mevcut beş adet 
organize sanayi bölgesinin uygun olanla-
rının genişletilmesi ciddi bir ihtiyaç hali-
ne geldi. Bu konuda girişimlerimiz devam 
ediyor. Bu durum ayrıca yatırımcıları seçer-
ken daha titiz davranmamızı gerektiriyor, 
İSKİ’nin su havzasında olmamız dolayısıyla 
İSKİ mevzuatı gereğince çevre kirliliği yara-
tan yatırımları da kabul edemediğimizden 
dolayı özellikle teknoloji ağırlıklı ve ihracat 
odaklı çalışan, yan sanayinin gelişmesine 
olumlu katkı sağlayacak, çarpan etkisi yara-
tan yatırımlara öncelik vermemiz gerekiyor.

Ayrıca, yeni yatırımları teşvik etmek, 
yurt dışındaki potansiyel Türk ve yabancı 
sermayelerin Düzce’de yatırım yapmasını 
sağlayarak yabancı sermaye girişinin artır-
mak üzere Endüstri Bölgesi kurulması ile 
ilgili çalışmalarımız ve çabalarımız yoğun 
şekilde devam etmektedir. 

Endüstriyel Robotik 
Tasarım Merkezi adlı 

güdümlü proje hazırlığı 
yapıyoruz. 

Düzce, 2019 yılında 124 ülkeye 245 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu 
rakam yalnızca kanuni merkezleri Düzce’de 
bulunan firmalarımız tarafından yapılan ih-
racatı temsil ediyor. Ancak Düzce’de üretim 
yapıyor olmalarına rağmen kanuni mer-
kezleri Düzce dışında olan firmalarımızın 
ihracatları dikkate alındığında bu rakam 1 
milyar 500 milyon dolara çıkıyor. 

“Düzce’de bir Gümrük 
Müdürlüğü’nün olması gerekiyor”

İşte bu durumda Düzce’de bir Gümrük 
Müdürlüğü’nün olması gerektiği ortaya çı-
kıyor. Odamızın daha önce yapmış olduğu 
bir araştırmada Düzce’de bir Gümrük Mü-
dürlüğü olmamasının üyelerimiz arasında 
rahatsızlık yarattığı ortaya çıkmıştı. Yıllar 
önce, henüz ilçe durumundayken bile bir 
Gümrük Müdürlüğümüz olmasına rağmen 
1999 yılında geçirdiğimiz iki büyük deprem 
sonrasında işlem hacminin azalması nedeni 
ile buranın kapatılması gerekmişti. Bu konu 
üzerinde çalışıyoruz ve ilgili merciler nez-
dinde girişimlerimiz devam ediyor. Olumlu 
bir sonuç alacağımız konusunda oldukça 
iyimser olduğumuzu belirtmek isterim.

Düzce, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük 
metropolün ortasında kolay ulaşılabilir bir 
noktada bulunan, OSB’lerinde 5. Bölge teş-
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Düzce’nin ‘Marka Kent’ olması için Oda 
olarak hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Bir Marka Şehir olmak elbette sadece 
Odamızın tek başına altından kalkabilece-
ği bir iş değildir. Bu iş için yerelde çok yakın 
ve sinerjisi yüksek bir işbirliği gerekmekte-
dir. Bu iş birliği profili Düzce’de çok başarılı 
bir şekilde oluşmuştur. Odamız, Düzce Va-
liliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi 
ve diğer kurumlar Düzce’nin tanıtımını, 
gelişmesini ve menfaatlerini önceleyen bir 
anlayışla hareket etmektedirler. Düzce Vali-
miz Dr. Zülkif Dağlı ve 65. Hükümetimizin 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce 
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurulan bu 
kıymetli iş birliğinin en büyük mimarlarıdır, 
bu vesile ile de kendilerine de çok teşekkür 
etmek istiyorum.

Yönetime gelmemizin hemen ardın-
dan ilk gerçekleştirdiğimiz işlerden biri 
Proje Ofisi kurmamız olmuştur. Bu ofisi kur-
mamızın temel amacı Odamızın güçlü bir 
kurumsal yapıya sahip olmasına, Düzce’nin 
gelişmesine, bir Marka Şehir olma yolunda 
ilerlemesine hizmet etmek üzere ulusal 
ve uluslararası hibe programlarına proje 
başvuruları yapmak ve benzer konularda 
proje başvuru yapan diğer kurumları proje 
ortağı olarak desteklemektir. 

Şu anda Doğu Marmara Kalk ınma 
Ajansı Mali Destek Programı kapsamında, 
Düzce’nin öne çıkan sektörlerinde, iş birli-
ği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim 
kapasitesini artırmayı amaçlayan “Üretimde 
Dijital Dönüşüm” projesi yürütüyoruz. Üye 
firmalarımızın dijitalleşmelerini teşvik ede-
rek, dijitalleşmenin işlerini yürütmelerinde 
içselleştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Diğer bir projemiz Düzce Üniversitesi 
ve Avrupa’dan yedi ortak kurum ile birlik-
te yürüttüğümüz “Vocational-web-Leap: 
An Open Source e-Learning Platform for 
Training Vocational Students, Apprentices 
and Graduates” adlı bir Erasmus + Programı 
projesi. Bu projede başlangıç, orta ve ileri 
seviyede web dizaynı ve geliştirilmesi ile 
ilgili herkesin faydalanabileceği açık kaynak 
kodlu bir platform oluşturuyoruz. Bu proje-
nin uzaktan çalışma sistemlerinin çok daha 
önemli hale geldiği yeni dünya düzeninde 
işsizlere, mezunlara, kendilerini web dizaynı 
konusunda geliştirmek isteyen herkese bir 
rehber olmasını arzu ediyoruz.

“Bal kabağından ticari ürün 
oluşturulması için çalışıyoruz”

Düzce’nin birçok kimse tarafından bi-
linen meşhur bal kabağından ticari ürün 

oluşturulması ile ilgili Odamız organizasyo-
nu ile Düzce Üniversitesi, Düzce Kent Kon-
seyi, Teknik ve Anadolu Kız Meslek Liseleri, 
ziraat odaları ve bazı kooperatifler aracılığı 
ile çalışmalar yapıyoruz. Düzce’nin tanıtı-
mına katkı sağlayacak bu ürünlerin gıda 
yönetmelikleri çerçevesinde paketlenerek 
büyük zincir marketlerin raflarında yer al-
masını temin etmek amacıyla 1. Organize 
Sanayi Bölgemizde yer alan bir firmamız 
tüm süreçlerde destek veriyor. Hatta bu ça-
lışmalar sonucunda iki ürün pakete girerek 
satışa sunuldu. Düzce’nin farklı özelliklerini 
ön plana çıkarmaya çabalıyoruz. Düzce’nin 
1. sınıf tarım toprağına sahip olmasının ve 
İSKİ uzak su havzasında içerisinde olması-
nın sulu tarım ve organik tarımın önünü 
açabilecek fırsatlar yarattığını düşünüyo-
rum. Tarımın gelişmesine katkıda sağlamak 
üzere ilgili diğer yerel kurumları destekle-
yerek iş birliği yapıyoruz. Kanatlı hayvan 
yetiştiriciliği ile kurulan derneğin çalışma-

Yenilikçi üretim kapasitesini 
artırmayı amaçlayan ‘Üretimde 

Dijital Dönüşüm’ projesi 
yürütüyoruz.
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Ağaç ve Orman ürünleri 
İhtisas OSB’nin kurulması için 
çalışmalara başladık ve epey 

yol aldık.

larını destekliyoruz, bu konuda Odamızda 
geniş katılımlı çalıştaylar düzenledik. Tarım 
konusunda söz sahibi kişileri Odamızda 
üyelerimiz ile bir araya getiriyoruz ve bu 
konuların önemi konusunda farkındalık 
yaratmaya çaba gösteriyoruz.

Odamız, Düzce Üniversitesi tarafından 
Ar-Ge çalışmaları tamamlanan, satış ve üre-
time hazır bitkisel ve kozmetik ürünlerin, 
hem Düzce’ye hem de bölgemize önemli 
katma değer sağlayarak geniş kitlelerle 
buluşturulması teminen yapılan çalışmaları 
desteklemiştir. Düzce MÜSİAD Yönetimi, 
aynı zamanda Odamız üyesi olan 55 iş 
insanı ile Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri 
A.Ş.’yi hayata geçirmiştir. Odamız bu konu-
da her türlü desteği sağlamış olup, benzer 
oluşumların hayata geçirilmesini ve ser-
mayelerin bir araya gelerek daha güçlü 
ve rekabetçi ortaklılar kurulmasını teşvik 
etmeye devam etmektedir.

“Turizmde Düzce’nin çok 
büyük potansiyeli bulunuyor”

Turizm konusunu da çok önemsiyoruz. 
Düzce, Akçakoca ilçesindeki sahilleri, or-
manları, yaylaları, şelaleleri, Melen Çayındaki 
rafting tesisleri ile cazip bir turizm bölgesi 
olmayı hak ediyor. Bu zamana kadar arzu 
edilen tanınmışlık düzeyine gelmemesini 
aslında bir avantaj olarak görüyoruz. Odamız 
geçtiğimiz yıl, 13-14 Temmuz tarihlerinde 
Seyahat Acentelerine yönelik “Yakın Kara-
deniz Düzce Ön Bilgilendirme (İnfo) Turu” 
ile ilgili çalışmalara destek vermiştir, bu tur 
ile ilgili istişare toplantısı Odamızda ger-
çekleştirilmiş, turizm ve tur organizasyonu 
işleri yürüten Meclis üyemiz Hasan Arslan 
bu konuda görevlendirilmiş ve sürece ciddi 
destek sağlamıştır. Her ne kadar şu anda 
Covid-19 salgını nedeni ile turizm sektörü 
zorda olsa da yakın zamandaki normalleşme 
süreci ile tur operatörlerinin güzergah çalış-
malarına Düzce’yi çok daha fazla dahil edil-
mesi için Batı Karadeniz TÜRSAB temsilciliği 
ile beraber çalışmaya özen gösteriyoruz.

Marka Kent olma yolunda Düzce’nin 
önceliği ne olmalı?

Düzce Üniversitesi’nin geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp alanında pilot üniversite 
seçilmesinden sonra, Düzce Bilimsel ve 
Teknik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (DÜBİT) de desteği ile özellikle 
son iki yıl içerinde çeşitli tıbbi ve aromatik 

bitkilerin gerekli toprak analizlerinin yapıl-
ması ile birlikte ekilmesi ve hasat edilmesi 
ile ilgili çok yol alınmıştır. Bu bitkilerin ekim 
sahası, hasadı ve hasat sonrası işlenerek 
ürünlerin kozmetik imalatında kullanılması 
gittikçe artmaktadır. Hatta bu iş kolu ile 
ilgili Teknopark’da şirketler de kurulmuş 
ve ticarileşen markalar piyasalara çıkarak 
raflarda yerini almıştır.

Düzce uzun yıllar önce av tüfeği sana-
yiinde oldukça iyi bir konumda bulunmak-
taydı. Daha sonra ihracata gelen kısıtla-
malar ve ardından oluşan rekabetçi piyasa 
sektörün gelişmesini engelledi. Ancak bu 
sektördeki bilgi birikimi ve tecrübelerimiz 
en güçlü yanlarımızdan birisidir. Düzce aynı 
zamanda bu tecrübenin yansıması olarak 
Milli Savunma Bakanlığımıza silah ve mü-
himmat üreten bir fabrikamıza ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu anlattıklarımın çerçevesin-
de Düzce savunma sanayi sektörüne çok 
uygun bir yapıdadır. Nitekim bu konuda çok 
temaslarımız var. Geçen yıl, SSTEK Savunma 
Sanayi Teknolojileri A.Ş Genel Müdürümüzü 
Odamıza davet ettik ve Savunma Sanayi 

Teşvikleri ve Milli Savunma Bakanlığı için 
onaylı tedarikçi olabilme şartları konuları 
üzerinde ilgili üyelerimizin katılımı ile bir 
çalıştay düzenledik. Bu sektörde faaliyet 
gösteren büyük ölçekli firmalar ile de çeşitli 
platformlarda görüşmeler yapıyoruz. Düz-
ce’nin bu sektörde söz sahibi olma potansi-
yelini açığa çıkartmak öncelikli hedeflerimiz 
arasında bulunuyor.

1999 yılında meydana gelen deprem-
lerden önce Düzce’nin çok daha fazla söz 
sahibi olduğu diğer bir sektör de ağaç ve 
orman ürünleri sanayii idi. Hatta bu sektör 
olmasaydı 1959 yılında Odamızın kurul-
ması mümkün değildi. Bu sektörde güçlü 
durumdayız, ancak günün şartlarına göre 
bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Düzce’nin 
halihazırda Türkiye’nin ağaç ürünleri sana-
yisinin ihtiyacı olan hammaddenin yüzde 
20’sini karşılamaya devam etmekte olduğu-
nu da belirtmek isterim. Bu bağlamda Ağaç 
ve Orman ürünleri İhtisas OSB kurulması 
çalışmalarına başladık. Epey yol aldık, Çilimli 
ilçemizde yer tahsislerini tamamladık. Şu 
anda mevcut Covid-19 salgını çalışmaları-
mızı aksatmış olsa da en kısa zamanda mo-
dern bir OSB olarak en üst kalitede imalata 
başlayarak ekonomimize katkı sağlayacağız.

“Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu kurduk”

Oda olarak özellikle katma değeri yük-
sek bilgi ve teknolojileri yatırımlarına ev 
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sahipliği yapmayı çok önemsiyoruz. Çünkü 
geleceğin dijitalleşme ve yapay zekâda ol-
duğunun farkındayız. Bu yüzden, yönetime 
gelmemizin ardından Düzce Üniversitesi 
ile iş birliği yaparak Bilim ve Teknoloji Ko-
misyonu kurduk. Bu çalışmalar oluştur-
duğumuz bir tüzük çerçevesinde devam 
ettiriliyor. Bilim ve teknoloji alanında proje 
fikri olan girişimcilerin desteklenmesi, gi-
rişimcilerin ticarileşme potansiyeli olan 
ürünleri için yatırımcılar ile iş birliği sağlan-
ması, bilim ve teknoloji alanında eğitim ve 
seminer organizasyonlarının düzenlenmesi 
komisyonun öncelikli görevleri arasında 
bulunuyor. Ayrıca bu komisyonumuz için 
Teknopark’da 60 metrekarelik mobilya ve 
teçhizatlı bir ofis de tahsis edildi. Buradaki 
Kapsül Kuluçka Merkezi’mizde öne çıkan 
ve ticarileştirme potansiyeli olan proje çık-
tıları ile ilgili olarak girişimcileri ve melek 
yatırımcıları bir araya getiriyoruz.

Ayrıca sanayide uzmanlaşmış ve en-
düstriyel robotik tasarım ve kodlamada iş 
dünyasının robotik tasarım ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek işgücünün temini için Düzce 
ilinde üretimde teknolojik alt yapının güç-
lendirilmesi, iş dünyası ve üniversite arasın-
da sağlam sürdürülebilir iş birliği yapısının 
oluşturulması ile TR42 Düzey 2 Bölgesi 
Düzce ilinin üretimde rekabet gücünün 
artırılması için iş dünyasının endüstriyel 
robotik tasarımda dönüşümünün gerçek-
leşmesine katkı sağlamak üzere, Doğu Mar-
mara Kalkınma Ajansı’na sunulmak üzere 

Endüstriyel Robotik Tasarım Merkezi adlı 
güdümlü proje hazırlığı yapıyoruz. 

Koronavirüs ile ilgili aldığınız önlem ve 
yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Koronavirüs salgını başlar başlamaz, ilk 
yaptığımız ofis ortamlarımızı sosyal mesafe 
kurallarına göre düzenleyerek, mesai saat-
lerini 10:00-17:00 olarak yeniden ayarlamak 
oldu. Personelimizi dönüşümlü olarak idari 
izine çıkardık, ayrıca kronik hastalığı olan 
personellerimizde bu izin süreci halen de-
vam ediyor. Personelimiz her sabah ateş 
ölçümü yapıldıktan sonra mesaiye başla-

yabiliyor. Ayrıca TOBB ile iş birliği halinde 
üyelerimize talepleri doğrultusunda maske 
temininde bulunduk. Yaklaşık 250 bin adet 
maske dağıttık. Bu süreçte üyelerimizden 
gelen her türlü sorun ve önerileri siste-
matik bir şekilde TOBB’a ve ilgili mercilere 
ulaştırdık ve takipçisi olduk.

Ayrıca bilindiği üzere üyelerimizin bu 
süreci daha rahat atlatmalarını teminen 
Birliğimiz tarafından organizasyonu yapılan 
TOBB Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirmeler 
yaparak Oda kaynaklarımızın önemli bir 
bölümünü teminat olarak tahsis ettik.

Koronovirüs ile ilgili üyelerimizin ma-
ruz kaldığı ekonomik zorlukların en düşük 
hasar düzeyinde atlatılması için Oda olarak 
yapabileceklerimiz konusunda başta TOBB 
olmak üzere tüm kurumlar ile devamlı isti-
şare halindeyiz. Bu süreçte TOBB Başkanı-
mız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür 
ediyorum. Zorlu süreci, kendisinin katkıları 
ile en az hasarla atlatma yolundayız. Ken-
disi iş dünyasının sesi olmuş, sorunlarımız 
ve çözüm önerilerimiz en hızlı şekilde dev-
letimize iletilmiştir.

Bundan sonra başvurularını yapaca-
ğımız proje hibe çağrılarında öncelikle 
istihdam yaratıcı, üyelerimizin bu süreçte 
uğradıkları zararları azaltıcı ve yeni dünya 
düzenine uyum sağlanmasına katkı ve-
recek proje konularına ağırlık vereceğiz. 
Bu süreçte proje hibe çağrılarında tahsis 
edilen fon kaynaklarından azami şekilde 
faydalanarak yeni katma değerler oluştur-
mak öncelikli hedefimiz olacak.
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