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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını sürecinde düzenledikleri 
eğitimlerle girişimcilere dijitalleşmenin, e-ticaretin ve e-ihracatın faydalarını 
anlattıklarını vurgulayarak, "İşlerini nasıl e-ticarete taşıyacaklarını öğretiyor, Türkiye'den 
Avrupa'ya e-ihracat köprüsü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye'den Avrupa'ya 
e-ihracat köprüsü kuruyoruz"

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Türkiye'nin e-ticaret verilerinin de açık-

landığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Top-
lantısı'nda yaptığı konuşmada, e-ticaretin öneminin yeni 
tip koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttığını söyledi. 

Sektörün izlenebilmesi ve verilerin değerlendirilme-
sinin çok önemli hale geldiğini ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, sektörü geliştirecek politikaların ve verilecek 
teşviklerin tasarımında, e-ticaret verilerinin izlenmesine 
ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. 

“Sektörün gelişimi için 
ortak stratejiler üretiyoruz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektörel Ekonomi 
Şurası'nda da sektörün verilerinin tek elde toplanmasının 
önemini aktardıklarını anımsattı.

TOBB olarak ülkede e-ticaretin gelişmesi ve hacminin 

artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmalara değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "2016 yılında 
kurduğumuz Türkiye e-Ticaret Meclisi, Türkiye'nin önde 
gelen e-ticaret firmalarının kamuyla ilişkilerini geliştirdiği 
bir kamu-özel sektör istişare platformu oldu. Sektörün 
önündeki engelleri belirleyip öneriler geliştiriyor ve haya-
ta geçirilmesini sağlıyor, sektörün gelişimi için ortak stra-
tejiler üretiyoruz. Meclisimizin bünyesinde kurduğumuz 
e-İhracat Komitesi ile KOBİ'lerin elektronik ticaret aracılı-
ğıyla dünyaya açılabilmesi için teşvikler tasarlıyor, gümrük 
süreçlerinin kolaylaşması için çalışmalar yürütüyoruz. 

Birliğimiz girişimleri ve Ticaret Bakanlığımızın destek-
leriyle e-ticaret üzerinden yurt dışına satılan malların iade 
süreçlerindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. 
Ayrıca kadınların ekonomide aktif yer alabilmesi için kadın 
girişimcilere ürettiklerini e-ticaret yoluyla satarken vergi 
muafiyeti getirecek düzenleme de hayata geçti. Hükü-
metimize teşekkür ediyorum."

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“ETBİS'e kayıtlı 
tüm e-ticaret 

sitelerinin güven 
damgasına 

başvurmalarını 
bekliyoruz” dedi.

TOBB ULUSAL
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Covid-19 
salgını sürecinde düzenledikleri eğitimlerle 
girişimcilere dijitalleşmenin, e-ticaretin ve 
e-ihracatın faydalarını anlattıklarını vurgula-
yarak, "İşlerini nasıl e-ticarete taşıyacaklarını 
öğretiyor, Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracat 
köprüsü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

“Ticaret sitelerini güven 
damgası almaya davet ediyorum”

Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun 
da bu dönemde kritik görev üstleneceğine 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
"Elektronik Ticaret Bilgi Platformu aracılığıyla 
da hem sektöre yönelik en doğru bilgileri 
görebileceğiz hem de kayıtlı e-ticaret sitele-
rini sorgulayıp istatistiki bilgilere erişebilece-
ğiz. Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle 
e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye 
başladık. Güven damgası için başvuran site-
lerde kontrol ettiğimiz iki kriterden bir tanesi 
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) üye 
olup olmadığı. Eğer üyeyse o zaman güven 
damgasını alabilir hale geliyorlar" değerlen-
dirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan ile güven damgası alan 
18 e-ticaret sitesini duyurduklarını hatır-
latarak, şunları kaydetti: "Bu kampanyayla 
tüketicilere diyoruz ki 'Elektronik mecralarda 
alışveriş yaparken karşılaştığınız güven eksik-
liğini giderecek en önemli nokta, eğer bir si-
tede güven damgası varsa rahatlıkla alışveriş 
edebilirsiniz, kredi kartınızı kullanabilirsiniz.' 

Bütün ticaret sitelerini güven damgası al-
maya davet ediyorum. Bu vesileyle ETBİS'e 
kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven 
damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki 
rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler."

“Üreticiler e-ticaret ile 
ürünlerini dünyaya tanıtıyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Elekt-

ronik Ticaret Bilgi Platformu" hakkında bilgi 
vererek, Türkiye'nin ilk kez derlenen e-ticaret 
verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi için son derece stra-
tejik bir alan olan e-ticaret sektörüyle ilgili 
Ticaret Bakanlığı’nın iki çalışmasını paylaşmak 
istediklerini belirten Bakan Pekcan, bunlar-
dan ilkinin "ETBİS", diğerinin de girişimci ve 
tüketicilere rehber niteliğinde geliştirdikleri 
"e-Ticaret Bilgi Platformu" olduğunu söyledi. 

Bakan Pekcan, e-ticaret uygulamalarının 
KOBİ'lerin, üretici birliklerinin, belli iş kolla-
rında faaliyet gösteren esnafın ve dış ticaret 
alanında nispeten tecrübesiz firmaların ticari 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve dış ticarete atıl-
malarının sağlanabilmesi bakımından büyük 
imkânlar sunduğunu ifade ederek, küçük 
firmaların, girişimcilerin, üreticilerin e-ticaret 
sayesinde ürünlerini tüm dünyaya tanıtma 
ve pazarlama imkanına kavuştuğunu dile 
getirdi. Kişilerin ve ürünlerin hareketliliğinin 
kısıtlandığı yeni tip koronavirüs salgını süre-
cinde e-ticaretin önemi ve değerinin daha 
da fazla ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan 
Pekcan, bu çerçevede e-ticaretin gelecekteki 
önemini artırarak sürdüreceğini vurguladı. 

Bakan Pekcan, e-ticaretin son yıllarda 
önemli mesafe kaydetse de küresel ekono-
mi içinde halen görece yeni bir alan oldu-
ğuna işaret etti.

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

Ticaret Odası’nın video konferans üzerinden 

gerçekleştirdiği Meclis Toplantısı’na katıldı. 
Toplantıda, ekonomi ve üyelerin sıkıntıları 
istişare edilerek, görüş ve öneriler ele alındı. 

Hisarcıklıoğlu, Ankara TO Meclis Toplantısı’na katıldı
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Trakya’daki Oda ve Borsaların Müşterek Bölge Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, içinden geçtikleri bu zor süreçte Oda ve Borsalar ile 
istişare içinde sorunları ve önerileri iletmeye devam ettiklerini vurgulayarak, Bakanlarla bire bir 
konuşarak bunların çözülmesi için girişimlerde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Sorunları ve önerileri 
iletmeye devam ediyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirilen Trakya’daki Oda ve Borsaların 

Müşterek Bölge Toplantısı’na katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, içinden geçtikleri bu zor süreçte 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. 
TOBB olarak her gün sizlerin, üyelerimizin sıkıntılarını, 
dertlerini topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Sayın 
Cengiz Günay kardeşimle birlikte TOBB yönetiminde tüm 
bu konularda birlikte çalışıyoruz. Konuları tasnif edip, 
Bakanlarla bire bir konuşarak, bunların çözülmesi için 
girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

Salgının başladığı Mart ayında, 70 maddelik bir öneri 
setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduk-
larını anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunların 
büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. 
Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri ertelendi. 

Kısa Çalışma Ödeneği’nin kapsamı genişletildi, daha hızlı 
işler hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün 
önce de hem kısa çalışma, hem de ücretsiz izin destek-
lerini bir ay daha uzattı. 

Öte yandan, firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paket-
leri hayata geçirildi. Son olarak biz de Denizbank ile Nefes 
Kredisi’ni başlattık. Yüzde 7.5 faizli, 2020’de geri ödeme 
yok, 2021’de ödenecek” ifadelerini kullandı.

“Her konuyu, ilgili 
Bakanlara anlatıyoruz”

Oda ve Borsalar ile istişare içinde, sorunları ve öneri-
leri iletmeye devam ettiklerini vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “İşte bugün de sizlerin ileteceği her konu-
yu, bu akşam ilgili Bakanlara bizzat anlatacağız. Böylece 
üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir nebze olsun çöz-
müş ve onları rahatlatmış olacağız” dedi.

 Kısıtlamaların kalkmaya başladığına dikkat çeken 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgının bitmediğini, henüz 
sadece yayılmasının azaldığını söyledi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Kısa Çalışma 
Ödeneği’nin 

kapsamı 
genişletildi, daha 

hızlı işler hale 
getirildi” dedi.

TOBB ULUSAL
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma 

Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ile birlikte Kayseri’de çeşitli 
temaslarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakanlar, 12. 
Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nı ziyaret 
ederek, A400 M uçağının bakım ve retrofit çalış-
malarını incelediler, daha sonra ASPİLSAN Enerji 
Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakanlar Akar, 
Varank ve Karaismailoğlu ile birlikte Kayseri Valisi 
Şehmus Günaydın'ı da ziyaret etti.  

Kayseri’de çeşitli 
temaslarda bulunuldu

TOBB’dan istihdam
için iş birliği protokolü

Hisarcıklıoğlu, Bursa TSO Meclis Toplantısı’na katıldı

T ürkiye’de üniversite öğrencisi ve mezun-
larına fırsat eşitliği sağlanarak, gençlerin 

etkin şekilde çalışma hayatına dâhil olabil-
melerinin teminine yönelik Cumhurbaşkan-
lığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TOBB arasında 
Yetenek Kapısı Platformu’nun ücretsiz kulla-
nımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.  

İş birliği ile doğru insan kaynağına hızlı 
şekilde ulaşabilmenin önemi göz önünde 
bulundurularak hazırlanan “Yetenek Kapısı”, 
işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri 
henüz eğitimleri devam ederken keşfetme-
lerine, öğrenci ve mezunlar ile çevrim içi 
iletişim kurmalarına imkân sağlıyor. Bunun 
yanı sıra, işverenler üniversitelerin kariyer 
merkezleri aracılığı ile öğrenci ve mezunlarla 
etkileşim halinde olabilecekler ve kariyer 
danışmanlığı ve mentorlük hizmeti de ve-
rebilecekler. Yetenek Kapısı’nın işverenler 
açısından en önemli özelliklerinden birisi de, 
kurumsal işbirliklerini desteklemesi. Yetenek 
Kapısı, üniversite-sanayi işbirliğini kurumsal 
anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve 
işverenler arasında etkin iletişime de olanak 
sağlıyor. TOBB üyeleri, Yetenek Kapısı’nda 
oluşturacakları hesap ile Türkiye’deki tüm 
üniversitelerin kariyer merkezleri ile iletişim 
kurabilecek, iş ve staj ilanlarını istedikleri 
üniversite ve bölümlerden öğrenci ve me-
zunlarının başvurusuna açabilecek, özgeç-
mişlerini inceleyebilecek ve adaylar ile sistem 
üzerinden iletişim kurabilecek.

Kilci ailesine taziye ziyareti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vefat eden 

TOBB Ticaret Odaları Konseyi eski Başka-

nı ve Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı 
Hasan Ali Kilci’nin ailesini ziyaret ederek 
taziyelerini iletti. 

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

konferans aracılığıyla yapılan Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı’na katıldı.
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Geri Kazanım Katılım Payı İstişare Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, petrol fiyatlarındaki düşüş, ekonomik durgunluk ve 
koronavirüs nedeniyle GEKAP uygulamasının 2021 yılına bırakılması gerektiğinin altını 
çizdi ve bunu hayati önemde gördüklerini ifade etti. 

“GEKAP’ta uygulama 
2021 yılına bırakılmalı”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdere ve Çetin Ali 

Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın da katılımıyla düzenle-
nen Geri Kazanım Katılım Payı İstişare Toplantısı’na katıldı. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç da sanal ortamda 
düzenlenen bu toplantıya iştirak etti. 

Toplantıda GEKAP sürecine ilişkin yaşanan sorun ve 
talepler ilgili Bakanlıklara iletildi. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu konuşmasında uygulamanın 2021 yılına bırakıl-
ması gerektiğinin altını çizdi ve bunu hayati önemde 
gördüklerini söyledi. Talep etmeleri sonrası Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın 22 Mart’ta, GEKAP ödemelerinin altı ayda 
bir yapılmasını ve ilk taksitin Temmuz ayında ödenmesini 
sağladığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Reel 
sektörümüzü rahatlatan bu düzenleme için kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm sektörleri ilgilendiriyor”
Son yapılan değişikliklerle birlikte, bu Yönetmeliğin 

doğrudan ve dolaylı olarak neredeyse tüm sektörleri 
ilgilendirir hale geldiğinden söz eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Ambalaj, plastik, kozmetik, otomotiv, LPG gibi 

farklı alanlardan talepler, Sektör Meclislerimiz, Odalarımız 
ve Borsalarımız aracılığıyla Birliğimize ulaştırılıyor. Biz de 
tüm bunları Bakanlığımıza iletiyoruz” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ortak talepleri şöyle anlat-
tı: “Petrol fiyatlarındaki düşüş, ekonomik durgunluk ve ko-
ronavirüs nedeniyle, uygulamanın 2020 yılı sonuna kadar 
ertelenmesi. Uygulamada tereddüt oluşturan hususlara 
netlik kazandırılması. GEKAP bedellerinin düşürülmesi ve 
tutarların yeniden belirlenmesi. Beyannamenin, GEKAP 
öncesi dönemde ambalaj atıklarında olduğu gibi, yılda 
bir kez verilmesi. GEKAP’ın, piyasaya sürenler yerine, üre-
ticilerden alınması. GEKAP bedeline KDV uygulanmaması. 
Beyanname kapsamındaki cezaların daha makul seviyeye 
çekilmesi ve hataların düzeltilebilmesine imkân tanınması.” 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
uygulamada 

tereddüt 
oluşturan 

hususlara netlik 
kazandırılmasını 

istedi.

TOBB ULUSAL



29EKONOMİK FORUM

Sivas Oda ve 
Borsa Müşterek 
Toplantısı yapıldı

Turizm sektöründe deneyimler paylaşıldı

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

lu, webinar yoluyla gerçekleştirilen Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası – Sivas Ticaret 
Borsası Müşterek Meclis Toplantısı’na ka-
tıldı.  Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Eken, Sivas TB Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Oda ve 
Borsa Yönetim Kurulu ile Meclis üyeleri-
nin de takip ettiği toplantıda ekonomiye 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kız Kardeşim Kadın Çalıştayı gerçekleştirildi

Yatırım ortamı için 
21 eylem tamamlandı

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

lu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2020 yılı 
birinci toplantısına katıldı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay, tüm paydaşlarla Türkiye'de yatırım 
ortamının iyileştirilmesi için doğru ta-
nımlanmış ve sonuç odaklı reformları 
hayata geçirmeye devam ettiklerini söy-
ledi. YOİKK çalışmalarının, salgın şartla-
rında çok daha fazla önem kazandığını 
belirten Oktay, “Yeni normalde de Türkiye 
ekonomisine yatırımla güç vermek için 
yol haritamızı gözden geçiriyor, salgının 
etkisiyle oluşacak yeni ekonomik düzene 
uyumlu hale getiriyoruz. Yatırım ortamını 
iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile 

Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir 
cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli 
liman olmayı sürdürecektir" dedi. 

Geçen Ağustos ayında alınan kararlar 
doğrultusunda eylem planlarında önemli 

aşama kaydedildiğini, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi 
tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Oktay, tamamlanan eylemler-
den bahsetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Coca Cola Türkiye, Habitat 

Derneği ve İstanbul Teknik Üniversite-
si’nin işbirliğinde yürütülen Kız Kardeşim 
Kadın Çalıştayı gerçekleştirildi. 

Kız Kardeşim Kadın Çalıştayı progra-
mı kapsamında, TOBB KGK Başkan Yar-

dımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, TOBB 
KGK üyeleri Fatma Aydoğdu, Aslı Elif Ta-
nuğur Samancı ve  TOBB Genel İdare Ku-
rulu üyesi Hediye Sönmez; kadın girişim-
ciliği, kadının  iş, aile ve sosyal hayatına 
yönelik neler yapılabileceği hususunda 
katkı sağladılar.

İ slam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sos-
yal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 

tarafından düzenlenen “Turizm Sektörü 
Rekabetçiliğini Artırmak İçin Girişimciliğin 
Desteklenmesi” konulu eğitim kapsamında, 
uluslararası düzeyde 60 üyenin katılımı ile 
gerçekleştirilen videokonferansta, Türkiye 
Turizm Meclisi üyeleri Erkan Yağcı ve Cem 

Kınay sektöre ilişkin tecrübelerini aktardı. 
SESRIC Kapasite Geliştirme Programları 

kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve 
çalıştaylar, Covid-19 salgını nedeniyle online 
platformlara taşınarak, bu sayede hem üye 
ülkelerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye 
devam etme hem de bu zor dönemde mo-
ral desteği vermek amaçlanıyor. 



EKONOMİK FORUM30

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve KOSGEB olarak birçok projeyi birlikte 
geliştirerek hayata geçirdiklerini vurgularken, KOBİ rehberliğinden yurt dışı iş 
seyahatlerine, fuar katılımlarından dijitalleşme desteklerine kadar çok sayıda alanda 
birlikte hareket edildiğini söyledi.

“TOBB ve KOSGEB olarak 
birçok proje geliştirdik”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve KOSGEB Başkanı Cevahir 
Uzkurt; TOBB ve KOSGEB iş birliğinde gerçekleşti-

rilen “KOSGEB KOBİ Destekleri Bilgilendirme Webinarı”na 
katıldı. 

KOBİ’lerin yoğun katılımı ile sanal ortamda yapılan 
toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
içinden geçilen zorlu süreçte KOBİ’lerin yaşadığı her 
sıkıntıyı, Oda ve Borsalar, Sektör Meclisleri, OSB’ler ve 
girişimciler vasıtasıyla gün be gün takip ettiklerini anlattı. 
Tabandan gelen sıkıntıları her akşam ilgili kurumlara ve 
bakanlara bizzat ilettiklerini ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür finansmana erişimin kolaylaştı-
rılması, vergi ve prim ertelemesi, çalışma hayatına ilişkin 
düzenlemeler gibi sizlerden gelen birçok talep takibimiz 
sonucunda hayata geçti. KOSGEB de bu kapsamda 
KOSGEB destekli kredi ödemelerinin üç ay boyunca 
ertelenmesini sağladı. Böylelikle KOSGEB’in kredi destek 
programlarından yararlanan 136 bin KOBİ’nin Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden 713 milyon TL 
tutarında borcu ertelenmiş oldu. Yine bu süreçte KOBİ’le-
rimizin desteklere erişiminin kolaylaştırılması için KOSGEB 
desteklerine yönelik tanıtım videoları hazırlanarak yayım-
lanmaya başladı” diye konuştu.

“KOBİ’ler ekonomi çarklarını 
döndüren en önemli segment”

KOBİ’lerin ülke ekonomisinin can damarları olduğun-
dan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonominin 
çarklarını döndüren en önemli segmenti KOBİ’lerin 
oluşturduğunu ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
TÜİK verilerine göre ülkemizde 3.5 milyon KOBİ bulun-
duğunu hatırlatırken, “KOBİ'ler, toplam girişim sayısının 
yüzde 99.8'ini, istihdamın yüzde 74'ünü, ihracatın yüzde 
63’ünü, maaş ve ücretlerin yüzde 54.1'ini, cironun yüzde 
62'sini oluşturuyor. İşte bu sebeplerle KOBİ’lerimiz eko-
nominin bel kemiğidir. Dolayısıyla KOBİ’leri geliştirmek 
ve büyütmek için hazırlanan politikalar da büyük önem 
taşıyor. Bu politikalardan en önemlisi de finansmana 
erişim. Bugün KOBİ’lerin finansmana erişiminde çok 
önemli bir görevi KOSGEB üstleniyor. KOSGEB, İcra Ko-
mitesi’nde temsil edildiğimiz önemli bir paydaşımızdır. 
Ben bu vesile ile KOSGEB’in 30. kuruluş yıldönümü de 
kutluyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TOBB ve KOSGEB olarak 
birçok projeyi birlikte geliştirerek hayata geçirdiklerini 
vurgularken, KOBİ rehberliğinden, yurt dışı iş seyahatle-
rine, fuar katılımlarından dijitalleşme desteklerine kadar 
çok sayıda alanda birlikte hareket edildiğini söyledi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“KOBİ’leri 
geliştirmek 

ve büyütmek 
için hazırlanan 

politikalar büyük 
önem taşıyor” 

dedi.

TOBB ULUSAL
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Hisarcıklıoğlu, İKV Genel Kurulu’na katıldı

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

lu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında, 
ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan 
bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve 

15 Temmuz mesajı

OSB Başkanları 
ile istişare edildi

TOBB UND Lojistik Yatırım 
A.Ş. Genel Kurulu yapıldı

ğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, 
ferasetle ve inançla vatan savunmasında 
yer almış ve bu milli direnişle yeni bir 
destana imza atmıştır.

Fetö terör örgütü mensuplarına kar-
şı vatan savunmasında iman dolu gö-
ğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla 
hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası 
olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışma-
yı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın 
en büyük ekonomileri arasında yerini 
almasını da yine hep birlikte çalışarak 
sağlayacağız.

Tarihe geçen bu destansı demokrasi 
mücadelesinde hayatını kaybeden milli 
direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan 
rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyo-
ruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Organize Sanayi Bölge-

leri Üst Kurulu’nun (OSBÜK) müşterek 
organizasyonunda, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Me-
miş Kütükcü, OSB Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri istişare için bir araya gel-
di.  Toplantıda OSB’lere ve sanayicilere 
ilişkin konular ele alındı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu toplantıya ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Türkiye’nin üretim gücünü 
oluşturan OSB’lerimize ve sanayicilerimi-
ze teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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

ferans aracılığıyla gerçekleştirilen TOBB UND 
Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Kurulu’na katıldı. 

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

konferans yöntemiyle yapılan İktisadi Kalkın-
ma Vakfı’nın (İKV) 58. Genel Kurulu’na katıldı. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk 
Kaymakçı’nın da katılarak bir konuşma yaptı-
ğı toplantıda Türkiye ile AB ilişkileri ele alındı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada, İktisadi Kalkınma Vak-
fı’nın, iş dünyasının Avrupa Birliği’ne açı-
lan penceresi olduğuna dikkat çekerek, 
“İKV, Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkilerine 
iş dünyasının somut bir desteğidir. İktisadi 
Kalkınma Vakfı tarihi de esasen Türkiye’nin 

Avrupa Birliği ilişkileri tarihi ile paralel-
dir” dedi. İktisadi Kalkınma Vakfı’nın, iş 
dünyası için bir Avrupa Birliği okulu, 
kütüphanesi ve öğretmenliği yaptığını 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
İKV’nin aynı zamanda, toplumun tüm 
kesimlerini Avrupa Birliği konusunda bil-
gilendirdiğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: “Tüm dünya zor bir dönem-
den geçiyor. Sürekli söylüyorum; İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonraki en sıkıntılı 
dönemi yaşıyoruz. Küresel bir sorunla 
karşı karşıyayız. 

unutmayacaklarını vurgularken, milli irade 
dışında bir seçeneğe asla boyun eğilmeye-
ceğini ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 hain 
darbe girişiminin 4. yıldönümündeyiz.  Ül-
kemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 
alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın iz-
niyle unutmayacağız. Türk milleti gücünü 
sandıktan, yetkisini milletten almayan bir 
idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demok-
rasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de 
asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gös-
termiştir. Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi 
kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı 
tarihi bir set çekmiştir. Birlik ve beraberliği-
mizi kimsenin bozamayacağı görülmüştür. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
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TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, gençleri Milli 
Eğitim Bakanlığı, TOBB ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi olarak başlattıkları 
program kapsamındaki 81 
ilde bulunan 103 okulu tercih 
etmeye davet etti. 

“TOBB ve TOBB ETÜ 
destekli meslek 
okullarını seçin”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve aynı zamanda TOBB ETÜ 
Mütevelli Heyet Başkanlığı görevi-

ni yürüten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, LGS 2020 
sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli 
bir tercih aşamasına geldiğini belirterek, bu 
noktada Oda ve Borsa camiasının destek 
olduğu çok önemli bir seçeneği hatırlatmak 
istediğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Diplomanız, 
mesleğiniz olacak” derken, gençleri Milli Eği-
tim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) olarak başlat-
tıkları program kapsamındaki 81 ilde bulunan 
103 okulu tercih etmeye davet etti.  Bu okullar 
2020 yerleştirme döneminde yüzde 99.3 
doluluk oranına ulaştı. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şunları söyledi: “LGS 2020 sonuçları 

TOBB ULUSAL

açıklandı. Pandeminin de etkisiyle zorlu bir 
sınava hazırlık dönemi geçiren öğrencileri-
miz için artık tercih zamanı geldi. Yapacakları 
tercihler sonunda öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlayacak olan okullarımıza yerleşecek-
lerine inanıyorum. İşte tam da bu noktada 
gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak 
başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 
103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum. 
Bu okulları tercih ederek, yerleşecek gençle-
rimiz aynı zamanda kendilerini uzman olarak 
yetiştireceğimiz bu süreçte uzmanlık kapısın-
dan girmiş olacaklar. Bu okulları tercih edecek 
kardeşlerimizin diploması, mesleği olacak.”

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ Olarak meslek 
liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm 
başlattıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, 26 Şubat 2019’da imzalanan Mesleki 

Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştir-
mek üzere çağın niteliklerine uygun “yeni 
ve dinamik” bir mesleki eğitim modeline 
geçtiklerini söyledi.

Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek 
lisesi ile çalışmalara başladıklarından söz 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şu an 81 
ilde 103 proje okulumuz Mesleki Eğitim İş 
Birliği Protokolü kapsamında. Okullarımızın 
arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB 
ETÜ’nün, illerde ve ilçelerde ise Oda ve Bor-
salarımızın desteği var. Kamu ile özel sektör 
ortak yönetim modeliyle yerelde Oda ve 
Borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin 
hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarı-
mın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması-
nı sağlıyoruz dedi.

Müteahhitlerin 
sorunları görüşüldü

Girişimcilik Sohbetleri’nin 
konuğu Derya Matraş oldu

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

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafın-

dan, TOBB Kadın ve Genç 
girişimcilerine özel olarak 
sürdürülen “Girişimciler 
için Bilgilendirme Webi-
narı”ları kapsamında Giri-
şimcilik Sohbetleri programı 
gerçekleştirildi. 

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire 
Başkanı Ahmet Saygın Baban’ın mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen Girişimcilik 
Sohbetleri’nin bu seferki konuğu Face-
book Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge 
Başkan Yardımcısı Derya Matraş oldu.

lıoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un katılımıyla düzenlenen 
video konferanslı toplantıda müteah-
hitlerin sınıflandırılması yönetmeliği 
kapsamında sektörün sorun ve talepleri 
ele alındı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada pandemi sürecinin 
en çok etkilediği sektörlerden birisi-
nin de inşaat olduğunu ifade ederken, 
“Firmalarımızın pek çoğu, yurt içi ve 
yurt dışında iş, sipariş ve proje iptalleri 
ile karşılaştı. Bu noktada Hükümetimiz 
hızla hareket geçti. Sayın Bakanımızın 
liderliğinde hayata geçirilen tedbirler 
ve destekler, iş dünyamız tarafından 
takdirle karşılandı” dedi.
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Risk Analizi,
Acil Durum Planı,

ve 100.000’den Fazla Kişiye
İş Güvenliği Eğitimi Verdik
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