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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi 
paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi 
uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli 
fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı” dedi.

“Destekler, reel sektörün
ayakta kalmasını sağladı”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın da katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden düzenlenen 
4. Devlet Destekleri Zirvesi’ne katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-
da, Antalya’nın tarım, turizm, ticaret ve teknoloji merkezi 
olarak dört dörtlük bir şehir olduğunu belirterek, “Böyle 
önemli bir şehre yakışır şekilde, Antalya TSO’muz girişim-
cilerimize yol gösterici oluyor, KOBİ’lerimizin büyüme-
lerine katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor. Antalya 
ekonomisine fayda sağlayacak, artı değer katacak tüm 
çalışmalarda Antalya TSO’muz yer alıyor” dedi.

Kamunun verdiği desteklere ulaşmanın, pandemi 
sürecinde daha da önemli hale geldiğini vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bu nokta-
da Antalya TSO’muz çok yerinde bir adım atarak, onlarca 

kamu kurumunu, burada girişimcilerimizle buluşturdu. 
Camiamızdan da büyük ilgi ve talep gördü. Başta Davut 
Çetin Başkanımız olmak üzere, emeği geçenlere ve 
buraya katkı sağlayan tüm kamu kurumlarımıza teşek-
kürlerimi sunuyorum.

“Takip ettiğimiz pek 
çok konu daha var”

Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar Pekcan’da katılım-
larıyla bizi onurlandırdı. Yine bu son dönemde, hayata 
geçirilen teşvik ve desteklerde, kıymetli Bakanımızın da 
büyük emek ve gayretleri oldu. Kendisine de tüm özel 
sektörümüz adına özellikle teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi pa-
ketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama 
yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve 
yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli fonk-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Talep ve 
önerilerimizin çok 

büyük kısmı hayata 
geçti ve geçmeye 
de devam ediyor” 

diye konuştu.
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Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı

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

video konferans aracılığıyla gerçekleştiri-
len Akdeniz Bölge Toplantısı’na katılarak 
bölge Oda ve Borsa başkanları ile istişa-
relerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgın 
başladığından itibaren Oda ve Borsa baş-
kanlarının üyelerinin dertlerine tercüman 
olduğunu belirterek, “İşte tüm bu çalışma-
lar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik 
öneri setini Cumhurbaşkanımıza sunduk. 

Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, 
geçmeye de devam ediyor. İşte en son, 
eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma 
süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma 
başlatıldı. Elbette daha takip ettiğimiz 
pek çok konu daha var. Bunların dışında 
da şimdi, sizlerin ileteceğiniz her konuyu, 
gündemimize alacağız. İlgili bakanlara, 
ilgili yerlere iletip, takip etmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

siyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta 
kalmasını sağladı.”

TOBB olarak iş âlemine yönelik, tüm bu 
uygulamaları anlatan toplantılar düzen-
lediklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu “Oda ve Borsalarımız ile 61 Sektör 
Meclisimizden gelen sıkıntıları ve önerileri 
toparlayarak Bakanlarımıza ilettik. Talep ve 
önerilerimizin çok büyük kısmı hayata geçti 
ve geçmeye de devam ediyor. Elbette takip 
ettiğimiz pek çok konu daha var” dedi.

Bakan Pekcan: İhracattaki 
dinamizmi sürdürmeliyiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 
ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük 
hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye’nin 
ihracattaki dinamizmini sürdürmek duru-
munda olduğunu belirterek, "Türkiye’nin 
ekonomik gelişim hedeflerine paralel ola-
rak ihracat desteklerimizle teknolojiye, 
Ar-Ge’ye, tasarıma ve katma değere dayalı 
ihracatı artırmak en önemli önceliklerimiz 
arasındadır" dedi.

Pandemi nedeniyle küresel ekono-
minin içine düştüğü mevcut durumda, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek 
çoğunun işletmelere ve KOBİ’lere fark-
lı türde destekler verdiğini dile getiren 
Bakan Pekcan, bu tür durumların kaynak-
ların etkin kullanımının ne kadar önemli 
olduğunu ve devlet desteklerinin sonuç 
odaklı şekilde uygulanması gerektiğini 
gösterdiğini dile getirdi.

Bakanlığın "fuar" desteklerinden "pa-
zara giriş belgeleri" desteklerine "Ur-Ge" 
desteğinden "yurt dışı birim marka" des-
teğine "tasarım" desteklerinden "Turqua-
lity" desteğine kadar tüm destek türlerinin 
aslında aynı zincirin halkaları olduğunu ve 
bir bütünlük arz ettiğini dile getiren Bakan 
Pekcan, bu tür desteklerin hedef kitle ta-
rafından bilinmesinin ve iyi anlaşılmasının 
da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Pekcan, Hizmet Sektörü Rekabet 
Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) 
kapsamında Antalya’ya, Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından sağlık turizmi sek-
töründe yürütülmekte olan bir adet HİSER 
projesine onay verildiğini de belirti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de 
güvenli turizm sertifikasıyla gösterilen ba-
şarı sayesinde kentin 2.5 milyon civarında 
yabancı ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

“Artık toplantıları sanal 
ortamda düzenliyoruz”

Önceki yıllarda salonlarda yaptıkları top-
lantıyı, artık sanal ortamda düzenlediklerini 
belirten Çetin, yeni tip koronavirüsün (Co-
vid-19) tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Turizm alanında Antalya'nın önemine 
işaret eden Çetin, "Antalya turizmi, güvenli 
turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiştir. 
Ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi 
sayımız azalmıştır" diye konuştu.

Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki 
payı yüzde 3.4 iken Antalya'da yüzde 25'e 
yakın olduğunu vurgulayan Çetin, kentte 
turizm ve turizme bağlı işletmeler için des-
teklerin 2021 sonuna kadar sürdürülmesini 
önerdi. Devletin ve bankaların sektör ve iş-
letmelerin tamamına destek vermesinin zor 
olduğunu anlatan Çetin, illerin, sektörlerin 

ve işletmelerin durumunun dikkate alınarak, 
seçici olarak desteklenebileceğini kaydetti.

Çetin, tarım sektöründe üretim ve ihra-
catın arttığını ancak gelir artışının girdi ma-
liyetlerinin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Ekonomide yeni normalin bir şartının 
dijital dönüşüm olduğuna dikkat çeken Çe-
tin, dijital dönüşümde başarılı ekonomilerin 
ve işletmelerin bu dönemden daha hızlı ve 
güçlü çıkacağını kaydetti.

Çetin, KOBİ'lere asıl çözümün kredi ve 
KDV indirimi değil, inovasyon, dijital dönü-
şüm, markalaşma ve insan kaynağına yatı-
rım olduğunu anlatmak gerektiğini bildirdi.

Verilen desteklerle geçen yıl ihracat 
yaptıkları ülke sayısının 161'e çıktığını 
vurgulayan Çetin, "Bu yıl pandemiye rağ-
men sebze ve meyve ihracatımız yüzde 
29 artmıştır" dedi.
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Nurten Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na seçildi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  çalışmalarından dolayı bütün kadın girişimcilere teşekkür 
ederken, Nurten Öztürk’e yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Nurten Öztürk de 
ülke sevdalısı bir iş kadını olarak bu onurlu görevi kabul ettiğini belirtti.

Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanlığı’na Öztürk seçildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı. 
Zeynep Erkunt Armağan’dan boşalan Kurul Baş-

kanlığı’na Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Kurucu 
Üyesi Nurten Öztürk seçildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Öztürk’ü tebrik ederek, “Kadın girişimcilerimiz 

her geçen gün başarı 
çıtasını daha da yüksel-
tiyor” diye konuştu.

T O B B  B a ş k a n ı          
Hisarcıklıoğlu, video 
konferans yöntemiyle 
TOBB Kadın Girişimciler 
Üst Kurulu üyeleriyle 
bir araya geldi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu,  
çalışmalarından dolayı 
bütün kadın girişimci-
lere teşekkür ederken, 
Nurten Öztürk’e yeni 
dönem çalışmalarında 

başarılar diledi. Kadın girişimci kurullarının gündemine 
dijitalleşmeyi almasını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “TOBB kadın Girişimciler Kurulumuzda bugüne kadar 
büyük emekleri geçen kurul üyelerimize ve önceki Kurul 
Başkanlarımız Aynur Bektaş, Evrim Aras ve Zeynep Erkunt 
Armağan’a da teşekkürlerimi sunuyorum. 

“Kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı”
Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını 

yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atı-
yor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 
Türkiye’nin kalkınmasının yolu kadın girişimcilerimizin 
daha da artmasından geçiyor. 81 ilde örgütlenen yedi 
bin kadın girişimciler kurulu üyemiz bu alanda farkın-
dalık oluşturmak için sahada çalışıyor. Kadın girişimci 
kurullarımızın eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla, 
kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na seçilen 
Nurten Öztürk de burada yaptığı konuşmada, “Ülke sev-
dalısı bir iş kadını olarak bu onurlu görevi kabul ederken 
düşündüğüm tek şey bu kadar değerli, saygın, birikimli 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu  

“Kadın girişimci 
kurullarımızın 

eğitim, etkinlik 
ve tanıtım 

çalışmalarıyla 
kadın girişimci 

sayımız 142 bine 
ulaştı” dedi.
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bir iş gücüne duyduğum inanç ve bir-
likte ülkemiz için yapabileceklerimizin 
yarattığı heyecandır. Bana verilen bu 
onurlu görev sürecim içerisinde ise he-
defim; mevcut projelerin en sağlıklı bi-
çimde yürütülmesi ve geliştirilerek taba-
na yaygınlaştırılması, öncelikle pandemi 
döneminin olumsuz etkilerini minimize 
edecek temizlik, hijyen, sağlık alanla-
rında projeler üretmek, soluğu tüken-
miş ama ülkemiz için gerekli projelerin 
desteklenmesi ve hedefe ulaşmasının 
çabuklaştırılması, ülkeyi ve ülke insanını 
değiştirip geliştirecek; doğaya saygı, 
vatana saygı, yaşama saygı projeleri 
üretmek ve uygulamak olacaktır” dedi.

Nurten Öztürk kimdir? 
Mengen’de 1949 yılında doğan Nur-

ten Öztürk, ilk ve ortaokulu Mengen’de 
tamamladı. Sırasıyla Sinop Kız Öğretmen 
Okulu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve 
Fen Fakültesi Zooloji-Botanik Bölümü’nü 
bitirerek 1971 yılında Akşehir Öğretmen 
Okulu’na Biyoloji öğretmeni olarak gö-
revine başladı. Aynı yıl okul arkadaşı Fik-
ret Öztürk ile evlendi. Görev aldığı tüm 
okullarda laboratuar çalışmalarına ön-
celik verdi. 1984 yılında öğretmenlikten 
ayrılarak aile şirketi olan ve 1980 yılında 
kurulan Öztürkler Petrol Ltd. şirketinde 
çalışmaya başladı. Eşi Fikret Öztürk ile 
birlikte 1992 yılında İstanbul’a gelerek 
Türkiye’nin ilk yerli akaryakıt şirketi olan 
OPET Petrolcülük A.Ş.’yi kurdu. Kurulu-
şundan itibaren şirketin her bölümünde 
aktif olarak görev yapan Nurten Öztürk; 
OPET'in Temiz Tuvalet Kampanyası, Ye-
şil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe 
Saygı Projesi ve Trafik Dedektifleri proje-
lerinin fikir lideri ve yöneticisi. 

Nurten Öztürk’ten 
TOBB'a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun yeni Başkanı Nurten 
Öztürk, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ve Öztürk kadın girişimcilerin 
projeleri ve sorunlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundular.

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

ferans aracılığıyla gerçekleştirilen TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu toplantısına katılarak kadın 
girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Toplantıya, 
TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ile TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Cengiz Günay da katıldı.

Pandemi döneminin sıkıntıların yanı sıra 
fırsatları da beraberinde getirdiğine vurgu 
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 
dijital dönüşümün ne denli önemli olduğunu 
gördük. Kadın Girişimciler Kurullarımızın da 
odağına dijitalleşmeyi almasında, yenilikçi 
projeleri gündeme getirmesinde büyük fayda 
görüyorum. İşinizi muhakkak dijital ortama 
taşıyın. Sadece e-ticaret olarak değil, müşteri 
ilişkilerinden, reklam ve pazarlamaya kadar 
dijital de olun. Zira erkeklerle mesafeyi kapat-
manın en hızlı yolu, teknolojiyi kullanmaktan 
geçiyor” dedi. 

KOSGEB ve Kalkınma Ajansları’ndan daha 
fazla yararlanmalarını tavsiye eden TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Projelerine başvurun. Bu-

ralarda büyük kaynaklar var. Üniversitelerle iş 
birliğini sıcak tutun. Oda ve Borsa başkanlarıyla, 
belediye başkanları ve valilerle iyi diyalog ku-
run. Bakın Odalar ve Borsalarda giderek daha 
fazla kadın görev alıyor. 10 sene önce 102 kadın 
meclis ve yönetim kurulu üyesi vardı, şimdi bu 
sayı 275’e çıktı. 10 sene önce meclis ve yönetim 
kurulu başkanlarından sadece 1’i kadındı, şimdi 
9 oldu. İnşallah sizler birlikte daha çok kadını 
buralarda göreceğiz” dedi. 

  
“Sosyal medyayı etkin kullanın”

“Kuş, alayıyla uçar” diyen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Sosyal medyayı da etkin kullanın 
ve birbirinize destek olun. Sizlere destek için, 
ben de sizleri takip ediyor, ortak faaliyetlerinizi 
paylaşıyorum. Yine bu pandemi döneminde 
İl Kurularını daha sık düzenleyin. Sahadan ta-
lep ve sıkıntıları alarak bu toplantılarda istişare 
edin ve İl İcra kurullarımıza taşıyın. İl İcra Kurulu 
toplantılarını her ay aksatmadan yaparak, Üst 
Kurulumuza ve bizlere iletmeniz gereken talep, 
sıkıntı, projeleri iletin" şeklinde konuştu.

“İşinizi muhakkak dijital ortama taşıyın”
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Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
sunduklarını kaydeden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı 
hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son eğitim sektöründeki KDV oranı 
indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı” dedi.

Marmara Bölgesi’ndeki Oda 
ve Borsalarla istişare edildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans aracı-
lığıyla gerçekleştirilen Marmara Bölge Top-

lantısı’na katılarak, bölge Oda ve Borsa Başkanları ile 
istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından 
itibaren, Odalar, Borsalar ve Sektör Meclisleri ile birlikte 

çalıştıklarını vurgularken, “Oda 
ve Borsa başkanlarım, üyeleri-
mizin sesini duyurdu, dertlerine 
tercüman oldu. Allah hepiniz-
den, emeklerinizden ve gayret-
lerinizden razı olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar sayesin-
de, Mart ayında 70 maddelik 
öneri setini, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a sun-
duklarını hatırlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Bunların 
büyük bir kısmı hayata geçti, 
geçmeye de devam ediyor. İşte 

en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa 
çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e 
uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı yeni bir 
yapılanma başlatıldı” diye konuştu.

Neler yapıldı?
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların dışında da 

vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı geti-
rilmesi, kamuda bekleyen alacakların ödenmesi, kısa 
çalışma ödeneği uygulamasının 2020 sonuna kadar 
devam etmesi, YEKDEM maliyetlerinin azaltılması, 
GEKAP ile ilgili yüklerin düşürülmesi, uygulamanın 
2021’e ertelenmesi, Covid-19’un iş kazası kapsamında 
olmamasının sağlanması, ilgili yönetmelikte sigorta 
acentelerinin aleyhine olan maddelerin değiştirilmesi, 
piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalara 
son verilmesi, tarımsal üretimde kullanılan girdilerinin 
yüksek fiyatlarına önlem getirilmesi gibi takip ettikleri 
pek çok konu bulunduğuna işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra bölge Oda ve 
Borsa başkanlarının görüşlerini dinledi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Marmara Bölge 
Toplantısı’na 

katılarak Oda 
ve Borsa 

başkanlarının 
görüşlerini dinledi.



33EKONOMİK FORUM

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

aracılığıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Top-
lantısı’na katılarak, bölge Oda ve Borsa Başkanları 
ile istişarelerde bulundu.

Toplantıda, piyasalardaki durum ve firmaların 
ihtiyaç duydukları idari ve mali destek adımları 
ele alındı. 

Hisarcıklıoğlu, İç Anadolu 
Bölge Toplantısı’na katıldı

Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Oda ve Borsa 
Başkanları ile buluşuldu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey 
toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı ko-

nuşmada, 13 Nisan’daki son konsey toplantısının üzerinden yaklaşık beş ay 
geçtiğini, bu süre zarfında TOBB olarak, Oda ve Borsalar ile Sektör Meclisleri 
ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 

“Sizler, tüm Oda ve Borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdunuz, 
dertlerine tercüman oldunuz” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Allah he-
pinizden, emeklerinizden ve gayretlerinden razı olsun. Biliyorsunuz, sizlerin 
tüm bu çalışmaları sayesinde, Mart ayında 70 maddelik bir öneri setini, Cum-
hurbaşkanımıza sunmuştuk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye 
de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa 
çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, takip ettikleri pek çok konu daha olduğunu 
belirterek bunlar hakkında kısa bilgiler verdi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı’na katılarak, Oda ve Borsa 
Başkanları ile istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada salgın 
sürecinde Oda ve Borsa başkanlarının bölge iş dünyasının sesi oldu-
ğunu ve dertlerini aktardığını anlattı. Yapılan istişareler sonrasında 
Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a sunduklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. 
İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” dedi.

Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları söy-
ledi: “Vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmeli, 
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden 
veya tahville) ödenmeli. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. 

GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 
Covid-19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta 
Acenteleri Yönetmeliği’nde acenteler aleyhine olan maddeler 
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar 
var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerinin 
yüksek fiyatlarına önlem getirilmeli.”
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TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile sanal 
ortamda biraraya gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yatırım teşvik sisteminde 
çok önemli bir atılım hayata geçirildi. Elbette yeni olan her sistemde olduğu gibi burada 
da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir, ama önemli olan bu adımın atılmasıydı” dedi.

“Yatırım teşvik sisteminde 
önemli bir atılım yapıldı”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Varank, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın 

Başkanı ile sanal ortamda biraraya gelerek teşvikler ve 
gündemdeki konulara ilişkin istişarede bulundular.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı 
konuşmada, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok 
önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyor-
sunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı 
olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alına-
mıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir 
işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, video konferans yönte-
miyle düzenlenen toplantının açılışında, Bakan Varank'ın 
sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji hamle-
siyle Türkiye'yi bir üst lige çıkartma vizyonunun, bu kritik 
dönemde kendilerinin de çalışma şevkini artırdığını ve 
geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Türkiye'nin prestij projesi
Türkiye'nin prestij projesi haline gelen ve 2022 yı-

lında ilk arabayı üretim bandından çıkarması planlanan 
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda da Bakan Va-
rank ile birlikte çalıştıklarını dile getiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ülkenin pek çok sıkıntıyla karşılaştığını 
ancak bu projenin temel atma noktasına gelmesinde 
Bakan Varank'ın verdiği desteğin çok önemli ve değerli 
olduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi’nin de hizmet kapasitesinin arttığına dikkat çekti, 
bu sayede birlikte pek çok çalışmanın hayata geçmesini 
sağladıklarını bildirdi.

Yine son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok 
önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve 
Destekleme 

İdaresi’nin hizmet 
kapasitesinin 

arttığını belirtti.
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Hisarcıklıoğlu 
Karadeniz Bölgesi 
Oda ve Borsa 
Başkanları ile buluştu

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

lu video konferans aracılığıyla gerçek-
leştirilen Karadeniz Bölge Toplantısı’na 
katılarak, Oda ve Borsa Başkanları ile 
istişarelerde bulundu. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
salgın sürecinde yaptıkları işlere ilişkin 
bilgilendirmede bulunurken, Oda, Borsa 
ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini anlattı. 

Mart ayında 70 maddelik öneri se-
tini, Cumhurbaşkanı’na sunduklarını 
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük bir kısmı hayata geç-
ti, geçmeye de devam ediyor. En son, 
eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma 
süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma 
başlatıldı” dedi.

ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk 
ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa 
Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe 
imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri baş-
lattı. Elbette yeni olan her sistemde olduğu 
gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan 
alanlar olabilir ama önemli olan bu irade-
nin gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. 
Şimdi bugün tüm bunları, sanayimizi ilgi-
lendiren her konuyu, Bakanımız ve ekibiyle 
istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çı-
karan yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma 
tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel 
sektörün yanında olduklarını gösterdiği için 
ayrıca teşekkür ediyorum."

 
İlçe bazlı teşvik sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank ise yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sa-
nayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve 
tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden video 
konferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişa-
re ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel 
sektör öncülüğünde büyümenin önemine 
işaret ederek, Covid-19 ile mücadele döne-
minde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya 
gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Varank, yatırım teşviklerinde 
ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdik-
lerine dikkat çekerek, düzenlemeye ilişkin 
şu bilgileri verdi:

"Sahadan bu yönde yoğun talepler alı-
yorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo eko-
nomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. 
Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 
göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. 
Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile 
göre daha fazla destek almaya hak kazandı. 
Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş 
ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge 
desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, 
o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, doğrudan 
iki alt bölge teşviğinden yararlanacak. Böy-
lece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla 
yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam 
artacak ve ekonomik hayat canlanacak." Ko-
nuşmaların ardından Oda başkanları Bakan 
Varank'a sorularını iletti.

T arım üretici ve tüketicilerini 
merkezi bir platformda bir 

araya getirerek, tarım sektörü ve 
ekonomisinin istikrarlı büyüme-
sine destek olmak üzere faaliyete 
geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsa-
sı (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi 
(ELÜS) Piyasası İşlem Platformu, Bil-
gi Teknolojileri maliyet verimliliği 
alanında önemli bir başarıya imza 
attı. TÜRİB, IDC’den  (International 
Data Corporation) bilgi teknoloji-
leri maliyet verimliliği’ kategorisin-
de ELÜS İşlem Platformu Projesi’yle 
üçüncülük ödülü kazandı.

TÜRİB’e ödülü, bu sene 11’in-
cisi düzenlenen IDC Türkiye Zir-
vesi’nde, “Yeniden icat için yarış: 
Dijital dönüşümü hızlandırmak 
için liderler buluşması” teması ile 
gerçekleştirilen CIO Summit Ödül 
töreninde takdim edildi.

TÜRİB’in projesi şu yenilikleri 
getirdi: Yatırımcıların aynı ürün-
de farklı platform işlemlerini takip 
etmek zorunluluğu ortadan kaldı-
rılarak, fiyat oluşumunda verimlilik 
sağlanırken, tüm işlem bilgileri 
tek noktadan yayınlanır hale ge-
tirilerek bilgi asimetrisi önlendi, 
şeffafl ık sağlandı. Alıcıların ve 
üreticilerin entegrasyon noktaları 
ülke çapında tek noktadan sağ-
landı. Böylece sektör paydaşları-
nın farklı yerel ticaret borsalarına 
entegrasyonu ve farklı iş uygula-
maları yönetme güçlüğü ortadan 
kaldırılarak bilgi teknolojileri ve 
operasyonel maliyetleri düşürül-
dü. Piyasa izleme ve operasyonel 
amaçlar için donanım, yazılım, 
veri tabanı veraporlama araçlarını 
içeren uygun maliyetli bir teknik 
altyapı geliştirildi. Bu sayede, izle-
me ve işletim sürecinde borsacılık 
maliyetlerinin düşürülmesisağlan-
dı. Takas süreçlerinde yapılan iyi-
leştirmelerle takasın tamamlanma 
oranı yüzde 100’e ulaştı.

TÜRİB’e maliyet 
verimliliği ödülü
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Türkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte katılan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yıllardır talep ettiğimiz eğitim sektöründeki 
KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi, eğitim sektörümüze önemli bir moral sağladı. Bu 
indirimin sürekli hale getirilmesini de bekliyoruz” diye konuştu.

“Eğitim sektöründeki 
KDV desteği devam etmeli”

T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısına Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Webinar üzerinden düzenlenen toplantıda TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitim sektörünün koronavi-
rüsten en çok etkilenen sektörden birisi olduğuna dikkat 
çekerek, özel eğitim kurumları başta olmak üzere pek çok 
sıkıntının yaşandığını anlattı. Bir takım destekler sağlandı-
ğını ancak hasarın boyutu düşünüldüğünde daha fazlası-

na ihtiyaç bulunduğunu anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “He-
pimiz biliyoruz ki eğitim, gelece-
ğimizi belirleyecek, çok büyük 
ve özel bir camia. Dolayısıyla, 
sektörümüzü bu süreçte ayakta 
tutmamız lazım. İçimizden gelen 
biri olarak Sayın Bakanımızın tüm 
bu konulardaki ilgi ve hassasiye-
tini gayet iyi biliyoruz. İşte son 
olarak yine Ziya Selçuk Bakanı-
mızın girişimleriyle yıllardır talep 
ettiğimiz, eğitim sektöründeki 
KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi, 

eğitim sektörümüze önemli bir moral sağladı. Bu indirimin 
sürekli hale getirilmesini de bekliyoruz” dedi.

Okulların 21 Eylül itibarıyla kademeli ve seyreltilmiş 
süreçlerle açılmasının da sektör ve vatandaşlar için se-
vindirici bir gelişme olduğundan söz eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, eğitim sektörünün yanında olan Milli 
Eğitim Bakanı Selçuk’a teşekkür etti.

“Çözümlerin kalıcı 
olması için çabalıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuşmasında KDV 
sorununda ortaya konulan çözümlerin kalıcı olması için 
çabaladıklarını söyledi. Okulların açılması konusunda 
sektörden gelen seslere kulak verdiklerini belirten Bakan 
Selçuk, “Bizim de amacımız okulları açabilmek. Ama bu 
konuda “Milli Eğitim Bakanlığı açmıyor” demek büyük 
haksızlık olur. Bu konuda Bilim Kurulu’ndan Sağlık Ba-
kanlığı’na ve pek çok bileşene bakıldığını ve ortak karar 
alındığını bilmemiz lazım” dedi.

Kendisine hem salgınla bağlantılı taleplerin, hem de 
on yıllardır dile getirilen taleplerin ulaştığından söz eden 
Bakan Selçuk, okulların açılması gibi kararlar konusunda 
takipçi olduklarını anlattı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

eğitim sektörünün 
yanında olan Milli 

Eğitim Bakanı 
Selçuk’a teşekkür 

etti. 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 

beraberindeki heyet ile biraraya geldi. 
TOBB İkiz Kuleler’de basına kapalı gerçekleşen görüşme sonra-

sında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karamollaoğlu’na TOBB tarafın-
dan bastırılan Tarih-i Cevdet kitabından hediye etti. 

Hisarcıklıoğlu, SP Genel Başkanı 
Karamollaoğlu ile biraraya geldi

Lisanslı depoculuk sistemi için 
yapılması gerekenler görüşüldü

"Züccaciye sektörü 
istihdam ve 
ihracatta büyük pay 
sahibi oldu"

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

konferans aracılığıyla bir araya geldi.
Toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin durumu, yaşa-

nan sıkıntılar ve bu uygulamayı daha da geliştirip yaygınlaş-
tırmak için yapılması gerekenler istişare edildi.

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

Züccaciye Sektör Meclisi’nin toplantısına 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zücca-
ciye sektörünün, sahip olduğu bilgi birikim 
ve cesur girişimcileriyle, dünyada önemli bir 
noktaya geldiğini, üretim, istihdam ve ihra-
catta büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Sektörün cari fazla veren ender sek-
törlerden olduğuna dikkat çeken TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemize net dö-
viz kazandırıyor. Sektörün toplam ihracatı 
geçen sene 4.6 milyar dolar. İthalatı ise 
yaklaşık 880 milyon dolar. Yani 3.7 milyar 
dolar dış ticaret fazlası veriyorsunuz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektörün 
olgunlaşma ve kendini dünyaya kabul et-
tirme sürecini tamamladığını vurgulaya-
rak, “Önümüzdeki dönem, tasarım odaklı 
anlayışla, dünya liderliğine oynayacağımız 
dönem olmalı. Biz de sektörümüzün, önü-
müzdeki dönem çalışmalarına ışık tutmak 
amacıyla, Sektör Meclisimizi kurduk. Sektör 

Meclisimiz çatısı altında, güçlü bir sesle ta-
leplerimizi ve sorunlarımızı dile getireceğiz, 
ilgili yerlere ileteceğiz ve bunların takipçisi 
olacağız” şeklinde konuştu.

TOBB olarak bu sıkıntılı dönemde, iş 
dünyası ile hükümet arasında köprü gö-
revi üstlendiklerini anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Sahadaki sıkıntıları hızlı bir 
şekilde hükümetimize ilettik. Salgının baş-
ladığı Mart ayında Sektör Meclislerimiz ile 
Oda ve Borsalarımızdan gelen talepleri 
derledik. Oluşturduğumuz 70 maddelik 
öneri setini Cumhurbaşkanımıza sunduk. 

Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geç-
meye de devam ediyor. İşte son olarak teş-
vik sisteminde ilçe bazlı sisteme geçildi ki 
yıllardır her platformda dile getirdiğimiz 
taleplerden bir tanesiydi. Elbette her gün 
yeni problemler karşımıza çıkıyor. Ben de 
ilgili Bakanlara tek tek sıkıntıları ve çözüm 
önerilerimizi anlatıyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Haziran 
ayında yapılan seçim sonucunda, Meclis 
Başkanlığı görevine oy birliğiyle seçilen 
Murat Kolbaşı ile Meclis Başkan Yardımcısı 
Selman Yar’a hayırlı olsun dileklerini iletti. 
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Öğrencilere, seyahat etmeleri, yeni kültürleri tanımaları, okumaktan ve araştırmaktan 
vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "En önemlisi de dilinden, dininden, kimliğinden, görüşünden, etnik 
kökeninden dolayı kimseyi dışlamayın" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’ndan öğrencilere 
tavsiye: Kimseyi ötekileştirmeyin

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kimsenin dil, din, kimlik, 
görüş ve etnik kökeninden dolayı dışlanmaması 

gerektiğini belirterek, "Türkiye ne çektiyse, hep korku-
larına esir olmaktan, yanındaki arkadaşını öteki diye 
görmekten çekti" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mütevelli Heyet Baş-
kanlığı görevini de yürüttüğü TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi’nin (ETÜ) 2020-2021 Akademik Yılı 
açılışına video konferans yoluyla katılarak "Girişimcilik 
ve Liderlik" dersi verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınını bu yüzyılın en büyük felaketlerin-
den biri olarak nitelendirerek, salgının bütün insanlığı 
tehdit ettiğini ve aşı bulunana kadar virüsle yaşamaya 
alışılması gerektiğini söyledi.

“Her alanda icat çıkaran 
girişimci gençler yetiştirmeliyiz”

TOBB ETÜ'yü dünyayı takip eden, özel sektörü ve 
ihtiyaçlarını tanıyan ve üniversitede teori ile pratiği birleş-
tirmiş yeni bir nesil için kurduklarını anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, üniversitede her alanda icat çıkaran giri-
şimci gençler yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında kuşaklar 
arasındaki farklara da işaret ederek, Z kuşağının kendi 
kuşaklarından çok daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Türkiye nüfusunun yüzde 39'unu kapsayan Z kuşağı-
nın, çoğu ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkat çeken 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerde müthiş bir teknoloji hakimiyeti var. Sizin 
nesliniz 18 yaşında milyarlar kazanan insanlarla dolu. 
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 88 milyar dolar 
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servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insa-
nı. Sizi iyi yetiştirebilirsek ülkemin zenginliği 
için hayırlı bir iş yapmış oluruz."

Öğrencilere, seyahat etmeleri, yeni 
kültürleri tanımaları, okumaktan ve araş-
tırmaktan vazgeçmemeleri çağrısında 
bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: "En önemlisi de dilinden, 
dininden, kimliğinden, görüşünden, etnik 
kökeninden dolayı kimseyi dışlamayın. 
Türkiye ne çektiyse, hep korkularına esir 
olmaktan, yanındaki arkadaşını öteki diye 
görmekten çekti."

Yurt dışında çalışma konusuna da de-
ğinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, herke-
sin daha zengin olmak için beyin göçünü 
istediğini dile getirerek, "Gidip öğrenme-
nizde sıkıntı yok. Gidin ama geri dönün. 

Biz bunu Türkiye'nin Otomobil Girişim 
Grubu'nda yaptık. CEO'muz Gürcan Ka-
rakaş, Türkiye'de eğitim gördü. Gelecek-
te Bosch'un bir numaralı CEO'su olacağı 
söyleniyordu. Ancak şu anda Türkiye'nin 
100 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere 
ülkesine döndü" diye konuştu.

“Bir dağ köyünden 
7 milyara ulaşabilirsiniz”

E-ticarete ilişkin de konuşan TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, geleceğin bu alanda oldu-
ğunu söyledi. "Bir dağ köyünden, 7 milyara 
ulaşma imkanın var" diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını döneminde 
e-ticaretin yüzde 159 büyüdüğünü söyledi.

Yüz yüze eğitim konusunda ise gerekli 
bütün hijyenik önemleri aldıklarını vurgu-

layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz TSE 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni aldık. 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Herşeyi 
kapatırım eğitim kurumlarını kapatmam' 
diyor. Onun için en iyi eğitim yüz yüze eği-
timdir" değerlendirmesinde bulundu.

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

köy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kal-
kınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen ve bu 
sene pandemi sebebiyle sanal ortama taşı-
nan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın açılışına 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli sa-
nayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy’ün, 
küresel salgın musibetine rağmen, azim ve 
kararlılıkla çalışması ve üretmesinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Çerkezköy’ün sanal fuarda en güzel 
ürünleri, üretimleri ortaya koyarak, kendin-
den söz ettirmeyi sürdürdüğünü belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar 
ortaya koydukları, katma değerli ürünlerle, 
Çerkezköy’ün ismini markalaştıran, şehri-
mizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan, 

ciniz Tekirdağ TSO Başkanımız Sayın Cengiz 
Günay’la birlikte tüm bunları sayın Cumhur-
başkanımıza ve Bakanlarımıza ilettik. Hükü-
metimiz de bunların pek çoğunu hayata ge-
çirdi. Sağlanan KGF destekleri, vergi ve SGK 
primlerinin ertelenmesi, üzerimizdeki çeşitli 
mali yüklerin indirilmesiyle, reel sektörü-
müzün ayakta kalmasını sağladılar. Bundan 
sonra da, Oda ve Borsa Başkanlarımla birlikte 
sizlerin sesini duyurmaya ve dertlerine ter-
cüman olmaya devam ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Trak-
ya'nın, Tekirdağ'ın evladı olarak bölgede ve 
şehirde yapılan her çalışmayı son derece 
önemsediğini söyledi.

İş adamlarının yaptığı faaliyetlerde yan-
larında olmayı ve destek sunmayı görev 
kabul ettiğini belirten Şentop, "On-line ger-
çekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için 
Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı ve yöne-
tim kurulu üyelerinin gösterdikleri gayretin 
başından beri yakın tanığıyım" dedi. 

Şentop, Çerkezköy'ün son yıllarda eko-
nomisi hızla gelişen ve buna bağlı nüfusu 
da hızla artan bir ilçe olduğunu, bölge 
ve ülke ekonomisindeki önemini de iyice 
artırdığını dile getirdi.

tüm üreticilerimize, sanayicilerimize, girişim-
cilerimize ve çalışanlarımıza, yürekten şükran-
larımı sunuyorum. Bu başarıda imzası olan 
ve fuarımıza stant açan bütün firmalarımıza 
başarılar diliyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu, emeği 
geçenlere teşekkür etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu önemli 
fuarın, sanal ortama taşınarak, hayata geçi-
rilmesinden dolayı, Çerkezköy TSO Başkanı 
Süleyman Kozuva ve emeği geçenleri kutladı. 

Bu sıkıntılı süreçte, TOBB olarak sahada 
bulunduklarını ve çalışmayı sürdürdükle-
rini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Sağolsunlar Oda ve Borsa Başkanlarımız, 
üyelerimizle devamlı istişarede oldu, onların 
sıkıntılarını ve taleplerini topladı. Bize aktardı. 
Sizlerin TOBB yönetimindeki sesiniz ve temsil-

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal ortamda açıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Küresel rekabette söz sahibi olmak istiyorsak Ar-Ge’ye 
yönelmeliyiz. Bize destek olmak üzere bu alanda ülkemizin önde gelen kuruluşu TÜBİTAK burada. 
Hem finansal, hem de teknik destekleriyle birlikte girişimcilerimizin yanında. Tüm KOBİ’lerimizi 
TÜBİTAK’ın desteklerinden azami düzeyde faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“KOBİ’ler, TÜBİTAK’ın 
desteklerinden faydalanmalı”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal’ın da katılımıyla TÜBİTAK KOBİ 

Ar-Ge destekleri webinar programı gerçekleştirildi. TÜ-
BİTAK’ın KOBİ’lere yönelik sekiz farklı Ar-Ge desteği hak-
kında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda desteklerin 
içerikleri ve nasıl ulaşılabileceği anlatıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yap-
tığı konuşmada, Ar-Ge alanında çok önemli misyon-
lar üstlenen ve özel sektörün yanında olan, TÜBİTAK 

Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’a teşekkürlerini 
iletti. TÜBİTAK ile birçok 
platformda birlikte ça-
lıştıklarını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“TÜBİTAK’ın destekleriy-
le TOBB ETÜ TTO olarak 
BİGG - Bireysel Genç 
Girişimci Programı’nı 
yürütüyoruz. Ufuk2020, 
Ufuk Avrupa, Yeşil Mu-
tabakat Çağrıları’nda bir-
likte ilerliyoruz. Özellikle 
2019 yılında Ufuk2020 

çerçevesinde çok iyi bir iş birliği alanı yakaladık. Bu işbirliği 
2020 yılında da devam etti” diye konuştu.

“KOBİ’leri Ar-Ge’ye 
daha fazla yönlendirmeliyiz”

Ar-Ge ve inovasyon konusunda girişimcileri daha 
çok yol alması gerektiğini düşündüğünü ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ar-Ge işini 
daha fazla anlatmalı, KOBİ’leri Ar-Ge’ye daha fazla yön-
lendirmeliyiz. Ar-Ge ekosistemi içinde KOBİ’lerimizin 
daha çok çalışmasını sağlamalıyız. Yeni ürün geliştirme, 
teknoloji geliştirme ve üniversite-sanayi işbirliği alanla-
rında KOBİ’lerimizi hem cesaretlendirmemiz lazım hem 
de KOBİ’lerimize rehberlik ederek onlara destek olmalıyız. 
Biz, KOBİ’lerimizin Ar-Ge faaliyetlerini yaygınlaştırmak için 
365 Oda ve Borsamız ile birlikte hazırız.

TÜBİTAK’ın da desteğiyle, teknoloji üreten ve geliş-
tiren KOBİ’ler oluşturacağımıza inanıyoruz. Ayrıca şu an 
Meclis’teki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanun taslağını 
da bir fırsat olarak görüyoruz.”

“Mikro ölçekte hizmet veren 
işletmelerin önemi artıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Eskiden ölçek ekonomisi avantajdı. Şimdiyse 
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daha küçük ama daha hızlı ve esnek, üretim 
ve hizmet şekli öne çıkıyor. Mesela, yerelde 
mikro ölçekte hizmet veren işletmelerin 
önemi artıyor. Mahallemizdeki market, fırın, 
eczane, pastane gibi işletmelerin yıldızı par-
lıyor. Öte yandan e-ticaret çok daha önemli 
hale geliyor. Tüketiciler alışverişlerini gide-
rek daha çok, e-ticaret üzerinden yapıyor. 

Yine bu süreçte daha fazla KOBİ’miz de 
satışlarını e-ticaret üzerinden gerçekleştir-
meye başladı. Şunu da unutmayalım, dünya-
da artık yeni ihtiyaçlar var. İşte bu ihtiyaçları 
doğru analiz etmek için “araştırma”, bunlara 
çözüm üretmek için “geliştirme” gerekiyor. 
Bu ortam esasında, KOBİ’lerimizin Ar-Ge ka-
pasitesini artırmak için de bir fırsattır. Küresel 
rekabette söz sahibi olmak istiyorsak, bugün 
harekete geçmeli ve Ar-Ge’ye yönelmeliyiz. 
İşte bunu nasıl yapacağımız konusunda bize 
destek olmak üzere, bu alanda ülkemizin 
önde gelen kuruluşu TÜBİTAK burada. Hem 
finansal, hem de teknik destekleriyle birlikte, 
girişimcilerimizin yanında. Tüm KOBİ’lerimizi, 
TÜBİTAK desteklerinden azami düzeyde 
faydalanmaya davet ediyorum.”

Hisarcıklıoğlu Ege 
Bölgesi Oda ve Borsa 
Başkanlarını dinledi

M esleki Eğitim Kurulu 31’inci Top-
lantısı, Covid-19 salgınının oluş-

turduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 
temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgı-
nın/bulaşın yayılımını önlemek amacıyla 
günün şartlarına göre kontrollü sosyal 
hayat ilkeleri doğrultusunda Webinar 
şeklinde gerçekleştirildi. 

Toplantıya TOBB’u temsilen TOBB 
Başkan Danışmanı, Reel Sektör, Ar-Ge 

ve Uygulama Dairesi Başkanı ve Mesle-
ki Eğitim Kurulu üyesi Hasan Çağlayan 
Dündar katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahmut Özer başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıda, Mesleki Eğitim Merkezi 
Programı ile Anadolu Meslek ve Anadolu 
Teknik Programı Alan ve Dallarına ilişkin 
konular ile diğer kurum ve kuruluşlardan 
gelen gündem konuları ele alındı.

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

konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Ege 
Bölge Toplantısı’na katılarak bölge Oda ve 
Borsa Başkanları ile istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgın 
başladığından itibaren, Odalar, Borsalar 
ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalıştıkla-
rını vurgularken, “Oda ve Borsa Başkan-

larım, üyelerimizin sesini duyurdu, dert-
lerine tercüman oldu. Allah hepinizden, 
emeklerinizden ve gayretlerinizden razı 
olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar sayesinde, Mart 
ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundukla-
rını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, 

geçmeye de devam ediyor. İşte en son, 
eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma 
süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma 
başlatıldı” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha 
sonra Bölge Oda ve Borsa Başkanlarının 
görüşlerini dinledi.

31. Mesleki Eğitim Kurulu gerçekleştirildi
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Covid-19 salgını üç sektörün önemini bir kez 
daha ortaya koymuştur. Bunlar, gıda güvenliği için tarım, hastalıklardan korunmak 
için sağlık ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammadde güvenliği için madencilik. 
Dolayısıyla, madencilik sektörümüzü bu süreçte ayakta tutmalıyız” dedi.

“Madencilik sektörümüzü 
bu süreçte ayakta tutmalıyız”

T ürkiye Madencilik Meclisi’nin toplantısı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-

tih Dönmez’in katılımıyla video konferans aracılığıyla yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada, bu sıkıntılı dönemde kendilerine 
destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’e teşekkürlerini ileterek, “Sayın Bakanımız, maden-
cilik sektörümüzün bu zorlu süreci atlatması için yasal 
ve idari düzenlemeler yaptı. Maden ruhsat sahiplerinin 
mali, idari ve teknik yükümlülüklerinin bazıları 30 Eylül’e, 
bazıları da 31 Aralık’a kadar ertelendi. Vergi borcu yoktur 
yazısının 30 Eylül’e kadar istenilmemesi sağlandı. Orman 
izin bedellerinin tahsili üç ay süreyle durduruldu. İşte tüm 
bu tedbirler, madencilik sektörümüzün ayakta kalmasını 
sağladı. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza hepimiz adına 
teşekkürlerimizi arz ediyorum” dedi.

“Ek tedbirlere ihtiyaç var”
Covid-19 kaynaklı küresel ekonomik daralmanın 

etkilerinin halen devam ettiğini vurgulayan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, ortaya çıkan hasarın boyutu da 
düşünüldüğünde, sektörün ilave desteklere ihtiyacı 
bulunduğunu söyledi.

TOBB Başkanı, madencilerin mevcut istihdamlarını 
korumaları, varlıklarını devam ettirebilmeleri için, başta 
vergiler olmak üzere, ruhsat bedelleri, devlet hakkı 
gibi kalemlerde, mali yükü azaltıcı ek tedbirlere ihtiyaç 
olduğunu belirtti.

Kamudan alacakların ödenmesi ve yıl sonunda sona 
erecek desteklerin uzatılmasının gerektiğine değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yatırımcı girişini hızlan-
dırmak için ruhsat güvencesi mutlak suretle korunmalı, 
hatta artırılmalıdır. İzin süreçleri hızlandırılmalıdır. Zira 
Covid-19 salgını üç sektörün önemini bir kez daha 
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ortaya koymuştur. Bunlar; gıda güvenliği 
için tarım, hastalıklardan korunmak için 
sağlık ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
hammadde güvenliği için madencilik. 
Dolayısıyla, madencilik sektörümüzü bu 
süreçte ayakta tutmalıyız” dedi.

Türkiye Madencilik Meclisi’nin bu yön-
de önemli çalışmalara imza attığını anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Maden Kanu-
nu üzerinde Bakanlığın önderliğinde çalış-
malara başlandığını, sektör temsilcilerinin 
bu çalışmalarda aktif rol alması sağlanarak, 
kamu ile özel sektörün tam bir iş birliği için-
de bulunmasının hedeflendiğini söyledi.

“Elimizi taşın altına 
çekinmeden koyduk”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez de küresel ekonomi piyasalarında 
birçok olumsuzluk yaşandığını belirterek, 
özellikle Mart ve Mayıs aylarında küçük, 
orta ve büyük işletmelerde sekteye uğrayan 
ekonomik faaliyetlerin kendilerini genel he-
deflerden bir miktar uzaklaştırdığını anlattı.

Bakan Dönmez, salgın sürecinde enerji 
sektöründe bazı genel önlemler alındığını 
belirterek, "Bu genel önlemlerin dışında 
depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'da-
ki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerinin de 
vermeleri gereken rapor, proje gibi beyan-
larını Eylül sonuna, devlet hakkı ve ruhsat 
bedeli ödemelerini de 28 Aralık'a kadar 
uzattık. Ayrıca dün imzaladığımız bir ka-
rarla temdit süresine altı ay kala temdit 
evraklarının Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne sunulmasıyla ilgili şartı yıl 
sonuna kadar erteledik. Böylece gelişen 
şartlar doğrultusunda daha sürdürülebilir 
madencilik için elimizi taşın altına çekin-
meden koyduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, madencilik ve çevre-
nin birbirinin karşıtı kavramlar olmadığını 
vurgulayarak, "Doğa da bizim, madenler 
de. Hangi alanda madencilik yapılacağı, 
madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan 
hangi izinlerin alınacağı kanunlarla belli. 
Ayrıca, bir maden sahası terk edildiğinde, 
maden sahibi, projesine göre o sahayı reha-
bilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü" 
ifadelerini kullandı.

Çevreci bir madencilik prensibiyle ma-
denlerden de doğadan da vazgeçmeye-
ceklerinin altını çizen Bakan Dönmez, ya-
pılan çevreci yatırımların doğru bir şekilde 
anlatılması gerektiğini vurguladı.

Y argıtay Birinci Başkanı 
Mehmet Akarca, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin ve Yargıtay Genel 
Sekreteri Fevzi Yıldırım ile 
birlikte, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
ziyarette bulundu.

Yargıtay Birinci 
Başkanı 
Akarca’dan 
ziyaret

Hisarcıklıoğlu 
değerlendirme 
toplantısına katıldı

Randevulu Sanal Sıra Sistemi görüşüldü

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

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da 
katılımıyla, Ankara Valisi Vasip Şahin’in ev 

sahipliğinde düzenlenen değerlendirme 
toplantısına katıldı.

Toplantıda Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank 
ve Vali Şahin’in yanı sıra Ankara Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkan Gürsel Baran, An-
kara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir, Akyurt Belediye Başkanı 
Hilal Ayık ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Arif Sayık da hazır bulundu.

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaş-
tırma Hizmetleri Düzenleme Genel 

Müdür Yardımcısı Haydar Ufuk Kale ta-
rafından TOBB’a ziyaret gerçekleştirildi. 

Uluslararası İşbirlikleri ve Ulaşım 
Politikaları Daire Başkanı Hasan Boz ile 
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı Fatih 
Ertan’ın da katılımıyla gerçekleşen ziya-
ret toplantısına, TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş başkanlık etti. 

Söz konusu toplantıda, Ticaret Ba-

kanlığı tarafından geliştirilen, uluslara-
rası taşımalarda sınır kapılarındaki araç 
trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesi 
amacıyla hayata geçirilen Randevulu 
Sanal Sıra Sistemi (RSSS) uygulamasıyla 
ilgili sistemden sektörün maksimum 
fayda sağlayabilmesi için çeşitli iyileştir-
me alanları hakkında istişarelerde bulu-
nurken, TOBB tarafından Türkiye Sayısal 
Takograf Sistemi kapsamında tanıtıcı bir 
sunum gerçekleştirildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank'ın 
ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğunu belirterek, "İhracatın çok daha 
önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sunduğu 
ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım" diye konuştu.

“Eximbank ile daha 
yoğun çalışmamız lazım"

E ximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası 
programlarına ilişkin bilgilendirme webinarı (web 
tabanlı seminer) düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı                   
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, telekonferansla katıldığı program-
daki konuşmasında, geçen ay gerçekleştirilen webinarın 
büyük ilgi gördüğünü ve geniş katılım sağlandığını söy-
ledi. Türk Eximbank'ın, ihracata en büyük desteği veren 

kuruluş olduğuna dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, şunları ifade etti: 
"İhracatın çok daha önemli 
hale geldiği bu dönemde, 
Eximbank ile daha yoğun 
çalışmamız ve sunduğu 
ürünleri daha iyi bilip kul-
lanmamız lazım. Ayrıca sa-
hada ve uygulamada sıkın-
tılar yaşanıyorsa, bunları da 
burada görüşüp ve birlikte 
çözüm aramamız gerekiyor."

"Firmalar ürün ve imkânları bilmiyor"
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de Eylül 

sonu itibarıyla ihracatçı firmalara 22.2 milyar dolarlık 
ihracat destek kredisi, 11.5 milyar dolarlık da alacak si-
gortası desteği sağladıklarını söyledi. Böylece söz konusu 
dönemde toplam 33.7 milyar dolar destek verdiklerini, 
destek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5 arttığını ifade eden Güney, ihracat kredisi desteğindeki 
artışın da yüzde 12'yi bulduğunu dile getirdi. 

Güney, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) veri-
lerine göre ihracat yapan 90 bin firma bulunduğunu 
belirterek şunları kaydetti: "Türk Eximbank imkanlarından 
yararlanan firmalar bunun üçte biri kadar. İhracat yapan 
firmalarımız ürün ve imkânlarımızdan haberdar değiller. 
Bu talep oluşmuyorsa bu konuda ciddi bir bilgilendirme 
ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu webinarlar bu hususlarda çok 
önemli. Bu yönde stratejik bir dönüşüm çalışması başlat-
tık. TİM üzerinden ihracatçılarımıza bir anket indirdik. Bu 
da gelecek stratejimizi belirlemede önemli bir girdi teşkil 
ediyor. TİM üyesi olan firmalarımızdan, varsa bu anketi 
doldurmalarını rica ediyorum."

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Sahada ve 
uygulamada 

sıkıntılar 
yaşanıyorsa

bunları görüşüp 
birlikte çözüm 

aramamız 
gerekiyor" dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Gürsel Baran’a geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ankara Tica-
ret Odası eski yönetim kurulu başkanlarından Fuat Ünal için taziye 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özdebir de yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Baran’a başsağlığı dileğinde bulundu.

ATO’ya taziye ziyareti

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Odaları 
Konsey Toplantısı’na katıldı

KOBİ’lere siber güvenlik 
semineri verildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ticaret Odaları 

Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Ticaret Odalarının gündemin-
deki konular istişare edildi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonu 
ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle, KOBİ’ler ve Kurumlar 

İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri internet üzerin-
den gerçekleştirildi. Seminere TOBB’dan Reel Sektör Ar-Ge 
ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar ve KOBİ 
Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren, İçişleri 
Bakanlığı’ndan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardım-
cısı / 2. Sınıf Emniyet Müdürü Seyit Ahmet Dikici, Siber Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü / 4. Sınıf 
Emniyet Müdürü Erdem Şahin katıldı. 

Ahmet Dikici ve Erdem Şahin’in siber güvenlik ve siber 
suçlar konusundaki detaylı sunumlarının ardından katılımcı-
ların soruları cevaplandırıldı.

Y apım işleri, mal alım ihaleleri, hizmet alım ihaleleri 
ve danışmanlık ihaleleri yönetmeliklerinde yapılan 

düzenleme kapsamında Avrupa Topluluğu Sanayi 
Ürün Listesi (Prod Com) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Birim Fiyat Tarifeleri (Poz numaraları) numaralarının 
eşleştirilmesi ve yerli malı listelerinin daha anlaşılır 
bir şekilde güncellenmesi amacıyla istişare toplantısı 
gerçekleştirildi.

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ahmet Altıntuğlu, 
prodcom ve poz numaralarının eşleştirilmesinin 
daha sistematik bir yapının oluşmasını ve yerli ürün 
kullanımın artıracağını ifade etti ve bu yönde Sektör 
Meclisleri olarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi Mehmet 
Şanal eşleştirmenin KİK’in ihale sonrası takip sürecini 
yapabilmesine ve yerli malı ürün listesinin doğru 
analizine imkân tanıyacağını belirtti. Bu şekilde 
ihalelere yerli malı kullanımının etkin bir şekilde 
artacağı ifade edildi.

Sektör Meclisleri, yerli 
ürün kullanımını artırmak
için çalışmalara başladı



EKONOMİK FORUM46

TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üretim ve ticaretin 
dönüştüğü bu dönemde dünyadaki standartların belirlenmesinde daha aktif görev 
almalıyız. Ülkemizdeki üretim kapasitesini yeni standartlara göre dizayn etmeliyiz. 'Ben 
kafama göre üreteyim, ne olacak?' dersen ürettiğin elinde kalır” diye konuştu.

“Üretim kapasitesini yeni 
standartlarda dizayn etmeliyiz”

4 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında dü-
zenlenen ve standardizasyon konusunda güncel 
gelişmelerin değerlendirildiği seminere, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin video 
konferans yöntemiyle katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Dün-
ya Standartlar Günü'nün bu yıl "Dünyayı Standartlarla 

Korumak" temasıyla 
kutlandığını bildirdi. 

T O B B  B a ş k a n ı     
Hisarcıklıoğlu, TSE'nin 
yeni tip koronavirüsle 
mücadele sürecinde, 
en  çok  k u l l an ı l an 
ürünlerin standardını 
hazırladığını, normal-
leşme sürecinde, gü-
venli üretim, ticaret, 
hizmet, turizm ve eği-
tim imkânlarının sağ-
lanması konusunda 
hemen gerekli adım-
ları attığını belirtti.

"Standartlar Milli 
Takımı'nı oluşturacağız"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Üretim ve ticaretin 
dönüştüğü bu dönemde dünyadaki standartların belir-
lenmesinde daha aktif görev almalıyız. Ülkemizdeki üre-
tim kapasitesini yeni standartlara göre dizayn etmeliyiz. 
'Ben kafama göre üreteyim, ne olacak?' dersen, ürettiğin 
elinde kalır. Çok açık söylüyorum, standartları göz ardı 
ederek yapılan her üretim, kaynağını, birikimini boşa 
harcamaktır" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TSE'nin standardizas-
yon güncelleme ve standart oluşturma süreçleri için 
iş dünyasının aktif katılımını sağladıklarını, görüşlerini 
topladıklarını ve bu verileri enstitüye ilettiklerini söyledi. 
Özel sektördeki mühendislerin ve teknik kişilerin stan-
dardizasyon sürecinde daha çok yer almalarını sağlamak 
amacıyla bir çağrıya çıktıklarına işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı: "1000'e yakın gönüllü, 
standardizasyon süreçlerinde yer almak istedi. Önümüz-
deki süreçte ilk olarak bir eğitim vereceğiz, sonrasında 
mühendislerin ve teknik kişilerin 'ayna komite' eşleştir-
melerini yapacağız. Yine yetkin kişilerin Türkiye adına yurt 
dışındaki teknik komitelerde yer almasını sağlayacağız. 
Böylelikle TOBB ve TSE olarak 'Standartlar Milli Takımı'nı 
oluşturmuş olacağız."

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Standartları 
göz ardı ederek 

yapılan her 
üretim, kaynağını 

birikimini boşa 
harcamaktır” dedi.
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“Üretime yönelik 
tehditler bertaraf edilecek”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu teknik 
komitelere katılımla olası standart değişik-
liklerine karşı önceden hazırlıklı olunacağını 
veya değişikliklere şerh koyarak üretime yö-
nelik tehditlerin bertaraf edileceğini bildirdi.

Bu komitelerin tecrübe ve teknoloji 
paylaşım platformu haline geleceğini vur-
gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Eğer 
dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak 
mutlaka bu komitelerde yabancılarla bera-
ber çalışmak durumundayız. Kuralı koyan, 
oyunun da şeklini belirliyor. Sizlerin vasıta-
sıyla kural koymak için katkıda bulunmamız 
lazım" değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Varank: Güç 
katacak tarihi bir adım attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ise Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin 
gücüne güç katacak tarihi bir adım attıklarını 
belirterek, "Son dönemin en kritik yapısal 
reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi'ni 
kuruyoruz. Sanayi ve teknoloji politikalarının 
bugünü ve geleceği, devletimizin en üst ma-
kamı tarafından sahipleniliyor" dedi.

Bakan Varank, bez maskelerde piyasa 
denetimi ve tüketici farkındalığını artırmak 
için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ilgili 
bakanlıklarla çalıştıklarını ifade ederek, ça-
lışmanın çıktılarının kısa süre içinde duyu-
rulacağını söyledi.

TSE ile hazırlanan kılavuzlar ve stan-
dartlarla, üretimin, hizmetlerin ve eğitimin, 
hijyenik ve güvenli olarak sürdürülmesine 
katkı sağladıklarını belirten Bakan Varank, 
913 sanayi işletmesinin güvenli üretim, 502 
özel okulun da "Okulum Temiz" belgesi al-
dığını bildirdi. Standartlara uygun bir ürü-
nün, ürün ve hizmetlerin güvenli, muteber 
ve kaliteli olduğuna dair tüketicinin güven 
duymasını sağladığını vurgulayan Bakan 
Varank, "Bu noktada standardları kimlerin 
belirlediği, yani oyunun kurallarını kimlerin 
koyduğu önem kazanıyor. Küresel rekabet-
te bir adım öne çıkmak istiyorsak, oyunun 
kuralları yazılırken o masada bulunmanız 
lazım. Standart hazırlama sürecinde aktif 
olmanız, nokta atışı müdahaleleri sürecin 
en başında yapmanız gerekiyor" değerlen-
dirmesinde bulundu.

TOBB ile 2017'de protokol imzaladıkla-
rını dile getiren Bakan Varank, "Protokolle, 
sanayicilerimizin uluslararası standardizas-

yona katılımını teşvik edip, farkındalıklarını 
artırmayı hedefledik. Biz bu iş birliğinden 
hareketle, sektör meclisleriyle bir araya ge-
liyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Üretici-
lerimiz hangi konulara ilişkin standartlarda 
acil çözüm bekliyorsa, bir öncelik listemiz 
olmalı. Münferit çabalarla ilerlemek yerine, 
gelin sonuç odaklı bir yaklaşım izleyelim, 
hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağ-
layalım" çağrısı yaptı.

 
TSE'nin rolü

TSE Başkanı Şahin de Covid-19'un 
dünyada sosyal ve ekonomik zorluklara 
sebep olduğuna dikkat çekerek, "Salgınla 
mücadele kapsamında, TSE olarak, hükü-
metimizin aldığı kararlar doğrultusunda, 
diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde, 
paydaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye 
devam ediyoruz" dedi. Dünya Standartlar 
Günü'nde, hızlı nüfus artışı ve kentleş-
menin, sınırlı kaynakların etkin kullanı-
mını desteklemesini sağlamak amacıyla 
'Dünyayı Standartlarla Korumak' temasına 
odaklanıldığına işaret eden Şahin, stan-
dartların hayatın her alanında yer aldığını 
ve küresel ekonomide önemli bir role sa-
hip olduğunu dile getirdi.

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

ziyaretinde bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Osman Öztürk ile biraraya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Öztürk’ten ziyaret

Mevcut projeler ve yaşanan 
sıkıntılar değerlendirildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Oda 

ve Borsa Başkanları ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (Ur-Ge) projeleri hakkında düzenlenen toplantıya 
katıldı. Video konferans yoluyla yapılan toplantıda mevcut projeler 
ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi.
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Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile sanal ortamda buluşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dijitalleşme ve e-ticaret, tüm dünyada öne 
çıktı. İşinizi muhakkak dijital ortama taşıyın. Sadece e-ticaret olarak değil, müşteri 
ilişkilerinden reklam ve pazarlamaya kadar dijitalde olun” diye konuştu.

Girişimcilere tavsiye: İşinizi 
muhakkak dijital ortama taşıyın

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı           
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Ali Sabancı ve Genç Girişimciler Kurulu 

Üyeleri ile sanal ortamda buluştu. Genç Girişimciler Kurulu 
Üyeleri’nin görüş ve önerilerini dinleyen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Kurulların gündem-
lerine dijitalleşme ve yenilikçi 
projeleri almasını faydalı gör-
düğünü bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu burada yaptığı konuş-
mada pandemi döneminin, 
sıkıntıların yanı sıra, fırsatları 
da beraberinde getirdiği-
ne işaret ederek, “Bu sü-
reçte teknolojinin ne denli 
önemli olduğunu gördük. 
Dijitalleşme ve e-ticaret, 
tüm dünyada öne çıktı. İşi-
nizi muhakkak dijital orta-
ma taşıyın. Sadece e-ticaret 

olarak değil, müşteri ilişkilerinden, reklam ve pazarlamaya 
kadar dijitalde olun” çağrısında bulundu.

Türkiye’deki e-ticaret hacminin, yılın ilk altı ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttığına işaret 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yılın ilk yarısın-
da e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8’iken 
bugün yüzde 14'e ulaştığından söz etti. 

“Tüketici için e-ticaret 
bir alışkanlık haline gelecek”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyaya baktığımızda 
da hızla büyüyen şirketlerin tamamının e-ticaret yolunu 
seçtiğini görüyoruz. Covid-19 sonrasında da bu alana yö-
nelim hız kesmeden devam edecek. İnternetten alışveriş 
yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret bir alışkanlık ha-
line gelecek. Bu nedenle işletmeler ürün ve hizmetlerini 
artık dijital ortama taşımak zorunda” dedi.

TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil 
girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Firmaları ve girişim-
cileri, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’leri di-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“KOBİ’leri dijital 
ortama taşımak 

ve teknolojik 
alt yapılarını 

geliştirmek için 
projeler üretiyoruz” 

dedi.
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jital ortama taşımak ve teknolojik alt yapılarını ge-
liştirmek için projeler üretiyoruz. Mesela, dünyanın 
en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafone 
ile birlikte çalışıyoruz. TOBB ve Vodafone olarak, 
Türkiye Teknoloji Buluşmaları ve Dijital Dönüşüm 
Hareketi ile KOBİ’leri dijital dünyaya hazırlıyoruz. 
Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya 
yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. Ayrıca 
tüm sektörü temsil eden e-ticaret sektör meclisi-
mizle birlikte, onlara rehberlik ediyoruz. Facebook 
ve Habitat işbirliğiyle illerde Facebook İstasyon’lar 
kuruyoruz. Böylece girişimcilerimize, dijital dünya-
da büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, 
bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını, 
etkinlik düzenlemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda 
Türkiye’deki işletmelerin küresel pazarlara açılmala-
rına destek oluyoruz. Kendi alanında Türkiye’nin en 
büyük teşkilatı haline gelen, TOBB Genç Girişimci 
Kurullarıyla, İstasyon’un etkisini, tüm Anadolu’ya 
yayıyoruz. Sizlerden de bu merkezleri etkin olarak 
kullanmanızı bekliyoruz.”

“Kalkınma Ajansları’ndan 
daha fazla yararlanın” 

TOBB olarak bu sıkıntılı salgın döneminde, iş 
dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üst-
lendiklerini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
sahadaki sıkıntıları hızlı bir şekilde hükümete 
ilettiklerini vurguladı.

Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinden illerin-
deki genç girişimcilerle bir araya gelip, sıkıntıları 
kendisine aktarmalarını isteyen TOBB Başkanı, “Biz 
de kamuda çözüm arayalım. İşte bugün sizlerin 
ileteceğiniz her konuyu, gündemimize alacağız. İlgili 
yerlere iletip, takip etmeye devam edeceğiz” dedi.  
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Genç Girişimciler Kurulu 
üyelerine “KOSGEB ve Kalkınma Ajansları’ndan daha 
fazla yararlanın. Üniversitelerle işbirliğini sıcak tutun. 
Oda ve borsa başkanlarıyla, belediye başkanları ve 
valilerle iyi diyalog kurun. Kendi içinizde diyaloğu 
ve istişareyi geliştirin. Üst kurul, icra komitesi ve 
il kurullarıyla yakın ilişki kurun. Video konferans 
imkânından faydalanıp, toplantılarınızı buradan 
yapın. Sosyal medyayı da etkin kullanın ve birbirinize 
destek olun. Pandemi döneminde İl Kurullarını daha 
sık düzenleyin. Sahadan talep ve sıkıntıları alarak 
bu toplantılarda istişare edin ve İl İcra kurullarımıza 
taşıyın. İl İcra Kurulu toplantılarını her ay aksatma-
dan yaparak, Üst Kurulumuza ve bizlere iletmeniz 
gereken talep, sıkıntı, projeleri iletin. Ayrıca ilinizde 
ve bölgenizde iyi uygulanan projeleri, mutlaka üst 
kurul üyelerimiz vasıtasıyla bizlere ulaştırın. Girişim-
ciliği temele alan video konferanslar düzenleyerek, 
başarılı girişimcileri girişimci adaylarımızla bir araya 
getirin” çağrısında bulundu.

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

lıoğlu, video konferans aracılığıyla ger-
çekleştirilen müşterek toplantıda, Muğla 
il/ilçe Oda ve Borsaları başkanları, yöne-
tim kurulu, meclis ve meslek komiteleri 
üyeleri, kadın ve genç girişimciler ile 
biraraya geldi.

Salgının başladığı ilk andan itibaren 
Oda ve Borsalarla birlikte hızlı bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm illerden ve sek-
törlerden bilgileri topladık. Muğla Oda 
ve Borsa Başkanlarımız da dertlerinize 
tercüman oldu ve sizlerin taleplerini bize 
gönderdi. Allah hepsinden, emeklerin-
den ve gayretlerinden razı olsun. Biz de 
tüm bunlarla 70 maddelik bir öneri seti 
hazırladık. Mart ayında Sayın Cumhur-
başkanımıza sunduk. Bunların büyük bir 
kısmı hayata geçti” dedi.

Hayata geçen önerilerden örnek-
ler veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
pek çok sektörde muhtasar-KDV-SGK 
ödemelerinin altı ay ertelendiğini, tu-
rizm-restoran-yolcu taşıma sektörlerin-
deki KDV’nin 8’den 1’e indirildiğini, İş 
Yeri Kira stopajının yüzde 20’den yüzde 

10’a düşürüldüğünü, Kredi Garanti Fonu 
(KGF) kefalet kapasitesinin artırıldığını, 
KGF teminatıyla Kamu Bankalarının dü-
şük faizli kredi paketleri çıkardığını, KGF 
teminatıyla TOBB Nefes Kredisi başla-
tıldığını ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden 
yararlanma şartları iyileştirilerek, 600 gün 
süresinin 450 güne, 120 gün şartının 60 
güne indirildiğini söyledi.

Takip edilen konular
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sonra-

sında da Oda ve Borsalarla koordinas-
yon içinde çalışmaya devam ettiklerini, 
gelen talepleri Hükümete ilettiklerini 
belirterek, “İşte en son, eğitim sektö-
ründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma süresi 31 
Ekim’e uzatıldı. Yatırım teşvik sisteminde 
ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı. 
Turizm sektörüne özel bir finansman 
destek paketi çıkarıldı. Son olarak da, 
istihdamın teşvikine dair, yeni bir dü-
zenleme hazırlandı” dedi. Takip ettik-
leri diğer konulardan kısaca bahseden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların 
dışında toplantıda iletilecek her konuyu 
gündemlerine alacaklarını söyledi.

Muğla’da iş insanları ile buluşuldu
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TOBB ULUSAL

Sekiz STK’dan Suudi 
Arabistan’a tepki geldi

Türkiye-AB KİK 
üyelerinden 
Azerbaycan’a destek

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi 

Palandöken, TİM Başkanı İsmail Gülle, 
DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başka-
nı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı 
Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat 
Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın, 
Suudi Arabistan’ın boykot çağrılarına karşı 
ortak açıklama yaptı. 

Açıklamadan satırbaşları şöyle: “Türk 
iş insanları olarak Suudi Arabistan ile ti-
cari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunsuz 
bir şekilde sürdürülmesine büyük önem 
veriyoruz. Suudi Arabistan’da ülkemiz fir-
malarına yönelik giderek artan bir menfi 
tutum sergilenmeye başladığını üzülerek 
takip ediyoruz. Firmalarımızdan aldığımız 
ve basına da yansıyan şikâyetlerde, Suudi 
yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat ya-
pılmamasının ifade edildiğini görüyoruz.   

Yine son dönemde küresel lojistik fir-
maları da Suudi Arabistan’da Türk ürünle-
rine karşı uygulanan engeller hususunda 
müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrükle-
rinde sadece Türkiye’den gelen ürünler için 
çok uzun süre bekletilmeye hazır olmala-
rını ve hatta Türkiye’den ithalatın engelle-
nebileceğini belirtmektedir.  Dolayısıyla bu 
konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da 
aşarak küresel tedarik zincirleri açısından 
da sorun haline gelmiştir. 

Son olarak, Suudi Ticaret Odaları Kon-
seyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Aj-
lan’ın 3 Ekim 2020 tarihinde kendi sosyal 
medya hesabında Türk ürünlerini boykot 

etmenin tüm Suudi vatandaşların görevi 
olduğuna dair paylaşımı her iki ülke iş 
insanlarında da büyük hayal kırıklığına 
neden olmuştur.

“Projelere çağrılmıyoruz”
Yukarıda dikkat çektiğimiz tüm bu 

olumsuz gelişmeler, yıllardır Suudi Ara-
bistan ekonomisine katkı sağlayan ve 
bugüne kadar ülkede yüzlerce önemli 
projeyi başarıyla tamamlamış bulunan Türk 
müteahhitlik firmaları için de geçerlidir. 
Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan 
önemli ihalelere davet edilmemekte, ken-
dilerine yeni büyük proje verilmemektedir. 

Firmalarımızın Suudi Arabistan’da 
maruz kaldığı ayrımcı muameleler nede-
niyle derin üzüntü içindeyiz. Ülkelerimiz 
arasında ticareti engellemeye yönelik 
resmi veya gayri resmi uygulamalar, ara-
mızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak, 
her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar 
verecektir. Türkiye’den mal tedarikinin 
azaltılması, Suudi firmaların da iş hacim-
lerini ve gelirlerini düşürecek, kalite, fiyat 
ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih 
eden Suudi Arabistan vatandaşlarının 
alım gücünü olumsuz etkileyecektir. Bu 
çerçevede Türk iş insanları olarak, ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları 
çözmek için Suudi yetkililerden somut 
adımlar atmasını bekliyoruz. 

Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile 
her türlü sorunu çözebileceğimize ve 
tüm engelleri birlikte aşabileceğimize 
içtenlikle inanıyoruz.”

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu 
Türkiye kanadını oluşturan; Hak İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfe-
derasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkâr-
ları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendika-
ları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Zi-
raat Odaları Birliği (TZOB) ortak bir açıklama ile Erme-
nistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınarken, 
Azerbaycan’ın yanında olduklarını bildirdiler. Sekiz 
sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak açıklaması şöyle:

“Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevre-
sindeki yerleşim alanlarında uzunca süredir işgalci 
konumunda olan Ermenistan, 27 Eylül 2020’de Azer-
baycan’ın egemenliği altındaki topraklara yönelik 
yeni bir saldırı gerçekleştirmiştir. Üstelik bu saldırıda 
askerî unsurlar yanında sivilleri de hedef almıştır.

Ermenistan, gerçekleştirdiği bu alçakça saldırı-
larla, kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki engel 
olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 

Ermenistan’ın Yukarı Karabağ'da uluslararası 
hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan toprak-
larında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan 
saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak 
ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerekli 
savunma önlemlerini almakta haklıdır.

Yukarı Karabağ, 30 yıla yakın süredir, Ermenis-
tan’ın işgali altındadır. Uluslararası camiayı, Erme-
nistan’ın işgali ve saldırıları sebebiyle zarar gören 
Azerbaycan’ın yanında olmaya ve bu haksız işgalin 
sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl 
çözümü desteklemeye davet ediyoruz.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, bu 
meselede Azerbaycan’ın yanında olunduğu şeklin-
deki mesajını da memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü 
bizler, dost ve müttefik ülkeler konumundan da öte 
biriz ve kardeşiz. TBMM’deki dört siyasi parti grubuna, 
Azerbaycan konusunda yayımladıkları ortak destek 
açıklaması için teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Azer-
baycan’ın kaderleri iç içedir. “İki devlet bir millet” ilişkisi 
temeline dayalı şekilde Can Azerbaycan’la sonuna 
kadar beraberiz. 

Bu vesileyle şehit düşen Azerbaycanlı kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can 
Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. "
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