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TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, rol model olan kadın 
girişimcilerin başarı hikâyelerini anlatacağı Kadın Girişimciler Akademisi’ni kurarak, kadın 
girişimcilere rehberlik yapacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kuracağımız bu 
Akademi’ye tüm kurul üyelerimizin sahip çıkmasını bekliyorum” diye konuştu.

Kadın Girişimciler Akademisi
kadınlara rehber olacak

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can ile birlikte video konferans yöntemiyle yapı-

lan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısı’na 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, pandemi döneminin sıkıntılar yanı 
sıra fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Bu 
süreçte dijital dönüşümün ne denli önemli olduğunu 
gördük. Kadın girişimciliğin desteklenmesi ve kadın 
girişimci sayısının artırılması için Ticaret Bakanlığımızla 
birçok alanda birlikte çalışıyoruz. 

Bakanlığımızın yürüttüğü kadın girişimci network 
buluşmalarına, yerelde Kadın Girişimciler İl Kurullarımız 
sahip çıkıyor. Toplantılara aktif olarak katılarak hem iş 
çevrelerini geliştiriyor, hem de kadın girişimciliğe yönelik 
destek ve teşvikleri öğreniyorlar” dedi.

“Kadın girişimciler için teşvik 
ve destekleri anlatıyoruz”

Ticaret Bakanlığı ile birlikte Facebook işbirliğinde 
oluşturdukları internet tabanlı platformla, kadın girişimci-
ler başta olmak üzere KOBİ‘lerin pandemi döneminde ih-

tiyaç duyabileceği teşvik ve destekleri anlattıklarını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ticaret Bakanlığımızın 
pandemi döneminde uygulamaya geçirdiği e-ticaret ve 
ihracat platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor ve takip 
ediyoruz. Kadın Girişimciler Kurullarımızda bundan sonra 
da dijitalleşmeye odaklanan, yenilikçi projeleri gündeme 
almamız lazım” şeklinde konuştu.

“Kadın girişimcilerimize
pozitif ayrımcılık yapılmalı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, e-ticaret konusunda 
Haziran ayında sertifikalı olarak düzenledikleri e-ticaret 
eğitimlerine 1.500’den fazla kadın ve genç girişimcinin 
katıldığını, bu eğitimle bağlantılı olarak, pazaryerleri ile 
görüşerek ilk defa e-ticaret yapacak kadın girişimciler için 
projeler geliştirdiklerini ve bu projeler vasıtasıyla binden 
fazla girişimcinin işini dijital ortama taşıyarak, e-ticaret 
yapmaya başladığını söyledi.

Kendi e-ticaret sitesini kurmak isteyen girişimciler için 
de projeler geliştirdiklerini anlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Eylül ayı itibarıyla e-ticaret ekosistemini bütün 
entegrasyonlarıyla sunuyor hale geldik. Tüm eğitimlerimi-
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zi dijitale taşıdık. Onbinlerce girişimcimize 
ihtiyaç duydukları bilgiye erişme imkanı 
sağladık” dedi.

Yeni bir projeyi daha başlattıklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Rol 
model olan kadın girişimcilerimizin başarı 
hikâyelerini anlattığı, kadın girişimcilerimi-
ze bu yolculukta rehberlik yapmak üzere, 
Kadın Girişimciler Akademisi’ni kuruyoruz. 
Bu da esasında sizlerden gelen talepler-
den biriydi. Hep birlikte bunu da hayata 
geçireceğiz. Kadın girişimcilerimizin günlük 
hayatta ihtiyaç duyulabilecekleri tüm bilgi 
ve tecrübelere kolaylıkla erişebilmesi adı-
na kuracağımız bu Akademi’ye, tüm kurul 
üyelerimizin sahip çıkmasını bekliyorum” 
şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin, 
kamu ihalelerinden daha fazla faydalana-
bilmesi adına pozitif ayrımcılık yapılması 
gerektiğini yıllardır dile getirdiğine dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu kap-
samda diğer ülkelerde de benzeri görülen 
fiyat avantajı ve kota uygulamaları ile giri-
şimci kadın sayımız arttırılabilir” diyerek, bu 
konuda Ticaret Bakanı Pekcan’dan destek 
beklediklerini söyledi.

“Bakan Pekcan’ın bugünlere
gelinmesinde büyük emeği var”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kadın 
girişimciler kurulunun bugünlere gelmesin-
de çok büyük emek ve gayret sarf ettiğini 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
devam etti: “Pek çok kadın girişimcimiz sizi 
örnek aldı ve onlara rol model oldunuz. 
Bugün 81 ilde örgütlenen yedi bin kurul 
üyemiz Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı 
kadın girişimci networku olarak sahada. 
Kadın girişimciliği konusunda farkındalık 
oluşturmak için canla başla çalışıyorlar. Ka-
dın girişimci kurullarımızın yürüttüğü çeşitli 
eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla ka-
dın girişimci sayımız 142 bine ulaştı. Oda ve 
Borsalarımızda kadın Meclis Üyesi sayımız 
235’e, meslek komitesindeki kadın temsilci 
sayımız da 800’e ulaştı. Kurullarımızdan mil-
letvekillerimiz çıktı. Kurul Başkan Yardımcı-
mız Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanımız oldu. 
Sizinle gurur duyuyoruz. Sayın Bakanım, 
başarılarınızın devamını diliyoruz.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nurten Öztürk’ün Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden, ilk yerli akaryakıt firması 
Opet’in kurucusu olduğunu söyleyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün Opet, özellik-
le hijyen anlamında bir numara olmuşsa, 
işte bunu başaran, bu kurumsal kültürü 
kazandıran kişi Nurten hanımdır” dedi.

Kadın iş veren sayısı 
155 bine yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da kadın 
iş veren sayısına ilişkin bilgiler paylaşarak, 
şunları kaydetti: "Resmi verilere göre kadın 
iş veren sayımız Temmuz ayı itibarıyla 155 
bine yükselmiş. Pandemi öncesinde bir 
artış trendinde ancak OECD ortalamalarının 
çok gerisinde. Türkiye'deki kadınlarımızın 
iş gücüne katılma oranı Temmuz ayı iti-
barıyla yüzde 34 iken AB ve ABD’de bu 
yüzde 68’lerde, OECD’de de yüzde 65. El 
birliğiyle yapacağımız stratejik çalışmalar 
ve iş birliğiyle bu oranı en kısa zamanda 
hem toplumsal refahımızın artması hem 
refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer 
alabilmek için kadınlarımızın iş gücüne 
katılımını ve kadın girişimciliğini artırmak 
ve iş gücüne katılımda OECD ortalamalarını 
yakalamak durumundayız."

Küresel tedarik zincirlerine katılan, ih-
racat yapan firmalarda kadınların kayıtlı iş 
gücüne katılım oranının diğer firmalara 
nazaran yüzde 50 daha yüksek olduğunu 
belirten Bakan Pekcan, "Biz de Bakanlık 
olarak bu bilinçle daha fazla kadınımızı 
girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak he-
defiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, Bakanlığın kadın girişim-
ciliğiyle ilgili son dönem çalışmalarından 
da bahsederek, bu çalışmaları özel olarak 

tesis ettikleri "Kadın ve Genç Girişimciliği 
İhracat Daire Başkanlığı" koordinasyonunda 
yürüttüklerine işaret etti.

Bu daire koordinasyonunda başlatı-
lan Export Akademi Programı bünyesinde 
2020 yılında 10 eğitime üç binin üzerin-
de girişimcinin katıldığına değinen Bakan 
Pekcan, TOBB'la beraber Kadın Girişimci 
Network Projesi ile iller bazında tüm kadın 
girişimcilere ulaştıklarını, Ekim sonu itibarıy-
la 35 ilde yaptıkları kadın girişimci network 
programında da 1200 kadın ve genç giri-
şimciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bakan Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi, 
E-Ticaret Akademisi, E-Ticaret Danışmanı, 
Kolay İhracat Platformunu, Kadın Koopera-
tiflerine yönelik çalışmalara da değinerek, 
şunları kaydetti: "Devlet-özel sektör-millet 
iş birliğiyle bu pandemi sürecinden Türkiye 
olarak küresel değer zincirlerinde ve küresel 
tedarik zincirlerinde konumumuzu da güç-
lendirerek çıkacağımızdan hiçbir kuşkumuz 
yok. Kendi ulusal hedeflerimiz doğrultusun-
da ekonomik gelişim ve kalkınma süreci-
mize devam edeceğimize güvenimiz tam. 
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da 
kadın girişimcilerimize verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür ediyorum."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nurten Öztürk ise yeni dönemde planladık-
ları projelerden bahsederek, kadın girişimci 
sayısını daha da artırmak istediklerini söyle-
di. Öztürk, kadın erkek eşitsizliğinin hayatın 
her alanına yansıdığını ifade ederek, kadın 
girişimcilere pozitif ayrımcılık için Bakan 
Pekcan'dan destek istedi.
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Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayseri Ticaret Odamız 
aslında insanlarda var olması gereken yapılanları göstermek açısından güzel bir işe imza 
attı. Bugünkü devirde ahde vefa artık hiç kimsenin aklına gelmiyor ama Kayseri Ticaret 
Odamızın aklına geliyor. Bundan dolayı da teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kayseri Ticaret Odası ahde 
vefada örnek olan bir Odamız”

T ürkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı        
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Tah-
kim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) ile Kay-

seri TO eski başkanlarından merhum Hasan Ali Kilci ile 
Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun isimlerinin verildiği 
salonların açılış törenine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuş-
mada, “Bugün benim içinde duygusal bir gün. Çünkü 
iki başkanımla da çok özel geçmişim var. Kayseri Ticaret 
Odamız aslında insanlarda var olması gereken yapılanları 
göstermek açısından güzel bir işe imza attılar. Bugünkü 
devirde ahde vefa artık hiç kimsenin aklına gelmiyor ama 
Kayseri Ticaret Odamızın aklına geliyor. Bundan dolayı 
da teşekkür ederim” dedi. “Hasan Ali Ağabey camiamızın 
büyüğü” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “70’li yıllardan 
sonra birçok noktada beraber olduk ve şekillenme nokta-
sında da beraber çalıştık. Mekanı cennet olsun. TOBB’un 
seçimlerinde benim başkan seçilmemi destekleyen beş 
Odadan bir tanesiydi” şeklinde konuştu.

“Kendilerine yürek dolusu teşekkür ederim”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:  O 

zaman hemşeri olarak beni desteklemeyen Kayserili 
Odalarımız vardı. O gün bana büyük destek vermişti. Son-

rasında da beraber yakın çalışmıştık. Türk iş dünyasında 
büyük destekleri oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Meh-
met Asaf Mehmetbeyoğlu da benim çocukluk arkadaşım, 
sırdaşım, kardeşim. Kardeşim olmadığı için O bir kardeş 
gibiydi. Asaf’ın en önemli özelliği iş adamı olmasına rağ-
men hayırseverliğiydi. Kayseri’ye hizmet noktasında her 
şeyini ortaya koyan birisiydi. 

Arkalarında evlatlarını bıraktılar. Evlatları da inşallah 
babalarından aldıkları bayrakları daha ileriye götüre-
ceklerini düşünüyorum. Makamları cennet olsun, var 
ise Allah günahlarını affetsin. Kayseri Ticaret Odası ahde 
vefada Kayseri’de örnek olan bir odamız. Benim ismimi 
de verdiler. Kendilerine yürek dolusu teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası’nın önemli bir projeyi de hayata 
geçirdiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “Biliyorsunuz, aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı 
sisteminin yavaş işlemesi, hep şikayet konusu olmuştur. 

Hepiniz yaşadınız, ortalama bir dava iki yıl ilk derece, 
sonra bir iki yıl daha ikinci derece mahkemede sürer. 
Hükümetimiz, burada önemli yapısal reformlara imza 
attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. 
Arabuluculuk sistemini ülkemizde başlattı. Esasında, biz 
millet olarak, bu konuya yabancı değiliz. Asırlar önce bizim 
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ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. 
Oda ve Borsa camiamızın temelini oluşturan 
Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Sonra 
biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliş-
tirdi. Sağ olsun Adalet Bakanımız bu işe sahip 
çıktı. Önce iş-işveren uyuşmazlıklarında, son-
ra ticari davalarda, arabuluculuk zorunlu hale 
getirildi. Arabuluculuk sisteminin kullanımı 
her geçen gün arttı. 

“Adalete erişim hızlandı”
Buraya gelen dosya sayısı 1.5 milyo-

nu geçti. Bunların yüzde 70’i, anlaşmayla 
sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, 
günler, haftalar içinde bitti. Yani adalete 
erişim hızlandı. Bu aynı zamanda, bir ka-
zan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman 
kaybından ve maddi anlamda kendilerini 
yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse 
önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece 
mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güç-
lendi. Dolayısıyla arabuluculuk, toplumsal 
barışa da katkı sağladı. Biz de Oda ve Borsa 
camiası olarak her türlü desteği veriyoruz. 
İş dünyasında yaygınlaşması için büyük 
gayret sarf ediyoruz. Odalarımızda, Ara-
buluculuk ve Tahkim Merkezleri açıyoruz. 
İşte bugün burada, Kayseri TO’muzun bu 
güzel vizyonuyla da Kayseri Arabulucu-

luk ve Tahkim Merkezi açılıyor. Böylece iş 
dünyamız, hem daha hızlı, hem de daha 
ucuza, anlaşmazlıklarını çözmüş olacak.”

“Başkanlarımızı unutmamız 
ve unutturmamamız gerekiyor”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy da “Kısa süre önce 
kaybettiğimiz iki eski başkanımızın adını 
da Odamız bünyesinde yaşatmak istiyoruz. 
Eski başkanlarımızdan Hasan Ali Kilci ve 
Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu geçtiğimiz 
aylarda ve erken yaşta aramızdan ayrıldılar. 
Biz marifetin iltifata tabi olduğuna inan-
dığımız için bu iki eski başkanımızın adını 
da Meclis kararı ile Odamız bünyesinde-
ki salonlara verdik. Şehrimizin gelişimine 
katkı veren başkanlarımızı unutmamız ve 
unutturmamamız gerekiyor. Biz büyükle-
rimizden ahde vefayı bu şekilde gördük. 
Başkanlarımızın isimlerini de toplantı salon-
larımızda her daim yaşatacağız. İki merhum 
başkanımız görevde bulunduğu süre içeri-
sinde her zaman övgüyle dillendirdiğimiz 
uyum kültürünün gereği olarak şehrimize 
ve ekonomik hayatımıza katkı adına mesai 
mefhumu gözetmeden çalıştılar” dedi.

Salonların açılış törenine TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra, Kayseri Valisi 

Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türk-İş Ge-
nel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Kayseri 
Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mem-
duh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 
ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Samsun Oda ve Borsaları ile müşterek toplantı yapıldı

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

lu, video konferans aracılığıyla gerçek-
leştirilen müşterek toplantıda, Samsun 
il/ilçe Oda ve Borsaları ile video konfe-
rans yöntemiyle bir araya geldi.

Salgının başladığı ilk andan itibaren 
Oda ve Borsalarla birlikte hızlı bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini söyleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, tüm illerden ve sektörlerden 
bilgileri toplayarak Hükümete ilettiklerini 
ve hayata geçirilmesi noktasında takipçi 

olduklarını anlattı. Bölgenin sorunlarını 
ve görüşlerini dinleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının tabanından 
gelen konuların icra makamlarına ak-
tarılması noktasında ellerinden geleni 
yapacaklarını aktardı.
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Birçok konuda KOBİ'lere eğitimler veren Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, yeni dünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama 
ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri 
için "e-Ticarete e-Kılavuz" eğitim programı başlattı. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin ve küçük girişimlerin 
dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

TOBB, e-Ticarete e-Kılavuz 
eğitim programı başlattı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, KOBİ’lerin ve küçük girişimlerin 

dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini 
belirterek, "TOBB olarak KOBİ'lerimizi e-ti-
caret uygulamalarını kullanmaya yönlen-
dirmek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi 
vermek amacıyla 'e-Ticarete e-Kılavuz' eği-
tim programını başlatıyoruz" dedi.

Küresel ekonomide önemi ve kulla-
nımları gittikçe artan, özellikle yeni tip ko-
ronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle alış-
veriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen 
e-ticaret, şirketler ve tüketiciler için büyük 
avantajlar sunuyor.

Birçok konuda KOBİ'lere eğitimler veren 
TOBB, yeni dünya düzeninde işletmelerin 
geleneksel pazarlama ve satış yöntemle-

rinin yanı sıra dijital ortamda da var ola-
bilmeleri için "e-Ticarete e-Kılavuz" eğitim 
programı başlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA muha-
birine, dünyanın en büyük şirketleri liste-
sinde son 20 yılda ciddi bir yapısal değişim 
yaşandığını, enerji ve finans devlerinin ye-
rini teknoloji şirketlerinin aldığını söyledi. 

Özellikle Covid-19 salgın sürecinde 
yaşanan gelişmelere dikkat çeken TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "e-Ticaret hacmi, 
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her ge-
çen gün artarken, özellikle pandemi döne-
minde katlanan rakamlarla önemini daha 
da ortaya koydu. Pandemiye karşı alınan 
tedbirler nedeniyle geleneksel alışverişin 
yapılamadığı veya sınırlı olarak yapılabildiği 
dönemlerde esnaf, KOBİ ve ülkemizin önde 
gelen markaları satışlarına e-ticaret sayesin-
de devam etti" diye konuştu.

“Gelecek e-ticarette”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin 

ve küçük girişimlerin dijitalleşmesine büyük 
önem verdiklerine işaret ederek, şu değer-
lendirmede bulundu: "Gelecek dijitalleşme 
ve e-ticarette. TOBB olarak KOBİ'lerimize ve 
girişimcilerimize yönelik projeler üretme-
ye devam ediyoruz. KOBİ'lerimizi e-ticaret 
uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek 
ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek 
amacıyla 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim prog-
ramını başlatıyoruz. 'e-Ticarete e-Kılavuz' 
eğitim programı ile yeni pazarlara açılma-
nın yegane adresi e-ticaret uygulamaları 
KOBİ'lerimize ilk adımından itibaren her 
yönüyle anlatılacak." Beş hafta sürecek eği-
tim sayesinde KOBİ'lerin alanında uzman 
uygulayıcılarla buluşmasını sağlayacaklarını 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
eğitimin sonunda katılımcılara elektronik 
sertifika vereceklerini bildirdi. Online or-
tamda gerçekleştirilecek "e-Ticarete e-Kı-
lavuz" eğitim programı kapsamında, İleti 
Yönetim Sistemi AŞ tarafından e-ticaret uy-
gulamaları konusunda genel bilgi verilecek. 
Ardından TOBB'un uzmanları tarafından 
"e-Ticaret Güven Damgası" uygulamaları 
anlatılacak. Coğrafi işaretli ürünlere yer ve-
ren PTTAVM platformunda ürün satışlarına 
yönelik bilgiler paylaşılacak. Kişisel verilerin 
korunması düzenlemeleri, e- ticaret sitesi-
nin kurulumu, ödeme ve lojistik entegras-
yonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi 
teknik konular ele alınacak.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
katılımı ile İzmir Ticaret Odası’nın ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen İzmir İl ve İlçe-
leri Müşterek İstişare Toplantısı’na katıldı. 

İzmir İl ve İlçeleri 
Müşterek İstişare 
Toplantısı yapıldı

Sanayicilerin 
sorunları 
dinlendi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine 

Alp Meşe, video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantı-
da Oda Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, Covid-19 salgınının sanayi işletmelerinde 
ve üretimde yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 

T ürk iye Odalar ve Borsalar Bir l iği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 
Kanadı üyeleri ile birlikte İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’e geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
deprem nedeniyle her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını söyledi. Tunç 
Soyer ise heyete teşekkür ederek, “İzmir’de 

birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirmek çok 

önemli. Elimizden gelen her şeyi yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan 
Tunç Soyer’e geçmiş 
olsun ziyareti

Yazılım sektörü teşvikler için toplandı

T icaret Bakanlığı’nın desteği ve TOBB organizasyonu ile yürütülen 
Soft-Away HİSER Projesi’nin katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla, 

Meclis üyelerinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt-
dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Aydın 
ve Ticaret Uzmanı Tahir Dingil tarafından yazılım sektörüne ve proje 
katılımcılarına uygulanacak teşvikler hakkında bilgilendirme sunumu 
yapıldı. Bakanlık yetkilileri proje katılımcılarının ve sektörün teşviklerden 
yararlanma sürecini aktardı ve koşullar hakkında bilgi verdi. Eğitim ve 
danışmanlık aşamasında olan proje ekibi eğitim sonrasında alınacak 
destekleri görüşerek izleyecekleri yol haritasını istişare ettiler.
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TOBB ULUSAL

ATB Et Borsası 
ziyaret edildi

İstanbul Ticaret Borsası’nda 
görüş alışverişinde bulunuldu

Hisarcıklıoğlu 
Antalya 
TSO Meclis 
toplantısına 
katıldı

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

lıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli ile birlikte Ankara Ticaret 
Borsası Et Borsası’nı ziyaret etti. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Borsası’nın Meclis Top-

lantısı’na online olarak katıldı. Toplantıda gündemdeki ortak 
konular ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Salgının başladığı ilk andan itibaren Oda ve Borsalarla 
birlikte hızlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm illerden ve sektörlerden bilgileri 
toplayarak Hükümete ilettiklerini ve hayata geçirilmesi nok-
tasında takipçi olduklarını anlattı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans ara-

cılığıyla gerçekleştirilen Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Meclis toplantısına katıldı.

Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu böl-
genin sorunlarını ve görüşlerini dinlerken, iş dün-
yasının tabanından gelen konuları Hükümete 

aktardıklarını söyledi.
Salgının başladığı ilk andan itibaren Oda ve 

Borsalarla birlikte hızlı bir çalışma gerçekleştirdik-
lerini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm 
iller ve sektörlerden bilgileri toplayarak Hükümete 
ilettiklerini ve hayata geçirilmesi noktasında takip-
çi olduklarını kaydetti.

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

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 
birlikte Kayseri Havalimanı Yeni Terminal 

Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra 

Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT 
gar tramvay hattı temel atma törenine de 
iştirak etti.  

Kayseri’de temel atma törenleri yapıldı
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