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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sözleşmeli Üretim” modelinin önemine değinerek 
“Bu sayede çiftçinin ürettiği ürünü emeğinin karşılığı olan fiyattan satabilmesi, sanayicinin 
de ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi mümkün olacak. Herkes bu modeli 
destekliyor, en kısa zamanda yasal düzenlemelerin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Sözleşmeli üretim modelinde 
düzenlemeleri bekliyoruz” 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, sanal ortamda düzenlenen TOBB 

Tarım ve Hayvancılık Sektör Meclisi toplantısına katıldı. Sek-
tör temsilcileri önerilerini Bakan 
Pakdemirli’ye iletirken, sektörün 
durumu hakkında da karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu burada yaptığı konuşmada 
tarım ve hayvancılık sektörü-
nün, pandemi tedbirleri kapsa-
mındaki kısıtlamalara rağmen, 
üretime devam ederek gıdada 
tedarik zincirinin aksatmadan 
çalıştırmasına işaret etti. Tarım 
sektöründe üretimin planlan-
ması gerektiğini yıllardır dile ge-

tirdiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bakan 
Pakdemirli’nin de yoğun gayretiyle hayata geçirilen 
“Sözleşmeli Üretim” modelinin önemine değindi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede çiftçinin ürettiği ürünü 
emeğinin karşılığı olan fiyattan satabilmesi, sanayicinin 
de ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi 
mümkün olacak. Herkes için kazan–kazan ilkesiyle oluş-
turulan bu modeli destekliyor, en kısa zamanda yasal 
düzenlemelerin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Pandemi kaynaklı daralmanın 
etkileri halen devam ediyor”

Öte yandan, çiğ süt prim ödemelerinin erkene çekil-
mesiyle sektörün bir nebze de olsa nefes aldığını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yem fiyatlarının dü-
şürülmesi için buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi 
sıfırlandı. Hazineye ait olan atıl durumda bulunan tarım 
arazileri ekonomiye kazandırıldı. Tüm bu tedbirlerle, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

yem başta 
olmak 

üzere girdi 
maliyetlerinin 
azaltılmasına 

yönelik 
çalışmalar 

beklediklerini 
söyledi.

Fo
to

ğr
af

la
r:

 T
O

BB
 F

ot
oğ

ra
f S

er
vi

si



31EKONOMİK FORUM

tarım ve hayvancılık sektörümüze destek 
oldu. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza hepi-
miz adına teşekkürlerimizi arz ediyorum” 
diye konuştu.

Pandemi kaynaklı daralmanın etkile-
rinin halen devam ettiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Covid-19 salgını, 
iki sektörün önemini bir kez daha gös-
teriyor. Bunlar gıda güvenliği için tarım, 
hastalıklardan korunmak için de sağlık. 
Pandeminin daha ne kadar devam ede-
ceğini öngöremiyoruz. Dolayısıyla, tarım 
ve hayvancılık sektörlerimizi bu süreçte 
ayakta tutmalı ve yenilikçi yaklaşımlarla 
sektörü destekleyecek adımları atmalı-
yız” dedi. Özellikle hayvancılık sektöründe 
girdi maliyetlerinin ciddi şekilde artmaya 
devam ettiğine dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Bakanlık öncülüğünde yem 
başta olmak üzere girdi maliyetlerinin 
azaltılmasına yönelik çalışmalar bekle-
diklerini dile getirdi. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu süt üreticilerinin bazı sıkıntıları 
bulunduğunu da söyleyerek, özel sektör 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini Bakan 
Pakdemirli’ye aktarmalarına imkân verdi.

Bitkisel ve hayvansal üretim
yapanlar yasaklardan muaf 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli de sektör temsilcilerini dinleyerek, 
katılımcılarla istişarede bulundu. Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu 
yılın ilk dokuz ayında ihracatın yeni tip 
koronavirüs salgınına rağmen geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış 
gösterdiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasında, 
tarımda oluşturdukları güçlü alt yapı-
nın avantajlarını pandemi sürecinde 
gördüklerini belirterek, bu süreçte, pek 
çok ülkede raflar boş kalırken, Türkiye'de 
tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntı 
yaşamadıklarını ifade etti.

Perakende zincirlerini hızlı ve doğru 
yönlendirdiklerini kaydeden Bakan Pak-
demirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda 
ve merada üretimin devam etmesini sağ-
ladık. Pandemi sürecini şu ana kadar başa-
rıyla yürüttük. Son yayımlanan genelgede 
sektörlerimizi ilgilendiren yeni tedbirler 
bulunuyor. Üretim ve imalat tesisleri saat 
sınırı olmadan açık kalabilecek. Bitkisel ve 
hayvansal üretimi yapanlar yine yasaklar-
dan muaf olacak" ifadesini kullandı.

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

cıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası ön-
cülüğünde düzenlenen ve Marmara 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı 
sanayi kuruluşlarının ödüllendirildiği 
13. Sektörel Performans Değerlen-
dirme Ödül Töreni’ne video konfe-
ransla katıldı. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu ödül almaya hak kazanan tüm 
müteşebbisleri kutladı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
bünyesinde düzenlenen E-ticarete 

E-kılavuz Eğitim Programı’nın üçüncü 
haftasında E-ticaret Ekosistemi konusu 
ele alındı.

Programın açılışı “Sahibinden” CE-
O’su ve Türkiye E-ticaret Meclis Başkan 
Yardımcısı Burak Ertaş tarafından yapıl-
dı. E-ticarette site kurulumu ve dijital 
pazarlama süreçlerini anlatmak üzere 
organize edilen eğitimde Pınar Keleş, 
Ali Deniz Ergün ve Alp Öcal gibi değerli 
eğitmenler yer aldı. Ticimax Dijital Pa-

zarlama Yöneti-
cisi Pınar Keleş, 
e-ticaret sitesinin nasıl kurulacağını ve 
entegrasyonların nasıl sağlanacağını 
anlattı. Sahibinden Online Pazarlama 
Müdürü Ali Deniz Ergün dijital pazarla-
mada operasyon tekniklerinden bahse-
derek organik trafik çekebilmek için ge-
reken adımları özetledi. Alegra Kurucusu 
Alp Öcal ise platform performansı ve 
arama motoru reklamcılığı konularına 
değinerek reklamların dönüşüm oranını 
artırmaya yönelik önemli bilgiler verdi. 

Sanayi kuruluşları
ödüllendirildi

Dijital pazarlama anlatıldı

Özel sektör istişare 
toplantısı yapıldı

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

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında sanal 
ortamda düzenlenen özel sektör istişare 
toplantısına katıldı.
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Sivil toplum kuruluşu temsilcileri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ordu bizim ülkemizin gözbebeği. Bu millet onuru ve şerefi 
için her türlü fedakârlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" diye konuştu.

STK'lardan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne destek ziyareti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TESK Baş-
kanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal 

Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin 
Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kade-
mesine destek ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan 
Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 
Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan 

Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere de katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye'deki örgüt-

lü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini 
belirterek, her zaman TSK'ye müteşekkir olduklarını söyledi.

“Ordumuz tüm unsurlarıyla 
devamlı teyakkuz halinde”

"Asker millet" anlayışının altını çizen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, "Su uyur düşman uyumaz" atasözünü hatır-
lattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Düşman 
uyumuyor. Ordumuz tüm unsurlarıyla devamlı teyakkuz 
halinde. Onun için de biz hem vatandaş olarak hem de iş ya-
parken bu ülkede yaşamaktan dolayı rahatız. Ordumuz NA-
TO'nun en güçlü ordularından biri. NATO'daki sorumluluk-
larını harfiyen yerine getiriyor. NATO ittifakında ordumuzun 
anlamı çok iyi bilinmektedir. NATO Karargahı'nda olduğu 
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gibi NATO operasyonlarında da güvenilir bir 
ortak olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarıyla 
terör örgütleri ve destekçilerine gereken ce-
vabı verdiniz, biz de vatandaş olarak bundan 
büyük memnuniyet duyduk. Suriye'ye ilave-
ten Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Katar'da şimdi 
de Karabağ'da bu milleti gururlandırdınız."

“Kendimize düşen her türlü 
görevi yerine getirmeye hazırız”

Türkiye'nin savunma sanayi alanında-
ki başarılarıyla duydukları gururu da dile 
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ordu 
bizim ülkemizin gözbebeği. Ülkemizin ve 
milletimizin şerefi. Bu millet onuru ve şerefi 
için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya 
da devam edecektir" diye konuştu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerine düşen 
her türlü görevi yerine getirmeye hazır 
olduklarını da ifade etti. 

Dayanışma içinde olunmasının önemi-
ne değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da "İyi işlerde birbirimizi teşvik edecek, 
destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardı-
mı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu, 
millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu 
şekilde çalışanlardır" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ya-
şar Güler de destek ziyaretinden dolayı 
heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini 
mutlu ettiğini dile getiren Güler, şunları 
söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, 
denizde ve havada kendisine verilen her 
görevi bugüne kadar başarıyla yerine ge-
tirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde 
canı pahasına başarıyla yerine getirmeye 
devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı 
Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifa-
deyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok 
yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun 
gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekil-
de moralimiz bozulmamıştır, tam tersine 

daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya 
devam edeceğiz." TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken de aynı duyguları taşıdıklarını 
belirterek, "Güçlü ordu, güçlü millet el ele. 
En güzeli bu" ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 
aynı duygulara sahip olduklarını dile getirdi. 
Atatürk'ün "İç cepheyi sağlam tutmalıyız" 
vurgusunu anımsatan Arslan, şunları söy-
ledi: "Ne yapıp edip içerideki dayanışmayı, 
birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Böyle bir 
anda, ordumuzun ve Bakanlığımızın hak et-
mediği bu tür ifadelerden dolayı gerçekten 
çok üzgünüz. Milletimiz inanıyorum ki asla 
kabul, tasvip etmiyor. Bunun için zatıaliniz, 
komutanlarımız hiç moralinizi bozmayın. 
Milletimiz sizinle beraber."

TİSK Başkanvekili Celal Koloğlu da Elazığlı 
olduğunu belirterek, memleketinde kullanı-
lan "Ordumuzun ve sayın komutanlarımızın 
Allah'ına kurban" ifadesini hatırlattı. 

"Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyen 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ardın-

dan söz alan Türk Harb- İş Sendikası Genel 
Başkanı Alaattin Soydan da sendika olarak 
"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anla-
yışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
da TSK'nin canını sadece vatanı ve milleti 
için feda edeceğini anlattı. Söz konusu ifa-
deler nedeniyle TSK personelinin moralini 
bozmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, 
şunları söyledi: "Söylemlerde çok daha so-
rumlu davranılması gerekiyor. Söylemlerle 
insanların moralini bozmak değil tam tersine 
şevkini artırmak gerekiyor."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci de Türkiye'nin değerleriyle bütün-
leşmiş önemli bir sivil toplum kuruluşu ol-
duklarını kaydetti. Bu coğrafyada var olmanın 
temelinde güçlü ordunun geldiğini vurgula-
yan Kahveci, "Bunu her vatandaşımızın idrak 
etmesi, bu noktada hassasiyet göstermesi 
lazım. Zaman zaman böyle lüzumsuz çıkışlar 
yapanlar oluyor ama şunu bilin ki Türk milleti 
bunların hiçbirini kâle almıyor" dedi.
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TOBB üyesi işletmeleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Kredi Garanti 
Fonu aracılığıyla üye işletmelere kefalet imkânı sağladıklarını belirten TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ile 365 Oda ve Borsa olarak, üyelerin zor anlarında her türlü 
desteği verdiklerini,  11 yılda sekiz sefer “Nefes Kredisi” imkânı sağladıklarını anlattı.

“Üyelerin zor anlarında 
her türlü desteği verdik”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Restorant, Lokanta, Kafe Hizmetleri – Pastacılar, 

Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komiteleri ve Hizmet Sektörü 
Özel İhtisas Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Sanal 
ortamdaki toplantıda pandeminin sektörlere olan etkileri 
masaya yatırıldı. Toplantıda koronavirüsle mücadele çer-
çevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri gel-al 
ve paket servis ile sınırlandırılan ve Hükümet destekleri ile 
ayakta durmaya çalışan Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi 
restoran, lokanta, kafe, pasta, çikolata ve tatlıcılar, kira, ver-
gi, SGK ve diğer tüm giderlerini karşılayabilir hale gelmek 
için HES kodu ile yeniden faaliyete geçmeyi talep etti. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
Oda ve Borsa Yönetimleri tarafından TOBB’a iletilen 

sektörel konu ve sorunları aynı gün muhataplarına 
ilettiklerini belirterek, ilgili yasaların verdiği yetki doğ-
rultusunda üyelerin hak ve menfaatlerini koruma ve 
sorunlarını çözecek mercilere aktarma konularında 
çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. 

“Pandemi sürecinde işletmelere
destek için çalışmalar yürüttük”

Pandemi sürecinde TOBB üyesi işletmeleri destek-
lemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Kredi Garanti 
Fonu aracılığıyla üye işletmelere kefalet imkânı sağla-
dıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 
bir tane daha üyesine kefil olan meslek örgütü yok. 15 
Mart’tan sonra 200 bin işletmeye kefil olduk ve TOBB’un 
kefaletiyle toplam 200 milyar TL kredi kullandılar” dedi. 
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TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, üyelerin 
zor anlarında her türlü desteği verdiklerini, 
11 yılda sekiz sefer “Nefes Kredisi” imkânı 
sağladıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Kaynaklarımızı, kanunun bize 
verdiği yetki çerçevesinde üyelerimize 
kullandırıyoruz” diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nefes 
Kredisi’ne en çok kaynak koyan Odaların 
başında Ankara Ticaret Odası’nın geldi-
ğini ifade etti. Restoran ve lokantaların 
saat 24.00’e kadar paket servis talebini 
İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini ve olumlu 
sonuç aldıklarını kaydeden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği’nden 
yararlanamayan çalışanlar için de des-
tek aldıklarını bildirdi. İşletmelerin “kira 
desteği” talebini hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Baran’ın Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katı-
lımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şu-
rası’nda bu talebi dile getirdiğini bildirdi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vergi ve prim 
ödemelerinin ertelenme talebini de ilgili 
makamlara ilettiklerini ifade etti.  

Avrupa Yatırım Fonu’ndan Kredi Ga-
ranti Fonu’na kaynak aktarmak için çalış-
malar yaptıklarını anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede işletmelere 1 
milyon 125 bin liraya kadar bir yıl ödeme-
siz, 60 aya varan vadelerde kredi kefaleti 
sağladıklarını bildirdi. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, bu kapsamda toplam 6 milyar 
TL’lik kefalet sağlayabileceklerini söyledi. 

Toplantıya katılan sektör 
temsilcileri neler talep etti?

On-line toplantıda yeme-içme ve hiz-
met sektörü temsilcilerinin dile getirdiği 
talepler, başlıklar haliyle şöyle: HES kodu 
sorgulaması yapılmak suretiyle yeme-iç-
me yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, 
ticari faaliyetleri sınırlandırılan/durduru-
lan işletmeler ile özel yurt hizmeti veren 
işletmelere kira ve diğer sabit giderler 
için destek verilmesi, üniversite yerleşke-
lerinde bulunan işletmelerden pandemi 
süresince kira alınmaması, kamu bankaları 
tarafından faizsiz kredi desteği verilmesi, 
online yemek sipariş firmaları tarafından 
perakende işletmelerden alınan komisyon 
oranı ile bu işletmelere yapılan ödemele-
rin süresinin düşürülmesi, Kredi Garanti 
Fonu kefaletiyle kredilerin yeniden yapı-
landırılması, 7256 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun’da 
yapılandırma için Ocak ayı olan ilk taksit 
ödeme tarihinin ileri bir tarihe ertelenme-
si, mücbir sebep kapsamında ertelenen 
SGK ve vergi borcu ödemelerinin Mart 
2021’e ertelenmesi.

“Yapılandırma ödemeleri 
ileri tarihte başlatılmalı”

Toplantının açılışında konuşan ATO 
Yönetim Kurulu Başkanı Baran da ATO’nun 
67 komitesini yakından takip ettiklerini, 
tüm sektörlerin konu ve sorunlarını has-
sasiyetle irdelediklerini belirterek, “Ko-
mitelerimizden gelen talep ve önerileri 
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta 
olmak üzere, ilgili makamlara ileterek sek-
törlerimize merhem olmaya çalışıyoruz” 
dedi. Toplantıda, yeme içme ağırlıklı olmak 
üzere, hizmet sektörü için mücbir sebep 
talebini dile getirdiğini hatırlatan Baran, 
“Kira desteği talebimiz de oldu” dedi. Ba-
ran, yapılandırma kapsamına alınmayan 
Nisan, Mayıs Haziran ayına ait olup da 
ertelenen vergi ve SGK ödemelerinin, ciro 
yapılamamasına bağlı olarak ödenme sı-
kıntısı çekildiğini hatırlatarak “Bu ödeme-
lerin de makul bir zamana ertelenmesini 
talep ettik” dedi. 

Baran, “Yapılandırma ile ertelenen 
ödemeler için Ocak ayı itibarıyla ödeme 
süreleri başlıyor. Ancak durum gösteriyor 
ki bu ödemelere de başlamak mümkün 

olmayacak. Yapılandırma ödemelerinin de 
ileri tarihte başlatılması sektörleri rahatla-
tacaktır” diye konuştu. 

Baran, Kredi Garanti Fonu’nun Avrupa 
Yatırım Fonu kaynaklı destek paketinden 
yararlanacak sektörler arasında, hizmet 
sektörüne pozitif ayrımcılık talebini de yi-
neledi. Baran, yeme-içme sektörünün HES 
kodu ile çalışma önerisini ilgili makamlara 
ileteceklerini söyledi. 

 
Kimler katıldı?

ATO Başkanı Baran’ın moderatör ol-
duğu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
katıldığı toplantıda, ATO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil 
İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
M. Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman 
Ekinci, Genel Sekreter Gökhan Özdemir, 
Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanı İbrahim Ayhan, Hizmet Sektörü 
ÖİK Meclis üyeleri Gürsel Deliktaş ve Hasan 
Ardıç, 40 Nolu Pastacılar, Çikolata ve Tatlı-
cılar Meslek Komitesi Başkanı Hamza Daş-
dan, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet 
Bozok, Komite Meclis Üyeleri, Doğanalp 
Yusuf Çiftçi, Serkan Öz, 60 No’lu Restoran, 
Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komi-
tesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Komite Başkan 
Yardımcısı Hasan Sancur, Komite’nin Mec-
lis Üyeleri Ayşe Nilay Çelik,  Yunus Demirci, 
M. Akın Dinçer, Abdulbekir Yılmaz ile Ko-
mite Üyesi Emre Güner yer aldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası ile önemli iş birliği başlattıklarını 
ifade ederek, “Tüm üyelerimize, ticari mal alım, satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve 
kolay finansman imkânı getiriyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını 
getirmiş oluyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz” dedi. 

TOBB ile Ziraat Bankası tedarik 
zincirini güven altına aldı

B ankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lans-
manı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası 

Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti-
rildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Aydın’ın imza attığı 
protokol ile ticari mal alım, satımlarında kolay finansman 
imkânı için iş birliğine gidildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, Ziraat Bankası ile çok önemli bir iş birliği baş-
lattıklarını ifade ederek, “Tüm üyelerimize, ticari mal alım, 
satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman 
imkânı getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan 
sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart 
ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. 
Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyo-
ruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının 
önünü açıyoruz” dedi. Bu sayede, üreticilerin veya satı-

cıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını 
satabileceklerine işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat 
Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece 
nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar 
da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, 
tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar” dedi. 

“Bu kart ile para ödemeden 
mal satın alınabiliyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “1.5 seneye ulaşan kredi 
imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendir-
me ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacak-
lar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para 
ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye 
endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını banka-
dan tahsil ediyor” ifadesini kullandı.

81 il, 160 
ilçedeki Oda 

ve Borsalar 
ile 61 Sektör 

Meclisi’nin 
tüm üyeleri 

Ziraat Bankası 
tarafından, ciro 
ve kredibiliteye 

göre 
belirlenecek 

limitler 
dâhilinde, hem 

satıcı hem de 
alıcı olarak bu 

sistemden 
yararlanabilecek. 



37EKONOMİK FORUM

81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsalar ile 61 
Sektör Meclisinin tüm üyelerinin de Ziraat 
Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye 
göre belirlenecek limitler dâhilinde, hem 
satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden 
yararlanabileceklerini ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, tedarik zincirini 
güven altına alacak bu sistemin, KOBİ’lerin 
kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı 
olacağını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sonraki 
aşamadaysa, düşen finansman maliyet-
leri KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik 
edeceğini,  KOBİ’nin finansal istikrarı hem 
tedarik zincirini daha istikrarlı hale ge-
tireceğini ve tedarik kanallarını garanti 
altına alacağını vurguladı. Bunun da alıcı 
konumundaki büyük firmaların, bu tedarik 
zinciri finansmanına dâhil olmalarını moti-
ve edeceğini sözlerine ekledi.

 
“50 bin firma KGF kefaleti 
ile 3 milyar TL kaynağa ulaştı”

TOBB ile 365 Oda ve Borsa olarak eko-
nomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği 
dönemlerde Nefes Kredisi kampanyaları 
yaptıklarını hatırlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Elimizdeki tüm kaynakları, bir-
leştirip, üyelerimize düşük maliyetli kredi 
destekleri sağladık. Son dört yılda düzenle-
diğimiz kampanyalarla KGF kefaleti ile 150 
bin firma 15 milyar lira uygun koşullarda 
finansmana kavuştu. Bu yıl pandemi başla-

yınca da Nefes Kredisi kampanyasına baş-
ladık. 50 bin firma KGF kefaleti ile 3 milyar 
lira kaynağa ulaştı” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ziraat Ban-
kası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a ve bu 
projenin hayata geçirilmesi için tüm çalı-
şanlara teşekkür etti. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın ise "Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı" ürününün çevrim içi tanıtım 
toplantısında yaptığı konuşmada, Ziraat 
Bankası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile yaptıkları iş birliğine bir 
yenisini daha eklediklerini söyledi.

Bankkart Başak Tedarik Zinciri finans-
manı ürünüyle topraktan sofraya, denizden 
masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve 
ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektör-
lerdeki tüm tarafları finansal açıdan destek-
lediklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar 
arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, 
üye iş yeri ve kurumsal kart alt yapımız 
üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı 
sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki 
ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden 
güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş 
hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı ara-
sında oluşabilecek tahsilat riski ortadan 
kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye 
daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve 
satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme 
takvimi oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 

Oda ve Borsa ile 61 Sektör Meclisi üyesi 
iş yerleri Ziraat Bankası’nın kurumsal kartı 
Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 
güne kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik 
veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla 
ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli 
veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçek-
leştirme imkânı elde edeceklerdir."

 
Üretim, istihdam ve ticarette 
istikrar ile devamlık sağlandı

Aydın, bu sistemle, zincirdeki riskle-
ri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin 
ve verimli yapılmasını desteklediklerini, 
alıcının finansman ihtiyacını karşıladıkları-
nı, üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve 
devamlılığı sağladıklarını dile getirdi. TOBB 
ile imzaladıkları bu anlaşmayla, Türkiye'nin 
her yerine yaygın şube ağı ve güçlü dijital 
bankacılık altyapısıyla ülkenin dört bir kö-
şesindeki TOBB üyelerinin uygun koşullarda 
finansmana ulaşmalarına ve ticaretlerini Zi-
raat Bankası güvencesi altında yapmalarına 
imkân sağlayacaklarını ifade eden Aydın, 
"Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha 
da geliştirilmeye imkan tanımaktadır. Yakın 
zaman içinde  'güvenli ticareti' yaygınlaş-
tırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ti-
caret platformuna dönüştürmek öncelikli 
hedeflerimizden biridir. Projenin ülkemize, 
üreticimize, tüccarımıza, tüketicimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum" dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Netflix 

heyeti ile Netflix’in Türkiye'nin tanıtımına ve 
turizm ile yapım sektörlerine katkılarını gö-
rüştü. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Netflix'in 
Türkiye’de ofis açma kararından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

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

lıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi 
Ekmek ve Unlu Mamüller, Otel-Konak-
lama, Kültür-Sanat Etkinlikleri ve Seya-
hat Acenteleri-Motorlu Kara taşıtları-Şe-
hirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek 
Komiteleri üyeleri ile video konferans 
aracılığıyla bir araya geldi. Toplantıda, 
Covid-19 salgınının sektörlere olan et-
kileri masaya yatırıldı.

Türk iye Odalar ve Borsalar Bir l iği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Google Türkiye Ülke Direktörü Meh-
met Keteloğlu ile video konferans aracı-
lığıyla görüştü. Toplantıda, dijitalleşme, 
e-ticaret, girişimcilik gibi ortak çalışma 
alanları değerlendirildi.

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

cıklıoğlu; Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Restorant, Lokanta, Kafe Hizmetleri – 
Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek 
Komiteleri ve Hizmet Sektörü Özel 
İhtisas Komisyonu üyeleri ile bir ara-
ya geldi.Sanal ortamdaki toplantıda 
pandeminin sektörlere olan etkileri 
masaya yatırıldı.

Netflix heyeti ile 
bir araya gelindi

Salgının sektörlere 
etkileri Ankara’da 
masaya yatırıldı

Google yöneticileri ile
dijitalleşme görüşüldü

ATO üyesi iş 
insanları ile 
sorunlar görüşüldü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası 
Meclis toplantısına katılarak iş insanlarının sorunlarını dinledi.

Hisarcıklıoğlu Antalya TB 
Meclis üyeleri ile buluştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin ve 

küçük girişimlerin dijitalleşmesine büyük önem 
verdiklerini belirterek, "TOBB olarak KOBİ'lerimizi 
e-ticaret uygulamalarını kullanmaya yönlendir-
mek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek 
amacıyla 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim programı-
nı başlatıyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) Meclis toplantısına katılarak, ATB Yönetim 
Kurulu, Meclis üyeleri, meslek komiteleri üyeleri 
ile kadın ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına 
Antalya Ticaret Borsası’nın 100. kuruluş yıldönü-
münü kutlayarak başladı. Antalya Ticaret Borsa-
sı’nın bir asırlık geçmişinin getirdiği deneyim ve 
saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapı-
sı, hayata geçirdiği projeleri ve Antalya’ya kazan-
dırdığı çalışmalarla, camianın gurur duyduğu 
ve hep referans gösterdiği bir Ticaret Borsası 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Daha nice güzel hizmetleri gerçekleştirmeleri 
temennisiyle tüm bu başarıların mimarları-

nı, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali 
Çandır’ı, Yönetim Kurulu’nu ve Meclisini, 
Borsamız mensuplarını ve dünden bugüne 
emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. 
100 yıllık bu tarihi çınara, başarı dolu nice 
seneler diliyorum” dedi.

Salgının başladığı ilk andan itibaren Oda 
ve Borsalar ile hızlı bir çalışma gerçekleştir-
diklerini anlatan TOBB Başkanı, “Tüm illerden 
ve sektörlerden bilgileri topladık. Antalya’daki 
Oda ve Borsa Başkanlarım da dertlerinize 
tercüman oldu ve sizlerin taleplerini iletti. 
Başta Ali Çandır Başkanımız olmak üzere, Al-
lah sizlerin, emeklerinden ve gayretlerinden 
razı olsun. Biz de tüm bunlarla, 70 maddelik 
bir öneri seti hazırladık. Mart ayında Sayın 
Cumhurbaşkanımıza sunduk. Bunların büyük 
bir kısmı hayata geçti. Sonrasında da Odala-
rımızla ve Borsalarımızla koordinasyon içinde 
çalışmaya devam ettik. Taleplerinizi Hüküme-
te iletmeyi sürdürdük. Sizlerin birazdan ilete-
ceği her konuyu da, gündemimize alacağız. 
Bu akşam ilgili bakanlara bizzat anlatacağız ve 
takip etmeye devam edeceğiz” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahra-

manmaraş TOBB Fen Lisesi bünyesinde ha-
yata geçirilen “Kodlama Okulu” projesinin 
açılışına katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, “Bugün TOBB 
olarak, Kahramanmaraş’ta yeni bir hayırlı işe 
imza atıyoruz. Burada yapmış olduğumuz 
TOBB Fen Lisesi kapsamında, Kodlama oku-
lunu faaliyetini geçiriyoruz” dedi.

Zamanın ruhuna uygun hareket ettikle-
rini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Zira dijital çağdayız. Makinaların, makinalarla 
konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay 

zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyo-
ruz. Hatta makinaların, doğrudan insanlarla 
konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz. Ma-
kinalarla konuşmak için de kodlama bilmek, 
aklımızdakini makina diline çevirmek gereki-
yor. Yani eskiden İngilizce bilmek nasıl avantaj 
sağlıyorsa, bugünün dünyasında da kodlama 

bilen öne çıkıyor” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş’ın bu vizyona sahip ol-

duğunu görmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah’ın iz-
niyle, bizim önümüzde kimse duramaz” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesinde düzenlenen E-ticarete E-kıla-

vuz Eğitim Programı’nın dördüncü haftasında 
E-ticarette Veri Güvenliği konusu ele alındı.

Programın açılışı TOBB Sektörler ve Giri-
şimcilik Daire Başkanı Saygın Baban ile TOBB 
Türkiye E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve 
ETİD Başkanı Emre Ekmekçi tarafından yapıldı. 
E-ticarette veri güvenliğinin sağlanmasına yö-
nelik bilgi vermek ve bilinç düzeyini artırmak 
üzere organize edilen eğitimde Pelin Gökçe 
Uğurlu, İhsan Can Aşık ve Dr. Tolga Tüfekçi gibi 
değerli eğitmenler yer aldı.

TOBB Hukuk Müşaviri Pelin Gökçe Uğurlu, 
kişisel verilerin korunması hakkındaki regülas-
yonların getirdiklerinden bahsetti. İşletmelerin 
Verbis’e kayıt zorunluluğu doğrultusunda kayıt 
sürecini uygulamalı olarak anlattı. ASK Legal 
Kurucusu İhsan Can Aşık, Kişisel Verilerin Ko-
runması Kurulu’nun kararlarını ve pratikteki 
iyi ve kötü uygulama örneklerini aktardı.  İleti 
Yönetim Sistemi Genel Müdürü Dr. Tolga Tü-
fekçi ise Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari 
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında alıcılara, tüketicilere gönderilecek ticari 
iletilerin öncesinde izin alması şartı getirildiğini 
ifade ederek bu konuda aktarımlarda bulundu. 

Kahramanmaraş 
TOBB Fen Lisesi 
Kodlama Okulu açıldı

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Sektör Toplantıları başladı

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üye-
lerinin katılımları ile düzenlenecek 

olan "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Sektör Toplantıları"nın ilki turizm, acen-
te, fuar, restoran özelinde başladı. Top-
lantıda, sektöre yönelik destek paketleri 
ve Ziraat Bankası Bankkart Tedarik Zinciri 
Finansman Projesi hakkında bilgi verildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve TOBB Şanlıurfa 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ce-
vahir Asuman Yazmacı Başkanlığındaki 
toplantıya sunumlarını yapmak üzere 
Ziraat Bankası’ndan Turgut Gülcihan, 
Banu Berispek ve İbrahim Çebi, İş Ban-
kası’ndan ise Güler Kuş katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ( TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu; TOBB 
Yö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n 
Yardımcısı Ali Kopuz, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile 
birlikte; geçtiğimiz günlerde babası Turgut Kıran’ı kaybeden TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tamer Kıran’a taziye ziyaretinde bulundu.

Tamer Kıran’a 
taziye ziyareti

E-ticarete E-kılavuz 
eğitim serisinde veri 
güvenliği anlatıldı


