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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

69 Yaşında
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 69'uncu yaşını kutluyor. TOBB Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu açıklamasında, “Kurucularımızı ve emeğ� geçenler� saygı ve m�nnetle yad 
ed�yoruz. Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 69 yıl sonra aynı ruh, aynı 
heyecanla, Güçlü Türk�ye ve Güçlü Ekonom� �ç�n çalışmaya devam ed�yoruz” ded�. 

Meteoroloji, anlık topladığı 
uyarı ve verileri TOGG’a iletecek... 

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Meteoroloj� 
Genel Müdürlüğü ve Türk�ye'n�n 

Otomob�l� G�r�ş�m Grubu (TOGG), 
meteoroloj�k ver� ve b�lg�ler�n paylaşımı 
ve ortak kullanılmasına da�r protokol 
�mzaladı. B�l�ş�m Vad�s�'nde düzenlenen 

�mza tören�nde Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bek�r Pakdem�rl�, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönet�m 
Kurulu Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, 
Meteoroloj� Genel Müdürü Volkan Mutlu 
Coşkun ve TOGG CEO'su M. Gürcan 
Karakaş yer aldı. 

Ocak 2021'de onaylanan 
Yerli Malı Belgesi Ocak 2020'ye göre %10,3 arttı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� uyarınca Sanay� 
ve Teknoloj� Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tar�hl� ve 
29118 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Yerl� 
Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından Ocak 2021'de 
1.464 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı.  

OKA Genel Sekreteri
İbrahim Ethem Şahin

Turhal OSB’ni Ziyaret Etti... 
Orta Karaden�z Kalkınma 

Ajansı (OKA) Genel Sekreter� 
İbrah�m Ethem Şah�n beraber�nde 
Tokat YDO İl Koord�natörü Mehl�ka 
D�cle ve b�r�m uzmanları �le b�rl�kte 
Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı 
(OKA)'nın sözleşme makamı olduğu 
" O S B ' l e r d e  Te m e l  Ü r e t � m 
Altyapısının İy�leşt �r � lmes�ne 
Yönel�k Küçük Ölçekl� Altyapı 
MDP" programı kapsamında "Turhal 
Organ�ze Sanay� Bölges�n�n Sosyal 
v e  İ d a r �  A l t y a p ı s ı n ı n 
Güçlend�r�lmes�" başlıklı proje �le 
yapımı gerçekleşt�r�len kreş ve �dar� 
b�nada �ncelemelerde bulundular.

Ajanstan sağlanan madd� 
destek �le yapımı gerçekleşt�r�len 
b�na �le �lg�l� Yönet�m Kurulu 
Başkanımız ve Turhal OSB Yönet�m 
Kurulu Başkan Vek�l� Ömer Çenes�z 
tarafından Orta Karaden�z Kalkınma 
Ajansı (OKA) Genel Sekreter� 
İbrah�m Ethem Şah�n �le Tokat YDO 
İl Koord�natörü Mehl�ka D�cle ve 
b�r�m uzmanlarına  b�lg�ler ver�ld�.
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Meteoroloji, anlık topladığı 
uyarı ve verileri TOGG’a iletecek... 

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloj� Genel Müdürlüğü 
ve Türk�ye'n�n Otomob�l� G�r�ş�m Grubu (TOGG), meteoroloj�k ver� ve b�lg�ler�n 
paylaşımı ve ortak kullanılmasına da�r protokol �mzaladı.  

 B�l�ş�m Vad�s�'nde düzenlenen �mza tören�nde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bek�r 
Pakdem�rl�, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönet�m Kurulu Başkanı 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Meteoroloj� Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO'su M. 
Gürcan Karakaş yer aldı. 
 Törende konuşan TOBB ve TOGG Yönet�m Kurulu Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye'n�n neredeyse tam b�r asırlık otomob�l hayal�ne 2 seneden az kaldığını bel�rterek, 
Geml�k tes�s�n�n üstyapısının kısa zamanda tamamlanacağını söyled�.
 Salgına rağmen çalışmaların hız kesmeden yürütüldüğünü d�le get�ren 
H�sarcıklıoğlu, gün geçt�kçe �lk aracın banttan �neceğ� güne adım adım yaklaştıklarını b�ld�rd�.
H�sarcıklıoğlu, TOGG'da �ş modell�n� tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemelen gelecek 
yüzyılların en kıymetl� kaynağı ver�y� ve ver� �şlemey� merkeze koyduklarını kaydederek, 
sözler�n� şöyle sürdürdü:
 "TOGG, geleceğ�n gerekt�rd�ğ� g�b�, anlamlandırılab�lecek her türlü ver�y� 
�şleyecek ve bunu teknoloj�s�n� ve ekos�stem�n� gel�şt�rmek �ç�n kullanacak. Bugün aslında 
bunun somut b�r örneğ�n� ortaya koyuyoruz. Meteoroloj� Genel Müdürlüğümüz �le yaptığımız 
bu protokolle üret�len ver�ler karşılıklı olarak paylaşılacak. Meteoroloj� yurdun her köşes�nden 
anlık topladığı uyarı ve ver�ler� TOGG'a �letecek. Akıllı ve bağlantılı TOGG araçları da 
sensörler� aracılığıyla ürett�ğ� ver�ler� MGM'ye anlık aktaracak. Burada faydalı b�r ekos�stem 
oluşacak."
 H�sarcıklıoğlu, �ş b�rl�ğ� sayes�nde TOGG'un, aldığı ver�ler� kend� kullanıcısına 
konfor ve güvenl�k olarak sunacağını, kullanıcı deney�m�n� gel�şt�receğ�n� bel�rterek, aynı 
zamanda TOGG araçlarının aslında b�rer mob�l meteoroloj�k gözlem s�stem� olacağını anlattı.
-Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank
 Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, Türk�ye'y� kr�t�k teknoloj�ler�n 
pazarı değ�l, üret�c�s� yapma v�zyonunun n�şaneler�nden olan TOGG'un Türk�ye'ye büyük 
heyecan kattığını söyled�.
 Artık Türk�ye'n�n, her alanda teknoloj� üret�m�nde b�r üst l�g�n üyes� olmak �ç�n 
adımlarını büyüttüğünü vurgulayan Varank, "Türk�ye'n�n rotasını Ar-Ge ve �novasyonda 
tutmakta kararlıyız. Sun� gündemler� asla kabul etm�yoruz. İşte TOGG g�b� büyük ve v�zyoner 
projeler ülkem�z�n teknoloj� ekos�stem�n� de besley�p, büyütüyor. Yazılımdan mekan�k 
parçalara kadar, üret�m sürec�ne dah�l olacak yerl� tedar�kç�lerle TOGG çok yakın �ş b�rl�ğ� 
�ç�nde. Yaptıkları �ş bakımından dünyada �lk olma özell�ğ�ne sah�p startuplar dah� bu sürece 
katkı sağlayab�l�yorlar." d�ye konuştu.
 TOGG projes�n�n b�r otomob�lden daha çok b�r akıllı yaşam teknoloj�s� olduğunu 
anımsatan Varank,  "İnovasyon alanında her türlü yen� fikre ve g�r�ş�me de kapı aralıyor. Bu 
anlamda TOGG, Türk�ye'dek� mob�l�te ekos�stem�ne de l�derl�k ed�yor. İşte bugün Tarım ve 
Orman Bakanlığımız �le b�rl�kte somut b�r �ş b�rl�ğ�ne �mza atıyoruz. Bugünkü protokolle, 
TOGG ve Meteoroloj� Genel Müdürlüğümüz arasında meteoroloj�k ver�ler�n paylaşımı 
mümkün hale gel�yor. Bu �mzaların salt meteoroloj�k b�lg� paylaşımından çok daha öneml� 
anlamlar �çerd�ğ�n�n altını ç�zmem�z gerek�yor.  TOGG-Meteoroloj� Genel Müdürlüğü �ş 
b�rl�ğ�, mob�l�te ekos�stem�m�zde öncü b�r adım olacak." ded�.
 Bakan Varank, �mzalanan protokolle TOGG'un Meteoroloj� Genel 
Müdürlüğü'nün ver�ler�nden yararlanarak Türk�ye'n�n otomob�l�n�n konfor ve güvenl�ğ�n� 
artırmış olacağını �fade ederek, ver�ler�n sadece sürücüyü b�lg�lend�rmekle kalmayacağını, 
yapay zeka teknoloj�s� sayes�nde araç �ç� uygulamaların da kend�n� opt�m�ze edeceğ�n� söyled�.
-Bakan Pakdem�rl�
 Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, MGM ver�ler�n�n rota boyunca anlık 
olarak TOGG araçlarına �let�leceğ�n� b�ld�rd�.
 Tarım ve Orman Bakanı Pakdem�rl�, Türk�ye'n�n son 18 yılda savunma sanay�, 
otomot�v, tarım ve sanay�de büyük atılım �çer�s�nde olduğunu �fade ett�. 
TOGG den�l�nce b�r e-aracın konuşulduğunu bel�rten Pakdem�rl�, "Dünya devler�n�n olmadığı 
b�r alanda Türk�ye gerekl� �n�s�yat�fi alab�lm�şt�r. 21. yüzyılda ülkem�ze yakışacak özell�kte 
teknoloj�k alanda b�r yolculuğa çıkılmıştır." ded�.
 Pakdem�rl�, çevre dostu aracın; b�r araba olmadığını, adeta tekerlekl� b�r b�lg�sayar 
olduğunu �fade ederek, "Bakanlık olarak 'burada ne g�b� b�r katkı vereb�l�r�z' d�ye düşündük. 
'TOGG'a 'meteoroloj� tarafında c�dd� b�r �n�s�yat�f alab�l�r�z ve bu alanda b�r katkımız olab�l�r' 
ded�k. Yakın zamanda başlayan görüşmeler bu b�rl�ktel�kle sonuçlandı." d�ye konuştu.

 İmzalanan protokolün araca ve sürücüye sağlayacağı katkılara değ�nen 
Pakdem�rl�, şunları kaydett�: "G�deceğ�n�z yerdek� buzlanma, yağmur g�b� meteoroloj�k 
b�lg�lerden tutun rota öner�ler�ne ve farların, s�lecekler�n, kl�manın çalışmasına kadar aslında 
çok c�dd� b�r şek�lde araca yardımcı olacak. Bununla b�rl�kte aracı kullananın konforunu 
artıracak b�r net�ce doğurmasını bekl�yoruz. Mesela, Kocael�'den Şanlıurfa'ya g�tt�ğ�m�z� 
düşünel�m. Val�z�m�z� Şanlıurfa'nın hava durumuna göre hazırlamamız lazım. Bununla �lg�l� 
b�lg�y� araçtan alab�leceğ�z. Muhtemel rotamız, tam 5 ayrı bölgeden ve 9 �lden geçecek. 
Bununla �lg�l� hava durumuna göre 'şuradan g�tme, şu rota daha uygun, şurada kar yağışı var' 
g�b� b�lg�ler� b�ze verecek."
 Pakdem�rl�, k�ş�n�n ne g�ymes� gerekt�ğ�ne �l�şk�n öner�ler�n dah� kullanıcıya 

sunulacağını b�ld�rd�.
 Pakdem�rl�, yerl� aracın h�kayes�ne değ�n�rken, tünel�n ucunda ışığın 
görüldüğünü, kend�s�n�n de potans�yel b�r TOGG müşter�s� adayı olarak heyecanla aracı 
yollarda görmey� bekled�ğ�n� �fade ett�.
 Türk�ye'n�n TOGG �le dünya devler�n�n henüz bulunmadığı b�r alanda öneml� b�r 
�n�s�yat�f aldığını bel�rten Pakdem�rl�, yerl� araçta katkısı olan herkese teşekkür ett�.
- Gürcan Karakaş
 TOGG Üst Yönet�c�s� (CEO) Gürcan Karakaş �se toplantıda yaptığı sunumda, 
TOGG'u "B�r otomob�lden daha fazlası", Geml�k Tes�sler�'n� de "B�r fabr�kadan fazlası" olarak 
tanımladıklarını anımsattı.
 TOGG çek�rdeğ� etrafında b�r mob�l�te ekos�stem� oluşturmak �ç�n yola 
çıktıklarını her fırsatta d�le get�rd�kler�n� bel�rten Karakaş, Meteoroloj� Genel Müdürlüğü �le 
yaptığı anlaşmanın da bu amaca g�den yolda atılmış öneml� adımlardan b�r� olduğunu d�le 
get�rd�.
 Söz konusu �ş b�rl�ğ� sayes�nde Meteoroloj� Genel Müdürlüğü'nün b�l�msel 
çalışmalarıyla elde ett�ğ� anlık ver�ler�n TOGG kullanıcıları �ç�n güvenl�k ve konfor sunan 
b�lg�ler hal�ne dönüşeceğ�ne d�kkat� çeken Karakaş, "Her şeyden önce anlık ve hassas ver�r�n�n 
önem� çok büyük. Bunun hem sürücüye hem araca faydaları var. Anında bulunduğu yerde en 
hassas ver�ye sah�p olması, özell�kle hedef rota boyunca yapılacak b�lg�lend�rmeler�n ötes�nde 
rotaların öner�lmes� güvenl�k açısından öneml�." ded�.
 Karakaş, şunları kaydett�: "Örneğ�n yağmur, kar, s�s ya da sel g�b� anlık ve lokal 
doğa olayları hemen araca ve sürücüye b�ld�r�l�p, rota değ�ş�kl�kler�, hız düzenlemeler� g�b� 
sürüş ve yol güvenl�ğ�n� artıran önlemler alınab�lecekt�r. Ya da hareket hal�ndek� TOGG 
araçlarından alınacak meteoroloj�k b�lg�ler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye g�decek olanlara 
anlık olarak �let�lerek �kl�msel değ�ş�klerden olumsuz olarak etk�lenmeler�n�n önü 
alınab�lecekt�r. Tedar�kç�ler�n dönüşmes�ne, startupların mob�l�te ekos�stem�ne dah�l olmasına 
�mkan veren TOGG, ver�y� konfor ve güvenl�ğe dönüştürme konusunda da ülkem�zde öncü 
oluyor."
- Meteoroloj� Genel Müdürü Coşkun
 Meteoroloj� Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, yerl� otomob�l�n akıllı 
yaşam platformuna sağlayacakları b�lg�lerle katma değer oluşturmayı hedefled�kler�n� 
bel�rterek, ülke sathına yayılmış 2 b�n 47 adet otomat�k meteoroloj�k gözlem �stasyonu 
aracılığıyla atmosfer� 24 saat �zled�kler�n� söyled�.
 Coşkun, "Vatandaşlarımız, yerl� otomob�l�m�zle seyahat ederken bulundukları 
yere en yakın noktadak� meteoroloj� gözlem �stasyonundan hava sıcaklığı, rüzgar yönü, rüzgar 
hızı ve yağış m�ktarına a�t b�lg�ler� araç b�lg� ekranlarından anlık göreb�lecekler." ded�.
 Seyahat planlaması yapılan güzergah boyunca b�rçok meteoroloj�k b�lg�ler �le 
hava tahm�n� b�lg�ler�ne ulaşılacağını d�le get�ren Coşkun, bu sayede yapılacak r�sk 
değerlend�rmes�yle sürüş konforuna katkı sunacaklarını anlattı.
-Meteoroloj�k ver� paylaşımı, yen� teknoloj� ve serv�sler�n önünü açacak
 Dünya çapında örnek teşk�l edecek olan bu anlaşmaya göre; TOGG'un akıllı 
yaşam platformu olarak adlandırılan elektron�k arab�r�m�ne, MGM tarafından sağlanacak 
gözlem, hava tahm�n�, kara yolları tahm�n s�stem� ve MeteoUyarı g�b� ürünler�n entegrasyonu 
sağlanacak. TOGG ve Meteoroloj� Genel Müdürlüğü arasındak� ver� paylaşımı, Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı'nın TOGG'u yetk�lend�rmes�yle gerçekleşecek. 
 Sürücüye Yönel�k Uygulamalar, Araç İç� Uygulamalar ve Araçtan Alınacak 
Sensör Ver�ler�n�n Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geç�r�lecek uygulamalar ve 
sağlanması hedeflenen katma değer sayes�nde yen� teknoloj� ve serv�sler�n gel�şt�r�lmes�n�n de 
önü açılacak.
 Anlaşma kapsamında; TOGG otomob�ller�nde yer alması planlanan hava tahm�n 
göster�m�, nav�gasyonda güvenl� rota hesaplama ve adapt�f menz�l hesabı �ç�n MGM'n�n 
ver�ler� kullanılması planlanırken, Meteoroloj� Genel Müdürlüğü tarafından gel�şt�r�len 
Karayolları Hava Tahm�n S�stem�'n�n (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu 
sağlanacak.
-MGM ve TOGG �ş b�rl�ğ� neler get�recek?
 Sürücüye Yönel�k Uygulamalar; Anlık hava durumu gözlemler�n göster�m�, 
Saatl�k tahm�nler�n sunumu ve meteoroloj�k uyarılar, Hedeftek� ve rota boyunca hava durumu 
b�lg�ler�n�n sunulması, Sürücüye hava durumuna göre rota öner�ler�, Güzergâh boyunca 
meteoroloj�k uyarılara göre r�sk değerlend�rmes� ve uygun kıyafet öner�ler� ve Araç şarj 
�stasyonlarında hava durumu ve tahm�n� sunumu �le sürücü b�lg�lend�rme s�stem�. 
 Araç İç� Uygulamalar; Sürüş rotası üzer�ndek� anlık ve tahm�n� meteoroloj�k 
durumun TOGG kullanıcıları �le paylaşılması, TOGG'a aktarılacak ver�ler sayes�nde aracın far, 
s�lecek, �kl�mlend�rme g�b� s�stemler�n güç tüket�mler�n�n opt�m�ze ed�lmes� ve Bataryadan 
beslenen ana tüket�c�ler�n, meteoroloj�k had�seler neden�yle �lave enerj� tüket�mler�n�n 
öngörülerek daha doğru menz�l tahm�n�ne katkıda bulunulması.
 Araçtan Alınacak Sensör Ver�ler�n�n Kullanımı; S�lecek, ABS, ESP, hız, s�s farı 
kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden ver�ler�n alınması, MGM ver� bankasına aktarılması ve 
ver�ler�n anlık durum b�lg�lend�rmeler�nde değerlend�r�lmes�. 
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Mahalle Muhtarlarından 

Odamıza Ziyaret...
İlçem�z Cumhur�yet Mahalles� Muhtarı Serkan Kepçel�, 
G.O.P. Mahalles� Muhtarı Dursun Temur, Osman Gaz� 
Mahalles� Muhtarı Mustafa Adıgüzel, M�mar S�nan 
Mahalles� Muhtarı Necmett�n Mengü ve Yunus Emre 
Mahalles� Muhtarı M.Duran Koçer Yönet�m Kurulu 
B a ş k a n ı m ı z  Ö m e r  Ç e n e s � z ' e  n e z a k e t  z � y a r e t � 
gerçekleşt�rd�ler. 

Z�yarette karşılıklı görüş alış ver�ş�nde bulunulurken 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z Muhtarlarımızın 
zor şartlar ve kısıtlı �mkanlarla fedakarca h�zmetler 
yürüttükler�n�  bel�r terek "Muhtarl ık müesseses�; 
kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın öneml� yapı 
taşlarından olup, yerel demokras�n�n örneğ� olan, 
devlet�m�z�n her mahalle ve köydek� kurumsal tems�lc�l�ğ�d�r. 
Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde 
devlet�m�z�n tüm kurumlarını tems�l etmekte ve halkımızla 
devlet kurumları arasında köprü vaz�fes� görmekted�r. 

Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı �mkanlarla 
fedakarca h�zmetler yürüttükler�n�n b�l�nc� �çer�s�nde, gerek 
m�llet� gerekse devlet� tems�l g�b� öneml� b�r görev� �fa eden 
muhtarlarımıza h�zmetler�nden dolayı şükranlarımı sunuyor 
ve naz�k z�yaret�n�z �ç�n ayrıca teşekkür ed�yorum" ded�.

Cumhur�yet Mahalles� Muhtarı Serkan Kepçel�, 
G.O.P. Mahalles� Muhtarı Dursun Temur, Osman Gaz� 
Mahalles� Muhtarı Mustafa Adıgüzel, M�mar S�nan 
Mahalles� Muhtarı Necmett�n Mengü ve Yunus Emre 
Mahalles� Muhtarı M.Duran Koçer'de Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z'e naz�k kabuller�nden dolayı 
teşekkür ederek başarılar d�led�ler. 

OKA Genel Sekreteri
İbrahim Ethem Şahin

Turhal OSB’ni Ziyaret Etti... 

Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı 
(OKA) Genel Sekreter� İbrah�m Ethem 
Şah�n beraber �nde Tokat  YDO İ l 
Koord�natörü Mehl�ka D�cle ve b�r�m 
uzmanları �le b�rl�kte Orta Karaden�z 
Kalkınma Ajansı (OKA)'nın sözleşme 
makamı olduğu "OSB'lerde Temel Üret�m 
Altyapısının İy�leşt�r�lmes�ne Yönel�k 
Küçük Ölçekl� Altyapı MDP" programı 
kapsamında "Turhal Organ�ze Sanay� 
Bölges�n�n Sosyal ve İdar� Altyapısının 
Güçlend�r�lmes�" başlıklı proje �le yapımı 
gerçekleşt�r�len kreş ve �dar� b�nada 
�ncelemelerde bulundular.

Ajanstan sağlanan madd� destek �le 
yapımı gerçekleşt�r�len b�na �le �lg�l� Yönet�m 
Kurulu Başkanımız ve Turhal OSB Yönet�m 
Kurulu Başkan Vek�l�  Ömer Çenes�z 
tarafından Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı 
(OKA) Genel Sekreter� İbrah�m Ethem Şah�n 
�le Tokat YDO İl Koord�natörü Mehl�ka D�cle 
ve b�r�m uzmanlarına  b�lg�ler ver�ld�.

Z�yarette ayrıca yapılması planlanan 
projeler ve çalışmalar hakkında karşılıklı 
görüş alış ver�ş�nde bulunuldu.   
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

69 Yaşında
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 69'uncu yaşını 
kutluyor. TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu açıklamasında, 
“Kurucularımızı ve emeğ� geçenler� saygı ve m�nnetle yad 
ed�yoruz. Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 
69 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türk�ye ve Güçlü 
Ekonom� �ç�n çalışmaya devam ed�yoruz” ded�. 
 15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe g�ren 6 Şubat 
1952'de �lk Genel Kurulu'nu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de 
organ seç�mler�n� tamamlayarak fi�len hayata geçt�ğ�n� hatırlatan 
H�sarcıklıoğlu, TOBB'un �lk Yönet�m Kurulu Üyeler�; Üzey�r 
Avunduk (Ankara T�caret ve Sanay� Odası), Vehb� Koç (Ankara 
T�caret ve Sanay� Odası), Feyz� Dural (Adana T�caret ve Sanay� 

Odası), İzzet Akosman (İstanbul T�caret ve Sanay� Odası), Şükrü 
Ker�mzade (İstanbul T�caret ve Sanay� Odası), Selahatt�n Sanver 
(İzm�r T�caret Odası), Osman K�bar (İzm�r Sanay� Odası), Haydar 
Dündar (İzm�r T�caret Borsası) ve Az�z Zeyt�noğlu'nu (Esk�şeh�r 
T�caret ve Sanay� Odası) şükranla andı.
 H�sarcıklıoğlu, “7 Şubat 1952 �lk toplantısını yapan 
TOBB Yönet�m Kurulu'nda Yönet�m Kurulu Başkanlığı'na Üzey�r 
Avunduk, Başkan Vek�ll�ğ�ne Şükrü Ker�mzade ve Muhas�p 
Üyel�ğe Vehb� Koç seç�ld�. Kurucularımızı ve emeğ� geçenler� 
saygıyla ve m�nnetle yad ed�yoruz. Dünden bugüne emeğ� geçen 
herkesten Allah razı olsun” �fades�n� kullandı.

Ocak 2021'de onaylanan 
Yerli Malı Belgesi Ocak 2020'ye göre %10,3 arttı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� uyarınca Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tar�hl� ve 29118 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�ren Yerl� Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından Ocak 2021'de 1.464 
adet Yerl� Malı Belges� onaylandı. 
 Ocak 2021'de s�stemde akt�f halde 1.427 Yerl� Malı Belges� bulunuyor. Akt�f 
durumdak� 1.427 belgen�n 900'ü yüksek ve orta-yüksek teknoloj� düzey�nde, 527's� orta-düşük 
ve düşük teknoloj� düzey�nde.
 Ocak ayında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 391'� İstanbul'da, 226'sı Ankara'da, 
186'sı İzm�r'de, 90'ı Tek�rdağ'da, 88'� Adana'da, 62's� Konya'da, 45'� Antalya'da,  41'� 
Kocael�'nde, 35'� Bursa'da, 24'ü Sakarya'da, düzenlend�.
 Ocak 2021'de Ocak 2020'ye (137) göre %10,3 oranında b�r artış �le 1.464 Yerl� Malı 
Belges� onaylandı. TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� Akt�f Yerl� Malı Belgeler�n�n 

toplam sayısı 15.532 olarak bel�rlend�. 
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO


