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ODAMIZ VE TURHAL BİLİM &İNOVASYON OKULLARI
ARASINDA İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI... 
Odamız �le Turhal B�l�m & İnovasyon Okulları arasında oda üyeler�n�n vel�s� olduğu öğrenc�lere 
�nd�r�m yapılmasına yönel�k protokol �mzalandı. Protokol �le Turhal T�caret ve Sanay� Odası 
üyeler� vel�s� olduğu öğrenc�lere Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu L�ses� ve Fen L�ses�'nde 
yaptıracakları yen� kayıtlar �ç�n 2020-2021 ve 2021-2022 eğ�t�m ve öğret�m dönemler�ne a�t M�ll� 
Eğ�t�m Mevzuatı çerçeves�nde �lan ett�ğ� yen� kayıt ücretler� üzer�nden yüzde 15 �nd�r�m 
uygulanacak. S2S3

OKA tarafından �lan ed�len 2020 Yılı Katma Değerl� Üret�m Altyapısının Gel�şt�r�lmes� Mal� Destek Programı'nın 
sonuçları açıklandı.Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat �ller�n� kapsayan TR83 Bölges�'ndek� organ�ze sanay� bölgeler�nde 
h�zmet kal�tes�n�n artırılarak OSB'lerde faal�yet gösteren �şletmeler�n kaynak ver�ml�l�kler�n�n ve OSB'ler�n yatırım 
caz�bes�n�n artırılması amacıyla �lan ed�len programın değerlend�rme sürec� sona erd�. 23 M�lyon TL Bütçes� olan Katma 
Değerl� Üret�m Altyapısının Gel�şt�r�lmes� Mal� Destek Programda Tokat OSB D�j�tal Altyapı Projes� 1.457.171,28, 
N�ksar OSB Evsel Atıksu Yen�leneb�l�r Enerj� Destekl� Arıtma S�stem� Projes� 1.854.399,28, Turhal OSB Atık 

Su Arıtma Tes�s� Projes� 1.852.112,72, Z�le OSB Su Alt Yapısını İy�leşt�rme ve Gel�şt�rme Projes�: 738.064,07 
olmak üzere; toplam 5 m�lyon 901 b�n 747,35 TL bütçe desteğ� alındı. S2S4

TOBB ve V�sa, pandem� dönem�nde küçük �şletmeler�n 
faal�yetler�ne devam etmeler�n� desteklemek üzere yen� b�r 
kampanya başlattı. “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” 
sloganı �le hayat bulan kampanya, tüket�c�ler� �ht�yaçlarını 
küçük �şletmelerden karşılamaya davet ed�yor.    S2S3

TOBB ve AFAD’dan
Eğitim İş Birliği

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) - AFAD Eğ�t�m 
İşb�rl�ğ� Protokolü, İç�şler� 
Bakanı Süleyman Soylu ve 
T O B B  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H � sa rc ık l ıoğ lu  t a ra f ından 
�mzalandı. TOBB Başkanı R�fat 
H � s a r c ı k l ı o ğ l u ,  b u r a d a k � 
konuşmasında, özell�kle yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını 
dönem�nde sahada yaşanan pek 
çok sıkıntıyı çözme konusundak� 
yardımları ve Türk�ye'n�n terörle 
m ü c a d e l e s � n d e  v e r d � ğ � 
emekler�nden dolayı Bakan 
Soylu'ya teşekkür ett�. S2S5

TÜKETİCİLER DE SANAL ORTAMI SEVDİ 

TOBB VE VİSA “BİR ALIŞVERİŞ İLE ÇOK ŞEY FARK EDER”
 KAMPANYASINI BAŞLATTI...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, TOBB, Hab�tat ve GEN Türk�ye �şb�rl�ğ�nde 13. Geleceğ�n 
Gücü G�r�ş�mc�ler (g3) Forumu'na v�deo konferans yöntem� �le katıldı. 
 G�r�ş�mc�l�ğ�n ve oyun sektörünün önem�ne değ�nen H�sarcıklıoğlu, pandem�n�n sıkıntılarının yanı sıra e-t�caret g�b� yen� 
fırsatlar get�rd�ğ�n� anlattı. H�sarcıklıoğlu, bu yüzyılda küresel arenada ekonom�k olarak var olmanın en öneml� şartının, g�r�ş�mc� b�r ülke 
ve g�r�ş�mc�l�k olduğunu söyled�. Oyun sektörünün önem�ne vurgu yapan H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n �lk Un�corn'unun oyun sektörü 
alanından çıktığına d�kkat çekt�. S2S2
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TÜKETİCİLER DE SANAL ORTAMI SEVDİ 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, TOBB, Hab�tat ve GEN Türk�ye �şb�rl�ğ�nde 13. Geleceğ�n 
Gücü G�r�ş�mc�ler (g3) Forumu'na v�deo konferans yöntem� �le katıldı. 
 G�r�ş�mc�l�ğ�n ve oyun sektörünün önem�ne değ�nen 
H�sarcıklıoğlu, pandem�n�n sıkıntılarının yanı sıra e-t�caret g�b� yen� 
fırsatlar get�rd�ğ�n� anlattı. H�sarcıklıoğlu, bu yüzyılda küresel arenada 
ekonom�k olarak var olmanın en öneml� şartının, g�r�ş�mc� b�r ülke ve 
g�r�ş�mc�l�k olduğunu söyled�. Oyun sektörünün önem�ne vurgu yapan 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n �lk Un�corn'unun oyun sektörü alanından 
çıktığına d�kkat çekt�. 
  Pandem� sürec�nde on yıllar sürecek teknoloj�k dönüşümü, 
dünya olarak 1 senede yaşandığını kaydeden H�sarcıklıoğlu, “D�j�talleşme 
ve e-t�caret, tüm dünyada öne çıktı. Ve tüm bunları, yen� nes�l g�r�ş�mc�ler 
başardı. Bakın geçenlerde yabancı basında �lg�nç b�r yazı okudum. Buna 
göre, d�j�tal medyanın, reklam pastasındak� payı, yüzde 51'� geçm�ş. Yan�, 
hem görsel, hem de yazılı, tüm geleneksel medyayı geçm�ş. Reklam 
pastasının nasıl dağıldığı çok öneml�. Z�ra orası, tüket�c� davranışlarının da 
aynası. Demek k� tüket�c�ler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç 
artarak sürmekte” ded�.
 Üret�c�ler�n ve g�r�ş�mc�ler�n de orada olması gerekt�ğ�n� 
vurgulayan H�sarcıklıoğlu, “Bu yüzden en başta s�zler, �ş�n�z�, muhakkak 
d�j�tal ortama taşımalısınız. Sadece e-t�caret olarak değ�l, müşter� 
�l�şk�ler�nden, reklam ve pazarlamaya kadar d�j�tal de olmalısınız. Henüz 
yıllık ver�ler çıkmadı ama ülkem�zde e-t�caret hacm�, geçen yılın �lk 6 
ayında yüzde 64 arttı. Yan� geleneksel t�caretten neredeyse 4 kat daha hızlı 
büyümüş durumda. Esk�den e-t�caret�n genel t�caret �ç�ndek� oranı yüzde 8 
�d�. Ş�md�lerdeyse bu oran yüzde 14'lere ulaştı ve daha da büyümeye devam 
ed�yor. Dünyaya baktığımızda da, hızla büyüyen ş�rketler�n tamamı, e-
t�caret yolunu seç�yor. Cov�d-19 sonrasında da bu alana yönel�m, hız 
kesmeden sürüyor. İnternetten alışver�ş yapmaya başlayan tüket�c� �ç�n e-
t�caret b�r alışkanlık hal�ne gel�yor. O halde, ürün ve h�zmetler� d�j�tal 
ortama taşımak zorundayız. İşte bu nedenle, TOBB olarak, özel sektörün 
d�j�talleşmes�n� ve yen� nes�l g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�n� hedefl�yoruz ve 
bunun �ç�n çalışıyoruz” d�ye konuştu. 
 TOBB olarak Türk�ye'de, yurt dışındak� g�r�ş�mler� sadece 
�zleyen değ�l, dünyaya açılan g�r�ş�mlere ev sah�pl�ğ� yapan b�r ekos�stem 
kurulmasını arzu ett�kler�n� bel�rten H�sarcıklıoğlu, “G�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n�n parçası olan b�reyler yet�şt�ren, bu g�r�ş�mc�ler� destekleyen 
ve yen�l�kç� b�r kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan b�r Türk�ye hayal 
ed�yoruz. Z�ra bu yüzyılda, küresel arenada var olmanın en öneml� şartının, 
g�r�ş�mc�l�k ve g�r�ş�mc� ülke olmak, şekl�nde görüyoruz. Bu v�zyonla 
hareket ederek, yıl sonuna kadar yen� nes�l g�r�ş�mc�l�k alanlarına yönel�k 
onl�ne etk�nl�klere devam ed�yoruz. G�r�ş�m Sermayes� Mecl�s�m�z�n 
bünyes�nde, ülkem�z�n en büyük g�r�ş�m sermayeler� bulunuyor. Mecl�s 
Başkanımız Göktek�n bey�n l�derl�ğ�nde, g�r�ş�mc�ler�m�z� b�r araya 
get�r�yoruz” �fadeler�n� kullandı. 
 H�sarcıklıoğlu, yen�l�kç� fik�rler�yle oyun dünyasına katkı 
sınman �steyen g�r�ş�mc�ler�n, devlet destekler�nden ve teşv�kler�nden 
yararlanab�lmes� konusunda G�r�ş�mc� kurulları  vasıtasıyla 
b�lg�lend�rmeler yaptıklarını bel�rterek, oyun sektörünün sorunlarını, 
Yazılım Sektör Mecl�s�m�z ve Kreat�f Endüstr�ler Sektör Mecl�s� 
vasıtasıyla d�le get�rd�kler�n� söyled�. 

 Oyun konusunun g�derek daha öneml� hale geld�ğ�n� anlatan 
H�sarcıklıoğlu, “Ülkem�z�n �lk un�corn'unun buradan çıkmasını da, genç 
g�r�ş�mc�ler�m�z�n büyük b�r başarı h�kayes� olarak kabul ed�yor ve onlarla 
gurur duyuyoruz. G3 forumunun da bu konuyu, ana gündem olarak 
bel�rlemes�n�, çok doğru ve yer�nde buluyoruz” ded�.  
 H�sarcıklıoğlu, mob�l oyun sektörü pazarının büyüklüğünün 175 
m�lyar dolara ulaştığını hatırlatarak, “Dünyanın en çok �nd�r�len 
uygulamaları �çer�s�nde mob�l oyunlar b�r�nc� sırada yer aldı. Türk�ye 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�nde de, en çok yen� g�r�ş�m kurulan sektör, en fazla 
yatırım alan sektör, oyun sektörü oldu. Pek çoğumuz, korona v�rüs �le 
sadece uzaktan alışver�ş�, uzaktan eğ�t�m� ve uzaktan konferansı 
öğrenmekle kalmadı, b�r de uzaktan spor yan� e-sports karşılaşmalarının 
farkına vardı. Esasında E-spor da b�r nev� g�r�ş�mc�l�k ve yüz m�lyonlarca 
kullanıcısı ve tak�pç�s� bulunuyor. Ol�mp�yatların düşen �zlenme oranlarını 
yükseltmek ve özell�kle M�lenyum ve Z-kuşaklarının oyunlara �lg�s�n� 
canlı tutmak �ç�n, ol�mp�yat gündem�n� yen�l�yor. Bu kapsamda E-spor 
müsabakalarının da oyunlara dâh�l ed�lmes�n� düşünülüyor. Amer�ka'da 50 
okulda e-spor takımı bulunuyor ve 2024 Par�s Ol�mp�yatları'na 
hazırlanıyorlar. B�z de 2018 yılında Spor Bakanlığı altında E-Spor 
Federasyonu kurulmuş durumda. Yalnız burada d�kkat etmem�z gereken 
b�r konu var. S�zce n�ye? Türk�ye'n�n �lk Un�corn'u oyun platformu 
alanından çıktı? Devlet bu alanda ne düzenlemelerle ne de müzakerelerle 
h�ç faal�yet göstermed�ğ� �ç�n elbette. Ben�m gördüğüm devlet gölge 
etmey�nce g�r�ş�mc� rahat ed�yor ve bu topraklarda da Un�corn çıkab�l�yor. 
Ayrıca b�l�yorsunuz kamu her zaman kamu mal�yes� açısından olaylara 
bakıyor. O yüzden tüm g�r�ş�mc�ler�m�ze kamunun bürokrat�k 
z�hn�yet�nden uzak şek�lde çalışmalarını sürdürmeler�n� d�l�yorum. Kadın 
ve Genç G�r�ş�mc� Kurullarımız her zaman yanınızda olacak, onlara katılın. 
G�r�ş�m Sermayes� Mecl�s�m�zle, yan� Göktek�n Bey �le yakın çalışın, daha 
fazla �şb�rl�ğ� �çer�s�nde bulunun. Tüm bu yen�l�kç� sektörlere, oyun, 
yazılım, yapay zeka, blokcha�n g�b� alanlara daha çok yatırım çekel�m, 
buradan yen� g�r�ş�mc�ler ve başarı h�kayeler� çıkaralım” şekl�nde konuştu.
- "Türk�ye mob�l oyun pazarının en öneml� aktörler� arasında"
 Geleceğ�n Gücü G�r�ş�mc�ler Forumu Başkanı Gülden Yılmaz da 
salgında pek çok yen� g�r�ş�m�n �ş dünyasına hızlı g�r�ş yaptığına d�kkat� 
çekt�.   Yılmaz, bu dönemde öneml� büyüme kayded�len alanlardan 
b�r�n�n de d�j�tal oyun sektörü olduğunu bel�rterek, "D�j�tal oyun 
sektörünün yatırımcıların en çok �lg� gösterd�ğ� alanlardan b�r�. Türk�ye 
mob�l oyun pazarının en öneml� aktörler� arasında yer alıyor. Yen� 
g�r�ş�mlerle bu potans�yel�n daha da büyüyeceğ�ne �nancım tam." ded�.
- "Türk�ye'dek� g�r�ş�mc�l�k ekos�stem� gel�şt�kçe yatırım olanakları 
artacak"
 Hab�tat Derneğ� Başkanı Seza� Hazır da Türk�ye'dek� 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem� gel�şt�kçe yatırım olanaklarının daha da artacağını 
d�le get�rerek, "Türk oyun sektöründek� gel�şmeler� memnun�yetle tak�p 
ed�yor ve bu sektördek� g�r�ş�mc�lere olan �nancımızı ve desteğ�m�z� 
y�nel�yoruz." d�ye konuştu. A ç ı l ı ş  k o n u ş m a l a r ı n ı n  a r d ı n d a n , 
"G�r�ş�mc�l�ğ�n Gücü" ve "Oyun Sektörü ve Yatırım Dünyası" başlıklı 
panellere geç�ld�. G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 
"�nterakt�f yuvarlak masa toplantıları" bu kez d�j�tal ortamlarda 
gerçekleşt�r�lecek. Bu çerçevede g�r�ş�mc� ve g�r�ş�mc� adayları �ş 
dünyasının önde gelen �s�mler� �le d�j�tal odalarda buluşacak.         
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TOBB ve V�sa, pandem� dönem�nde küçük �şletmeler�n 
faal�yetler�ne devam etmeler�n� desteklemek üzere yen� b�r 
kampanya başlattı. “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” 
sloganı �le hayat bulan kampanya, tüket�c�ler� �ht�yaçlarını 
küçük �şletmelerden karşılamaya davet ed�yor. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ve V�sa, 
ekonom�n�n belkem�ğ� KOBİ'ler�n %99'unu oluşturan küçük 
�şletmeler� pandem� sürec�nde desteklemek üzere “B�r 
Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını başlattığını 
duyurdu. Kampanyanın amacı, ülke genel�nde tüket�c�lere 
çağrıda bulunarak herkes� �ht�yaçlarını yaşadıkları bölgedek� 
yerel küçük �şletmelerden karşılamaya teşv�k etmek. 

-Pandem� �le değ�şen koşullar küçük �şletmeler� etk�l�yor

Tüm dünyada ve Türk�ye'de küçük �şletmeler, pandem�yle 
oluşan yen� koşullar altında faal�yetler�n� sürdürmeye 
çalışırken, aynı zamanda faal�yetler�n� onl�ne ortama taşıma ve 
d�j�tal ödeme kabul etme zorunluluğu �le karşı karşıya kaldı. 
V�sa tarafından gerçekleşt�r�len Avrupa'da KOBİ'ler 
araştırması, küçük �şletmeler�n yüzde 65'�n�n ş�rketler�n�n 
geleceğ� konusunda end�şeler�n� ortaya koyuyor. 

-Küçük �şletmeler�n tüket�c�n�n hayatında yer� büyük 

V�sa'nın gerçekleşt�rd�ğ� b�r başka araştırmaya göre �se 
tüket�c�ler, alışver�şler�n� kend� mahalleler�ndek� küçük 
�şletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından 
olumlu karşılıyor ve destekl�yorlar. Araştırmaya katılanlar, 
mahalleler�ndek� küçük �şletme çalışanlarını arkadaş ya da 
a�leden b�r� g�b� görme eğ�l�m�nde olduklarını d�le get�r�rken, 
bu �şletmelerden alışver�ş yapmanın kend�ler�n� yaşadıkları 
bölgeye daha da bağladığını �fade ed�yorlar.

“Yaptığımız alışver�şle küçük �şletmelere destek olalım”

KOBİ'ler�n ülke ekonom�s�n�n bel kem�ğ� olduğunu 
vurgulayan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu kampanya �le �lg�l� olarak “Ekonom�de 
COVID-19 pandem�s�nden en çok etk�lenenler küçük 
�şletmeler oldu. Pandem�n�n başlangıcından bu yana ya kapalı 
kaldılar, ya da tam kapas�teyle çalışamadılar. Bu durum 
masraflarını karşılayamamalarına, finansmana er�ş�mde 
zorluk çekmeler�ne, tedar�k z�nc�rler�nde �se aksamalara yol 
açtı. Ş�md� �se kontrollü normalleşme dönem�yle ekonom�de 
b�r canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en öneml� kaynağı 
�se tüket�c� harcamaları. Bu harcamaları doğru kanal�ze 
etmem�z hal�nde ekonom�k toparlanmayı çok daha hızlı 

sağlayacağımıza �nanıyorum. Burada da küçük �şletmeler 
büyük rol oynuyor. Küçük �şletmeler, KOBİ'ler ülke 
ekonom�m�z�n bel kem�ğ�, �st�hdamın can damarları. 
Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüket�c�ler olarak küçük 
�şletmelere destek olmamız, ekonom�n�n daha hızlı 
toparlanmasını, küçük �şletmeler�n faal�yetler�ne kaldıkları 
yerden devam etmeler�n�, tedar�k ve değer z�nc�rler�n�n de 
tekrar sağlıklı b�r şek�lde �şlemes�n� sağlayacak. İşte bu 
kapsamda TOBB ve V�sa olarak “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark 
Eder” kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanya �le tüket�c�ler�n 
yaptıkları alışver�şle küçük �şletmelere destek olab�lecekler�n� 
vurgulamak, yapılacak b�r alışver�ş�n küçük �şletmeler 
nezd�nde çok öneml� olduğunu �fade etmek �st�yoruz. Küçük 
�şletmeler�n sesler� h�ç b�tmes�n, hayatlarımızdak� yerler� h�ç 
eks�lmes�n �st�yoruz ve tüm herkes� bu kampanyaya destek 
vermeye davet ed�yoruz” ded�.

-“Küçük �şletmeler�n ses� h�ç eks�lmes�n”

“B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını 
değerlend�ren V�sa Türk�ye Genel Müdürü Merve Tezel; 
“Küçük �şletmeler ekonom�k hayatımızı olduğu kadar, 
toplumsal hayatımızı da zeng�nleşt�r�yor.  V�sa olarak dünyada 
olduğu g�b� ülkem�zde de bu �şletmeler�n faal�yetler�n� sağlıklı 
b�ç�mde sürdüreb�lmeler�ne çok önem ver�yoruz. Pandem�n�n 
başından �t�baren İş�m� Yöneteb�l�yorum projem�zle küçük 
�şletmelere, �şler�n� onl�ne ortama taşımalarına yardımcı 
olmayı ve elektron�k ödemeler� kabul etmeler�ne destek 
vermey� sürdürdük. Ş�md� de, V�sa'nın Avrupa'da 3 yıldır 
yürütmekte olduğu “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” 
kampanyasını TOBB �ş b�rl�ğ�yle ülkem�zde hayata geç�rerek 
küçük �şletmelerden alışver�ş yapmanın ekonom�m�ze ve 
toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı 
hedefl�yoruz.  Bu çağrımız �le 'küçük �şletmeler�n sesler� h�ç 
b�tmes�n, hayatlarımızdak� yerler� h�ç eks�lmes�n' d�yoruz” 
açıklamasında bulundu.   

-Kampanya film�nde �şletmeler�n gerçek sah�p ve 
çalışanları rol aldı 

V�sa “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” çağrısını daha gen�ş 
k�tlelere ulaştırmak �ç�n b�r reklam film�ne de �mza attı. 
Profesyonel oyuncular yer�ne gerçek küçük �şletme sah�p ve 
çalışanlarının rol aldığı filmde, hep�m�z�n yakından tanıdığı, 
manav, kuruyem�şç�, terz�, ç�çekç�, kahvec�, lostracı, dönerc� 
g�b� çeş�tl� �ş kollarının z�h�nler�m�ze kazınmış olan çalışma 
sesler� yankılanıyor. 

TOBB ve Visa Küçük İşletmeleri Desteklemek Üzere 
“Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” 

Kampanyasını Başlattı...
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KAO  tarafından �lan ed�len 2020 Yılı Katma Değerl� Üret�m 
Altyapısının Gel�şt�r�lmes� Mal� Destek Programı'nın 
sonuçları açıklandı.Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat 

�ller�n� kapsayan TR83 Bölges�'ndek� organ�ze sanay� bölgeler�nde 
h�zmet kal�tes�n�n artırılarak OSB'lerde faal�yet gösteren �şletmeler�n 
kaynak ver�ml�l�kler�n�n ve OSB'ler�n yatırım caz�bes�n�n artırılması 
amacıyla �lan ed�len programın değerlend�rme sürec� sona erd�.

 T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü koord�nasyonunda faal�yetler�n� yürüten 
Ajansımız, toplam 23 M�lyon TL Bütçes� olan Katma Değerl� Üret�m 
Altyapısının Gel�şt�r�lmes� Mal� Destek Programı'nı 30.09.2020 
tar�h�nde �lan etm�şt�.

 29 Ocak 2021 tar�h�nde başvuru sürec� sona eren proje tekl�f 
çağrısı �ç�n Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan 19 proje başvurusu 
sunuldu. İdar�, tekn�k ve mal� değerlend�rme süreçler�nden geçen 
aday projeler�n değerlend�rme süreçler� tamamlanarak başarılı 
bulunan projeler, 23 Mart 2021 tar�h�nde gerçekleşt�r�len Yönet�m 
Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyuruldu. Bölgeden 
toplam 15 proje destek almaya hak kazandı.

 Tokat Val�l�ğ� koord�nes�nde, İl Özel İdares�, B�l�m ve Sanay� 
Müdürlüğü, OSB Müdürlükler� tarafından hazırlanarak OKA'ya 
sunulan, Tokat OSB D�j�tal Altyapı Projes� 1.457.171,28, N�ksar 
OSB Evsel Atıksu Yen�leneb�l�r Enerj� Destekl� Arıtma S�stem� 
Projes� 1.854.399,28, Turhal OSB Atık Su Arıtma Tes�s� Projes� 
1.852.112,72, Z�le OSB Su Alt Yapısını İy�leşt�rme ve Gel�şt�rme 
Projes�: 738.064,07 olmak üzere; toplam 5 m�lyon 901 b�n 747,35 TL 
bütçe desteğ� alındı.

 Akdağ'ın Z�rves�nden Kazova'ya Kırsal Tur�zm Rotası 
(Ballıca Mağarası) Güdümlü Projes� �se 6 m�lyon 383 b�n 140 TL 
destek aldı. Böylece 5 projeye, toplam 12 m�lyon 284 b�n 888 TL 
bütçe desteğ� sağlanmış oldu.

Odamız �le Turhal B�l�m & İnovasyon Okulları 
arasında oda üyeler�n�n vel�s� olduğu öğrenc�lere 
�nd�r�m yapılmasına yönel�k protokol �mzalandı. 
Protokol �le Turhal T�caret ve Sanay� Odası üyeler� 
vel�s� olduğu öğrenc�lere Anaokulu, İlkokul, 
Ortaokul, Anadolu L�ses� ve Fen L�ses�'nde 
yaptıracakları yen� kayıtlar �ç�n 2020-2021 ve 2021-
2022 eğ�t�m ve öğret�m dönemler�ne a�t M�ll� Eğ�t�m 
Mevzuatı çerçeves�nde �lan ett�ğ� yen� kayıt ücretler� 
üzer�nden yüzde 15 �nd�r�m uygulanacak.
 Kayıt talepler� kayıt yaptırılmak �stenen 
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu L�ses� ve Fen 
L�ses� kontenjanları esas alınmak kaydıyla 
değerlend�r�lecek.
 Oda üyeler� kayıt esnasında Turhal T�caret 
ve Sanay� Odasına üye olduklarına �l�şk�n belgey� 
Turhal B�l�m & İnovasyon Okulu yönet�me sunarak 
�nd�r�mden yararlanab�lecek.

OKA 2020 YILI MALİ DESTEK

PROGRAMI SONUÇLARI 
AÇIKLANDI... 

ODAMIZ VE TURHAL 
BİLİM &İNOVASYON 

OKULLARI ARASINDA
 İNDİRİM PROTOKOLÜ 

İMZALANDI... 

Esnafın ve sanatkârların
Kredilerine Yapılandırma

 İmkanı 
Daha önce borçları yapılandırılan ve 
taks�tler� devam eden esnafın borcunun 
kalan taks�tler� fa�zs�z 6 ay süreyle ötelend�.
T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tw�tter 
h e s a b ı n d a n  y a p t ı ğ ı  a ç ı k l a m a d a , 
"Pandem�yle mücadele ed�len bu zor 
günlerde, daha önce borcu yapılandırılan 
ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan 
faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kred� 
ve Kefalet Kooperat�fler� ortağı esnaf ve 
sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla 
yen� b�r kolaylık hayata geç�r�ld�" ded�.

Pekcan açıklamasında şunları kaydett�;
TESKOMB kefalet� �le Halk Bankası 
kaynaklarından kullandırılan kred�lerde 
T E S K O M B ’ u n  a l a c a ğ ı  g e c � k m e 
fa�zler�nden vazgeç�lerek ve anapara 
borçlarına 18 ay taks�tlend�rme �mkânı 
sunularak yen� b�r borç yapılandırılması 18 
Mart 2021 tar�h� �t�barıyla başlatıldı.
 Yen� yapılandırmayla daha önce 
borçları yapılandırılan ve taks�tler� devam 
edenler�n de kalan taks�tler� fa�zs�z 6 ay 
süreyle ötelend�. Esnaf ve sanatkârlarımıza 
hayırlı olmasını d�l�yor, emeğ� geçen 
herkese teşekkür ed�yorum.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) - AFAD Eğ�t�m İşb�rl�ğ� Protokolü, İç�şler� Bakanı 
Süleyman Soylu ve TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu tarafından �mzalandı. 
 TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, özell�kle yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını dönem�nde sahada yaşanan pek çok sıkıntıyı çözme 
konusundak� yardımları ve Türk�ye'n�n terörle mücadeles�nde verd�ğ� emekler�nden dolayı 
Bakan Soylu'ya teşekkür ett�.
 Türk�ye'n�n yaşadığı her türlü afete hemen müdahale eden AFAD'ın, gurur 
duydukları b�r kurum hal�ne geld�ğ�n� �fade eden H�sarcıklıoğlu, bunun en somut örnekler�n� 
İzm�r ve Elazığ-Malatya depremler�nde gördükler�n� söyled�.
 H�sarcıklıoğlu, afetlerde ülke olarak el ele vererek, �ht�yaç sah�pler�ne b�rl�kte 
yardım el�n� uzattıklarını bel�rterek, "Bundan önce olduğu g�b� bundan sonra da ülkem�z�n 
başına gelecek her türlü afette İç�şler� Bakanlığımız ve AFAD �ş b�rl�ğ�nde, TOBB ve oda-borsa 
cam�ası olarak üzer�m�ze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğ�z." d�ye konuştu.
 Türk�ye'n�n 2020'de tüm dünyada olduğu g�b� salgınla mücadele ederken, b�r 
yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ g�b� doğal afetlerle mücadele ett�ğ�ne d�kkat� 
çeken H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
 "Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, ekonom�n�n büyümes�n�, ülken�n 
kalkınmasını, b�reyler�n gel�r dağılımını etk�l�yor. Herhang� b�r afet durumunda üret�m�n ve 
t�caret�n en az sev�yede etk�lenmes� �ç�n, �şletmeler�n de afetlere karşı hazır olması gerek�yor. İş 
dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türk�ye ekonom�s�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ� o denl� 
kuvvetl� olacaktır. İşte bu sebeple �şletmeler� afetlere hazırlama sürec�nde TOBB ve oda-
borsalar olarak kend�m�zde sorumluluk h�ssed�yoruz. Bu yüzdend�r k� oda-borsalar hem 
kend�ler� hem de üyeler� olan �şletmeler �ç�n afetlere karşı en �y� şek�lde hazır olmalıdır. Oda-
borsaların afetlere karşı ne kadar hazır olduğunun tesp�t ed�lmes� �ç�n geçt�ğ�m�z ay Afetlere 
Hazırlık Anket� uyguladık. Anket sonuçlarına göre yol har�tamızı bel�rled�k. Başta deprem 
olmak üzere, �lk etapta ülkem�zde sıkça görülen afetlere yönel�k olarak afetler�n önces�, afet 
sırasında ve sonrasında yapılacaklar üzer�ne planlarımızı yaptık. Üye �şletmelere afetlere 
hazırlık, dayanıklılık ve �ş sürekl�l�kler�n� gel�şt�rmeler�ne yönel�k farkındalık eğ�t�mler� 
düzenled�k."
- "Afetlere karşı KOBİ'ler�m�z� daha b�l�nçl� ve hazır hale get�receğ�z"
 H�sarcıklıoğlu, TOBB bünyes�nde oda-borsalar ve üye �şletmelere yönel�k, afetler 
konusunda farkındalığı artırmak ve gerekl� çalışmalara ac�len başlamak amacıyla, "Deprem-
Afet Çalışma Grubu" kurduklarını b�ld�rd�.
 Üyeler�n� afetlere karşı hazırlamak �ç�n Google/İdema �le "Sağlam KOBİ" 
projes�n� başlattıklarını bel�rten H�sarcıklıoğlu, "Sağlam KOBİ projes�yle üye �şletmeler� 
afetlere karşı hazır hale get�r�yoruz. Bu kapsamda 2020 yılı �ç�nde üye �şletmelere yönel�k pek 
çok b�lg�lend�rme web�narı düzenled�k. Bu ves�leyle, afetlere karşı hazırlıklı olmak �ç�n, �ş 
dünyasının DASK zorunlu deprem, yangın, sel, d�ğer doğal afetler ve genel zararlar g�b� 
s�gortalarını yaptırmaları gerekt�ğ�n� önemle hatırlatmak �ster�m. Y�ne bu kapsamda 
üyeler�m�z�n ac�l durum eylem planlarını hazırlamalarını da çok öneml� görüyoruz." 
değerlend�rmes�nde bulundu. 
 Doğal afetler�n önüne geçmen�n mümkün olmadığını ancak  yaşanan can ve mal 
kayıplarının azaltılmasının sağlanab�leceğ�n� �fade eden H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:
 "Dolayısıyla bu konuda, hükümet�m�z�n b�zlere l�derl�k etmes�ne �ht�yaç 
duyuyoruz. 2021 Türk�ye Afet Eğ�t�m Yılını bu açıdan çok değerl� b�r adım olarak görüyorum. 
Bakın sadece 2020'n�n �lk yarısında tüm dünyada 207 küresel doğal afet kayded�ld�. Tüm 
bunlar, küresel ölçekte 75 m�lyar dolar değer�nde ekonom�k kayba neden oldu. Bu sadece 6 
aylık durumun özet� ve pandem� buna dah�l değ�l. 2000-2019 yılları arasındak� 20 yılda, afet 
kaynaklı yıllık ortalama ölüm sayısının 40 b�n, yıllık ortalama ekonom�k kayıpsa 100 m�lyar 
doların üzer�nde. En ölümcül doğal felaketse, toplam ölümler�n yüzde 60'ına neden olan sel 
baskınları." 
 Türk�ye'de son yıllarda doğal afetler�n neden olduğu ekonom�k kayıpların 
telafis�ne yönel�k pek çok öneml� adım atıldığını bel�rten H�sarcıklıoğlu, deprem neden�yle 
oluşan mağdur�yetler� g�dermek amacıyla Doğal Afet S�gortalar Kurumunun oluşturulduğunu 
d�le get�rd�. 
 H�sarcıklıoğlu, bugün AFAD koord�nasyonunda, afet ve ac�l durum 
farkındalığının artırılarak, afet r�skler�n�n azaltılmasını amaçlayan, yen� b�r �ş b�rl�ğ� 
başlattıklarını bel�rterek, sözler�n� şöyle tamamladı:
 "Bu kapsamda, 81 �l ve 160 �lçedek� oda ve borsalarımız aracılığıyla, �ş dünyamıza 
yönel�k hazırlık çalışmaları gerçekleşt�receğ�z. Bu çalışmaları 2021 yılı boyunca sürecek 
şek�lde planladık. Afetlere karşı KOBİ'ler�m�z� daha b�l�nçl� ve hazır hale get�receğ�z. 
Eks�kl�kler var, bunları g�dermeler� �ç�n de rehberl�k yapacağız. Böylece, afetlerden dolayı 
yaşanab�lecek üret�m ya da t�caret kaybını en aza �nd�receğ�z hem KOBİ'ler�m�z� hem de 

çalışanlarımızı koruyacağız. Böylel�kle de ülkem�z�n üret�m ve rekabet gücünü devam 
ett�receğ�z."
-İç�şler� Bakanı Soylu
 İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu da “İnşallah bu sene 51 m�lyon vatandaşımıza, 
2021 yılının afet eğ�t�m yılı olması sebeb�yle ulaşacağız. Şu ana kadar toplam 3 m�lyon 691 b�n 
457 vatandaşımıza bu sabaha kadar eğ�t�m verd�k” ded�. 
 TOBB'un afet olaylarında h�çb�r zaman desteğ�n� es�rgemed�ğ�n� d�le get�ren 
İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, “Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� karşı karşıya kaldığımız 
sosyal meselelerde, y�ne özell�kle Türk�ye'n�n karşı karşıya kaldığı sel, afet, deprem, çığ ve y�ne 
b�rçok karşı karşıya kaldığımız afet olaylarında hem m�llet�m�z�n yanında hem kend� 
meslektaşlarının yanında hem toplumsal sorumluluklarını yer�ne get�rmede büyük b�r �radey� 
bugüne kadar serg�led�ler ve serg�lemeye devam ed�yorlar. Bunu burada hem �ş�n hakkını 
vermek açısından hem de kamuoyuyla tekrar paylaşmak açısından �fade etmek �st�yorum. 
Elazığ'da oldu, Malatya'da oldu, İzm�r'de oldu, G�resun'da sel afet�nde oldu. Her b�r�nde b�z 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� konusunda ne zaman bu konuda el�m�z� bu taşın altına hep 
b�rl�kte koyalım ded�ğ�m�zde, eller�n� taşın altına hak�katen b�z�m �sted�ğ�m�zden, 
bekled�ğ�m�zden çok daha öte b�r duyarlılıkla koymuş oldular. 
Ben tüm bunlar �ç�n, tüm kampanyalarımızla y�ne sağ olsunlar y�ne val�l�kler�m�zle ortak 
çalışarak aynı sürec� gerçekleşt�rd�ler. Kamuoyuna karşı da bu teşekkürler�m�z� tekrar �fade 
etmek �st�yoruz” d�ye konuştu. 
 Kocael�'nde 199 yılında yaşanan deprem felaket�n�n b�r dönüm noktası olduğunu 
vurgulayan Bakan Soylu, “Afet bölges� olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu konuda üst 
üste karşı karşıya kaldığımızı süreçler� de değerlend�rerek ve düşünerek afet önces�, afet anı ve 
sonrası �y�leşt�rme hazırlıklarımızı da hep b�rl�kte yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte 
yapab�leceğ�z çok şey var ve bunları hep b�rl�kte gerçekleşt�rmek zorundayız. B�zler toplumun 
önündek� �nsanlar olarak toplum nezd�ndek� yüksek kurumların bu çok öneml� b�r konuda hem 
hatırlatıcı hem yol göster�c�, rehberl�k ed�c�, hem de aynı b�rl�kte hareket ed�c� b�r m�syon ortaya 
koymaları beklenmekted�r. Elbette şu cümley� hep�m�z b�l�yoruz. Afetlerle karşı karşıya 
kaldığımızda 'nerede bu devlet den�yordu' 1999 deprem� hep�m�z �ç�n b�r m�lat oldu.  
Allah m�llet�m�zden razı olsun. Herkes el�n� taşın altına koymaktan er�med� ve hak�katen bu 
konuda öneml� gayret ortaya koydu. Orada başka b�r öğret�y� hep beraber sağladı. Deprem 
konusunda afet konusunda daha güçlü tedb�r almamızı. 1999 deprem�n� z�hn�m�zden h�ç 
çıkarmadan öneml� b�r sınamalarla karşı karşıya kaldığımızda depremlerle, sellerle ve afetlerle 
nasıl ve ne şek�lde b�r mücadele etmem�z lazım, öncek� tedb�rler�m�z�n ne olduğunu, ne olması 
gerekt�ğ�n�n altını hep b�rl�kte altını ç�zmeye çalışıyoruz” değerlend�rmes�nde bulundu. 
 Yıl sonuna kadar 81 �lde “'İl Afet R�sk Azaltma Planları”nı hayata geç�recekler�n� 
sözler�ne ekleyen Bakan Soylu, “Afet önces� yapacağımız �şlerden belk� de en öneml�s� 'İl R�sk 
Afet Palanları'nı hazırlamaktı. Yed� v�layet�m�zde ün�vers�teler, meslek kuruluşlarımız, odalar, 
borsalar, esnaf kuruluşları, beled�yeler, yerel yönet�mler ve o şehr�n eşrafı �le b�rl�kte, 
vatandaşlarımızla b�rl�kte, 'İl Afet R�sk Azaltma Planları' yapılmaya başlandı. Yed� v�layete 
b�t�rd�k. 81 v�layette bu yıl �t�bar�yle bunu b�t�receğ�z. B�z arama ve kurtarma akred�tasyonu 
yapmaya başladık. Bunu da AFAD koord�nasyonun da gerçekleşt�r�yoruz. B�r taraftan AKUT, 
b�r taraftan ANDA, b�r taraftan Türk�ye İzc�l�k Federasyonu bütün bunlarla arama kurtarma 
kapas�tem�z� ve kab�l�yet�m�z� gen�şlet�yoruz. Bunu gerçekleşt�r�rken de sadece arama 
kurtarma değ�l, b�z�m Türk�ye Afet planımız var, 26 çalışma grubumuz var. Burada çalıştığımız 
tüm kurumları akred�te ed�yoruz. Bütün bunları sağlayab�lme kab�l�yet�n� ortaya koymaya 
çalışıyoruz” �fadeler�ne yer verd�. Bu yıl �t�bar�yle 50 m�lyona aşkın vatandaşa afet eğ�t�m� 
vermey� hedefled�kler�n� söyleyen Bakan Soylu, “İnşallah bu sene 51 m�lyon vatandaşımıza, 
2021 yılının afet eğ�t�m yılı olması sebeb�yle ulaşacağız. Şu ana kadar toplam 3 m�lyon 691 b�n 
457 vatandaşımıza bu sabaha kadar eğ�t�m verd�k. Y�ne 5 b�n 734 bu konuda gönüllü meslek� 
kuruluşlarda, arama kurtarmalarda, kamu kuruluşlarında var olan vatandaşlarımızı eğ�t�c� 
eğ�t�m� verd�k. Afet önces� evler�m�zde neler yapmamız lazım, afet anında neler yapmamız 
lazım, b�ze �nsan ve vatandaş olarak düşen görev ned�r? Bunu b�r eğ�t�m meseles� olarak görüp 
�nşallah 2021 Afet Eğ�t�m Yılında bıkmadan, usanmadan bu eğ�t�mle tüm �nsanlarıma ulaşıp 
hem b�r baz eğ�t�m� ortaya koymak daha sonra da sürdürüleb�l�r b�r şek�lde bunu devam 
ett�rmek b�z�m temel hedefim�z” şekl�nde konuştu. 
 Arakan'da evler� yanan vatandaşlara da yardım el� uzatacaklarını �fade eden Bakan 
Soylu şunları ded�: “Arakan'da 22 Mart tar�h�nde oradak� evler�n b�n 337's� yandı. 
Cumhurbaşkanımız b�zlere tal�mat verd�, yarın asker� kargo uçağıyla ek�pler oraya g�d�yor. 
Orada sahra hastanes� hemen h�zmete g�recek. En kısa zamanda da Arakan Müslümanlarının 
karşı karşıya kalmış olduğu bu afete de bu m�llet el uzatmış olacak. İdl�b konusunda Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'nden b�r hamle daha bekl�yoruz.”  

TOBB VE 
AFAD’DAN 
EĞİTİM 
İŞ BİRLİĞİ
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