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TOBB, salgın sonrası dönem için uluslararası istişare toplantısı düzenledi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını sürecinde Birlik olarak, ilk günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında tüm
paydaşlarla istişare içinde olduklarını belirterek, "Şimdi, Kovid-19 sonrası dönemi anlamak ve
buna adapte olmak için çalışıyoruz." dedi.
TOBB tarafından, Kovid-19 salgını sonrası dönem için, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle
mevcut durumun istişare edildiği, ileriye dönük beklentilerin konuşulduğu, küresel ticaret
öngörülerinin masaya yatırıldığı bir toplantıya Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda Türkiye-Bulgaristan TSO Forumu Eş-Başkanı Cengiz Günay, TOBB
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda oda/borsa başkanları da katılım sağladı.
Hisarcıklıoğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, salgın
nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük küresel krizin yaşandığını söyledi.
Bu süreçte TOBB olarak izledikleri stratejiyi anlatan Hisarcıklıoğlu, "Kovid-19 pandemisi
sürecinde TOBB olarak, ilk günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında tüm paydaşlarla istişare
içinde olduk. Ülke içinde, iş insanlarımızın sorunlarını, talep ve tavsiyelerini derleyip, hükümete
aktardık. Böylelikle ekonomiye destek paketlerinin hazırlanma sürecine katkı sağladık. Şimdi,
Kovid-19 sonrası dönemi anlamak ve buna adapte olmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem için de "Küresel ticaret sistemi nereye gidiyor? Avrupa Birliği (AB),
ABD, Çin, Asya-Pasifik ve gelişmekte olan ülkeleri hangi zorluklar ve fırsatlar bekliyor? Kısacası
dünya nereye gidiyor ve biz değişmesi beklenen küresel eğilimlere hazır mıyız?" sorularına cevap
aradıklarını dile getirdi.
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Trakya ve Çanakkale İlleri Oda/Borsaları Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale il ve ilçelerindeki oda/borsaları kapsayan müşterek
bölge toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantının açılış
konuşmalarını Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaparken
toplantıya, Trakya ve Çanakkale illeri oda/borsa Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyeleri, Komite Başkanları ve Üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler de katıldı.
26 oda/borsanın katılımıyla yapılan bölge toplantısının moderatörlüğünü Tekirdağ TSO Başkanı
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz yaptı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri bu zor süreçte, Oda ve Borsalara
daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, “Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında
köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. TOBB olarak, her gün,
sizlerin, üyelerimizin sıkıntılarını, dertlerini topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Sayın Cengiz
Günay kardeşimle birlikte TOBB yönetiminde tüm bu konularda birlikte çalışıyoruz. Konuları tasnif
edip, Bakanlarla bire bir konuşarak, bunların çözülmesi için girişimlerde bulunuyoruz” dedi.
Salgının başladığı Mart ayında, 70 maddelik bir öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a sunduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti,
geçmeye de devam ediyor. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri ertelendi. Kısa çalışma
ödeneğinin kapsamı genişletildi, daha hızlı işler hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç
gün öncede, hem kısa çalışma, hem de ücretsiz izin desteklerini 1 ay daha uzattı. Öte yandan,
firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketleri hayata geçirildi. Son olarak biz de Denizbank ile Nefes
Kredisini başlattık. Yüzde 7,5 faizli, 2020’de geri ödeme yok, 2021’de ödenecek” ifadelerini
kullandı.
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Güröz Metal’den Odamıza Ziyaret
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan Güröz Metal San. Paz. Tic.
Ltd. Şti. Genel Müdürü Özcan Yabukoğlu, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir,
Fabrika Müdürü Samet Talıç ve Makine Mühendisi Emre Yabukoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ı makamında
ziyaret ettiler.
Gerçekleşen görüşmede Güröz Metal Yetkilisi Özcan Yabukoğlu Çerkezköy’deki üretim tesisinin
yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da da Accurate Parts Manufacturing Company
firması ile ticaret yaptığını ifade ederek Başkan Günay’a firmaları hakkında ve üretilen ürünler ile
ilgili detaylı bilgi verdi.
Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay da gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu
belirterek, “Hem Türkiye’de hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da ticari faaliyetlerini
yürüten değerli kardeşim Özcan Yabukoğlu ile pandemi döneminde Türkiye ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde yürüttükleri çalışmalara dair görüş alış verişinde bulunduk. Yapmış olduğu
ziyaretleri için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, Türkiye ve ABD’deki girişimlerinden
dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

