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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile Türk Patent 
ve Marka Kurumu iş birliğinde 
2 Nisan 2021 Cuma günü 
Coğrafi İşaretlerin Avrupa 
Birliği’nde Tescili konulu çevrim 
içi bilgilendirme seminerine 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 

olarak katılım sağladık. 
TOBB’dan KOBİ Araştırma 

ve Danışmanlık Merkezi 
Müdürü Cahit Ceren, Bor-
salar Müdürü Yiğit Ateş ve 
AB İlişkileri Sorumlusu Seval 
İskender’in katılım sağladığı 
seminerde, Türk Patent ve 

Marka Kurumu uzmanı Özden 
İlhan tarafından Avrupa 
Birliği’nde coğrafi işaretlerin 
tescil sürecine ilişkin bilg-
ilendirme yapıldı. Seminerin 
sonunda Oda ve Borsaların 
başvuru dosyalarıyla ilgili 
soruları cevaplandırıldı.

Birliğimiz, OSBÜK ve EPİAŞ iş birliğinde 
7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat  
14:00’te gerçekleştirilecek olan “Yenile-
nebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) 
Sistemi Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. 
Katılım ve detaylar: webinar.tobb.org.tr

📌#TOBB, @tobbetum ve
Global Al Hub iş birliğinde 
gerçekleştirilen Yapay Zeka 
Eğitim ve Farkındalık Projesi 
kapsamında eğitimler 19 Nisan 
2021 Pazartesi günü “Makine 
Öğrenmesine Giriş Eğitimi” ile 
devam ediyor.

Katılım ve kayıt için: webi-
nar.tobb.org.tr

29Mart-2 Nisan haftasında 
ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

5-9 Nisan haftasında ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

12-16 Nisan haftasında ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretlerin TesciliBilg-
ilendirme Semineri’ne katılım sağladık
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#TOGG dünyanın en prestijli tasarım ödül-
lerinden iF Design Awards 2021’de büyük ödüle 
layık görüldü.

#TOGG Türkiye’den mobilite alanında ödül 
kazanan ilk marka oldu.

#ifdesignaward2021 
@RHisarciklioglu 
@tobbiletisim

TOBB ve Google’dan Meslek Lisesi 
Öğretmenlerine Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında 
imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” 
kapsamında; TOBB ve Google iş birliğiyle, 
meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik 
hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. 

Söz konusu eğitim faaliyetlerinden ilk 
aşamada, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü 
kapsamında bulunan 81 ildeki 113 meslek lisesi 
öğretmeni faydalanabilecek.

TOBB ve Google iş birliğiyle EBA’da bulunan 
“Kotlin ile Android Mobil Uygulama”, “Flut-
ter ile Mobil Geliştirme” ve “Yapay Zeka” 
eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak canlı 
yayınlarla; meslek lisesi öğretmenleri, Google 
uzmanlarından birebir eğitim görme fırsatı 
bulacak.

Eğitimlere katılabilmek için MEB ve TOBB 
tarafından okullara yapılacak duyuruların takip 
edilmesi ve EBA’da açılacak ilgili derslere kayıt 
yaptırılması gerekiyor.

Detaylı bilgi için:https://lnkd.in/eJrKEFt

Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektör-
ler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, 
Haziran’ı kapsayacak şekilde kısa çalışma 
ödeneği uygulamasına devam etme kararı 
alan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a 
teşekkür ederiz.

Türkiye 100 Programı’na 
başvurmak için son gün-
ler. Siz de hemen Türkiye 
100 Programına başvurun, 
“Dünya Ligi”ne çıkacak 100 
şirketin arasına girme şansını 
yakalayın. 

Son Başvuru Tarihi 30 
Nisan 

Detaylar ve 
Başvuruturkiye100.tobb.org.tr

19-23 Nisan 
haftasında 
ekonomide 
yaşanan 
gelişmelerin 
derlendiği 
TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı ve @
TOBBiletisim işbirliğinde 
gerçekleştirilecek olan Kolay 
İhracat Platformu Bilgilendirme 
webinarına davetlisiniz.

 20 Nisan 2021 - 14.00
Katılım için: 
webinar.tobb.org.tr
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TOBB Başkanımız 
@RHisarciklioglu’nun 
Başkanlığında “TOBB İç 
Anadolu Bölge Toplantısı”na 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı katıldı.  Oda 
ve Borsalarımızın Başkanları 
ile “Tam Kapanma” sürecini 
değerlendirdiğimiz toplantıda 
üyelerimizin talep ve önerile-
rini ilettik.

@TOBBiletisim

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare 
Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; HAK-
İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye 
KAMU-SEN, TOBB ve TZOB’dan ABD Başkanı 
Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak 
nitelemesine ortak tepki.

KOSGEB, TOBB ve OSBÜK iş birliğinde 
30 Nisan 2021 Cuma saat 14:00’te 
gerçekleştirilecek olan “”KOBİGEL-KOBİ Gelişim 
Destek Programı Bilgilendirme Webinarı” na 
katılımınızı bekliyoruz. @kosgeb @osbuk_org 

Detaylı bilgi ve katılım: webinar.tobb.org.tr

26-30 Nisan haftasında 
ekonomide yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni yayımlandı.

“TAM KAPANMA” SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİK, TALEP ve ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birliğimiz iş 
birliğinde gerçekleştirilecek “Oda-Borsalar ile 
TOBB İştiraki Şirketler İçin Sıfır Atık Uygulaması 
Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz.

4 Mayıs 2021 
Saat:14:00 
Ayrıntılar-katılım linki: webinar.tobb.org.tr

Bugün baharın müjdecisi, bolluğun ve 
bereketin simgesi #Hıdırellez
Doğanın rengarek uyanışı 
hepimize umut olsun..
Doğanın bereketi sizinle olsun! TOBB ve Visa iş birliğinde Dijitalleşme 

Seferberliği başlıyor. Dijital dönüşüm 
yolculuğunda ihtiyacınız olan tüm bilgi, destek 
ve fırsatlar çok yakında Akıllı KOBİ’de. Detaylar: 
http://www.akillikobi.org.tr @TOBBiletisim @
Visa_TR #AkıllıKOBİ @akillikobiorgtr

KOSGEB, TOBB ve OSBÜK iş birliğinde 
gerçekleştirilecek olan “Hızlı Destek Programı 
Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. 
@Kosgeb @Osbuk_org 

5 Mayıs 2021 Çarşamba
Saat:14:00 
Detaylı bilgi ve katılım: webinar.tobb.org.tr

ÜRETİCİLERİMİZİN 
DİKKATİNE

Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı 
bulunan çiftçiler, kendilerine 
ait ÇKS Belgesini almak için 
tekpencere.tarbil.gov.tr adres-
indeki ‘Belge Al’ sekmesinden 
ilgili il ve ilçe seçilerek, sanal 
pos aracılığıyla doğrulanabilir 
olarak alıp kullanabilir.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 
Hasat döneminin gelm-

esi ile birlikte tarım alet 
ekipmanları ile çalışan mevsim-
lik işçiler, başka illere seyahat 
edebilmek için gereken seyahat 
izin belgelerini edevlet.tarbil.
gov.tr üzerinden doğrulanabilir 
olarak alıp kullanabilir.

Kovid-19 salgını tedbirl-
eri kapsamında alınan “tam 
kapanma” kararıyla kapatılan 
pazar yerleri geçici olarak 
hizmet vermeye başlayacak. 

Gıda tedarik zinciri-
nin önemli bir parçası olan 
pazarlarımızda tezgah aça-
cak olan tüm pazarcı esnaf 
kardeşlerime bol bereketli 
kazançlar diliyorum.

Cumartesi 10.00-17.00 
Saatleri Arasında Sadece Yaş 
Sebze/Meyve ile Fide Satışına 
müsaade edilecektir.
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Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı Anneler Günü dolayısıyla 
mesaj yayınladı.

Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, Başkan Harun Halıcı, “ Varlığıyla 
hayata anlam katan, karşılıksız, yeryüzünün en 
güçlü ve en saf sevgisinin en güzel örneğini 
veren annelerimiz, güçlü yarınların en büyük 
kurucusu, hepimiz için en kutsal ve en büyük 
değerlerimizdir.

Çocuklarının mutluluğu, sağlığı ve en iyi 
şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mü-
cadele eden annelerimiz, ailemizin temeli, güçlü 
yarınlarımızın kurucularıdır. Geleceğe daha iyi 
hazırlanan, vatanını ve milletini seven bireylerin 
yetişmesinin de mimarı annelerimizdir. Dünyada 
annelere en çok kıymet veren bir millet olarak, 
onlara duyduğumuz sevgi, saygı ve değer asla 
azalmamalıdır.

Hayatlarını çocuklarına bahşeden, karşılıksız 
sevginin ve eşsiz hoşgörünün müstesna temsil-
cileri olan annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kut-
luyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

3-7 Mayıs haftasında 
ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

Birlik ve beraberliğe 
hiç olmadığı kadar ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde

#RamazanBayramı’nın 
ülkemize, milletimize ve tüm 
insanlığa sağlık, barış, huzur ve 
mutluluk getirmesini temenni 
ediyorum.

Birlik Başkanımz Sn@RHisarciklioglu
’na duyduğumuz GÜVEN MEKTUBU’dur.

800 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE YARDIM  
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı 
dolayısıyla faaliyet alanı içerisinde bulunan 
ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ile birlikte gıda yardımı dağıtımı 
gerçekleştirmiştir” dedi.  Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı; “Borsamızın sosyal 
sorumluluk projesi çalışmaları kapsamında 
faaliyet alanımız içerisinde bulunan, ihtiyaç 
sahibi olduğu tespit edilen 800 aileye çeşitli gıda 
maddelerinden oluşan gıda paketleri dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

 Borsamız olarak kuruluş Kanununda 
belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirmiş 
olduğumuz sosyal sorumluk projelerinin içeris-
inde yer almaya devam edecektir. Bu vesile ile 
Mübarek Ramazan Bayramının İlimize, ilçem-
ize, Ülkemize rahmet, bereket, huzur ve istikrar 
getirmesini dilerim. dedi.
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Emek ve alın teriyle üreten, ülke 
kalkınmasına büyük katkı sağlayan kıymetli 
çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü 
kutluyor, bereketli bir sezon diliyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB ve 
OSBÜK iş birliğinde 20 Mayıs Perşembe saat 
16:30’da gerçekleştirilecek “Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Bil-
gilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. 
Detaylı bilgi: webinar.tobb.org.tr @TCSanayi 
@osbuk_org

57 ülkenin üye olduğu İslam Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Odası Genel Kurulu’nda 
yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen TOBB 
Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

10-14 Mayıs haftasında 
ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

KOBİ ve girişimcilerimize 
destek için hibe + Nefes 
Kredisi adımlarının atılmasını 
sağlayan Cumhurbaşkanımız 
Sn.  @RTErdogan’a 
Bakanlarımız @lutfielvan, @
mehmedmus’a tşk ediyorum. 
TOBB ve 365 Oda-Borsa 
olarak tüm kaynaklarımızı 
Nefes Kredisiyle üyelerimize 
aktarmaya devam ediyoruz.
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17 - 21 Mayıs tarihleri 
arasında Türkiye ve dünya 
ekonomisinde yaşanan güncel 
gelişmelerin yer aldığı  @tob-
biletisim Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 
Piyasaya ürün arzının en yüksek seviyede olduğu 

hasat döneminde fiyatların bu şekilde suni olarak 
yükseltilmesine dönük çabaların tüketicilerimizin yanı 
sıra besici ve yetiştiricilerimizi olumsuz etkileyeceği 
değerlendirildiğinden, ilgili sektörlerin önünü görmesi, 
piyasa dengesi ve istikrarını teminen 2021 yılı hasat so-
nunda başlayacak satışlarımızda uygulanacak fiyatlarımız 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birliğimiz 76’ıncı ve 77’inci Olağan Genel Kurulu 
Başladı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, 
Meclis Başkanı Yaşar Karataş, Kurul Delegesi H.Alparslan 
Coşar ve Genel Sekreter Ali Ayık ile Zoom Üzerinden 
Online olarak katılım Sağlıyoruz. Camiamıza hayırlar 
getirmesini diliyoruz.
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24-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve dünya 
ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı 
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni yayımlandı.

Emlak ve ikinci el taşıt ticareti için Mesleki Uzmanlık 
Eğitimleri 7 Haziran’da başlıyor. Emlak için 100 saat, 
ikinci el taşıt ticareti için ise 35 saat olarak tasarlanan 
eğitimler online ortamda ücretsiz olarak sunulacak. 

 Kayıt: https://uzmanlik.com/

#DünyaÇevreGünü  kutlu olsun! 
Daha yaşanabilir bir dünya için...
Çocuklarımıza nasıl bir dünya bıraktığımız kadar 

dünyaya nasıl çocuklar bıraktığımız da önemli.
Dünyayı bulduğundan daha güzel yapacak, çevreye 

duyarlı, doğaya ve insana saygılı çocuklar yetiştirelim.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 
büyümesi son derece memnuniyet vericidir.

Başta hizmetler olmak üzere, salgından olumsuz 
etkilenen sektörlerimiz için desteklerin sürdürülmesini, 
kapalı olan işletmelerin tedbirlerle açılmasını bekliyoruz.
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31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında 
Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan 
güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni yayımlanmıştır.

Değerli üyelerimiz, Boğazlıyan TSO ile müşterek düzenlediğimiz 
lisanslı depolarda alım-satım sonrası vergilendirme ve türib elektronik 
piyasa işlemleri eğitimine katılımlarınızı rica ederiz.

Akreditasyon denetimleri öncesi bilgilendirme eğitimine katıldık.
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7-11 Haziran haftasında 
ekonomide yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi 
Bülteni yayımlandı.

TOBB ve Google iş birliğinde başlatılan 
e-ticaret paketi destekli Küçük İşletmeler 
İçin Google Eğitim Programı’nın 22 Haziran 
Salı 14:00’te gerçekleştirilecek olan “Küçük 
İşletmeler İçin Google Online Oturumu”na 
katılımınızı bekliyoruz. Detaylar http://webinar.
tobb.org.tr

14-18 Haziran haftasında 
ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile @TOBBi-
letisim iş birliğinde 15 Haziran 2021 Salı günü 
saat  14:00’te gerçekleştirilecek olan “Konak-
lama Tesisleri için Sıfır Atık Uygulaması Bilg-
ilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. 
Katılım ve kayıt: webinar.tobb.org.tr

Uzel anışmanlık şirketi tarafından üyelerim-
ize lisanslı depolarda alım satım sonrası verg-
ilendirme ve kdv stopaj desteği konulu eğitim 
semineri düzenlenmiştir

ÜYELERİMİZE EĞİTİM SEMİNERİ
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Borsamız Meclis Başkanı Sayın Yaşar Karataş, Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Harun Halıcı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Meclis Kurulu Üyelerimiz; Genel Sekreter 
Sayın Ali Ayık ile birlikte 7 Temmuz 2021 günü yapılacak 
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimli genel kurul 
öncesi Başkan Sayın Hüseyin Akay’a destek ziyaretinde 
bulunarak, başarılar diledik. 

En büyük dış paydaşımız Kayseri Şeker Fabrikası 
A.Ş’ye tescil işlemlerindeki hacminden dolayı da plaket 
takdim ettik.

Ekonomimizin bel kemiği, 
büyümenin motoru, istihdamın 
itici gücü, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın temel taşı mikro, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
27 Haziran Dünya KOBİ Günü 

kutlu olsun.

21-25 Haziran 
2021 Haftasında 
Ekonomide 
Yaşananların 
Derlendiği “TOBB 
Haftalık Ekonomi 
Bülteni” Yayınlandı.

KOSGEB, TOBB ve OSBÜK iş 
birliğinde 29 Haziran 2021 Salı saat 
15:30’da gerçekleştirilecek olan “Hızlı 
Destek Programı (Yeni Dönem) Bilg-
ilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyo-
ruz. Detaylı bilgi ve katılım: http://webinar.
tobb.org.tr
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TOBB’un en geniş istişare mekanizması olan 
Konseylerimizin müşterek toplantısını Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın katılımı ile 
yaptık.

Sektörler ve bölgelerin sıkıntıları, beklentileri 
dile getirildi. Salgından olumsuz etkilenen sektörl-
ere destekler sürmeli.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma Kurulu ve Birliğimiz iş 
birliğinde 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 
saat 14:00’te gerçekleştirilecek “MASAK 
Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı 
bekliyoruz. Detaylı bilgi ve katılım: http://
webinar.tobb.org.tr

TOBB, Habitat ve Facebook iş birliğinde gerçekleştirilen #Shemeans-
business Programı kapsamında kadın girişimci kurullarımıza yönelik 12. 
dönem eğitim başvuruları başladı.

Son başvuru: 8 Temmuz 2021
Başvuru Formu Linki: jotform.com/build/21154295…


