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Konu : Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı

Tüm Oda ve Borsalar, Türkiye100 Şirketleri, Sektör Meclisleri, Kadın-Genç Girişimciler Kurulu ile İl 
Kurulları, OSBÜK, AMCHAM Türkiye, Türk-Alman TSO

(Genel Sekreterlik)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 12 Sanayi Odasının Başkanı, deprem bölgesinde 
sanayinin ve istihdamın yeniden canlandırılarak ayağa kaldırılması için neler yapılabileceğini istişare etmek 
üzere İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya geldi. Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında 
gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren istişare toplantısı sonucunda, bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden 
canlandırılması için 5 projenin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 

Bu kapsamda; Türkiye genelindeki büyük ölçekli işletmelerin hammadde ve ara madde ihtiyaçlarını deprem 
bölgesinden karşılamasını sağlayarak, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 
işletmelerin yeniden faaliyete geçme sürecini hızlandırmak ve destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı" başlatılmıştır.

Programa katılarak satın alma ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamak isteyen büyük işletmeler için 
detaylı bilgi http://www.tobb.org.tr/tdb adresinde ve ekteki dosyada yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve programı sosyal medya ve web sitenizde paylaşmanızı, kuruluşunuza üye olarak faaliyet 
gösteren büyük işletmelere duyurmanızı ve programa katılmalarını sağlamanızı rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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Detaylı bilgi ve iletişim : 

sanayi@tobb.org.tr, sektorler@tobb.org.tr, 0312 218 24 27, 0312 218 24 99

Tedarikçim Deprem Bölgesinden
Türkiye genelindeki büyük ölçekli işletmelerin hammadde ve ara madde 

ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamasını sağlayarak, Kahramanmaraş ve 
Hatay merkezli yaşanan depremlerden etkilenen işletmelerin yeniden faaliyete 

geçme sürecini hızlandırmak ve destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı” 

başlatılmıştır.

Programa katılarak satın alma ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamak 
isteyen büyük işletmeler detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirler. 

http://www.tobb.org.tr/tdb

Program kapsamında TOBB tarafından büyük işletmelere aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır.

- Deprem bölgesinin büyük ölçekli işletme için analizi
- Büyük ölçekli işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak deprem bölgesindeki 

potansiyel tedarikçilerin tespit edilmesi
- Büyük ölçekli işletmenin, deprem bölgesindeki potansiyel tedarikçilerle 

buluşturulması
- Büyük ölçekli işletmenin yeterliliklerine sahip olmayan tedarikçilere 

rehberlik hizmeti verilmesi 
- Yeni tedarikçilerin kurumsal gelişimi için rehberlik ve eğitim hizmeti 

verilmesi

Tedarikçilere verilecek rehberlik hizmetleri
Nitelikli insan kaynağı, KOSGEB, finansman, standardizasyon, dijitalleşme, 

verimlilik, sürdürülebilirlik
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