
TEKİRDAĞ ÖRNEK İL OLDU
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 
"Son iki hafta içinde Ankara, Ga-
ziantep, Bursa, Konya ve Diyar-
bakır'da günlük vaka sayılarında 
dikkat çekici düzeyde artış var. 
Yeni vaka sayılarında istikrarlı 
düşüş sağlayan, başarısıyla örnek 
illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Sam-
sun, Kırşehir ve Düzce'dir." dedi.

BAŞARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ
Koca açıklamasının devamında 
şunları söyledi: “Salgın insanlığın 
gündemindeki ciddiyetini koruy-
or. Türkiye 83 milyon nüfusuyla 
süreç içinde tüm dünyada tak-

dir toplamıştır. İnsan sağlığının 
hak ettiği kıymeti gördüğünü or-
taya koymuştur. Dünyaya örnek 
olan başarıyı kaldığımız yerden 
sürdürmeliyiz.”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Yayınıdır

SAYI: 4NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2020 ÜCRETSİZ

KORONAVİRÜSLE
TOPYEKÛN MÜCADELE

SİPERLİK DAĞITILDI
Çerkezköy TSO Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Metin 
Taşdelen ve Murat Narçın, 
Meclis Başkan Yardımcısı 
Mesut Görgün ile Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Hülya Mert Oda 
hizmet bölgesinde bulunan 
Çerkezköy-Kapaklı ve Saray 

Devlet Hastaneleri, Özel Op-
timed Hastanesi, Özel İrmet 
Hospital, Çerkezköy-Kapa-
klı ve Saray İlçe Emniyet 
Müdürlükleri ile Jandarma 
Komutanlıkları ve üç ilçe 
basın kuruluşlarına yüz 
koruyucu vizör siperlikleri 
teslim etti.

Çerkezköy TSO, Oda 
üyelerine de maske 
desteğinde bulundu. 
Oda hizmet binasından 
ve hizmet bölgesinde-
ki ilçelerde dağıtımı 
gerçekleştirilen maskel-
er üyelere ulaştırıldı. 
Koronavirüsle mücadele 

kapsamında özveri-
yle çalışarak vatan-
daşlarımızın mağdur 
olmasını önleyen fırıncılar, 
berber ve kuaförler, pas-
taneciler, kasaplar, sig-
ortacı ve kuyumculara da 
maskeleri teslim edildi.

3. Sayfada
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TEKİRDAĞ BAŞARISIYLA ÖRNEK OLDU

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
(Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, yaptığı açıklama-
da koronavirüs (Covid-19) salgınının 
iş dünyasına etkileri karşısında hayata 
geçen önlemler hakkında bilgi verdi.

2. Sayfada

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin 
Mart ayı olağan toplantısı Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Çerkez-
köy TSO) gerçekleştirildi.

5. Sayfada

DTİM TOPLANTISI
ÇTSO’DA YAPILDI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, tüm 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona-
virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 
hizmet binasında düzenli şekilde dezen-
fekte çalışması gerçekleştiriliyor. 

12. Sayfada

HİZMET BİNASINDA
TÜM ÖNLEMLER ALINDI

ATIK OLUŞUMU 
ENGELLENİYOR

Konu hakkında bir açıklama 
yapan Çerkezköy TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “Sıfır atık, israfın önlen-
mesini, kaynakların daha ver-
imli kullanılmasını, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek 
atık oluşumunun engellenmesi 
veya minimize edilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise kay-
nağında ayrı toplanması ve 

geri kazanımının sağlanmasını 
kapsayan atık yönetim felsefesi 
olarak tanımlanan bir hedeftir.”

GERİ DÖNÜŞÜME 
KAZANDIRIYORUZ 

“Hem ülkemiz hem de 
dünyamızın sürdürülebilir yaşam 
döngüsünü devam ettirebilmesi 
için biz de Oda olarak üzerimize 
düşen görevi gerçekleştiriyoruz. 
Odamıza koyduğumuz atık ku-
tuları ile atıkları kaynağında ve 
ayrı ayrı toplayarak geri kazan-

dırılmasını sağlıyoruz. Herke-
si sıfır atık hedefine destek ol-

maya davet ediyoruz” sözlerini 
kaydetti.                          9. Sayfada

ÇERKEZKÖY TSO SIFIR ATIK BELGESİNE SAHİP OLDU
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma hedefi ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile taçlandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs (Covid-19) salgınına karşı hem üyelerine hem de Oda hizmet bölgesinde bulunan sağlık 
çalışanları, emniyet güçleri, basın mensupları ve esnafa maske ve siperlik desteğinde bulundu.

Koronovirüsle mücadelede 
son 6 ayda tüm insanlığın 
önüne çıkan sınavın ülke 
olarak başarıyla verildiği-
ni belirten Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca, dünya 
ölçeğindeki sağlık krizinde, 
devlet ve millet olarak 
bu krize gücün yettiğinin 
gösterildiğini söyledi.

BAŞKAN KOZUVA
ÖNLEMLERDEN BAHSETTİ
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Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozu-
va, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
ve 365 Oda/Borsa yönetim ku-
rulu başkanlarının katılımıy-
la video konferans yöntemiyle 
gerçekleşen toplantıya katıldı. 
Gerçekleştirilen toplantıda bir 
konuşma yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu "Ülkemiz topyekûn 
bir mücadele veriyor. Bu süreçte 
oda ve borsaları görevlerinin 
başında görmekten büyük gurur 

duyuyorum. Hepinizi yakından 
takip ediyorum. Allah hepin-
izden razı olsun. Canla başla 
üyelerinizin derdi için çaba sarf 
ediyorsunuz" dedi.
Toplantıda Oda/Borsa üyel-
erinden gelen talepler, sorunlar 
ve çözüm önerileri dile getiril-
erek tarım, hayvancılık, vergi, 
kredi, finansman, kefalet, istih-
dam, mali yükler, ulaşım, eği-
tim ve gümrükler konu başlıkları 
konuşuldu.

MUHTASAR-KDV-SGK 
BEYANLARI ÖDEMELERİNE 6 

AY ARA
Toplantıda görüşülen koro-
navirüs (Covid-19) salgınının 
iş dünyasına etkileri karşısın-
da hayata geçen önlemler 
hakkında bir açıklama yapan 
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, “Bu 
süreçte ülke ve sektör günde-
mine ilişkin konularla ilgili gel-
en sorun ve taleplerle, gecesini 
gündüzüne katarak yakından 
ilgilenen Başkanımıza teşek-
kürlerimi sunarım” dedi. Kozuva 
konuşmasının devamında şu 
sözleri kaydetti: “Oda ve borsal-
ardan, iş dünyasının beklentileri 
doğrultusunda kamu kurum-
larına iletilen talepler sonucu 
Mart ayı KDV ödemeleri 1 ay, 

ayrıca muhtasar-KDV-SGK 6 ay 
ertelendi. Gelir İdaresi Başkan-
lığı interaktif vergi dairesi in-
ternet adresinde, ‘mücbir se-
bep durum sorgu ekranı’ açıldı; 
üyelerimiz ‘mücbir sebep’e girip 
girmediğini sorgulayabilecek. 
KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar 
tahakkuk edecek alacakları 
2021’e ertelendi. Faaliyetleri zo-
runlu olarak durdurulan iş yer-
leri için kamu idarelerince kira 
bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 
Teknoparklardaki kuluçka fir-
malarından ve ticari işletm-
elerden 2 ay süreyle kira alın-
mayacak. Geri kazanım payı 
(GEKAP) beyannameleri altı 
ayda bir verilecek. Otopark Yö-
netmeliği’nin yürürlük tarihi 30 
Haziran’a ertelendi. Turizm sek-
töründe otel kiralamalarına il-
işkin Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayları hasılat payı ödemeleri 
ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay 
süreyle erteledi. Konaklama 
Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine er-
telendi. COVID-19 salgınıyla il-
gili tedbirlerden etkilendiği için 

nakit akışı bozulan firmaların 
kamu bankalarına olan kredi 
anapara ve faiz ödemeleri 3 ay 
öteleniyor. Kamu bankalarında 
6 ay anapara ve faiz ödeme-
siz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 
komisyonlu ‘İş’e Devam Kredi 
Desteği’ verilecek. Çek ödemesi 
için Kredi Garanti Fonu destekli 
3 ay anapara ve faiz ödeme-
siz ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’, 
%9,5 faiz + % 1 komisyonla ver-
ilecek.”

KREDİ KARTI BORCU 
OLANLARA İYİ HABER

“24 Mart 2020 öncesine ait öden-
meyen kredi/çek/senet/kredi 
kartı borçları, 31 Aralık 2020 tar-
ihine kadar ödenir veya yeniden 
yapılandırılırsa, sicile işlenmey-
ecek. 30 Haziran’a kadar vadesi 
gelecek reeskont kredilerine 90 
gün vade uzatımı, yeni kullanıla-
cak reeskont kredilerine 12 ay 
ek taahhüt kapama süresi ver-
ildi. Kredi Garanti Fonu’nun ke-
falet kapasitesi 500 milyar TL’ye 
çıkarıldı. 31.12.2020 tarihine kadar 
kullandırılacak kredilerde, ‘vergi 
borcu yoktur’ ve ‘SGK prim bor-
cu yoktur’ belgeleri aranmay-
acak. ‘Ticari Alacak Sigortası’ 
kapsamında orta ölçekli (ciro-

su 125 Milyon TL’ye kadar olan) 
işletmeler de dâhil edildi. Banka-
lara yönelik BDDK nezdinde 
şikâyet hattı oluşturuldu. Kamu 
ihalelerinde Covid-19 nedeniyle 
sözleşme şartlarının yerine ge-

tirilememesi halinde, süre uza-
tımı veya sözleşmenin feshe-
dilmesi mümkün hale geldi. 1 
Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye 
kadar işyeri kira bedelinin öden-
ememesi, kira sözleşmesinin 
feshi ve tahliye sebebi oluştur-
mayacak. İcra ve iflas takipleri 
30 Nisan'a kadar durduruldu. 
Kapasite Raporlarının süreleri 1 
Mayıs’a uzatıldı. Haziran ayın-
da Oda ve Borsalara ödenmesi 
gereken yıllık üyelik ve munzam 
aidatları, gecikme zammı ve faiz 
tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 
ayına ertelendi. 20 yaş altında 
çalışanlara sokağa çıkma izni 
verildi. Pandemi hastanesi ilan 
edilen özel hastanelere, SGK’nın 
ödemesi yükseltildi.”

SİGORTA PRİM ŞARTI 450 
GÜNE İNDİ

“Kısa Çalışma Ödeneğinden 
yararlanma şartları iyileştiril-
di. 600 gün sigorta primi şartı 
450 güne, son 120 günlük prim 
ödeme şartı 60 güne indirildi Kısa 
Çalışma Ödeneği başvurusu 
için istenen belge sayısı 10’dan 
2’ye düşürüldü. Telafi çalışma 
süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. 
Turizm sektöründe, iş sözleşm-
eleri askıda olan çalışanlar-

dan Nisan ayında sigortalı gi-
rişi yapılan işçiler kısa çalışma 
ödeneği kapsamına alındı. Kısa 
çalışma ödeneği kapsamındaki 
çalışanın kısa çalışma ücreti ile 
net maaşı arasındaki fark, SGK 
bildirimi ‘0 gün’ yapılarak işver-
ence ödenebilecek. Kısa çalış-
ma kapsamında bulunan işyer-
lerinde çalışmasını sürdüren 
çalışanlar için, asgari ücret 
desteği ödenmeye devam ede-
cek.”
ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ 3 

AY ERTELENDİ
“Sağlık Bakanlığı tarafından 
Kapıkule Gümrük Kapısına hızlı 
tanı testi yapan mobil labor-
atuvar kurulmasına ve hızlı tanı 
Kovid-19 testi yapılmasına onay 
verildi. Mersin Limanı’nda ardi-
ye ücretleri düşürüldü. Muay-
ene süresi gelen tüm araçlar 
için araç muayene süreleri 3 ay 
ertelendi. Egzoz gazı emisyon 
ölçüm işlemleri 3 ay süreyle 
ertelendi. 11 Mart 2020 tarihi iti-
bariyle, ticari taşımacılık yap-
an firmaların yetki belgelerinde 
kayıtlı olan ve muayene süreleri 
geçen araçların (TIR, kamyon, 
kamyonet vb.) yetki belgelerin-
den düşüm işlemleri ertelendi. 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda (önc-
esinde Habur’da başlatılmıştı) 
tampon bölgede şoför, dorse 
veya konteyner değişimi 
başlatıldı. Uygulama İpsala ve 
Hamzabeyli kapılarına da yay-
gınlaştırılacak.”

KREDİ ÖDEMELERİ FAİZSİZ 
OLARAK ERTELENDİ

“Mevsimlik tarım işçilerinin 
tarım arazilerine ulaşım ve 
barınma-çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik düzen-
leme yapıldı. Tarım Kredi Ko-
operatiflerine Nisan ve Mayıs’ta 
ödenmesi gereken krediler, faiz-
siz olarak 2 ay süreyle ertelendi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, yak-
laşık 1,9 milyar TL’lik destekleme 
ödemesi açıkladı. Geleneksel 
hayvansal üretim yapan işlet-
meler için 100 bin TL’ye kadar, 
bitkisel üretim yapan işletmel-
er için 50 bin TL’ye kadar faizsiz 
kredi verilecek.”

KORONAVİRÜSE KARŞI İŞ 
DÜNYASINDAN TOPYEKÛN SAVAŞ

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası (Çerkez-
köy TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, yaptığı 
açıklamada korona-
virüs (Covid-19) sal-
gınının iş dünyasına 
etkileri karşısında 
hayata geçen önlemler 
hakkında bilgi verdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Metin Taşdelen ve 
Murat Narçın, Meclis Başkan 
Yardımcısı Mesut Görgün ile 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkil-
er Sorumlusu Hülya Mert Oda 
hizmet bölgesinde bulunan 
Çerkezköy-Kapaklı ve Saray 
Devlet Hastaneleri, Özel Op-
timed Hastanesi, Özel İrmet 

Hospital, Çerkezköy-Kapaklı ve 
Saray İlçe Emniyet Müdürlükleri 
ile Jandarma Komutanlıkları ve 
üç ilçe basın kuruluşlarına yüz 
koruyucu vizör siperlikleri teslim 
etti. Oda Heyeti burada yaptığı 
açıklamada “Ülke olarak 
yaşadığımız bu zor günlerde 
kendilerini koronavirüse karşı 
siper ederek bizleri korumak ve 

bilgilendirmek için canla başla 
çalışan sağlık çalışanlarımıza, 
güvenlik güçlerimize ve basın 
mensuplarımıza Çerkezköy 
TSO olarak hem teşekkür etmek 
istedik hem de yüz koruyucu 
vizör siperliklerimizi kendilerine 
takdim ettik. Hepimizin sağlığı, 
güvenliği ve haber alma hak-
kı onlara emanet. Verdikleri bu 

insanüstü çaba için kendilerine 
teşekkür ediyor ve onların da bir 
an önce ailelerine kavuşabilm-
eleri için ‘Evde Kal Türkiye’ diy-
oruz” sözlerini kaydetti.  

3 İLÇE DAĞITIM YAPILDI
Çerkezköy TSO, Oda üyel-
erine de maske desteğinde 
bulundu. Oda hizmet bi-
nasından ve hizmet bölge-

sindeki ilçelerde dağıtımı 
gerçekleştirilen maskeler üye-
lere ulaştırıldı. Koronavirüsle 
mücadele kapsamında özveri-
yle çalışarak vatandaşlarımızın 
mağdur olmasını önleyen 
fırıncılar, berber ve kuaförler, 
pastaneciler, kasaplar, sig-
ortacı ve kuyumculara da 
maskeleri teslim edildi.

ÇERKEZKÖY TSO'DAN KORONAVİRÜSLE
MÜCADELEDE SİPERLİK VE MASKE DESTEĞİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üyelerinin yanında Oda 
hizmet bölgesinde bulunan sağlık çalışanları, emniyet güçleri, basın mensupları ve esnafa yüz koruyucu vizör siperlik ve maske desteğinde bulundu. 



Mart ayı faaliyetlerinin 
konuşulduğu toplantıya Çerkez-
köy TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Genel Sekret-
eri Hakan Gel ve Dış Ticaret Uz-

manı İlknur İnal Er'in yanı sıra 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mahmut Şahin, Dış Ti-
caret İstihbaratı Koordinasyon 
Sorumlusu Melike Atasoy, 

Tekirdağ Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü Ye-
tkin Özer, Trakya ABİ-
GEM A.Ş. Genel Müdürü 
Fatih Yaldız, Edirne TSO 

Dış Ticaret Uzmanı Nu-
ray Pehlivan, Çorlu TSO 
Genel Sekreteri İbrahim 
Karağöz, Çorlu TSO Dış 
Ticaret Uzmanı İpek İp-
ekoğlu Yörük, Kırklare-
li TSO Dış Ticaret Uz-
manı Begüm Arslan ve 
Tekirdağ TSO Dış Ticaret Uzmanı 
Berk Karakaş katılım sağladı.

78 FİRMAYA HİZMET VERDİK
Toplantıda konuşan Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-

leyman Kozuva, “Trakya 
Kalkınma Ajansı ve 
bölgemiz odalarıyla iş 
birliği içerisinde kurulan 
Trakya Dış Ticaret İsti-
hbarat Merkezi, firma-
larımıza ihracat yolunda 

destek olmaya devam 
ediyor. Amacımız ihra-
cat yapan firmalarımıza 
doğru hedefi bulmak; 
hiç ihracat yapmamış 
firmalarımızın ise yeni 
bir adım atmalarını 
sağlamak. Çerkezköy 

TSO olarak bünyemizde yer alan 
dış ticaret uzmanımızla 2019’un 
Ocak ayından bu yana 78 fir-
maya dış ticaret hizmeti verdik. 
Yeni dönemde de çalışmalarımız 
sürecek” sözlerini kaydetti. 
Başkan Kozuva ayrıca dış ticar-
et istihbarat hizmetinden yarar-
lanmak isteyen Çerkezköy TSO 
üyelerinin www.trakyadisticaret.
org.tr adresinden ücretsiz olarak 
hizmet talebinde bulunabi-
leceğini söyledi.
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ÇERKEZKÖY TSO’DA İHRACATTA 
DEVLET DESTEKLERİ KONUŞULDU

Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin açılışının 
100. yılı ve 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı sebebiyle yaptığı 
açıklamada şu sözleri 
kaydetti: “23 Nisan, Türk 
Milleti'nin kendi geleceği-
ni belirlediği, egemenliğin 
millet iradesine bırakıldığı 
ve milletin bağımsızlığını 
tüm dünyaya haykırdığı, 
Türk tarihinin önem-
li dönüm noktalarından 
birisidir. Bugün, İtilaf Dev-

letleri'nce işgali sırasın-
da direniş gösteren Türk 
Milletinin oluşturduğu 
hür irade ile kurulan Tür-
kiye Büyük Millet Mecli-
si’nin açılışının 100. yılıdır. 
100 yıl önce bugün ‘Ege-
menlik kayıtsız, şartsız 
milletindir’ ilkesiyle istiklal 
ve hürriyet için başlatılan 
bu değişim, milli değer-
lerimiz ve şanlı tarihimize 
duyduğumuz inançtan 
güç alarak köklenmiş dev 
bir çınara dönüşmüştür. 
Milli irade gücünün en 
büyük örneği olan Türkiye 

Büyük Millet Meclisimizin 
yüzüncü yaşına girdiği 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımızı en 
kalbi duygularımla kutluy-
or, başta Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere 
bize bu vatanı armağan 
eden tüm şehit ve gazile-
rimizi rahmetle anıyorum.”

MUSTAFA ŞENTOP’A 
TEŞEKKÜR EDERİZ

“Dünya olarak koronavirüs 
illeti sebebiyle geçird-
iğimiz bu zor günlerde 
başlattığı kampanya ile 
milletimize moral veren, 

milli coşkumuzu ayak-
ta tutan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanımız 
ve Tekirdağ’ımızın Anka-
ra’daki sesi sayın Profesör 
Doktor Mustafa Şentop 
Hocamıza teşekkürü bir 
borç bilirim. Sayın Şentop 
Hocamız önderliğinde, 23 
Nisan Perşembe günü saat 
21.00’da evlerinden İstiklal 
Marşımızı okuyacak olan 
vatandaşlarımız, 23 Nisan 
coşkusunu tüm dünyaya 
haykıracak. Coşku, gurur 
ve umutla, güçlü Türkiye 
için nice 100 yıllara.”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
06 Mart 2020 Cuma günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, Tekirdağ Millet-
vekili Profesör Doktor Mustafa Şentop ile 
bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Dış 
Ticaret Uzmanı İlknur İnal Er, dış ticar-
et istihbarat hizmetimiz kapsamında 
05 Mart 2020 Perşembe günü Özen 
Alüminyum Firma Yetkilisi Sebahattin 
Önal, firma çalışanları Begüm Demir 
ve Hakan Aydın ile bir araya geldi. 
Firmaya Dış Ticaret Uzmanı İlknur 
İnal Er tarafından hedef ülke ve hedef 
müşteri bulma hizmeti verilerek ihra-
cat oranlarına katkıda bulunuldu. 

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KOZUVA

MESUL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat SEYMEN

EDİTÖR
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Hülya MERT

GRAFİK TASARIM VE BASKI
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik,

Basın Yayın Matbaacılık LTD. ŞTİ.
Fevzipaşa Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi

No: 89 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

İDARE
Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası

Tel: 0 282 726 88 88   Fax: 0 282 726 88 89

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nde
yayınlanan yazıların ve makalelerin sorumluluğu

yazarlara aittir. Çerkezköy TSO'nun görüşlerini
içermez. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek

kullanılmıştır. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
kısmen veya tamamen kullanılabilir.

04 Mart 2020 Çarşamba günü T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Bor-
salar Birliği koordinasyonunda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy 
TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi. 

Çerkezköy 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(Çerkezköy 
TSO) Yöne-
tim Kurulu 
Başkanı Süley-
man Kozuva, 
23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı 
sebebiyle bir 
basın açıklam-
ası yaptı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN NİCE 100 YILLARA 

TBMM BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞ TİCARET HİZMETİ
DEVAM EDİYOR

Çerkezköy TSO Konferans Salo-
nunda düzenlenen seminerde 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Ticaret Uzmanı 
Ozan Murat Ergan tarafından 
Dâhilde ve Hariçte İşleme Re-
jimleri hakkında bilgi verilirken, 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali 
Erdal tarafından da İhracat-
ta Sağlanan Devlet Yardımları 
hakkında katılımcılara bilgi ver-
ildi. Seminerin ilk bölümünde 
konuşan Ticaret Uzmanı Ozan 
Murat Ergan, ihraç ürününün 
elde edilmesinde kullanılan 
girdilerin ticaret politikası ön-
lemlerine tabi tutulmaksızın 

gümrük muafiyetli olarak 
ithal edilmesi olarak tanım-
ladığı dâhilde işleme rejimi ile 
ihracatçılara dünya piyasa-
larında rekabet gücü kazan-
dırmak, ihraç pazarlarımızı 
geliştirmek, ihraç ürünlerimizi 
çeşitlendirmek ve sürdürüle-
bilir ihracat artışı sağlamayı 
hedeflediklerini söyledi. Ergan, 
“Dâhilde işleme rejimi kullan-
mak ihracatçılarımıza önemli 
birçok avantaj sağlamaktadır. 
Esasen bu rejim, ithalat, işleme 
faaliyeti ve ihracat aşama-
larından oluşan bir proje ni-
teliğinde olup, ihracat taah-

hüdü ile dâhilde işleme izin 
belgesi kapsamında ithalatı 
yapılan girdiye ilişkin vergisel 
yükümlülüklerden söz konusu 
taahhüdün yerine getirilmesi 
kaydıyla vazgeçilmesi ihra-
catçılarımızın maliyet yükünü 
azaltmaktadır. Bu kapsamda 
gümrük vergileri ile eş etkili 
vergilerde muafiyet, KKDF istis-
nası ve Vergi Resim Harç istis-
nası sağlanan başlıca imkân-
lardır” sözlerini kaydetti. 
KATILIMCILARIN SORULARI 

YANITLANDI
Seminerin ikinci bölümünde 
söz alan Ticaret Uzmanı Ali Erd-

al ise ihracatta sağlanan dev-
let desteklerinin “Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuar Katılım-
larının Desteklenmesi, Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Marka-
laşması, Türk Malı İmajının Yer-
leştirilmesi ve TURQUALITY’nin 
Desteklenmesi ile Yurtdışı Birim 
Marka ve Tasarım Destekleri, 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenme-
si, Pazar Araştırması ve Pazara 
Giriş Desteği, E- Ticaret Siteler-
ine Üyelik Desteği, Pazara Giriş 
Belgelerinin Desteklenmesi” 
başlıklarına ayrıldığını söyledi. 
Seminer sonunda katılımcıların 
soruları yanıtlandı.

KOZUVA: ‘DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR’
Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin Mart ayı olağan toplantısı 17 Mart 2020 Salı günü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Çerkezköy TSO) gerçekleştirildi.

YENİ BEYANNAMEMİZ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI - GEKAP
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan 
kentinde başlayan ve tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 salgını 
ülkemizi de etkilemiştir. Açıklanan 
İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Ted-
birleri Genelgeleri ile etkili bir süreç 
geçirmiş ve kontrollü normal haya-
ta geçmiş bulunuyoruz. Beyanname 
verme yükümlüklerinde süresi uza-
tılan 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği uyarınca, mücbir 
sebep halinde olduğu kabul edilen 
mükelleflerin Mart, Nisan, Mayıs ayı 
KDV ve Muhtasar Beyannameleri 
ile Geri Kazanım Katılım Payı Bey-
annamesi(GEKAP) Temmuz ayında 
verilmesi gerekiyor. 22.03.2020 tar-
ihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Geri Kazanım Katılım 
Payı Beyannamesi Genel Tebliği 
(Sıra No: 1) ile beyanname dönem-
leri 2020 yılında altı aylık, takip eden 
yıllar için üç aylık olarak belirlen-
miştir.
01.01.2019 tarihi itibariyle plastik 
poşetlerin ücretli satışına başlan-
ması sonucu 04.04.2019 tarihin-
de 1 Sıra No.lu GEKAP Beyannamesi 
Genel Tebliği (plastik poşetler için 
ödenecek GEKAP) ile iş süreçlerimize 
dahil olmuş ve halk arasında Poşet 
Beyannamesi olarak bilinirlik ka-
zanmıştır.  31.12.2019 tarihli ve 30995 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmelik ile kapsamı genişletilm-
iş ve plastikten yapılmış, satış nok-
talarından tüketicilere/kullanıcılara 
mal veya ürünleri taşıma amacıy-
la temin edilen saplı veya sapsız 
poşetleri, Lastik, akümülatör, pil, 
madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve 
elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, 
metal ambalaj, kompozit ambalaj, 
cam ambalaj, ahşap ambalaj ürün-
lerinin satış noktası, piyasaya süren 
ve/veya ithalatçılar olarak GEKAP 
beyanı ve/veya ödemesi sorumlu-
luğu getirilmiştir. 
Plastik, metal, kompozit, cam, ahşap 
ambalajlı ürünler dışındakiler için, 

örneğin bez çuval için yükümlülük 
yoktur. Yine Tekrar kullanıma alınan 
ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki 
ürünler, imha edilerek tasfiye edi-
lecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile 
ihraç edilen ürünler, Kamu kurum 
ve kuruluşlarının münhasıran asli 
görevlerinde kullanmak, piyasa-
ya arz edilmemek ve ticari amaç 
güdülmemek kaydıyla ürettikleri 
veya bağlı kuruluşlarına ürettird-
ikleri Kanunun ek-1 sayılı listesinde 
yer alan ürünler kapsam dışı kal-
maktadır.
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanununun ek-1 sayılı listede-
ki ürünlerin birincil ambalajları için 
beyan yapılır; ancak geri kazanım 
katılım payı tahsil edilmez. Bitkisel 
yağların, ek-1 sayılı listede yer alan 
ürünlerin üretiminde hammad-
de olarak kullanılması durumunda, 
hammadde olarak tedarik edilen bu 
ürünler için beyan yapılır; ancak geri 
kazanım katılım payı tahsil edilmez. 
Madeni yağların piyasaya arz edi-
lecek araçlarda orijinal eşya/parça 
olarak kullanılması şartıyla piyasa-
ya sürenler tarafından beyan yapılır; 
ancak bu ürünlerden geri kazanım 
katılım payı tahsil edilmez. Piyasa-
ya arz edilecek araçlar ile elektrikli 
ve elektronik eşyaların üretiminde 
orijinal eşya/parça olarak kullanılan 
ve ek-1 sayılı listede yer alan ürün-
ler için bunları piyasaya sürenler 
tarafından beyan yapılır; ancak bu 
ürünlerden geri kazanım katılım 
payı tahsil edilmez.
Beyan ve ödeme olarak incelersek:
a-Beyan Yok, Ödeme Yok
− 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer 
almayan ürünler (ambalaj hariç) 
–Ek-1’de yer alan ama piyasaya 
sürülmeyen ürünler (Tedarikçi)
Sorumlu: Yok
b-Beyan Var, Ödeme Yok
₋ Ek-1 sayılı listedeki ürünlerin birincil 
ambalajları, 
₋ Bitkisel ve madeni yağların, ek-1 
sayılı listede yer alan ürünlerin üre-
timinde hammadde olarak kullanıl-
ması durumunda, 
₋ Madeni yağların piyasaya arz edi-
lecek araçlarda orijinal eşya/parça 
olarak kullanılması, 
₋ Ek-1'de yer alan ürünlerin, piyasaya 
arz edilecek araçlar ile elektrikli ve 
elektronik eşyaların üretiminde ori-
jinal eşya/parça olarak kullanılması, 
Sorumlu: Birincil ambalajda piyas-
aya süren/ithal eden, diğerlerinde 
tedarikçi
a-Beyan Var, Ödeme Var

−Ek-1 ‘de yer alan ürünün piyasaya 
sürülmesi 
−Ek-1’de yer almayan ürünlerin am-
balajları 
Sorumlu: Piyasaya süren/ithal eden
Birincil Ambalaj ürünlerin kullanıcı 
veya tüketicilere ulaştırılmasında 
en küçük satış birimi oluşturma-
ya uygun olarak yapılan, ürün-
le doğrudan veya kısmen temas 
halinde olabilen ambalajlar ve 
bunların orijinal parçalarını (satış 
birimini tamamlamak için gereken 
diğer ambalaj bileşenlerini örneğin, 
kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba 
teli gibi) ifade eder. Üretim mak-
inalarının bir parçası olarak değer-
lendirilen, bu makinalarda kullanı-
ma yönelik olarak tasarlanan ve 
endüstriyel amaçlı üretime konu 
olan hammaddenin (kâğıt, kumaş, 
iplik, metalik levhalar vb. malze-
melerin) taşınması, korunması ve 
kullanıma alınmasını sağlayan ru-
lolar, makaralar, masuralar, rolikler 
ve bobinler ambalaj olarak değer-
lendirilmemektedir. Alüminyum 
folyoların ve streç filmlerin rulo-
ları, temizlik kâğıdı ruloları, ipliklerin 
makaraları gibi satış noktalarında 
ürünlerin satışa sunumu amacıyla 
kullanılan bobinler, makaralar, rulo-
lar ve benzeri malzemeler ambalaj 
olarak değerlendirilir. İkincil Ambalaj 
birden fazla sayıda satış ambalajını 
bir arada tutacak şekilde tasarlan-
mış, üründen ayrıldığında ürünün 
herhangi bir özelliğinin değişmesine 
neden olmayan ambalajı ifade eder. 
Üçüncül Ambalaj belirli sayıda satış 
ambalajlarının veya grup ambala-
jlarının taşıma ve depolama işlem-
lerini kolaylaştırmak ve bu işlemler 
sırasında zarar görmesini önlemek 
amacıyla, karayolu, demiryolu, den-
iz yolu ve havayolu taşımasında kul-
lanılan konteynerler hariç kullanılan 
ambalajı ifade eder.
Depozitolu, Yeniden kullanılabilir 
ambalajlara yönelik depozito uygu-
lamaları için Bakanlıkça belirlenen 
Usul ve Esaslar kapsamında depozi-
to uygulama planı hazırlanır ve Bilgi 
Sistemi üzerinden Bakanlığa sunulur. 
Bakanlıkça uygun bulunan planlar 
için bir kod numarası tahsis edilir. 
Depozito uygulamaları, Bakanlıkça 
uygun bulunan depozito uygulama 
planları doğrultusunda gerçekleşti-
rilir. Depozito uygulamalarına ilişkin 
veriler Bakanlık bilgi sistemine girilir, 
depozito uygulamaları kapsamın-
da geri toplamak üzere piyasaya 
sürülen ambalajların geri topla-
namayan kısımlarına ilişkin hes-

aplamalar bilgi sistemi üzerinden 
değerlendirilir.
Örnek-1: Ürünlerini ahşap paletler 
ile piyasaya süren (S) tüzel kişisi 
tarafından söz konusu ahşap pal-
etler (Y) tüzel kişisinden kiralamak 
sureti ile temin edilmekte ve bu 
paletler (Y) tüzel kişisi tarafından 
piyasadan toplanarak tekrar aynı 
amaçla kullanılmak üzere başka 
piyasaya süren işletmelere kiralan-
maktadır. Bu durumda; (Y) tüzel 
kişisi tarafından piyasaya süren 
işletmelere kiralanan ahşap paletler 
için depozito uygulama planı hazır-
lanmış ve Bakanlıktan onay alınmış 
olması şartıyla (S) tüzel kişisinin bu 
paletler için geri kazanım katılım 
payı beyan ve ödeme yükümlülüğü 
oluşmaz. (Y) tüzel kişisi geri kazanım 
katılım payı beyanını yapılır ancak 
geri kazanım katılım payı ödenmez.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyan-
namesini vermekle yükümlü olanlar, 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmelikte belirtilen iade şartları 
doğrultusunda iade alınan ürünlere 
isabet eden ve ilgili dönemde beyan 
edilen geri kazanım katılım payı tut-
arını plastik poşetler için oluşan geri 
kazanım katılım payı hariç olmak 
üzere, beyan edecekleri toplam geri 
kazanım katılım payından mahsup 
edebilirler. Bir beyan döneminde 
mahsup edilecek geri kazanım 
katılım payı tutarı toplamı, mükelle-
flerin beyan edecekleri geri kazanım 
katılım payı toplam tutarından faz-
la ise aradaki fark bir sonraki beyan 
dönemine devredilecektir.
Geri kazanım katılım payına tabi 
olan piyasaya arz edilmiş herhan-
gi bir ürünün/ambalajlı ürünün son 
kullanım/tüketim tarihinin geçmesi 
nedeni ile piyasaya sürenlerce pi-
yasadan geri toplatılması halinde 
sadece geri toplanan ürünler ve 
ambalajları için iade işlemi te-
sis edilir. Bu şekilde piyasadan geri 
çekilen ürünler ve ambalajları için 
sadece geri kazanım katılım payı 
ödenmiş kısımları iade talebine konu 
edilir. İade alım sürecinde ürünün 
piyasaya sürülmesinde kullanılan 
birincil ambalajlar haricindeki am-
balajların da kullanılmadan ürünle 
birlikte iade alınması durumunda 
bu ambalajlar için de iade süre-
ci işletilir. Geri alım sürecinde iade 
alınan ürünlerin yeniden ambala-
jlanması durumunda yeniden am-
balajlamada kullanılan ambalajlar 
iade işlemine konu edilmez.  
Örnek-2: Bakliyat paketleme faa-
liyetinde bulunan (K) gerçek/tüzel 

kişisi tarafından paketlenen ve (L) 
gerçek/tüzel kişisi taralından pi-
yasaya arz edilen bakliyatlar son 
tüketim tarihlerinin geçmesi nedeni 
ile (L) gerçek/tüzel kişisi tarafından 
piyasadan geri toplanmış ve mu-
hasebe kayıtlarına işlenmiştir. Bu 
durumda piyasadan geri çekilen 
bakliyatların birincil ambalajları 
iade işlemine konu edilir. Geri topla-
nan bakliyatların piyasaya arzında 
kullanılan birincil ambalajları ha-
ricindeki diğer ambalajları için de 
iade talebinde bulunabilmesi için 
ürünün piyasaya arz edildiği am-
balajlan ile birlikte geri alınması ge-
rekmekte olup, geri alım sürecinde 
yeniden ambalajlama yapılması 
durumunda kullanılan yeni amba-
lajlar iade işlemine konu edilmez.
Geri Kazanım Katılım Payı beyan-
namesi verilebilmesi için mükellefi-
yet tesis edilmemiş ise beyanname 
verildiği dönem itibariyle mükellefi-
yet otomatik olarak açılacaktır. 2020 
birinci dönem için 31.Temmuz.2020 
(resmi tatil nedeniyle 04.08.2020) 
tarihinde GEKAP beyannamesinin 
verilmesi ve ödenmesi gerekiyor. 
Beyannamenin zamanında ver-
ilmemesi veya ödenmemesi du-
rumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu 
Hükümleri gereğince işlem yapıla-
caktır. Geri Kazanım Katılım Payı-
na İlişkin Yönetmelik kapsamında 
yapılacak bildirim ve beyanların 
piyasaya sürenler/ithalatçıların il-
gili muhasebe sorumluları tarafın-
dan incelenip onaylanması, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli 
görülmesi halinde de yeminli mali 
müşavirlere inceletilmesi ve doğru-
latılmasının esas olduğu belirtilm-
iştir.
Bildirim ve bilgi verme yüküm-
lülüğünü yerine getirmeyenlere 
22.109 TL idarî para cezası verilir. Geri 
kazanım katılım payını ödemediği 
tespit edilenlere katılım payı tut-
arının %20 fazlası idari para cezası 
olarak verilir. Belirtilen idarî para 
cezaları, bu cezaların verilmesini 
gerektiren fiillerin işlenmesinden iti-
baren üç yıl içinde birinci tekrarında 
bir kat, ikinci ve müteakip tekrarın-
da iki kat artırılarak verilir. Bildi-
rim ve bilgi verme yükümlülüğüne 
aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi 
verenler, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 
yanlış ve yanıltıcı belge düzenley-
enler ve kullananlar hakkında 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
belgede sahtecilik suçuna ilişkin 
hükümleri uygulanır.
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Tekirdağ’ın Sivil Toplum Kuru-
luşları ile meslek ve iş dünyası 
02 Mart 2020 Pazartesi 
günü yaptıkları basın açıkla-
masında tek yürek olarak 
Bahar Kalkanı Harekâtına 
destek verdi.

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman 
Kozuva, 24 Şubat 
2020 Pazartesi 
günü Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen 
Okullardan Yarın-
lara programına 
iştirak etti.ÇERKEZKÖY TSO EKONOMİYE

GÜÇ KATAN KADINLARLA BULUŞTU
Çerkezköy 

Ticaret ve Sanayi 
Odası (Çerkezköy TSO) 

6. Meslek Komitesi Üyel-
eri 09 Mart 2020 Pazarte-

si günü, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü sebebiyle 

iş kadınlarına nezaket 
ziyareti düzenledi.

TEKİRDAĞ BAHAR KALKANI 
HAREKÂTI İÇİN TEK YÜREK OLDU

KÜLLİYE’DE BİR ARAYA GELDİLER

İŞ BİRLİĞİMİZ 
SÜRÜYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası personeli, 
İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme 
Projesi kapsamında Şubat ayının son haftasında 
Drama Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

Çerkezköy TSO 6. 
Meslek Komitesi 
Başkanı Ayhan 
Duran, Başkan 
Y a r d ı m c ı s ı 
Nazan Çoban, 
Komite Üyesi 
Ramazan Ta-
hir Eke, Yavuz 
Dede ve Yöne-
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan 
Arslan ile Yönetim Ku-

rulu Üyesi Rasim Bilgen, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 
iş kadınlarına nezaket ziyareti 
programında Barel Makine Fir-
ma Yöneticisi Zöhre İrdem ile 
görüştü. Başarı hikâyesini Komite 
üyeleri ile paylaşan iş kadını 
Zöhre İrdem 20 yıldır iş hayatında 
olduğunu belirterek "Aslında tor-
na makine bölümü mezunuyum. 
Mesleğime teknik ressamlık-
la başladım. Son 14 yılı kendi iş 
yerimde olmak üzere 20 yıldır iş 
hayatındayım. Bugün burada ol-

mamda en büyük 
etken babamın 

eğitim ha-
yatıma olan 
d e s t e ğ i d i r . 
B a b a m ı n 
beni meslek 
lisesine yön-

l e n d i r m e s i , 
aslında hayatı-

ma şekil ver-
di" dedi. Komite 

Başkanı Ayhan Du-

ran, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Komitemizle başarılı 
iş kadınlarımızı ziyaret etmek 
ve onlara emeklerinden dolayı 
teşekkür etmek istedik. Sizin nez-
dinizde emek veren, ekonomiye 
can katan bunun yanında bizleri 
doğuran ve büyüten tüm kadın-
larımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyoruz” dedi. 
KENDİNİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİN
Komite üyeleri, programın de-
vamında İnan Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Tijen Alkan ile 

görüştü. Başarılı iş kadını Tijen 
Alkan “İnan Makine bir aile şirketi 
olduğu için aslında bu işin içinde 
büyüdüm diyebilirim. Ama ken-
dimi bildim bileli diğer aile üye-
lerim gibi bu şirket için ne yapa-
bilirim düşüncesini hiç aklımdan 
çıkarmadım. Dış ticarete hâkim 
olmak için İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü okudum. Ancak bunu 
da yeterli bulmadım, mali işlere 
hâkim olmak için de İşletme 
yüksek lisansımı yaptım. Tabi 
iş okumakla bitmiyor, kendinizi 
sürekli geliştirmeniz, yeni kurslar 
almanız, hobiler edinmeniz de 
şart” dedi. 

MÜCADELE ETMEKTEN 
KORKMAYIN

“Babamın kız-erkek ayrımı yap-
madan eğitimimize destek ol-
ması en büyük şansımız” di-
yen Alkan kadınlara “Mücadele 
ruhunu asla bırakmayın. Kendi-
nize bir hedef koyun ve yılmadan 
çalışın. Arkasında durduğunuz 
işin, mutlaka devamı geliyor. Ve 
hiçbir şey için geç olmadığını 
unutmayın, önemli olan gerçek-

ten istemeniz” mesajını verdi. 
KADINLAR İŞ DÜNYASINA 

RENK KATIYOR
Ziyaret programının devamın-
da Denge Catering Firma Sa-
hibi Filiz Denge ve Fourstone 
Tekstil Firma Yöneticisi Elif Ata-
lay ziyaret edildi. Oda Heyeti, iş 
kadını Filiz Denge’yi başarıların-
dan dolayı tebrik ederek 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
ladı. Burada bir konuşma yapan 
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Ar-
slan “Kadınlarımız hayatın her 
alanında var olmalı. Annemiz, 
kardeşimiz, çocuğumuz olma-
larının yanı sıra iş hayatında 
yöneticimiz, çalışanımız, raki-
bimiz de olmalı. Hem bir anne 
hem de istihdam sağlayan bir iş 
kadını olduğunuz yani bu iki ayrı 
alanı da başarıyla yürüttüğünüz 
için sizinle gurur duyuyoruz” dedi. 

Oda Heyetine teşekkür eden Filiz 
Denge, İşletme mezuniyetinin 
ardından iş hayatına atıldığını 
ve 20 yıldır çalıştığını söyleyer-
ek "Muhasebe yöneticisi olmak 
amacıyla çıktığım yolda şuan 
bir işletme sahibiyim. Fiziksel güç 
gerektirmediği sürece kadınların 

yapamayacağı bir iş olduğuna 
inanmıyorum. Kadınlarımızın bu 
cesarete sahip olması gerek. İş 
hayatında aktif rol alarak, bu al-
anı renklendirmeleri gerek diye 
düşünüyorum" sözlerini kaydetti.
KADIN İSTİHDAMINA KATKIDA 

BULUNUYOR
Oda Heyeti, Denge Catering’in 
ardından Fourstone Tekstil’i 
ziyaret ederek Firma Yönet-
icisi Elif Atalay ile görüştü. 

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Ar-
slan “Zor bir sektör olan tekstil-
de kısa sürede yakaladığınız 
bu başarı bizleri oldukça 
gururlandırdı. Çalışanlarınızın 
yüzde 60’ının kadın personel 
olması ayrıca takdir edilecek 
bir konu. Başarılarınızın de-
vamını diliyor, Dünya Kadın-
lar Gününüzü kutluyoruz” 
dedi. Oda Heyetine ziyaretleri 
için teşekkür eden Elif Atalay 
“Kadınlara verdiğiniz değeri 
gösteren bu ziyaretiniz bizi çok 
mutlu etti” sözlerini kaydetti. 

‘BAŞARACAĞINIZA 
İNANMALISINIZ’

2001 yılından bu yana iş hayatın-
da olduğunu söyleyen Elif Atalay 
"Gümrükçülük, iç denetçilik gibi 
alanlardan sonra tekstile yöneld-
im. Burası sıfır sermaye ancak 
büyük bir özgüvenle kurulmuş 
bir firma" dedi. Atalay, kadınlara 
verdiği mesajında ise şu sözleri 
kaydetti: "Kadınlarımız, yapabi-
leceklerine ve başarılı olacak-
larına inansınlar. Korkmasınlar, 
'sen yapamazsın'lara kulaklarını 
tıkasınlar. Faydalı işler, insana 
dokunacak şeyler yapmaları da 
en büyük önerim." Gerçekleştir-
ilen ziyaret, işletmenin gezilmesi-
nin ardından sonra erdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı 
olarak düzenlenen Bahar Kalkanı 
Harekâtı basın açıklaması Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Çerkezköy TSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Ayhan Arslan ve Mustafa Seçkin'in 
katıldığı ortak basın açıklam-
asını Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaptı. 
Gerçekleştirilen ortak açıklama-
da “Bizler, her kritik dönemde mil-
letimizin ve devletimizin yanında 
durduk. Üstlendiğimiz sorumlu-
luğun hakkını vererek hareket et-
tik Bugün de, İdlib’te gerçekleşen 
hain saldırıya ilişkin, ortak tepkim-
izi gösteriyoruz Öncelikle vatanın 
huzuru, güvenliği ve mazlumları 
müdafaa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahraman 
askerlerimizin ruhları şad olsun 
Rabbim şehitlerimizin mekânını 
cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve 
metanet, yaralılarımıza acil şifalar 
nasip eylesin. Milletimizin başı sağ 
olsun” denildi.
BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Açıklamanın devamında şu sözler 
kaydedildi: “Askerlerimiz İdlib’te, 

hem ülke sınırlarımızı ve hem de 
mazlumları korumaktaydı. Zira 
Suriye’de yaşanan zulümlere, 
yüz binlerce sivilin zalimce kat-
ledilmesine, milyonların evinden, 
toprağından sürülmesine, dünya 
sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve 
huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık 
ki, pek çok ülkede karşılık görme-
di. Buradan tekrar sesleniyoruz: 
Karşımızda, insanlıktan nasibi-
ni almamış, tüm ahlaki, insani ve 
dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından 
eden, canlarına kasteden, zihni-
yete sahip bir rejim bulunuyor. 
Suriye’yi her geçen gün daha da 
ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte re-
jim güçleri son olarak da, yapılan 
anlaşmalara uymayarak, asker-
lerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. 
Bu saldırı, asla kabul edilemez. 
Dolayısıyla, masum insanları kat-
leden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan bu re-
jim unsurlarına karşı sessiz kal-
mamız beklenemez. Tarihi ve 
kültürel bağlarımız bulunan, re-
jimin zulmünden kaçan Suriyeli 
kardeşlerimizin yaşama hakkını 
korumak tarihi, insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur. Türk Devle-
ti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat 

Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtıyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en 
güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu 
acımasız saldırının sahipleri bunun 
bedelini ödeyecektir. Başlatılan 
‘Bahar Kalkanı’ harekâtıyla alma-
ya da başlamıştır.”

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA 
KENETLENDİK

“Şunu da herkes bilsin ki, biz, her 
türlü zorluğu aşmasını bilen bir 
milletiz. Mevzubahis vatan olun-
ca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir 
tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik 
ve beraberlik içinde hareket ediy-
or, sabır ve dayanışma gösteriy-
oruz. Ülkemizin menfaatlerini her 
şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her 
zamankinden daha güçlü şekilde 
biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türki-
ye’nin tüm kesimlerini temsil eden 
Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri 
olarak, bayrağımızın altında kene-
tlendik. Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devletimiz-
in ve kahraman ordumuzun yanın-
dayız. Alınacak her kararın, atılacak 
her adımın arkasındayız. Cenabı 
Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, 
ordumuzu muzaffer kılsın.”

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katılımlarıyla düzenlenen 
Okullardan Yarınlara pro-
gramına iştirak etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan bu-
rada yaptığı konuşmada 
"Okullardan Yarınlara" eğ-
itime destek programına 

ilişkin Erdoğan, "Burada 
inşallah bu işe gerçek-
ten gönül koymuş vatan-
daşlarımı görüyorum, 
kardeşlerimi görüyorum. 
Hep birlikte şöyle bir cid-
di manada bu adıma in-
anıyorum ki biz elimizde 
malayla harç koyacağız 
ve gerek Elazığ'a gerek 
Malatya'ya gerek Van'a 81 
vilayetimize bu akşam bu-
radan sevindirici sesler in-
şallah yükselecektir." dedi.

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası, Drama Ticar-
et ve Sanayi Odasıyla iş 
birliği içerisinde yürüttüğü 
İşletmeler İçin Avrupa Di-
yaloğunu Geliştirme Projesi-
nin İş Gölgeleme etkinliği 
çerçevesinde Çerkezköy 
TSO Mali ve İdari İşler Yönet-
icisi Erhan Akı ve Uluslar-
arası İlişkiler Uzmanı İlk-

nur İnal Er, Drama TSO'nun 
işleyiş sistemini inceledi. 
Drama TSO Genel Sekreteri 
Charalampos Alexandiris ile 
görüşen Oda personeli, Dra-
ma TSO hakkında bilgilendi-
rildi. Alexandiris burada 
yaptığı konuşmada "İki oda 
ve iki bölge olarak yapıla-
cak her etkinlikte yanınızda 
olmaya hazırız" dedi.
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Çerkezköy TSO Meclisi, tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs 
(Covid-19) tedbirlerine uyarak Ni-
san ayı Meclis Toplantısını video 
konferans yöntemiyle gerçekleştir-
di. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığın-
da gerçekleştirilen toplantıya Mec-
lis Üyeleri çevrimiçi olarak katılım 
sağladı. Toplantı, Şubat-Mart/2020 
gelir-gider bütçe izleme raporları 
ve mizanın ibra edilmesi, meslekler-
in gruplandırılması rehberinde bazı 

kodlarda değişiklik yapılması ve 
ekmek azami fiyat talebi hakkında 
Bakanlık görüşünün değerlendir-
ilmesi gündemiyle gerçekleştiril-
di. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin 
geçmiş aylarda aldığı 210 gr ekmek 
azami satış fiyat kararı, fiyat birliği 
oluşması açısından Oda Meclisi 
tarafından da gündeme alınarak, 
210 gr ekmek azami satış fiyatı 1,5 TL 
olarak oy birliği ile karara bağlandı. 

TALEPLERİNİZİ BİZE YAZIN
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Süleyman Kozuva, Me-
clis Üyelerine TOBB aracılığıy-
la ekonomide hayata geçirilen 
koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
hakkında bilgi verdi. Başkan Ko-
zuva burada yaptığı açıklama-
da “Koronavirüs başladığından 
beri TOBB Başkanımız sayın Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, bu konuda hiç 
boş durmadı. Biz de üyelerim-
izden bize iletilen yaşanan so-
runları, taleplerimizi, görüşler-
imizi kendisine iletiyoruz. 
Buradan tekrar hatırlatmak is-
tiyorum, bir talebi olan mutlaka 
bize yazsın. Biz Odamızı beraber 
yönetiyoruz. Biz ancak birliktey-
sek güçlüyüz. Birlikte çalışırsak, 
rahatlıkla bu işin üstesinden ge-
leceğimize inanıyorum” sözleri-
ni kaydetti.

KOZUVA: BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK 
BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Nisan 
ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili 
gelişmelerin ardından bazı ürün-
lerin fiyatlarında görülen artışlara 
karşı aldıkları tedbirler konusun-

da bilgi verdi. Kozuva yaptığı 
açıklamada şu sözleri kaydet-
ti: “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak vatandaşlarımızı 
mağdur ederek bu tip bir artış 
yaptığı tespit edilen firmalar hak-

kında Odamız Disiplin Kurulu’na 
sevk edilerek, haklarında 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Kanununun 21, 43, 87 ve 93’üncü 
maddelerine dayanılarak hazır-
lanan ‘Oda ve Borsa üyelerine 
verilecek disiplin ve para cezaları 
ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Di-
siplin Kurulu hakkında yönetme-
lik’ hükümleri çerçevesinde ge-
rekli işlemlerin başlatılacağı ve 
bu haksızlıkları yapan firmalara 
hak ettikleri cezaları vereceğimizi 
kamuoyuna duyururuz.”

SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Kozuva “Çerkezköy TSO olarak 
ürünlerinde haksız fiyat artışı ya-
pan firmalara karşı disiplin me-
kanizmalarımızı çalıştıracağız. 
Herkes bilmeli ki, böyle vahim bir 
durum karşısında vatandaşımızı 
mağdur edenlere karşı sessiz kal-
mayacağız” sözlerini kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Satınalma 
Komisyonu Başkanı Meh-
met Sait Erdem, Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çetin, 
Komisyon Üyesi Ahmet 
Avcı ve Mali ve İdari İşler 
Yöneticisi Erhan Akı to-
plantıda hazır bulundu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, 
Metin Taşdelen, Murat Narçın, 
Murat Seymen, Mustafa Ogün 
Asıl, Rasim Bilgen ve Genel 
Sekreter Hakan Gel toplantıya 
ev ve iş yerlerinden katıldı. 
Toplantıda mevcut gündem 
maddeleri değerlendirilerek, 
karara bağlandı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA CEZAİ İŞLEM YAPILACAK
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı basın açıklamasında yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat 
artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.

TOPLANTILARDA VİDEO
KONFERANS YENİLİĞİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu her hafta gerçekleştirdikleri Yönetim 
Kurulu Toplantısını, koronavirüs (Covid-19) 
salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamın-
da bu kez video konferansla gerçekleştirdi.

SATINALMA KOMİSYONU 
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Çerkezköy Ticar-
et ve Sanayi Odası 
Satınalma Komi-
syonu telekonferans 
yöntemiyle toplantı 
gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yönetiminde video konfer-
ans yöntemiyle gerçekleştirilen 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey 
Toplantısı’na katıldı. Gündem-

deki konuların yanı sıra ekono-
mide hayata geçirilen destekler 
ve tedbirler kapsamında gelinen 
son noktaya ilişkin değerlendirm-
elerde bulunulan toplantıda ihti-
yaç duyulan yeni adımlar istişare 
edildi. Ayrıca Oda üyelerinin sek-
törlerinde koronavirüs (Covid-19) 
etkilerine karşı alınacak ekono-
mik önlem talepleri, sorun/öneril-
er, Nefes Kredisi ve diğer gündem 
maddeleri görüşüldü.

BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE 
ATLATACAĞIZ

Toplantının ardından bir açıkla-
ma yapan Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
“Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs (Covid-19) salgınının 
etkilerini en aza indirmek için Bir-
lik Başkanımız sayın M. Rifat His-
arcıklıoğlu önderliğinde çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Ticaret 

ve Sanayi Odaları olarak üyeler-
imizden gelen talepleri, sorunları, 
önerileri Birlik Başkanımıza ilet-
tik. Ayrıca koronavirüs (Covid-19) 
kapsamında güncellenmesi 
beklenen mali, finansal, operasy-
onel desteklerin yanı sıra istihdam 
ve lojistik destekleri de takip et-
mekteyiz. Bu zor günleri tedbir ve 
kurallara harfiyen uyarak, birlik ve 
beraberlik içinde atlatacağımıza 
inanıyoruz” sözlerini kaydetti.

Konu hakkında bir açıklama 
yapan Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva 
“Sıfır atık, israfın önlenmesini, 
kaynakların daha verimli kul-
lanılmasını, atık oluşum sebe-
plerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi 
veya minimize edilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise 
kaynağında ayrı toplanması 
ve geri kazanımının sağlan-
masını kapsayan atık yönetim 
felsefesi olarak tanımlanan 
bir hedeftir. Hem ülkemiz hem 
de dünyamızın sürdürülebil-
ir yaşam döngüsünü devam 
ettirebilmesi için biz de Oda 

olarak üzerimize düşen görevi 
gerçekleştiriyoruz. Odamı-
za koyduğumuz atık kutuları 
ile atıkları kaynağında ve ayrı 
ayrı toplayarak geri kazan-
dırılmasını sağlıyoruz. Herkesi 
sıfır atık hedefine destek ol-
maya davet ediyoruz” sözler-
ini kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, 
video konferans yöntemi-
yle gerçekleştirilen Trakya 
Abigem A.Ş. Yönetim Kurulu 

Toplantısına katıldı. Gündem 
maddelerinin görüşülerek 
karara bağlandığı toplantı-
da Trakya Abigem A.Ş’nin 
çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Çerkezköy TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde 
düzenlenen Koronavirüsle Mü-
cadele Eş Güdüm Toplantısı'nın 
ardından açıkladığı Ekonomik İs-
tikrar Kalkanı paketine ilişkin bir 
açıklama yaptı. Tedbir paketiyle 
ilgili değerlendirmede bulunan 
Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva, 
“Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
miz de koronavirüs nedeniyle 
karanlık bir koridorun içindedir. 
Bu durumun karşısında Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı iş dünyasının yanında 
görmek, önümüzü aydınlatmak-
ta ve bizlere moral vermektedir. 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı 
paketi, reel sektöre bir can suyu 
niteliği taşıyor” dedi. 

OLUMSUZ ETKİ AZALACAK
Başkan Kozuva “KOBİ'lerin kredi 
borçlarının ertelenmesi, KGF 
limitlerinin artırılması, temer-
rüde düşen firmalara mücbir 
sebep kaydı düşülmesi, ihra-
catçının desteklenmesi ve çeşitli 

sektörlerde KDV ve SGK primler-
inin ertelenmesi tedbirinin hem 
piyasada nakit akışını artıra-
cağına hem de bu tedbirlerle 
nakit akışı bozulan firmalar üze-
rindeki olumsuz etkinin azala-
cağına inanıyoruz. Tüm dünyayı 
saran bu kriz karşısında dev-
let, vatandaş, iş dünyası ve fi-

nans sektörüyle omuz omuza 
çalışmalı, bu dörtlü iş birliğini 
her zamankinden daha güçlü 
kılmalıyız. İş dünyası olarak üze-
rimize düşeni yapacağız. Koro-
navirüsten toplumsal dayanış-
mayla korunacağımıza ve 
kurtulacağımıza inanıyoruz” sö-
zlerini kaydetti.

Çerkezköy Ticar-
et ve Sanayi Odası 
(Çerkezköy TSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman 
Kozuva, video kon-
ferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen Ticar-
et ve Sanayi Odaları 
Konsey Toplantısı’na 
katıldı.

BAŞKAN KOZUVA
HİSARCIKLIOĞLU
İLE GÖRÜŞTÜ

TOPLUMSAL DAYANIŞMA TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ KILACAK
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, "Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan Ekonomik 
İstikrar Kalkanı paketi, ekonomimiz için ‘koruyucu maske’ görevi görecektir” dedi.

ÇERKEZKÖY TSO SIFIR ATIK 
BELGESİNE SAHİP OLDU

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamın-
da sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma hedefi ile Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın kurduğu Sıfır Atık Yöne-
tim Sistemi ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile taçlandı.

TRAKYA ABİGEM 
TOPLANTISINA

 KATILDI



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği 
KOBİ finansman projesi TOBB Nefes Kredisi 
Nisan ayı içerisinde yeniden başlatılmıştı. 
TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsala-
rın katkılarıyla gerçekleştirilen yeni Nefes 
Kredisi için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü 
Hakan Ateş tarafından atıldı. Konu hak-
kında Çerkezköy TSO Hizmet Binasında 
yapılan toplantıda Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Başkan 
Yardımcısı Mustafa Seçkin, Denizbank 

Bölge Müdürü Ahmet Çelik, Çerkezköy 
Şube Müdürü Filiz Adıyaman ve Saray Şube 
Müdürü Orkun Güner Gül yer aldı. Nefes 
Kredisi hakkında bir açıklama yapan Den-
izbank Şube Müdürü Ahmet Çelik, “TOBB 
ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının 
bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes 
Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz 
olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de 
aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst 
limit illere göre 50 bin ile 100 bin TL arasın-
da değişiyor. TOBB Nefes Kredisine Deniz-
bank aracılık etti, Kredi Garanti Fonu (KGF) 
Hazine desteğiyle kredilere kefil oldu” dedi. 

YAKLAŞIK 10 MİLYON TÜRK LİRASI 
KREDİ KULLANILDI

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva ise tüm dünyayı etkisi al-
tına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına 
karşı devletin aldığı ve alacağı tedbirler-
in ekonomi için önemine dikkat çekerek 
şu sözleri kaydetti: “Ülke olarak öncelikli 
hedefimiz bu illeti en az can kaybı ile at-

latırken, ekonomimizi de ayakta tutmak. 
Salgın sonrasında küresel ekonominin yeni 
bir hal almasını bekliyoruz. Değişen iş yap-
ma biçimleri, kızışan rekabete karşı işletm-
elerimizi hazır hale getirmek boynumuzun 
borcu. Bu sebeple Odamızın tüm imkân-
larını kullanarak, elimizi değil vücudu-
muzu taşın altına koyarak üyelerimize 
bu zor zamanlarında kaynak yaratıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da dediği gibi bu bir finans-
manda inovasyon atağıdır. Bu süreci, 
yükü paylaşarak geride bırakacağız. Nefes 
Kredisi’nin yeniden başlatılması için büyük 
çaba harcayan Birlik Başkanımız sayın M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve hiç tereddüt et-
meden bu yolda yanımızda olan Deniz-
bank’a teşekkür ederiz. Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleri de bu süreçte Den-
izbank ve Birliğimiz iş birliğiyle başlatılan 
Nefes Kredisi kapsamında yaklaşık olarak 
10 Milyon TL kredi kullandı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” sözlerini kaydetti. 
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Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklen-
mesi Hakkında Cum-
hurbaşkanı Kararı Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, kararın detay-
larını Twitter hesabın-
dan paylaştı. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
pandemisiyle iş yapma 
pratiklerinin radikal bir 
şekilde değiştiğine dik-
kati çeken Pekcan, diji-
talleşmenin önem ka-
zandığı bu dönemde 
ihracata yönelik dijital 
faaliyetleri teşvik ede-
cek yeni bir destek me-
kanizması geliştirdiklerini 
vurguladı. 

E-İHRACATA 
ÖZENDİRECEĞİZ

Pekcan, kararın önemine 
işaret ederek, şu bilg-
ileri verdi: "Kararla fir-
malarımızın e-ticar-
et sitelerine üyeliklerini, 
sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılımını, 
sanal fuar düzenlenme-
sini destek kapsamına 
alıyoruz. Bu çerçevede 
firmalarımızı e-ihraca-
ta özendirmek amacıyla 
e-ticaret sitelerine üyelik 
giderlerini 2020 yılı için 
yüzde 80, takip eden yıl-
larda yüzde 60 oranında 
destekleyeceğiz. Sanal 
ticaret heyetleri ve sanal 
fuarlara katılım için iş 
dünyamızı temsil eden 
çatı örgütlerin yapacak-

ları masraflar ve sanal 
fuar organizasyonları 
giderleri de yüzde 50 
oranında desteklenecek. 
Bakanlık olarak firma-
larımızın yeni ticaret din-
amiklerine uyumlu olarak, 
dijitalleşme süreçlerin-
den en iyi şekilde fayda-
lanmalarını sağlamaya 
ve yurt dışı pazarlara giriş 
faaliyetlerine destek ol-
maya devam edeceğiz."

DESTEK TAVANLARI 
8 BİN LİRA İLE 100 BİN 

DOLAR ARASINDA 
DEĞİŞİYOR

Resmi Gazete'de 

yayımlanan Cumhur-
başkanı Kararı'na göre, 
Türkiye’de sınai veya 
ticari faaliyette bulu-
nan şirketler ile iş birliği 
kuruluşlarının pazara 
giriş ve pazarlama-
ya yönelik dijital faali-
yetlerine ilişkin gider-
lerinin Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonun-
dan karşılanması 
amaçlanıyor. Şirketlerin 
genelgede düzenlenen 
şartları haiz ve Bakan-
lıkça onaylanan e-ti-
caret sitelerine üye-
liklerine ilişkin giderler 

yüzde 60 oranında ve 
e-ticaret sitesi başına 
yıllık 8 bin liraya ka-
dar desteklenecek. Şir-
ketler, bu destekten en 
fazla 3 e-ticaret sitesi 
için ve e-ticaret site-
si başına en fazla iki yıl 
yararlanabilecek. Söz 
konusu destek oranı bu 
yıl yüzde 80 olacak. 

FAALİYET BAŞINA 
DESTEKLENECEK

Bakanlık koordi-
nasyonunda iş birliği 
kuruluşlarınca düzen-
lenen sanal ticaret heye-
ti faaliyetlerine ilişkin 
giderler yüzde 50 ve 
faaliyet başına 50 bin 
dolara kadar destekle-
necek. İhracat Genel 
Müdürlüğü tarafından 
uygun görülen uluslar-
arası niteliği haiz sanal 
fuarlara katılımcıların 
iştirak etmelerini sağla-
mak üzere iş birliği ku-
ruluşlarınca düzenlenen 
sanal fuarlara katılım 
o r g a n i z a s y o n l a r ı n a , 
genelgede belirtilen gid-
erler yüzde 50 ve faali-
yet başına 50 bin dolara 
kadar desteklenerek 
katkı sağlanacak. Ayrı-
ca, iş birliği kuruluşların-
ca düzenlenen sanal 
fuar organizasyonlarına 
dair genelgede belirtilen 
giderler için yüzde 50 
oranında, faaliyet başı-
na 100 bin dolara kadar 
destek verilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını bildirdi. 

KOZUVA: KOBİ'LERİMİZE NEFES OLDUK

Toplantı hakkında bir açıkla-
ma yapan Çerkezköy Ticar-
et ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, "Daha önce Bir-
lik Başkanımız sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun başkan-
lığında gerçekleştirilen TOBB 
Marmara Bölgesi İstişare 
Toplantısında Tekirdağ san-
ayicilerimiz için Covid-19 

tarama testi talebimizi dile 
getirmiştik. Çok şükür, bu 
talebimiz sonuçlandı. Bugün 
müjdeli haberi sanayicimi-
zle paylaşmak istiyorum. 
Taleplerimiz doğrultusun-
da Tekirdağ sanayicilerim-
iz için Covid-19 tarama testi 
çalışmasını başlatıyoruz. Böl-
gemiz adına hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

SANAYİCİLERİMİZ
 İÇİN COVID-19 TESTTİ 

TALEP ETTİK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, San-
ayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan 
Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır'ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen sanayi tara-
ma testleri konulu toplantıya iştirak etti.

İHARACATA 
DİJİTAL 
DESTEK

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası (Çerkezköy TSO), 
TOBB Nefes Kredisi hak-
kında bilgilendirme to-
plantısı düzenledi. 

Kamu bankaları (Ziraat 
Bankası, Halkbank, Vakıfbank) 
konut, taşıt, tatil ve mobilya 
için yeni kredi paketleri hazır-
ladı. Kamu bankalarının dün 
açıkladığı kredi paketine göre 
sıfır ve 1. el konutlar için azami 
12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl 
vade ve aylık yüzde 0,64 faizle 
finansman sunulacak. Yerli 
üretim sıfır araçta yüzde 0,49 
- yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt 
kredisi verilecek. İkinci el binek 
araç veya ticari araç satın ala-
caklara yüzde 0,82 faiz oranı 
ile taşıt kredisi verilecek. Seya-
hat acentelerinden tatil paketi 
satın alacak müşterilere 10 bin 
TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 
ay vadeli uygun şartlarda fi-
nansman imkanı sunulacak.
Kamu bankalarının açıkladığı 
bu pakete katılım bankaları 
da destek vereceğini duyurdu. 
Ziraat ve Vakıf katılım banka-
ları, kamu bankalarıyla aynı 
koşullarla konut, taşıt, tatil ve 
sosyal destek kredileri verecek.
Ziraat Katılım'dan yapılan 
açıklamaya göre finansman 
şartları şöyle:

1- KONUT FİNANSMANI
Birinci el/sıfır konutlar için aza-
mi 12 ay ödemesiz dönemli, 15 
yıla kadar vade ve aylık %0,64 

finansman oranı ile finans-
man imkanı sunulacak. İkinci 
el konutlar için azami 12 ay 
ödemesiz dönemli, azami 15 
yıl vade ve aylık %0,74 finans-
man oranı ile finansman im-
kanı sunulacak.

2- TAŞIT FİNANSMANI 
PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı 
firmalardan sıfır km binek araç 
(motosiklet dahil) veya ticari 
araç satın alacak bireysel/
kurumsal müşterilerimize fir-
malar ile yapılan anlaşmalar 
bazında değişmek üzere aylık 
%0,49 - %0,69 finansman oranı 
ile taşıt finansmanı imkanı 
sunulacak.
İkinci el binek araç (moto-
siklet dahil) veya ticari araç 
satın alacak bireysel/kurumsal 
müşterilerimize %0,82 finans-
man oranı ile taşıt finansmanı 
imkanı sunulacak. Azami 6 Ay 
Ödemesiz toplam azami 60 Ay 
Vadeli 2. El Binek Otomobil ve 
Ticari Taşıt Finansmanlarında 
azami limit 150 Bin TL olacak.
3- SOSYAL HAYATI DESTEK 

FİNANSMAN PAKETİ
Yerli üretim yapan firmalar 
ile anlaşmalar yapılacak ve 
asgari 3.000 TL, azami 30.000 

TL finansman tutarı ile 6 ay 
ödemesiz azami 60 ay vade, 
aylık %0,55 finansman oranı ile 
finansman imkanı sunulacak.
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı 
firmalar dışındaki yerli üre-
tim yapan firmalardan satın 
alacağı mobilya, kahverengi 
küçük ev aletleri, ev boya-se-
ramik-kapı ve pencere sistem-
leri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet 
ihtiyaçlarının uygun şartlarda 
sağlanması amacıyla; asgari 
3.000 TL, azami 30.000 TL fi-
nansman tutarı fatura karşılığı 
6 ay ödemesiz azami 60 ay 
vade ile aylık %0,82 finansman 
oranı ile finansman imkanı 
sunulacak.

4- TATİL DESTEK 
FİNANSMAN PAKETİ

Seyahat acentelerine tatil pa-
keti satın almak için başvuran 
müşterilere 10.000 TL’ye kadar 
6 ay ödemesiz 36 ay vade ile 
uygun şartlarda finansman 
imkanı sunulacak. Söz konusu 
finansmanın 1. ve 2. taksitleri 
ilgili firma ve banka tarafın-
dan ödenecek; müşterilerin 
taksit ödemesi 9 ay sonra 
başlayacak. Bu kapsamda 
müşterilerin kullanacağı fi-
nansmanın oranı aylık %0,67 
oranına denk gelecek.

KAMU BANKALARINDAN
4 YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırlamıştı. Ziraat ve Vakıf 
katılım bankaları da kamu bankalarıyla aynı koşullarla konut, taşıt, tatil ve sosyal destek kredileri vereceğini duyurdu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Ticaret Sicili Müdürü Nur-
ten Uzun ve Ticaret Sicili Per-
sonelleri Oğuz Tunur ile Tolga 
Coşkun Ticaret Bakanlığı'nın 
öncülüğünde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 
destekleriyle video konferans 
yöntemiyle düzenlenen e-belge 
eğitimine katıldı.
10 Haziran 2020 Çarşamba 
günü itibariyle Ticaret Sicil Tas-
diknamesi, Merkez Nakli Belge-
si, Şube Açılış Belgesi ve İflas ve 
Konkordato Belgeleri'ni elektronik 
ortamda alınmaya başlandı. 

ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN
Konu hakkında bir açıklama 
yapan Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva “Üye-
lerimiz; evlerinden, iş yerlerin-
den çıkmadan, kısaca inter-
net bağlantısı olan her yerden, 
MERSİS üzerinden; Ticaret Si-

cil Tasdiknamesi Merkez Nakli 
Belgesini, Şube Açılış Belgesini, 
İflas ve Konkordato Belgesini te-
min edebilecekler. MERSİS’e giriş 
yaparak e-belgelerini oluştur-
an üyelerimiz, belge harçlarını 

sanal POS ile ödeyebilecekler. 
Ödemesini tamamlayan üyel-
erimizin bilgilerinin, Ticaret Sicil 
Müdürlüğüne bildirilmesinin ar-
dından, e-belge güvenli e-imza 
ile oluşturulacak. Sonrasında, 

üyelerimiz talep ettikleri belgeye 
MERSİS’te bulunan, ‘Belge Baş-
vuruları' bölümünden ulaşarak, 
yazdırıp kullanabilecekler. Üyel-
erimizi bu kolaylıktan faydalan-
maya davet ediyorum. Ticaret 

Bakanlığı'nın öncülüğünde Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 
(TOBB) destekleriyle haya-
ta geçirilen uygulamanın tüm 
üyelerimiz için hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

TİCARET SİCİLİNDE E-BELGE DÖNEMİ
Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, ticaret 
sicili belgelerinin artık 
e-belge olarak alınabi-
leceğini bildirdi.



Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozu-
va ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Seçkin, tüm 
dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs (Covid-19) salgının-
dan olumsuz etkilenen ailelere 
verilmek üzere Oda tarafın-
dan hazırlanan erzak paketler-
ini Çerkezköy Kaymakamlığı, 
Kapaklı Kaymakamlığı ve Saray 
Kaymakamlığına teslim etti. 
Gerçekleştirilen erzak teslim 
törenine Çerkezköy’de Çerkez-
köy Kaymakamı Atilla Selami 
Abban ve Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Gümüş, Kapaklı’da 
ise Kapaklı Kaymakamı Bülent 
Hamitoğlu katıldı. Burada bir 

açıklama yapan Çerkezköy TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva “Çerkezköy TSO 
olarak, tüm dünyayı olduğu gibi 
bölgemizi de etkisi altına koro-
navirüs (Covid-19) salgınından 
olumsuz etkilenen ailelerimizi 
Kaymakamlıklarımız vasıtasıyla 
tespit ettik. Odamız tarafından 
hazırlanan erzak paketlerim-
iz Vefa Sosyal Destek Grupları 
ve Meclis üyelerimiz tarafından 
ailelerimize teslim ediliyor. Ülke-
mizin geçirdiği bu zor günlerde 
bizim de çorbada tuzumuz olsun 
istedik. Ailelerimize bir nebze de 
olsa yardımımız dokunduysa ne 
mutlu bizlere” sözlerini kaydetti.
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorum-
luları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için 
tanınan süreleri uzattı. Kuruldan yapılan açıklama-
da, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişi-
sel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS'e 
kayıt olması gereken tarihlerin Kurul tarafından ilan 
edildiği hatırlatıldı. Çeşitli sektör temsilcilerinin, yeni 
tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bazı iş 
yerlerinin kapalı olması, uzaktan veya dönüşümlü 
çalışma modellerinin uygulanması nedeniyle VER-
BİS'e kayıt yükümlülüğünün zamanında yerine getir-
ilemeyeceği gerekçesiyle sicile kayıt süresinin uza-
tılması talebinde bulunduğu bildirilen açıklamada, 
söz konusu talebin Kurul tarafından değerlendirildiği 
aktarıldı. Açıklamada, yıllık çalışan sayısı 50'den 
veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok 
olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri so-
rumlularının VERBİS'e kayıt süresinin 30 Eylül 2020'ye, 

yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilançosu 25 
milyon liradan az, ana faaliyet konusu özel nitelikli 
kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarının VERBİS'e kayıt süresinin 31 Mart 
2021'e uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

VERBİS KAYIT
SÜRELERİ UZATILDI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicil Bilgi 
Sistemine kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Toplantısı, video 
konferans yöntemiyle düzen-
lendi. Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Hacı Mehmet Erdoğan yöne-
timinde gerçekleştirilen to-
plantıda Nisan-Mayıs/2020 
gelir-gider bütçe izleme 
raporları ve mizanı ibra edildi.

MECLİS TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
personeli, ISO 9001 
Kalite Yönetim 
Sistemi ve Akred-
itasyon Sistemi 
kapsamında tüm 
işleyiş süreçleri 
ile iş sağlığı 
ve güvenliği 
konusunda risk 
analizi 
çalışmalarını 
gerçekleştirdi.

ÇERKEZKÖY TSO RİSK ANALİZİ YAPTI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Oda tarafından 
koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ailelere verilmek 
üzere hazırlanan erzak paketlerini ilçe kaymakamlıklarına teslim etti. 

Düzenlenen toplantıda 
Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, 
Yönetim Kurulu Üyesi Me-

tin Taşdelen, Meclis Üyesi 
Ramazan Tahir Eke, Genel 
Sekreter Hakan Gel ile Eğitim, 
Kalite ve Sistem Yöneticisi 
Asude Çelen yer aldı.

AKREDİTASYON İZLEME 
KOMİTESİ TOPLANTI YAPTI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva 
toplantıda, bu süreçte işleri 
bozulan, ödemelerini yap-

amayan bu nedenle sici-
li etkilenen tacirler için sicil 
affı ve Tekirdağ genelinde-
ki sanayiciler için Covid-19 
testi yapılmasını talep etti. 

BAŞKAN KOZUVA İSTİŞARE
TOPLANTISINA KATILDI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkan-
lığında gerçekleştirilen TOBB Marmara 
Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı.

ÇERKEZKÖY TSO’DAN 
RAMAZAN PAKETİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Mali ve İdari İşler Yönet-
icisi Erhan Akı ve Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Hülya Mert tarafından Kapaklı 
Devlet Hastanesi personeline 
teslim edilen çamaşır ve ku-
rutma makinesi hakkında bir 
açıklama yapan Oda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “Odamız tarafından 
temin edilen çamaşır ve ku-

rutma makinemizi Kapak-
lı Devlet Hastanesine teslim 
ettik. Sağlık personelimizin ne 
kadar değerli olduğunu dün-
ya olarak yaşadığımız bu zor 
günlerde bir kez daha an-
lamış olduk. Bizim için gece 
gündüz demeden çalışan 
sağlık personelimize destek 
olmak istedik. Sağlıklı günle-
rde kullanmalarını dileriz” sö-
zlerini kaydetti.

SAĞLIK PERSONELİMİZİN
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 
Kapaklı Devlet Hastanesi’ne çamaşır 
ve kurutma makinesi hibe etti.

HİZMET BİNASI DEZENFEKTE EDİLİYOR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde hizmet bi-
nasında düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 
tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) karşısında 
dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Hizmet binasında bulunan tüm ortak 
alanlar özel malzemelerle dezenfek-
te ediliyor. Ayrıca el dezenfektanları da 
hizmet alanlarına yerleştirilerek düzenli 
şekilde yenileniyor.  
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Türkiye 1 Haziran’dan itibaren 
normalleşme sürecine başladı. 
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 
‘Restoran, Lokanta, Kafe Pas-
tane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde 
Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşlet-
melerde Alınması Gereken Ön-
lemler’ rehberi oldukça ayrıntılı 
bir önlem sıralaması sunuy-
or. Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü 
normalleşme süreci aşamasın-
da, yeme-içme sektöründe-
ki işletmelerin faaliyetlerinin 
güvenli bir şekilde gerçekleştir-
ilebilmesi amacıyla sıraladığı 
önlemler şöyle:
(Bu tedbirler restoran, lokanta, 
kafeler ile içinde yeme-içme 
hizmet alanı bulunan dinlenme 
tesisleri, kitapçılar, büfe ve kan-
tinler ile diğer işletmelerin resto-
ran-kafe bölümleri dahil yeme-
içme sektöründeki işletmeler 
için geçerlidir.)

UYGULANMASI GEREKEN 
KURALLAR PANOLAR 
HALİNDE ASILACAK

*İşletmelerinin faaliyetleri 
sırasında, ilgili kamu kurum 
veya kuruluşları tarafından ilan 
edilmiş olan tedbirlere tam 
olarak uyulmalıdır.
*İşletme genelinde COVID-19 
ve hijyen kurallarını/uygulama-
larını kapsayan bir protokol 
hazırlanmalı, protokol düzen-
li aralıklarla değerlendirilmeli, 
uygulamada karşılaşılan sorun-
lar, getirilen çözümler ve kamu 
kurum veya kuruluşlarınca 
uygulamaya konulan tedbirl-
er dikkate alınarak güncellen-
melidir.
*Protokol kapsamında, hastalık 
belirtileri gösteren müşteriye 
personelin yaklaşımı ve uygula-
nacak işlemler de tanımlanma-
lıdır. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın 
yayınladığı COVID-19 rehberinin 
ilgili bölümünde açıklanmıştır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/depo/rehberler/COVID-19_
Rehberi.pdf
*Tesis işletmecileri, tesisin 
tamamında sosyal mesafe ön-
lemlerini almakla yükümlüdür. 
Genel kullanım alanlarına ve 
oturum düzenine ilişkin sosyal 
mesafe planı hazırlanmalı, te-
sisin misafir kapasitesi sosyal 
mesafe planına göre belirlen-
meli, bu kapasiteye uygun sayı-
da misafir kabul edilmeli ve 
kapasite bilgisi tesisin girişinde 
görülebilir bir yere asılmalıdır.
*Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış 
cephesinde ve misafir ile persone-
lin kolayca görebileceği genel kul-
lanım alanlarında, tesiste uygula-
nan ve uyulması gereken COVID-19 
tedbirleri ve kurallarının yer aldığı 
panolar düzenlenmelidir.
*COVID-19 tedbirlerine yöne-
lik mutfak temizliği ve gıda 
güvenliği protokolü, haşere ve 
zararlılarla mücadele protokolü 
hazırlanmalıdır. Sorumlu per-
sonelce protokole uyulması 
sağlanmalıdır.

MASKESİZ MÜŞTERİ
 ALINMAYACAK

*Valeler tarafından eldiven kul-
lanılmamalıdır, her araç teslim 
alma ve teslim etme hizmetin-
den önce ve sonra eller alkol 
bazlı el dezenfektanı ile temi-
zlenmelidir.
*Valeler araçlara maskesiz bin-

memelidir.
*Misafirlere tesise girişte ter-
mal kamera veya temassız ateş 
ölçümü uygulamalıdır. 380C'den 
yüksek ateş ölçümlerinde, mis-
afir işletmeye alınmayarak, tıb-
bi maske ile sağlık kuruluşuna 
başvurması sağlanır.
*Tesis girişlerinde el antisep-
tiği bulundurulur ve misafirlerin 
ellerini antiseptikle temizlemel-
erinden sonra girişleri sağlanır.
*Maskesiz müşteri içeri alınmaz. 
Misafirin yanında yoksa ver-
ilmek üzere maske bulundurul-
malıdır, misafirlerin yeme-içme 
faaliyeti dışında ve masadan 
her kalktıklarında maske tak-
ması sağlanır.
*Asansörlerin içine 1'er metre ara 
ile sosyal mesafe yer işaretleri 
yapılarak, toplam kapasitesinin 
üçte birini geçmemek kaydıyla 
kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/
görsel bilgilendirme yapılmalıdır.
HER MASADA EL ANTİSEPTİĞİ 

BULUNACAK
*Yemek salonları, giriş alanı ve 
holü, ilave salonlar gibi genel 
alan kullanımları ve açık alan-
lar dahil tesisin tamamı sosyal 
mesafe planına uygun olarak 
düzenlenmelidir. Tesisin içinde 
veya dışarısında sıra oluşabi-
lecek her yerde (lavabo önleri, 
varsa sigara içme alanları vb.) 
1,5 metre ara ile sosyal mesafe 
işaretlemeleri yapılmalıdır.
*Sosyal mesafe ve oturma 
düzeni kuralları, aynı aileden 
olan veya bir grup olarak gelen 
misafirler arasında uygulan-
maz.
Yemek servisi verilen masal-
ar arası mesafe her yönden 1,5 
metre, yan yana sandalyel-
er arası 60 cm olacak şekilde 
düzenlenmelidir. Grup halinde 
gelen müşteriler için masa 
birleştirmeleri yapıldığı takdirde 
diğer masalarla aradaki 1,5 me-
tre mesafe korunacak şekilde 
yapılmalıdır.
*Masalarda sadece karşılıklı 
oturma düzeni sağlanmalıdır. 
Masa yanlarına sandalye konul-
maz ve masa yanlarına oturma 
düzeni oluşturulmaz.
*Karşılıklı oturmada masa eni 
70 cm'den küçük masalarda 
çapraz oturma düzeni uygulan-
malı veya karşılıklı oturma me-
safesinin arttırılması amacıyla 
iki masa birleştirilerek kullanıl-
malıdır.
*Bütün masa düzeni kural-
ları masa şekline bakılmaksızın 
(kare, dikdörtgen veya daire) 
her masa için uygulanır.
*Yan yana tek kişilik oturma 
düzeni olan bar masası şek-
lindeki masalarda sandalyel-
er arası mesafe 1 metre olacak 

şekilde düzenlenmelidir. Perso-
nel ile müşterinin doğrudan yüz 
yüze kaldığı bar masaları kul-
lanılmamalıdır.
*Her masada el antiseptiği veya 
kolonya bulundurulmalıdır.
*Servis personeli, servis esnasın-
da mesafe kurallarını korumaya 
ve temastan kaçınmaya özen 
gösterir.
*Açık büfe uygulaması yapıl-
ması halinde açık büfenin mis-
afir tarafına misafir erişimini 
engelleyecek şekilde pleksiglas 
veya benzeri bariyer yapıl-
malı, servis ise mutfak personeli 
tarafından sunulmalıdır.
*Çay/kahve makinesi, su se-
billeri, içecek makinesi gibi 
araçların kaldırılmalı veya mis-
afire servis elemanı aracılığıyla 
servis yapılmalıdır.
*Yemek masaları ve sandaly-
eler, servis malzemeleri, şeker, 
tuz, baharat, peçete, menü 
gibi malzemelerin her misa-
fir kullanımından sonra siliner-
ek uygun şekilde temizliği ve 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 
Mümkünse tek kullanımlık şeker, 
tuz, baharat, peçete kullanıl-
malıdır.
*Mümkün olduğunca, temassız 
ödeme alınmalı, temaslı post 
cihazı kullanılması halinde, 
her kullanımdan sonra cihazın 
%70'lik alkol ile silinerek temizlik 
ve dezenfeksiyonu sağlanma-
lıdır.
*Genel kullanım alanlarının ve 
genel müşteri tuvaletlerinin gi-
rişlerinde, geniş salonların farklı 
yerlerinde el antiseptiği bulun-
durulmalıdır.
*Genel tuvaletlerin giriş kapıları 
mümkünse otomatik kapı 
sistemi olarak düzenlenmelidir. 
Düzenlenememesi halinde gi-
riş kapılarının kollarının sık sık 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
*Tesis içerisinde çocuklara 
ayrılmış oyun odaları hizmete 
açılmaz.

PERSONELİN ATEŞİ 
ÖLÇÜLECEK

*Personelin düzenli sağlık kon-
trolü yapılmalı, birlikte yaşadığı 
kişilerin COVID-19 açısından 
izlenebilmesi için personelden 
periyodik bilgi alınmalıdır.
*Tüm personele COVID-19 sal-
gını ve hijyen konusunda bilgi/
eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
*Personel girişinde termal 
kamera veya temassız ateş 
ölçümü yapılmalı ve el antisep-
tiği bulundurulmalıdır.
*Personele, çalışma yerine, mis-
afirler ve ortam ile temasına uy-
gun kişisel koruyucu ekipman 
(tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) 
ile el antiseptiği sağlanır ve kul-
lanımı izlenir.

*Personel kıyafetlerinin günlük 
temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
*Aynı vardiyada mümkün old-
uğunca aynı personelin çalıştırıl-
masına özen gösterilmelidir.
*Personelin soyunma-duş-tu-
valet ve ortak yemek yeme, din-
lenme alanları sosyal mesafe 
koşullarına uygun olarak düzen-
lenmeli, bu konuda gerekirse 
yer işaretleri, şerit, bariyer gibi 
düzenlemeler yapılmalıdır, bu 
alanların temizliği ve kurallara 
uygun şekilde dezenfeksiyonu 
düzenli olarak sağlanmalıdır.
*Mal tedariki veya başka sebe-
plerle (tamir, bakım vb.) tesise 
geçici olarak kabul edilen kişil-
erin temasının asgari düzey-
de tutulmasına yönelik kurallar 
belirlenerek uygulanması izlen-
melidir. Ayrıca, bu kişilerin so-
syal mesafe kuralı korunarak ve 
koruyucu donanım kullanarak 
işlemlerini yapmaları sağlan-
malıdır.
*Personelde hastalık belirtile-
ri tespiti halinde tıbbi maske 
takılarak en yakın sağlık kuruluşu-
na başvurması sağlanmalıdır.

İŞLEM GÖRMEMİŞ VE 
HAZURLANMIŞ 

GIDALAR AYRI YERLERE 
KONULACAK

*Gıda güvenliği ve mutfak hijye-
ni uygulamalarının ilgili mevzuat 
ve yönetmeliklere uygun yapıl-
ması sağlanmalıdır.
*Gıda üretim alanına ham 
madde ve ürün sevklerinde ve 
mutfak alanında hijyen bari-
yerleri, sterilizasyon cihazları el 
ve vücut hijyeni için gerekli alet 
ve ekipman bulundurulmalıdır. 
Mutfak ve pişirme alanlarına 
görevli olmayan personel gire-
memelidir.
*Bütün gıdalar kapalı dolaplar-
da veya üzeri kapalı şekilde 
saklanmalıdır.
*Çapraz bulaşmayı önlemek 
için, işlem görmemiş gıda mad-
deleri ile hazırlanmış gıdalar 
mutfakta birbirlerinden ayrı 
yerlerde muhafaza edilmelidir. 
Ayrıca, hiçbir gıda maddesi 
zeminle temas ettirilmemelidir.
*Mutfak ve ilişkili alanların, 
mutfakta kullanılan her türlü 
donanım ve ekipmanın, tezgâh 
ve saklama alanlarının temizlik 
ve hijyeni düzenli olarak sağlan-
malıdır. Elle sık temas eden 
yüzeyler 1/100'lük çamaşır suyu 
ile düzenli olarak silinmelidir.
*Servis malzemeleri (tabak, 
çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) 
bulaşık makinasında yıkanma-
lıdır. Mutfak personeli çalışma 
esnasında iş kıyafeti ve kişis-
el koruyucu ekipman kullanıl-
malı, ellerini düzenli olarak yıka-
malıdır. *Mutfakta, personelin 
uyması gereken kurallar ve iyi 
hijyen uygulamaları ile ilgili gör-
sel/yazılı bilgilendirme yapıl-
malıdır.

TUVALETLER NASIL 
TEMİZLENECEK?

*Tuvalet alanlarına giriş kapıları 
otomatik kapı sistemine çevr-
ilmelidir. Bu imkan yoksa tuvalet 
alanına giriş kapılarının kolları 
1/100'lük çamaşır suyu ile sık sık 
silinmelidir.
*Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, 
pisuvarlar 1/10'luk, lavabolar, 
musluk ve batarya başlıkları, 

kapı kolları 1/100'lük çamaşır 
suyu ile sık sık temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir.
*Tuvalet ve lavaboların tem-
izlik saatleri kayıt edilmeli ve 
temizlik saatleri görünür şekilde 
asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, 
tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bu-
lundurulmalıdır.
*Temizlik yapan personel kişi-
sel koruyucu ekipman (eldiv-
en ve maske) kullanmalı, işlem 
sonrası kullanılan iş yeri çöpüne 
atılır, su ve sabunla en az 20 
saniye el temizliği ve hijyeni 
sağlanmalıdır.
*Tuvaletlerde el kurutma fanları 
kapatılarak kullanım dışı bırakıl-
malı, tek kullanımlık kağıt havlu-
lar kullanılmalıdır.

KLİMALAR DIŞARIDAN 
TEMİZ HAVA ALACAK 

ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILACAK
*Tüm alanların temizliği, yüze-
yin niteliğine göre standartlara 
uygun ürün kullanılarak, uygun 
sıklıkta yapılmalı, bu uygulama-
ların izlenebilirlik kayıtları tutul-
malıdır.
*Tesisin tamamında kapı kolları, 
tırabzanlar, asansör düğmeleri, 
elektrik düğmeleri, post cihazı, 
televizyon kumandası, telefon, 
bilgisayar klavyesi, menü, masa 
üstleri, tuzluk/biberlik gibi el te-
masının yoğun olduğu yüzeyler sık 
sık su ve deterjanla temizlenmeli, 
1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
ile dezenfeksiyonu sağlanmalı, 
klor bileşiklerinin zarar verdiği post 
cihazı, telefon, bilgisayar klavye-
si gibi yüzeylerde ise %70'lik alkol 
bazlı ürünler kullanılarak, izlene-
bilirlik kayıtları tutulmalıdır.
Havalandırma ve klima sistem-
inin, çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi gibi araç, gereç, mal-
zeme ve donanımın periyodik 
bakımları ve gerekli olanların 
sterilizasyonu sağlanmalıdır.
*Klima ve havalandırma sistem-
lerinin filtreleri periyodik olarak 
zamanında değiştirilir. Klima-
lar %100 dışarıdan temiz hava 
alacak şekilde çalıştırılır. Vanti-
latörler ise kullanılmaz. Merkezi 
havalandırma sistemleri bulu-
nan tesislerin havalandırması 
temiz hava dolaşımını sağlaya-
cak şekilde düzenlenir ve sık sık 
doğal havalandırma yapılır.
*Klima kullanımı konusunda T.C. 
Sağlık Bakanlığının yayınladığı/
yayınlayacağı “Toplumda Kli-
maların Kullanımı” rehberine 
uyulmalıdır.
*Tesisteki kapalı mahaller-
in tamamının sıklıkla kapı ve 
pencereleri açılarak doğal hav-
alandırması sağlanmalıdır.

İŞLETME ARAÇLARINDA 
ALINACAK ÖNLEMLER

*Araçlarda el antiseptiği veya 
kolonya bulundurulur.
*İşletme araçlarına el antisep-
tiği ile ellerin temizliği sağlanarak 
binilir ve araç içinde sürekli maske 
takılır. Mümkünse araçların her 
zaman aynı personel tarafından 
kullanımı sağlanır. *Aracın el te-
ması yoğun yüzeyleri (kapı kol-
ları, cam kumandaları, direksiyon, 
vites, radyo vb.) her kullanımdan 
sonra %70 alkol içeren ürünle 
dezenfeksiyonu sağlanır.
*Bu tedbirler sürece bağlı olarak 
zaman içerisinde güncelle-
necektir.

İŞTE 'YENİ NORMAL'DE RESTORANLAR VE KAFELER
Sağlık Bakanlığı restoran, kafe, tatlıcı gibi mekânlarda uygulanacak önlemleri sıralayarak, müşterilerden valelere, mutfak çalışanların-
dan garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları açıklarken, masa ve oturma düzenine dair de ayrıntılı önlemler ortaya koydu.

Özel Optimed Hastanesi Klinik Psikolog ve 
Aile Danışmanı Psk. Aslı Çağla Çakıcı şu 
sözleri kaydetti: “Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizin de gündeminde koronavirüs. So-
syal medya başta olmak üzere her yerde 
karşımıza çıkıyor. Bu süreçte çocuklarla 
iletişim kurarken özen gösterilmesi gerek-
tiğini düşündüğüm bilgileri paylaşmak is-
tiyorum.
1.  Sakin olun
Öncelikle dikkat edilmesi gereken yetişkin-
lerin bu süreçte sakin kalmaya özen gös-
termeleri. Bir durum karşısında ebeveynler 
ne kadar kaygılı ise çocukların bundan et-
kilenme olasılığı da o kadar artıyor. Ken-
dimiz sakin olmadan çocuğumuza yardım 
edemeyiz.
2 Bilgi kirliliğine dikkat edin.
Bulunduğunuz ortamlarda sürek-
li bu konunun konuşulması, bilgi kirlil-
iğinin olması, korkutucu haberlerin ol-
ması çocuğunuzun kaygılarını arttırabilir. 
Bilgiyi nereden alacağınız konusunda 
güvendiğiniz kaynakları belirlemek gerekir. 
Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa ona 
doğru bilgiye nasıl ulaşabileceği konusun-
da yönlendirici olun. Emin olmadığınız 
hiçbir bilgiyi paylaşmayın. 
3. Sorularına cevap verin
Çocuğun konuyla ilgili sorduğu soruları 
onun yaşına uygun şekilde,  açık, kısa ve 
net bir hal ile aktarmak önemlidir. “Dün-
ya da yayılmakta olan koronavirüs adlı 
bir virüs var ve bu virüs grip olduğumuz-
da yaşadıklarımıza benziyor. Bilim adam-
ları bu virüsü tanımak ve önlemler almak 
için çalışmalar yapıyor. Biz de bulaşma-
ması için bazı önlemler alıyoruz. Ellerim-
izi daha sık yıkayacağız, elimizi yüzümüze 
götürmeyeceğiz, düzenli besleneceğiz, 
kalabalık ortamlara bir süre girmeyeceğiz, 
kolumuzun iç yüzeyine hapşıracağız ve 
maske takacağız” gibi açıklamalarda bu-
lunmak çocuğun güvende olduğunu his-
settirir.
Çocukların kelimeleri oynadıkları oyun-
lardır. Çocukların bu süreçle ilgili algısını 
tekrar eden oyunlarından gözlemleyebil-
irsiniz. Yine yaşına uygun olacak şekilde 
konuyu merak eden çocuklara virüsün ne 
olduğunu anlatan kitaplardan ve uzman-
ların çocuklara yönelik hazırladığı videolar-
dan destek alabilirsiniz.
4. Çocuğunuzun konu ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini dinleyin
Bu süreç ona kendisini nasıl hissettiriyor, 
neler düşünüyor, bu hislerini bedeninin ner-
esinde ve nasıl duyumsadığını fark ediyor. 
Tüm bunları konuşmak çocuğun kendisini 
ifade etmesi ve kendi farkındalığını oluştur-
ması açısından destekleyici olacaktır.”

Koronavirüs çocuklara 
nasıl anlatılmalı?

Özel Optimed Hastanesi Klinik Psikolog 
ve Aile Danışmanı Psk. Aslı Çağla Çakıcı, 
gündemde yer alan koronavirüs nedeni ile 
ailelere önerilerde bulunarak, bu ve bu gibi 
toplumu ilgilendiren durumlarda çocuk-
lara nasıl davranılması gerektiğini anlattı.

Yunanistan Atina Büyükelçiliğinden 
yapılan açıklamada şu sözlere yer ver-
ildi: “Değerli vatandaşlarımız, ülkemiz 
ile Yunanistan arasındaki ulaşım sınır-
lamaları devam etmektedir. Bilhassa 
Avrupa ülkelerinde yaşayan vatan-
daşlarımızın, Yunanistan üzerinden tran-
sit geçişle ülkemize yapacakları seya-
hatlerde sınır kapılarında birbirinden 

farklı uygulamalarla karşılaştıkları an-
laşılmaktadır. Avrupa ülkeleri ile Türkiye 
arasında, Yunanistan üzerinden transit 
geçişle yapılacak çift yönlü seyahatle-
rde, Yunan sınır kapılarındaki uygulama 
hakkında Yunan makamlarından bilgi 
talep edilmiştir. Yunan makamlarından 
alınacak yanıt ayrıca duyurulacaktır. 
Öte yandan, bu süreçte, mağduriyet 

yaşanmaması adına, Avrupa ülkeleri 
ile ülkemiz arasındaki çift yönlü seya-
hat düzenlemelerinde, Yunanistan üze-
rinden transit geçişli intikal planlarının, 
durum açıklığa kavuşuncaya kadar 
ertelenmesinde veya Yunanistan ha-
ricindeki güzergâhların değerlendir-
ilmesinde fayda görülmektedir.”

BAŞKONSOLOSLUKLA
 İLETİŞİME GEÇİN

“Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluk-
larımıza 7/24 ulaşılabilecek telefon nu-
maraları:
Atina Büyükelçiliği: 00 30 690 986 3466 
/00 30 2107263000
Atina Pire Başkonsolosluğu:00 30 694 
656 48 70
Gümülcine Başkonsolosluğu:00 30 694 
277 93 33
Rodos Başkonsolosluğu:00 30 694 000 63 
88
Selanik Başkonsolosluğu:00 30 697 026 
05 65
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı / 
Konsolosluk Çağrı Merkezi:00 90 312 292 
29 29 
Gerektiği takdirde, Başkonsolosluklarımı-
zla, e-posta ve sosyal medya hesapları 
üzerinden mesajla da iletişim kurulabilir.”

YUNANİSTAN’LA ULAŞIM 
SINIRLAMALARI DEVAM EDİYOR
Yunanistan Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Türki-
ye-Yunanistan arasındaki ulaşım sınırlamaları hakkında bilgi verildi. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Üyesi Gürkan Kartal, İl Genç Girişim-
ciler Kurulu üyelerinin de yer aldığı 
programda Türkiye Odalar ve Borsal-
ar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, genç 
girişimcilerin bulundukları illerde aktif 
olarak sosyal ve ekonomik hayatta 
yer almalarını istedi. Genç girişim-

cilere tavsiyelerde bulunan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, içinde bu-
lundukları kurumu daha iyi tanıma-
larını ve kendi başarılarını anlatarak, 
gençlere rol model olmalarını istedi. 
2007 yılında Kadın Girişimciler Kuru-
lunu, 2009 yılında ise Genç Girişimcil-
er Kurulunu kurduklarını anlatan His-
arcıklıoğlu, 8 bin genç girişimcinin bir 
çatı altında buluştuğunu söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU İLE 
BİR ARAYA GELDİLER
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Üyesi Gürkan Kartal, 05 Mart 2020 Perşem-
be günü düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç 
Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semineri’ne katıldı.

U
z.

 P
sk

. A
sl

ı C
A

g
lA

 D
o

n
er




