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Odaların çalışma düzeni ve personel durumu

Odalar Çalışma Düzeni Personel Durumu

Yunanistan 
Drama TSO

Evden çalışma
Randevulu çalışma

Değişiklik yok

Romanya
Prahova TSO

Evden çalışma 
Online işlemleri arttırma

Değişiklik yok

Bulgaristan
Haskovo TSO

Dönüşümlü olarak ofiste bir kişi ile fiziki 
çalışma

Değişiklik yok

Ukrayna
Zaporijya TSO

Dönüşümlü çalışma Değişiklik yok

Almanya
Türk – Alman TSO

Evden çalışma Değişiklik yok

Türkiye
Çerkezköy TSO

Dönüşümlü çalışma Değişiklik yok
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Üyelere sunulan faaliyetler/hizmetler

Odalar Üyelere sunulan faaliyetler / hizmetler

Yunanistan
Drama TSO

Online eğitim ve toplantı, online hizmet (evrak)

Romanya
Prahova TSO

Online eğitim ve toplantı, online ödeme, online Prahova Business Awards
Gala 2020 (her yıl yapılan bir etkinlik), online B2B görüşmeler

Bulgaristan
Haskovo TSO

Online eğitim ve toplantı, online hizmet (evrak), online ödeme

Ukrayna
Zaporijya TSO

Online eğitim ve toplantı, üyelere sürekli ücretsiz danışmanlık, evraklar steril 
poşetler ile üyeye teslim edildi

Almanya
Türk – Alman TSO

Online eğitim ve toplantı, web sitesi daha aktif hale getirildi, Almanya’da 
pandemi koşulları sürekli üyeler ile paylaşıldı

Türkiye
Çerkezköy TSO

Online eğitim ve toplantı, online belge alma ve ödeme, online fuar (ÇEF), 
online aylık gazete ve web sitesine eklenen «Danışmana Sor» sekmesi
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Hizmet binasında alınan önlemler
Odalar Hizmet binasında alınan önlemler

Yunanistan
Drama TSO

Masalara pleksiglas takılması

Romanya
Prahova TSO

Masalara pleksiglas takılması
Oda içerisine Covid-19 hakkında yol gösterici ve bilgilendirici tabelalar asılması
Odamız için temizlik süreci yeniden düzenlendi

Bulgaristan
Haskovo TSO

Odanın ortak alanlarındaki kişi sayısı sınırlandı
Ofislerde ki personel sayısı sınırlandırıldı
Oda temizlik süreci, ortak alanlar ve çalışma alanları için dezenfeksiyon süreleri ile yeniden düzenlendi

Ukrayna
Zaporijya TSO

Ofisler sürekli havalandırıldı
Odanın ortak alanlarındaki kişi sayısı sınırlandı
Odanın yüzeyleri sürekli dezenfekte edildi

Almanya
Türk – Alman TSO

Her çalışma masasına yeterli miktarda dezenfektan ve anti bakteriyel jel konuldu. 
Ofise açılan asansörlerin kullanımında kişi sayısı sınırlaması getirildi. 
Ofis binasında Covid-19 ile ilgili bilgilendirici işaretlemeler yapıldı. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

Güvenli hizmet belgesi, masalara pleksiglas takılması, yönlendirici bilgilendirici işaretlemeler, temizlik 
süreci yeniden düzenlendi, düzenli olarak hizmet binası dezenfekte edildi, kod uygulaması ile Covid
geçirmiş ya da temaslı olarak belirtilmiş kişilerin odaya girişini engellendi 
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Sosyal sorumluluk faaliyetleri
Odalar Sosyal sorumluluk faaliyetleri

Yunanistan
Drama TSO

KOBİ'lere hijyenik malzeme dağıtıldı

Romanya
Prahova TSO

Bağış toplama kampanyalarına dahil olarak, bu şekilde alınan tıbbi malzemeleri en çok ihtiyaç 
duyulan yerlerde kullanılmak üzere yetkililere yönlendirildi. Üyelere yüz maskeleri, dezenfektanlar 
gibi yararlı malzemeler üretmek için faaliyetlerini yeniden düzenlemelerini önerildi. Hastane gibi 
ihtiyaç duyan kurumlara, firmaların sunduğu dezenfektan bağışlarına aracılık ettik.

Bulgaristan
Haskovo TSO

Oda herhangi bir sosyal sorumluluk faaliyeti düzenlememiştir. 

Ukrayna Zaporijya 
TSO

Etkinliklerde üyelere ücretsiz olarak maske dağıtıldı. Bir pandemide işletmeyi destekleme 
kapsamında, mücbir sebep sertifikalarının ücretsiz olarak verilmesine karar verildi.

Almanya
Türk – Alman TSO

Almanya’da Türk toplumu tarafından yaygın olarak dinlenilen Metropol FM önderliğinde aşı 
farkındalığını arttırmak adına başlatılan sosyal sorumluluk projesine katkı sağlandı. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

Maskeye ulaşmakta zorlanan üyelerimize maske dağıtımı, emniyet güçlerine, basın mensuplarına ve 
hastanelere maske ve siperlik dağıtımı, kamu kurumlarında kullanılmak üzere ateş ölçer alınması, 
donanım eksikliğinden dolayı eğitime katılamayan öğrencilere tablet dağıtımı, bir hastane için pcr
test cihazı alımı 
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Üye durumu

Odalar Üye Durumu

Yunanistan
Drama TSO

Değişiklik yok.

Romanya
Prahova TSO

2020'de üye sayısı biraz azaldı ve daha az yeni kayıt alındı.

Bulgaristan
Haskovo TSO

Değişiklik yok.

Ukrayna
Zaporijya TSO

2020’de yeni kayıtlarda %1 artış ve kapanan işletmelerde de %30’luk bir artış olmuştur. En çok 
kayıt iletişim teknolojileri ve online platform faaliyetlerinde gerçekleşmiştir.

Almanya
Türk – Alman TSO

Yeni üye sayısı ortalama olarak önceki yıllara göre artış sağlarken üye kaybı ortalamanın 
altında kalmıştır. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

2020’de yeni kayıtlarda %15 artış ve kapanan işletmelerde de %57’lik bir artış olmuştur. En 
çok imalat sektöründe kayıtlar gerçekleşmiştir.
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Yeni iş fırsatları

Odalar Yeni iş fırsatları

Yunanistan
Drama TSO

Bilgi yok.

Romanya
Prahova TSO

Çevrimiçi profesyonel eğitimler, çevrimiçi çocuklara yönelik etkinlikler, yeni dijital hizmetler, 
çeşitli malların teslimat hizmetleri, sağlık sigortası talebinde artış. Bilgisayar Teknolojileri ve 
inşaatlarla ilgili hizmetler ve ürünler de artışlar kaydedilmiştir.

Bulgaristan 
Haskovo TSO

El yıkama ve dezenfeksiyon kimyasalları, kolonya, dezenfeksiyon makineleri, maske ve maske 
kumaşı imalatı, tek kullanımlık ürünler (cam, tabak, kaşık vb.) iş fırsatlarının ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, çevrimiçi ticaretin, çevrimiçi hizmetlerin yanı sıra satışlarında da artış 
olduğu gözlemlenmiştir.

Ukrayna 
Zaporijya TSO

El yıkama ve dezenfeksiyon kimyasalları, kolonya, dezenfeksiyon makineleri, maske ve maske 
kumaşı üretimi, tek kullanımlık ürünler (cam, tabak, kaşık vb.), arıtma cihazları (lambalar, geri 
dönüştürücüler), hava alanında iş fırsatlarının ortaya çıktığı kaydedilmiştir. 

Almanya
Türk – Alman TSO

Dijital satış kanallarında ciddi oranda artış kaydedilmiştir. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

El yıkama ve dezenfeksiyon kimyasalları, kolonya, dezenfeksiyon makineleri, maske ve maske 
kumaşı imalatı, kullan at ürünler (bardak, tabak, kaşık vb.) 



Yurtdışı Kardeş Odaların Covid-19 Sonrası Durumu
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Negatif etkilenen sektörler

Odalar Negatif etkilenen sektörler

Yunanistan 
Drama TSO

Küçük dükkanlar ve yerel açık pazarlar, okullar ve özel dershaneler, restoranlar ve barlar.

Romanya
Prahova TSO

Tekstil endüstrisi, konaklama endüstrisi, turizm, perakende sektörleri.

Bulgaristan
Haskovo TSO

Turizm sektörü – restoranlar, oteller, tur operatörleri vb. ile tiyatrolar, büyük mağazalar.

Ukrayna
Zaporijya TSO

Otel ve restoran işletmeciliği (restoranlar, kafeler, barlar, etkinlik acenteleri) yiyecek ve içecek 
hizmeti veren ve buna hizmet eden alt sektörler.

Almanya
Türk – Alman TSO

Turizm, konaklama, gastronomi sektörlerinde faaliyet gösteren üyeler, aynı şekilde perakende 
ticaret sektörü de olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

En çok etki hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize olmuştur. Özellikle yeme-içme 
faaliyetleri sunan sektörler ve ona hizmet eden alt sektörler. 
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Slayt 10ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

İşletmelere verilen destekler
Odalar İşletmelere verilen destekler

Yunanistan
Drama TSO

Devlet yardımı sadece pandemiden etkilenen işletmeye, devlete (vergi, sosyal sigorta ücretleri vb.) 
ve kiracılara (mesleki alanlarını kiralıyorlarsa) karşı mali yükümlülüklerinin yarısının karşılanması 
şeklinde yapıldı.

Romanya
Prahova TSO

Cirolarında düşüş kaydeden konaklama ve turizm sektöründeki şirketler için destek fonları, kısa 
vadeli hibeler, işgücü ile ilgili sorunları gidermek için hibeler, iş gücü konusunda bazı teşvikler 
verildi.

Bulgaristan 
Haskovo TSO

Kapanan işyerlerinin maaşlarının ödenmesi için 60/40 adı verilen destek, tercihli kredilendirme için 
önlemler; büyük şirketler için hibe tedbirleri; belediyeler, kamu-özel ortaklıkları ve şirketler için 
destek; ve serbest çalışanlar için faizsiz ve mikro krediler; tarım sektörü ve turizme destek 
verilmiştir.

Ukrayna
Zaporijya TSO

Kısmi vergi iptali. Karantinada çalışması yasak olan işletmelere bir kerelik ödeme. Kısmi kira ödeme 
ertelemesi.

Almanya
Türk – Alman TSO

Kısa Çalışma Ödeneği oluşturulmuştur. Küçük işletmeler için 15.000 Euro'ya kadar hibe yardımları 
yapılmıştır. Orta ve büyük işletmeler için 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faizli krediler 
sağlanmıştır. Katma Değer Vergisinde (KDV) 2020 yılı sonuna kadar indirim sağlanmıştır. Farklı 
zamanlarda farklı tutarlarda destek paketleri oluşturulmuştur. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

Kısa çalışma ödeneği, ciro kaybı desteği, kira gelir desteği, işe devam kredisi.
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İhracat Durumu

Odalar İhracat Durumu

Yunanistan
Drama TSO

Değişiklik yok.

Romanya
Prahova TSO

İhracat bir önceki yıla göre %11,5 düşüş kaydetti. 

Bulgaristan
Haskovo TSO

Nisan ve Mayıs 2020'de düşüş yaşandı, bu dönemden sonra ihracat arttı.

Ukrayna
Zaporijya TSO

İhracat bir önceki yıla göre %7,8 düşüş kaydetti. 

Almanya
Türk – Alman TSO

Bilgi yok.

Türkiye
Çerkezköy TSO

İhracat bir önceki yıla göre %6 düşüş kaydetti. 
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Ülke ve bölgelerde uygulanan güncel pandemi kuralları

Odalar Ülke ve bölgelerde uygulanan güncel pandemi kuralları

Yunanistan
Drama TSO

Geniş halk aşılarına öncelik verilerek yavaş yavaş yeni normale dönülmekte.

Romanya
Prahova TSO

Sıkı kontrol önlemlerine ve yoğun aşılamaya bağlı olarak bazı kısıtlamalar son zamanlarda 
kaldırıldı, diğerleri kademeli olarak kaldırılacak ve yeni normale dönülmekte.

Bulgaristan
Haskovo TSO

Bulgaristan, 31 Temmuz 2021'e kadar salgın acil durumda, ancak her şey açık, tek özel kural 
halka açık alanlarda maske takmak.

Ukrayna
Zaporijya TSO

Ukrayna’da pandemi önlemi olarak 4 aşama bulunmaktadır (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil), 
Ukrayna şu anda Sarı güvenlik önemlerini uygulamaktadır. 

Almanya
Türk – Alman TSO

Yakın zamanda yapılan Federal düzenlemelerde “Acil Fren” uygulamasına geçilmiştir. 

Türkiye
Çerkezköy TSO

Tüm illerde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması mevcut, geniş halk aşılarına öncelik verilerek 
yavaş yavaş yeni normale dönülmekte.
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