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100 yıl önce TBMM yi kurarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan eden, bir
devletin temellerini ve tarifsiz bir zafere imza atanları gururla anıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel
yurdu, bize emanet eden aziz şehit ve gazilerimizin başkomutanı Ulu Önder Atatürk ün bütün dünya
çocuklarına armağan ettiği tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını en içten
dileklerimizle kutluyoruz.

CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

STK'LARDAN ORTAK İDLİB AÇIKLAMASI!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana ve ilçelerindeki, meslek örgütleri, sendika
konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri İdlib'te gerçekleşen hain saldırı sonrası ortak basın açıklaması
düzenledi. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen ortak basın açıklamasına Ceyhan Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Can ve Meclis Başkanı Kasım Önük katıldı.
81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Basın Açıklamasını Adana'da, katılımcı kuruluşlar adına Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç yaptı.
Kıvanç; "Değerli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz. Şu an 81 İl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek
örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik
dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik.
Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru,
güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin
ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mek acirc;nını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de
mazlumları korumaktaydı.
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Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından
sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık
görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile
topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır
bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya
düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık
tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan,
rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani
sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla
terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. "Bahar Kalkanı" harekatıyla da bu bedeli
ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis
vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket
ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her
zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve
Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden
devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı
Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."
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CTO BAŞKANI ŞEREF CAN’DAN AÇIKLAMA!!!

Sayın Üyemiz, Ortaya çıkan yeni tip Koronavirus (Covid-19) isimli hastalık sonrasında, bazı
isletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksiz fiyat artışı gerçekleştirdiği
hakkında TOBB’a şikâyetler ulaştığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilecek bu tur
isletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek
Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı hususu bilgilerinize sunulur.
Şeref CAN
Ceyhan Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

CTO KORONOVİRÜS KAPSAMINDA TEDBİRLER ALIYOR
Ceyhan

Ticaret

Pandemi

Odası

sürecinde

hizmet vermeye devam
etmekte olup üyelerinin
sağlığını korumak amacı
ile

Hizmet

Binasına

ilaçlama yapıldı.
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BAŞKAN CAN’DAN BASIN AÇILAMASI

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkisi dolayısıyla, sürecin başladığı ilk günden itibaren
üyelerimizden iş dünyamızdan sorarak elde ettiğimiz sıkıntı ve çözüm yollarını Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimiz’e iletiyoruz. TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun ilgili bakanlıklar ve kurumlar
nezdinde sürekli olarak takip ettiği talepler her geçen gün sonuçlanmaktadır. İlgili Bakanlıklarımıza,
kurum ve kuruluşlarımıza, Oda-Borsalarımızın meclislerine, yönetimlerine, çalışanlarına ve Başkanımız
Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, TOBB yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

CTO YÖNETİMİ PANDEMİ SÜRECİNDE DE ÜYELERİN SORUNLARINI
ÇÖZÜYOR…
Devletimizin vermiş olduğu, Oda ve Borsalarimizin
kurucu ortagi oldugu KGF kefaleti ile "IS E DEVAM
KREDI DESTEGI" 6 ay anapara ve faiz odemesiz,
toplam 36 ay vadeli ve yillik %7,5 faiz oranli KGF
kredisi Ziraat Bankasi, Vakifbank ve Halk bank
tarafindan

verilmekte

olup,

kredi

sürecinde

yaşanan ve Odamıza bildirilen sorunlar ve bu
sorunların çözüm yolları hususunda CTO Yönetimi
banka yönetimleri ile görüşmeler yapılmıştır.
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İŞ DÜNYAMIZIN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONUÇLANAN
TALEPLER

Oda ve borsalardan, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda TOBB aracılığıyla kamu kurumlarına
iletilerek sonuçlanan taleplerimiz bilgilerinize paylaşıldığı gibidir.
Başta Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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CTO'DAN EMNİYETE POLİS
HAFTASI ZİYARETİ
CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref
Can önlüğündeki Meclis Başkanı Kasım
Önük, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fatih Karataş, yönetim Kurulu Üyeleri Ali
Koşmaz,Dinçer Dinç ve Genel Sekreter
Zafer Öz'den oluşan CTO Heyeti Türk
Polis

Teşkilatı'nın

175.

Dönümü

münasebetiyle

Emniyet

Müdürü

Kuruluş
Ceyhan

Ahmet

Yıl
İlçe

Yarlıgaç'ı

makamında ziyaret etti.

TOBB TİCARET ODALARI KONSEY TOPLANTISI VİDEO KONFERANS
ARACILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİ.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
katılımıyla gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, 10
Nisan 2020 'de CTO Başkanı Şeref Can'ın da
katılımı ile video konferans aracılığıyla yapıldı.â€‹
Başkan Şeref CAN TOBB Ticaret Odaları Konsey
toplantısına telekonferas ortamında katılım yaptı.
Toplantıda Başkan CAN Covid-19 salgının
ekonomiye vermiş olduğu zararı ve üyelerimizden
gelen
sorunları
konseyde dile getirdi.
TOBB Başkanı sorunları ilk elden takip ettiklerini ve birçoğunun
çözüldüğü belirterek TOBB ve Oda/Borsalarca devreye girecek
olan "NEFES KREDİSİ" nin en kısa zamanda hayata geçmesi için
çalıştıklarını belirti.
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CEYHAN TİCARET ODASI (CTO), TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ'NİN (TOBB) KATKILARIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA
KOLİSİ YARDIMINDA BULUNDU.
Ceyhan Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi 900 aileye
gıda kolisi yardımında bulundu.
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Can, "Her yıl Ramazan ayı
içerisinde
ihtiyaç
sahibi
ailelere
yaptığımız gıda yardımını bu yıl tüm
dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını
nedeniyle erkene aldık. Ceyhan Ticaret
Odası olarak bizlerde 'birlikten kuvvet
doğar' düşüncesiyle hareket ederek, zor
bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde
hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.
İş dünyası olarak ihtiyaç sahibi ailelerin
her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Can " Ülkemiz ve tüm dünya, şu anda korona virüs
adı verilen bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizlerde Ceyhan Ticaret Odası olarak
ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik. Zor süreçte
elimizden gelen tüm gayretle desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
Cenab-ı Allah inşallah tez vakitte bu illetten, bu hastalıktan bizleri biran önce kurtarır ve şifasını bizlere
verir. Buradan bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile devlet yetkilileri başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza,
polislerimize, jandarmamıza ve tüm kurumlarımıza bu virüs ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum"
ifadesini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Halk Sigorta – Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali
Sertaç Canal’ın katılımı ile gerçekleşleşen seminerde “Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak
Sigortası” sistemi anlatılmıştır. Seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılmıştır.

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDE BULUNANLAR SOKAĞA
ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt
Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla 22 Nisan
Çarşamba günü, saat 14.00’te ‘Kısa Çalışma Ödeneği’
uygulamasına
ilişkin
bir
bilgilendirme
semineri
gerçekleştirilmiştir.

CEYHAN TİCARET ODASI AKREDİTASYON
EĞİTİMİNİ ZOOM ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞTİRDİ.

Odamız Genel Sekreteri Zafer Öz, Akreditasyon Sorumlusu Sinem Tutku Aktuğ ve Akreditasyon
Danışmanınız L.Aydan Doğan Özdemir koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile
Silifke TSO, Mut TSO, Sivas TSO ve Ereğli TSO Akreditasyon sorumluların katılımı ile Akreditasyon
eğitimini gerçekleştirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz ve KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katılımı ile gerçekleşen seminerde “Kredi Garanti
Fonu” anlatılmıştır. Seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılmıştır.
Kredi Garanti Fonu nedir?
KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur.
KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
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Taleplerimiz doğrultusunda Halkbank'ın Can Suyu paketinden
esnaflarla birlikte oda ve borsalarımızın üyesi şahıs işletmelerinin
de faydalanması imkanı sağlanmıştır. Şahıs işletmesi üyelerimiz
25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin
TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir. Üyelerimizin bilgisine
sunarız.
Şeref CAN
CTO Yönetim Kurulu Başkanı
#bizbizeyeteriztürkiyem

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Pekcan, CTO Başkanı
Şeref Can, Diğer Oda Borsa Başkanları ve Sektör Meclis Başkanları
sanal ortamda buluştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın
katılım sağladığı 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının yer aldığı video konferansa CTO Başkanı
Şeref Can da katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada da oda ve borsaların talep ve sorunlarını sürekli
ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan'a göreve geldiği günden bugüne istişareye
dayalı yönetim tarzı ve icracı vizyonu için teşekkür etti.

www.ceyhanto.org.tr

Ceyhan Ticaret Odası

2020 Yılı Mart / Nisan Bülteni

BÜLTEN NO 2

Bu hafta, Nefes Kredisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB'un, oda ve borsaların tüm
kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis ettik.
Şu anda yıllık yüzde 7,5 gibi bugüne kadarki nefes
kredilerindeki en düşük faiz uygulanıyor." diye
konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sektörlerin taleplerine ilişkin olarak da
şunları kaydetti:
"Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep
hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan
alacakları, sağlık ve medikal sektörüne öncelik
verilerek bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak.
KDV alacakları konusunda bize imkan tanınmalı.
Ertelemeler sonrasında geçmiş vergi ve SGK prim
borçlarının da yeniden yapılandırması gerekiyor.
Kovid-19'un iş kazası kapsamı dışına çıkarılması
gerekli."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde
dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak
yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız
yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak." dedi.
Türkiye'nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan,
ülkenin salgından en kısa sürede çıkması adına bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. Pekcan, iş dünyasıyla
dinamik bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da
pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini bildirdi.

CTO Başkanı Şeref Can’dan
açıklama “Ülkemiz ekonomisine
Nefes olacak TOBB Nefes Kredisi
üyelerimize hayırlı olsun.”
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel
Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla, Türkiye Odalar
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ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde imzalanan “TOBB Nefes Kredisi
Protokolü"nün tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

“Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz
dönemlerde Odalarımızın ve Borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen “Nefes Kredisi
Projesi” tekrar başlatılmaktadır. “
Başkan Can, krediden yararlanmak isteyen 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerin, üye
oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Nefes Kredisi’ne Denizbank Şubelerinden
başvurabileceklerini ifade etti.
İhtiyacı olan firmalar için büyük önem taşıyan Nefes Kredisi 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak.
Ödemeler yıllık %7,5 faizle 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50
bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi
hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisinin kullandırılmasında Denizbank aracılık edecek,
Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
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Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir Çanakkale Zaferi. Bir milletin
yeniden doğuşu, istiklal ve istikbaline giden yolda doğan güneşidir. Milli mücadelenin ilk ateşinin
yakıldığı Çanakkale Zaferiyle Milletimiz; vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ortaya
koymuştur. Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105.yıl yıl dönümünde Başta Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve bu uğurda
canlarını vermiş Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz
CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
#18martçanakkalegeçilmez
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