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19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı
ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.
Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

Atatürk “Üreten köylü milletin efendisidir.’’ Milli
ekonominin temeli tarım, üretimi sağlayan emekçi
eller de çiftçilerdir. Ülkemiz ve milletimiz için üreten,
yarınlar için yeni umutlar beslememizi sağlayan tüm
çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum.
Şeref CAN
CTO Yönetim Kurulu Başkanı

Ceyhan Ticaret Odası

2020 Yılı Mayıs/Haziran Bülteni

BÜLTEN NO 3

FİKİR ATÖLYESİ EĞİTİMİ ve FİKİR PAYLAŞIM TOPLANTISI
CTO’NUN KATILIMI İLE SAĞLANDI.
Odamız

Akreditasyon

Sorumlusu Sinem Tutku Aktuğ,
Akreditasyon
L.Aydan

Danışmanınız,
Doğan

Özdemir

koronavirüs tedbirleri kapsamında
1

Mayıs

2020

tarihinde

video

konferans yöntemi ile Silifke TSO,
Mut TSO, Sivas TSO, Erdemli TSO
ve

Ereğli

TSO

sorumlularının

Akreditasyon

katılımı

ile FİKİR

ATÖLYESİ eğitim ve Fikir paylaşım
toplantısı gerçekleşti.

CTO Başkanı Şeref Can Ramazan Bayramı münasebetiyle bir açıklama
yaptı.
CTO

Başkanı

Can,

Ramazan

Bayramı'nı kutlayarak sağlıklı ve güzel
günlerde

kutlanacak

nice

bayramlar

temennisinde bulundu.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı
Şeref Can Ramazan Bayramı'nı kutlayarak
sağlıklı ve güzel günlerde kutlanacak nice
bayramlar temennisinde bulundu.
Ramazan Bayramı nedeniyle bir
kutlama yayınlayan Başkan Ömer Can
mesajında "Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınının gölgesinde de olsa
birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları
içerisinde bir Ramazan Ayı'nı daha
ardımızda bırakarak bayramı yaşamanın
mutluluğu içerisindeyiz. Bayram sevincine ve coşkusuna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz bu zor süreçte Ramazan Bayramı'nın dünyaya, ülkemize, kentimize sevgi, barış, kardeşlik
getirmesini temenni ediyor, aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, güzel günlerde geçireceğiniz nice
mutlu bayramlar diliyorum " dedi.
Ceyhan Ticaret Odası
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CTO Nisan ayı olağan Meclis toplantımız tüm önlemler alınarak
gerçekleşti.

Covid-19 Salgını normalleşme kapsamında CTO
olarak Nisan ayı olağan Meclis toplantımız tüm önlemler
alınarak gerçekleşti. Toplantıda sosyal mesafe korunarak
gündem görüşüldü.

BAŞKAN CAN TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN PAKDEMİRLİ'YE CTO
ÜYELERİNİN YAŞADIĞI SIKINTILARI İLETTİ.

CTO Başkanı Sn. Şeref Can, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanımız Sn.
Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda-Borsa Başkanı ve 61 Sektör Meclis Başkanının Katılımıyla Gerçekleştirilen
Video Konferans Toplantısına katılım sağladı. Yapılan toplantı da üyelerimizin pandemi sürecinde
yaşadığı sorunları ileten Başkan Can, özellikle tarım sektöründe çiftçilerin ürettikleri ürünü önümüzdeki
süreçte nasıl satacaklarına dair endişeleri bulunduğunu dile getirdi. Bu konuda devletin alım garantisi
vermesinin sevindirici olduğunu söyledi. Tarım sektörünün yaşadığı sorunları aktaran Can, ayrıca pamuk
üreticilerinin Bakanlık'tan destek beklediğini ifade etti.
Ceyhan Ticaret Odası
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TOBB
tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen
toplantıya katılım sağladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı
konuşmada, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren
Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı istişare içinde
bulunduğunu söyledi. Pakdemirli'nin bu süreçte
üreticinin ve müteşebbisin yanında olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, "Ortak akla verdiğiniz önem,
vizyonunuz ve sergilediğiniz bu dinamik çalışma tarzı,
bize moral ve şevk verdi." dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredilerinin
faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için
destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve
geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan
işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı
depoların 2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha
uzatıldığını anlattı.
Bu zor süreçte, bakanlık ve TOBB'un birlikte 2 önemli projeyi hayata geçirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu,
"Önce, DİTAP projesini ülkemize kazandırdık. Sonra da giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda
kaybını ve israfını önlemek üzere harekete geçtik. Gıdanı Koru Kampanyası'nı başlattık. Sektörümüzün
daha hızlı büyümesi için 365 oda ve borsamızla birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde
sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı
depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını
bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi.
Pakdemirli, tarım ve orman alanında verilen desteklere dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Son 18 yılda,
310 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal hâsılamızı 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 585
baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.
Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık.
Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdık. Süt üretimimizi de
yüzde 173 yükselttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret
fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik. İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 katına çıkartırız, onun
altyapısını ve çalışmalarını yapıyoruz."
Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük
bir ivme kazandığına işaret ederek, "Bugün ülkemiz tarımsal gayri safi milli hasılası açısından Hollanda,
Ceyhan Ticaret Odası
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İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak 48 milyar dolarlık tarımsal hasılayla
Avrupa'da lider konumuna gelmiştir. 2018 yılında çiftçimize, 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken,
2019'da bunu 16,1 milyar liraya, 2020'de ise desteklerimizi toplamda yüzde 52 artışla 22 milyar liraya
çıkardık. Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık." diye konuştu.

Lisanslı depoculuğun, kazancın ve güvencenin hazinesi olduğunun altını çizen Pakdemirli, şunları
kaydetti: "Bu kapsamda bugün için depolanabilen ürünler, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk,
fındık ve zeytindir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı ürünlerinin lisanslı depolarda
depolanabilmesine yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. Halihazırda
lisans alan 91 lisanslı depo işletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz
2023'te 140 lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton aralığına çıkarmaktır."
Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim adına ülke için büyük bir fırsat
olduğunu belirten Pakdemirli, verilen eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla DİTAP'da işlem yapan firma,
kurum ve çiftçi sayısındaki artışa bağlı olarak ciro miktarının her geçen gün yükseldiğini kaydetti.
Pakdemirli, bankaların sisteme katılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı özel bankalarla tanıtım toplantıları
gerçekleştirdiklerini de aktardı.

CTO’DA ÜYE TALEPLERİ PANDEMİ’DE DE KARŞILANMAYA DEVAM
EDİYOR.
Ceyhan Ticaret Odası üyelerden gelen
talep doğrultusunda “Salgın Sürecinde
konaklama ve yeme/içme tesisleri için
Sağlıklı Turizm” Bilgilendirme Webinarı
düzenlendi . Control Union Türkiye
Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı
Yöneticileri Pelin Er ve Onur Aksoy
tarafından verilen eğitim 8 Haziran
2020 tarihinde zoom platformu
üzerinden yapılmıştır. Konuşmacılar

Pelin Er ve Onur Aksoy Sağlıklı Turizm
Sertifikasyonu Programı konaklama ve yeme /
içme tesislerinde üst düzey hijyen ve sağlık
standartları hakkında ve sertifika alınmasındaki
süreçler hakkında üyelere bilgilendirme yaptı.

Ceyhan Ticaret Odası
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI.
Ceyhan Ticaret Odası tarafından 9 Haziran 2020
tarihinde üye ve oda personeline yönelik Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme toplantısı
zoom platformu üzerinden yapıldı. Pamfilya Bişilim
uzmanlarından
Emre
Aksu
tarafından
yapılan

bilgilendirme
toplantısı
saat
başlayarak yaklaşık 2 saat sürdü.

21.00’de

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.

Ceyhan Ticaret Odası
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CEYHAN HEDEFİNE ADIM ADIM ULAŞIYOR.
Adana
il/ilçe
oda/borsaları
müşterek
toplantısı
TOBB
Başkanı
M.
Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile
video
konferans
olarak
gerçekleştirildi. Toplantıda söz
alan Ceyhan Ticaret Odası
Başkanı Şeref Can, işletmelerin
pandemi dönemini en az hasarla
atlatabilmesi için çok yoğun bir
mesai harcayan, her an ticareti,
sanayiyi ve ihracatı geliştirmek
adına zaman mefhumu olmadan
çalışan, ülkemizin daha ileriye gitmesi için her şeyini ortaya koyan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'na, CTO Yönetimi ve Meclisi adına teşekkür etti.
Başkan Can yaptığı konuşmada, Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması, Deniz Ticaret Odası'nın kurulması, Ceyhan
Enerji, İhtisas ve Endüstri Bölgesi'nin aktif hale gelmesi, Kimya OSB, Kömür OSB kurulması ve bölgedeki Termik
santrallerden gelebilecek sıcak su ile Sera OSB kurulması konularını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardı.
Başkan
Can
yaptığı
araştırmalara göre bölgede
kurulu
olan
gümrüklerin
karışıklığa neden olması ve
ihtiyaca
karşılık
verememesinden ötürü Ceyhan
Gümrük
Müdürlüğünün
önemini ifade etti.
Başkan Can, göreve geldiği
günden bu yana bu konu ile
ilgili
görüşmelerin
devam
ettiğini ifade etti. 7 yıldır
Bakanlar, Bölge Başkanları ve
TOBB
Başkanı
Sn.
Hisarcıklıoğlu ile iştira yapıldığına değinen Can, 1 yıl önce Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a detaylı
çalışmaların yer aldığı dosyayı sunduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Yardımcıları ile konunun birçok kere
istişare edildiğini dile getirdi.
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Gümrük
Müdürlüğü'nün
kurulması için gün sayarken,
yapılan
toplantıda
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu
da
konunun üstünde duracağını
ve nihai sonucun yakında
açıklanacağı müjdesini verdi.
Başkan
Can
Gümrük
Müdürlüğünün
Ceyhan'
a
kurulmasının
Ceyhan'ımıza
hayırlı olacağını ifade ederken
ekonomiye katkısının yanı sıra
ticaretin de canlanacağı ve
Gümrük Müdürlüğü'nün ilk kez
Ceyhan'da kurulacağının altını
çizdi.

Yapılan toplantıda sözlerine devam eden CTO Başkanı Can, hayata geçirmeyi planladıkları ve Ceyhan'ının
geleceğini önemli derecede etkileyecek olan projeleri açıkladı.
Başkan Can CTO olarak 2. Önceliklerinin Deniz Ticareti Odası olduğunu ifade etti. Ceyhan için gerekli her adımı
sırası ile atılacağını vurguladı.
Başkan Can, Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesinin aktif hale gelmesi için Adana Sanayi Odası Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ile çalışmalarının devam ettiği ifade etti. Bölgenin canlanması ile istihdam ve
ekonomide Ceyhan'a cansuyu olacağını ve ayrıca Kimya OSB'ye de zemin hazırlayacağını dile getirdi.
Başkan Can "Kimya OSB'nin kurulması ile Ceyhan bambaşka bir şehir olacak. Hem teknoloji hem sanayi
anlamında bambaşka yerlere gelecek. Dolayısı ile herkese iş ve aş olacak." dedi.
Başkan Can, Hedeflerinden biri olan Sera OSB'nin kurulması ile Türkiye'nin en ucuz sebzesinin burada
yetişmesinin sağlanacağını ifade etti. Bunun gerçekleşmesi ile en az 500 kişinin istihdam edileceğini ve Ceyhan
Adana Sebze Halinde ciddi bir hareketlenmenin olacağının altını çizdi.
Türkiye'nin en büyük kömür ticaretinin yapıldığı bu bölgede kömür indir/bindir ve sevkiyatının yapılırken çevreye
ve bölge insanına çok zarar verdiğinin aşikâr olduğunu ifade eden Başkan Can, bunun çaresinin tüm kömürcüleri
bir araya toplayarak Kömür İhtisas OSB kurulması olduğunu belirtti.
Başkan Can, bunları hep birlikte başaracaklarını ifade ederken Adana ve Ceyhan'daki tüm STK'lara teşekkür etti.
Bütün STK'ların Adana ve Ceyhan için el ele verdiklerini ve "Ben değil, biz " ruhu ile çalıştığı için bu başarıyı elde
ettiklerini ifade etti.
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TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç
Girişimciler Kurulu işbirliği ile KOBİ’lerin hızla
dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet
güçlerini arttırmalarını sağlamak amacı ile “Girişimciler
için - Teoriden Pratiğe” eğitimleri takvimi yandaki
görselde mevcuttur. Tüm üyelerimize duyurulur.
(katılım ücretsiz)
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Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size, sevdiklerinize ve tüm İslam âlemine
huzur, başarı ve sağlık getirmesini temenni ederiz.
CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi
olan işçi, emekçi kardeşlerimizin ve dünyayı saran bu salgın döneminde gece gündüz demeyen tüm
sağlıkçıların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.
Şeref CAN
CEYHAN TİCARET ODASI BASKANI

Ceyhan Ticaret Odası
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Karşılıksız sevginin, sonsuz bir hoşgörünün vücut bulmuş halidir annelerimiz.Basta Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım.
ŞEREF CAN
CEYHAN TICARET ODASI BAŞKANI

İlk adımlarımızı atarken ellerimizden tutan, ömür boyu ellerimizi hiç bırakmayan, hiçbir zaman haklarını
ödeyemeyeceğimiz, gölgesi yeten güçlü çınarlarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı
Şeref CAN
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YIKILDIK AMA UNUTMADIK!!!
27 Haziran 1998 tarihinde yaşanan depremde hayatını yitirmiş vatandaşlarımızı bu acı günün
22. yıl dönümünde rahmetle anıyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.
CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
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Birliğimiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile işbirliği protokolü imzalamış olup “Yetenek Kapısı”
çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. Gerekli bilgi web sayfamızda ve mail kutunuzda ...

Ceyhan Ticaret Odası

