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(08.04.2020) HİSARCIKLIOĞLU, 365 ODA/BORSA BAŞKANI İLE SANAL ORTAMDA GÖRÜŞTÜ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda / Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanı ile video konferans aracılığıyla 
toplantı yaptı. 

Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye 
etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve 
yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin 
istişare yapıldı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Başkanlarımızdan 
üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, 
çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara 
iletip takibini yapmayı sürdüreceğiz" dedi. 

 

 

(15.04.2020) BASIN YAYIN KOMİSYONU, VİDEO KONFERANS ARACILIĞIYLA TOPLANDI 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Basın Yayın Komisyonunun, 

video konferans aracılığıyla yapılan 

toplantısına Komisyon Başkan 

Yardımcısı ve Uzunköprü Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ercan İhtiyar katıldı. TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 

Zeydan’ın da katıldığı toplantıya, 

Komisyon Başkanı Semra 

Tozaraydın, Raportör Çetin Demirci, 

Sözcü Züleyda Çelebi ile üye 

Mehmet Nadir Delikanlı katıldı.  

 

Covid-19 salgınının ekonomiye 

etkilerinin ele alındığı toplantıda, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, bu süreçte TOBB tarafından yapılan çalışmalar ve girişimler ile ilgili 

bilgilendirmede bulundu. 

 

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 

E-BÜLTEN SAYI: 63 

 

5 MAYIS 2015 
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(22.04.2020) AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILDI 

 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 

çalışmaları kapsamında, Belge Yenileme 

denetimi geçirecek 1, 2, 5, 7, 10, 13 ve 14. 

Dönem Akredite Oda/Borsalar için, 

Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi 

eğitimleri video konferans yöntemiyle 22 

Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

Eğitime UTSO Genel Sekreteri Hasan 

Küçükkaptan, Üye İlişkileri Sorumlusu 

Gizem Kalkandelen, Muhasebe Memuru 

Buse Aydıngöz TOBB katıldı. 

 

Eğitimde, Stratejik planların takibi ve risk 

değerlendirmelere ilişkin gereklilikler 

akreditasyon standardı beklentileri ile 

eşleştirilerek örneklerle anlatıldı. 

 

 

 

 

 

 

(28.04.2020) UTSO VE UZTB ÜYELERİNE TOBB NEFES KREDİSİ 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi 

“TOBB Nefes Kredisi” Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret Borsası ile Denizbank Uzunköprü 

Şube Müdürü tarafından açıklama yapıldı. 

  

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Ercan İhtiyar, Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) Başkanı 

Egemen Aslan, Denizbank Uzunköprü Şube Müdürü Şefik Tezcan tarafından yapılan açıklamada verilecek kredinin 

detayları paylaşıldı. 

   

UTSO Başkanı Ercan İhtiyar 

yaptığı açıklamada, “Nefes 

Kredisi ile 6 milyar liralık kredi 

imkânın Oda ve Borsaya kayıtlı 

üyelere sağlanacağını belirterek, 

“Özellikle cirosu küçük 

işletmelerimiz finans bulmakta 

zorluk yaşıyordu. Nefes Kredisi 

ile bu zorluklar bir nebze olsun 

giderilecek” dedi. 

  

Nefes Kredisi’ne yıllık cirosu 25 

milyonun altındaki işletmelerin 

başvuracaklarını belirten UTSO 

Başkanı İhtiyar, ’’365 Oda Borsa 

olarak Nefes Kredisine katkı 

sağlayarak, kredi açılması 

sağlandı. Yıllık cirosu 3 Milyon 

ve altında olan işletmeler azami 

50 Bin TL, 3 Milyon üzeri olanlar 

ise azami 100 Bin TL kredi 

kullanabilecekler. Kredinin yıllık 

faiz oranı ise yüzde 7.50 olacak 

ve 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Kredi geri ödemelerinin ise 2021 yılında 12 eşit taksitte 
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yapılacağını anlatan Başkan İhtiyar, ’’Krediye başvuran işletmelerden Vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. 

İlave maddi teminat olmayacak, 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL banka masrafı dışında ek 

masraf olmayacak.  KGF kefaleti için mevzuat gereği %0,75 komisyon alınacak. Tüm sektörler başvurabilecek. 

Üyelerimiz Odamızdan alacakları Nefes Kredisi Başvurusu İçindir ibareli Faaliyet Belgesi ile Denizbank Şubelerine 

başvurabilecekler. Üyelerimiz belgelerini Odamıza gelmeden online olarak da alabilirler. Kredi müracaatlarının 

değerlendirilmesi ilgili banka tarafından yapılacak’’ dedi. 

   

UZTB Başkanı Egemen Aslan ise, “Oda/Borsalar olarak gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. Bu zor 

günlerde de gücünü aldığımız üyelerimize destek olmak için TOBB öncülüğünde Oda ve Borsamızın kaynaklarını 

üyelerimize sunuyoruz. Nefes kredisi ile üyelerimizin uygun maliyetli finansmana erişimi sağlanmaya çalışılmış, 

toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılarak, 40 bin KOBİ’ye ulaşılması hedeflenmiştir. TOBB öncülüğünde yürütülen 

çalışmalar sonucunda Denizbank ve KGF işbirliğiyle yeni Nefes Kredisi başvuruları ilçemizde de başlamıştır. TOBB 

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, bu zor dönemde elini taşın altına koyan Denizbank Genel Müdürü Sayın Hakan 

Ateş’e ve Denizbank ailesine ve KGF yönetimine teşekkür ediyorum. Denizbank’ın bu süreci bölgemizde Uzunköprü 

ve Meriç Şube Müdürlerimiz öncülüğünde başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. 

  

Denizbank Uzunköprü Şube Müdürü Şefik Tezcan ise DenizBank’ın, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin 

sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak 

için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde katılımcı banka olarak yer aldığını söyledi. Bölgemizde oda ve 

borsamıza kayıtlı işletmeler Nefes Kredisine yönelik alınan faaliyet belgesi ile tüm Denizbank şubelerimize 

başvurabilirler. Çalışma saatlerimizi 9:00- 17:00 arasına düzenleyerek hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde 

konuştu. 

 

 

 

 

 

(30.04.2020) HİSARCIKLIOĞLU, TİCARET BAKANI PEKCAN, ODA BORSA İLE SEKTÖR MECLİS 

BAŞKANLARI SANAL ORTAMDA BULUŞTU 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ile 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis 

başkanının yer aldığı video konferansa 

Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 

İhtiyar 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. 
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(Nisan 2020) UTSO COVID-19 KAPSAMINDA ÜYELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR  

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) dünyayı 
etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya başlayan 
Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirlerin Odamız 
üyeleri başta olmak üzere bölge ekonomisine olan 
etkilerini en aza indirebilmek için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, Covid-
19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günler 
yaşadığına dikkat çekerek salgın nedeniyle alınan 
tedbirlerin iş dünyasını olumsuz etkilediğini ifade 
etti. Bu süreçte ilçemizin ve bölge ekonomisinin 
adeta durma noktasına geldiğini belirten İhtiyar, 
UTSO olarak üyeler adına gelişmeleri yakından takip 

ettiklerini söyledi. Covid-19 salgını dolayısıyla bölge ekonomisinde ortaya çıkan sorunları tespit ederek 
TOBB’a ilettiklerini ve üyeler için her türlü desteği verebilmek adına Oda olarak seferber olduklarını ifade 
eden Başkan İhtiyar, "Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla 
maalesef zor günler yaşanmakta. Salgının yarattığı olumsuz süreç, gerek sosyal gerekse ekonomik 
hayatımızı derinden etkilemektedir. Özellikle ekonomik faaliyetlerimizin sekteye uğraması ciddi bir sorun 
oluşturmuştur. Bu süreçte ilk günden itibaren üyelerimizle bağlantıya geçerek sektörlerimizde yaşanan 
sorunlarını, çözüm ve beklentilerini alıyor, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
iletiyoruz. Üyelerimizden gelen ve hükümetimize iletilmek üzere TOBB'a gönderdiğimiz talepleri 17 Mart 
2020 tarihinde de Odamızın sosyal medya hesaplarında üyelerimiz ile paylaştık. Sonuçlanan talepleri de 
ilgili Bakanlık ve Kurumlar nezdinde gün gün takip ederek bunları da üyelerimiz ile paylaşmaya devam 
ediyoruz. Covid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirlerin ekonomiye 
etkilerinin sınırlandırılması için üyelerimizden gelen taleplerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.  

Üyelerimizden gelen ve TOBB aracılığıyla ilgili Bakanlıklar ve Kurumlara iletilmesini sağladığımız talepler 
doğrultusunda ekonomiye ilişkin çeşitli önlemleri içeren ekonomik istikrar kalkanı destek programı 
açıklandı. Diğer yandan üyelerimizin kısa çalışma ödeneğinden daha kolay bir şekilde 
yararlanabilmelerinin önünü açtık. Üyelerimizin Odamıza ilettiği talepleri doğrultusunda sanayi kapasite 
raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararını uygulamaya geçirdik. Buna göre, geçerlilik süresi Mart 
ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine 
kadar uzatıldı" dedi. 

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KREDİ DESTEĞİ 

Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği 
%9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul 
edilmeye başlandı. 

İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ 

Oda ve borsalarımızın kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile KOBİ’lerimiz başta 
olmak üzere, üyelerimizin finansman ihtiyaçları için ‘İşe Devam Kredi Desteğini’ de hayata geçilmesini 
sağladık. Böylece üyelerimiz 6 ay ana para ve faiz geri ödemesiz, %7,5 faizli, 36 aylık kredi imkanından 
yararlanabilecekler. 
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ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ 

Odamızın da yoğun girişim ve talepleri sonucunda; üyelerimizin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm 
sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 
Mart 2020’de uygulamaya alındı. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yapılan çalışmayla, üyelerimizin kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanabilmelerinin önünü açtık.  Girişimlerimiz sonucunda Kısa Çalışma Ödeneğindeki son 3 yıl içinde 
600 gün olan prim ödeme şartını 450 güne, 120 gün olan hizmet akdi şartını da 60 güne düşürdük. Covid-
19 'dan etkilenen bütün işletmelerin başvurabileceği Kısa Çalışma Ödeneği'ne iskur.gov.tr adresinden 23 
Mart tarihi itibariyle başvurular kabul edilmeye başlandı. 

NEFES KREDİSİ HAYATA GEÇİYOR 

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde hepimize büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Başkan 
İhtiyar, UTSO üyeleri için nefes kredisi çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Üyelerimizin bu zor 
dönemde yanlarında olabilmek için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an görüşmeleri devam eden 
kredi çalışması için TOBB nezdinde girişimde bulunduk. Odamızın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
finansman kaynaklarıyla sağlanacak düşük faizli kredi hacmini, anlaşmalı bankalar yoluyla üyelerimize 
katkı sunmaya hazırlanıyoruz. Bankalar ile faiz oranı ve vade süresi konularında kredi görüşmeleri devam 
ediyor. Ayrıntılar belirlendiğinde en kısa zamanda ayrıntılı şekilde açıklama yapacağız. 

ODA AİDATLARI EKİM AYINA ERTELENDİ 

Üyelerimizin yaşamakta olduğu veya yaşayacağı ekonomik sıkıntılardan dolayı haziran ayında ödenmesi 
gereken yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksiti gecikme zammı alınmaksızın Ekim ayı sonuna 
ertelendi. 

MÜCBİR SEBEP 

Yaşadığımız bu olağanüstü sürecin tüm ekonomiyi, işleri, sorumlulukları aksatacağından hareketle bu 
yaşanan gelişmelerin “mücbir sebep” hali olarak kabul edilmesi için Odamızca girişimde bulunuldu. Bu 
kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir 
sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu mükellefler için vergi beyannamelerinin sürelerinin uzatılması 
ve ödemelerin ertelenmesi gibi çeşitli destekler düzenlenmiştir. 

KGF KEFALET TUTARI 500 MİLYARA ÇIKARILDI 

Odamızın talepleri doğrultusunda TOBB'un girişimleriyle işletmelerimize daha fazla destek olmak 
amacıyla Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 250 
milyar TL arttırılarak 500 milyar TL'ye çıkarıldı. Ayrıca yıl sonuna kadar vergi ve SGK borcu yoktur belgesi 
aranmayacak. Firma limitleri de KOBİ'ler için 50 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 350 milyon TL olarak 
uygulanacaktır. 

YETKİ BELGELERİNDE DÜŞÜM İŞLEMLERİ ERTELENDİ 

Odamızın talebi ve TOBB'un girişimleri sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 Mart 2020 itibariyle, 
ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, 
kamyon, kamyonet) yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi. 
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"ZORUNLU OLMADIKÇA EVİMİZDEN ÇIKMAYALIM" 

UTSO Başkanı Ercan İhtiyar, "Üyelerimizin Odamızdan aldığı hizmetleri online olarak 24 saat alması da 
mümkün. Temassız hizmet ile UTSO ailesi olarak üyelerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını 
önemsiyor, hizmetlerimizde de mümkün olduğunca teması azaltıyoruz. Odamızdaki tüm ortak kullanım 
alanlarında dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yerine getiriyoruz. Odamızdan her konuda destek 
alabilir, taleplerinizi 0284 513 1064 nolu telefondan veya uzunkoprutso@tobb.org.tr mail adresinden 
personellerimize iletebilirsiniz" dedi. 

Başkan İhtiyar ayrıca birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Alınan tüm bu tedbirleri anbean takip ediyor, 
web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve SMS ile de üyelerimiz ile paylaşıyoruz. Yaşanan salgın ve 
alınan tedbirler nedeniyle durma noktasına gelen ticari hayat sürecinde üyelerimizin en az düzeyde 
etkilenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplumu derinden sarsan, insan hayatını tehdit 
eden bu salgını birlik beraberlik içinde evde kalarak saygı ve sorumlulukla atlatacağımıza ve sağlıklı 
günlere kavuşacağımıza inanıyorum.  

Değerli Uzunköprülüler, alınan tüm önlemler sizin sağlığınız için, tedbiri elden bırakmayalım zorunlu 
olmadıkça lütfen evimizden çıkmayalım" sözleriyle ifade etti. 
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NİSAN AYINDA UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI’ 

NA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ 

1- 1CAN TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

2- AZİZE ÇAKIR TOPUZ ARGE MADENCİLİK 

 

Yeni üyelerimize çalışma hayatlarında başarılar diler; bol kazançlar temenni 

ederiz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 

Cumhuriyet Meydanı No:17 Uzunköprü Edirne  

TEL: 0284 513 10 64 FAX: 0284 513 22 80 

                                         E-Mail: uzunkoprutso@utso.org.tr                www.utso.org.tr 

tel:0284
mailto:uzunkoprutso@utso.org.tr
http://www.utso.org.tr/
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