
 

1 
 

  

 

 

 

 

UZUNKÖPRÜ TİCARET 

VE SANAYİ ODASI 

E-BÜLTEN 

 
TEMMUZ 2020 

YIL 5 SAYI 66 

 



 

2 
 

                                                                                                                       
 

 

(02.07.2020)Trakya ve Çanakkale İlleri Oda/Borsaları Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi 

 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve 

Çanakkale il ve ilçelerindeki oda/borsaları 

kapsayan müşterek bölge toplantısı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. 26 

oda/borsanın katılımıyla yapılan bölge 

toplantısına, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar 

ve Uzunköprü TSO Meclis üyeleri ile Trakya 

ve Çanakkale illeri oda/borsa Meclis ve 

Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyeleri, Komite Başkanları ve 

Üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler de 

katıldı. 

 Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri bu zor süreçte, Oda ve Borsalara 

daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, “Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında köprü 

görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. TOBB olarak, her gün, sizlerin, 

üyelerimizin sıkıntılarını, dertlerini topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Sayın Cengiz Günay 

kardeşimle birlikte TOBB yönetiminde tüm bu konularda birlikte çalışıyoruz. Konuları tasnif edip, 

Bakanlarla bire bir konuşarak, bunların çözülmesi için girişimlerde bulunuyoruz” dedi. 

 Salgının başladığı Mart ayında, 70 maddelik bir öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a sunduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de 

devam ediyor. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı 

genişletildi, daha hızlı işler hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün öncede, hem kısa çalışma, 

hem de ücretsiz izin desteklerini 1 ay daha uzattı. Öte yandan, firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketleri 

hayata geçirildi. Son olarak biz de Denizbank ile Nefes Kredisini başlattık. Yüzde 7,5 faizli, 2020’de geri 

ödeme yok, 2021’de ödenecek” ifadelerini kullandı. 

 Sonrasında da oda/borsalar ile istişare içinde, sorunları ve önerileri iletmeye devam ettiklerini 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İşte bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili bakanlara bizzat 

anlatacağız. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış 

olacağız” dedi. 

 Toplantıda Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar bölge ve ülke ekonomisi ile 

ilgili üyelerden gelen talep ve öneriler ile yaşanılan sıkıntılara dair beklentileri dile getirerek, 

gerçekleştirdiğimiz toplantının bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, şahsım ve bölgem adına 

sizlere şükranlarımı sunuyorum dedi. 
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(21.07.2020) Odamız KOSGEB Danışmalığından KOSGEB İleri Girişimcilik Desteğine Destek 

 Odamızın KOSGEB Danışmanlığından 

destek alarak “KOSGEB İleri Girişimci 

Desteği”ne başvurusunu yapan, Uzunköprü 

Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

yönelik online kurul toplantısı gerçekleştirildi. 

Odamızda gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB 

Edirne Müdürü, KOSGEB Tekirdağ/Çorlu 

Müdürü, KOSGEB Kırklareli Müdürü; 

işletmenin kuruluş amacı, kurucu ortakların iş 

bilgisi, firmanın pazarlama yaptığı yerler, 

çalışan sayıları, üretimde kullanılan makine ve 

ekipmanların kapasiteleri gibi birçok soru 

yönelterek işletmeyi test ettiler. Önümüzdeki 

günlerde sonuçlanacak kurul kararına göre 

2015 yılından bugüne kadar ilçemizde verilen 

en yüksek hibe miktarının Uzunköprü Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirket’ine verilmesi 

beklenmektedir.  

 

 

(22.07.2020) İşletmeler İçin Sosyal Medya Kullanımı Online Eğitim İle Anlatıldı 

 Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Covid-19 sürecinde üyelerini sürecin getirdiği yeni dünya 

düzenine hazırlamak ve yeni küresel rekabete kanalize etmek adına online webinar eğitimlerine ve 

bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. 

 22 Temmuz 2020 tarihinde 

'Küçük İşletmeler İçin Sosyal Medya' 

kitabının yazarı Dijital Medya 

Danışmanı Funda Güleç Yalçın 

tarafından video konferans yoluyla 

"İşletmeler İçin Sosyal Medya" 

başlıklı eğitim yaklaşık 40 kişinin 

katılımıyla gerçekleştirildi. 

 Online mesafede gerçekleşen 

ve UTSO üyelerinin yanında 

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 

de katılımcılar tarafından ilgi 

gösterilen eğitimde Dijital Medya 

Uzmanı Funda Güleç Yalçın, sosyal medya kullanımının işletmelere ne gibi katkıları olacağı, hangi 

konularda avantajlar sağlayacağı, Sosyal Medya Mecralarında doğru mecranın hangisi olduğu, Sosyal 

Medya Mecralarının kullanımı hakkında pratik bilgiler ve basit adımlarla katma değer sağlamak için neler 

yapılabileceği gibi birçok konu hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. 

 Eğitim sonrası odamıza uğrayarak veya kargo yoluyla talep eden katılımcılara Dijital Medya 

Danışmanı Funda Güleç Yalçın'ın 'Küçük İşletmeler İçin Sosyal Medya' kitabı hediye edildi.   
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TEMMUZ AYINDA UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ 

ODASI’NA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ 

 

1- SINIRLI SORUMLU ÇAĞLA 22 KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

2- TRAKYA MAHSÜL GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 

UZUNKÖPRÜ ŞUBESİ 

3- CEMALETTİN ATALAY ATALAY EMLAK 

 

 

 

 

 

Yeni üyelerimize çalışma hayatlarında başarılar diler; bol kazançlar temenni 

ederiz… 
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