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HESAPLARIMIZDAN TAKİP 
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FİRMALARIMIZ DAHA 
İLERİYE GİDECEKLER

Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, yaptığı açıklam-
ada “Biz inanıyoruz ki 
yapılacak çalışmalarla fir-
malarımız bir adım daha 
ileriye geçecektir. Bizler 
inancımızı koruyarak işler-
imizi en iyi şekilde yapma-
ya devam etmeliyiz. Salgın 
süresince Türkiye’nin ve 
özellikle bölgemizin üre-
timde ve ürün tedariğinde 
ne kadar başarılı olduğu 
bir kez daha görüldü” dedi. 

TOGG’A TEDARİKÇİ 
OLMAYA HAZIRIZ

Kozuva açıklamasının 
devamında “Diğer yan-
dan bu sıralamanın böl-
gemizin yerli üretimde 
de üs olmaya hazır old-
uğunu gösterdiğini be-
lirtmek istiyorum. Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri olarak Tür-
kiye’nin milli meselesi ve 
gururu olan TOGG yerli 
otomobiline ana ve ara 
tedarik hizmeti sunmaya 
hazırız” sözlerini kaydetti. 

2. Sayfada

ÇERKEZKÖY TSO ÜYELERİ TÜRKİYE’YE DEĞER KATIYOR
Çerkezköy Ticaret ve 

Sanayi Odası (Çerkez-
köy TSO) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, İstanbul San-

ayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin 

İkinci 500 Büyük San-
ayi Kuruluşu listesinde 

yer alan Çerkezköy TSO 
üyesi 28 firmayı kutladı.

DENETİM YAPILDI
Denetim sırasında hizmet 
katlarını ve birimleri 
gezen TSE denetçile-
ri, Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından 
her birime ve ortak alan-
lara asılan uyarı afişleri, 
sosyal mesafe kural-
ları için konulan şeritleri, 
temassız dezenfektan 
makinelerini titizlikle in-
celeyerek çalışanların ve 
üyelerin mesafe kural-
larına uyup uymadıklarını 
yerinde gözlemledi.

HAYIRLI OLSUN
Konu hakkında bir açıklama 
yapan Çerkezköy TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “Oda olarak üyelerimiz 
ve personelimizin sağlığı için 
biz de gerekli şartları sağlayıp, 
belgelendirme için TSE’ye baş-
vurduk. TSE yetkilileri yapılan 
denetim ve incelemeler sonu-
cunda TSO Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesini aldık. Belgem-
izin birliğimize, Oda teşkilatımı-
za ve camiamıza hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

8. Sayfada

ÜYELERİMİZİN SAĞLIĞI

BİZE EMANET
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından verilen “Covid – 19 Güvenli Hizmet Belgesi” dene-
timinden başarı ile geçerek, hizmet kalitesine bir belge daha ekledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası (Çerkezköy TSO) bünye-

sinde Motorlu Kara Taşıt-
ları Alım Satım Danışmanlığı 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 
Sınavı gerçekleştirildi.

2 BÖLÜMDEN OLUŞTU
Çerkezköy TSO ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Mesleki Yeterlilik Bel-
gelendirme Merkezi (MEY-
BEM) tarafından yürütülen 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Sınavları, Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Toplantı Sa-
lonu’nda yazılı, ardından da 
uygulamalı olarak yapıldı. 

66 ADAY KATILDI
Gerçekleştirilen sınav-
larla ilgili olarak yapılan 
açıklamada şunlar 
kaydedildi: “66 aday, Mo-
torlu Kara Taşıtı Sayın 
Alma İşlemleri, Satın Alınan 
Araçları Satışa Hazırlama 
ve Satış İşlemlerini İçeren 
Yazılı Sınava tabi tutul-
du. Yazılı sınavın ardından 
uygulamalı sınav yapıldı.”

8. Sayfada

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI DÜZENLENDİ

Türk Standartları Enstitüsü Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi çalışmaları 

kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda COVID-19 Farkındalık Eğitimi 

düzenlendi. 
2. Sayfada

COVID-19 FARKINDALIK 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2019 
Performans Değerlendirme Toplantısı, 

Yönetim Kurulu ve Oda personelinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

4. Sayfada

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıya katıldı. 
4. Sayfada

BAŞKAN KOZUVA
TOPLANTIYA KATILDI
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Çerkezköy TSO Başkanı Süley-
man Kozuva, yaptığı açıklamada 
İSO tarafından her yıl yapılan Tür-
kiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araştırmasın-
da ilk 500’de 26, ikinci 500’de 28 
Çerkezköy TSO üyesi firmanın yer 
aldığını söyledi.  Kozuva, “İstan-
bul Sanayi Odası tarafından üre-
timden satışlara, satış hasılatına, 
brüt katma değere, öz sermay-
eye, net aktifler tutarına, dönem 
karı tutarına, ihracat tutarına ve 
ücretle çalışanlar ortalamasına 
göre belirlenen Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi 
içinde Çerkezköy TSO üyesi olan 
28 firmamız, önemli sıralarda yer 
aldı. Geçtiğimiz aylarda açıkla-
nan Türkiye’nin İlk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde yer 

alan 26 firmamızla birlikte, ülke-
miz sanayisinin en büyük bin fir-
masından 54’üne Çerkezköy TSO 
olarak ev sahipliği yapmaktayız. 
Firmalarımızın bu başarısıyla 
gurur duyuyoruz” dedi. 

ÜRETİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR 
EDİYORUM

Kozuva açıklamasının de-
vamında şu sözleri kaydet-
ti: “Biz inanıyoruz ki yapılacak 
çalışmalarla firmalarımız bir 

adım daha ileriye geçecek-
tir. Bizler inancımızı koruyarak 
işlerimizi en iyi şekilde yap-
maya devam etmeliyiz. Koro-
navirüs salgını süresince Tür-
kiye’nin ve özellikle bölgemizin 
üretimde ve ürün tedariğinde 
ne kadar başarılı olduğu bir 
kez daha görüldü. Tüm dünya 
ekonomisi pandemi sürecin-
den olumsuz etkilenirken bizim 
üretimimiz ve ihracatımız, ak-

sama yaşamadan devam etti. 
İnsanüstü bir çabayla emek 
veren üreticilerimize teşekkür 
ediyorum.”
BÖLGEMİZİN ADINI DÜNYAYA 

DUYURACAĞIZ
“Diğer yandan bu sıralamanın 
bölgemizin yerli üretimde de 
üs olmaya hazır olduğunu 
gösterdiğini belirtmek istiyo-
rum. Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası üyeleri olarak Türki-

ye’nin milli meselesi ve gururu 
olan TOGG yerli otomobiline 
ana ve ara tedarik hizmeti sun-
maya hazırız. TBMM Başkanımız 
sayın Profesör Doktor Mustafa 
Şentop’un bölgemizin menfaa-
tine olan her atılıma koşulsuz, 
şartsız destek verdiğini biliy-
oruz. Bölgemizin adını dünyaya 
duyuracak bu adımda da 
Tekirdağ’ımızı yalnız bırakmay-
acağına inanıyoruz.”

ÇERKEZKÖY TSO ÜYELERİ
TÜRKİYE’YE DEĞER KATIYOR

Türk Standartları Enstitüsü 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi 
çalışmaları kapsamında Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
(Çerkezköy TSO) düzenlenen 
Covid-19 Farkındalık Eğitiminde, 
Çerkezköy TSO İş Yeri Hekimi 
Doktor Fatih Zer tarafından koro-
navirüs hakkında Oda persone-
line bilgilendirmede bulunul-
du. Doktor Zer yaptığı sunumda 
COVID-19 virüsü hakkında bir su-
num yaparken şu sözleri kaydet-

ti: “Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19), ilk olarak Çin’in Vu-
han Eyaleti’nde Aralık ayının 
sonlarında solunum yolu belirtil-
eri (ateş, öksürük, nefes darlığı) 
gelişen bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 
2020’de tanımlanan bir virüstür. 
Salgın başlangıçta bu bölge-
deki deniz ürünleri ve hayvan 
pazarında bulunanlarda tespit 
edilmiştir. Daha sonra insandan 
insana bulaşarak Vuhan başta 
olmak üzere Hubei eyaletindeki 
diğer şehirlere ve Çin Halk Cum-
huriyeti’nin diğer eyaletlerine ve 
diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. 
Koronavirüsler, hayvanlarda 
veya insanlarda hastalığa ned-
en olabilecek büyük bir virüs ail-
esidir. İnsanlarda, birkaç koro-
navirüsün soğuk algınlığından 
Orta Doğu Solunum Sendromu 
(MERS) ve Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu (SARS) gibi daha şid-
detli hastalıklara kadar solunum 
yolu enfeksiyonlarına neden 
olduğu bilinmektedir. Yeni Koro-

navirüs Hastalığına SAR-CoV-2 
virüsü neden olur.”

EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN
Doktor Zer, COVID-19’dan ko-
runma yöntemlerinden de bah-
sederek konuşmasını şu sözlerle 
noktaladı: “Mümkün olduğu ka-
dar yurtdışına yolculuk yapıl-
maması önerilmektedir. Yurt-
dışına çıkışın zorunlu olduğu 
durumlarda bazı kurallara dikkat 
edilmelidir. Akut solunum 
yolu enfeksiyonlarının 
genel bulaşma 
riskini azaltmak 
için önerilen 
temel ilkeler 
Yeni Koro-
n a v i r ü s 
H a s t a l ı ğ ı 
(COVID-19) 
için de 
geçer l id i r . 
El temi-
zliğine dik-
kat edilmelidir. 
Eller en az 20 
saniye boyunca 

sabun ve suyla yıkanmalı, sabun 
ve suyun olmadığı durumlarda 
alkol bazlı el antiseptiği kullanıl-
malıdır. Antiseptik veya antibak-
teriyel içeren sabun kullanma-
ya gerek yoktur, normal sabun 
yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, 
burun ve gözlerle temas edilme-
melidir. Hasta insanlarla temas-
tan kaçınmalıdır, mümkün ise en 
az 1 m uzakta bulunulmalı. Özel-

likle hasta insanlarla veya 
çevreleriyle doğru-

dan temas ettik-
ten sonra eller 

sık sık temi-
zlenmelidir . 
H a s t a l a r ı n 
y o ğ u n 
olarak bu-
l u n m a s ı 
n e d e n i y l e 
m ü m k ü n 

ise sağlık 
merkezlerine 

g i d i l m e m e l i , 
sağlık kuruluşu-

na gidilmesi gere-

ken durumlarda diğer hastalarla 
temas en aza indirilmelidir.”

KALABALIK YERLERE
 GİRMEYİN

“Öksürme veya hapşırma 
sırasında burun ve ağız tek kul-
lanımlık kağıt mendil ile örtülme-
li, kağıt mendilin bulunmadığı 
durumlarda ise dirsek içi kul-
lanılmalı, mümkünse kalabalık 
yerlere girilmemeli, eğer girmek 
zorunda kalınıyorsa ağız ve bu-
run kapatılmalı, tıbbi maske kul-
lanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş 
hayvan ürünleri yemekten 
kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyece-
kler tercih edilmelidir. Çiftlikler, 
canlı hayvan pazarları ve hay-
vanların kesilebileceği alanlar 
gibi genel enfeksiyonlar açısın-
dan yüksek riskli alanlardan 
kaçınılmalıdır. Seyahat sonrası 
14 gün içinde herhangi bir sol-
unum yolu semptomu olursa 
maske takılarak en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulmalı, dokto-
ra seyahat öyküsü hakkında bilgi 
verilmelidir.”

ÇERKEZKÖY TSO’DA COVID-19 FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası (Çerkez-
köy TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, İs-
tanbul Sanayi Odası 
tarafından açıklanan 
Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuru-
luşu listesinde yer alan 
Çerkezköy TSO üyesi 
28 firmayı kutladı.

Türk Standartları 
Enstitüsü Covid-19 
Güvenli Hizmet 
Belgesi çalışmaları 
kapsamında Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda COVID-19 
Farkındalık Eğitimi 
düzenlendi.
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Ar-
slan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdel-
en, Murat Narçın, Murat Seymen ve 
Mustafa Ogün Asıl üye ziyaret programı 
kapsamında yeni açılan üyelere hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Konu hakkın-

da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Arslan tarafından yapılan açıklamada 
şu sözlere yer verildi: “Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak işletmelerini yeni 
açan üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunuyoruz. Bu niyetle gerçekleştirdiğimiz 

ziyaretlerimizde Odamızı tanıtmak ve 
hizmetlerimizden bahsetmek fırsatını da 
yakalıyor, yeni üyelerimizin Odamızı daha 
yakından tanımasını sağlıyoruz. Ziyaret-
lerimizin süreceğini belirtiyor, yeni açılış 
yapan işletmelerimize bereketli ve uzun 
bir iş hayatı diliyoruz” sözlerini kaydetti. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 

üye ziyaret programı kapsamın-
da yeni açılan üyelere hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu.

ÜYE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Alsultan Plastik, Dış Ticaret ve Sanayi 
Limited Şirketi

Bertal Dış Ticaret Anonim Şirketi 
Güllüoğlu Merkez Şubesi

İbrahim Biçer Royal Motosiklet, 
Bisiklet Yedek Parça

Cenk Auto Emlak 
Limited Şirketi

By Eds Tekstil, Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

Lezzet Tabldot Hazır Yemek Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi

Özkar Çamaşır ve Tekstil Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi

Özübir Metal İmalat, Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi

Tekmod Kalıp, Makina Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi

Teknik Trakya Yapı Denetim 
Limited Şirketi

YSR Plastik ve Geri Dönüşüm 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Arabacı Çiftlik Gıda 
Çerkezköy Şubesi Mehmet Arabacı Çiftlik Gıda Tepe Şubesi Muya Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret 

Limited Şirketi

Atal Group Gıda, Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

ATR Mobilya Yatırım, Dış Ticaret A.Ş. 
Çerkezköy Şubesi

Aydın Ağca Aras Tekel, 
Şarküteri
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ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KOZUVA

MESUL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat SEYMEN

EDİTÖR
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Hülya MERT

GRAFİK TASARIM VE BASKI
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik,

Basın Yayın Matbaacılık LTD. ŞTİ.
Fevzipaşa Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi

No: 89 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

İDARE
Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası

Tel: 0 282 726 88 88   Fax: 0 282 726 88 89

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nde
yayınlanan yazıların ve makalelerin sorumluluğu

yazarlara aittir. Çerkezköy TSO'nun görüşlerini
içermez. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek

kullanılmıştır. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
kısmen veya tamamen kullanılabilir.

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası 2019 Performans 
Değerlendirme Toplantısı 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Mec-
lis Başkanı Hacı Mehmet 
Erdoğan, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Arslan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet 
Çetin, Metin Taşdelen, 

Murat Narçın, Murat Sey-
men, Mustafa Ogün Asıl 
ve personelin katılımıyla 
gerçekleşti. Üye değer-
lendirme, iş hedefleri ve 
yetkinlik değerlendirme 
kriterlerine göre tüm per-
sonel arasında yapılan 
sıralamada ilk üçe giren 
personele başarı belgel-
eri verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu her hafta gerçekleştird-
ikleri Yönetim Kurulu Toplantısını, koro-
navirüs (Covid-19) salgınına karşı ko-
runma tedbirleri kapsamında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirm-
eye devam ediyor. Çerkezköy Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve 
Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Çetin, Murat Narçın, Murat Sey-
men, Mustafa Ogün Asıl ve Rasim Bilgen 
toplantıya ev ve iş yerlerinden katıldı.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
ONLINE OLARAK DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu, haftalık 
toplantılarına video 

konferans yöntemiyle 
devam ediyor. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

BAŞKAN KOZUVA
TOPLANTIYA KATILDI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMEPERFORMANS DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİTOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası 2019 
Performans Değer-
lendirme Toplantısı, 
Yönetim Kurulu ve Oda 
personelinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.



Bulgaristan’dan beklenen 
karar nihayet geldi. Türki-
ye’den gelenlere uygula-
nan PCR testi veya zorun-
lu 14 gün karantinanın tüm 
vatandaşlara kaldırıldığı 
duyuruldu. Açıklama Bul-
garistan Sağlık Bakanı 
Kostadin Angelov’un yayın-
ladığı genelgeyle şu ana 
kadar Türkiye’den gelen 
tüm vatandaşlara uygu-
lanan PCR testi veya zo-
runlu 14 karantinasının 
kaldırıldığı belirtildi. 1 Eylül 
2020 tarihinden (bugün) 
itibaren Türkiye’den Bul-
garistan’a gidecek olan-
lardan PCR test istenmey-

ecek ve karantina altına 
alınmayacağı ifade edildi. 
Bulgaristan’a girişlerde de 
koronavirüs ile ilgili herhan-
gi bir evrak istenmeyeceği 
duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 
Basın Merkezi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye, 
Sırbistan ve Belarus’tan ge-
len vatandaşlardan negatif 
PSR testi istenmeyeceği be-
lirtildi. Öte yandan, 20 Ağus-
tos ile 31 Ağustos tarihleri 
arasında Türkiye, Sırbistan 
ve Belarus’tan Bulgaristan’a 
giriş yapan ve 14 günlük zo-
runlu karantina uygulayan 
vatandaşlarında karanti-
nasının kaldırıldığı açıklandı.
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Her ne kadar günümüze kadar 
ulaşan kaynakların birçoğun-
da bahsedilmese de yüzyılın 
en büyük dâhilerinden biri olan 
Einstein’ın ölümüne sebep olan 
Abdominan aort Anevrizması 
hakkında merak edilen tüm de-
tayları Özel Optimed Hastanesi 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı 
Op. Dr. Hüseyin Anasız paylaştı.
Tüm kaynaklarda 18 Nisan 
1955’te ofisinde gece çalışırken 
76 yaşında iç kanamadan 
öldüğü yazılsa da herkesin ak-
lında otopsi sırasında sefertası 
içinde çalınan beyni kalır. Aile-
si tarafından öldükten sonra 

yakılmasına karar verilen dâhi-
nin elbette ki beyninin hatırlan-
ması doğaldır. Çünkü ölüm son-
rası beyni incelenen Einstein’in 
beyninde normal bir insandan 
çok daha fazla glial hücre bu-
lunuyordu. 
Bu olağanüstü zekaya sahip in-
sanın bedeninde iç kanamaya 
sebep olan hastalık ölmeden 
önce teşhis konulmuş olsa 

da hakkında pek bahsedil-
mez.  Biz bu yazımızda si-

zlere, ister Einstein gibi 
bir dahi olun ya da ol-

mayın iç kanama 
yaparak ölüme se-

bep olan kalpten 
kanı alıp vücu-

da dağıtan aort 
ana damarının 
karın kısmının 
g e n i ş l e m e -
si hastalığın-
dan yani “Ab-
dominal aort 

Anevrizmaları”n-
dan ve tedavi yön-

temlerinden bahsede-
ceğiz.
1955’te ölen Albert Ein-
stein’nın tek teda-
vi seçeneği olan açık 
cerrahi Abdominal aort 
Anevrizma’yı neden 

reddettiği hakkında pek bilg-
imiz olmasa da, günümüzde 
bu hastalık artık erken tanı ve 
açık cerrahiye alternatif teda-
vi seçenekleri ile ülkemizde ve 
hastanemizde başarılı bir şekil-
de tedavi edilmektedir. Abdom-
inal aort Anevrizması tam olarak 
tıp dilinde damar çapının bir 
buçuk katından fazla genişle-
mesi olarak tanımlanmaktadır.
Anevrizma zamanla daha da 
genişler ve tedavi edilmediği 
takdirde patlar ve iç kanama 
ile beraber çoğunlukla ölüme 
neden olur. Bir anevrizma ne 
kadar büyükse patlama riski de 

o kadar fazladır. Sigara içenler, 
altmış yaşın üzerindeki kişiler, 
ailesinde anevrizması olanlar, 
bacaklarda damar tıkanıklığı 
olanlar, kontrolsüz yüksek tansi-
yonu olanlar, marfan sendromu 
ve behçet hastalığı vb olan 
hastalar daha fazla risk altın-
dadır. Anevrizmanın nedeni tam 
olarak anlaşılabilmiş olmasa da 
sıklıkla damar sertliği ile birlik-
te damar duvarının zayıflaması 
ve sonra da içindeki basınca 
dayanamayıp genişlemesi söz 
konusudur.
Anevrizma, sinsi bir şekilde iler-
leyerek rüptüre oluncaya kadar 
yani patlayıncaya kadar genel-
likle herhangi bir bulgu vermez 
ve sıklıkla tesadüfen tanı konur. 
Hafif karın, bel ve sırt ağrılarına 
sebep olabilir ancak bu ağrılar 
genellikle hem hasta hem de 

hekimler tarafından ciddi-
ye alınmayacak düzeydedir. 
Patlaması ile beraber ciddi bir 
iç kanama gelişir ve genellikle 
ölüm ile sonuçlanır. İç kana-
ma geliştikten sonra hastaneye 
ulaşabilen ve açık ameliyata 
alınan hastaların büyük çoğun-

luğu kaybedilmektedir.
Erken teşhis edildiğinde teda-
vi başarısı hastanemizde yüzde 
yüze yakın olan anevrizmaların 
teşhisi genellikle ultrason ve 
tomografi ile konur. Tanı, çoğu 
zaman başka hastalıklar için 
tetkik ve muayene sırasında te-
sadüfen konur. Özellikle 60 yaşın 
üzerindeki kişilerim hayatların-
da en az hiçbir risk faktörü bu-
lunmasa bile ultrasonografi ile 
anevrizma yönünden değer-
lendirilmeleri gereklidir.
Anevrizma demek hemen 
her zaman ameliyat değildir. 
Anevrizmanın çapı büyüdükçe 
iç kanama riski arttığından 
müdahalenin zamanlamasını 
belirleyen en önemli faktördür. 
Bu nedenle 5- 5.5 cm’den küçük 
anevrizması olan hastalarda sa-
dece ultrason veya tomografi ile 

takip gerektirirken; çapı 5.5 cm’yi 
aşan ya da yılda 0.5 cm’den hızlı 
büyüyen anevrizmalara müda-
hale edilmelidir. Sigarayı bırak-
mak, kilo vermek, kolesterol, hip-
ertansiyon varsa ilaç tedavisiyle 
anevrizmanın büyümesi engel-
lenebilir.

 Anevrizmanın açık cerrahi te-
davisi ile genişlemiş dam-
ar bölümünün suni bir damar 
ile değiştirilir. Bu yöntem uzun 
yıllardır kullanılmaktadır.  An-
cak büyük bir ameliyat olduğu 
için ameliyata bağlı ölüm ris-
ki mevcuttur. Ameliyat sonrası 
hastanın normal yaşantısına 
dönmesi yaklaşık bir - iki ay 
sürmektedir.
Endovasküler tedavi (EVAR) son 
yıllarda neredeyse anevrizma-
ların tamamının tedavi yöntemi 
haline gelmiştir. Hastanemizde 
anjiografi laboratuvarında se-
dasyon eşliğinde lokal anestezi 
ile 4-5 cm’lik kasıktan kesi ile 
45-50 dakika süren işlemle te-
davi etmekteyiz. İşlemden sonra 
1-2 gün hastanede takip edildik-
ten sonra hastalar 5-7 gün son-
ra normal yaşantılarına dönme-
ktedir. İşlemde açık ameliyata 
göre neredeyse risk yoktur. An-
cak düzenli takip gerektiren bir 
yöntemdir.

Einsten’in hastalığı ‘’Abdominan 
aort Anevrizması’’ hakkında bilinmeyenler

BULGARİSTAN KARANTİNA VE PCR TESTİNİ KALDIRDI
Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Ange-
lov’un yayınladığı genelgeyle Türkiye’den 
gelen vatandaşlara uygulanan PCR testi şartı 
ve zorunlu 14 günlük karantina uygulaması 
bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.
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Konu ile ilgili Tekirdağ Valiliği 
web sitesinde yapılan açıklam-
ada şu sözlere yer verildi: “Koro-
navirüs salgını ile mücadele 
kapsamında; İçişleri Bakan-
lığı’nın 5762 Sayılı Genelgesi ve 
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 
4 Nolu Kararı ile risk grubunda 
yer alan 65 yaş ve üzerindeki 
vatandaşlarımızın sağlığını ko-
rumak amacıyla sokağa çıkma 
ve ikametten ayrılma kısıtla-
ması getirilmiş, İçişleri Bakan-
lığı’nın 9138 Sayılı Genelgesi ve 
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 
51 Nolu Kararı ile söz konusu 
kısıtlama esnetilerek her gün 
10.00 ile 20.00 arasında sokağa 
çıkabilmelerine karar verilm-
iştir. Tekirdağ İlimizde hasta 
ve temaslı kişi sayısı, ağır has-
ta, yatan hasta sayıları ve 65 
yaş ve üzeri hastaların bu kat-
egorilerdeki oranının dikkate 
alınarak 65 yaş ve üzeri vatan-
daşlarımızın her gün 10.00-20.00 
saatleri arasında sosyal mesafe 
kuralına riayet etmek ve maske 
takmak kaydıyla dışarı çıkabi-
leceklerine müsaade edilmişti.”

EVDE İZOLASYON 
İHLAL EDİLİYOR

“Ancak gelinen noktada evde 
izolasyona tabi tutulan Covid-19 
tanılı ya da temaslısı bazı vatan-
daşlarımızın, acil işlerini ger-
ekçe göstermek suretiyle evde 
izolasyon yükümlülüklerini ihlal 
ettikleri, sosyal hayata katıl-
mak suretiyle halk sağlığını cid-
di anlamda riske attıkları, yine 
vatandaşlarımızın düğün, nişan, 
cenaze vb. sosyal faaliyetlerde 
ve toplu ulaşım araçlarında ka-

labalık olarak bir araya gelmek 
suretiyle hastalığın yayılımını 
artırdıkları, bu durumun özel-
likle 65 yaş ve üstü vatan-
daşlarımızın sağlığı açısından 
ciddi şekilde tehlike oluşturduğu 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla; İl 
İdaresi Kanununun 11/C mad-
desi ile Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun 27 ve 72 nci maddeleri 
uyarınca 18.08.2020 günü saat: 
11.00’da Tekirdağ Valiliği to-
plantı salonunda Tekirdağ Va-
lisi Aziz Yıldırım başkanlığında 
olağanüstü toplanmıştır.”

MAHALLE BAZLI TAKİP 
ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEK

“Gelinen bu aşamada;
1. Salgınla mücadelede alınan 
tedbirlerin sahada etkin bir şekil-
de uygulanmasını sağlamak 
amacıyla kurulan Salgın Denetim 
Merkezleri bünyesinde “Mahal-
le Denetim Ekiplerinin” yaygın ve 
etkin şekilde mahalle bazlı izleme 
ve takip çalışmalarını yürütmesi,
2. “Hayat eve sığar (HES)” uygu-
lamasının tüm kamu kurum-
larında randevu talepleri öncesi 

ve kamu kurumlarına girişlerde 
kullanılması,
3. 65 yaş ve üzeri ile kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlarımızın 
düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, 
AVM, her türlü sosyal faaliyetler 
vb. topluca bulunulan alanlara 
girmelerinin  kısıtlanması,
4. Kapalı salon toplantıları, pro-
gram ve etkinliklerine katılma-
ması,
5. Taksilerde 65 yaş ve üzeri kişil-
erin bulunması halinde araca 3 
kişiden fazla binilmemesi,
6. 65 yaş ve üzeri vatan-

daşlarımızın  toplu ulaşım 
araçlarının yoğun olduğu 16.00-
18.00 saatleri arasında kullan-
malarının yasaklanması, diğer 
zamanlarda da bu  araçları kul-
lanmamalarının tavsiye edilme-
sine, bu hususun ilgili kurum-
larca basın yayın organları ve 
sosyal medya aracılığıyla vatan-
daşlarımıza duyurulması,
7. Vefa Destek Kurullarınca 65 
yaş ve üzeri vatandaşların tale-
pleri halinde gerekli destek ve 
yardımın yapılması,
8. Bütün vatandaşlarımız için 
cenaze merasimlerinde toplu 
bulunulmaması, mümkün old-
uğunca mezarlığa gidilmemesi, 
görevlilerce mezarlıklarda ateş 
ölçümü, maske kullanımı ve so-
syal mesafe kurallarına riayet 
edilmesi,
9. Kafe, kahvehane, çay bahçesi, 
çayhane gibi toplu oturulan yer-
lerde mesafe kurallarına uyul-
ması, mutlaka maske ile oturul-
ması, iş yeri sahibi tarafından 
gerekli uyarının yapılması ve 
uygulamada özenin gösterilmesi,
10. Sokak düğünlerinde düğün 
süresinin akşam 20.00-23.00 
saatleri arasında belirlenmesi,
11. Toplu yemek verilmesinin ya-
saklanması, diğer ayrıntı ve usul-
lerin kaymakamlıklarca belirlen-
mesi,
Konu hakkında gerekli has-
sasiyetin gösterilerek uygula-
manın yukarıda alınan kararlar 
çerçevesinde eksiksiz şekilde 
yerine getirilmesi ve takibinin 
görevli ekiplerce yapılması karar-
laştırılmış olup, iş bu kararlar oy 
birliği ile alınmıştır.”

TEKİRDAĞ’DA YENİ KISITLAMALAR
Evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, 
sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın kalabalık olarak bir araya 
gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından 
ciddi şekilde tehlike oluşturduğundan dolayı Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Yapılan açıklamada şu sözler yer 
aldı: “Kamu kurum ve kuruluşlarında 
yemekhane hizmetleri hariç olmak 
üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya 
da hizmet almak için bulunan vatan-
daşlarımız da dahil) yapılacak her 
türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi 
hariç) ikramının durdurulması, alınan 
kararın 26.08.2020 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanılması, Valiliğimiz 
ve Kaymakamlarımızca konu hakkında 
gerekli hassasiyetin gösterilerek uygu-

lamanın yukarıda belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, 
alınan kararlara uymayanlarla ilgili 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci 
maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesi, aykırılığın durumuna göre 
Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılması, konusu suç teşkil 
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Ka-
nununun195 inci maddesi kapsamın-
da gerekli adli işlemlerin başlatılması, 
işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.”

KAMU KURUMLARINDA İKRAMLAR DURDURULDU
Tekirdağ İl Pan-
demi Kurulu'nun 
25.08.2020 tarihli 
ve 93 No’lu kararına 
göre kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
ikramlar durduruldu.
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Dış Ticaret Uzmanı İlknur 
İnal Er, yaptığı bilgilendirmede 
şu sözleri kaydetti: “Son dönem-
de yaşanan gelişmeler ve içinde 
bulunduğumuz Covid-19 pan-
demi sürecinde üyelerimizin 
gerçekleştirdiği ihracatlar da 
problem yaşamamaları adı-
na güvenilir ödeme yöntem-
lerini tercih etmeleri faydaları-
na olacaktır. Bütün dünyada 
yaşanan pandemi döneminde 
ortaya çıkan ekonomik daral-
madan Çerkezköy çok fazla 
etkilenmeden ihracatını art-
tırarak yoluna devam etmek-
te. Bu ivmenin artarak devam 
etmesi için gerçekleştirilecek 
ihracatlar da siz değerli üye-
lerimizin ihracat süreçlerinde 
daha dikkatli olmaları gerekme-

ktedir. Son zamanlarda artan 
sanal dolandırıcılıklar ve ödeme 
işlemlerinde yaşanan prob-
lemlerde artışlar görülmektedir. 
Yaşanan gelişmeler ve içinde 
bulunduğumuz Covid-19 pan-
demi sürecinde siz üyelerimiz-
in gerçekleştirdiği ihracatlar da 
problem yaşamamaları adına 
güvenilir ödeme yöntemlerini 
tercih etmeleri faydalarına ola-
caktır.”

 Kabul Kredili Ödeme 
(Acceptance Credit)

İthalatçı ile ihracatçı arasında 
yapılacak bir anlaşma ile ithal 
edilecek malların bedellerinin 
ödenmesinin malların sevki-
yatından belli bir süre sonraya 
bırakılmasıdır. Bu ödeme şek-
linde, mal bedelinin belirli bir 
vadede ödenmesini taahhüt 
eden ve bu ödemeyi garan-
ti eden bir poliçe/bono bulun-
maktadır.
Kabul Kredili Akreditif: Uluslar-
arası kurallara ve mevzuata 
göre açılan akreditiflerde sevk 
belgelerinin, bu belgelerle birlik-
te sunulan poliçenin ithalatçının 
bankası veya muhabir bank-
aca kabulünü takiben serbest 
bırakılarak bedellerinin poliçe 
vadesinde ödenmesine imkan 
veren bir ödeme şeklidir.
Kabul Kredili Vesaik Mukabi-
li: Bankanın sevk belgelerini bu 
belgelerle ekli poliçenin ithalatçı 
tarafından kabulünü takiben 
ithalatçıya teslim etmesinden 
sonra poliçe vadesinde mal be-

delinin ihracatçıya ödendiği bir 
ödeme şeklidir.
Kabul Kredili Mal Mukabi-
li: İhraç edilen malın bede-
linin malın ithalatçı tarafın-
dan teslim alınmasından ve 
poliçeyi kabul etmesinden son-
ra poliçe vadesinde ödemenin 
gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.
Akreditifli Ödeme (Letter of 

Credit)
Akredifli ödeme yöntemi, 
ithalatçının verdiği talimat 
doğrultusunda, ithalatçının 
çalıştığı bankanın belirli bir 
meblağa kadar ve belirli bir 
vade için istenilen koşulların 
yerine getirilmesi ve ihracatçı 
tarafından ihraç edilen malların 
ihracına ilişkin belgelerin ibrazı 
karşılığında ihracatçıya ödeme 
yapılacağını taahhüt edilme-
sini içerir. İthalatçı ve ihracatçı 
bir bankanın mali güvencesi 
altında olduklarından akreditifli 
ödeme şekli hem ithalatçı hem 

ihracatçı açısından avantaj 
sağlamaktadır. 

Banka Ödeme 
Yükümlülüğü- Bank

 Payment Obligation (BPO)
Banka Ödeme Yükümlülüğü, 
ihracatçı ve ithalatçı arasında 
gerçekleşecek olan alışverişe 
ait sadece elektronik ortam-
da sunulan verilerin başarılı 
bir biçimde eşleşmesi şartı ile 
bir yükümlü bankanın (alıcının 
bankası) bir lehtar bankaya 
(satıcının bankası) verdiği geri 
dönülemez ve bağımsız bir 
ödeme taahhüdüdür. Akredi-
tif ile mal mukabili yöntemlerini 
birleştiren yeni bir ödeme yön-
temidir.

Vesaik Mukabili Ödeme 
(Cash Against Documents / 
Documentary Collections)

İhracatçının ithalatçı ile yaptığı 
satış sözleşmesine uygun olarak 
malları sevk etmesinden sonra 
bunları temsil eden sevk bel-

gelerinin mal bedelinin tahsili 
karşılığında teslim edilmek üzere 
banka aracılığı ile ithalatçıya 
teslimine imkan veren ödeme 
şeklidir.

 Türk Eximbank
Türk Eximbank tarafından ihra-
catçıları, ihracata yönelik üretim 
yapan imalatçıları ve yurt dışın-
da faaliyet gösteren müteahhit 
ve girişimcileri kısa, orta ve uzun 
vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, 
sigorta ve garanti programları ile 
desteklemektedir. İhracat kredi 
sigortası sistemi, kısa vadeli 
ihracat bedeli alacaklarının ti-
cari ve politik risklere karşı temi-
nat altına alınması doğrultusun-
da, çeşitli programlar ile orta ve 
uzun vadeli mal ve hizmet ihra-
catını desteklemektedir. 
Ayrıca vesaik mukabili, akreditif 
kullanılmayan ya da bankanın 
doğrudan sorumluluk sahibi ol-
madığı ödemelerde, banka bil-
gilerinin, hesap numaralarının 
teyit edilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu sebeple; karşı 
tarafın hesapları “WHATSAPP, 
WECHAT, QQ, TELEGRAM, SKYPE” 
gibi tüm dünyada yaygın şekil-
de kullanılan uygulamalar 
aracılığıyla anlık şekilde doğru-
latılabilir.
Banka bilgileri/ hesap nu-
maralarının doğrulatılması 
amacıyla “FAKS” da kul-
lanılabilir. Karşı taraftan, banka 
bilgileri/ hesap numaralarının 
olduğu proforma ya da ticari 
faturanın faks yoluyla gönder-
ilmesi istenebilir.  

İHRACATTA GÜVENLİ ÖDEME 
YÖNTEMLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Dış 
Ticaret Uzmanı İlk-
nur İnal Er, pandemi 
döneminde ihracat 
yapan Oda üyelerinin 
problem yaşamama-
ları adına güvenilir 
ödeme yöntemleri 
hakkında bilgi verdi.

ÇERKEZKÖY TSO UFA’LI İŞ İNSANLARINI AĞIRLADI
Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin 
Taşdelen, Ufa'dan gelen iş 
insanlarını Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda ağırla-
yarak bölgedeki yatırım ola-
nakları hakkında bilgi verdi.

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hacı Mehmet Er-
doğan yönetiminde vid-
eo konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen toplantı 
yoklama ile başladı. To-
plantının devamında 
Temmuz/2020 gelir-gider 
bütçe izleme raporları ve 
mizanın Meclis üyelerine 
ibra edildi. Oda Gazete-
si reklam ücretlerinin 
yeniden değerlendirildiği 
toplantı dilek ve temen-
nilerin ardından sona erdi. 

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Çerkezköy Ti-

caret ve Sanayi 
Odası Ağustos 

ayı Olağan Me-
clis Toplantısı, 
video konfer-

ans yöntemiyle 
gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, gerçekleşen toplantıda şu 
sözleri kaydetti: “Odamızın hizmet 
bölgesi olan Çerkezköy, Kapaklı 
ve Saray ilçeleri Türkiye'nin sayılı 
sanayi bölgelerine ev sahipliği 
yapıyor. Makineden plastiğe, tek-
stilden ağır sanayiye birçok alan-
da üretim yapılan bölgemiz, aynı 
zamanda muhteşem bir doğaya 
da sahip. Bu açıdan bölgemiz old-
ukça geniş bir yatırım üssü. Hizmet 
sınırlarımız içerisinde yer alan üç 

ilçemiz otomotivden demir çeliğe, 
tarımdan makine ürünlerine 
geniş bir alanda üretimde Türki-
ye’nin bel kemiğini oluşturmakta. 
Kardeş Odamız Bashkortostan Ti-
caret ve Sanayi Odası üyelerinin 
gerçekleştirdiği bu ziyaretin ülke-
mizin sayılı 5 yıldız sahibi akredite 
odalarından olan Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odamıza ve iş 
insanlarımıza büyük faydalar ge-
tireceğine inanıyorum. Sizleri ar-
amızda görmekten büyük mutlu-
luk duyuyoruz.”
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MESLEKİ YETERLİLİK MESLEKİ YETERLİLİK 
SINAVI DÜZENLENDİSINAVI DÜZENLENDİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası (Çerkezköy TSO) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 
Merkezi (MEYBEM) tarafından 
yürütülen Mesleki Yeterlilik Belge-
si Sınavları, Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 
yazılı, ardından da uygulamalı 
olarak yapıldı. Gerçekleştirilen 
sınavlarla ilgili olarak yapılan 
açıklamada şunlar kaydedil-
di: “66 aday, Motorlu Kara Taşıtı 
Sayın Alma İşlemleri, Satın Alınan 
Araçları Satışa Hazırlama ve Satış 
İşlemlerini İçeren Yazılı Sınava 
tabi tutuldu. Yazılı sınavın ardın-
dan uygulamalı sınav yapıldı.”

Denetim sırasında hizmet katlarını 
ve birimleri gezen TSE denetçileri, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından her birime ve ortak alan-
lara asılan uyarı afişleri, sosyal me-
safe kuralları için konulan şeritleri, 
temassız dezenfektan makinelerini 
titizlikle inceleyerek çalışanların ve 
üyelerin mesafe kurallarına uyup 
uymadıklarını yerinde gözlemledi. 
Konu hakkında bir açıklama yapan 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “TSE tarafından yürürlüğe 
konan ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksi-
yon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ 
kapsamında ‘TSE Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ verilmeye başlan-
mıştır. Yine TSE tarafından Covid-
19’a yönelik çalışanları ve zi-
yaretçileri korumaya yönelik olarak 
da belgelendirme yapılmaktadır. 

Bu bağlamda Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak üyelerim-
iz ve personelimizin sağlığı için biz 
de gerekli şartları sağlayıp, belge-
lendirme için TSE’ye başvuruda bu-
lunduk. TSE yetkilileri yapılan dene-
tim ve incelemeler sonucunda TSO 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini 
aldık. Belgemizin birliğimize, Oda 
teşkilatımıza ve camiamıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Çerkezköy Ticar-
et ve Sanayi Odası 
(Çerkezköy TSO) 
bünyesinde Motorlu 
Kara Taşıtları Alım 
Satım Danışmanlığı 
Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Sınavı 
gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası, Türk 
Standartları Ensti-
tüsü (TSE) tarafın-
dan verilen “Covid 
– 19 Güvenli Hizmet 
Belgesi” denetimind-
en başarı ile geçerek, 
hizmet kalitesine bir 
belge daha ekledi.

ÜYELERİMİZİN SAĞLIĞINI  KORUYORUZÜYELERİMİZİN SAĞLIĞINI  KORUYORUZ
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası kadın personelleri yüzlerce 
kadının şiddet sonucu zarar 
görmesi, hayatını kaybetmesi 
üzerine başlatılan ve tüm dün-
ya kadınlarının destek verdiği  

#challengeaccepted akımına 
tepkisiz kalmadı. Odanın kadın 
personelleri bir araya gelerek 
verdikleri mesajda “Kadına şid-
det, insanlığa ihanettir. Kadına 
yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz” 

sözlerini kaydetti. Trakya Oda/
Borsaları bu akıma davet eden 
kadın personeller “Tüm oda ve 
borsalarımızı da bu dayanışma-
ya davet ediyoruz. Kadına şid-
dete hayır” dedi.

KADINA  ŞİDDET 
İNSANLIĞA İHANETTİR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, tüm dünya kadınlarının tepki 
göstererek desteklediği #challengeaccepted akımına destek verdi.

Yapılan açıklamada şu sözlere 
yer verildi: “Tüketiciler tarafından 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faa-
liyet gösteren Reklam Kurulu’na 
son dönemde yapılan başvuru-
ların indirimli satışlar konusun-
da yoğunlaştığı görülmektedir. 
Bu kapsamda, Reklam Kurulun-
ca yürütülen incelemeler net-
icesinde, özellikle internet sitel-
eri üzerinden gerçekleştirilen 
kampanyalarda, ürünlerin, pi-
yasa fiyatlarının çok üzerinde-
ki bedellerden indirim yapılarak 
satışa sunulduğu, indirimin hangi 
ürünleri kapsayacağına yönelik 
tüketicilerde anlam karışıklığına 
yol açacak ifadelerle tanıtımların 
yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanı sıra  indirimin dönemine 
ilişkin bir bilgilendirme yapıl-
madığı, ürünlerin sürekli olarak 
indirimli fiyat ile satışa sunulduğu,  
5’li-6’lı paketler halinde indirimli 
olarak satışa sunulan ürünlerin 

tek tek satın alındığında fiyatının 
daha düşük olduğu şeklindeki 
uygulamaların gerçekleştirildiği 
saptanmıştır.”
TANITIM ESASLARI DÜZENLENDİ
“Tüketicilerin ekonomik çıkar-
larının korunmasını amaçlayan 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’a dayanılarak 
çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız 
Ticari Uygulamalar Yönetmeliği-
nin “İndirimli Satış Reklamları” 
başlıklı maddesinde indirimli 
satışlara ilişkin reklam ve tanıtım-
larda uyulması gereken esaslar 
düzenlenmiştir. Buna göre, inter-
net sitesi, afiş, broşür, kısa mesaj, 
satış yerleri içinde ve dışında yer 
alan ilanlar gibi mecralarda bir 
mal veya hizmete ilişkin indirim 
yapıldığını belirten bir ibare yer 
alması halinde;
- Öncelikle indirimli satışın 
başlangıç ve bitiş tarihleri ile in-
dirimli olarak satışa sunulan mal 
veya hizmetin miktarı sınırlı ise 
bu miktarın açık ve anlaşılır bir 
biçimde belirtilmesi zorunludur. 
- Hangi mal veya hizmetlerin in-
dirimli satışa konu edileceği veya 
ne kadar indirim uygulanacağı 
hususlarında anlam karışıklığına 
yol açarak tüketicileri yanıltabi-
lecek veya gerçekte olduğundan 
daha fazla indirim uygulanıyor-
muş izlenimi oluşturacak ifade 
veya görüntülere yer verilemez.
- Yapılan indirimin miktarı veya 
oranı hesaplanırken indirim-
li fiyattan bir önceki fiyatın esas 
alınması gerekmekte olup, indi-
rimli satışa konu edilen mal veya 
hizmetlerin indirimden önceki fi-
yattan daha düşük fiyatla satışa 
sunulduğunun ispatı da reklam 
verene kuruluşa aittir. 

Bu çerçevede, şikâyetlerin özel-
likle ürünlerin fiyatları konusunda 
yoğunlaştığı göz önüne alındığın-
da, firmaların indirimin miktarını 
hesaplarken ürünün piyasa-
da bulunduğu süreç içerisinde 
gerçekleşmeyen fiyatları kullan-
mamaları gerekmektedir. Söz 
konusu hesap yapılırken ayrıca 
ürünün fiyatı zaman içerisinde 
düştüyse, ürünün satışa 
sunulduğu ilk fiyatın kullanılma-
ması önem taşımaktadır.”

ALIŞVERİŞ FESTİVALİNE 
KISITLAMA

“Diğer taraftan, indirimli satış 
kampanyalarının süreleri, 6585 
sayılı Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun’a 
dayanılarak çıkarılan Perakende 
Ticarette Uygulanacak İlke ve 
Kurallar Hakkında Yönetmeliğinin 
ilgili maddelerinde;
- İndirimli satış kampanyalarının 
süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, 
adres veya faaliyet konusu 
değişikliğinde üç ayı, tasfiye du-
rumunda ise altı ayı geçemez,
- Alışveriş festivalinin süresi bir 
yıl içinde altmış günü geçemez, 
şeklinde düzenlenmektedir.”        

İNTERNETTEN SATIN ALINAN 
ÜRÜNLERDE SATIŞ İPTALLERİ 

“İndirimli satış kampanyaları ile 
ilgili olarak tüketicilerin yoğun 
şikayette bulunduğu diğer bir 

konu ise internet siteleri üzerinden 
satın alınan ürünlerde yaşanan 
sipariş iptalleridir. Bu başvurular 
incelendiğinde sorunun, piyasa 
şartlarına göre uygun fiyatlarla 
satışa sunulan ürünlere ilişkin si-
parişlerin satıcılar tarafından stok 
yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi 
sebeplerle iptal edilmesinden ve 
daha sonra aynı ürünlerin yüksek 
fiyattan tekrar satışa sunulması 
nedeniyle  ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. Söz konusu eylemler, 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliğinin il-
gili hükmü uyarınca haksız ticari 
uygulama olarak kabul edilmek-
te ve indirimli satışlar konusunda 
kaçınılması gereken eylemlerden 
birini oluşturmaktadır.”

PARA CEZASI UYGULANIYOR
“6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanun’a aykırı 
eylemlerde bulunan firmalar 
hakkında reklamın yayınlandığı 
mecraya göre 10.476 TL ile 
419.126 TL arasında değişen mik-
tarlarda para cezası uygula-
maktadır. Bakanlığımız Reklam 
Kurulu tarafından yürütülen 
denetimler neticesinde, indi-
rimli satış uygulamaları ve si-
pariş iptalleri ile ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırı davranan 
firmalara son bir yıl içerisinde 
toplam 1.200.744 TL idari para 
cezası uygulanmıştır. Söz konu-
su idari yaptırımlara maruz 
kalmamak için tüketicilerim-
ize mal ve hizmet sunan fir-
maların mevzuat hükümlerine 
uygun davranmaları hususu 
ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna 
önemle duyurulur.”

ALDATICI İNDİRİMLİ SATIŞLARA YÖNELİK TEDBİR ALINDI
Ticaret Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada aldatıcı indirimli satışlara yönelik tedbir alındığı belirtildi.



Yurt dışından dönüşte
ilk 14 günü
evinizde geçirin

Tokalaşma, sarılma
gibi yakın temaslardan
kaçının

Kapı kolları, armatürler,
lavabolar gibi sık kullandığınız
yüzeyleri su ve deterjanla
her gün temizleyin

Ellerinizi sık sık su ve
sabun ile en az 20 saniye
boyunca ovarak yıkayın.

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın

Kıyafetlerinizi
60-90°C’de normal
deterjanla yıkayın

ADIM

3-4
Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kişilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun 

Öksürme veya hapşırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın, mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın

Yurt dışı seyahatlerinizi
iptal edin ya da
erteleyin

Bulunduğunuz
ortamları
sık sık havalandırın

Hiçbir kişisel eşyanızı
(havlu gibi gündelik eşyaları)
ortak kullanmayın.

Bol sıvı tüketin, dengeli
beslenin, uyku düzeninize
dikkat edin

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yaşlılar ve kronik hastalarla
temas etmeyin, maske takmadan
dışarı çıkmayın

Ateş, öksürük, nefes darlığı
gibi şikayetleriniz varsa,
maske takarak bir sağlık
kuruluşuna başvurun


