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MHP İl ve İlçe Başkanları Günay’ı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Kürşad
Sungur ve Parti İl Sekreteri Elber Alper Kısıkçılar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret
ederek Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ile görüştüler.

Tekirdağ TSO Başkanı Günay, MHP İl ve İlçe Başkanlarının yapmış olduğu ziyaretten
memnuniyet duyduğunu belirterek; “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Covit-19 ile
mücadele kapsamında Tekirdağ’ın ekonomik ve ticari hayatına dair bilgileri görüşme imkânımız
oldu. Söz konusu ziyarette üyelerimizin salgın süresince yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine
dair derlemiş olduğumuz bilgileri paylaştık kendileriyle. Bu zorlu süreçte iş dünyasının yanında
olduklarını belirten MHP İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kurallara uyduğumuz
sürece ve en önemlisi bireysel anlamda tedbirlerimizi uyguladığımızda ümit ediyorum ki bu
salgından kurtulacağız. İl ve İlçe Başkanlarımıza ve Parti İl Sekreterine gerçekleştirmiş oldukları
ziyaretleri için teşekkür ediyorum. ”dedi.
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Şekerbank Yetkilileri Başkanımız Günay’ı ziyaret etti
Şekerbank Şube Müdürü İbrahim Ender Petekçioğlu ve beraberindeki Yönetmen Yardımcısı
Gökhan Üstün ile birlikte, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ı ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyarette Şube Müdürü Petekçioğlu, “Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan, 3
milyon ve üzeri ciroya sahip KOBİ'lerimize özel %0.79' dan başlayan avantajlı faiz oranı, ilk 3 ay
ödemesiz dönem ve 1 yıl kart aidatı olmayan ticari kart avantajıyla Kobi Destek Paketi
Şekerbank'ta hayata geçirilmiştir. Detaylı bilgi almak için Tekirdağ TSO üyelerini şubemize
bekliyoruz” diyerek, nazik karşılanmalarından dolayı Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’a
teşekkür etti.
Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay da Şekerbank Yetkililerinin ziyaretlerinden memnuniyet
duyduğunu belirterek dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sürecinde Tekirdağ İş
Dünyası’nın yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler aktardı. Yaşanılan sürecin
tüm sektörleri etkilediğini belirten Günay, Şekerbank’ın üyelerimize yönelik başlatmış olduğu
kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek, şartları sağlayan KOBİ’lerimizin kampanyadan
faydalanması çağrısında bulunarak yetkililere ziyaretleri için teşekkür etti.
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Perakendecilik Meclisi toplandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’ın katılımı ve Meclis Başkanı Alp
Önder Özpamukçu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ek madde ve
denetimler ile Bakanlık Genelgeleri uygulama farklılıklarının yarattığı sorunlar ele alınırken, Covid
– 19 geçiş döneminde maske, dezenfektan ve hijyen ürünleri temininde satışta KDV’nin en aza
indirilmesi konusu hassasiyetle ifade edildi.
AVM, cadde ve tüm ticari alanları kapsar şekilde bu döneme özgü regülasyon ihtiyacı olduğuna
değinen Meclis Üyeleri, kira destekleri, işletme giderleri ve maliyetlerde yapılandırma gerekliliğine
dikkat çekti. Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması ve esnetilmesi konularının da ele alındığı
toplantıda, ilave gümrük vergilerinin organize perakendeye olumsuz etkileri değerlendirildi.
Perakendecinin KDV alacağının mahsup etme kolaylığı konusunun Kamu kurumları nezdinde
takibinin sağlanmasını önemseyen Üyeler, normalleşme sürecinde üzerlerine düşecek her türlü
çalışma içinde yer almak isteklerini dile getirdi.

