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Başkan Günay Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin Açılışına Katıldı
29.271 metrekare alanı olan, içerisinde 30 adet işyeri, 30 adet depolama alanı, zabıta bürosu,
kamyon-tır otopark alanı, kafeterya, mescit vs. bulunan Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Hali
düzenlenen açılış töreni ile Karadeniz Mahallesinde açıldı.
Açılışa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer,
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sami Kayın, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından açılış
konuşmalarıyla başladı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay burada yaptığı konuşmada, “Bugün açılışını
gerçekleştirdiğimiz Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin şehrimize,
Süleymanpaşa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hal’imiz hem sosyal hem de ekonomik
olarak fayda sağlamasının yanı sıra, güvenilir ve denetlenebilir olma özelliğiyle vatandaşlarımız
ve bu iş ile iştigal eden esnafımız açısından da büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan fahiş
fiyatların önüne geçilirken toptancı ve perakendeciyi de bir araya getirmektedir. Bu duygu ve
düşüncelerle Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin esnafımıza bolluk ve bereket getirmesini diliyor,
açılmasında emeği olan kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Kurdele kesimi ve hal alanının gezilmesiyle açılış programı son buldu.
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TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Toplandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi,
Meclisten sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay
başkanlığında Meclis Başkanlık Divanını seçmek ve sektörün genel değerlendirmesini yapmak
üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi
Meclisi’nde, Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pura yeniden
Başkanlığa seçildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaptığı konuşmada, “Türkiye Kozmetik ve Temizlik
Ürünleri Sanayi Meclisinin Değerli Üyeleri, Sizleri şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını iletmek isterim.
Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir
salgınla karşı karşıyayız.
Bizler de TOBB olarak sürecin başından beri Oda Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizden gelen
talepleri derleyerek Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ilgili Bakanlıklara ilettik. Krizin
başlangıcında Hükümetimize 70 maddelik bir öneri paketi sunmuştuk. Bunların tamamı
neredeyse hayata geçirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, sayın Bakanlardan Allah razı
olsun, ilettiğimiz sorunlar tek tek çözüldü, birkaç tane konu kaldı. Ticaret Bakanımız, Hazine ve
Maliye Bakanımız ile yaptığımız toplantılarda sektörlerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini
birebir ilettik.
Süreç çok dinamik, gündem sürekli değişmekte. Bu kapsamda sektör olarak yaşadığınız
sıkıntıları meclis toplantılarımızı beklemeden TOBB’a iletebilirseniz, bizler de normalleşme
sürecinde üzerimize düşen görevleri sürdürmeye devam ederek sizlerden gelen talep ve önerileri
ilgili kurumlara iletmiş oluruz.” dedi.
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Türkiye-Bulgaristan TSO Forumu’ndan değerlendirme toplantısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı Cengiz Günay, Bulgar Tarafı Eş Başkanı Fikret
İnce ile video konferansta bir araya geldi.Gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası Forumu’nun çalışmaları ve önümüzdeki dönem takvimi ele alındı.
Günay yaptığı konuşmada, “Değerli Başkan Fikret İnce, Sizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türkiye kanadı adına saygıyla
selamlıyorum. Bu görüşme için de teşekkür ediyorum.
Öncelikle sizinle çalışmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği yurt dışına çalışmalarını, ikili odalar kurarak sürdürüyor. Bu çerçevede, birçok
ülke ile ikili odalar tesis edilmiş ve çalışmaya başlamıştır.
Yine bu çerçevede, Bulgaristan’a dönük çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu kapsamda,
Bulgaristan’ın özel sektörünü ve Türk firmalarını temsil eden önemli bir kuruluş olan BULTİŞAD
ile çalışmalarımızı birlikte yürütecek olmaktan dolayı mutluyuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden
çalışmalarımıza başlamak istiyoruz.
Biz, Türk iş dünyası olarak daha fazla karşılıklı ticaret ve yatırım olsun istiyoruz. Bu yapının da
buna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişi ve sınırı paylaştığımız
komşumuz Bulgaristan, Türkiye açısından önemli bir ülkedir. Türkiye, Bulgaristan’ın önemli bir
ticaret ortağı durumundadır.
Ekonomik dengeyi koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak için işbirliği içinde
çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Karşılıklı yatırımları da ticareti de
artırmalıyız. İçinde bulunduğumuz koşullarda etkinliklerimizi fiziki olarak bir süreliğine
gerçekleştiremiyoruz. Fakat siz de uygun görürseniz, iki taraf üyelerinin oluşum süreci
tamamlandıktan sonra, üyelerimizi bir araya getireceğimiz bir video konferans planlayabiliriz.
Tekrar bu görüşme için teşekkür ediyorum.” dedi.

25.06.2020
Perakendecilik Meclisi pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları ele aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, Meclisten sorumlu
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’ın katılımı ile Meclis Başkanı
Alp Önder Özpamukçu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki AVM’lerde ve bazı
bağımsız mağazalarda iklimlendirme – klima sistemlerinin kullanımının yasaklanması konusunu
tartışan sektör temsilcileri, kapalı klimaların mağaza ve AVM’lerdeki müşteri trafiğini azaltacağı gibi
marketlerde satılan ürünlerin de muhafazasında zorluk yaşatacağını hassasiyetle belirtti.

