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ÇTSO’nun yeni başkanı Ahmet Çetin oldu
 Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 12 Kasım 2022 Cumartesi 
günü gerçekleşen Meclis Üyeliği ve Meslek Komiteleri seçiminin ar-
dından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Ku-
rulu ve TOBB Delege seçimleri tamamlandı. Tek liste olarak gerçek-
leşen seçimde Çerkezköy TSO’nun yeni başkanı Ahmet Çetin seçildi.

 12 Kasım tarihinde gerçekleşen meclis ve meslek ko-
miteleri seçiminin ardından 17 Kasım tarihinde Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Ahmet Çetin, mazbatasını aldı. Yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte önceki dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva’dan görevi devraldı. Gerçek-
leşen Devir Teslim töreninde konuşan ÇTSO Başkanı 
Ahmet Çetin, “Başkan olmak başarıdır, başarı son du-
rak değil devam eden bir yolculuktur. 12 Kasım, son 
durak değil bize verdiğimiz sözlerin hatırlanacağı, ha-
tırlatılacağı bir tarihtir.” dedi.

Çetin, “Başarı son durak değil 
devam eden bir yolculuktur ”

“Kalkınma için kadın girişimi şart”

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Çetin’in yaptığı listede 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde: Ali Çolak, Bünyamin Fırat, Ev-
ren Kahraman, Gökhan Kavlak, Mustafa Ogün Asıl, Özgür 
Sönmez, Sinan Sifil, Ufuk Mangır, Ümit Süthan ve Sedat Ço-
lak yer aldı.

DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kuruluna: Abdulgani Yüce, Nurhan Kaya, Aktaş Gü-
ler, Murat Kınalı, Bülent Bilecen ve Tuncay Üstünol seçildi. 

TOBB DELEGELERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeliğinde ise: 
Murat Narçın, Mesut Görgün, Turgay Kaya, Saim Buyruk ve 

İlyas Kum yer aldı.
“BİZE DESTEK VERENLERİ 
MAHÇUP ETMEYECEĞİZ”

Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Çetin, “Hepimize hayırlı, 
başarılarla dolu bir dönem ol-
sun. Bundan sonra tek renk, tek 

yürek olarak hizmete devam 
edeceğiz. Kucaklaşacağız. Biz-
lere destek verenleri mahcup 
etmeyeceğiz.” dedi. Üyeleri, 
pazartesi günü saat 11.00’da 
alınacak olan mazbata töreni-
ne davet etti. 

MECLİS BAŞKANLIĞINA HACI 
MEHMET ERDOĞAN SEÇİLDİ 

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB 
Delege seçimlerinin tamamlanma-
sının ardından Meclis Başkanı, Meclis 
Başkan Yardımcıları ve Katip Üye se-
çimine geçildi. Meclis Başkanlığı için 
önceki dönem Meclis Başkanı Hacı 
Mehmet Erdoğan ile Fikri Güzel, aday-
lıklarını açıkladı. 42 meclis üyesinin 
oyunu kullandığı seçimde Hacı Meh-
met Erdoğan 34, Fikri Güzel ise 8 oy 
aldı. 34 oyla yeniden Çerkezköy TSO 
Meclis Başkanlığına seçilen Hacı Meh-
met Erdoğan’ın yardımcıları Abdullah 
Sezgin ile Nazan Çoban olurken, Katip 
Üyeliğe Nilgün Zaimoğlu seçildi. 

Çerkezköy TSO’dan Ankara çıkarması 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çe-
tin ve Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçek-
leştirdi. Gerçekleşen ziyaretler ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Başkan Çetin, “Meclis Başkanımız ve Yönetim 
Kurulumuz ile Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 
TBMM Başkanımız sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ Milletvekillerimiz Candan Yüceer, Enez Kap-
lan, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, TOBB Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlou ve Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul Kavlak’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretler-
de bölgemiz adına hedeflediğimiz çalışmalar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunduk.” dedi. Devamı 3’te

Kadın Geliştirme Derneği’nin (KAGEDER) hazırladığı ve İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenen “Kalkınma için kadın girişimi şart” çalıştayı, Odamız 
Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
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 12 Kasım tarihinde gerçekleşen meclis ve meslek komi-
teleri seçiminin ardından 17 Kasım tarihinde Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına se-
çilen Ahmet Çetin, mazbatasını aldı. Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlik-
te önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva’dan görevi devraldı. Gerçekleşen Devir Teslim tö-
reninde konuşan ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, “Başkan 
olmak başarıdır, başarı son durak değil devam eden bir 
yolculuktur. 12 Kasım, son durak değil bize verdiğimiz 
sözlerin hatırlanacağı, hatırlatılacağı bir tarihtir.” dedi.

ÇETİN, “BAŞARI SON DURAK DEĞİL 
DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR”

17 Kasım tarihinde gerçek-
leşen Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı seçimini kazanarak 
Çerkezköy TSO yeni başkanı 
seçilen Ahmet Çetin,  Çer-
kezköy İlçe Seçim Kurulu 
Başkanından mazbatasını 
aldı. Mazbata törenin ardın-
dan önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, görevi, yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’e 
devretti. Oda hizmet binasın-
da gerçekleşen devir teslim 
töreninde konuşan Başkan 
Ahmet Çetin, “Odamızın ku-
rulduğu günden bugüne ka-
dar emeği geçen tüm meclis 
üyelerine teşekkür ederiz. Her 
meclis üyesi bölgemiz için 
üyelere en iyi hizmeti vermek 
adına burada bulundu. Bu-
güne kadar Oda Başkanları-
mız güzel işlere imza attılar. 

Akabinde hem bölgemize 
ve ülkemize güzel hizmetler 
yapma amacıyla bu başkan-
lığa oturan Süleyman Başkan 
da Odamız ve üyelerimiz için 
başarılı projeler hayata ge-
çirdi” dedi.

“DÜNLE BUGÜN AYNI
 YERDEYSENİZ 

ZARARDASINIZ”
Daha ileriye varmak için her 
zaman daha çok çalışmak 
gerektiğini ifade eden Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Çetin, “Dünle bugün aynı 
yerdeyseniz zarardasınız. Her 
zaman daha ileriye daha iyi-
ye varmak ve ulaşmak için 
daha çok çalışmamız lazım. 
Ekip arkadaşlarıma bunu 
defaten söyledim,  bu çatı-
nın altında olmak mecburi-
yetinde değilsiniz. Lakin bu 
çatının altında hizmetkar-

olacaktır, bundan eminim. 
Kendisine hayırlı ve uğur-
lu olsun diyorum. Biz kendi 
dönemimizde iki dönem Yö-
netim Kurulu Başkanlığı ve 
bir dönem meclis üyeliği ol-
mak üzere yaklaşık 12 sene 
bu odada görev aldık. Oda-
yı yine Ahmet beyin Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı 
yaptığı yönetimden devral-
mıştık. Yine hayırlısıyla sahi-
bine devrediyoruz. Çok güzel 
bir meclis kurduğuna inanı-

lığa talip olduysanız mü-
kemmel olma mecburiye-
tiniz var, bu lüksünüz değil 
çünkü hiç kimse bizi bu işe 
mecbur etmedi. Bölgedeki 
bu büyük potansiyeli, Türki-
ye’nin en büyük üretim üs-
lerinden biri olan bölgemizi 
yine ticarette de istediğimiz 
potansiyele ulaştırmak için 
gece gündüz el birliği ile ça-
lışacağız. Bizlere destek ve-
ren üyelerimize, birlikte bu 
yollarda koştuğumuz tüm 
meclis üyesi arkadaşları-
ma ve ailelerine çok teşek-
kür ederim. Başkan olmak 
başarıdır, başarı son durak 
değil devam eden bir yol-
culuktur. 12 Kasım son durak 
değil bize verdiğimiz sözle-
rin hatırlanacağı, hatırlatı-
lacağı bir tarihtir. Dönemde 
sarı, yeşil ve mavi yok kırmı-
zı beyaz var. Kırmızı beyazın 
aşkıyla herkes el birliğiy-
le çalışacaktır. Bütün ekibe 
başarılar diliyorum. Süley-
man başkana da teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

ALLAH HEPİNİZİN YOLUNU 
BAHTINI AÇIK ETSİN 

“Hayırlı olsun” dilekleri ile 
sözlerine başlayan önce-
ki dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva,  
“Hep birlikte inşallah biz-
lerden çok daha fazla bu 
Odaya, Çerkezköy’e, Sa-
ray’a, Kapaklı’ya katkıları 

yorum. Yönetim Kurulunu da 
içinden seçti. Gerçekten bir-
birinden değerli arkadaşları-
mız var. Meclis Başkanı Hacı 
Mehmet Erdoğan ile ben iki 
dönem çalıştım. Sağ olsun 
kendisine de sizlerin huzu-
runda teşekkür ediyorum. 
Çok iyi bir meclis yönetti. Siz-
lere birlik ve beraberlik için-
de kalmanızı tavsiye ederim. 
Gelecekte bu sizin önünüzü 

açacaktır. Biz, burada arka-
daşlarımızla birlikte iki tane 
okul yaptık çok şükür. Ahmet 
beyler de okul yapmışlardı 
zamanında. Biz onları örnek 
aldık, boynuz kulağı geçer 
dedik 2 okul yaptık. Bizleri 
geçsinler, inşallah üç okul 
yapsınlar. Bu odanın görevi 
sadece okul yapmak değil. 
Bu odanın KOBİ’leri de des-
teklemesi lazım.  Ahmet bey 
ve yönetiminden ricamdır 
lütfen KOBİ’lerimizi mutlaka 

ve mutlaka yurt dışına gö-
türüp ufuklarını açmalarına 
destek olalım. Her yurt dışı 
ziyaretine gittiğimizde yurt-
dışına ihracata başladık. 
Sizin yönetiminizde de çok 
değerli insanlar var. Allah 
hepinizin yolunu bahtını açık 
etsin inşallah” dedi.
Konuşmaların ardından 
gerçekleşen devir teslim tö-
reni ile program son buldu. 
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ÇTSO’dan Ankara çıkarması 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, “Meclis Başkanımız ve 
Yönetim Kurulumuz ile Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. TBMM Başkanımız sayın Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Tekirdağ Milletvekillerimiz Candan Yüceer, Enez Kaplan, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, TOBB 
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlou ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a gerçekleştir-
diğimiz ziyaretlerde bölgemiz adına hedeflediğimiz çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 
Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Ge-
nel Sekreteri Hakan Gel, Başkent An-
kara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
ÇTSO heyetinin Ankara’daki ilk durağı 
Anıtkabir oldu. Burada kısa bir açık-
lama yapan Başkan Çetin, “Meclis 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile 
birlikte ilk ziyaretimizi ülkemizin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 
Anıtkabir’e gerçekleştirdik. Göster-
diği hedefler ve yolumuza ışık olan 
düşüncelerini benimsediğimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, böl-
gemiz ve ülkemize hizmet için çalış-
maya devam edeceğiz.” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ 
ZİYARET EDİLDİ

Anıtkabir ziyareti sonrası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne geçen heyet, burada 
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yü-
ceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez 

Kaplan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri 
Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile bir 
araya geldi. Burada gerçekleşen gö-
rüşmeleri değerlendiren Başkan Çetin, 
“Tekirdağ’ımızı mecliste temsil eden 
sayın vekillerimiz ile bir araya geldik. 
Üyelerimiz, Odamız ve bölgemiz adına 
gerçekleştirmek istediğimiz çalışmalar-
dan, projelerden bahsettik. Bizlere olan 
yakın ilgi alakaları ve projelerimiz ile il-
gili sıcak düşünceleri bizleri çok mutlu 
etti. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

TMS GENEL MERKEZİ 
ZİYARET EDİLDİ

Çerkezköy TSO heyeti, TBMM ziyaretleri 
sonrasında Türk Metal Sendikası (TMS) 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı ziyaret 
etti. Başkan Kavlak, bölgeye karşı ver-
diği önemden bahsederek, “Çerkezköy, 
Kapaklı, Saray gelişimin sürekli arttığı 
ve yatırımların her geçen gün daha da 
fazlalaştığı önemli noktalardan. Yeni 
görevinizde hepinize başarılar diliyo-

rum.” dedi. 
Başkan Kavlak’ın bölgeye verdiğini 
önemden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Çetin, “Yönetim Kurulu-
muz ile birlikte çok iyi bir hazırlık süreci 
geçirdik ve doğru olduğunu inandığı-
mız bir planlama yaptık. Bu kapsamda 
atacağımız adımlar ile hem bölgemize 
hem ülkemize hizmet edecek çalışma-
ları hayata geçireceğimizden şüpheniz 
olmasın.” şeklinde konuştu. 

“FAYDALI ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTECEĞİNİZE İNANCIM TAM”

Türk Metal Sendikası ziyaretinin ardın-
dan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile bir araya gelindi. Başkan Çe-
tin, planlanan çalışmalar ile ilgili Meclis 
Başkanı Prof. Dr. Şentop’a bilgiler vere-
rek görüşlerini aldı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Meclis Baş-
kanı Prof. Dr. Şentop, “Öncelikle sizlere 
yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. 
Bölgemizin ticaret ve sanayi alanında 
daha da gelişmesi için faydalı çalış-
malar yürüteceğinize inancım tamdır” 
ifadelerini kullandı. 

SON DURAK TOBB OLDU
Çerkezköy TSO heyeti, son olarak Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Yeni 
görevlerinde ÇTSO Yönetimine başa-
rılar dileyen Hisarcıklıoğlu, “Çerkezköy, 
Kapaklı ve Saray, ticaretin ve sanayi-
nin en etkili noktalarından bir tanesi. 
Sizler de buradaki ticaretin artması ve 
bölgenin gelişmesi için bu göreve talip 
oldunuz. Üyelerimizin sorunlarını dinle-
yip çözmek için çalışmamız lazım. Bu 
konuda beni de istediğiniz zaman ara-
yabilirsiniz. Gereken desteği verece-
ğimden şüpheniz olmasın. Allah, 4 yıl 
boyunca bölgenize hizmet etmeyi size 
nasip etsin.” dedi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜME 
AYAK UYDURAN, GELECEĞİ 
PLANLAYAN ÇALIŞMALAR 

HAZIRLADIK”
Düşünceleri ve destek mesajlarından 

dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan 
Çetin, “Ev sahipliğinizden, eğitici ve 
öğretici, konuşmalarınızdan dolayı 
teşekkür ederim. Burada hiç yaban-
cılık çekmedik. Sanki uzun zamandır 
gelip giden biri gibi hissettim. Sizin 
de dile getirdiğiniz gibi sanayinin ve 
ticaretin en önemli noktalarından 
bir tanesi olan bölgemiz için değer 
katan çalışmalarımız olacak. Dijital 
dönüşüme ayak uyduran, gelece-
ği planlayan çalışmalar hazırladık. 
Bunları da sizlerin desteği ile inşal-
lah sırasıyla hayata geçireceğiz. Sizin 

burada verdiğiniz destek ve güven 
duygusu bizleri ayrıca memnun etti.  
Arkadaşlarıma söylediğim ve sizin 
de az önce dile getirdiğiniz gibi hiç 
kimse bizi buraya mecbur etmedi. Biz 
Talip olduk. Bu işi yapma mecburiye-
timiz yoktu ama talip olduğumuz işi 
mükemmel yapma mecburiyetimiz 
var.” ifadelerini kullandı. Başkan Çe-
tin, Mayıs ayında gerçekleşecek TOBB 
seçimlerinde ise desteğinin Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’ndan yana olduğunu dile 
getirdi. 
Gerçekleşen görüşmenin ardından 
program son buldu.  
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BAŞYAZI

Değerli üyelerimiz;
Bildiğiniz üzere 12 Kasım Cumartesi günü 
bir seçim süreci geçirdik. Sizlerin tevec-
cühleri ile bu seçimden öncü çıkan taraf 
olduk ve bizim için renk ayrımı o an son 
buldu. Rengimiz artık kırmızı beyaz dedik.
Mazbatamızı almamızın ardından ilk 
Yönetim Kurulu ve Meclis toplantımızı 
gerçekleştirdik. Gerek Yönetim Kurulu-
muzda gerekse de ardından gerçekleş-
tirdiğimiz meclis toplantımızda oy birliği 
ve bir uyum içerisinde aldığımız karar-
lar, önümüzdeki günlerin de aynı uyum 
içerisinde geçmesi adına bizlere umut 
olmuştur. Bu güne kadar olan süreçte 
birçok kurul ve komisyonlarımızın seçim-
lerini tamamladık. Şimdi ise vakit, sizlere 
hizmet vaktidir. Sıkça dile getirdiğimiz 
esnaf, tüccar, sanayici kazanacak sö-
zünü tutmak için çalışma vaktidir. Bizler, 
bu göreve Odamızı, sizleri ve bölgemizi 
daha da ileriye taşımak için talip olduk. 
Devir teslim töreninde dile getirdiğim 
sözü bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum, ‘Dünle bugün aynı yerdeyseniz za-
rardasınız. Her zaman daha ileriye daha 
iyiye varmak ve ulaşmak için daha çok 
çalışmamız lazım. Ekip arkadaşlarıma 
bunu defaten söyledim,  bu çatının al-
tında olmak mecburiyetinde değilsiniz. 
Bu, lüksünüz değil çünkü hiç kimse bizi 
bu işe mecbur etmedi.  Lakin bu çatı-
nın altında hizmetkarlığa talip olduysak 
mükemmel olma mecburiyetindeyiz. 12 
Kasım son durak değil bize verdiğimiz 
sözlerin hatırlanacağı, hatırlatılacağı bir 
tarihtir. Bölgedeki bu büyük potansiyeli, 
Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden 
biri olan bölgemizi yine ticarette de iste-
diğimiz potansiyele ulaştırmak için gece 
gündüz el birliği ile çalışacağız.’ Esna-
fı, tüccarı, sanayicisi hep birlikte, omuz 
omuza birbirini destekleyen bir Oda ola-
cağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.
Ülkemizin önde gelen sanayi kuru-
luşlarının yer aldığı ve istihdam ora-
nı en yüksek bölgelerden bir tanesi 
olan sanayi üssümüzde, firmaları-
mızın yaptıkları ihracatlar ile ülkemiz 
ekonomisine sağladığı katkıları göz 
ardı etmeden, yine bölgemizin kıy-
metli esnaflarını sanayicilerimizle bir 
araya getirerek ara üründe bölgemiz 
esnafının tercih edilmesinin en bü-
yük destekçisi olacağız. Bunun yanı 
sıra gerçekleştireceğimiz, eğitimler, 
etkinlikler, fuarlar, yurtdışı iş gezileri 
ile hep birlikte kazanacağız. Odamız, 
üyelerimizin ileri gitmesi adına çaba 
sarf ederken bölgemiz ve ülkemize 
değer katacak her projenin de ya-
nında olacağız.
Değerli Üyelerimiz, sözlerime son ver-
meden önce, bugüne kadar Odamızda 
üyelerimize ve bölgemize hizmet etmiş 
olan tüm Yönetim Kurulu Başkanları-
mıza ve yönetimlerine, değerli meclis 
üyelerimize ve siz kıymetli üyelerimize 
teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, göreve 
başladığımız ilk günden itibaren bizleri 
sms ile tebrik eden, arayarak kutlayan, 
çiçek yollayan, ziyaretimize gelen tüm 
dostlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum.
Saygılarımla…

 Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Başkanı Ahmet 

Çetin, yazılı bir basın açıkla-
ması yayımladı. Başkan 

Çetin yayımladığı mesajda 
“Şimdi vakit, sizlere hizmet 
vaktidir. Sıkça dile getird-

iğimiz esnaf, tüccar, sanay-
ici kazanacak sözünü tut-
mak için çalışma vaktidir. 

Bizler, bu göreve Odamızı, 
sizleri ve bölgemizi daha 

da ileriye taşımak için talip 
olduk.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin, “Şimdi vakit, 
sizlere hizmet vaktidir”
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Esnaf, tüccar, 
sanayici 

kazanacak

 Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12 Kasım’da 
gerçekleşen seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçilen Ahmet Çetin, Oda üyelerine 
seslendiği bir mesaj yayımladı. Başkan Çetin yaptı-
ğı açıklamada, “12 Kasım Cumartesi günü bir seçim 
süreci geçirdik. Mazbatamızı almamızın ardından 
ilk Yönetim Kurulu ve Meclis toplantımızı gerçek-
leştirdik. Yönetim Kurulumuzda ve ardından ger-
çekleştirdiğimiz meclis toplantımızda oy birliği ve 
bir uyum içerisinde aldığımız kararlar, gelecek adı-
na bizlere umut olmuştur. Bu güne kadar olan sü-
reçte birçok kurul ve komisyonlarımızın seçimlerini 
tamamladık. Şimdi ise vakit, sizlere hizmet vaktidir. 
Esnaf, tüccar, sanayici kazanacak sözünü tutmak 
için çalışma vaktidir. Bizler, bu göreve Odamızı, siz-
leri ve bölgemizi daha da ileriye taşımak için talip 
olduk. Hiç kimse bizi bu işe mecbur etmedi.  Lakin 
bu çatının altında hizmetkarlığa talip olduysak mü-
kemmel olma mecburiyetindeyiz. Göreve başla-
mamızın ardında kısa bir süre sonra Ankara ziya-

retlerimizi gerçekleştirdik. Meclis Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekillerimiz, TOBB Başka-
nımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TMS Genel Başkanı Pevrul 
Kavlak’ı ziyaret ettik. Ankara ziyaretlerimizde projelerimiz, 
hedeflerimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışmalardan bah-
settik. Siz değerli üyelerimize ve bölgemize değer katacak 
hizmetlerle yolumuza devam edeceğimizden kimsenin 
kuşkusu olmasın. Ankara ziyaretlerimiz sırasında Meclis 
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, Tekirdağ 
Milletvekillerimizin, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ve TMS Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın hedeflerimi-
ze ve bölgemize karşı olumlu bakış açıları da bizleri mutlu 
eden ayrı bir nokta olmuştur.” dedi. 

“BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK 
HER PROJENİN DE YANINDA OLACAĞIZ”

Sanayinin önemine değinen Başkan Çetin, “Ülkemizin 
önde gelen sanayi kuruluşlarının yer aldığı ve istihdam 
oranı en yüksek bölgelerden bir tanesi olan sanayi üs-
sümüzde, firmalarımızın yaptıkları ihracatlar ile ülke-
miz ekonomisine sağladığı katkıları göz ardı edilemez. 
Bölgemizin kıymetli esnaflarını sanayicilerimizle bir 
araya getirerek ara üründe bölgemiz esnafının tercih 
edilmesinin en büyük destekçisi olacağız. Bunun yanı 
sıra gerçekleştireceğimiz, eğitimler, etkinlikler, fuarlar, 
yurtdışı iş gezileri ile hep birlikte kazanacağız. Odamız, 
üyelerimizin ileri gitmesi adına çaba sarf ederken böl-
gemiz ve ülkemize değer katacak her projenin de ya-
nında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası yeni 
döneminin ilk meclis 

toplantısı Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet Erdoğan 

Başkanlığında gerçekleşti. 
Çerkezköy TSO, yeni dönem yöneti-
mi ile ilk meclis toplantısı konferans 
salonunda Oda Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığın-
da gerçekleşti. Yoklama ve açılışın 
ardından gündemin ikinci mad-
desinde yer alan meclis toplantısı 
gün ve saatinin belirlenmesi mad-
desi görüşüldü. Toplantı günlerinin 
her ayın dördüncü salı günü saat 
16.00’da olmasına oy birliği ile karar 
verildi. Gündemin üçüncü madde-
sinde yer alan toplantı çağrı davet-

lerinin elektronik ortamda yapılma-
sı maddesi görüşülerek oy birliği ile 
kabul edildi. Gündemin dördüncü 
maddesinde yer alan huzur hakkı-
nın alınıp alınmaması maddesi gö-
rüşülerek oy birliği ile alınmaması 
yönünde belirlendi.

KOMİSYONLAR KURULDU 
Bir diğer gündem maddesinde yer 
alan Hesapları İnceleme Komisyo-
nunun seçilmesi maddesine ge-
çildi. Komisyon için Yönetim Kuru-
lunun önerisi olan Nazan Çoban, 
Mesut Görgün ve Umut Çelebi,  oy 
birliği ile komisyona kabul edildi. 
Akreditasyon İzleme Komitesi için 
aday gösterilen İlker Öztürk, oy bir-
liği ile komiteye kabul edildi. Satın 
Alma Komisyonu için önerilen Ke-
nan Aşer, Murat Narçın ve Turgay 
Kaya oy birliği ile komisyona se-
çildi. Gayrimenkul Rayiç Belirleme 
Komisyonu: Göksel Bozdağ, Mecit 

Yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti
Çoğal ve Abdullah Sezgin olarak oy birliği 
ile kabul edildi. Fuar ve Etkinlik Komisyonu-
na Sinan Sifil, İlyas Kum, Bünyamin Fırat, Nil-
gün Zaimoğlu, Sedat Çolak, Veli Ağ, Mustafa 
Aktaş oy birliği ile seçildi. Oluşturulan Eğitim 
Komisyonu için Ali Çolak, Özgür Sönmez, 
Ömer Karadeniz, Mustafa Oğün Asıl, Fikri 
Güzel, Saim Buyruk ve Aydın Özrek oy birliği 
ile kabul edildi. Ticareti Geliştirme Komisyo-
nuna Ufuk Mangır, Süleyman Ak, Gökay Ke-
leşoğlu, Gökhan Kavlak, Evren Kahraman, İl-
ker Öztürk ve Hasan Çolak oy birliği ile kabul 
edildi.  Bilişim Komisyonu için Kenan Aşer, 
Ümit Süthan, Veli Ağ, Şaban Kardeş ve Ufuk 
Mangır oy birliği ile kabul edildi. Komisyonla-
rın belirlenmesinin ardından bir diğer gün-
dem maddesine geçildi. Ekim 2022 gelir gi-
der bütçe raporu ve mizanının ibra edilmesi 
maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Sonra-
sında ise gündemin son maddesinde yer 
alan dilek ve temenniler bölümü ile meclis 
toplantısı son buldu. 
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ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ÇETİN
MESUL MÜDÜR

Yönetim Kurulu Üyesi 
Ufuk MANGIR

EDİTÖR
Kurumsal İletişim Uzmanı

Bahattin ÇİÇEK

GRAFİK TASARIM VE BASKI
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik,

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

No: 59 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.
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ÇERKEZKÖY TSO YENİ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÇETİN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
MUSTAFA OGÜN ASIL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
 SİNAN SİFİL

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 
UFUK MANGIR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DR. ALİ ÇOLAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜNYAMİN FIRAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ EVREN KAHRAMAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖKHAN KAVLAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGÜR SÖNMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEDAT ÇOLAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT SÜTHAN
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Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen programa 
26. Dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Yö-
netim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Kadın Girişimci-
ler Melek Şen, Seval Çetin, Müjgan Karagöz, Emel Memiş, 
Gülnür Kocaçınar, Emine Taşçı, siyasi parti temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Program 
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyemiz ve aynı 
zamanda Meclis Başkan Yardımcımız Nazan Çoban’ın 
ile KAGEDER Başkanı Zeynep Bozkurt’un gerçekleştir-
diği açılış konuşması ile başladı. Çoban ve Bozkurt’un 
konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ahmet Çetin, kalkınmada kadının rolü ve kadın girişim-
cilerin önemini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. 
Bölgemiz ülkemizin en büyük üretim üslerinden bir ta-
nesi. Bölgemizi geleceğe taşımak için el birliği ile çalışa-
cağız. Bölgemizi hak ettiği konuma getirmek için birlik-
te çalışacağız, birlikte başaracağız. Birlikte olduğumuz 
takdirde başaramayacağımız hiçbir iş yok.” ifadelerini 
kullandı. 

PROJE TANITILDI
Gerçekleşen konuşmaların ardından proje yazarı ve 
eğitmen Güllü Kazak, katılımcıları proje hakkında bil-
gilendirdi. Eğitmen Kazak, kadın girişimciliği, girişim-

“Kalkınma için kadın girişimi şart”
Kadın Geliştirme Derneği’nin 

(KAGEDER) hazırladığı ve İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkil-
er Genel Müdürlüğü tarafından 

desteklenen “Kalkınma için 
kadın girişimi şart” çalıştayı, 

Odamız Konferans Salonu’nda 
yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

ciliğin önemi, kadınlara ait girişimlerin artması ve yay-
gınlaşma nedenleri gibi birçok başlığa değindi. Kazak, 
gerçekleştirdiği konuşmasında, “Proje kapsamında 
Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi genelinde 12 ay boyunca 
1000 kadına ulaşılarak, 1000 kadının girişimcilik konu-
sunda eğitilmesi ve toplumda güçlendirilmesi hedef-
lenmektedir. Proje hak temelli bir çalışma modeli ile 
uygulanacağı için ilk etapta Girişimcilik Eğitimi kap-
samında 25 kadın eğitmen eğitimi programına alına-
cak, daha sonra eğitmen olmaya hak kazanan kadın 
eğitmenler tarafından İlçe genelinde ikamet eden 
1000 kadına girişimcilik eğitimleri verilecektir.” ifade-
lerini kullandı. 

KADIN GİRİŞİMCİLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI
Proje tanıtımının ardından bölgemizin önde gelen giri-
şimcileri arasında yer alan 26. dönem AK Parti Tekirdağ 
Milletvekili Ayşe Doğan, Çetin Grup Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Seval Çetin, NTC Endüstriyel Reklamcılık 
Şirket Müdürü Gülnur Kocaçınar, hayırsever Müjgan Ka-
ragöz, influencer Emine Taşçı, Artı Kalibrasyon Laboratu-
varı Sahibi Melek Şen ile Enze Dekor ve Çevre Düzenleme 
Şirket Sahibi Emel Memiş, katılımcılara hayat hikayelerini 
ve iş tecrübelerini aktardı. 
Program, soru cevap kısmının ardından gerçekleşen 
ödül töreni ile son buldu.
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6. ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI GERÇEKLEŞTİ
 Bu sene 6’ncısı düzenlenen Çerkezköy Endünstriyel Fuarı’nın açılışı; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirildi. 

Çerkezköy Endüstriyel Fua-
rı 2022’nin açılışı gerçekleşti. 
Düzenlenen açılış Programı-
na Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, AK Parti Tekirdağ Millet-
vekili Çiğdem Koncagül, Tekir-
dağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Çerkezköy Kay-
makamı Nazmi Günlü, Kapaklı 
Kaymakamı Bayram Sağır, Çer-
kezköy Belediye Başkanı Vahap 
Akay, Kapaklı Belediye Başkanı 
Mustafa Çetin, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve 
dönemin Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva ka-
tıldı. Program, Saygı Duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşımı-
zın okunmasının ardından açılış 
konuşması ile başladı. 
“ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 

TEŞEKKÜR EDERİZ” 
6. Çerkezköy Endsütriyel Fua-
rının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Süleyman Kozuva, 
“Bu yıl altıncısını gerçekleştire-
ceğimiz Geleneksel Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarımızın açılışı-
na hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Saygıdeğer Meclis Başkanım, 
Tekirdağ’ın yetiştirdiği saygın 
devlet adamı ve Gazi Meclisi-
mizin Başkanı olarak, Odamızın 
etkinliklerine teşrifleriniz, bizle-
ri ziyadesiyle sevindirmektedir. 
Manevi destekleriniz ve yol gös-
tericiliğiniz için şahsım ve Yöne-
tim Kurulu arkadaşlarım adına 
saygılarımı, hürmetlerimi arz 
ediyorum. Bugünkü açılışımıza 
teşrif eden Sayın Tekirdağ Vali-
mize, Sayın Milletvekillerime çok 
teşekkür ediyorum. Çerkezköy 
ve Kapaklı ilçelerimizden teşrif 
eden Sayın Kaymakamlarımı-
za Çerkezköy, Kapaklı ve Saray 

Belediye Başkanlarımıza teşek-
kür ediyorum. Saygıdeğer Mec-
lis Başkanım, değerli misafirler. 
Geleneksel hale gelen fuar açı-
lışımızda bir sevincimizi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. OSBÜK 
tarafından açıklanan, en fazla 
istihdam sağlayan 10 OSB liste-
sinde üye firmalarımızın da yer 
aldığı ve 77 bin 191 kişilik istihda-
mı ile Çerkezköy OSB 4. sırada 
yer aldı. Kendilerine başarılı ça-
lışmalarından dolayı teşekkür 
ederiz.” ifadelerini kullandı.  

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”
Takdir edilmenin farklı bir mut-
luluk olduğunu ifade eden Ko-
zuva, “Çalışmak ve gayret et-
mek gerçekten güzel bir duygu. 
Fakat takdir edilmek ayrı bir 
mutluluk. Ben de bütün sami-
miyetimle ifade ediyorum ki bu 
başarı hepimizin. Çünkü bizim 
görev tanımımız da ‘sen ben 
yok, biz’ anlayışı vardır. Bu birlik 
ve beraberlikle, ilkini 2017 yılın-
da açtığımız Trakya Bölgesi’nin 
ilk ve tek endüstriyel fuarının 
çok şükür bugün sizlerin huzu-
runda altıncısını gerçekleştiri-
yoruz… 18-20 Eylül tarihlerinde 
gerçekleşecek olan fuarımıza 
katkı sağlayan herkese teşek-
kür ediyorum. Herkes tarafın-
dan bilinmektedir ki Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarımız, bölgede-
ki KOBİ’lerin büyük firmalar ile 
iş birliği içerisinde olmalarına 
önemli fırsatlar sağlamaktadır. 
Fuarımız; üyelerimizin, katılım-
cılarımızın yeni pazarlar oluş-
turduğu, bölgesel iş birliğinin 
arttığı bir organizasyona ev 
sahipliği yapmaktadır. Ticaret 
ve istihdam verilerinin göster-
diği artış bizler için de mutluluk 
vericidir. Bu artışlar aynı za-
manda ne kadar doğru bir iş 
yaptığımızın da göstergesidir. 

Üretim, hizmet ve endüstriyel 
malzeme sektörlerinden bir-
çok firmanın yer aldığı fuarı-
mız, sadece ilçemiz sanayici-
lerine değil, Trakya Bölgemizin 
birçok noktasından ziyaretçi-
lere ulaşmış, onlarca firma-
mız ise yeni ticari bağlar kur-
muştur. Bu sene de inşallah 
firmalarımızın yeni ticari söz-
leşmelere imza atacağından 
kuşkum yoktur. Konuşmamı 
tamamlarken Fuarımızın bu 
yılki açılışında da bizlere gös-
termiş olduğu manevi desteği 
için Meclis Başkanımız Sayın 
Prof. Dr. Mustafa Şentop Ho-
camıza bir kez daha şükran-
larımı arz ediyorum. Teşrifleri 
için Sayın Tekirdağ Valimize, 
Sayın Milletvekillerime ve de-
ğerli protokole çok teşekkür 
ediyorum. Paydaşımız, Çer-
kezköy Belediye Başkanlığına, 
tüm katılımcı firmalarımıza ve 
üyelerimize çok teşekkür edi-
yorum. 2022 Geleneksel Çer-
kezköy Endüstriyel Fuarımızın 
iş dünyamıza yeni imkânlar 
ve bol kazançlar getirmesini 
bölgemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Sonrasında ise sırasıyla Çer-
kezköy Belediye Başkanı Va-
hap Akay, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Tekirdağ Vali-
miz Azizi Yıldırım’ın konuşmaları 
gerçekleşti. 

“ÇERKEZKÖY, TRAKYA 
BÖLGESİNİN EN ÖNEMLİ 

SANAYİ VE ÜRETİM 
MERKEZİ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şen-
top, “Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın 
açılışına nazik davetleri için 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Süleyman Kozuva ve 
Çerkezköy Ticaret ve Sana-
yi Odası Meclis Başkanı Sayın 
Hacı Mehmet Erdoğan’a teşek-
kür ediyorum. Dünyanın geldiği 
nokta itibarıyla giderek daha 
önemli hala gelen milli ve yerli 
üretim modelimizin en önemli 
paydaşlarından olan siz de-
ğerli sanayicilerimizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum. Trakya 
Bölgesinin tek sanayi fuarı olan 
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın 
ülkemize ve milletimize getir-
diği faydaları yakından takip 
eden bir hemşeriniz olarak çok 
gururlandığımı ifade etmek 
istiyorum. Değerli Katılımcılar, 
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın 
ilkinin düzenlendiği 2017 yılın-
da 40 katılımcı firma varken 
bugün 6’ıncı yılında fuara 112 
firma katılıyor. Geçen zaman 
içinde katılımcı firma sayısının 
artması bizlere gelecek için 
daha fazla ümit veriyor. Çer-
kezköy, Trakya bölgesinin en 

önemli sanayi ve üretim mer-
kezi konumunu giderek güç-
lendirmektedir.” ifadelerini kul-
landı. 

“TÜM ÇABAMIZ ÇERKEZ-
KÖY’Ü VE TRAKYA 

BÖLGESİNİ DAHA MAMUR 
BİR HALE

 GETİRMEKTİR”
Açıklamalarını sürdüren Meclis 
Başkanı Prof. Dr. Şentop, “Böl-

ge ve ülke ekonomisine katkı-
sını sürekli artıran Çerkezköy’ün 
uzun vadede çok daha önemli 
bir üretim merkezi olmasını ar-
zulamaktayız. Tüm çabamız ve 
gayretimiz Çerkezköy’ü ve Trak-
ya bölgesini daha mamur bir 
hale getirmektir. Çorlu Hava Li-
manı, Kuzey Marmara Otoyo-
lu, Organize Sanayi Bölgelerinin 
inşası, 1915 Çanakkale Köprüsü 
gibi önemli yatırımların, Çerkez-
köy’ün sanayi üretim merkezi ko-
numunu geliştirmeye çok katkısı 
olduğuna hiç kuşku yoktur. Ülke-
mizdeki bu devasa alt yapı yatı-
rımlarının Tekirdağ’ımızın üretim 
ve ihracat rakamlarına müspet 
yansıdığını görüyoruz. Şükürler 
olsun ki Tekirdağ’ın Türkiye’nin 
ihracatına katkısı her yıl gide-
rek artmaktadır. TÜİK verilerine 
göre Tekirdağ’dan; 2020 yılında 
1.953.247.000-USD, 2021 yılında 
2.745.656.000-USD, 2022 yılın-
da Temmuz ayı itibarıyla 7 ayda 
1.789.166.000-USD, ihracat ya-
pıldığı görülmektedir. Yılın kalan 
beş ayında da ihracatın artarak 
süreceğini ve geçen yılki ihracat 
rakamlarının üzerine çıkacağını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİNE GEÇİLDİ
Konuşmaların ardından Sü-
leyman Kozuva, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’a hedi-
yelerini takdim etti. 
TBMM Başkanı  Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TİM’in açıkladığı Türki-
ye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 
listesinde yer alan ve Odamız 
üyesi olan 42 firmaya ödüllerini 
verdi. 

STANTLAR GEZİLDİ
Düzenlenen ödül töreninin ar-
dından protokol üyeleri katı-
lımcı firmaların stantlarını zi-
yaret etti. 
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Üyelerine yönelik eğitimleri-
ni sürdüren ve gündemdeki 
önemli konular ile ilgili bilgilen-
dirme seminerleri düzenleyen 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası, yakın gelecekte üretim 
ve ihracatta büyük yer tutacak 
olan Karbon Ayak İzi Nedir? se-
minerini gerçekleştirdi. 

 KARBON AYAK İZİ
Çerkezköy TSO Konferans Sa-
lonunda düzenlenen seminerin 
konuşmacılığını Namık Kemal 

Üniversitesi Eğitim Görevlisi Dr. 
Abdullah Yinanç gerçekleştir-
di. Karbon ayak izinin önemine 
vurgu yapan Dr. Yinanç “Kar-
bon ayak izi, birim karbondiok-
sit cinsinden ölçülen, üretilen 
sera gazı miktarı açısından in-
san faaliyetlerinin çevreye ver-
diği zararın ölçüsüdür.” dedi.
Karbon ayak izinin iki ana par-
çadan oluştuğunu belirten Yi-
nanç, “Bunlardan ilki birinci 
ayak izi yani ev içi enerji tüke-

timi, ulaşım dahil olmak üzere 
fosil yakıtlarının yansımasından 
ortaya çıkan, doğrudan CO2 
emisyonlarının ölçüsüdür. İkin-
cil ayak izi ise, kullanılan ürün-
lerin tüm yaşam döngüsünden 
bu ürünlerin imalatı ve en so-
nunda bozulmalarıyla ilgili olan 
dolaylı CO2 emisyonları ölçü-
südür.” ifadelerini kullandı.

KARBON AYAK İZİN NASIL 
KÜÇÜLTÜLÜR?

Karbon ayak izinin küçültülme-

Karbon Ayak İzi bilgilendirme semineri verildi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yakın gelecekte üretim ve ihracatta 
büyük öneme sahip olacak Karbon Ayak İzi bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

sine yönelik konulara da deği-
nen Dr. Yinanç, “Karbon ayak 
izinin küçültülmesine yönelik 
bireysel olarak yapabilecekler 
arasında atıkları azaltmak, toplu 
taşıma aracı tercih etmek, ge-
reksiz enerji harcamalarından 
kaçınmak, doğal gaz gibi enerji 
kaynakları yerine güneş enerji-
si gibi sürdürülebilir enerji kay-
nakları kullanmak, yeşil alanla-
rın arttırılması, çevre temizliğine 
önem, geri dönüşüm, organik ve 
yerli gıda tüketimi, verilmesi gibi 
konular yer almaktadır.”  şeklin-
de konuştu.

İLERİ 5 S UYGULAMALARI 
EĞİTİMİ VERİLECEK

Eğitimlerine devam edecek 
olan Çerkezköy TSO’da, 3 Ka-
sım Perşembe günü İleri 5S 

Uygulamaları ve Yöneticinin 
5S Yol Haritası eğitimi verile-
cek. Seyit Ahmet Kaya tarafın-
dan verilecek olan eğitimde: 
5S Nedir?, 5S Uygulamaları ve  
İşletmeye Katkısı, 5S Kavramı-
nın Yalın Düşünce İçerisinde ki 
Felsefi Karşılığı, 5S Çalışmala-
rında ''46 Soruluk Kök Neden 
Anketi '' ile Doğru Tespit - Hızlı 
Aksiyon - Hızlı Sonuç, İşletme 
Kültürü ve Davranış Değişiklik-
lerinin Yönetimi, 5S Uygulama-
larında Buzdağının Görünme-
yen Yüzü, 5S Çalışmalarında 
Patinaj Noktaları ve Geri Dö-
nüşler, Yöneticiler İçin 5S Yol 
Haritası gibi konular anlatıla-
cak. Saat 13.30’da başlayacak 
olan eğitim, Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Konferans Sa-
lonunda gerçekleşecek.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Zorlu Enerji Solutions 
(ZES) tarafından imzalanan 
sözleşmeye göre hizmet bina-
sı otoparkına 2 adet elektrikli 
şarj istasyonu kurulacak. Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 
yine bir ilke daha imza attı. Zor-
lu Enerji Solutions (ZES) ile Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin yararlanabileceği 
“Araç Şarj İstasyonu” kurulum 
sözleşmesi imzaladı. Sözleş-
me ile Türkiye’nin 81 ilinde, Kıb-
rıs ve Karadağ'da toplamda 
1016 adet lokasyonda bulunan 
ZES şarj istasyonlarına ilaveten 
Çerkezköy’de de, Oda üyelerine 
yönelik iki adet araç şarj istas-
yonu daha kurulacak. Sözleşme 
protokolününün ardından Çer-
kezköy TSO'dan yapılan açıkla-
mada: "Elektrikli araç kullanımı 
günden güne artış gösteriyor. 
Karbon ayak izini azaltmak ve 
sürdürülebilirlik konusunda atıl-
ması gereken önemli adımlar-
dan bir tanesi de bu dönüşüm. 
Değişen ve gelişen dünyada 
yeşil dönüşümün önemi giderek 
artıyor. Sürekli yenilikleri takip 

ederek üyelerimizi ülkemizde ve 
dünyadaki tüm yeniliklerle ta-
nıştırmaya çalışan yönetimi-
miz, üyelerimiz için bir ilki daha 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda 
üyelerimizin yararlanabileceği 
“Araç Şarj İstasyonu” kurulum 
sözleşmesini ZES ile imzalamış 
bulunmaktayız. Elektrikli araç-
lara yönelim yakın gelecekte 
ilçemizde de artış gösterecek. 
Özellikle kısa sürede yollarda 
görmeye hazırlandığımız mil-
li arabamız TOGG ile bu artışın 
daha hızlı bir şekilde gerçekle-
şeceğine inanıyoruz. Elektrikli 
araçların çevre ve gürültü kir-
liliğinin önüne geçmesi ayrıca 
düşük yakıt maliyetiyle de ca-
zip hale geliyor. Bizler de Oda 
olarak üyelerimizin kullanımına 
sunmak adına hizmet binamı-
zın otoparkına 2 adet elektrikli 
şarj istasyonu kurulumu için ilk 
adımımızı attık. Gerçekleştirilen 
protokolümüzün Odamız, üye-
lerimiz ve ZES için hayırlara ve-
sile olmasını diliyoruz."

ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARIN GELECEĞİ

"Küresel olarak yapılan istatis-

Elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
Çerkezköy TSO bir ilke daha imza attı. Zorlu Enerji Solutions (ZES) ile  ÇTSO 
üyelerinin yararlanabileceği “Araç Şarj İstasyonu” kurulum sözleşmesi imzaladı.  

tikte yolcu araçlarının 12 milyo-
nunun elektrikli otomobillerden 
oluştuğu hesaplanıyor. Önü-
müzdeki gelecekte 2030 yılına 
dek yollarda 170 milyondan faz-
la elektrikli araç olacağı hesap-
lanıyor. Birçok ülkenin Paris An-
laşması hedeflerine ulaşmada 
olmazsa olmazlardan biri ola-
rak gördüğü elektrikli araç üre-
timi hemen her devlet ve hükü-
metin hedefi elektrikli otomobil 
satışlarını desteklemek olarak 
biliniyor.

Türkiye de hemen herkesin be-
ğenisini kazanan iklim dostu % 
100 sıfır emisyonlu yerli aracımız 
TOGG ile bu anlamda ülkemizin 
elektrikli araç dönüşümünde 
de iddialı bir konumda olduğu-
nu gösteriyor. Türkiye’de Yeşil 
Kalkınma Devrimini başlatan 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Başkanı Sayın Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yürüttüğü TOGG, bu 

anlamda birçok ülkeye örnek 
teşkil ediyor."

ZES nedir?
Zorlu Energy Solutions (ZES) 
yeni nesil teknolojileri hayata 
geçirmek amacıyla oluşturul-
muş bir Zorlu Enerji markası-
dır. 2018 yılı itibariyle faaliye-
te geçen ZES, şehir içinde ve 
şehirlerarası yollarda hayata 
geçirdiği hızlı şarj istasyonla-
rı ile ülkemizdeki elektrikli araç 
sahiplerinin yolculuklarını ko-
laylaştırmayı ve elektrikli araç 
devrimini hızlandırmayı hedef-
leyen firmalar arasında. Halka 
açık noktalarda sunduğu hızlı 
şarj imkânının yanında, kulla-
nıcılarının talepleri doğrultu-
sunda ev ve işyerlerine de şarj 
istasyonu kurulumları yap-
makta. ZES, kısa bir süre içeri-
sinde tüm Türkiye’de şarj istas-
yonlarını devreye alıp elektrikli 
araçları tüm ülkede erişilebilir 
ve kullanılabilir hale getirme-
yi planlamakta. Bu anlamda 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası hizmet binası otoparkına 
da 2 adet elektrikli şarj istasyo-
nu kurulumu gerçekleştirecek. 
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Sosyal farkındalık oluşturmak 
adına gerçekleştirdiği faaliyetle-
re bir yenisini daha ekleyen Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftası’nda lösemi hastalığı ile 
mücadele eden çocuklara des-
tek ve lösemiye karşı farkındalık 
oluşturmak adına “Yaşama El 
Ver” projesini gerçekleştirdi. Dü-
zenlenen etkinliğe ÇTSO Yönetim 
Kurulu ve Oda üyeleri katıldı. 

“LÖSANTE HASTANESİNDE 
SERGİLENECEK”

Etkinlik öncesi ÇTSO tarafından 
yapılan açıklamada, “Toplum-
sal bilinci artırmak ve sosyal 

farkındalık oluşturmak adına 
Lösemili çocuklarımız için renkli 
bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu vesi-
leyle güzel kardeşlerimizin ha-
yatında küçük bir iz bırakarak 
kendilerine verdiğimiz desteği 
ifade etmek istedik. Bugün bu-
rada Lösev’in projelerinden bir 
tanesi olan Yaşama El Ver’i ger-
çekleştireceğiz. El izlerimiz ile 
hazırladığımız bez, Lösev ara-
cılığıyla, ülkemizin dört bir ya-
nından bu projeye katılanların 
bezleri ile birleştirilerek büyük 
bir bütün haline getirilecek ve 
Lösante hastanesinde sergile-
necek.” ifadeleri kullanıldı.

“LÖSEMİ HASTALARINA 
KARŞI BAKIŞ AÇISINI

 DEĞİŞTİRMELİYİZ”
Açıklamanın devamında, “Gü-
nümüzde hala Lösemi’nin bu-
laşıcı bir hastalık olduğu dü-
şünülüyor. Ve maalesef bu 
düşünceden dolayı lösemi has-
talığı yaşayan kardeşlerimize 
karşı bir ön yargı oluşuyor. Löse-
mi, bulaşıcı bir hastalık değildir. 
Kardeşlerimizin maske takma-
sının nedeni ise tamamen ken-
dilerini koruma amaçlıdır. Löse-
mili çocuklarımız etraflarındaki 
insanlardan, havadan, sudan 
mikrop almamak ve korunmak 

ÇTSO’DAN “YAŞAMA EL VER” ÇAĞRISI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), 2 – 8 Kasım 
Lösemi Haftasında toplumsal bilinci arttırmak ve farkın-
dalık oluşturmak amacıyla LÖSEV’in “Yaşama El Ver” 
Projesini Oda içerisinde hayata geçirdi. Etkinlik ile ilgili 
Oda tarafından yapılan açıklamada, “Yaşama El Ver’meye 
tüm üyelerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

için maske takmaktadırlar. Lö-
semi hastalığında toplumun 
bilinçlenmesi ve lösemi hasta-
larına karşı bakış açısını değiş-
tirmeliyiz. Attığımız bu adımla 
hem bir farkındalık oluşturmuş 
hem de bu bakış açısının değiş-
mesine bir nebze de olsa yar-
dımcı olur diye umut ediyoruz. 

Bu vesileyle projede bizlere des-
tek olan yönetim kurulumuza ve 
üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Dünyanın her neresinde bu has-
talık ile mücadele eden kardeş-
lerimiz varsa bir an önce mutlu, 
güzel ve sağlık günlere kavuş-
malarını diliyorum.” ifadelerine 
yer verildi.

ÇTSO’DAN EĞİTİME BİR DESTEK DAHA
Kapaklı Anadolu Lisesi eğitim destek çalışmaları için 500 bin TL’lik 
bağışta bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, okul yapımın-
da kullanılması adına 4 milyon TL’lik bir destek daha bulundu.

Çerkezköy, Kapaklı ve Sa-
ray ilçelerinin eğitim ala-
nında birçok ihtiyacına 
destek olarak herkesim 
tarafından takdir topla-
yan Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası, bölge-
ye hizmet adına gerçek-
leştirdiğini desteklerine 
bir yenisini daha ekledi. 
ÇTSO tarafından Kapaklı 
Anadolu Lisesi yenilenme 
çalışmaları için 500 bin TL 
ve ayrıca yine bir okulun 
yapımında kullanılma-
sı üzere 4 milyon TL’lik bir 
destekte daha bulundu.

MECLİSTE ONAYLANDI
Çerkezköy Ticaret ve Sa-

nayi Odası’nın Ekim ayı 
meclis toplantısında, 
Kapaklı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü salon zemi-
ni yenileme talebi ile il-
gili olarak 500 bin TL ba-
ğış yapılması yönündeki 
madde, meclis günde-
minde görüşüldü. Görü-
şülen madde oy birliği ile 
kabul edildi.

İMZALAR ATILDI
Eğitime desteklerini sür-
düren Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası, bölge-
mize kazandırılacak bir 
okul için de destekte bu-
lundu. Tekirdağ Valiliğin-
de gerçekleşen imza pro-

tokolüne Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Kapaklı Kaymakamı 
Bayram Sağı, Kapaklı Bele-
diye Başkanı Mustafa Çetin, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan 

Ulusan ve Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu katılım sağladı. Gerçek-
leşen toplantıda okul yapımı 
için gerekli imzalar atıldı.
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ÇTSO’nun yeni başkanı Ahmet Çetin oldu
 Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 12 Kasım 2022 Cumartesi 
günü gerçekleşen Meclis Üyeliği ve Meslek Komiteleri seçiminin ar-
dından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Ku-
rulu ve TOBB Delege seçimleri tamamlandı. Tek liste olarak gerçek-
leşen seçimde Çerkezköy TSO’nun yeni başkanı Ahmet Çetin seçildi.

 12 Kasım tarihinde gerçekleşen meclis ve meslek ko-
miteleri seçiminin ardından 17 Kasım tarihinde Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Ahmet Çetin, mazbatasını aldı. Yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte önceki dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva’dan görevi devraldı. Gerçek-
leşen Devir Teslim töreninde konuşan ÇTSO Başkanı 
Ahmet Çetin, “Başkan olmak başarıdır, başarı son du-
rak değil devam eden bir yolculuktur. 12 Kasım, son 
durak değil bize verdiğimiz sözlerin hatırlanacağı, ha-
tırlatılacağı bir tarihtir.” dedi.

Çetin, “Başarı son durak değil 
devam eden bir yolculuktur ”

“Kalkınma için kadın girişimi şart”

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Çetin’in yaptığı listede 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde: Ali Çolak, Bünyamin Fırat, Ev-
ren Kahraman, Gökhan Kavlak, Mustafa Ogün Asıl, Özgür 
Sönmez, Sinan Sifil, Ufuk Mangır, Ümit Süthan ve Sedat Ço-
lak yer aldı.

DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kuruluna: Abdulgani Yüce, Nurhan Kaya, Aktaş Gü-
ler, Murat Kınalı, Bülent Bilecen ve Tuncay Üstünol seçildi. 

TOBB DELEGELERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeliğinde ise: 
Murat Narçın, Mesut Görgün, Turgay Kaya, Saim Buyruk ve 

İlyas Kum yer aldı.
“BİZE DESTEK VERENLERİ 
MAHÇUP ETMEYECEĞİZ”

Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Çetin, “Hepimize hayırlı, 
başarılarla dolu bir dönem ol-
sun. Bundan sonra tek renk, tek 

yürek olarak hizmete devam 
edeceğiz. Kucaklaşacağız. Biz-
lere destek verenleri mahcup 
etmeyeceğiz.” dedi. Üyeleri, 
pazartesi günü saat 11.00’da 
alınacak olan mazbata töreni-
ne davet etti. 

MECLİS BAŞKANLIĞINA HACI 
MEHMET ERDOĞAN SEÇİLDİ 

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB 
Delege seçimlerinin tamamlanma-
sının ardından Meclis Başkanı, Meclis 
Başkan Yardımcıları ve Katip Üye se-
çimine geçildi. Meclis Başkanlığı için 
önceki dönem Meclis Başkanı Hacı 
Mehmet Erdoğan ile Fikri Güzel, aday-
lıklarını açıkladı. 42 meclis üyesinin 
oyunu kullandığı seçimde Hacı Meh-
met Erdoğan 34, Fikri Güzel ise 8 oy 
aldı. 34 oyla yeniden Çerkezköy TSO 
Meclis Başkanlığına seçilen Hacı Meh-
met Erdoğan’ın yardımcıları Abdullah 
Sezgin ile Nazan Çoban olurken, Katip 
Üyeliğe Nilgün Zaimoğlu seçildi. 

Çerkezköy TSO’dan Ankara çıkarması 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çe-
tin ve Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçek-
leştirdi. Gerçekleşen ziyaretler ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Başkan Çetin, “Meclis Başkanımız ve Yönetim 
Kurulumuz ile Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 
TBMM Başkanımız sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ Milletvekillerimiz Candan Yüceer, Enez Kap-
lan, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, TOBB Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlou ve Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul Kavlak’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretler-
de bölgemiz adına hedeflediğimiz çalışmalar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunduk.” dedi. Devamı 3’te

Kadın Geliştirme Derneği’nin (KAGEDER) hazırladığı ve İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenen “Kalkınma için kadın girişimi şart” çalıştayı, Odamız 
Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. 






