TEŞEKKÜR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Çerkezköy ilçemizde bulunan,
mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmaz üzerine yaptırılacak olan 24 derslikli,

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’nin
temel atma törenimize katılımlarıyla onur veren
Tekirdağ Valisi Sn. Mehmet Ceylan’a,

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir Albayrak’a,
AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Sn. Ayşe Doğan ve Sn. Metin Akgün’e,
Çerkezköy Kaymakamı Sn. Atilla Selami Abban’a,
Kapaklı Kaymakamı Sn. Mehmet Yüzer’e,
Saray Kaymakamı Sn. Alp Arslan’a;
Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Vahap Akay’a, Kapaklı Belediye Başkanı Sn. İrfan Mandalı’ya,
Hayrabolu Belediye Başkanı Sn. Fehmi Altayoğlu’na; Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal’a,
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Sn. Murat Ogan’a,
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sn. Göksel Söylemez’e,
Saray İlçe Emniyet Müdürü Sn. Ekrem Çiçek’e, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Sn. Cüneyt Yüksel’e,
MHP Tekirdağ İl Başkanı Sn. Koray Önsel’e, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Sn. Abdullah Öğe’ye,
CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Sn. Engin Camcı’ya, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Sn. Ahmet Aydeniz’e;
AK Parti Kapaklı İlçe Bakanı Sn. Salih Bezgin’e;
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Mahmut Şahin’e,
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz Günay’a, Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Enis Sülün’e,
Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Sarı’ya,
Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Ertan’a;
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eyüp Sözdinler’e,
Bölge Müdürü Sn. Mehmet Özdoğan’a, Kapaklı Organize Sanayi Bölge Müdürü Sn. Mehmet Hızlı’ya,
Yalıboyu Organize Sanayi Bölge Müdürü Sn. Ali Remzi Öztürk’e, İlçe Sağlık Müdürü Sn. Olcay Palak’a, İlçe Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Sn. Necmi Akman’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Hüseyin Gümüş’e,
Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Tahsin Nalbant’a,
Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sn. Yılmaz Arat’a,
Çerkezköy Esnaf Odası Başkanı Sn. Ali Bozdağ’a,
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sn. Muzaffer Yaztepe’ye
TSD Çerkezköy Şube Başkanı Sn. Hayrettin Çetinkaya’ya,
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcilerine,
Özel Optimed Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Sn. Ayhan Arslan’a,
Özel İrmet Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Sn. Ahmet Türker’e,
Çetin Group Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Çetin’e,
Çerkezköylü hayırseverler Sn. Serkan-Müjgan Karagöz çiftine;
Telgraf çekerek dilek ve temennilerini bildiren değerli siyasetçi, akademisyen ve iş adamlarına;
Tüm hayırseverlerimize; Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının değerli üyelerine basınımıza ve
değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Başyazı

Sosyal Bilimler Lisesi
Değerli üyelerimiz
Birlik dergimizin 12. sayısında herkese
merhaba,
Öncelikle TOBB Başkanımız Sayın M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 23 Mart’ta
vefat eden muhterem anneleri
Solmaz Hisarcıklıoğlu Hanımefendiye
şahsım, Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz;
Çerkezköy, Kapaklı, Saraylı iş dünyası
ve üyelerimiz adına yüce Allah’tan
rahmet değerli Başkanımıza, ailesine
ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Değerli üyelerimiz
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
olarak yapımını üstlendiğimiz ve
temelini törenle attığımız 24 derslikli
Sosyal Bilimler Lisesi, ilçemize ve
bölgemize hayırlı mübarek olsun.
Tekirdağ Valimiz Sayın Mehmet
Ceylan’ın teşrifiyle temelini attığımız
bu okul, sosyal sorumluluğumuz ve
eğitime verdiğimiz önemin güzel bir
sembolüdür.
Bu vesileyle ilk sayfadaki teşekkür
ilanımızda isimlerini zikrettiğimiz,
temel atma törenimize teşrif
eden değerli milletvekillerimize,
kaymakamlarımıza, belediye
başkanlarımıza, idari ve mülki
amirlerimize, Oda ve Borsa
başkanlarımıza, iş dünyamızın değerli
temsilcilerine; üyelerimize, hayırsever
vatandaşlarımıza ve basınımıza bir kez
daha şükranlarımı sunuyorum.
Bu okulun Çerkezköy’e
kazandırılmasında, görevde olduğu
sürede, bir eğitim gönüllüsü olarak
büyük gayret gösteren Çerkezköy’ün
bir önceki Kaymakamı Sayın Metin
Kubilay’a ve okulun yapılmasında
emeği geçen tüm üyelerimize
teşekkür ediyorum.
Yine eğitim seferberliğinde, Çerkezköy
Kaymakamımız Sayın Atilla Selami
Abban’ın katkıları ve önderliğiyle Milli
Eğitim İlçe Müdürlüğümüzün başlattığı
“Bir Sınıf Donat Adını Yaşat” projesine
katkı sunan meclis üyelerimizin
gayretlerini takdire şayan buluyorum.

Değerli üyelerimiz,

Süleyman Kozuva

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Referanduma gittiğimiz şu günlerde
ülkemiz, içeride ve dışarıda yakın
tarihinde hiç olmadığı kadar hassas
bir dönemden geçmektedir. Ancak şu
da bir gerçektir ki Türk milleti, Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
milletimizin basiretli duruşuyla ve
kurumsallaşmış devlet geleneğiyle
bu sıkıntıların hepsini aşacak güce ve
kararlılığa sahiptir.
Türkiye büyük bir ülkedir. Elde ettiği
tüm kazanımların temelinde güven ve
istikrar yatmaktadır. İş dünyası olarak
bizler de güven ve istikrarın kıymetini
iyi bilmekteyiz.
Kim ne niyette olursa olsun, millet
olarak, iş dünyası olarak, el ele
omuz omuza verdikçe her sorunun
üstesinden gelecek güce sahip
olduğumuza yürekten inanıyorum.
Milletimizin kararına şimdiden “can
baş üstüne” diyerek ülkemiz için
çalışan ve üreten iş dünyası ve
temsilcileri olarak şunu ifade ediyorum
ki biz her zaman devletimizin emrinde,
milletimizin yanında olduk olmaya da
devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Meclis
Başkanından

Bir eğitim sevdalısı olarak
Değerli Okurlarımız,
Birlik Dergimizin bu sayısında 16 Nisan Referandum öncesi, düşüncelerimi paylaşacağım biraz politik yazı yazmak üzere kaleme sarıldım ama doğrusu ‘Evet’çiler, ‘Hayır’cılar birbirlerini aptallık, teröristlik, hatta vatan hainliği gibi kelimelerle itham etseler de
bu Referandum anayasa taslağını beğenmiş veya beğenmemiş insanların verecekleri
karardan ibarettir. Sonuç ne olursa olsun ülkemin bu insanları birlik beraberlik içinde
kardeş kardeşe yaşayacaklardır. Beni de zaten ondan sonrası ilgilendiriyor.
TOBB Başkanımızın “kazanmak istiyorsanız eğitime yatırım yapın” ifadesini ve Cumhurbaşkanımız Sn. Tayyip Erdoğan’ın eğitim ve kültür alanında yaptığı özeleştiriyi hatırlayarak, zayıf halkanın EĞİTİM olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız şöyle diyor: “Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün
en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu konularda hayal ettiğim
düzeylere ulaşamamış olmamızdan fevkalade müteessirim. Bu bir özeleştiridir ama
gerçektir.”

Taha Ülker
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

Bu sözler üzerine siyasi polemiğe girmeden, yanlışlarımızın ve/veya eksiklerimizin neler olduğunu çok iyi analiz ederek, eğitim ve kültürün gerektirdiği felsefî, ilkesel uzun vadeli perspektifleri çok iyi belirleyerek, gelecek nesilleri
devletimize, Cumhuriyetimize sadık, becerikli insan, beceri sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz.
Türkiye, Uluslararası Öğrenci değerlendirme programı (PISA) endeksine göre çok gerilerde. Uzmanlar PISA testinin sadece öğrencilerin durumunu değil, ülke ekonomisinin
geleceğini de sınadığı görüşünde. G-20 ülkesiyiz; yani dünyanın en büyük 20 ülkesinden biriyiz. Ama en son PISA ölçümüne göre, 15-16 yaşındaki çocuklarına ekonomide
rekabet edecek becerileri kazandırma konusunda dünyadaki ilk 50 ülke arasında yokuz ki bu, vahim bir durum. Nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan, yani eğitim çağında
bulunan bir ülkenin çocuklarını kendi ekonomik büyüklüğünden daha kötü bir geleceğe hazırlama riskiyle karşı karşıyayız. (New York Üniversitesi eğitim ve psikoloji profesörü
Selçuk R. Şirin)

Gururla ifade edebilirim ki, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın imkânları dâhilinde
eğitime katkıları küçümsenemez. Yönetim Kurulu ve Meclisimizin gayreti ve kararıyla
yaptıracağımız Sosyal Bilimler Lisesi’nin temelini atmış olmamız bir eğitim sevdalısı
olarak beni çok sevindirdi.
Diğer yandan Almanya’da uzun yıllar bulunmuş bir kimse olarak, mesleki eğitimin üretime yönelik yapılandırılışını, eğitimi teorikten pratiğe geçirmede Alman Milli Eğitimi ile
Alman sanayiinin yıllardan beri nasıl koordine içerisinde çalıştıklarını çok iyi biliyorum.
Almanya’nın ekonomik gücü, istikrarlı bir şekilde sürdürebilen bu sistemin başarısıdır.
Ne hazindir ki bu uygulama Türkiye’de hiçbir dönemde rayına oturtulamayan ve sorunlardan kendini kurtaramayan eğitim sisteminin sistemsizliğinden dolayı bizde yoktur.
“Eğitime yatırım” konusu içimde bir ukde olduğu için bu eleştiri ve sitemlerim sebebiyle
beni hoş görmenizi istiyorum.
Eğitim konusunu çözmüş olan toplumların her sorununu çözeceğine olan inancımla
eğitime gönül ve katkı verenlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla
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MECLİS ÜYELERİMİZ
TAHA ÜLKER

AKTAŞ GÜLER

Meclis Başkanı Yardımcısı

Meclis Başkanı Yardımcısı
TOBB Delegesi

SCHNEE METAL PLASTİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BROSS TEKSTİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKTAŞ ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHH. ve EMLAKÇILIK

SÜLEYMAN KOZUVA

MUSTAFA SEÇKİN

Meclis Başkanı

İSMAİL AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
TOBB Delegesi

KARDEŞLER YAPI SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.

M-S SEÇKİN KUY. MAK. EN. İNŞ.
MÜH. NAK. EML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ERCANLAR MÜH.MİM.İNŞ. MAH. NAK.
MOB. TÜK. MAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MURAT SEYMEN

GÖKSEL BOZDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

MESUT GÖRGÜN

Katip Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Delegesi

OSCAR BİLGİSAYAR
DOST MAİL. CAFE

BOZDAĞ GIDA TEKS. NAK. DAY.TÜK. MAL.
SOS.HİZ. TAR. HAYV. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

MESUTPEN ALÜMİNYUM PROFİL
ve PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

METİN TAŞDELEN

SİNAN SİFİL

TALİP SİVRİ

Yönetim Kurulu Üyesi

TOBB Delegesi

TAŞDELEN İNŞAAT MAL.TAAH. TAŞ. GIDA
DAY. TÜK. MAL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

EĞİLMEZ ALÜ. DEM. DOĞR. ÇELİK
PLAS. DOĞR. CAM ISI CAM LTD. ŞTİ.

SİVRİOĞLU AKARYAKIT NAKLİYAT
OTOMOTİV İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZCAN DOĞU KAYA

DİLAVER BURAK

RAHMİ YILMAZ

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

DERBY BANT
SAN. VE TİC. A.Ş.

HOLOĞLU GIDA SOSYAL HZ. İNŞAAT
NAK. HAYV. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

RAHMİ YILMAZ İNŞAAT
MADENCİLİK

BÜLENT BİLECEN

Ali MEMİŞ

GÜRKAN KESİM

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

BİLECEN GIDA PAZ. SAN .TİC.
LTD.ŞTİ.

MEMİŞOĞLU İNŞ. LTD. ŞTİ.

KESİMLER PETROL ÜRÜN. PAZ TİC. NAK.
ve KOMS. LTD. ŞTİ. B.YONCALI ŞUBESİ

REŞAT ÜNLÜ

H.MEHMET ERDOĞAN

MEHMET ÇETİN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

ÜNLÜ EMLAK

ANADOLU İPLİK ve TEKSTİL FAB.
SAN. ve A.Ş. ÇERKEZKÖY ŞUBESİ

ÇETİNLER MÜH. DANIŞ. İNŞ. TAAH. ve
İNŞ. MALZ. SAN. TİC. ŞTİ.

MEHMET DANYELİ

RASİM BİLGEN

KADİR UZ

TEKPAŞ İNŞAAT MALZ. PAZ.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TAHA RESTAURANT
İŞLETMECİLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.

UZLAR DAYANIKLI TÜKETİM ve
GIDA MAD. TİC. A.Ş.

MEHMET SAİT ERDEM

Mustafa Gürdal ADAL

KIZILPINAR ODUN EKMEK FIRINI
UN ve UNLU MAMUL GIDA İNŞ. TAAH.
NAK. HAYV. TUR. SAN. ve. TİC. LTD. ŞTİ.

EMRE TEKSTİL KİMYA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

YASİN DURAK
Meclis Üyesi

ATAK KOZMETİK TEKS. METAL CAM ELEKT.
PLAST. ve GIDA SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ.

Ocak
Şubat
Mart

ASIM YAVUZARSLAN

2017

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

MESLEK KOMİTELERİMİZ
1. MESLEK KOMİTESİ

3. MESLEK KOMİTESİ
ERHAN DENİZ (Başkan)
ERİNÇ ŞENER (Başkan Yrd.)
REDVİ ÇALIŞKAN

2. MESLEK KOMİTESİ

MEHMET SAİT ERDEM (Başkan)

ASIM YAVUZARSLAN (Başkan)

SATILMIŞ ARICI (Başkan Yrd.)

SAİM BUYRUK (Başkan Yrd.)

DİLAVER BURAK

MUSTAFA GÜRDAL ADAL

CANİP ETÇİOGLU

YAŞAR ÇALIŞKAN

SERVET ERDOGAN

İSMAİL AKIN

Ali DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

BÜLENT BİLECEN

Kadir UZ
Rasim BİLGEN

4. MESLEK KOMİTESİ

5. MESLEK KOMİTESİ

SEYFETTİN BELEK (Başkan)

EVREN KAHRAMAN (Başkan)

ŞAKİR ÖZER (Başkan Yrd.)

LEVENT ÖZKAN (Başkan Yrd.)

SÜLEYMAN KOZUVA

TALİP SİVRİ

MEHMET DANYELİ

GÜRKAN KESİM

METİN TAŞDELEN

GÖKSEL BOZDAĞ

ÖZCAN DOĞU KAYA (Başkan)

BİROL SAYGIN

MEHMET ALTINEL

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

HAYRETTİN ATAY

VAHİT ÖZCAN

7. MESLEK KOMİTESİ

AHMET AVCI
AYGÜN SERİN
MESUT GÖRGÜN

Ayhan ARSLAN

10. MESLEK KOMİTESİ
RAHMİ YILMAZ (Başkan)
AYBEN ERDOĞAN (Başkan Yrd.)

İLYAS YAHŞİ
EYÜP ESEN

6. MESLEK KOMİTESİ
Reşat ÜNLÜ (Başkan)

ATİLLA GÖNÜL

MURAT SEYMEN
HACI MEHMET ERDOĞAN

YIL : 4 SAYI : 12
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MUSTAFA SEÇKİN

8. MESLEK KOMİTESİ

9. MESLEK KOMİTESİ

SEBAHATTİN ÖNAL (Başkan)

MEHMET ÇETİN (Başkan)

MURAT BAKIRAL (Başkan Yrd.)

RAMAZAN ARALA (Başkan Yrd.)

COŞKUN CERAN

AKTAŞ GÜLER

TAHA ÜLKER

İSMAİL TOMBUŞ

YASİN DURAK

HAKKI ESEN

ŞENER ARU
MUSTAFA ÜSTÜN

SİNAN SİFİL
YUSUF UYANIK

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
DİSİPLİN
KURULU

HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU

KADIN GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

BÜLENT ERES (Başkan)

TALİP SİVRİ (Başkan)

SERHAN MUŞTU

RASiM BiLGEN

AHMET ÇETİN

M. SAİT ERDEM (Başkan Yrd.)

GÜLÇİN UYGUN

GÖKSEL BOZDAĞ

TURHAN BAHTİYAR

MEHMET ÇETİN

VAHDETTİN ER
NİL KILINÇ ÜLGEN
MURAT NARÇIN

www.cerkezkoytso.org.tr
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HABER

Türkiye 16 Nisan’da
kararını verecek...
18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla
kabul edilerek yasalaştı. Kararın Cumhurbaşkanı tarafından
onaylanmasının ardından referandum 16 Nisan 2017’de olacak.
Kararın Cumhurbaşkanı tarafından
onaylanmasının ardından referandumun 16 Nisan 2017 olarak belirlendi.

Ocak
Şubat
Mart

2017

AK Parti’nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.
Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli
oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı;
5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.
Böylece Meclis’ten Anayasa değişikliği
teklifinin halk oylamasına gönderilmesi
kararı çıkmış oldu.

“

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa teklifinin Meclis’te onaylanması sonrasında
yaptığı teşekkür konuşmasında şunları
söyledi:
Bugün burada bir anayasa değişikliği
yapmadık. Bir anayasa değişikliği teklifi yaptık. Anayasayı değiştirecek olan
aziz Türk milletidir. Biz üzerimize düşen
görevi yaptık, asıl görevi milletimize
arz ediyoruz. Şimdi söz milletindir, yetki
milletindir, karar milletindir, mühür milletin elindedir. Halkımız son sözü söyleyecek, son kararı verecektir.

“

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifi, görüşmelerinin
ikinci turunda bütün maddeler Meclis’te kabul edildi. Teklifin tümünün
330’un üzerinde oyla kabul edilmesiyle
referandum süreci de başladı.

HABER

YIL : 4 SAYI : 12
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Referanduma
Gidiyoruz...

6771 Sayılı Kanun 18 maddeden oluşuyor.
Kanunla mevcut Anayasanın 70 maddesinde değişiklik- düzeltme-ilga işlemi yapılmıştır.
Kanunun;
1. Maddesi: Yargının ‘tarafsızlığı’ (Anayasa madde 9)
2. Maddesi: Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması (Anayasa madde 75)
3. Maddesi: Seçilme yaşının 18’e indirilmesi (Anayasa madde 76)
4. Maddesi: Yasama (TBMM) ve yürütmenin (Cumhurbaşkanının) 5 yılda bir eş zamanlı seçilmeleri (Anayasa madde 77)
5. Maddesi: TBMM’nin görev ve yetkileri (Anayasa madde 87)
6. Maddesi: TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yetkisi (Anayasa madde 98)
7. Maddesi: Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi (Anayasa madde 101)
8. Maddesi: Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri (Anayasa madde 104)
9. Maddesi: Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu (Anayasa madde 105)
10. Maddesi: Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar (Anayasa
madde 106)
11. Maddesi: Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte yenilenmesi (Anayasa madde 116)
12. Maddesi: Olağanüstü hal (OHAL) (Anayasa madde 119)
13. Maddesi: Askeri disiplin mahkemeleri dışında askeri yargının kaldırılması (Anayasa madde
142)
14. Maddesi: HSYK’nın yeniden ‘Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ (HSK) olarak yapılandırılması
(Anayasa madde 159)
15.Maddesi: Bütçe ve kesin hesap (Anayasa madde 161)
16. Maddesi: ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ yürütme modeline uyumun sağlanması
amacıyla mevcut Anayasada yürürlüğüne son verilen maddeler, ibare veya kelime ekleme,
değiştirme ve çıkarma içerikli düzenleme (Anayasanın; 33 maddesinde kelime-cümle çıkartılması veya ilavesi, 21 maddesinin yürürlükten kaldırılması)
17. Maddesi: İntikal hükümleri ve bazı düzenlemelerin uygulanması süreçleri belirlenmiştir
(Anayasaya geçici madde 21 eklenmiştir)
18. Maddesi ile değişikliklerin yürürlük tarihleri düzenlenmiştir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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PROTOKOL

Sosyal
Bilimler
Lisesi

temeli
dualarla atıldı

Çerkezköy TSO olarak Çerkezköy’e yaptıracağımız ikinci
okul olan 24 derslikli Sosyal Bilimler Lisesi’nin temeli,
ilimizin protokolünün iş dünyasının değerli temsilcilerinin ve
hayırseverlerin katıldığı törende dualar edilerek atıldı.
Daha önce Çerkezköy TSO Anadolu
Lisesi’ni yaptıran, sorumluluk alanımızdaki Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’daki
birçok okulun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda desteğini sürdüren
Çerkezköy TSO, aldığı meclis kararıyla
Ambardere mevkiine kurulan Eğitim
Kampüsüne Sosyal Bilimler Lisesi yapmak için 2016 sonu itibariyle Tekirdağ
Valiliğinde İl Milli Eğitim müdürlüğü ile
protokol imzalamıştı.

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Süleyman KOZUVA

Çerkezköy’ün bir önceki Kaymakamı
bir eğitim gönüllüsü olan Sayın Metin
Kubilay’ın yoğun çabalarıyla ortaya çıkan Ambardere’deki Eğitim Kampüsüne ikinci okulun temeli de Şubat ayında
dualarla atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının ardından temel atma töreninin
açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve

PROTOKOL

Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva
yaptı.
Kozuva, böylesine önemli bir yatırımın
temelini attıkları için mutlu olduğunu kaydederek, “Her şeyden önce ilçemizin ve
bölgemizin böyle bir eğitim kurumuna
kavuşacağı için tarifsiz bir mutluluk içindeyiz. Şahsım ve arkadaşlarım adına bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki
Çerkezköy TSO yönetimi olarak göreve
geldiğimiz günden bu yana tek amacımız çalışmak, üretmek ve başarmak oldu.
Tüm üyelerimize, iş dünyasına ve halkımıza görev ve sorumluluk sınırlarımız içinde
hizmet etmek için çabalıyoruz. Odamızca
düzenlediğimiz seminer ve kurslar, üyelerimize düzenlediğimiz yurt içi ve yurt dışı
seyahatleri uluslararası paydaşlarımızla
yaptığımız dev anlaşmalar hep aynı amaca
yöneliktir” diye konuştu.

YIL : 4 SAYI : 12

Bunun için Kapaklı Kaymakamımıza ve Kapaklı Belediye Başkanımıza buradan yine
söz veriyoruz. Bu güzel ve anlamlı törende
bu okulun Çerkezköy’e kazandırılmasında
bir eğitim gönüllüsü olarak büyük özveri
gösteren Çerkezköy’ün bir önceki Kaymakamı Metin Kubilay’a ve okulun yapılmasında katkı sunan tüm oda üyelerimize
teşekkür ediyorum. İlçemize ve bölgemize
hayırlı olmasını temenni ediyorum”.

Çerkezköy TSO
Sosyal Bilimler Lisesi
temel atma törenine
protokol tam kadro
katıldı.

Sırada Kapaklı ve Saray var
Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çerkezköy
TSO olarak inşallah ilerleyen zamanda uygun bir yer tahsisi yapılırsa yine Valiliğimizin öncülüğünde imkânlarımız ölçüsünde İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokoller
imzalayıp Kapaklı ve Saray ilçemize de birer okul yaptırmak en samimi arzumuzdur.

Tekirdağ Valisi
Sayın Mehmet CEYLAN

13
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PROTOKOL

Vahap Akay
Çerkezköy Belediye Başkanı

Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva’nın
ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay geldi.
Başkan Akay, Çerkezköy’ün eğitim yatırımlarına
ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurgularken “Çerkezköy, Türkiye’nin en hızlı göç alan ilçesi. Geçen yılki
rakamlarla yüzde 9,5 büyüyerek Tekirdağ’ın en
çok göç alan ilçesiyiz. Bu anlamda temeli atılan
Sosyal Bilimler Lisesi Çerkezköy’ün yarını adına
çok önemli.
Çerkezköy TSO yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Çerkezköy’ün eğitim anlamında hayırseverleri var. Çerkezköy’ün OSB’si ve sanayicileri var.
Bunca yatırıma rağmen yüzde 9,5 büyüyen Çerkezköy’ün her yıl bir okul ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Net bir açık var ortada. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Süleyman başkanımızın verdiği sözü çok
önemsiyorum. Aynı şekilde Kapaklı’nın da okula
ihtiyacı var. Çerkezköy ve Kapaklı’nın geleceği
adına yatırıma ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Ocak
Şubat
Mart

2017

Kadir Albayrak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan Akay’ın ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, en
güzel yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu
belirterek, “Tekirdağ’ın da buna ihtiyacı var.
Tekirdağ’ın nüfusu her yıl yaklaşık 34 bin artıyor.
Tekirdağ’ın artan bu nüfusundan dolayı da her yıl
5 bin derslikli okula ihtiyacı oluyor.
Bu kapsamda 11 ilçeye 11 okul projesi ile başlattığımız eğitim katkılarımız devam ediyor.
Konu Çerkezköy olduğu için, Süleyman Kozuva
ve Çerkezköy’ün tüm hayırseverlerine teşekkür
ediyorum. Çerkezköy bu anlamda çok şanslıdır.
Tekirdağ güzel günler görecektir.
Tekrardan tüm hayırseverlerimize ve Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum”
dedi.

PROTOKOL

Ayşe Doğan
Ak Parti Tekirdağ Milletvekili

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili
Ayşe Doğan bir konuşma yaptı. Doğan, Çerkezköy’ün hızlı göç alan bir ilçe olduğunu ifade ederek, bakanlıklardan Çerkezköy için özellikle hizmet istediklerini söyledi. Doğan, “Hızlı bir göç alan
ilçemiz, hayırseverleri ile ayakta durabilen bir ilçedir. Bakanlığımız destekleri ile Çerkezköy’e eğitim anlamında destek vereceğiz. Tepe mevkiinde
Yusuf Şener isimli bir hayırseverimiz 42 derslikli
bir okul yaptıracağının sözünü verdi.
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Metin Akgün
Ak Parti Tekirdağ Milletvekili

Ayşe Doğan’ın ardından kürsüye gelen ve Çerkezköy’ün 1977 yılında başlayıp bugün Türkiye’nin önemli ihracat noktalarından birisi olduğunu ifade eden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin
Akgün “Çerkezköy, Organize Sanayi Bölgeleriyle
yaklaşık 600 fabrikanın bulunduğu bir ilçemiz.
Bizler zaman zaman bu fabrikaları habersiz ziyaret ediyoruz. Türk ekonomisini ayakta tutan,
milli savunma sanayisine hizmet eden fabrikalarımız var. Tekirdağ’ımız tarım ve sanayisi iç içe
geçmiş bir ilimiz. Ayçiçeği ve kanolada Türkiye’de
1. buğdayda Türkiye’de 4. durumundayız. Sanayide de Allah’a şükürler olsun ülkemizin önemli
noktalarından biri konumundayız” diye konuştu.
Hükümetin eğitime verdiği öneme dikkat çeken
ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 2019 yılında tüm
okullarda tekli eğitime geçileceği sözüne de değinen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün
“Belediyelerimiz arsa ve yer gösterdikleri takdir
de okullarımızı yapıp, inşallah 2019 yılı sonuna kadar tekli eğitime geçeceğiz” dedi.

Sayın Kaymakamımız sayesinde birçok hayırseverden eğitime desteğe devam edeceğiz. İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile geleceğimize
yatırım yapacağız. 2002 yılında eğitim bütçesi 2.2
milyon iken bu rakam 2015’te 18 milyona kadar
yükselmiş, hâlâ da yükselmektedir. Bölge milletvekilleri olarak ilçelerimize yapılacak yatırımları
bakanlıklarımızdan talep edeceğiz. Eğitime destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Mehmet Ceylan
Tekirdağ Valisi

Törende son olarak konuşan ve eğitime
verdiği destekten dolayı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür eden
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Çerkezköy’ün nüfus artış hızına bağlı olarak derslik sayısı ihtiyacı sürekli artıyor.
Bizler bunun bilincindeyiz. Devletimizin
Ocak
Şubat
Mart

2017

destekleriyle ve hayırseverlerimizin
destekleriyle eğitimdeki fiziki şartları
iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz, edeceğiz. Geçen sene hayırsever Ahmet Çetin’in yaptırmış olduğu
okulumuzun temelini attık. İnşallah
önümüzdeki sene açılışını yapacağız.

2019 yılına kadar tekli eğitime geçme
hedefimiz var. Bunun için devletimizin
imkânlarıyla, hayırseverlerimizle, yerel belediyelerimizin katkılarıyla Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde fiziki şartları
en üst seviyeye getireceğiz. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesini
de artıracağız.” dedi.
Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin eğitim konusunda öncelikle ilçeler
olduğunu belirten Vali Ceylan “Çorlu’da bir hayırseverimiz 24 derslikli
okul yaptıracak. Çerkezköy’de de bir
hayırseverimiz 42 derslikli okul yaptıracak” dedi. Bu okulu Çerkezköy’e kazandırdıkları için Çerkezköy TSO yönetimine teşekkür eden Vali Ceylan,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından sözleri verilen Kapaklı ve
Saray ilçelerine yapılacak okulların
protokollerinin de bir an evvel imzalanacağını belirtti.

YIL : 4 SAYI : 12
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Sosyal Bilimler
Lisemizin

Temeli
dualarla
atıldı
Temel atma törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan,Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ
Milletvekilleri Ayşe Doğan ve Metin Akgün,
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Saray
Kaymakamı Alp Arslan; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye
Başkanı İrfan Mandalı, Hayrabolu Belediye
Başkanı Fehmi Altayoğlu; Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, Çerkezköy İlçe
Emniyet Müdürü Murat Ogan, Çerkezköy
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Göksel
Söylemez, Saray İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı
Abdullah Öğe, CHP Çerkezköy İlçe Başkanı
Engin Camcı, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı
Ahmet Aydeniz; AK Parti Kapaklı İlçe Bakanı
Salih Bezgin; Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay,
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, Tekirdağ Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Sarı, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Ertan; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler, Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan, Kapaklı Organize Sanayi Bölge
Müdürü Mehmet Hızlı, Yalıboyu Organize
Sanayi Bölge Müdürü Ali Remzi Öztürk, İlçe
Sağlık Müdürü Olcay Palak, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kapaklı İlçe
Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat, Çerkezköy Esnaf Odası
Başkanı Ali Bozdağ, Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Yaztepe, TSD Çerkezköy Şube Başkanı
Hayrettin Çetinkaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcileri, Özel
Optimed Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ayhan Arslan, Özel İrmet Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet
Türker, Çetin Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköylü hayırseverler
Serkan-Müjgan Karagöz çifti, Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri, üyelerimiz ve çalışanlarımız katıldı.

“

Çerkezköy TSO
tarafından
Çerkezköy’e
kazandırılan
Sosyal Bilimler
Lisesi’nin
temeli, protokol
mensuplarının
katılımları ile
konuşmaların
ardından kesilen
kurban ve edilen
dualar eşliğinde
atıldı.

“

Kimler katıldı

www.cerkezkoytso.org.tr
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Protokol Tekirdağ
Valiliğinde imzalanmıştı
Tekirdağ Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreninde kısa bir konuşma
yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Sosyal Bilimler Lisesi’ni Çerkezköy’e ve bölgeye kazandıran Çerkezköy TSO yönetimine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulunmuştu.
Çerkezköy Ambardere mevkiindeki
Eğitim Kampüsü alınana Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yapılacak olan 24 derslik Sosyal Bilimler Lisesinin yapım protokolü Tekirdağ
Valiliğinde imzalanmıştı.

Ocak
Şubat
Mart

2017

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan,
Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çer-

kezköy’ün bir önceki Kaymakamı Metin Kubilay, İl Milli Eğitim Müdürü Halis
İşler, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı Taha Ülker; Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İsmail Akın, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mesut Görgün, Sinan Sifil ve
Murat Seymen ile Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel katılmıştı.

Okulumuz

YIL : 4 SAYI : 12

Haziran 2017 ’de

teslim edilecek

Okulumuzun ihalesi yapıldı. 13 firmaya dosya verildi. İhaleye toplam
4 firma teklif verdi. 1 milyon 700 bin TL + KDV teklifi ile ihaleyi Engin
Baysak kazandı. İmza töreninin ardından çok kısa sürede yer teslimi
yapılarak çalışmalara başlanacağı bildirildi.
Ambardere Mevkiindeki Eğitim kampüsü sınırlarında yapılacak olan 24
Sosyal Bilimler Lisesi’nin ihalesi yapıldı.
13 firmaya dosya verildi. İhaleye toplam 4 firma teklif verdi. 1 milyon 700
bin TL + KDV teklifi ile ihaleyi Engin
Baysak kazandı. İmza töreninin ardından çok kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacağı bildirildi.
Okulun kaba inşaatı 2017 yılının 6’ncı
ayında işi teslim olarak alınacak.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
2016 yılı son toplantısında meclis üyelerine müjde veren Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, “Okulumuzun ihalesini yaptık. 13 firmaya dosya
verdik. İhaleye toplam 4 firma teklif
verdi. 1 milyon 700 bin TL + KDV teklifi
ile ihaleyi Engin Baysak kazandı. Önümüzdeki hafta yer teslimini yapacağız
ve çalışmalara başlanacak. 2017 yılının
6’ncı ayında işi teslim alacağız” dedi.

Yönetim Kurulu
Salonunda imzalandı
İhale alan firma yetkilisi Engin Baysak
ile ihale imzası Oda Yönetim Kurulu
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Marmara ve Trakya
Bölge Toplantısına

katıldık
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı
Taha Ülker ve Genel Sekreterimiz Hakan Gel, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katılımıyla gerçekleştirilen Marmara ve Trakya Bölge Toplantısına katıldı.
TOBB İkiz Kulelerdeki toplantıda oda
ve borsaların gündemindeki konular
istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katılımıyla
gerçekleştirilen Marmara ve Trakya
Bölge Toplantısı’nda Bölge oda ve
borsalarının yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya geldi.

Ocak
Şubat
Mart

2017

TOBB İkiz Kulelerdeki toplantıda oda
ve borsaların gündemindeki konular
istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Oda ve borsaların üyeleri için çok
şey yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası, yani üyeleriniz
bunlardan haberdar olmalı. Oda ve
borsaların üyeleri için neler yaptığı
daha net anlaşılsın. Bunları mutlaka
kamuoyu ve üyelerimizle paylaşmalı
ve anlatmalıyız. Özellikle sosyal medya, yazılı ve görsel medya aracılığıyla
oda ve borsaların sunduğu imkânlar
tüm üyelere anlatılmalı” dedi.
Toplantıda, başvuruları başlayan
KOBİ Nefes Kredisi hakkında bilgi
verilirken, Ekonomik Koordinasyon
Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi.
Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak
Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (MEYBEM) ilişkin sunumlar yapıldı.

Sayın

Cumhurbaşkanımız
Tekirdağ’da
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Sayın

Cumhurbaşkanımız
Tekirdağ’ı teşrif etti

“

Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan
halka hitap ettiği
konuşmada
“Tekirdağ’daki
tüm kardeşlerime
sevgilerimi,
saygılarımı
gönderiyorum.
Tüm Tekirdağlılara
ahde vefalarına,
muhabbetleri
için teşekkür
ediyorum” dedi

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda
bulunmak ve toplu açılış törenini gerçekleştirmek üzere Tekirdağ’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan,
Milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılandı.

Toplu Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplam yatırım bedeli 762 milyon lira olan 63 projenin açılışını gerçekleştirdi.
Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
birer selamlama konuşması yaptılar.
Sonrasında selamlama konuşması yapan Vali Ceylan, konuşmasında, “Ülkemizin önemli bir tarım ve sanayi şehri
olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ürettiği
her 100 liranın 5 lirasına alın terini katan, üreten şehir Tekirdağ’ımıza hoş
geldiniz. Zat-ı alinizi ağırlamaktan büyük bir heyecan ve onur duyuyor, Tüm
Tekirdağ halkı adına teşriflerinizden
dolayı, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım;
Ülkemiz, Zat-ı alinizin liderliğinde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirdiği kalkınma hamleleri ile bir
dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm
ve gelişme ilimizde de sanayi, eğitim,
sağlık ulaşım, enerji, alt yapı alanlarında
çok sayıda yatırımla devam etmektedir. Yapılan bu yatırımlarla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne
kadar gerçekleşmesi için koyduğunuz
2023 hedeflerine emin adımlarla yürümekteyiz.
Milletimizi, milli irademizi, devletimizin
bekasını hedef alan 15 Temmuz kalkışmasında tüm Türkiye’de olduğu gibi
Tekirdağ’ımız da; Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla
milli iradeden yana tavır koymuş, vatanın bölünmez bütünlüğünden yana
sarsılmaz bir irade göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım;
Bugün de himaye ve desteklerinizle
şehrimizde 762 milyon liralık 63 projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Zat-ı
devletlerinizin göstermiş olduğu ilgi ve
desteği her zaman yanımızda hissettik
ve hissetmeye devam edeceğiz. Güzel
şehrimiz Tekirdağ’ımızı her alanda ileriye götürmek için kamu ve özel sektör
temsilcilerinin işbirliği ile var gücümüzle
çalışmaktayız.
Sayın Cumhurbaşkanım;
Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi
ilimizde de verdiğiniz destek ve talimatlarla gerçekleştirilen yatırımlar için
zat-ı alinize Tekirdağ halkının şükranlarını arz ederim. Şehrimize göstermiş
olduğunuz teveccühten dolayı Tekirdağlılar adına minnet ve şükranlarımı
sunuyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. ” dedi.

Tekirdağlılara teşekkür etti
Açılış törenindeki konuşmasına, “Tekirdağ’daki tüm kardeşlerime sevgilerimi,
saygılarımı gönderiyorum. Tüm Tekirdağlılara ahde vefalarına, muhabbetleri için teşekkür ediyorum.” sözleriyle
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
açılışı gerçekleştirilen yatırımlardan
bahsederek, “Tekirdağ her gün yeni
eserlerle yeni projelerle kalkınmaya
devam ediyor. Tekirdağ sadece ekonomi, ticaret ve tarımda değil aynı zamanda terörle mücadelede de destan

yazıyor.” dedi. Konuşmasına, “Bu yatırımların resmi açılışlarını hep beraber
yapıyoruz. Bütün bu adımlarla beraber
yapacağımız çok şeyler var. Bütün bu
eserler Tekirdağlı kardeşlerime hayırlı
olacak” dedi. Şu anda en önemli adım
Tekirdağ Şehir Hastanesi. Bunu yapacak olan firma artık belli oldu. Şimdi
inşaatı başlayıp bir an önce dev şehir
hastanemize, Tekirdağ’ımız da kavuşmuş olacak” sözleriyle devam etti.
Açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve protokol üyeleri tarafından kurdele
kesilerek tamamlandı.

YIL : 4 SAYI : 12
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Valiliğimizi teşrif etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenin ardından Valiliği ziyaret etti.
Valilik önünde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Valilik Makamına geçerek şeref
defterini imzaladı. Ardından Vali Mehmet Ceylan İlimiz hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik ziyaretinin sonrasında ilimizden ayrıldı.
Valiliğimizi ziyaretinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop eşlik etti.

www.cerkezkoytso.org.tr

24

KURUMSAL

Çerkezköy TSO’dan

üyelerine yönelik mesleki eğitim
ve istihdam seferberliği
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca, Mesleki Eğitim ve İstihdam
Seferberliği kapsamında TOBB işbirliği ile Çerkezköy’de yapılacak
olan “Mesleki Yeterlilik Sınavları” için kayıt başvuruları başladı. Belirtilen 48 mesleği kapsayan sınav ücretleri ise İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak.

“

Söz konusu
mesleklerde
olup da mesleki
yeterlilik sınavına
girecek üyeler
kurs başvurularını
Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odasına
yapacaklar

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Söz konusu 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan
değişik ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde
çalışanların ve çalışmak isteyenlerin
alması gereken “mesleki yeterlilik
belgesi” için düzenlenen sınav TOBB
işbirliği ile Çerkezköy’de yapılacak.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Mesleki Yeterlilik Sınavları Odamız
ve TOBB işbirliği ile Çerkezköy’de
yapılacaktır. Bilindiği gibi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok
tehlikeli mesleklerde çalışanların ve

çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale
gelmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğ ekinde yer alan 40 meslekte ve 2016/1 sayılı tebliğ ekinde yer
alan 8 meslekte (Mesleki Yeterlilik
Belgesi Gerektiren Meslekler) mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale
gelmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılması
halinde idari para cezası uygulanacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde
belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır.

KURUMSAL
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Mesleki Yeterlilik
Belgenizi
Aldınız mı

Hangi meslekleri kapsıyor?
TOBB - MEYBEM A.Ş tarafından 19 meslekte sınav yapma yetkisi almış
olup, Sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar şunlardır;
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3,
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4,
-Ahşap Kalıpçı Seviye 3,
-Betonarme Demircisi Seviye 3,
-Betoncu Seviye 3,
-Duvarcı Seviye 3,
-İskele Kurulum Elemanı Seviye 3,
-Sıvacı Seviye 3,
-CNC Programcısı Seviye 4,
-CNC Programcısı Seviye 5,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 3,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 4
-Çelik Kaynakçısı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 4
-Düz İnşaat İşçisi Seviye 2
-Panel Kalıpçı Seviye 3
-Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
-Isı Yalıtımcı Seviye 3

Müracaatlar Çerkezköy TSO’ya

Söz konusu meslekte olup da mesleki yeterlilik sınavına girecek
olan üyeler kurs başvurularını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına
yapacaklar.
Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Çerkezköy TSO,
Oda İşleri Yöneticisi Seçkin Bayraktar’dan alabilecekler.

Çerkezköy TSO İletişim Bilgileri:

Adres: Gazi Osman Paşa Mah. Fevzipaşa Cad.
No:5-1 Çerkezköy / Tekirdağ
Tel: +90 282 726 88 88 Dahili: 132
Faks: +90 282 726 88 89
E-Posta: seckin.bayraktar@cerkezkoytso.org.tr

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çalışan Gazeteciler Gününü
kutladık

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva mesajında, “Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru yazılı ve görsel basınımız,
her zeminde ve zamanda gösterdiği vatanseverlik örneğiyle her
türlü övgüye ve takdire layıktır” dedi.

“

Demokrasimizin
vazgeçilmez
unsuru yazılı ve
görsel basınımız,
her zeminde
ve zamanda
gösterdiği
vatanseverlik
örneğiyle de
gerçekten her
türlü övgüye ve
takdire layıktır.

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı
yayınladı. Kozuva kutlama mesajında
şu bilgilere yer verdi:
“Basın, dünyada olduğu gibi ülkemizde
de gelişen olayları anında haber alması ve en kısa zamanda vatandaşlarına
aktarması açısından canları pahasına
çok zor şartlarda görev yapma rolünü
üstlenen olmazsa olmaz kuruluşlarımızdandır.
Basın aynı zamanda teknolojiyle yarış ederek internet medyası ve sosyal
medya aracılığıyla bu görevini yıldırım
hızına çıkartmayı başaran en seçkin
meslek gurubu olarak da her türlü takdiri hak etmektedir.
Bütün mesleklerde olduğu gibi biz iş
dünyası temsilcileri ve sanayiciler de
paydaşlarımızla ve halkla ilişkilerimizde
basınımızın güzide temsilcilerinin yararlanırız.
Her birimizin gerçekleri öğrenmesinde ve gerektiğinde kendi sesimizi duyurmamızda büyük rol üstlenen yazılı
ve görsel basınımız, bu şekilde bireyin
haber alma hakkını sağladığı gibi top-

lumun istek öneri ve taleplerini yöneticilere yansıtması ve kamuoyu oluşturmasıyla da büyük bir hizmet yerine
getirmektedir.
Yazılı ve görsel basınımız kurumsal
özellikleriyle demokratik toplumların
en önemli güvencelerinden biridir. Bu
güvence 15 Temmuz 2016’da ülkemizde darbe girişimi gecesi ve sonrasında
halktan ve demokrasiden yana olan
kararlı tutumları ile bir kez daha ispatlanmıştır.
Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru
yazılı ve görsel basınımız, her zeminde
ve zamanda gösterdiği vatanseverlik
örneğiyle de gerçekten her türlü övgüye ve takdire layıktır.
Bu vesileyle basınımızın en önemli temsilcileri olan gazetecilerimizin 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Gününü en içten
dileklerimle kutluyor, şahsım ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulumuz adına bölgemiz Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’daki
değerli gazeteci arkadaşlarım başta
olmak üzere tüm gazetecilerimize bu
kutsal görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

Üyelerimize ana sözleşme ve
unvan tescil talepname hizmeti
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2017 yılından itibaren
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’daki,
üyelerin ‘Ana Sözleşme ve Unvan
Tescil Talepnameleri’ Odanın Ticaret
Sicil Müdürlüğü tarafından da onaylanabilecek.
Onay hizmetinin uygulanabilirliği ile
ilgili olarak 23 Aralık Cuma günü, Çerkezköy TSO ile Çerkezköy, Kapaklı
ve Saray’da bulunan ‘Noter’, ‘Serbest
Muhasebeciler İlçe Temsilcileri’, ‘Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanları’
ve Genel Sekreterleri arasında gerçekleşen geniş katılımlı bir toplantıda
üyelere yönelik onay hizmetinin uygulanabilirliği gündeme getirildi.
Katılımın geniş olduğu toplantıya
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin;
Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Sifil,
Metin Taşdelen ve Mesut Görgün ile
diğer taraftan Çerkezköy, Kapaklı
ve Saray’dan Noterler, Mali Müşavir
Temsilcileri ile Esnaf ve Sanatkârlar

Odası Başkanları ve Temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca Oda Genel Sekreteri Hakan Gel ile Ticaret Sicil Müdür Vekili Nurten Uzun ve Oda İşleri
Yönetici Vekili Seçkin Bayraktar da
hazır bulundu.
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın konuyla ilgili yaptığı
açılış konuşmasının ardından değerlendirmeye geçildi. Değerlendirmede
bilanço usulüne göre defter tutan
üyelerin Ticaret Sicil Tasdiknamesi
almadan defter onayının yapılamayacağı konusuna dikkat çekilerek,
üyelerin, Kanun Hükmünde Kararname ile Yürürlüğe giren ve şimdiye
kadar sadece noterler tarafından
onaylanabilen ana sözleşme ve unvan tescil talepnamelerinin 2017’den
sonra Odanın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da onaylanabileceği
konusuna dikkat çekildi. Buna göre
2017 yılından itibaren Çerkezköy,
Kapaklı ve Saray’daki, üyelerin ‘Ana
Sözleşme ve Unvan Tescil Talepnameleri’ Odanın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da onaylanabilecek.
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“

Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
tarafından 2017
yılından itibaren
Çerkezköy,
Kapaklı ve
Saray’daki,
üyelerin ‘Ana
Sözleşme ve
Unvan Tescil
Talepnameleri’
Odanın Ticaret
Sicil Müdürlüğü
tarafından da
onaylanabilecek.

“
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“Trakya Kalkınma Ajansı
organizatörlüğünde eğitim
programı başlamıştı”

“

Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası ile Trakya
Kalkınma Ajansı
işbirliğinde
açılan Dış Ticaret
Okulundaki
düzenlenen
eğitimlerde
Çerkezköy TSO’ya
kayıtlı 6 firma
ihracat yapma
konusunda
aldıkları
eğitimdeki
başarıları
sebebiyle
Trakya Kalkınma
Ajansından
ihracat
konusunda
ücretsiz
danışmanlık
eğitimi almaya
hak kazandı.

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy TSO’dan 6 firma,
Trakya Kalkınma Ajansı’ndan ücretsiz danışmanlık alma hakkı kazandı
Çerkezköy TSO/ Bülten- Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya
Kalkınma Ajansı işbirliğinde açılan Dış
Ticaret Okulundaki düzenlenen eğitimlerde Çerkezköy TSO’ya kayıtlı altı firma ihracat yapma konusunda aldıkları
eğitimdeki başarıları sebebiyle Trakya
Kalkınma Ajansından ihracat konusunda ücretsiz danışmanlık eğitimi almaya
hak kazandı.
Danışmanlık desteği almaya hak kazanan 8 firmanın da 6’sı Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası üyesi olup bu firmalar
şunlar: Doğusan Tekstil, Özcanlar Tekstil, Namlı Plastik, Jefleks, Özpa Plastik
Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur Taş
şu bilgileri verdi:
Uluslararası piyasada rol kapmak
“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize mevcut hizmetlerimizi
geliştirerek sunmanın yanında, yeni ve
farklı konularda da hizmet sunma niyetindeyiz. Bugün global bir köy haline gelen dünyada, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de var olması ve
hatta söz sahibi olması için her türlü çalışmaya ve gereken işbirliğine varız. Dış
Ticaret Okulu da bunlara bir örnektir.
Trakya Kalkınma Ajansının geçen yıl
düzenlediği aynı programa 3 üyemiz
katılmış ve bunlardan ikisi bugün aktif
ihracat yapar duruma gelmişlerdir.
Trakya Kalkınma Ajansının görevlerinden biri de iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve

kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktır.
Bu göreve istinaden, iş ortamının geliştirilmesi adına, bölgemizdeki firmaların
dış ticaret kapasitelerinin artırılmasına
yönelik “Dış Ticaret Okulu”nun hayata
geçirilmesi kararı alınmış ve alanında
uzman eğitmenler ile program oluşturulmuştur.
Bu yıl yapılan programdan daha fazla
üyemizin istifade edebilmesi için de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak
kapılarımızı Trakya Kalkınma Ajansı ile
Dış Ticaret Okuluna sonuna kadar açmış bulunmaktayız.
Programda hedef kitle hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat
faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracat
kapasitesini artırmak isteyen firmalarımız olarak belirlenmiştir.
5 haftaya yayılmış 10 günlük bu eğitim
ile firmalarımız her eğitim gününü bir
basamak olarak kullanıp eğitim sonunda varış noktası olarak ihracat stratejilerini oluşturmuşlar ve 7 Şubat 2017 Salı
günü gerçekleştirilen proje çalıştayında
da firmalar bu stratejilerini sunmuşlardır.
Programın başlangıcında, çalıştay sonunda stratejisi başarılı bulunan 3
firmaya 5 gün danışmanlık verilmesi
planlanmış iken program boyunca firmaların sergiledikleri çaba ve ortaya
çıkan başarılı stratejiler Trakya Kalkınma Ajansı’nın 8 firmanın danışmanlık
hizmeti almasını desteklemeye karar
vermesine neden olmuştur.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
sevgili annesi, muhterem insan

SOLMAZ
HİSARCIKLIOĞLU
Hanımefendi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Şahsım ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
adına TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na başsağlığı,
merhumeye
Allah’tan rahmet niyaz ederim.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman KOZUVA

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Çerkezköy Kaymakamı

“

Yönetim Kurulu
Başkanı ve
Yönetim Kurulu
Üyelerimiz göreve
yeni başlayan
Çerkezköy
Kaymakamı
Atilla Selami
Abban’a hoş
geldin ziyaretinde
bulundu.

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Sayın Atilla Selami Abban’a
“hoş geldiniz” ziyaretinde bulunduk
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve beraberindeki Yönetim Kurulu
Üyelerimiz göreve yeni başlayan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, Kaymakam Abban’a Çerkezköy TSO’nun üye
sayısı ve Odamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kozuva, “Toplamda 3 bin
500 üyemiz var. Saray’da 350, Kapaklı’da 800 diğerleri de Çerkezköy’de.

500’e yakın sanayicimiz ve Odamıza
bağlı 4 OSB var. Çerkezköy’de sosyal
anlamda faal olmaya çalışıyoruz.
Son olarak eğitim kampüsünde Sosyal
Bilimler Lisesi’nin yüzde 51’lik kısmını
yapmak için ihaleye çıktık ve inşallah
2017’in 6. ayında okulun kaba inşaatını
bitirmiş olarak teslim edeceğiz. İnşallah tamamı da bitirilir ve eğitim öğretime başlanır” dedi.

Abban’dan teşekkür
Ziyaretlerinden dolayı Çerkezköy TSO
yönetimine teşekkür eden Kaymakam Atilla Selami Abban, Çerkezköy’ün
önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade
etti.
Çerkezköy’ün hızlı göç aldığına değinen Abban, Çerkezköy TSO yönetimine kendi biyografisi hakkında da bilgi
verdi. Sosyal Bilimler Lisesi’nin yapımına katkıda bulunan Çerkezköy TSO
yönetimine teşekkür eden Abban, bu
anlamda diğer STK’lara örnek bir davranış sergilediklerini söyledi. Ziyaretin sonunda Çerkezköy TSO yönetimi
ile Kaymakam Abban hatıra fotoğrafı
çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ
KUTLU OLSUN

“Dünyanın bildiği ve kabul ettiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi,
yüce Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı
savunmalardan biri olarak, insanlık tarihinde eşine az rastlanır
kahramanlık destanı örneğidir. Büyük bir imanın ve vatan
sevgisiyle kazanılan bu zaferin 102. yıl dönümünde sanayicimiz
ve iş dünyamız olarak bize bu zaferi kazandıran ve vatan
uğurunda can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor
muazzez ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz.”

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Emre Tilev ‘den

6

CNN Spor Editörü Emre Tilev’in sunumuyla katılımcılara “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” konulu seminer sunuldu. Seminer ile bireylerin
monoton düşünme alışkanlıklarından kurtulup olaylara ve konulara
farklı açılardan ve düşüncelerden yaklaşarak pozitif ve üretken bir
yaklaşıma ulaşabilmesi hedeflendi.

“

Bu yöntem
aslında iyi bir
tartışma tekniği
olması sebebiyle
iş dünyasından
eğitime gelmiş bir
tekniktir

“

Ocak
Şubat
Mart

Şapkalı
Düşünme
Tekniği

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarıyla sürdürdüğü eğitim ve
seminer toplantılarına bir yenisi daha
eklendi. CNN Spor Editörü Emre Tilev
katılımcılara “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” konulu seminer sundu.
6 Şapkalı Düşünme Tekniği nedir?
Bu teknik esasında Edward De Bono’nun 1985’te yayınlanan kitabından
doğmuştur. Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinde yazar De Bono insanların birkaç farklı şekil ve yaklaşımla kavrama
ve düşünme eylemini gerçekleştirebildiğini incelemiştir.
İnsanların düşünme alışkanlıkları ile
kendilerini kısıtladıklarını, bunun sonucu olarak da bir ya da iki yaklaşım

üzerine düşündüklerini oysa eğer kendini denetleyebilirse bireyin altı farklı
yöntemi öğrenip kullanarak gerek toplantılarda gerek takım çalışmalarında
ve gerekse karar vermede çok daha
üretken ve çok daha olumlu ve pozitif
yaklaşımlar sunabileceği anlatılmaktadır.

Bir Tanışma Tekniği

Bu yöntem aslında iyi bir tartışma tekniği olması sebebiyle iş dünyasından
eğitime gelmiş bir tekniktir. Altı şapkalı
düşünme tekniği düşünceyi öğretmede, olay ve sorunların birçok yönünü
görebilme ve gösterebilmede, bilişsel
alanlar ve üstü kazanımlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilmektedir.

EĞİTİM
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ları olumlu yönden değerlendirmeye
odaklanmayı
Yeşil Şapka: Doğanın rengini sembolize ettiğinden üreticiliği ve yaratıcılığı
ve olaylara farklı ve yeni çözüm yolları
düşünmeyi ve bulabilmeyi,
Mavi şapkanın da gökyüzünü sembolize ettiğinden olaylara ve fikirlere
tepeden bakabilmeyi ve tüm yönleriyle geniş açıdan ve soğukkanlı olarak
değerlendirmeyi ve analiz edebilmeyi
hedeflemektedir.
Bu altı farklı şapka düşünce sistemi
farklı düşünebilmeyi ve doğru karar
verebilmeyi amaçlayan bir teknik olup
bu sayede bireylerin olaylara at gözlüğüyle bakmasının önlenmesi amaçlanmakta.

Emre Tilev
Kimdir
Bu tekniğin kişilere sistematik düşünmeyi, farklı düşünebilmeyi, doğru karar
verebilmeyi öğretmesi amaçlanmakta
ve eğer bireyler düşünce sistemlerini
bu altı değişik şapka altında toplayabilirlerse takım çalışmalarında ve konuları değerlendirmede daha olumlu ve
başarılı sonuçlara ulaşabilme şansını
yakalayabilecekleri öngörülmektedir.

Altı Şapka Tekniğinde renkler

Beyaz Şapka: Durumlara ve olaylara
tarafsız ve objektif bir biçimde bakabilmeyi ve bilgiyi merkeze alabilmeyi,
Kırmızı Şapka: duygusallığı ve beraberinde de karar vermede düşünce ve
sezgilerin önemini,
Siyah Şapka: renk olarak karamsarlığı sembolize ederek olaylara olumsuz
ve eleştirel bir bakış açısını ve genelde
olumsuzluğu,
Sarı Şapka: güneşin rengini sembolize ettiğinden sıcaklığı ve pozitif
enerjiyi böylece de durumları ve olay-

Çerkezköy TSO’da bugün “6 Şapkalı Düşünme Tekniği”
konulu seminer sunacak olan Emre Tilev
16 Nisan 1971, Ankara doğumlu. Kanal D televizyonu spor
spikeri ve editörü, gıda mühendisi, eğitmeni. Radyo ve
yerel kanallarda çalışmasının ardından 1994 yılında Show
TV’de çalışmaya başladı. 2001-2004 yılları arasında Cine5
spor müdürlüğü yaptı. Supersport TV’de İngiltere, İtalya,
Portekiz ve İspanya maçlarını anlattı. Show Radyo’da
11 yılın ardından Radyo D’de anlattığı maçlar ve yaptığı
haberler ile Türkiye’nin en iyi radyo maç spikeri seçildi ve
Marmara Üniversitesi’nce en iyi spiker ve görsel haber
kategorisinde derecelere girdi. Cumhuriyet, Yeniçağ, Fotomaç ve Sabah gazetelerinde yazdı.
Kanal D’de spor editörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Arel
Üniversitesi’nde de öğretim görevlisi
olarak bulunmaktadır. 2007 yılında yüksek lisans
(MBA-Arel Ünv) gerçekleştirdi. A+ ile mezun oldu
ve hemen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Yönetiminde Prof. Dr. Turgay Biçer yanında
Doktora öğrencisi oldu. 2012 yılından beri aynı yerde öğrenimini Mentörlük- NLP-Spor Yönetimi ve
Organizasyon ve Yönetim dallarında sürdürmektedir.
2007-2009-2011 yıllarında NLP çalışmaları üzerine sertifika programlarına dahil olmuştur. Ayrıca
CNNTÜRK spor servisinde editör-spiker olarak görev
yapmaktadır.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Kapaklı Kaymakamı

Sayın Mehmet Yüzer’e
“hoş geldiniz” ziyaretinde bulunduk

“

Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
Yönetimi, Kapaklı
Kaymakamı Sayın
Mehmet Yüzer’i
ziyaret etti

Ocak
Şubat
Mart

“

makamında

2017

Ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Sifil ve Genel Sekreter Hakan Gel hazır bulundu
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Kapaklı Kaymakamı Sayın Mehmet Yüzer’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin,
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sifil ve Genel Sekreter Hakan Gel hazır bulundu.

Sayın Mehmet Yüzer,
Odamıza iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve beraberindeki heyet
Kapaklı Kaymakamı Sayın Mehmet Yüzer’e yeni görevinde başarılar diledi ve
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ziyaret vesilesiyle
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının
Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinin ortak Odası olduğunu, bölgemizde
4 tane OSB’miz bulunduğunu; Kapaklı
OSB’de de inşallah birlikte görev yapmaktan onur duyacaklarını ifade etti.
Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer de
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetimine teşekkür etti.
Kapaklı Kaymakamı Yüzer, Kapaklı’nın
her geçen gün artan nüfusuyla büyüyen bir trend kazandığını, Çerkezköy
ve Kapaklı’nın iki ayrı ilçe olsa bile birbiriyle etle tırnak gibi olduğunu; birbirlerinden yararlanıp bir sinerji oluşturulduğunda bu pozitif enerjinin bölgeye
artı değer kazandıracağına inandığını
belirtti.

YIL : 4 SAYI : 12
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’dan

girişimciye müjde!
Çerkezköy TSO- İŞKUR anlaşmalı olarak kendi işini kurmak isteyenlere
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başlıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan
girişimcilerin KOSGEB destekli 50 bin TL hibe, 100 bin TL de iki yıl geri
ödemesiz kredi alma şansı doğuyor. Dört gün süreli bu eğitimlere katılım
için ücret ödenmiyor.

www.cerkezkoytso.org.tr

36

KURUMSAL

Çerkezköy TSO’dan girişimciye müjde
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının İŞKUR ile yaptığı görüşmeler
sonucunda 2017 yılında 8 (sekiz) adet “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”
için anlaşma sağlandı. Şubat ayı başında imzalanacak protokol ile bu
sene 8 (sekiz) adet uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor.
Uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayıp sertifikalarını
alan girişimciler KOSGEB destekli
olarak 50 bin liraya kadar hibe alma
şansına yakaladıkları gibi yatırımlarını büyütmek ve geliştirmek için
de iki yıl geri ödemesiz olmak üzere
100 bin lira kadar daha talepte bulunabilecekler.

Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi nedir?
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin
bir iş planına dayalı olarak kuracağı
işletmelerin başarı düzeylerinin artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB
birimleri tarafından düzenlenen,
Ulusal veya uluslararası projeler
kapsamında, KOSGEB tarafından
yürütülen, KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenen eğitimler,
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik
dersleridir. Bu eğitimler, 4 günlük
eğitimler olup; genel katılıma açık ve
ücretsizdir.

Destek unsurları hakkında

Ocak
Şubat
Mart

2017

Söz konusu girişimciye sağlanacak
destek unsurları şu şekildedir:
1- İşletme kuruluş giderleri için geri
ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL
destek sağlanır.

KURUMSAL
2- Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş
tarihinden itibaren 24 (yirmi dört)
ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst
limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
3- İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden
itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde
gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000 (beş bin) TL
ve toplamda geri ödemesiz olarak
30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
4- Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği
üst limitleri; bu destek unsurları için
belirlenen üst limitlerin toplamını
aşmamak üzere ihtiyaç duyulması
halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat,
Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin)
TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her
iki desteğin üst limitleri toplamı ise
48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.
5- Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın
alınacak makine, teçhizat ve yazılım
için teminat karşılığı geri ödemeli
olarak 100.000 (yüz bin) TL destek
sağlanır.
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Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel
kişi statüsünde kurulmuş olması
(Adi Ortaklık İşletmeleri Yeni Girişimci Desteğinden yararlanamaz.)
ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;
-Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
-Mevcutta kendine ait gerçek kişi
statüsünde başka bir işletmenin
bulunmaması,
-Tüzel kişi statüsünde kurulmuş
herhangi bir işletmede %50’den
fazla ortaklığının olmaması,
-Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

“Girişimcilik Eğitim
Tarihleri” belli oldu
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının İŞKUR ile yaptığı görüşmeler
sonucunda 2017 yılında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” için anlaşma sağlanmış ve Şubat ayı başında
imzalanacak protokol ile bu sene 8
adet uygulamalı girişimcilik eğitimi
başlayacağı üyelerimize kamuoyuna bildirilmişti. Yapılan protokole
göre eğitim sayısı 10’a çıkartılırken,
eğitim tarihleri de belirlendi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak 2017 yılında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” tarihleri
şöyle:

EĞİTİM DÖNEMİ

EĞİTİM YERİ

20 Şubat -23 Şubat 2017
20 Mart -23 Mart 2017
17 Nisan-20 Nisan 2017
22 Mayıs-25 Mayıs 2017
24 Temmuz-27 Temmuz 2017
21 Ağustos-24 Ağustos 2017
25 Eylül-28 Eylül 2017
23 Ekim-26 Ekim 2017
20 Kasım-23 Kasım 2017
11 Aralık-14 Aralık 2017

ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu
ÇTSO Konferans Salonu

www.cerkezkoytso.org.tr
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Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından

TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Can AKAY
Avukat

Çalışmamız, konut ve işyeri kiralarına ilişkin
kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)
hükümlerinin özet halinde incelenmesinden
oluşmaktadır. Bu hükümler kanunda “Konut ve
çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler” olarak
adlandırılmış olup, TBK 339. Maddesi gereği
geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı
ay ve daha kısa süreli kiralanmalarında uygulanmaz. Bu hallerde Türk Borçlar Kanunu’nun
genel hükümleri uygulama alanı bulur.
TBK, konut ve çatılı işyeri kiralarının iki şekilde
feshini öngörmektedir. Bunlardan biri bildirim
yolu, diğeri ise dava yoludur.
1.Bildirim Yoluyla Fesih
a.Belirli Süreli Olarak Kurulan Sözleşmelerde KİRACININ Bildirim Yoluyla Feshi

Ocak
Şubat
Mart

2017

TBK’ nın 347. Maddesine göre KİRACI, belirli
süreli sözleşmenin bitiminden en az on beş
gün önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesini sona erdirebilir.
Buna göre, şayet KİRACI, belirli süreli kira sözleşmesini bu yol ile feshetmezse sözleşme, süresi dışındaki aynı koşullarla uzar. Gerçekten
burada dikkat gerektiren husus, sözleşme kaç
yıl için kurulmuş olursa olsun, kiracı tarafından
belirtilen şekilde feshedilmedikçe “1 yıl” daha
uzar. Bildirim 348. Maddeye göre yazılı geçerlilik şartına bağlıdır. Yazılı şekilde yapılmayan
bildirim geçersizdir.
b.Belirli Süreli Olarak Kurulan Sözleşmelerde Kiraya Verenin Bildirim Yoluyla Feshi
Kiraya verenin sözleşmeyi bildirim yoluyla
feshini öngören cümlenin yürürlüğü, yürürlük
kanunun geçici ikinci maddesiyle ertelenmesi
sebebiyle bu hükmü yürürlük hükmüyle beraber okumak gerekmektedir.
Kiraya verenin bildirim yoluyla fesih hakkı ancak ve ancak on yıllık “uzama” süresinin sonu
için söz konusu edilebilir. Buna göre kural, on
yıllık uzama süresinin bitimini izleyen her uzayan yılı için, uzama yılının bitiminden en az üç
ay önce bildirimde bulunmak şartıyla hiçbir
sebep göstermeksizin sözleşmenin feshedilebileceğidir.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu cümlenin
yürürlüğü ertelenmiştir. Yürürlük Kanununun
geçici 2. Maddesine göre TBK’ nın yürürlüğe
girmesinden önce kurulmuş kira sözleşmelerinde, TBK’ nın yürürlüğe girdiği tarihte 10 yıllık
uzama süresi dolmamış olmakla birlikte kalan
süre beş yıldan kısa ise, söz konusu hüküm 5
yıl sonra (01.07.2017) uygulanır. Yürürlük tarihinde on yıllık uzama süresi dolmuş ise hüküm
iki yıl (01.07.2014) sonra hüküm doğurur.

Oldukça karışık görünen ve karmaşık şekilde kaleme alınmış hükmü örnekle belirgin
hale getirmek isteriz:
TBK’ nın yürürlüğünden önce, bir yıl belirli süreyle kurulmuş bir sözleşme ele aldığımızda
Sözleşmenin kurulduğu tarih 01.07.2010 varsayarsak 01.07.2011 tarihinde sözleşmenin bir
yıllık süresi bitmiştir. Fakat faraziye olarak sözleşmenin feshedilmediğini ve uzadığını kabul
edelim. TBK’ nın yürürlük tarihi olan 01.07.2012
tarihinde sözleşmenin 10 yıllık uzama süresi
dolmamıştır ve kalan süre de 5 yıldan uzundur.
Şu halde bu sözleşme erteleme maddesinin
kapsamı dışındadır. Öyleyse, 01.07.2012 tarihinde TBK derhal yürürlüğe girer. (Yürürlük
Kanunu md. 1 c.2). 01.07.2021 tarihine gelindiğinde on yıllık uzama süresi dolmuştur. Kiraya veren uzama yılının bitiminden en az üç ay
önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.
İkinci örnekte sözleşme 01.07.2000 tarihinde yine bir yıl süreyle kurulmuş ve kiracı tarafından feshedilmediğinden uzamış olsun.
01.07.2012 tarihi olan yürürlük anından önce,
01.07.2011 tarihinde sözleşmenin on yıllık uzama süresi dolmuştur. Bu halde hükmün yürürlüğü 2 yıl erteleneceğinden hüküm 01.07.2014
tarihinde yürürlüğe girer. Takip eden yılda,
01.07.2015 tarihinden en az üç ay önce yazılı
bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşme bildirim yoluyla kiraya veren tarafından feshedilebilir.
Üçüncü örnekte sözleşme yine bir yıl belirli
süreli olarak 01.07.2004 tarihinde kurulmuş ve
kiracı tarafından feshedilmediğinden uzamıştır. TBK’ nın yürürlük tarihi olan 01.07.2012’de
sözleşmenin 10 yıllık uzama süresi dolmamış
olmakla birlikte, kalan süre 5 yıldan azdır. Nitekim 01.07.2005’te ilk yılını tamamlayan sözleşme 01.07.2012 tarihinde uzama süresinin 7. Yılını doldurmuş üç yıllık uzama süresi kalmıştır.
Şu halde hükmün yürürlüğü 5 yıl ertelenecek
ve 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
c.Belirsiz Süreli Olarak Kurulan Sözleşmelerde Tarafların Sözleşmeyi Bildirim Yoluyla
Feshi
Türk Borçlar Kanunu 347. maddenin ikinci fıkrasında ele alınarak hükme bağlanan bu halde
KİRACI, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle
her zaman sözleşmeyi sona erdirebilir. Dikkat
edilirse bu durumda sözleşme baştan itibaren
belirsiz süreli olarak kurulmuştur; yani bir sözleşme süresi belirtilmemiştir. Şu halde genel
hükümlere göre fesih bildirimiyle kiracı her
zaman sözleşmeyi sona erdirebilir. Buna göre,
TBK 329. Maddede belirtildiği gibi, üç ay önceden haber vermek kaydıyla kiracı sözleşmeyi
her zaman sona erdirebilir. Yerel adette belir-
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lenen bir süre var ise bu geçerlidir.
Baştan itibaren belirsiz süreli olarak kurulan
kira sözleşmelerinde kiraya verenin fesih hakkı için yine on yıllık süre öngörülmüştür. Buna
göre, kiraya veren kiranın başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra genel hükümlere
göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi feshedebilir.
2.Kiraya Verenin Dava Yoluyla Fesih Hakkı
a.Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle
aa. Gereksinim ve Yeniden İnşa
Kira sözleşmesinin dava yoluyla feshi yoluna
yalnızca kiraya veren gidebilir. Nitekim kiracının sözleşmeyi sona erdirmesi için dava açmasına gerek yoktur. Kiracı bildirim yoluyla
sözleşmeyi belirli şekil şartları dâhilinde sona
erdirebileceği gibi, daha sonra bahsedeceğimiz genel hükümlere göre de sözleşmeyi feshedebilir.
Kiraya verenin dava yoluyla sözleşmeyi sona
erdirebileceği ilk hal, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla
yükümlü olduğu kişiler için konut ya da işyeri
gereksinimiyle kullanma zorunluluğudur. Kiraya veren kardeşlerin ihtiyacı sebebiyle de
tahliye davası açılabilir. TBK 350. maddenin 1.
Fıkrasının 2. Bendi, kiralananın yeniden inşası
veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler
sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,
tahliye davası açılabileceğini belirtmektedir. Bu
imar ve/veya inşa faaliyetleri sırasında kiralananın kullanımının imkânsızlaşıp imkânsızlaşmayacağına bilirkişi marifetiyle karar verilebileceği gibi, buna gerek de olmayabilir.
Söz konusu sebeplerin varlığı iddiasında olan
kiraya verenin bir “tahliye davası” açması öngörülmüştür. Türk Borçlar Kanunu 350. Maddeye göre, şayet sözleşme belirli süreli ise bu
sürenin sonunda, belirsiz süreli ise genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirim
sürelerine uyarak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde dava açmalıdır.
Belirli süreli sözleşmelerde her ne kadar dava
açma süresi sözleşmenin bitiminden itibaren
bir ay ise de belirsiz süreli sözleşmeler için bu
durum biraz karmaşıktır.
Belirsiz süreli sözleşmelerde, hüküm 329. Maddede belirtilen sürelere atıfta bulunmuştur.
Buna göre, altı aylık kira döneminin sonu için
üç aylık fesih bildirim süresi belirlenir. Buradan
itibaren bir ay içinde dava açılabilir. Örneğin,
01.02.2015 yılında belirsiz süreli olarak kurulan
bir sözleşmede, 01.08.2015 tarihinden itibaren
bir ay içinde tahliye davası açılması gerekir.
Söz konusu hükme göre, kiraya veren dava
açacağını, en geç dava açma süresi içerisinde
kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma
süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.
bb. Yeni Malikin Gereksinimi
TBK 351. maddeye göre, kiralananı sonradan
edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu
veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu
kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa edinme
tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde
durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşu-
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luyla kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı
bir davayla sona erdirebilir. Yargıtay’a göre,
bildirimin 1 aylık sürede kiracıya ulaşmış olması gerekir. 6 aylık süre ise kazanımdan başlar.
Bu halde de TBK 353. Madde uygulama alanı
bulur. 6 ay içinde yazılı bildirimde bulunulursa
dava açma süresi bir kira yılı uzar.
2. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle
a. Yazılı Tahliye Taahhüdü
352. maddenin ilk fıkrasına göre, kiralananın
teslim edilmesinden sonra kiracı, kiralananı
belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa, kiraya veren kira
sözleşmesini taahhüt edilen tahliye tarihinden
itibaren bir ay içinde dava açarak veya icraya
başvurarak sona erdirebilir.
Burada dikkat edilecek husus tahliye taahhüdünün kiralananın teslim anından sonra verilmesidir. Yazılı geçerlilik şartı aranmaktadır.
b. İki Haklı İhtar
Bu bahiste kira bedelinin vadesinin dolmasından sonra ödenmemesi söz konusudur. Kira
süresi bir yıldan kısa ise, bu süre içinde kiracı
en az iki kira bedelini ödememiş, bu nedenle
kiraya veren kendisini iki kez ihtar etmiş olmalıdır. Şayet kira süresi bir yıl veya daha uzun
süreli ise, bir kira yılı veya bir kira yılını aşan
sürede en az iki kira bedeli ödenmemiş olmalı
ve kiraya veren kiracıyı iki kez ihtar etmiş olmalıdır.
Ödenmeyen kira bedeline ilişkin yapılan icra
takibine ilişkin ödeme emirleri de şüphesiz ihtar yerine geçer.
Konuyu kısa bir örnekle açıklamak isteriz. Esasında bir yıldan kısa süreli sözleşmeler için hüküm gayet açıktır. Bir yıl ve daha uzun süreli
sözleşmeler için aşağıdaki örneği vereceğiz.
01.01.2015 tarihinde 1,5 yıl süreli kurulan bir
sözleşme süresi 01.07.2016 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Bu süreye kadar, örneğin Şubat 2015 ve Ocak 2016 kira bedelleri ödenmemiş ve buna ilişkin kiracı iki kez ihtar edilmişse
iki haklı ihtara ilişkin hükmü uygulayabiliriz
Ancak Şubat 2015 ve Ağustos 2016 kiralarının
ödenmemesi ve buna bağlı olarak ihtarat yapılması halinde ise bu hükmü uygulayamayız
Yine bu hususta son olarak 353. Maddeye değinmek gerekir. Daha önceki hükümlerde de
bahsettiğimiz gibi, kiraya veren en geç dava
açılması gereken sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı uzar. Yani, iki haklı ihtarı takip
eden bir ay içinde, kiracıya dava açılacağı
yazılı olarak bildirilmişse, kiraya veren tarafından takip eden kira yılı içerisinde dava
açılabilir.
TBK 354. maddeye göre de dava yoluyla sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hükümler
kiracı aleyhine değiştirilemez.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun konut ve
çatılı işyeri kiralarının sona ermesine ilişkin hükümlerini kısaca aktarmaya özen gösterdiğimiz çalışmamızın, okuyuculara faydalı olmasını
dilerim.
www.cerkezkoytso.org.tr
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“

“

İŞKUR ile

Hizmet Noktası
protokolü
imzaladık

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası arasında “Hizmet Noktası” protokolü imzalandı. Protokolde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin İŞKUR hizmetlerinden Çerkezköy TSO bünyesinde oluşturulacak hizmet noktasından yararlanabilmesi amaçlandı.

PROTOKOL

İmzada Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Seçkin
ile Çalışma ve İş Kurumu Çerkezköy
Hizmet Müdürü İlhan Kütük de hazır
bulundu.

Üyelerimize büyük kolaylık
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva protokol imzalanması esnasında yaptığı konuşmada, İŞKUR’un
bir şubesi olacak şekilde bu hizmetin
odamızda açılacak bir “Hizmet Noktası”nda yürütülecek olmasından mutluluk duyarız. İŞKUR ile böylesi ortaklaşa
yürütülecek projeyle üyelerimiz İŞKUR
ile ilgili mevzuatlarda doğrudan bu hizmet noktasına gelerek bilgi olabilecek
ve işlem yaptırabilecekler” dedi.

Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2017 yılında uygulanacak
istihdam teşvikine ilişkin bilgi notunda
ise özetle şu bilgilere yer verildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın çağrıları sonrası işsizliğin
azaltılması ve istihdamın artırılma-

sı hedeflerine yönelik olarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017
Cuma günü Konya’da “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı başlatmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat 2017
Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda özel sektörde faaliyet gösteren
işverenlerimizin oluşturacakları ilave
istihdam için destekleneceklerini açıklamıştır.

81 ilde yürütülüyor
Bu çerçevede 81 il Müdürlüğümüz işverenlerimiz başta olmak üzere tüm
sosyal taraflar ile hızlı bir şekilde bir
araya gelerek yeni teşvik konusunda
bilgilendirmede bulunmalıdır. İl Müdürlüğümüz de bu kapsamda Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası ile de bir protokol imzalamıştır.
Protokol e-İŞKUR portalı üzerinden
iş arayanların kaydını almak ve güncellemek, iş arayanın profiline uygun
açık işleri sorgulamak, iş başvurusunu
almak ve başvurularını takip etmek,
işsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep
dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak,
işgücü uyum programlarına başvuru
yapmak ve takip etmek, işyeri kaydını
yapmak, özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak
gibi hizmetleri kapsayacak.”

“

İmzada Çerkezköy
TSO Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcımız
Mustafa Seçkin
ile Çalışma
ve İş Kurumu
Çerkezköy Hizmet
Müdürü İlhan
Kütük de hazır
bulundu

“

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası arasında “Hizmet Noktası”
protokolü imzalandı. Protokol, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva ve Çalışma ve İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen
arasında imzalandı.
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Çerkezköy TSO Meclis Üyesi ve Çerkezköy Fırıncılar Dernek
Başkanı Mehmet Sait Erdem ile “ekmeği” konuştuk.

“

Odamızdan
memnunuz.
Dikkat ediyoruz.
Eğitime çok büyük
destek veriyor.
İnanın parayla bile
alamayacağımız
eğitimleri
ayağımıza
getiriyor. Oda
gerçekten kendi
üzerine düşeni
fazlasıyla yapıyor.
Ama üyeler olarak
bu eğitimlerin
kıymetini
bilmeliyiz.

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

“Fırınların ayrı satış
noktaları olmalı”
“Bize göre her fırın kendi satış noktasını açması lazım. Bu durumda
hem ekmek israfının maksimum önüne geçilmiş olur. Hem işçi açısından istihdam artar hem üretim açısından hijlen olur. Hem tüketici
taze ve hijyen ekmek almış olur.”
Mesleğin en büyük derdi yine kendi
içinde… Bir semte bir mahalleye fırın
açmak her ne kadar kanun üzerinde
tanımlanıp tarif edilmişse de pratikte
bu konu nedense bir kenarda kalıyor.
Bir müteahhit yaptığı binanın alt katını daha bina yaparken bir fırın dizayn
ediyor. Buraya bir fırıncı buluyor, mevzuat uygulanana kadar aradan dört
beş yıl geçer deniliyor. Adam zaten
alışagelmiş. Kanunlar nasıl olsa geç işliyor.
Dört seneye kadar bu derenin altından
çok sular akıyor. Peki kuruluş standardına uymayan bu arkadaş üretim ve
dağıtım standardını düşünür mü? Dolayısıyla mevcut piyasadaki nizam için-

de çalışan arkadaşlar piyasa şartlarına
göre örneğin 75 kuruştan bayiye etmek veriyorsa bu arkadaş 60 kuruştan veriyor. Bu tür üretim yapmaktan
söz konusu meslektaşlar vazgeçmelidir. Yetkililerimiz de tür işyerlerine bu
imkânı verilmekten vazgeçmelidir. Dileğimiz de temennimiz de budur.
Biz fırıncılar üç senedir aynı fiyata ekmek çıkartıyoruz. Girdi fiyatları artmasına rağmen biz bunu halkımıza yansıtmadık. Fırıncı gerçekten özveriye
çalışıyor. Her bir ürünün girdisinin üç
sene içinde on kere zam aldığını herkese ispatlayabilirim. Biz bu özverinin
yanında belediyelerimizden de özveri istiyoruz. Kim gelirse gelsin ruhsat
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verilmesinin son bulmasını istiyoruz.
Biz fırıncıların kayıt dışı hareket eden
arkadaşla karşı karşıya getirilmesini
istemiyoruz.

İsrafın temelleri
Ekmeğin ucuz olması israfın en büyük
etkenlerinden. İkincisi, ekmek kapasitesini karşılayabilecek fırınlardan sonra açılan ruhsatsız fırınlar dolayısıyla
fazla üretim. Üçüncüsü de fırıncının
maketlere bayilere ekmek vermesi…
Bu konuyu açmak gerekirse bugün
büyük bir rekabet ortamı var marketle fırıncılar arasında. Örneğin saat
20:00’de bayi arıyor fırını: “Bana 50 ekmek getir” diyor. Tedarikçi diyor ki “Bu
saatten sonra o kadar satamazsın 10
-15 tane getireyim” Hayır bayi istediği
kadar ekmek gelsin istiyor. Peki fırın
getirmezse, başka fırıncıyı arıyor ve o
fırıncı anında götürüp veriyor. Sabah
45 tane iade olsa da sorun yok. Onun
için hiçbir zararı yok. Şu anki israfın en
önemli can alıcı üçüncü maddesi bu…

Çözümü var mı?
Var… Bize göre her fırın kendi satış
noktasını açması lazım. Bu durumda
hem ekmek israfının maksimum önüne
geçilmiş olur. Hem işçi açısından istihdam artar hem üretim açısından hijlen
olur. Hem tüketici taze ve hijyen ekmek
almış olur. Kendimden örnek vereyim:
Şu an ben İkra unlu mamuller olarak
11 bayisi olan bir üreticiyim. Ben bunlara servis yapıyorum. Birincisi araba
ve şoförlerimin aylık maliyeti bana 10
milyar. Geldim bayiye ekmeğimi verdim. Bana 30 tane 40 tane iade ediyor.
Bunlar israf. Hâlbuki ben 10 tane satış
noktası açsam.
Bu satış noktalarını belediyeyle ve
odalarımızla birlikte de belirleyebiliriz.
Her bir satış noktasına iki tane eleman
görevlendirsem 10 satış noktasında
20 eleman eder. 70 tane fırın varsa her
biri onar tane satış noktası açsa ve her
bir noktaya vardiya şeklinde iki eleman alsa, birisi sabah akşam diyerek
mükemmel bir sistem olur. Benim bir
noktamda kaç ekmek satacağımı ben
çok iyi takip edebilirim. Satış elemanım
beni aradığında kaç tane ekmek gideceğini bilerek ekmek getiririm. Bayilerden alınan iade ekmeğin haddi var
hesabı yok.
Bu israfın önüne geçebilecek en büyük
etken satış noktası üzerinden ekmek
vermek. Bu durumu İstanbul Halk Ek-

Mehmet Sait Erdem

ÇTSO Meclis Üyesi
Çerkezköy Fırıncılar Dernek Başkanı

mekler nasıl uyguluyorsa biz de burada çok rahat uygulayabiliriz.

Odamızdan memnunuz.
Biz kendi meslektaşlarımızla istişare
halindeyiz. Odamızla ilgili kaale alınacak herhangi bir istek veya şikâyet
yok. Odamızdan memnunuz. Dikkat
ediyoruz. Eğitime çok büyük destek
veriyor. İnanın parayla bile alamayacağımız eğitimleri ayağımıza getiriyor.
Oda gerçekten kendi üzerine düşeni
fazlasıyla yapıyor. Ama üyeler olarak
bu eğitimlerin kıymetini bilmeliyiz. Çok
paran da olsa bu isimleri ayağına getiremezsin. Bu eğitimlerle insanın kendi
çalışanına kendi iş yerine bakış açısı
değişiyor. İnsanın insana bakış açısı
değişiyor. Bunun için oda gerçekten
çok başarılı.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Çok istek alıyorum.

“

Bu mesleğin
altyapısı yok.
Bu esasında
ülkemizin
en büyük
sıkıntılarından
biridir

Meslekteki arkadaşlar benden üç yıldır
ekmek fiyatlarına yansımayan artışları yansıtma konusunda yoğun istekte
bulunuyorlar. Müthiş bir baskı var.
Onlara da hakkı veriyorum. Aldığımız
zam tarihleri 17 Mart itibariyle üçüncü
seneye girecek. Bu sürede asgari üret
bile iki kere zam aldı. Yakıtı söylemiyorum. Kiraları söylemiyorum.
Bir çuval unu 52 liraya alıyorduk şu an
75-80 arası alıyoruz. Mayayı 32 liraya alıyorduk. Şimdi 50 liraya alıyoruz.
Bunları söylemiyorum. Bir de bunu her
zaman ifade etmişimdir. Açık yürek-

lilikle isim de vereceğim. Biz fırıncılık
sektöründe hijyeni kaliteyi, kendimize
çekidüzen vermeyi, 15 sene Çerkezköy
Tarım’da görev yapan Gıda Yüksek
Mühendisi Feriye Hanım zamanında
gördük.
Fırıncılarla kurulan iletişim hem yönlendirici hem bilinçlendiriciydi. Müthiş
bir enerji yakalanmıştı. O Kapaklı’ya
gittikten sonra aynı enerjiyi bekler olduk. Bizlerin hijyen eğitimi ile ilgili belgelerimiz var.
Şu da var ki devlet verdiği eğitim sonunda alınan belgeleri takip yapma
konusunda aynı özeni gösteremiyor.
Bizler hijyenle ilgili, iş güvenliğiyle ilgili birkaç değişik alanda belgeler aldık
ama her fırında bunlar var mı yok mu
diye yeterince denetim yapılmıyor.

“

Fırıncı olmak için
Bu mesleğin altyapısı yok. Bu esasında ülkemizin en büyük sıkıntılarından
biridir. Alttan eleman yetiştiremiyoruz.
Büyük sıkıntı yaşıyoruz.
Bu mesleğe girenlerin hemen hemen
sosyal aktiviteleri hiç yok. Gece işi çünkü cumartesi yok pazarı yok, bayramı
seyranı yok.

Ocak
Şubat
Mart

2017

Bunun için mecbur kalanlar ve eskiden
beri bu işi yapanlar geliyor. Ve dolayısıyla genelde bu meslek ailece babadan oğula şeklinde sürüp gidiyor.

Mesleki eğitim ve istihdam
seferberliği anlatıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(ÇTSO) ev sahipliğinde yapılan panele
geniş katılım yaşandı. Panele Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy
Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker, SGK Tekirdağ İl
Müdürü Fatma Derya Alan, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Çerkezköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş,
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi
Akman, Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat, Optimed Hastanesi Genel Müdürü Ayhan
Arslan, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
ve çok sayıda işveren katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker, panele katılan
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başta
olmak üzere tüm herkese teşekkür
etti. Ülker, “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca imzalanan protokol gereği, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile çalışma ve iş kurumu Tekirdağ İl
müdürlüğünce düzenlenen ‘Mesleki
ve İstihdam Seferberliği ve teşvikler’
konulu panele ev sahipliği yapmaktan
mutluyuz. Panele katılan tüm herkese

tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Faydalı olacaktır”
Meclis Başkanı Taha Ülker’in ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet
Ceylan, “ÇTSO ile İŞKUR ve SGK müdürlüklerimize bu paneli düzenledikleri
için teşekkür ediyorum. Siz değerli yatırımcılara faydalı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam
seferberliğinde Çerkezköylü işverenler olarak devletimizin bize sağlamış
olduğu bir takım teşvikleri uygulamasına yönelik yapılacak olanlar anlatılacak. Özellikle sorularınızı alarak bu
seferberliği devam ettireceğiz” diye
konuştu.
Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı
OSB’nin istihdam kaynağının merkezi
olduğunu kaydeden Vali Ceylan, “Ülke
ekonomisine ve bölgemizin ekonomisine katkıda bulunan sanayicilerimize
çok teşekkür ediyorum. ÇOSB ve Kapaklı OSB ciddi anlamda çok önemli
sanayi bölgesi ve istihdam kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.
Vali Ceylan’ın ardından İŞKUR Tekirdağ
İl Müdürü Yaşar Esen ile SGK Tekirdağ
İl Müdürü Fatma Derya Alan, yaptığı
bilgilendirmenin ardından panele katılan işverenlerin sorularını cevapladılar.
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Odamız Konferans
Salonunda
gerçekleşen
‘Mesleki ve
İstihdam
Seferberliği ve
Teşvikler’ konulu
panelde mesleki
eğitim ve istihdam
seferberliği
anlatıldı.

“
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Tekirdağ Valisi
Mehmet Ceylan
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Meme Kanseri
Ameliyatları Sonrası Yeniden
Yapılandırma ve Meme Onarımı
Ameliyatları
Bilindiği gibi meme kanseri özellikle
bayanlarda sıklığı artan ve görüldüğü
yaş grubu gittikçe azalan bir hastalıktır.
Daha genç hastalarda bu hastalığın görülmesi ve erken evrelerde yakalanabilmesi bizi bu hastaları hem fiziken hem
psikolojik olarak iyileştirmeyi gerektirir.

Uzm. Dr.
Ahmet Körmutlu
Estetik Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi

Bayanlarda meme organı cinsel kimliğin önemli bir parçasıdır. Meme kanseri olan hasta için memenin tamamen
yokluğu veya yapılan ameliyat sonrası
deformitelerin olması hastalarda tarif
edilemeyen izler bırakmaktadır. Hastalar sağlıklı bir birey olarak bu süreci atlatmasına rağmen bu izlerin giderilmesi
tedavi sürecini önemli ölçüde tamamlar.
Bu hastalarda asıl problem memenin
tamamen olmaması veya göğüs şeklinin bozulmasıdır. Bu problemin de
hastaya en az zarar verecek çözülmesi
Plastik cerrahların konusudur.
Meme yeniden yapılandırma operasyonları (rekonstrüksiyon) ikiye ayırabiliriz:
1. Silikon protezlerle yeni meme
oluşturma
2. Hastanın kendi dokusuyla yeni
meme oluşturma

Ocak
Şubat
Mart

2017

Bu yöntemlerden hangisini uygulanacağı Plastik cerrah ve hastanın ortak
alacağı kararla belirlenir. Yönteme karar
verme aşamasında hastanın başka ek

rahatsızlıklarının (diyabet vs.) olması,
sigara kullanımına devam etmesi yöntemin karar aşamasında etkilidir.
Operasyonun zamanı ise muhakkak
hastanın kanser açısından takibini yapan doktorla ve genel cerrahi uzmanı
ile verilmelidir. Hastanın kemoterapi ve
radyoterapi gibi ek tedavilerini bitirmiş
olmalıdır. Bunun aksine uygun görülen
hastalarda meme koruyucu cerrahi yapılabiliyorsa eş zamanlı silikon protezlerle yeniden yapılandırma operasyonları yapılabilmektedir.
Diğer yöntem ise hastanın kendi dokusundan meme yapılandırma işlemidir.
Bu yöntem doku transferleri ve serbest
doku nakillerini içerir, özellikle serbest
doku nakli mikrocerrahinin ön plana
çıktığı komplike bir ameliyattır.
Tabii ki hastaların sonuç olarak iyi bir
estetik görünüme kavuşmaları tek bir
işlemle bitmemektedir. Kabul edilebilir
estetik bir meme görünümü için ilave
revizyonlar yağ enjeksiyonları ve meme
başı yeniden yapılandırılması gibi yöntemler de kullanılmaktadır.
Sonuç olarak her şey bireyin sağlıklı
olmasının yanında mutlu olmasını sağlamak içindir. Plastik cerrahinin amacı
insanları sadece sağlıklı değil kaliteli yaşamasını amaçlamaktadır.
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“İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Projesi”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yata geçeceğini ifade etti. Gel, konuşmasının sonunda projeye destek veren Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü
ve projeye katılan firma temsilcilerine
teşekkür etti.
Toplantıda proje ekibi ve firma temsilcileri de kendilerini tanıttı. Tanışmanın
ardından, proje ekibi adına Prof. Dr. Aysun Sağbaş ve Prof. Dr. Kemal Güven
Gülen yapılacak faaliyetler hakkında
bilgi verdi.
Proje ekibinin sunumunun ardından
proje içerisinde yer alan 12 üretici KOBİ
üyemizin yetkilileri de projede emeği
geçen herkese teşekkür ederek proje
sayesinde kapasite artışı hedeflediklerini ve projede yer alıyor olmaktan
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Çerkezköy TSO ile Namık Kemal Üniversitesi arasında imzalanan sözleşme
sonrası Trakya Kalkınma Ajansından
“İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü” projesi kapsamında mali destek
alacak olan üye firmalarımız şunlar:

Autotek Chrome Aksesuar Dış Ticaret Ltd.
Atak Farma Kozmetik Kimya San. Tic. A.Ş.
Elba Bant San. Ve Tic. A.Ş.
İmpala Asansör Makine Elektrik ve Elektronik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Jefleks Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş.
Kare Metal Form San. Ve Tic. A.Ş.
Mengen Çelik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MGT Filtre San. Ve Tic. A.Ş.
Onur Bağlantı Elemanları İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Smarthouse Ev Aletleri ve Dayanıklı Tüketim Malları San. Ve Tic. A.Ş.
Türkpost Dağıtım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
Yücekur Makine San. Ve Tic. A.Ş.

“

Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Trakya
Kalkınma Ajansı
mali destekli
“İşbirliği ile
KOBİ’lerde
Verimlilik
Dönüşümü”
projesinin, proje
faaliyetleri 24
Kasım 2016’da
gerçekleştirilen
tanışma
toplantısı ile
başladı. Toplantı
Çerkezköy TSO
meclis salonunda
gerçekleştirildi

“

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
Trakya Kalkınma Ajansı mali destekli
“İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü” projesinin proje faaliyetleri 24
Kasım 2016’da gerçekleştirilen tanışma toplantısı ile başladı.
Çerkezköy TSO ile Namık Kemal Üniversitesi arasında imzalanan sözleşmeyi takiben Çerkezköy TSO meclis
salonunda gerçekleştirilen tanışma
toplantısına proje kapsamında danışmanlık alacak olan 12 KOBİ’nin temsilcileri ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi proje ekibi katıldı.
Tanışma toplantısında Çerkezköy TSO
Genel Sekreteri Hakan Gel bir ön konuşma yaptı. Gel projenin, Oda Proje
Yöneticisi Ayşenur Taş’ın hazırlamış
olduğuna, 12 üretici KOBİ üyemizin süreç verimliliğinin analiz edilip kapasite
ve verimlilik artışı sağlamayı hedefleyen bir proje olduğuna vurgu yaptı.
Hakan Gel, projenin kabul edilmesinin
ardından sürecin Trakya Kalkınma
Ajansından alınan hibe desteği ile ha-

www.cerkezkoytso.org.tr
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Bir
Sınıf
Donat
“ Adını Yaşat

“

projesi
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Bir Sınıf
“
Donat Adını

“

Yaşat

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi’ne yaptığı
125. Yıl Ortaokulu’nda ‘’Bir Sınıf Donat
Adını Yaşat’’ projesi kapsamında tören
düzenlendi. Törenle hayırsever kişi ve
kuruluşların isminin yer aldığı tabelalar
sınıfların girişlerine asıldı. Saat 10.30’da
başlayan törene Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Göksel
Söylemez, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile Meclis Başkanı
Taha Ülker, Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Çerkezköy İlçe Halk Eğitim Müdürü Necmi Akman, Çerkezköy
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Başkanı Mustafa As, Cumhuriyet Halk
Partisi Çerkezköy Eski İlçe Başkanı Birol
Öztürk, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürleri Abdullah Nair ve İrfan Danışmaz, Çerkezköy’de eğitim öğretim hizmeti veren okul idareci ve öğretmenleri
ile hayırsever vatandaşlar katıldı.
Örnek 1 sınıf donatıldı

Hizmete giren ek bina donatımının, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Sınıf Donat Adını Yaşat’ projesi
kapsamında ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 5 gün gibi çok kısa
bir sürede tamamlandığını ifade eden
Gümüş, “Bu kapsamda, 10 sınıf projenin,
16 sınıf ile 1 öğretmenler odası ve müdür
odası devlet katkılarıyla donatılmıştır.
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Yapılan bu katkılar sonucunda, ek binanın bin 40 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Ek bina 3 idareci, 34 öğretmen, 1
rehber öğretmen ile 3 yardımcı hizmetli
kadrosuyla eğitim öğretim hizmeti verecektir. Bununla birlikte 125. Yıl Ortaoku-

lu’nda da bir takım çalışmalar yapıldı. 1 sınıfımız yine proje kapsamında donatıldı.
15 sınıfın öğretmen sandalyeleri değişti.
Bütün okulun iç cephe boyası yeniden
yapıldı. Binanın ana giriş merdivenlerinin bütün mermerleri sökülüp yeniden
yapıldı. Dersliklerdeki kırılan yer döşemelerinin tamiri yapıldı. Ana giriş kapısı
bölümü yeniden sıvandı ve boyandı. Ana
binada yapılan bütün bu çalışmalar da
yine 6 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlandı” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş
konuşmasının sonunda ise şunları söyledi: ‘’Bir Sınıf Dona Adını Yaşat’’ projemizde 18 Ocak’tan bugüne kadar 9 farklı
okulda 34 sınıf, Anadolu Liselerimizde
standart öğrenci sınıf mevcudu 34 olduğu için 38 sınıf, 25 sınıf da devletimiz
tarafından donatıldı. Yani şimdiye kadar
2 bin 360 öğrencilik 63 sınıf donatılmış
oldu.
Emeği geçen herkese teşekkür etti
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap
Akay ise yaptığı konuşmada, “125. Yıl
Ortaokulu’nu yaptıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çerkezköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Bir Sınıf Donat Adını Yaşat’ projesine yardım
eden hayırsever vatandaşlara teşekkür
ediyorum. Tekirdağ, özellikle de Çerkezköy nüfusu hızla artan bir bölge. Çerkezköy’ün çok fazla okul yatırımına ihtiyacı
var. Şimdiye kadar gerçekleşen yatırımlar yeterli değil. Belediye ve hayırseverler bir noktaya kadar yardım edebiliyor-

lar. Daha fazla okul yatırımı istediğimizi
buradan bir kez daha duyurmuş olalım.
Emeği geçen herkese yeniden teşekkür
ediyorum” dedi.
Vahap Akay’ın konuşmasını tamamlamasının ardından konuşan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, bilginin
büyük bir güç haline geldiği çağımızda
kendilerine çok büyük görevler düştüğünü belirterek, “İlimizin okul ihtiyaçlarıyla
ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bazı
gecikmeler yaşandı ancak aradaki farkı
hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz.
Okulun yapılmasını sağlayan Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hangi ilçeye ne kadar okulun
gerektiği yönündeki çalışmalar yapıldı.
Tespitlerimizi yaptık ve üstlerimize ilettik. Devletimize ve Bakanlığımıza çok
teşekkür ediyorum. Okulumuz Çerkezköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından el
konulan FEM Dershanesi binası hakkında da konuşan Milletvekili Doğan, “Eğitimde hızlı bir gelişime ihtiyacımız var. Bu
eksiği görüyoruz ve ona göre çalışmalar
yapıyoruz. FEM Dershanesi’nin binası geçici olarak İlçe Müftülüğü’ne tahsis
edilmişti daha sonra da İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Diyanet de
önemli bir durumdur ve bununla ilgili de
gerekli çalışmaları başlatıyorum. Müftülüğümüze de güzel bir yer bulacağız”
ifadelerini kullandı.
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“

Bir Sınıf Donat
Adını Yaşat’’
projemizde
18 Ocak’tan
bugüne kadar
9 farklı okulda
34 sınıf, Anadolu
Liselerimizde
standart öğrenci
sınıf mevcudu
34 olduğu için
38 sınıf, 25 sınıf
da devletimiz
tarafından
donatıldı

“

EĞİTİM
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Hayat
Paylaştıkça
Güzel

Fatma ESEN
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir
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Her yılın Mart ve Nisan ayları benim ve
meslektaşlarımın en yoğun olduğu dönemlerdendir. Dönemlerdendir diyorum
çünkü artık hemen hemen her ay yoğunuz :) Bilindiği gibi Mart ayının 25’ine kadar
Gelir Vergimizi , nisan ayının 25’ine kadar
ise Kurumlar Vergimizi beyan etmekteyiz.
Malum Nisan ayındayız ve Şubat ayında
verdiğimiz Geçici Vergi Beyannamemiz
ile karımız netleşmişti, sıra geldi Kurumlar Vergimizi beyan etmeye. Bir çoğumuz
yüksek çıkan vergilerimizi düşürebilmek
için yollar ararız. Bazılarımızda tamam
vergimi ödüyorum ama ben bu vergilerin
nerelere gittiğini görmek istiyorum diye
düşünürüz. Hem karımızı doğru beyan
edip hem de ödeyeceğimiz vergimizi düşürmek, en azından bazı vergilerinde kendi elimizle nerelere gittiğini görmek tabiî
ki mümkün. KVK ‘nun 10. Maddesi Kurumlar Vergisinin matrahından ayrıca indireceğimiz giderlerimizin detayını bize anlatır. Tüm maddeleri sıralayarak sizlere Mali
Müşavirinizin görevini yüklemek yerine
sıkça rastladığımız maddeleri sıralayalım.
Cebimizi hafifletirken aynı zamanda ruhumuzu doyuralım diye düşünüyorum
:) Başlığım ile ilgili olarak BAĞIŞ VE YARDIMLARA değinmek istiyorum. Yukarıda
belirttiğim madde de geçen indirimlerden
bazıları şöyle;
1. 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile

17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında
yapılan sponsorluk harcamalarının
sözü edilen kanunlar uyarınca tespit
edilen amatör spor dalları için tamamı,
profesyonel spor dalları için % 50’si,
2. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere
ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu
yararına çalışan dernekler ile bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde
bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum
kazancının % 5’ine kadar olan kısmı,
3. 2 nolu maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul,
sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci
yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin
izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri
Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve
Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya
bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara
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yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yapılan her türlü
nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,
4. Kültürel çalışmalar için yapılan bağışların tamamı,
5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve
nakdî bağışların tamamı,
6. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay
Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan
nakdi bağış veya yardımların tamamı.
Ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/2 inci Maddesinde, “Bağış ve
yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu
oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut
değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.” hükmüne yer vererek bu noktaya da açıklık getirilmiştir.
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Kamu yararına çalışan derneklere izin
almadan yardım toplayabilme kolaylığı
sağlanmıştır.
2860 sayılı Yardım Toplam Kanununun
6.Maddesi “Madde 6– Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım
toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir.
İzin alınmadan girişilen yardım toplama
faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal
menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.”
Hükmüne amir olup maddede belirtildiği
üzere kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan dernekler, Bakanlar Kurulu
kararı olması şartıyla izin almadan yardım
toplayabileceklerdir.
İçişleri Bakanlığının önerisi ve Bakanlar
Kurulunun kabul kararı ile İzin almadan
yardım toplama yetkisi verilen başlıca
dernek ve vakıfların isimlerini sıralayacak
olursak ;

1.

LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI ANKARA
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI)

2.

(UNICEF) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU TÜRKİYE
MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ

3.

TEMA TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL
VARLIKLARI KORUMA VAKFI

4.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI

5.

TÜRK HAVA KURUMU

6.

TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ

7.

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

8.

EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR DERNEĞİ

9.

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ

10. TÜRK EĞİTİM VAKFI
11. TÜRKİYE DİYANET VAKFI
12. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
13. ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

www.cerkezkoytso.org.tr
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Endüstri 4.0, Üretim ve IoT
(Nesnelerin İnterneti) Volkan ALKILIÇ

Volkan ALKILIÇ
Yazılım Uzmanı
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Endüstriyel IoT (Nesnelerin İnterneti), endüstriyi temelde yeniden
yapılandıran kapsamlı bir değişiklik
gibi düşünülebilir, hatta bir sonraki
sanayi devrimi olduğu söyleniyor.
Bu devrim genellikle, mekanizasyon
(1800’lü yıllarda buhar motorları),
seri üretim (1900’lerin başında elektrikli üretim ) ve otomasyon (1900’lü
yılların sonlarında bilgisayarlar tarafından yönetilen üretim) olarak
bilinen önceki üç endüstriyel devrimi
izlemektedir. Dördüncü endüstriyel
devrim olarak (Endüstri 4.0), donanım ve yazılımların internet veya diğer ağ teknolojileri vasıtasıyla imalat
süreçlerini izlediği, analiz ettiği ve yönettiği bir yaklaşım getiriyor.
Endüstri 4.0 Almanya’daki üniversiteler, şirketler, işçi sendikaları ve
hükümet organları koalisyonu tarafından kabul edilen bir terimdir. Bu
“Endüstri 4.0” inisiyatifi, ülkenin imalatın geleceği vizyonunu temsil ediyor, sadece Almanya’da değil, aynı
zamanda dünya çapında. Bu ortak
girişimin amacı, “akıllı fabrika” teknolojisi geliştiricisi olarak ülkeyi lider konumda tutmaktır. Bu girişim, ayrıntılı
bir kavramsal çerçeve, belirli hedef ve

kilometre taşları ile açık bir strateji ve
özel ve kamusal kaynaklardan sağlanan büyük finansmanları kapsamaktadır. Bu gelişmiş imalatları teşvik etmek için bir araya gelen kamusal ve
özel politika modelidir. Almanya’daki
Siemens pazarlama başkan yardımcısı Bernd Heuchemer, Endüstri 4.0’ın
amacının “fiziksel, sanal, BT ve siber
sistem dünyasının özelliklerini birleştirerek yeni bir ürün yaratmaya
yardımcı olması nedeniyle endüstrinin yeniden şekillendirilmesini aktif
olarak sürdürmek” olduğunu belirtmektedir.
Endüstri 4.0’ı ilerideki kapsamlı değişimlere yönelik daha geniş ve daha
genel referans olarak kullanacağız.
Endüstriyel IoT ve Endüstri 4.0’ın
esas neden sonuç ilişkisine sahip olduğunu söylemek yerinde olur. Yani
Endüstriyel IoT dördüncü endüstriyel devrimin temelini oluşturacak ve
dördüncü sanayi devrimine neden
olacaktır. Fakat pratik bir mesele olarak bu bekleyen devrim evrimsel bir
biçimde ortaya çıkacaktır. Şirketler
adım adım, aşamalı olarak uygulayacaklardır. İlk adım neyi içerdiğine ilişkin bir anlayış kazanmaktır.
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Temel standartlar önemlidir
Üretim ekipmanını Web tabanlı bir ağa
bağlayabilme ve bu bağlantılardan
önemli bir değer elde edebilme becerisi
her zamankinden daha pratik ve çekici.
Her ne kadar bu gelişmenin ilk aşamalarındaysak da pek çok çalışma var. Örneğin MTConnect gibi iyi geliştirilmiş standartlar tipik bir imalat alanındaki çeşitli
üretim ekipmanlarının bağlantısını sağlamakta. MTConnect, yazılım uygulamaları tarafından yorumlanabilen ortak bir
dilde sözcük dağarcığı ve belirli bir kelime grubu sunar. Aynı şekilde bu standart, doğal olarak ağ dostu olan standart İnternet teknolojisi (HTTP, TCP / IP,
XML ve Ethernet) üzerine kurulmuştur.
MTConnect, Endüstriyel IoT ile uyumlu
sistemler için kritik olan ana özellikleri
sağladığı için de önemlidir. Bu sistemler
açık yazılım mimarisi, açık protokoller ve
açık veri modellerini içermelidir. Aksi takdirde, tescilli unsurlar Endüstriyel IoT’de
çalışan uygulamaların kullanıcıları ve geliştiricileri için engel oluşturacaktır.
MTConnect imalat ekipmanlarının bir
veri toplama ağına bağlanmasını kolaylaştırırken, OPC-UA gibi standartlar fabrika çapında veri iletişimi için gereken
birlikte çalışabilirliği sağlıyor. OPC-UA
“birleşik mimari süreç kontrolü için nesne bağlama ve katıştırma” anlamına gelmektedir. Bununla birlikte otomasyon
sistemlerinin birbiriyle uyumlu olmasını
sağlayan açık ve tescilli olmayan özellikler kümesi olarak açıklanabilir.
OPC-UA büyük bir fabrikada “otomasyon adaları” sorunu için bir çözüm sağlar. Fabrikaların sıklıkla çeşitli otomatik
üretim süreçlerine sahip olmaları nedeniyle, bu sistemler daha yüksek seviye
fabrika çapında bir kontrol sistemi ile iletişim kurabilmelidir. OPC-UA çeşitli otomatik sistemleri fabrikanın geri kalanına
bağlayan veri hattına köprüler kurmak
için gerekli mimari sağlar. Bu veri hattı internete bağlanabildiğinden endüstriyel IoT’yi topluca oluşturan bağlantılardan biridir.

Daha iyi, daha hızlı ve daha
yerinde karar alabilme
Endüstriyel IoT çözümlerini uygulayan
üreticilerin daha iyi kararlar alabilmesi mümkün olacaktır. Cihazlar birbirine
bağlı olduğunda ürettikleri veriler kişilerin tam zamanında ve etkili seçimler yapabilmesi için kullanabilecekleri bilgileri
oluşturan yazılım uygulamalarına akar.
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Bu kararların sonuçlarını daha iyi anlayarak, karar vericiler stratejik hedeflere
ulaşabilir veya performans karşılaştırması yapabilir. Kararlar teori veya varsayımdan ziyade, bilgiye ve bilgeliğe dayandırılacaktır. Daha iyi kararlar daha az
hata ve daha az israf demektir.
Böyle akıllı bir fabrikada yöneticilerin bir
imalat sisteminin her unsurunun optimum seviyede çalıştığını tespit etmeleri mümkün olacaktır. Örneğin kesme
hızları ve beslemeler gibi parametreleri,
operatör tecrübesi, kesici takım üreticisi, makine üreticisi ve son kullanıcıların
taleplerine göre en etkili ayarları uygulayabilecektir. Verimliliği en üst düzeye
çıkarmak enerji tüketimini en aza indirmek ve güvenliği artırmak için bu ayarlara yönelik gerçek zamanlı güncellemeler
hemen otomatik olarak uygulanacaktır.
Programcılar için kütüphaneler ve araç
seçenekleri buna göre güncellenecektir.
Endüstriyel IoT / Endüstri 4.0 uygulamasındaki her adımın etkilediği kararlar
açısından değerlendirilmelidir. Her adımı
daha iyi kararlar almak, önceliği belirlemek ve bunları ekonomik olarak gerçeğe
dönüştürmek için temel oluşturmalıdır.
İnsanın güçlendirilmesi esastır
Endüstriyel IoT ve Endüstri 4.0’ın belki
de en olumlu ve en cesur yönü bireyin
imalatta aktif ve etkin bir rol oynamaya devam edeceğini ortaya koymasıdır.
Sanılanın aksine aslında bu rolün önemi ve etkisi artacaktır. İşgücü, eğitim ve
geliştirme yolları önemlidir çünkü imalat sektöründeki neredeyse her mesleğin görev ve sorumlulukları etkilenecektir. Herkesin işi değişecek, çünkü iş akışı
değişecektir.
Endüstriyel IoT, üretim alanındaki aygıtlar ve algılayıcılar için veri toplarken
analiz ederken ve yönetmekte kullanılan
bir yazılım üzerine kurulu olmasına rağmen, bir üretim sistemindeki verilerin en
önemli kaynakları ve tüketicileri insandır.
İnsanların veri-bilgi-karar-eylem döngüsünde tutulması büyük önem taşıyor.
Çünkü operatörler, programcılar, bakım
mühendisleri, üretim denetmenleri ve
ön büro işletme görevlileri gibi çalışanlar
her daim bu sistemler ile entegre çalışacaktır.

Siber güvenlik önemli bir
konudur
Güvenlik uzmanlarına göre Endüstriyel
IoT’ye yönelik siber tehditler gerçektir,
globaldir ve büyümektedir. Tehditler
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arasında ticaret sırları, fikri mülkiyet
hırsızlığı, verilerde düşmanca değişiklikler ve süreç denetiminin aksaması veya
bozulması yer alıyor. İmalat tesisleri Endüstriyel IoT’nin bir parçası haline gelmek için verilerini, sistemlerini ve ağlarını her adımda korumayı düşünmelidirler.
Makineleri bir ağa veya bulut tabanlı bir uygulamaya bağlamak genellikle
göz ardı edilen bir takım güvenlik açıklarını ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bir
CNC’ye kurulan ağ bağlantıları dışa doğru iletişime izin verirken yetkisiz erişimi
engellemek için bir güvenlik duvarı gerektirebilir. Makine verileri özellikle hassastır çünkü ürün tasarımı hakkında kritik bilgiler içerir. Örneğin ölçüm probları
için CNC takım yolu ve muayene rutinleri
amaçlanan bileşenlerin boyutlarını ve
özelliklerini temsil eder ve böylece bilgisayar korsanlarının cazip bir hedefidir.
İmalat şirketlerine akıllı ve bağlı fabrikayı
oluştururken bu tehditleri en aza indirgemek için gerekli korumayı sağlayacak
nitelikte çözüm ortakları ile çalışmalarını
tavsiye ederiz.

(Nesnelerin İnterneti) Volkan ALKILIÇ

Endüstri 4.0, Üretim ve IoT

Yeni nesil sensörler ve
cihazlar
Sensörler bir cihazın fiziksel özelliklerini
veya koşullarını algılar ve ölçer. Açma /
kapama durumları, amper çizimi, sıcaklık, basınç, titreşim seviyeleri ve sarf
malzemelerinin miktarı sensörlerin algılayabileceği “semptomların” örnekleridir. “Akıllı sensörler” diğer işlevleri de
yerine getirir. Analog okumaları dijital
bir formata dönüştürebilirler; Bu verileri
işleyebilir veya analiz edebilir (ve hatta
hesaplamalar yapıp tepki gösterecek
şekilde programlanabilir); Ve bu verileri
iletebilir veya bir yazılım uygulamasında
kullanmak üzere bir ağ üzerinden toplanmasını sağlayabilir.

Ocak
Şubat
Mart
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Sensör iletişiminin yeri ve işlevi değişebilir. Bazı kurulumlarda sensörün “kendi
başına düşün” olması en iyisidir. Bazı
durumlarda sensörlerin ve merkezi bir
veri analizörünün birlikte çalıştığı “grup
düşünceli” bir yaklaşım olacaktır. Bu ikisinin bir karışımı da düşünülebilir.
Sensörler önemli değişiklikler hakkında
bilgi sağlar. Öncelik sensörleri bileşen
hayat döngüsüne etki eden değişiklikleri otomatik olarak algılayabilecekleri
yere koymaktır. Bu bilgi yaklaşmakta
olan arızalar hakkında uyarılar sunacak

ve beklenmedik arıza sürelerini çok nadir bir olay haline getirecektir. Sensörler algılama, müdahale ve önlemenin
anahtarıdır.

Sonuç
Düşük maliyetli doğru ve birbirine bağlı sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte
otomatikleştirilmiş fabrikalar giderek
daha verimli hale gelecektir. Montaj hatları yakında kendilerini teşhis etmek ve
onarmak için IoT’ye başvuracaktır. Kesiciler, ekler ve matkap ucu gibi bozulabilir
takımlar aşındığında, ekipman sadece
takımın kendisini değiştirmekle kalmayacak aynı zamanda yeni malzeme sipariş etmek için ağ üzerinden tedarikçisine
bağlanacaktır.
Yarın makinelerin kendileri parça tedarikçileriyle yedek parça sipariş etmek
için IoT aracılığıyla kesinlikle iletişim kuracaktır.
•• Bu daha az kayıp zaman demektir.
•• Daha iyi varlık kullanımı demektir.
•• Toplam sahip olma maliyetini düşürür.
•• Daha odaklı ve verimli işgücü sağlar.
•• Daha doğru ve uygulanabilir performans metrikleri oluşturur.
•• Daha odaklı harcamalar sağlar.
•• Proaktif parça değiştirme ve onarımları mümkün kılar.
•• Ve nihayetinde eğer doğru planlanırsa daha iyi bir sonuç ve karlılık sağlar.
IoT, makine öğrenimi, robotik ve ileri analizden yararlanan fabrikalar verimlilik ve
çıktıda daha da nefes kesen kazançlar
gerçekleştirecektir.
Örnek vermeye değer böyle bir çalışma
IBM’in IoT ve Analytics gruplarının petrol
üreticisi Santos’a yıllık 7,6 milyon ABD
doları tasaruuf sağlayan IoT sistemini
kurmasıdır.
Otomatik makineler ve akıllı imalat tesisleri gelişmeye devam ederken bu devrim
toplum üzerinde daha büyük bir etkiye
sahip olacaktır. Hayatı kolaylaştırmanın
yanı sıra kesinlikle ekonomik faydalar
sağlayacaktır. Gözlerimizin önümüzdeki
IoT ve Endüstri 4.0 devrimine dikkatle
odaklanmamız akıllıca olacaktır.

https://www.volsoft.com.tr/uretimiot-nesnelerin-interneti
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FERKOM açıkhava reklamcılığı ve bilgisayar firması sahibi Kenan Aşer

Sadece para kazanma fikriyle yola çıkan firmalar hedeflerine ulaşamazlar. Biz en iyisi olmak için yola çıktık. 1999 yılında şahıs firması
olarak reklam ve bilgisayar alanında hizmet vermeye başladık.
O yıllarda Kapaklı’nın ilk ve tek
açıkhava reklamcılığı ve bilgisayar
firmasıydık. Daha sonraki yıllarda
bölgenin hızla gelişme göstermesi,
bizim de bu alanda faaliyet gösteren ender firmalardan oluşumuz
bizi reklam sektörüne ağırlık vermeye yönlendirdi. Teknolojik alt
yapımızın olması ve sevgili babam
Mustafa Aşer ’in sanata ve resme
olan ilgisi ile keyifle ilerleye bileceğimiz bu sektörde istediğimiz hedefe
doğru yürümeye başladık.

Müşteri ihtiyaçları arttıkça
Günümüzde gelişen pazar, artan rekabet, müşteri ihtiyaçları arttıkça reklam
sektörüne olan ihtiyaç da bir o kadar
artmaktadır. Firmalar yaşayabilme-

leri için kendilerini her zaman müşterilerine hatırlatmalı ve farkını ortaya
koyacak ürünlerini tanıtmak için farklı
reklam mecraları kullanmaktadır. Bu
sayede müşterilerine ulaşarak satışlarını arttırmak istemektedir. Zamanın
değerli olduğu günümüzde reklam verenler, reklamların dönüşlerini bir an
önce almak ister. Bu ihtiyacın artması
teknolojinin de katkısıyla firmaların
farklı mecralara yönelmesini sağladı.
Eskiden sadece gazete, dergi, radyo gibi reklamları var iken günümüzde bunlar internet, sosyal medya ve
açıkhava reklamcılığı gibi etkili reklam
araçları da dâhil oldu. Açıkhava reklamcılığı dediğimizde bina duvar giydirmeleri, billboard, raket, durak reklamları, araç giydirmeleri, üç boyutlu
kutu harf led tabelaları, ATM Kabinleri,
branda afişler, çeşitli kent mobilyaları gibi reklamınızı geniş kitlelere sunan bir sektör haline geldi. Türkiye’de

“

Eğitim şekli
değişti, ulaşım
şekli değişti,
bununla birlikte
ticaretin de şekli
değişti. Dünya
4. Nesil Sanayi
Devriminden
bahsederken
bizler de bu
gibi teknolojik
gelişmeleri
yakından takip
etmekteyiz

“

En iyisi olmak için yola çıktık

www.cerkezkoytso.org.tr
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Müşterimiz bizim için
değerlidir
Her müşteri bizim için değerlidir onlara
da zaman ayırıp ihtiyaçlarını anlamalıyız. Ve işi müşterimize beğendirmeliyiz.
Bunları yaptığımızda sıra işin montaj
ve uygulamasına geliyor. Yerin durumuna göre montajlar bazen sanıldığı
gibi kolay olmuyor. Hava şartları, çevre faktörleri gibi faktörler montajların
tahmin edilenden biraz ertelenmesine
sebep verebiliyor. Ama işini bilen ve seven ekip ile çalıştığımız için bu zorlukların öncesinden tedbirlerini alıp zaman
planlamasını bu riskleri de göz önüne
alarak gerçekleştirip müşterimizi memnun etmeye gayret ediyoruz.

Kenan Aşer

Yönetim Kurulu Başkanı
Fercom Reklam

açıkhava reklamcılığı eskiden bireysel
yetenekli insanların fırça ile yaptığı bir
meslek iken günümüzde teknolojinin de
gelişmesiyle hızla yayılmaktadır.

“

Gelişen dünyada
artan ihtiyaçlar ile
birlikte zorlaşan
ticaret bir yönden
de teknoloji
sayesinde aslında
şekil değiştiriyor

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Zamanla yarışıyoruz
Fercom Reklam olarak biz müşterilerimizin marka değerini arttırıyoruz işletmelerin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve
doğru işi sunmak için çalışıyoruz, etkili
ve kazandıran reklam için işletmelerin
kurumsal gücünü doğru yansıtmalarını
sağlayarak ülkemizin iş gücüne ve ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bunun
yanında sektörümüzün bazı zorlukları
da var. Mesela zamanla yarışıyoruz; işimizi hızlı yapmalıyız fakat güzel ve farklı
olmalı, dikkat çekmeli, sade olmalı bizim
bunları yapabilmemiz için zamana da
ihtiyacımız var işte bu dengeyi kurmalıyız.

Gelişen dünyada artan ihtiyaçlar ile birlikte zorlaşan ticaret bir yönden de teknoloji sayesinde aslında şekil değiştiriyor. Değişen teknolojiye işletmelerimizi
uyumlu hale getirmeliyiz rekabetimizi
güçlendirmek için bunu yapmalıyız. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu günümüzde ise bilgiye ulaşmak daha kolay
hale geldi. Eğitim şekli değişti, ulaşım
şekli değişti, bununla birlikte ticaretin
de şeklide değişti. Dünya 4. Nesil Sanayi Devriminden bahsederken bizler de
bu gibi teknolojik gelişmeleri yakından
takip etmekteyiz.
Başka sektörlerdeki gelişmeleri de işletmemize uygulayıp rakip firmalarımızın
her zaman önünde olmayı hedefliyoruz. İşletmenin faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan veriler çok değerlidir. Daha
basit bir ifadeyle işletmede neler olduğunu ve işletmenin nereye gittiğini
bilmezseniz, firmayı istediğimiz yere
ulaştıramazsınız. Bunun için her şeyden önce firmanızda meydana gelen ve
ortaya çıkan bütün sonuçları ölçebilecek altyapınızın olması gerekmektedir.

Teknolojik bakış açısı
getirdik
FERCOM Reklam olarak kendi bünyemizde İşletmemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2007’den beri açık hava reklam
sektörü için Türkiye’nin ilk kurumsal
kaynak planlama yazılımını geliştirerek
sektörümüze teknolojik bir bakış açısı
getirdik. İşletmemizde geliştirdiğimiz
yazılım sayesinde firmamız muhasebe,
üretim planlama, kalite, teklif, operasyon durumları, sevk durumları, personel performansları gibi verileri değer-

lendirerek daha doğru sonuca ulaşmış
oluyoruz. Bir yandan da müşterilerimiz
işlerinin durumlarını cep telefonları ile
takip ederek daha hızlı ve detaylı cevap
alıyorlar.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
e-ticaret pazarı hızla büyüyor firmamız
da bu fırsatı değerlendirerek 2013 yılında www.dekorsevgisi.com isimli marka
ile e-ticaret pazarın da yerini aldı.
Bu sayede yeni müşterilere ulaşarak
dekorasyon sektöründe de marka olma
yolunda hızla ilerlemekte
rekabetin yoğun yaşandığı e-ticaret
mağazamızda kendi bünyemizde ürettiğimiz yaklaşık 6000 çeşit kadar dekoratif ürünümüz mevcuttur yeni ve farklı
ürünler de ekleyerek çeşitlerimizi arttırmaya devam ediyoruz.
Bunun yanında 2014 yılında www.levhaburada.com isimli e-ticaret sitemizi
açtık bu sitemizde ise çeşitli iş sağlığı güvenliği levhaları, özel panolar, acil
çıkış armatürleri, plexi akrilik ürünler
gibi işletmelerin ihtiyacını karşılıyoruz.
Bilindiği gibi sanal satış mağazalarında
en ufak olumsuzluklar marka değerini
ve güvenilirliğini sarsmaktadır. Kaliteli
hizmet ve zamanında teslimat e-ticaret
mağazacılığında çok önemlidir. Olumsuz
durumlar oluşmaması için müşterilerimizin yorumlarını ve değerlendirme-

lerini sonuçsuz bırakmamaya dikkat
ediyoruz. Her zaman bir çözüm üretmeye ve müşteri memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.
E-ticaret sitemizde yapılan her olumlu
dönüşün markamıza değer kattığının
bilincindeyiz.
İşletmemiz 2016 yılında ( ISO 9001-TÜVNORD) kalite belgesini aldı verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmak
için sürekli çalışmaktayız sonuç odaklı
hedefler koyarak kalite yönetim sistemini verimli şekilde işletmemizde uygulamaktayız. İşletmemizin vizyonu sektöründe dünya ile rekabet edebilecek,
standartların üzerinde, fark yaratan ve
tercih edilen bir firma olmaktır bu hedefe doğru ilerlemek için gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Çerkezköy TSO çok başarılı
Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odamızda verilen hizmetleri çok faydalı buluyorum yapılan eğitim ve etkinliklere
zaman buldukça katılmaya çalışmaktayım. Yönetim çok başarılı bölgemizin
ihtiyaçlarını çok iyi gözlemliyorlar. Her
zaman çözüm odaklı güler yüzlü çalışan
personeli ile çok uyumlu bir ekip olmuş
Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası gibi
iyi hizmet veren odalar oldukça bizlerde
ülkemizin ekonomisine daha çok fayda
sağlayarak dünyanın sayılı ekonomileri
arasına gireceğimize inanıyorum.
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“

Kapaklı’nın ilk
ve tek açıkhava
reklamcılığı
ve bilgisayar
firmasıydık.
Bölgenin
hızla gelişme
göstermesi, bizim
de bu alanda
faaliyet gösteren
ender firmalardan
oluşumuz bizi
reklam sektörüne
ağırlık vermeye
yönlendirdi.

“
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Ekonomist Prof. Cem Kılıç
işverenlere konuştu
Gözümüz
Kayıt Dışı
Ekonominin
Üzerinde

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy TSO’nun Trakya Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yürütülen etkinliklerinden “Kayıtlı Çalışıyorum” projesi kapsamında, Sosyal
Güvenlik Uzmanı, NTV ekonomi yorumcusu, gazeteci yazar, Prof. Dr.
Cem Kılıç kayıt dışı istihdamın önemi ve işverenlere yönelik teşvikler
konulu konferans verdi.
Çerkezköy TSO’nun Trakya Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yürütülen
etkinliklerinden “Kayıtlı Çalışıyorum” projesi kapsamında, Sosyal
Güvenlik Uzmanı, NTV ekonomi yo-

rumcusu, gazeteci yazar, Prof. Dr.
Cem Kılıç kayıt dışı istihdamın önemi
ve işverenlere yönelik teşvikler konulu konferans verdi.
Türkiye’deki işsizlik oranları ve kayıt
dışı istihdamı anlatan Prof. Dr. Cem
Kılıç Türkiye’de 2016 yılı sonu ile
yüzde 34.6 kayıt dışı istihdamın var
olduğunu kaydetti.
Cem Kılıç, Türkiye işgücü piyasasının temel sorun alanlarına dikkat
çektiği konuşmasında “Türkiye işgücü piyasasının temel sorunları
‘yapısal’ izler taşıyor. İşgücü piyasasında Türkiye’de kent-kır ayrımı çok
belirgindir. Kentsel alanda istihdamın karakteristiği: “Nitelik ve beceri
uyumsuzluğu” olarak nitelendiriliyor. Kadınların işgücüne katılım ve
istihdam oranları çok düşük seviyede, atıl istihdam hala yüksek düzeyde ve genç işsizliği yetişkin işsizliğin

SEMİNER
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Cem Kılıç Kimdir?
Prof. Dr. Cem Kılıç, sosyal güvenlik konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından olup, Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve NTV’de ekonomi
yorumculuğu yapmaktadır. “Güncel Ekonomik Gelişmeler, Kayıtlı İstihdam
ve İstihdam Teşvikleri” başlıklı etkinlikte Prof. Kılıç, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirecek, ayrıca kayıtlı istihdam ve işverenlerin faydalanabileceği sigorta prim teşvikleri hakkında katılımcıları bilgilendirecektir.
Tüm konferanslar aynı içeriğe sahip olup yer ve takvim açısından uygun
görülen konferansa katılım sağlanması mümkündür.
Kayıt dışı istihdam sağlayan işverenlerin ne gibi sonuçlar ile karşılaşabileceği hakkında da konuşan Prof. Dr.
Cem Kılıç; “Yapılacak denetimler ve
tespitler sonucu yüksek tutarlarda
idari para cezasıyla karşılaşma veya
işyerinin kapatılması riski vardır. Ayrıca işverenler işyerinde yaşanacak
iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere mesuliyet
doğururken, ciddi anlamda idari ve
adli yaptırımlar ile karşılaşabilirler.
Piyasada haksız rekabete neden
olabilir ve piyasanın zeminini bozabilirler” diye konuştu.

“

Prof. Dr. Cem Kılıç,
Türkiye’de kayıt
dışı istihdam
oranının yüzde
34.6 olduğuna
dikkat çekti

“

iki katı seviyesinde” dedi.
Akademisyen, yazar ve Ekonomi
yorumcusu Prof. Dr. Cem Kılıç, Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının
yüzde 34.6 olduğuna dikkat çektiği
konuşmasında “Türkiye’deki mevcut istihdam rakamlarına göre her 3
kişiden 1’i kayıt dışı istihdam olarak
çalışmakta. Bu rakam içinde özellikle
kadın ve gençler yer almakta. Ayrıca
eğitim düzeyi düşük kişilerin kayıt
dışı istihdam içinde yer alma olasılığı
yüksek. Sosyal yardım alanlar kayıt
dışı olarak çalışmayı ek gelir olarak
görüyor ve bu alanda kendilerine
yer arıyorlar. Kayıt dışı istihdamın
tercih edildiği en yaygın sektör ise
tarım.” ifadelerine yer verdi.

Cem Kılıç’ın anlatımları katılımcıların
soru-cevap kısmı ile sona erdi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Genç ve kaliteli öğretmen
kadromuz ile Kapaklı’nın ilk
özel okulu olmanın
gururunu yaşıyoruz
Özel Başakşehir Koleji
İsmetpaşa Mahallesi, 40. Sokak,
No:6, 59510 Kapaklı/TEKİRDAĞ
0(541) 717 20 60 0 (282) 717 20 60
info@basaksehirkoleji.com.tr

Ocak
Şubat
Mart

2017

Anaokulumuz
Çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi,
Doğa ve dünya ile bağlantılı olmalarını, evlerindeki sıcaklık ve güven
duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi
mutlu olmalarını hedefliyoruz.
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Mustafa Dursun kimdir?

İlkokulumuz
Milli Eğitim Temel Amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizin kendine özgü
ihtiyaç ve genel özelliklerini dikkate
alarak sosyal ve akademik yönden,
kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen ve araştıran nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaokulumuz
Çocuklarımızın geleceğe emin adımlara ilerlemelerini, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarda örnek birer birey,
başarının hazzını yaşayan lider kişilik
olmalarını, aklın yanında sosyal faaliyetlerle ruhlarını da beslemelerini,
bedensel etkinliklerle kendilerini her
daim dinç hissetmelerini hedefliyoruz.

1978 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul öğrenimini Kızılırmak İlkokulu, orta ve lise öğrenimini Bafra İmam Hatip
Lisesinde tamamlamıştır. 1996 yılında Marmara
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazanmış, 2000 yılında mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılmıştır. 2008 yılında Marmara
Üniversitesi Kamu Yönetimi Mahalli İdariler ve
Yerinden Yönetim Bölümünde yüksek lisans
eğitimine dâhil olmuştur.
14 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli
kademelerinde görev almıştır. Milli Eğitim Bakanlığındaki yoğun çalışmalarının yanı sıra 2012
yılında Açı Dershanesini kurarak özel sektöre adım atmıştır. Başarılı çalışmalarıyla gerek
özel sektör, gerek devlet sektöründe saygınlık
kazanmıştır. ‘Eğitim çocuğu sevmekle başlar
‘ sözünü kendisine ilke edinerek bünyesindeki
öğrencilerine aile ortamı sıcaklığını hissettiren
Başakşehir Kolejinin temellerini 2014 yılında atmıştır.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Kozuva “Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik” hakkında bilgi verdi
“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, ÇSGB
ile TOBB’un ortaklaşa başlattığı istihdam kaynaklı “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. ”

“

Kozuva “Çalışma
Hayatında Milli
Seferberlik”
olarak başlatılan
projenin iş
dünyası açısından
da iş arayanlar
açısından da
büyük bir fırsat
olduğuna dikkat
çekti.

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva, ÇSGB ile
TOBB’un ortaklaşa başlattığı istihdam kaynaklı “Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik” projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kozuva “Çalışma
Hayatında Milli Seferberlik” olarak
başlatılan projenin iş dünyası açısından da iş arayanlar açısından da büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti.
Proje, her bir yeni eleman için bir yıla
kadar asgari ücretin İŞKUR tarafından
ödenmesi, 42 aya kadar İşveren SGK
priminin alınmaması gibi avantajlar
sunuyor.
Süleyman Kozuva projenin Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenen
iş dünyasını kazanmaya davet olduğunu işaret ederek “bu proje sayesinde dünün en çok kazananları nasıl ki
Türkiye’ye yatırım yapanlar ve istihdam sağlayanlar oldu ise yarının en

çok kazananları da bugün Türkiye’ye
yatırım yapan ve insanımıza istihdam
sağlayanlar olacaktır” dedi.

Milli Seferberlik Projesi neyi
kapsıyor?
ÇSGB ile TOBB işbirliğiyle “istihdam
seferberliği” olarak imzalanan protokolün önemine dikkat çeken Süleyman Kozuva şunları kaydetti: “Bu seferberlik kapsamında iş başı eğitimine
katılanların, 1 yıla kadar net asgari
ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası,
meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Diğer yandan
“İş başı eğitim” programına katılanların istihdam edilmeleri durumunda da,
42 aya kadar varan sürelerde asgari
ücret üzerinden SGK işveren primi de
yine İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.”

Projenin yeni iş gücünü ön planda tuttuğunu da kaydeden Süleyman Kozuva projede mesleki deneyim veya iş
tecrübesi olmayan kişilerin önce mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılıp sonra da istihdam edilebilmeleri
amacı hedeflendiğini bunun ise Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenen
iş dünyasının kazanması anlamına geleceğini söyledi.
Süleyman Kozuva “Çalışma Hayatında
Milli Seferberlik” projesiyle ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu projenin bir diğer amacı ise nitelikli
işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere, işe alacakları kişileri işyerinde
belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim
vererek onlar hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olma ve işe alma konusunda
isabetli karar verme imkânı sunacak
oluşudur. Yine bunun için herhangi
bir maliyete katlanmadıkları gibi işgücü maliyeti azaldığı için de rekabet
avantajı sağlayabiliyor olmalarıdır. Söz
konusu katılımcıları istihdam ederek
teşviklerden yararlanmaları katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi
matrahından düşme gibi imkânı yakalamalarıdır.”

Aranan şartlar ve genel
esaslar
Söz konusu programdan yararlanmak isteyenler işverenler işbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereği
en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve
İŞKUR’a kayıtlı olan işyeri olması gerekiyor. İş arayanların da işbaşı eğitim
programına katılmak için 15 yaşını doldurma, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmama, sözleşme imza
tarihi itibari ile son 3 aydır işsiz olma
ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını
taşıması gerekiyor. Tüm ortaöğretim,
yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri programa katılabiliyor. İşsizlik
ödeneği alanlar da katılımcı olabiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde uygulamaya konulan
programın esasları ise şöyle:
En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında
işverenler çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep
edebilmekte.

Programlar en az % 50 istihdam taahhüdü alınarak düzenlenmekte.
Programdan sonraki istihdam süresi;
program süresi 60 günden az olanlar
için en az 60 gün, diğer programlar
için ise en az program süresi kadar
olacak şekilde uygulanmakta.
Katılımcılara günlük 54 TL zaruri gider
ödemesi İŞKUR tarafından yapılmakta. Bu sayede program süresine bağlı olarak net asgari ücret düzeyinde
(1.404 TL) gelir elde etme imkânı sağlanmaktadır.
Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında
programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari
ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince
vergi matrahından indirilmesi imkânı
da bulunmakta.

İŞKUR’a kayıt yaptırmak
gerekiyor
İşverenlerin, iş arayanların ve öğrencilerin işbaşı eğitim programına başvurabilmesi için İŞKUR’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başvurular,
Odamız ve İŞKUR web sitesi
www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapılabilmektedir. Program konusunda
Odamızdan gerekli bilgi alınabilmekte
ve müracaatlar Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri tarafından değerlendirilmesinin ardından işbaşı eğitim programı başlatılabilmektedir. Program hakkında
www.istihdamseferberligi.net adresinden de bilgi alınabiliyor.
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“

Programa katılan
kişilere İŞ-KUR’un
yaptığı ödemeler
dışında programın
düzenlendiği
işveren tarafından
yapılan ve aylık
brüt asgari
ücretin yarısını
geçmeyen fiili
ödemelerin gelir
vergisi kanunu
gereğince vergi
matrahından
indirilmesi imkânı
da bulunmakta.

“
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Çerkezköy TSO

yemekte bir araya geldi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerine çalışanlarına ve basına yılsonu yemeği verdi. CornerPark
AVM’deki Hawthorn Suites By Wyndham Hoteldeki yemeğe Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Süleyman Kozuva,
Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker, Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile oda çalışanları ve basın mensupları katıldı.
Ocak
Şubat
Mart

2017
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Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile
oda çalışanları düzenlenen yemekte
bir araya geldi. Basın mensuplarının
da ağırlandığı yemek öncesi konuşan Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Taha Ülker, 2016 yılı içinde yaşanan
terör olaylarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Bu yaşananlar Allah’ın bizleri sınaması. El
ele vererek bu badireleri atlatacağız.
Terör ile mücadelede devletimizin ve
hükümetimizin yanındayız” dedi.
Hawthorn Suites By Wyndham Hotel’de düzenlenen yemeğe Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO
Meclis Başkanı Taha Ülker,
www.cerkezkoytso.org.tr
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Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Oda çalışanları ve basın mensupları katıldı.

“

Hawthorn Suites
By Wyndham
Hotel’de
düzenlenen
yemeğe
Çerkezköy TSO
tam kadro katıldı

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Devletimizin yanındayız
Yemek öncesi konuşan Çerkezköy
TSO Meclis Başkanı Taha Ülker,
geçtiğimiz günlerde yaşanan terör
olaylarında hayatını kaybedenlere
rahmet dileyerek, “Bu yaşananlar
Allah’ın bizleri sınaması. El ele vererek bu badireleri atlatacağız. Terör
ile mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanındayız” dedi.
Yaşanan olayların eğitim ile aşılabileceğini ifade eden Ülker, Çerkezköy
Ticaret Sanayi Odası olarak eğitime
verdikleri önemden bahsetti. Meclis Başkanı Ülker, önceki gün sosyal

bilimler lisesinin ihalesini de gerçekleştirdikleri, lisenin 2017 yılı içerisinde
tamamlanacağını ifade etti.
2016 yılı değerlendirmesi için Taha
Ülker, “Bu sene çok fazla bir şey sonuçlandıramadık belki ama büyük
adımlar attık. Özellikle Namık Kemal
Üniversitesi ile yapılan verimlilik sözleşmesi önümüzdeki sene büyük
katkısını gösterecek.” dedi.

2017 güzel geçsin
2016 yılı oda çalışmalarının değerlendirildiği yemekte 2017 yılı temennilerinde bulunuldu. Meclis Başkanı Ülker,
yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve Çerkezköy TSO olarak kendileri için hayırlı bir sene olmasını temenni ederek,
davetlilerin yeni yıllarını tebrik etti.

70
DMO, KOBİ’lere
bilgilendirme
toplantısı yaptı

“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında, KOBİ üyelerine yönelik Devlet Malzeme Ofisi Tedarikçisi olma fırsatıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Kamu kurum ve kuruluşlarına en kolay ürün satabilmenin en kolay ve güvenli yolunun DMO tedarikçisi olduğunu belirten
Akyürek, “DMO katalog sistemine girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar var.” dedi.

Aydın AKYÜREK

DMO İstanbul Bölge Müdürü

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü işbirliği ile
bölgemizde faaliyet gösteren ve
DMO’nun faaliyet konusuna giren
KOBİ üyelerine DMO tedarikçisi
olma fırsatıyla ilgili bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. KOBİ üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına en
kolay ürün satabilmenin en kolay
ve güvenli yolunun DMO tedarikçisi
olduğunu belirten Akyürek, “DMO
katalog sistemine girme koşulları
ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar var” dedi.
Akyürek, DMO’nun tüm karının hazineye aktarıldığını kaydederek,
“2016 yılında Devlet Malzeme Ofisi
25 milyon kar elde etti. Bu meblağın

11 milyonu personele maaş olarak
verildikten sonra kalan 14 milyonluk
kar devlet hazinesine aktarıldı.” diye
konuştu.
DMO katalog sistemine girilmesinin avantajlarından da söz eden
Bölge Müdürü Akyürek, “Her alım
için ihale yapmak yerine taleplerin
doğrudan sipariş edilmesi, DMO
kataloğunda bulunmanın yurt çapında firma bilinilirliğini artar. Teslim
tesellüm ve faturalama işlemlerinin
basit anlaşılabilir ve kolay olması, en
önemlisi teslimatın yapılarak faturanın DMO’ya teslimi müteakip bir
hafta içerisinde ürün bedeli firmaya
ödenir” şeklinde konuştu.
Toplantıda Bilişim Ürünleri, Büro
Makineleri, Sarf Malzemeleri, Mefruşat, Nakil Vasıtaları, Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Hastane Grubu gibi
konu başlıkları üzerinde bilgilendirmede bulunuldu.
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Çerkezköy TSO, Saray Çukuryurt Türk Ytong
İlkokuluna 3 adet projeksiyon cihazı hibe etti

Çerkezköy TSO’ya yapılan hibe için
teşekkür eden Saray İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Sıddık Aslan: “ilk ve
orta dereceli okullarda devletin verdiği
imkânlar dâhilinde kırtasiye, temizlik
ve donatım ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Ancak eğitimde daha yüksek kaliteyi yakalayabilmek için okul
yönetimlerinin yalnızca eğitim ve öğrenimle ilgilenebilmeleri için STK’ların
katkılarına da gerçekten çok ihtiyaç
vardır. Bu vesileyle bölgemizin ve ilçemizin Odası olan Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odamızın, Çukuryurt Türk
Ytong İlkokulumuzun eğitimde kaliteyi
yakalaması için önemli bir ihtiyaç olan
3 adet projeksiyon cihazını okulumuza
hibe etmesi bizleri sevindirmiştir. Sizlerin şahsında, başta Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva olmak üzere
ve Yönetim Kurulu Üyelerine, meclis

üyelerine teşekkür ediyoruz. Projeksiyonlarımızı 4 öğretmeni ve 12 dersliği
bulunan 100 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuza ileteceğiz” dedi.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin Taşdelen ve Mesut Görgün de 3 projeksiyonu hibe etme ziyareti vesilesiyle
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
yönetiminin sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiğini, eğitime
gösterilen hassasiyetin ise en önde
olduğunu ifade ederek projeksiyon
cihazlarının okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesi dileğinde bulundular.
Tekirdağ Saray Çukuryurt Türk Ytong
İlkokuluna Çerkezköy TSO tarafından
hibe edilen 3 adet projeksiyon cihazının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
ziyaretinde Saray İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Nurettin Koç da hazır bulundu

“

Çerkezköy
TSO, Tekirdağ
Saray Çukuryurt
Türk Ytong
İlkokuluna 3 adet
projeksiyon cihazı
hibe etti. Cihazlar
Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Üyeleri Metin
Taşdelen ve
Mesut Görgün
tarafından Saray
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne
teslim edildi.

“

Çerkezköy TSO, Tekirdağ Saray Çukuryurt Türk Ytong İlkokuluna 3
adet projeksiyon cihazı hibe etti. Cihazlar Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Metin Taşdelen ve Mesut Görgün
tarafından Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim
anında Saray İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü de hazır bulundu.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO Anadolu Lisesine
15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi açıldı

“

Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Anadolu
Lisesi’nde
‘’15 Temmuz
Şehitleri
Kütüphanesi’’
düzenlenen
törenle açıldı

“

Ocak
Şubat
Mart

2017

Çerkezköy TSO Anadolu Lisesi’nde dün
düzenlenen törenle 15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine
girdi. Saat 11.30’da düzenlenen törene
Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ÇTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, ÇTSO Meclis Başkanı Taha Ülker, ÇTSO Meclis
üyesi Mustafa Seçkin, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İrfan Danışmaz,
Abdullah Nayır, Yusuf Hayri, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ,
Okul Müdürü Fahrettin Kahraman, okul
öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Çerkezköy’ün En Büyük
Anadolu Lisesiyiz
İlk olarak okulun Konferans salonunda düzenlenen tören saygı duruşu
ve akabinde okunan İstiklal Marşı’nın
ardından başladı. Açılış konuşmasını

gerçekleştiren Okul Müdürü Fahrettin
Kahraman, “Okulumuz 2009 yılında
ÇTSO tarafından yaptırılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz
40 derslikli olup bin 252 öğrencisi, 79
öğretmeni ile Çerkezköy’ün en büyük
Anadolu Lisesidir” dedi.

Şehit Olarak Engellediler
Kahraman konuşmasının devamında
ise, “hatırlanacağı üzere 15 Temmuz
gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı darbe girişiminde bulundular.
Ancak aziz milletimiz bu hain darbe
girişimini, meydanları canı pahasına
doldurarak ve vatanı uğruna şehit olarak engelledi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz cesaretleri ile tarih yazdılar. Şüphe
yok ki kalplerimizdeki mümtaz yerlerini
daima muhafaza edeceklerdir.” diye konuştu. Şehitlerin fedakarlığını ölümsüzleştirmek için kütüphaneye 15 Temmuz

PROTOKOL

Şehitleri Kütüphanesi adını verdiklerini
sözlerine ekleyen Fahrettin Kahraman,
“kütüphanemizin oluşumunda bize
katkılarını esirgemeyen ÇTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, kantin işletmecimiz Necmi Yuceur
ve velimiz Sakine Turhan’a çok teşekkür ederim. Bu vesile ile Şehitlerimize
tekrardan Allahtan rahmet diliyor, kütüphanemizin vatanda, millete ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
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ceur ve veli Sakine Turhan’a, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan,
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami
Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı
Vahap Akay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Gümüş tarafından plaketleri
takdim edildi.

Katkı Sunanlara Plaketleri
Takdim Edildi
Okul Müdürü Fahrettin Kahraman’ın
konuşmasını tamamlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve
Şehitleri Anma video gösterimi sunuldu. Programın devamında ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali
Bozdağ, kantin işletmecisi Necmi Yu-

www.cerkezkoytso.org.tr
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BAŞLAMA

KONUSU

Endüstriyel Mutfak, Yiyecek, İçecek, Mobilya, Tekstil, Temizlik,
Spor, Havuz, Teknik Donanım, Bahçe Donanım

Ev Mobilyaları, Dekorasyon ve Aksesuarlar, Bebe ve Genç Odaları, Mutfak, Banyo Dolapları, Duvar ve Zemin Döşemeleri, Ofis
Mobilyaları, Döşemelik Kumaş ve Ev Tekstili Ürünleri

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

2017
Fuar İzmir-Gaziemir

Resim, Heykel, Seramik, Fotoğraf,
Resim, heykel, fotoğraf, video, kitap
Video, Kitap

Gönen 7.Tarım ve
Hayvancılık Fuarı

Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Teknolojileri

Balıkesir

İstanbul

Ankara

Tarım Teknolojileri, Traktör, Seracılık, Hayvancılık, Tohum, Fidan,
Gönen Belediyesi
Gübre, Sulama Teknolojileri, Meyvecilik, Soğutma, Havalandırma, İhtisas Fuarı Semt ve Fuar
Depolama Sistemleri,
Alanı

Hilton Convention
Center

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

İstanbul

İhtisas Fuarı

İhtisas Fuarı

İstanbul

Antalya

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Fuarı Merkezi Yeşilköy

Photo Digital
7.Uluslararası
Fotoğraf, Dijital
Fotoğraf ve Dijital Görüntüleme,
Fotoğraf ve Dijital Görüntüleme, Albüm, Reklam, Baskı ve
Görüntüleme Albüm, Albüm, Reklam, Baskı ve TeknoloTeknolojileri, Ekipmanları
Reklam, Baskı ve
jileri, Ekipmanları
Teknolojileri Ekipmanları Fuarı

Art Bosphorus-Çağdaş Sanat
Fuarı

CNR MOTO&BİS
Ankara Motosiklet,
Motosiklet, Bisiklet ve AksesuarBisiklet ve Aksesuar- ları, Malzemeleri, Doğa Sporları
ları Fuarı

Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları, Malzemeleri, Doğa Sporları

Uluslararası Tüyap Fuar ve
İhtisas Fuarı Kongre Merkezi

Yedek Parça ve Sistemler, Tamir ve Bakım Ekipmanları,
Aksesuarlar ve Tunıng, Servisler ve Araç Yıkama, IT ve Yönetim
Sistemleri

Automechanika
İstanbul

Uluslararası Otomotiv Üretim,
Dağıtım ve Tamir Fuarı

Cam Piramit
İhtisas Fuarı Sabancı Kongre ve
Fuar Merkezi

Yüksek Öğretim Veren Kurumlar, Eğitim Materyalleri

17.YÖTGEF Yüksek
Öğretim Tanıtım Gün- Eğitim
leri ve Eğitim Fuarı

Voli Fuar Hizmetleri
A.Ş.

Ekspoturk Fuarcılık
Org. Ltd. Şti

Via Fuarcılık A.Ş.

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

www.hf-turkey.com

1.Hannover Fairs
Turkey Fuarcılık A.Ş.
2.Messe Frankfurt
İstanbul Uluslararası
Fuarcılık Ltd. şti.

Renkli Fuarcılık
Ltd. Şti.

Messe Stuttgart Ares
Fuarcılık Ltd. Şti

Ariyel Fuarcılık Ltd.Şti

www.renklyfuar.com

www.aresfuarcilik.com

www.artbosphorus.
com

1.Pozitif Fuarcılık A.Ş.
www.itf-exhibitions.
2.Forum Fuarcılık ve
com
Geliştirme A.Ş.

www.agoras.com.tr

Agoras Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti.

www.ecrfuar.com.tr

www.voli.com.tr

www.ekspoturk.com

www.viafuar.com.

www.cnrexpo.com

Expodays Fuarcılık A.Ş. www.expodays.com.tr

A ve A Fuarcılık Org. ve
www.aafuarcilik.com
Tic. Ltd. Şti.

DÜZENLEYİCİ

KahramanECR Fuarcılık Ltd. Şti
maraş

Kafum KahraTekstil ve Konfeksiyon Makineleri, İplik, Dokuma, Boya, Baskı Terbiye ve Nonwoven Makineleri,Tek- Uluslararası
manmaraş Fuar
stil Kimyasalları, Laboratuar Cihazları ve Aksesuarları
İhtisas Fuarı
Yan Sanayi ve Aksesuarları
Merkezi

3.Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri,
Yan Sanayi ve Aksesuarları

Güneş Enerjisi Fotoelektrik Mamulleri ve Güneş Enerjisi Su Isıtıcı Uluslararası İstanbul Fuar
ve Ürün Teçhizatları
İhtisas Fuarı Merkezi Yeşilköy
İstanbul

İstanbul

Güneş Termal ve PV Teknolojileri

Viaport MarinaTuzla

İstanbul

İzmir

10.Uluslararası
Solarex İstanbul
Güneş Enerjisi ve
Teknolojileri Fuarı

İhtisas Fuarı

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Fuarı Merkezi Yeşilköy

İhtisas Fuarı

Ankara

ŞEHİR

İstanbul

Gemi İnşa ve Yan Sanayi, Tersane, Tersaneler, Gemi Elektrik ve Elektroniği, Kumanyacılık, Klas
Denizcilik Savunma Sanayi,
Kuruluşlar, Yazılım ve Donanım, Boya ve Ekipmanları, Gemi İnşa
Armatörlük
ve Yan Sanayi

YER

Altınpark Anfa
Uluslararası
Expo-Center Fuar
İhtisas Fuarı
Merkezi

TÜRÜ

AR-GE Türkiye / ARGE Araştırma Merkezleri, ARGE
Pullman Airtport
Yeni Teknolojiler, Üniversite, Kamu ve Özel Sektör AR-GE MerkeZirvesi ve Araştırma Merkezleri, İnovasyon Teknolojileİhtisas Fuarı Hotel Convention
zleri, Devlet AR-GE Destekleri, Yeni Teknolojiler,
Merkezleri Fuarı
Center
ri, Mühendislik, Ticarileştirme

Europort Turkey
Denizcilik Fuarı

Aymod 18.UluslarAyakkabılar, Çantalar, Kemerler,
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessilarası Ayakkabı Moda Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler
likler Ve Dergiler
Fuarı
ve Dergiler

All For Hotels- Oteller Otel, Restoran, Kafe Malzeme ve
İçin Her Şey
Ekipmanları

Modev - Uluslararası
Mobilya, Dekorasyon, Banyo
Mobilya Dekorasyon
-Mutfak Dolapları, Ev Tekstili
Fuarı 2017

FUARIN ADI

info@renklyfuar.com

info@aresfuarcilik.
com

metin.ariyel@isnet.
net.tr

kaan.oksuz@cnr.net

info@hf-turkey.com

info@agoras.com.tr

info@ecrfuar.com.tr

info@voli.com.tr

bilgi@ekspoturk.com

info@viafuar.com

kaan.oksuz@cnr.net

hakan@expodays.
com.tr

bilgi@aafuarcilik.com
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09.04.2017

16.04.2017

15.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

08.04.2017

11.04.2017

13.04.2017

09.04.2017

06.04.2017

12.04.2017

09.04.2017

06.04.2017

15.04.2017

09.04.2017

06.04.2017

11.04.2017

09.04.2017

06.04.2017

15.04.2017

09.04.2017

06.04.2017

11.04.2017

BİTİŞ

BAŞLAMA

Endüstri 4.0 Akıllı Binalar ve
Teknoloji, Mobilite, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Toplu Ulaşım, Akıllı
İstanbul Kongre
Yapılar, Akıllı Şehirler, IOT, Tekno- Binalar, Yenilenebilir Enerji Bilgi Teknolojileri, Akıllı Güvenlik,
İhtisas Fuarı
Merkezi
loji, Sürdürülebilir Enerji
Tlekominikasyon, Gayrımenkul

Fuarİzmir Gaziemir

Fuarİzmir Gaziemir

İstanbul

İzmir

www.edufairs.com.tr

Tüyap Fuar ve Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
Hizmetleri A.Ş.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
Hizmetleri A.Ş.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
Hizmetleri A.Ş.

İstanbul Fuarcılık A.Ş. www.cnrexpo.com

Tüyap Konya Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
A.Ş.

Tüyap Konya Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
A.Ş.

Tüyap Konya Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
A.Ş.

Edufairs Fuarcılık
Ltd. Şti

info@tgexpo.com

info@startfuarcilik.
com.tr

info@edufairs.net

tuyap@tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

kaan.oksuz@cnr.net

tuyapkonya@tuyap.
com.tr

tuyapkonya@tuyap.
com.tr

tuyapkonya@tuyap.
com.tr

tuyapkonya@tuyap.
com.tr

www.zumrutfuarcilik. info@zumrutfuarcilik.
com.tr
com.tr

Tüyap Konya Fuarcılık
www.tuyap.com.tr
A.Ş.

Zümrüt Fuarcılık
Tan. Org. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.

TG Ekspo Uluslararası
www.tgexpo.com
Fuarcılık A.Ş.

Start Fuarcılık ve
www.startfuarcilik.
Organizasyon Ltd. Şti. com.tr

DÜZENLEYİCİ
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Smart Future Expo

İhtisas Fuarı

İhtisas Fuarı

İzmir

Mersin

Ahşap Orman Ürünleri ve
Mobilya Tekerlekleri, Ray Sürgü Sistemleri, Menteşe, Kulp ve
Malzemeler, Mobilya Aksesuarları,
Kapı Kolları, MDF, Yonga Levha, Kereste, Ahşap Profiller, Kapı
Oturma Grubu ve Yatak Üretim
Yüzeyleri, Kimyasallar, Kenar Bantları
Malzemeleri

Yenişehir Fuar
Merkezi

İzmir

İhtisas Fuarı

Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Ağaç İşleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya İmal Makine ve
Fuarİzmir İmal Makine ve Tezgahları, Kesici Tezgahları, Presler, Toz Emme Üniteleri, Kesici Takımlar, Elektrikli İhtisas Fuarı
Gaziemir
Takımlar, El Aletleri
Mekanik El Aletleri, Ağaç Kesme Makineleri

Plastik Makineleri, Kimyasallar,
PLAST PAK Plastik ve
Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol
Ambalaj Teknolojisi
Cihazları, Hidrolik-Pnömatik, Am- Cihazları, Hidrolik-Pnömatik, Ambalaj Makineleri, Ambalaj
Makine ve Malzemelbalaj Makineleri, Ambalaj Ürünleri, Ürünleri, Baskı Teknolojileri,
eri Fuarı
Baskı Teknolojileri

İZWOOD 2017
İzmir Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri
Fuarı
İZMOB 2017
İzmir Mobilya Yan
Sanayi, Aksesuarları
Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi
Fuarı

Halı, Mobilya, Ev Tekstili,
Halı, Mobilya, Ev Tekstili, Dayanıklı Tüketim Malları, Aksesuar,
Dayanıklı Tüketim Malları, AksesuMutfak Malzemeleri
ar, Mutfak Malzemeleri

Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım, Bankalar, Emlakçılar, Finansman ve
Danışmanlık Firmaları, Mimari Market Firmaları, Devremülk,
Kooperatif, Gayrımenkul Danışmanlık

CNR İMOB Mersin
Mobilya Fuarı

Konya

Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon,
KTO Tüyap Konya
Beyaz Eşya, Ev Tekstili, Züccaciye, Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon, Beyaz Eşya, Ev Tekstili, Züccaciye, Ev Elektroniği ve Gereçleri (Mutfak, Banyo ve Seramik Özel
İhtisas Fuarı Uluslararası Fuar
Ev Elektroniği ve Gereçleri
Merkezi
(Mutfak, Banyo ve Seramik Özel Bölümü)
Bölümü)
KTO Tüyap Konya
İhtisas Fuarı Uluslararası Fuar
Merkezi

Konya

KTO Tüyap Konya
İhtisas Fuarı Uluslararası Fuar
Merkezi

Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent
Mobilyaları, Park Bahçe Düzenle- Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, İtfaiye Araçları ve Yangın meleri, İtfaiye Araçları ve Yangın Güvenliği
Güvenliği

Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım
Finansman

Konya

KTO Tüyap Konya
İhtisas Fuarı Uluslararası Fuar
Merkezi

Yapı Malzemeleri, Yapı TeknoloYapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma,
jileri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, İş ve İnşaat Makineleri, (Hırdavat ve Nalburiye
Havalandırma, İş ve İnşaat
Özel Bölümü)
Makineleri,
Konya

Uluslararası
Mardin Fuar Alanı
İhtisas Fuarı
Mardin

İstanbul

Şanlıurfa

ŞEHİR

Tarım Tarım Teknolojileri, Tohum, Gübre, Yem, Fidan, Sulama
Tarım Gıda ve Hayvancılık EndüsÜniteleri, Seracılık, İlaçlama, Hayvancılık Teknolojileri Gıda ve
trisi ve Teknolojileri
Gıda Endüstrisi

Konya Gayrimenkul
Fuarı

Konya 7.Mobilya
Dekorasyon ve İdeal
Ev Fuarı 2017

4.MAGROTEX'17
Uluslararası -Mardin
Tarım Ekipmanları
Gıda ve Hayvancılık
Fuarı
Konya İnşaat Fuarı
14.Yapı, İnşaat
Malzemeleri, İş ve
İnşaat Makineleri,
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Tesisat ve
Doğalgaz Tenolojileri
Fuarı
Konya Kent 2017
13.Yerel Yönetim
İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe
Düzenlemeleri, İtfaiye
Araçları ve Yangın
Güvenliği Fuarı

Şanlıurfa Fuar ve
Kongre Alanı

YER

İstanbul Kongre
Profesyonel Cilt Bakım ve Kozmetik Cihazları ve Ürünleri,
Merkezi ile Lütfi
Güzellik, ve Bakım, Saç, Kozmetik
Uluslararası
Profesyonel Manikür Pedikür Cihazları, Profesyonel Saç Ürünleri,
Kırdar Uluslararası
ve Parfümeri Fuarı
İhtisas Fuarı
Kuaför Ekipmanları...
Kongre ve Sergi
Saray

İhtisas Fuarı

TÜRÜ

Güzellik & Bakım
2017 28.Güzellik,
ve Bakım, Ürün ve
Ekipmanları Fuarı

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, İnşaat, Yapı, Nalburiye, Isıtma, Soğutma, Kapı, Pencere, Mutfak,
Pencere, Mutfak
Banyo, Seramik, İzolasyon, Hırdavat, İş ve İnşaat Makineleri

KONUSU

Şanlıurfa Yapı İnşaat
Dekorasyon Fuarı

FUARIN ADI

FUAR TAKVİMİ
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www.cerkezkoytso.org.tr
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MAKALE

Hedef

Ünal BOLAT
Başkanlık Danışmanı
Genel Yayın Yönetmeni

Ocak
Şubat
Mart

2017

Somali dünyadan insanlık bekliyor
Televizyonlarda insanlar fazla kilolardan kurtulma yöntemleri araştıradursun…
Somali’de insanlar açlıktan ölüyor…
Somali’de kuraklık var… İnsanlar kuruyan ağaçlar gibi birer birer açlıktan ve susuzluktan kırılıyor.
NASA denilen kuruluşun Mars’ta su aramak için 2011 yılı bütçesi tam 18.5 milyar
dolardı…
Bu kadar parayı Mars’ta su olup olmadığını anlamak için harcıyor…
Aynı dünyada, Somali’de insanların susuzluktan ölmemesi için gereken miktar ne
kadar?
1.3 milyar dolar…
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkeyi kasıp kavuran kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için “ulusal felaket” ilan ediyor.
Somali’de yaşanabilecek büyük felaketin önüne geçilebilmek için dünyadan yardım
talep ediyor. Uluslararası kamuoyunun desteğini istiyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor:
Somali’deki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya…
Bu sıkıntının giderilebilmesi için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyor.
Su olmayınca bölgede tarım olmuyor. Hayvanlar ölüyor… İnsanlar ölüyor… İnsanlık
ölüyor…
Ama öte yandan Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezince (UHİM), Somali’de yaşanan açlık ve kuraklığın esasında sömürgeden kaynaklandığı iddia ediliyor.
‘Somali’deki Açlık Kader mi, Sömürge mi?’ başlıklı hazırlanan raporda enteresan
tespitlere yer veriliyor:
Bu sonucun aslında Somali’ye yapılan sorumsuz müdahalelerin sebep olduğuna
dikkat çekiliyor. Somali’nin 10 milyon hektarlık ekilebilir arazi olduğuna dikkat çekiliyor.
Afrika’nın en uzun kıyı şeridine ve hayvancılık alanında dünyanın hemen hiçbir ülkesinde bulunmayan bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çekilerek şu iddialar dile
getiriliyor:
“Somali’nin balıklarını Uzakdoğulular, yumurtalarını ise Avrupalılar çalıyor”
Daha vahim bir iddia ise yardımlar Somali içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde yapılmıyor. İnsanlar 20 yıldır faaliyette olan ve bugün 650 bin kişilik mevcudu ile küçük
bir ülke nüfusuna yaklaşmış bulunan Dadaab Kampı’na yönlendiriliyor.
Rapora göre Dadaab Mülteci Kampı açık bir laboratuvar gibi. Kampta organ ticareti
de dâhil insanlar üzerinde tehlikeli deneylerin uygulandığı iddia ediliyor. Daha korkunç iddia ise BM’nin bu yapılanlara göz yumduğu inancının giderek kuvvetleniyor
olması.
Çözüm önerileri var mı?
Raporda Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Somali’deki tüm tarafların
katılacağı bir Somali Konferansı düzenlenmesi öneriliyor.
Somali’deki siyasi istikrarsızlığın çözümü için yapıcı adımlar atılabilmesi isteniyor.
Üretim ve kalkınma odaklı projelerin bir an önce hayata geçirilmesi öneriliyor.
Başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere, Somali’nin potansiyel değerlerinin istiladan kurtarılıp Somali halkının kullanımına açılması için yardım edilmesi
gerekiyor.
Kısaca…
Somali dünya insanından insanlık bekliyor…

YIL : 4 SAYI : 12
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Şirket kuruluşlarında büyük kolaylık
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada şirket
kuruluşu yapacak kişi ve kuruluşlar için büyük kolaylık getirildi. 6728
sayılı kanundaki düzenlemeler gereği tüzel kişi tacirin ticaret unvanını ve imzasını noter huzuruna gitmeden Çerkezköy TSO’da onaylatabilecekler.

“

Kuruluş İşlemleri Odamızda
Gerçekleşecek
Çerkezköy TSO’dan yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili şu bilgilere yer
verildi:
Değerli üyelerimizin şirket kuruluşlarında artık notere gitme zorunluluğu
kalmamıştır. Kuruluş işlemleri bundan
sonra Çerkezköy TSO’da gerçekleşecektir.
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66.
maddesi ile 6102 sayılı Kanunun 40.
maddesi değiştirilerek gerçek ve tüzel
kişi tacirin, ticaret unvanını ve bunun
altına atacağı imzayı, noter onayı şartı
aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verilebilecek
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Ayrıca 6728 sayılı Kanunun 67. maddesi ile 6102 sayılı Kanunun 212, 215, 335,
339, 345, 566, 575, 585 ve 587. maddeleri değiştirilerek şirket kuruluşunda
kurucuların şirket sözleşmesini ticaret
sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalamalarına imkân verilmiştir.
Bu kapsamda; 06.12.2016 tarih ve
29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ”
çerçevesinde kuruluş aşamasında
sözleşme ve imza beyannamesi ile ticari işletme açılışı işlemlerinde Ticaret
Sicili Müdürlüğümüze ibrazı zorunlu
olan imza beyannameler, Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce onaylanabilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

“

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, ülke çapında
ekonomik gelişmeye katkı sunmak
ve müteşebbisin önündeki prosedür
engelini en aza indirmek için yapılan
kanun değişikliklerinin memnuniyet
verici olduğunu belirterek “bu mevcut
düzenlemeyle bölgemizde ticari faaliyet göstermek isteyen kişi veya kuruluşlarımızın kuruluş aşamasında noter
onayı almalarına gerek kalmamıştır. Artık doğrudan Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterli
olmaktadır. Bu anlamda Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü mesai saatlerinde
hizmet vermektedir” dedi.

Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası’ndan
yapılan
açıklamada şirket
kuruluşu yapacak
gerçek ve tüzel
kişiler için büyük
kolaylık getirildiği
bildirildi. 6728
sayılı kanundaki
düzenlemeler
gereği tüzel kişi
tacirin ticaret
unvanını ve
imzasını noter
huzuruna
gitmeden
Çerkezköy TSO’da
onaylatabilecek

www.cerkezkoytso.org.tr
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BULMACA
Tüylü yer
örtüsü

Olgun
olmayan

Orduda

Sayı işareti

verilen yemek

Süslü cadde
kemeri

Açık saman
renkli bir
ipek kumaş

Parçalanmış,
döküntü
durumuna
gelmiş

Bir eğriden
alınan parça

Dünyanın en
uzun nehri

6

9

B.A.Emirlikleri'nin başkenti

Çadırların
konak yeri
Kadın ve
erkeğin okuduğu parça

Uygulanabilirlik,
yapılabilirlik

Benzeri
olmayan
Mikroskop
camı

Amudi

Eski dilde
Anadolu

Seyrek
karşıtı

Matematikte
bir sayı

Lokman
ruhu

Bir cins
güvercin

Değerli bir

Naz, işve

2

Asetik asidin
tuzu, saydam

Atletizmde taş, yüzük taşı
bir dal
Arnavutluk'
un başkenti

Eski dilde su
Bayramın bir
önceki günü

Gine' nin ülke

kodu

10

Birlikte iş
yapan,
hissedar,
partner

İyi ahlaklı,
terbiyeli

Otomobilde
elektrik
deposu

Uygunsuz
hareket, suç

Zambakgillerden,
soğanlı bir
çiçek

Salepgillerden bir çiçek

İkinci
derecede
olan

Yankı

Bir bağlaç

Vatanım
Sensin dizisi
başrol
oyuncusu
Bir sıvı
karışımı,
süspansiyon

Birini akla
getirerek
sözünü etme

Holmiyum'
un simgesi

Kıranlar

Asya' da bir
ülke

Mantık

Ürdün' ün
başkenti

3

İç Anadolu'
da bir il

Özel motifli
değerli bir
yün kumaş

Cet, baba

İçe doğmayla
akla gelen

Açıklık,
mesafe

Anlam,
kavram,
mefhum

Üstelik,
ayrıca

yaratıcı duygu

Adana' nın
bir ilçesi

Yaptığına
üzülen,
nadim

Ekskavatör

5

Uçurum

Olduğundan
daha acıklı Araçta ön
düzenekte
sunulan
mafsal

Kuzey
Afrika' da bir
ülke

Baryum' un
simgesi

Yere düşen
damla sesi

Boru sesi

Boşalma

Torba
biçimli bir ağ
Bir kadayıf
türü

Telli bir
Azeri çalgısı

Nemli, ıslak
Bir işle
görevli olan
kimse,
görevli

İnce dantel

Değirmen
taşını
çeviren
dolap

7

Erozyon

Yiğit,
kahraman

Düşünce,
fikir

Ne olursa
olsun

Amasya' nın
ilçesi
Germanyum'
un simgesi
'... vurup
harman
savurmak'
(Deyim)

Çatallı bir
harman
aracı

Eskişehir' in
ilçesi
Oturacak
yeri geniş
koltuk

ANAHTAR
KELİME

2017

Dâhil
Büyükbaş
hayvanı durdurma sözü

Özü sözü bir
olmama,
ikiyüzlülük

Ocak
Şubat
Mart

Ermenistan'
ın başkenti

8

Hastalığı iyi
etme

1

Büyük ve
süslü çadır,
çerge

4

Adet, sayı

Küçük tekne
kaptanı

Parkda oturulacak sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

