Sf. 11
16

Sf. 16

Sf. 23
16

25-28 Ekim 2016
Stuttgart İş Gezisi

KOBİ’lerde Verimlilik
Dönüşümü Projesi Tamam

Güle Güle
Sayın Kaymakamımız

YIL - 3 SAYI: 11 EKİM - KASIM - ARALIK 2016

Dergisi
BAŞ
SAĞ O IN
LSUN

TÜRK

İYE

Bütün
İmkânlarımızla

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Bir Başarısızlık Hikayesi
Sf. 18

9. Türkiye Ticaret ve
Sanayi Şurası

Sf. 28

Üniversite Sanayi İşbirliği
Sf.64

EĞİLMEZ

ALÜMİNYUM ALÇIPAN PROFİLLERİ LTD.ŞTİ.

Açık Levha - Sıva Köşe Profilleri

EĞİLMEZ

ALÜMİNYUM ALÇIPAN PROFİLLERİ LTD.ŞTİ.

Merkez : G.M.K.P. Mah Malkoçoğlu Cad. No: 7 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel & Fax : 0 282 726 78 56

Fabrika : 2. O.S.B. Şehit Atilla Durmuş Sok. No: 11 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Gsm
: 0533 778 61 39 - 0541 778 09 29
e-mail

: sinan-145@hotmail.com │ egilmezaluminyum@gmail.com

Birlik
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Birlik Dergisi

Dergisi

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Birlik Dergisi
Yıl: 3 | Sayı: 11
Ekim - Kasım - Aralık 2016
Yayın Türü: Üç Aylık Süreli Yayın
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Adına
İmtiyaz Sahibi

Süleyman KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat SEYMEN
Mesul Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ünal BOLAT

Başkanlık Danışmanı
Genel Yayın Yönetmeni

Murat SEYMEN
Yazı İşleri Müdürü

YAYIN KURULU

Süleyman KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa SEÇKİN
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Murat SEYMEN
ÇTSO Meclis Üyesi

Mehmet DANYELİ
ÇTSO Meclis Üyesi

ÇERKEZKÖY TSO’dan

HABERİNİZ OLSUN

Hakan GEL
ÇTSO Genel Sekreteri
Op. Dr.

Ahmet TÜRKER
İrmet Hospital

Av.

Ahmet Rahman METİN
SMMM

cerkezkoytso

Hasan İŞÇAN

Sayfa Düzeni

Meltem TACIKAYAN
Sunay ŞENSÖZ

cerkezkoytso

Basım Yeri

NARFEN MEDYA REKLAM
Ambalaj Baskı Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karaağaç Org. San. Bölgesi 15. Sokak. No : 5/1 B-24
Kapaklı / TEKİRDAĞ
Çerkezköy V.D. 629 046 7898

Yönetim Yeri ve İletişim
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Gazi Osmanpaşa Mahallesi
Fevzi Paşa CaddesNo: 5-1 59500
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
T: 0282 726 88 88 F: 0282 726 88 89
e-mail: info@cerkezkoytso.org.tr
web: www.cerkezkoytso.org.tr
Yerel ve süreli yayındır.
Dergimizde yayımlanan yazı ve makaleler, kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Makalelerin srumluluğu
yazarlarına aittir.

cerkezkoytso

www.cerkezkoytso.org.tr

YIL : 3 SAYI : 11

03

Başyazı
Devletimizin yanındayız
Değerli Üyelerimiz,
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana belki de ikinci kurtuluş savaşının verildiği bir
süreci yaşıyoruz. O yıllarda dört bir cepheden verdiğimiz mücadeleden daha büyüğünü ve zorunu şimdi vermekteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti hem içeride hem dışarıda ihanet cephelerine karşı mücadele vermekte. Herkesin bilmesini isteriz ki iş dünyası olarak bu hain saldırılara karşı kayıtsız
şartsız devletimizin ve milletimizin yanında ve emrindeyiz.
Çerkezköy TSO yönetim kurulu olarak Çerkezköy İlçe Emniyet müdürümüze yaptığımız ziyarette Odamız adına hem taziyede bulunduk hem de bu kararlılığımızı ifade
ettik.
Değerli Üyelerimiz
Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen, bizim de katıldığımız Türk -Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12. Genel Kurul toplantısında konuşan TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu, AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin dondurulması değil aksine daha fazla
geliştirilmesi gerektiğine işaret etti ve “AB’nin Türkiye’ye, Türkiye’nin de AB’ye ihtiyacı
ve bağlılıkları” vardır dedi.
Biz de Çerkezköy TSO olarak, 2015 yılında Almanya’nın Ulm Ticaret ve Sanayi Odası
ile bu vizyona uygun bir anlaşma yaptık ve bir sene içerisinde güzel organizasyonlara imza attık. Bu sayıda okuyacağınız gibi 22 Ekim 2016’da Almanya’nın Baden-Württenberg eyaletinin başkenti Stuttgart’ta gerçekleştirilen Global Connect 2016 fuarına
Odamızın koordinatörlüğünde Trakya’daki odalarımız ile katıldık.

Süleyman Kozuva
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Bir güzel adım da Odamız ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
arasında “KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolüydü ve
Sayın NKÜ Rektörü Osman Şimşek beraberindeki akademik kadronun odamıza teşrifleri ile imzalandı. Böylece şimdiye kadar söylemde kalan üniversite- sanayi işbirliği inşallah sizlerin bize verdiği güç ve destek ile Odamız tarafından gerçekleştirilmiş olacak.
İnşallah bu yaptığımız protokol ile de KOBİ’lerimizi üst sıralara taşıyacağız. Bu konuda
da emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
Değerli Üyelerimiz
2016 yılını kurs ve eğitim hizmet yılı olarak değerlendirdik ve son yaptığımız Müşterek
Komite Toplantısında, Komite Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve üyelerimizden
bu konuda aldığımız olumlu geribildirimler bizleri sevindirdi heyecanımızı artırdı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Aralık ayında Çerkezköy’den İstanbul Sultanbeyli ilçesine tayini çıkan değerli Kaymakamımız Metin Kubilay Beyefendiye yeni görevinde üstün başarılar dilerken Çerkezköy için verdiği aşk ve heyecan dolu üç yıllık hizmet için şahsım ve üyelerimiz adına
kendilerine şükranlarımızı sunuyorum.
Yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen, ümitsizliğe ve karamsarlığa asla düşmeden
yeni ümit ve beklentilerle yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, 2017 yılının ülkemize
ve 21. çağda bile insanlığın faziletini tam anlamıyla öğrenemeyen insanlığa huzur ve
mutluluk getirmesini diliyorum.
Saygılarımla.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Meclis
Başkanından

2016’yı geride bırakırken
Sevgili üyelerimiz, değerli okurlarımız,
Cumhuriyetimiz kurulduğu günden bu yana şimdiye kadar hiçbir dönemde bu derece
kuşatılmamıştı.
2016’dan 2017’ye girerken, Ülkemin geldiği durum adına çok üzüntü duyuyorum, duyuyoruz.
Ekonomik krizin üstesinden gelme mücadelesi verilirken hem ülkesinin bekasına yönelik darbe girişimleriyle, hem de artık şehirlere taşınan kalleş terör saldırılarıyla mücadele etmek; bu vahim gelişmeler sebebiyle devletin akıbetinin ne olacağın konuşulur
olması herkeste ciddi anlamda kaygı ve üzüntülere sebep olmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak böylesi bir süreçte elbette ki devletin ve güvenlik güçlerinin yanında oluyoruz ama aynı şekilde ülkenin de kavgacı olmayan, ötekileştirmekten kaçınan, birleştirici ve kucaklayıcı yönetilmesine de çok büyük ihtiyaç
vardır.
Nitekim Odamızın koordinatörlüğünde Almanya’nın Stuttgart kentine Global Connect 2016 fuarına yaptığımız ziyarette gördük ki Alman iş dünyası Türkiye’yi yatırım
yapmak, ticaret yapmak, iş ortaklıkları kurmak için çok önemli bir potansiyel olarak
görüyorlar. Ama Türkiye’deki yaşanmış ve yaşanan siyasal gelişmelerin ekonomiye
yansıyan olumsuzluklarını da aynı derecede bir risk olarak değerlendiriyorlar.
Ancak şu gerçektir ki, yargı sistemi, hukukun üstünlüğü alanlarında sıkıntılar yaşanırken istenen miktarda yabancı yatırımcı gelmesi, gelenlerin de teknoloji ve ihracat
potansiyeli getirmesi beklenemez. Yargıya itimadı yükselterek kurumlara ve kurallara
güven duyulmasını sağlamalıyız…

Taha Ülker
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

Diğer yandan Almanya’da uzun yıllar bulunmuş bir kimse olarak yakından bildiğim,
eğitimin üretime yönelik yapılandırılışını, fabrika gezilerinde sahada bilgi aldığımız yetkililerden bir daha dinleme şansı yakaladım.
Eğitimi teorikten pratiğe geçirmede Alman Milli Eğitimi ile Alman sanayiinin yıllardan
beri nasıl koordine içerisinde çalıştıklarını bir kere daha imrenerek ve ülkemin eğitim
sistemine; sanayicimin çaresizliğine iç geçirerek dinledim.
Lisede öğrenci iken fabrikada uygulamalı eğitim alan ve fabrikadaki çalıştığı günlerin
eğitimden sayıldığı bir sistem gerçekten çok sahicidir ve gerçekten meslek edindirme
amacına yöneliktir. Almanya’nın dünya markası firmaları hiç kesintiye uğramadan 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. Devletin milli amaçlara göre eğitmediği kadrolar; yıllar sonra darbe girişiminde
ve ondan öncesinde paralel yapılanma olarak da karşımıza çıkartmıştır ki ülkemizde
eğitimden, emniyete, hukuktan siyasete kadar ülkenin kaderinde belirleyici rolü olan
hemen her alanda, beyin gücü başkalarının hain emellerine hizmet edecek şekilde şekillendirilmiştir.
“Zararın neresinden dönülse kârdır” diyerek ve bana göre bir seferberliği de gelecek
nesillerimizi devletimize ve Cumhuriyetimize sadık nesiller olarak yetiştirmek için yapmak gerekmektedir. Belki geleceğe yapılacak en önemli yatırım budur. Biz iş dünyasının ve sanayicinin dünya profesyonelleriyle yarışabilmesi için lazım olan vasıflı eleman
istihdamı da bu yatırımın çekirdeğini oluşturacaktır.
Bu anlamda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın Namık Kemal Üniversitesi ile yaptığı “üniversite-sanayici” işbirliğini çok önemli bir adım ve iyi niyet olarak değerlendiriyorum.
Yine bu anlamda geçtiğimiz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak
olan 24 derslik Sosyal Bilimler Lisesini de büyük bir heyecan içerisinde beklemekte
olduğumu ifade ediyorum.
TOBB Başkanımızın “ Kazanmak istiyorsanız eğitime yatırım yapın” ifadesi son derece
anlamlıdır. Kentlere kazandırdığı okulların açılışlarında yaşadığı sevinci çok iyi biliyorum. Kendilerinden 2017 yılında Bölgemize de bir okul kazandırarak hem kendilerinin
çok sevinmesini hemde bizleri sevince boğmasını arzu ediyoruz..
Yeni yıla Aralık ayında polis ve askerlerimize yönelik hain saldırıların üzüntüsüyle girerken 2017 yılının bu tür üzüntülerin bir daha yaşanmadığı, barış ve kardeşliğin kurulduğu bir yıl olmasını diliyorum.
Saygılarımla.

SÜLEYMAN KOZUVA

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

İSMAİL AKIN

MUSTAFA SEÇKİN

MURAT SEYMEN

METİN TAŞDELEN

MESUT GÖRGÜN

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
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MECLİS ÜYELERİMİZ
TAHA ÜLKER

ASIM YAVUZARSLAN
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.

YAKO TEKSTİL
SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.

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

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis 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.

Ekim
Kasım
Aralık

AKTAŞ GÜLER

2016

Meclis Üyesi

MEHMET SAİT ERDEM
TOBB Delegesi

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

MESLEK KOMİTELERİMİZ
1. MESLEK KOMİTESİ

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

2. MESLEK KOMİTESİ

MEHMET SAİT ERDEM (Başkan)

ASIM YAVUZARSLAN (Başkan)

SATILMIŞ ARICI (Başkan Yrd.)

SAİM BUYRUK (Başkan Yrd.)

DİLAVER BURAK

RASİM BİLGEN

CANİP ETÇİOGLU

MUSTAFA GÜRDAL ADAL

SERVET ERDOGAN

YAŞAR ÇALIŞKAN

ATİLLA GÖNÜL

Reşat ÜNLÜ (Başkan)

Kadir UZ

MURAT SEYMEN

İSMAİL AKIN

6. MESLEK KOMİTESİ

Ali DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

REDVİ ÇALIŞKAN

HACI MEHMET ERDOĞAN

YIL : 3 SAYI : 11

09

Rasim BİLGEN

4. MESLEK KOMİTESİ

5. MESLEK KOMİTESİ

Ayhan ARSLAN

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

ERDOGAN FIÇICI

RAHMİ YILMAZ (Başkan)

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

HAYRETTİN ATAY

MEHMET ALTINEL

AYBEN ERDOĞAN (Başkan Yrd.)

VAHİT ÖZCAN

7. MESLEK KOMİTESİ

İLYAS YAHŞİ
EYÜP ESEN
AHMET AVCI
AYGÜN SERİN
MESUT GÖRGÜN

10. MESLEK KOMİTESİ

MUSTAFA SEÇKİN

8. MESLEK KOMİTESİ

9. MESLEK KOMİTESİ

SEBAHATTİN ÖNAL (Başkan)

MEHMET ÇETİN (Başkan)

COŞKUN CERAN (Başkan Yrd.)

RAMAZAN ARALA (Başkan Yrd.)

TAHA ÜLKER

AKTAŞ GÜLER

YASİN DURAK

İSMAİL TOMBUŞ

SİNAN SİFİL

HAKKI ESEN

ŞENER ARU
MUSTAFA ÜSTÜN

MURAT BAKIRAL
Y USUF 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

BAŞIN SAĞ OLSUN

TÜRKİYE

Vesayet savaşlarının sürdürüldüğü bölgemizde, ülkemize yönelik
girişilen her türlü terörist eylemi insanlık dışı buluyor ve bu tür
saldırıları gerçekleştiren hainleri de, terörden medet umanları da,
terörist eylemlerin destekçisi olanları da
Çerkezköy TSO ve iş dünyası olarak lanetliyoruz.
Bu hain saldırılarda ve bugüne kadar ülkemizin bekası için
verilen mücadelelerde şehit olan askerimize, polisimize, sivil
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Aziz milletimizin başı sağ olsun”

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu İlçe Emniyet
Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu, Çerkezköy
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Murat
Ogan’a yapılan taziye ziyaretine Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Seçkin ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Mesut Görgün ve Metin Taşdelen katıldı.
Ziyaret vesilesiyle duygularını dile getiren
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva şunları kaydetti:
“10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı, İstanbul
Beşiktaş’ta polis ekiplerimize yönelik kalleşçe ve terörün en çirkin haliyle yapılan iki
bombalı saldırı tüm ülkemizi yasa boğduğu
gibi iş dünyası olarak bizleri de derinden üzmüştür.
Biz Çerkezköy TSO yönetimi olarak, iş dünyası ve üyelerimiz adına bu alçak ve kalleş
saldırılar karşısında devletimizin yanında olduğumuzu, askerimizin yanında olduğumuzu
polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek
amacıyla değerli Emniyet Müdürümüzü ziyaret etmeyi ve taziyelerimizi iletmeyi düşündük.
Bu ziyaret vesilesiyle bir kere daha belirtelim
ki, iş dünyası olarak nereden gelirse gelsin
hiçbir ihanet, hiçbir saldırı, birlik beraberliğimizi ve devletimize olan inanç ve kararlılığımızı asla sarsamayacak; bütün imkânlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında

olduğumuz gerçeğini asla değiştiremeyecektir.
Bu vesileyle İlçemizin vefakâr, çalışkan ve
başarılı Emniyet Müdürümüz Sayın Murat
Ongun Beyefendinin şahsında tüm polislerimize, emniyet güçlerimize baş sağlığı
diliyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatlarını
kaybeden kahraman şehitlerimize, sivil
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı
polislerimize acil şifalar diliyoruz.”
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat
Ongun da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, devletiyle milletiyle bu
birlik ve beraberlik ruhu sürdüğü müddetçe hiçbir gücün bu ülkeye diz çöktüremeyeceğini, bu vatanı bölemeyeceğini,
kendilerini de asla yıldırmayacağını kaydetti.
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Taziye ziyaretine
Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman
Kozuva ile
beraberinde
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Mustafa Seçkin;
Yönetim Kurulu
Üyeleri Mesut
Görgün ve Metin
Taşdelen katıldı.”

“

HABER
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FUAR

Trakya İş Dünyası

Stuttgart’ta
Dünya
Profesyonelleri
ile buluştu

Ekim
Kasım
Aralık

2016

FUAR
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HABER - ANALİZ

25-28 Ekim 2016
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının koordinatörlüğünde Trakya’daki ticaret ve sanayi odaları başkan ve temsilcileri, 25-27 Ekim 2016 tarihlerinde
Stuttgart kentinde gerçekleşecek olan Global Connect 2016 fuarına katıldı.

Ziyaret
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu,
Lüleburgaz’dan katılan heyet
temsilcileri olarak günün anısına T.C. Başkonsolosumuz Sayın
Ahmet Akıntı ve T.C. Stuttgart
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi
Sayın Mehmet Ali Çolakoğlu’nu
ziyaret ettik

heyet global connect 2016 fuar ve forum merkezinde

Fuar
Çerkezköy TSO Meclis Başkanımız Sn. Taha Ülker, Ulm Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Dr. Peter Kulitz ile
fuar alanında.

Ekim
Kasım
Aralık

2016

HABER - ANALİZ
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Stuttgart İş Gezisi

Heyetimizin Ulm Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Sayın Otto Salzle ile gerçekleştirdiği
görüşmeye T.C. Stuttgart Başkonsolosumuz Sayın Ahmet Akıntı da eşlik etti

Seminer
Türkiye Ekonomi Forumu’nda
Türk heyeti arasında T.C. Stuttgart Ticaret Ataşemiz Sayın
Mehmet Ali Çolakoğlu da vardı

İş Görüşmesi
Heyetteki katılımcı 1 3 f irma,
63 ikili iş görüşmesi gerçekletirdi
Türk standında T.C. Stuttgart
Başkonsolosu ve Ticaret Ataşesi
heyetimize eşlik etti.

www.cerkezkoytso.org.tr

15

16

HABER
PROTOKOL

KOBİ’lerde
verimlilik dönüşümü
projesi tamam
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Namık Kemal Üniversitesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında “KOBİ’lerin rekabet
güçlerinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolü NKÜ Rektörü Osman Şimşek ile Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva imzaladı.
Çerkezköy TSO ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ara-

sında KOBİ’lerde verimlilik dönüşümü
projesi protokolü imzalandı.
Protokol çerçevesinde Çerkezköy TSO
bünyesindeki Sanayici KOBİ’lere NKÜ
Çorlu Mühendislik Fakültesi tarafından
danışmanlık hizmeti verilecek.

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda
Salı günü düzenlenen protokol imza töreninde Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Lokman Hakan Tecer, NKÜ Çorlu
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr.
Aysun Sağbaş; Çerkezköy TSO Meclis
Başkanı Taha Ülker, Çerkezköy Tica-

ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın ile
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyeleri
Sinan Sifil, Mesut Görgün ve Metin Taşdelen hazır bulundu.
Protokol töreni öncesi konuşan Namık
Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun
Sağbaş, 2015 yılında da protokol imzaladıklarını ve çok faydalı verim aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Bu
protokolden 12 KOBİ yararlanacak. Bu
protokol Üniversite ile Sanayinin güzel
işbirliklerinden bir tanesidir. Verimlilik
Genel Müdürlüğü Üniversitemizde ciddi projeler yapmak istiyor. Umarım bu
desteği biz alırız ve Çerkezköy TSO ile
bağlantılı firmalar alır.”
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek de
yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Üniversite- Sanayi İşbirliği hep söylemlerde kalıyor. Bir önceki protokolün
neticesinde buralara geldik. İnşallah bu

yaptığımız protokol ile de KOBİ’lerimizi
üst sıralara taşıyacağız. Amacımız sadece Üniversite’de eğitim değil, aynı
zamanda kültürel, sanatsal etkinlikler
ile birlikte sanayiye de katkı sağlamaktır. Ciddi sanayicilerin arasında olmak
bizim için avantaj. Katkı sağlayanlara
candan teşekkür ederim.”
N.K.Ü Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’in ardından Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva da yaptığı hayırlı olsun konuşmasında “Bizim projemizde
bize ne kadar önem verdiğinizi bugün
daha iyi görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje Türkiye’de
önemli yerlere gelir. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Protokol, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, NKÜ
Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail
Akın tarafından imza altına alındı.
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Protokol
çerçevesinde
Çerkezköy TSO
bünyesindeki
Sanayici
KOBİ’lere NKÜ
Çorlu Mühendislik
Fakültesi
tarafından
danışmanlık
hizmeti verilecek.

“

HABER
PROTOKOL

17

www.cerkezkoytso.org.tr

18

ARAŞTIRMA

Ekim
Kasım
Aralık

Türkiye’nin ilk yerli otomobili
Devrim’in en genç mühendisi, yüksek
mühendis merhum Kemalettin
Vardar, vefatından sadece 26 gün
önce Konya Sanayi Odası’na verdiği
özel röportajda Devrim’in hikâyesini
anlattı.

2016

“

“

Devrim
Otomobili
Devrim, 1961 yılında Türkiye’de üretilen ilk yerli otomobil. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla,
Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda 129
günde üretildi. Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim’in en genç mühendisi,
yüksek mühendis merhum Kemalettin
Vardar, vefatından sadece 26 gün önce
Konya Sanayi Odası’na verdiği özel röportajda Devrim’in hikâyesini anlattı.
TOBB Forum 266. Sayıda yayınlanan röportajda Vardar, adeta bir şehir efsanesi
gibi dilden dile dolaşan benzin hikâyesi
ile ilgili, “tam bir yürek acısıdır” ifadesini

ARAŞTIRMA

YIL : 3 SAYI : 11
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B

ir
aşarısızlık
hikâyesi
mız motor benzin tıkanıklığı yapan yani
boğulan bir motordu. Diyebilir misin ki
boğuldu motor? O arabadaki motoru
yapan Rıfat Serdaroğlu’dur. Serdaroğlu,
kendi yaptığı motorun olduğu arabada
şoförlük yapıyor ve Cemal Gürsel de yanında oturuyor. Araba stop edince, ‘ne
oldu’ diye soruyor. Sen olsan ne cevap
verirsin? Diyebilir misin ki boğuldu motor? Sıkı mı, var mı böyle bir baba yiğit?
Yok. Ne yapacak, bir şey söyleyecek.
Rıfat Serdaroğlu da ‘benzin bitti diyor.
Sonradan biz Rıfat’la defaatle konuştuğumuz zaman Rıfat dedi ki ‘yahu gösterge çeyrek depo benzin gösteriyor.
Ben çeyrek depo ile Ankara’nın içinde
dokuz tur atıyorum.

Niye benzin yok
deniliyor?

Arabanın neden durduğu araştırılmalıydı
Rıfat Serdaroğlu’nun bu konunun içinde
yer alan, bir sürü sıkıntı çeken biri olarak
başka bir şey söylemesi zaten mümkün değildi. Ha niye stop etti, işte ondan
sonrasını çözmek için bu hadiseye sebep olan aracı alıp araştırmamız lazımdı
değil mi? Kimse daha arabanın yanına
gitmedi ki. Herkes, ‘tüh Allah kahretsin
bu arabayı’ dedi. Ve bizim de elimizde
kalan tahsisatı iptal ettiler. Dımdızlak ortada bıraktı bizi millet. Niye? İşte Gürsel
sırtını döndü bir daha da kimse arabayı
ne aradı, ne sordu. Ve kimse o arabanın
gerçekten neden stop ettiğinin sebebini
aramadı. Araştırmadı, çünkü araştırmak
için tahsisatta para kalmamıştı.

“

Devrim, 1961
yılında Türkiye’de
üretilen ilk yerli
otomobil. Dönemin
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel’in
talimatıyla,
Eskişehir
Demiryolu
Fabrikası’nda 129
günde üretildi.

“

kullandı. Fatih Ulutaş’ın yaptığı röportajda merhum Vardar’ın benzin ile ilgili
açıklamaları şöyle: “Benzin hikâyesi tam
bir yürek acısıdır. Şimdi herkesin bildiği
kısmı ile başlayalım. Cemal Gürsel geldi,
arabaya bindi. İşte kimi 200 metre, kimi
50 metre gitti diyor. Her neyse, araba
stop etti. Ve bu iş tam anlamıyla bir fiyasko haline getirildi. Çünkü ne kadar
basın varsa, ne kadar bu konuya bulaşmış insan varsa hepsi de bir marifetmiş
gibi evire çevire herkesin karşısında bu
suçlamayı ifade etmekten hiç korkmadı.
‘Araba çalışmadı. Ah zavallı, vah zavallı,
benzin koymayı unutmuşlar.’ Senelerdir,
Devrim’den bahsedildiğinde bana, ‘Hani
şu sizin benzin koymayı unuttuğunuz
araba değil mi’ demiyorlar mı benim cinlerim tepeme çıkıyor. Şimdi bakınız, bu
arabanın neden stop ettiği belli değildir,
çünkü araştırılmamıştır. Çünkü incelenmemiştir. Stop eden arabada kullandığı-

’ Niye bu arabada benzin yok diyor peki?
Evet, benzin ikmali yapılmamış çünkü
gösterge benzin ikmalini zorunlu görmüyor. Göstermiyor. Orda bir gösterge
hatası var. Ve hakikaten de göstergeler
ayar yapılırken, bizim de başımıza öbür
arabalarda geldi, bir takım arızalar gösteriyor, yani yanlış şeyler gösteriyor. Nitekim bu da onlardan bir tanesi olabilir
mi? Olabilir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Bir Gerçek Böyle Hayal Oldu

Bu projenin en büyük
kazancı

“

Gençlerin
teslimiyetçiliğini
kabul edemiyorum.
Yani gençler
bunları gördükten
sonra bu kadar
teslimiyetçiliğe, bu
kadar kolaycılığa
nasıl kapılıyorlar
onu anlamıyorum.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Bu hadise araştırılmadığı ve analiz edilmediği için kenarda bekleyen, aportta
bekleyen bir takım güçler el ovuşturdular. Eline düşmüşüz yani. Adam hazır
gelen lokmayı mı reddedecek? Devrim
projesinin en büyük katkısı Devrim projesinin en büyük kazancı nedir biliyor
musunuz? Buradaki mühendislerin ve
teknik kadronun delirmişçesine uğraşarak arabayı yapması sonucunda, biz
bayağı kabadayı olduk.
Ben bunu yaparım hesabında. Ve arkasından -ben sonra o fabrikanın müdürlüğünü de yaptığım için de söylüyorum- dizel elektrik lokomotifi imal ettik.
Maliyetinin yüzde 76’sı yerli olan dizel
elektrik lokomotif imal ettik. Bir tane mi
iki tane mi üç tane mi? Hayır, 400 tane.
Burada gençlere söylemek istediğim bir
şey var.
Şimdi bakın bizim çok büyük bir yanlışımız, çok büyük bir eksiğimiz var. Yabancılardan gelen her türlü bilgiyi belgeyi,
ürünü büyük bir hayranlıkla ve peşin
yargı ile kabulleniyoruz. Mesela ‘İngiliz
ipi olsun, bu ip Japon’ diyoruz. ‘Japonlar yapıyor kardeşim. Alman bu, Alman

malı kardeşim’ falan filan. Bu korkutma
yabancıların işine geliyor. Bu korkutma
kültürü ile yetiştirilen bir nesil olduk biz.
Devrim projesinin sonunda lokomotif
imalatına girdiğimiz zamanki kabadayılığımızın tek sebebi, Devrim’de yaşadığımız tecrübedir. Olmaz denen her şeyi
yaptık, ondan sonra da olabilir diye saldırdık lokomotif yaptık. Şimdi biz bunları
yaşadık, ben bunları yaşadım. Onun için
öfkeliyim, kızgınım. Bu pısırıklığa bu teslimiyetçiliğe bu kabulcülüğe isyan ettim.
Gençlerin teslimiyetçiliğini kabul edemiyorum. Yani gençler bunları gördükten
sonra bu kadar teslimiyetçiliğe, bu kadar
kolaycılığa nasıl kapılıyorlar onu anlamıyorum.”

BÜLTEN

YIL : 3 SAYI : 11

24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Sevgi ve şefkatleriyle bizi sarıp sarmalayan; ana kucağından
meslek hayatımıza kadar üzerimizde emekleri olan; doktor,
mühendis, hâkim, iş adamı, esnaf - sanatkâr, asker ve polis kim
varsa her birimizi eğitip ülkeye “insan” kazandırarak esasında en
büyük katma değeri sağlayan vefakâr öğretmenlerimizin
“24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutluyor,
eğitim dünyamıza şükranlarımızı sunuyoruz.

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva

www.cerkezkoytso.org.tr
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Demokrasi şehitlerimize
53 milyon 872 bin lira
yardım toplandı
15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişimi sonrası demokrasi uğruna
can veren şehitlerimiz için TOBB tarafından organize edilen yardım
kampanyasında 53 milyon 872 bin lira toplandı.

15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe
girişimi demokrasisi uğruna can veren
şehitlerimiz için TOBB tarafından organize edilen yardım kampanyasında 53
milyon 872 bin lira toplandı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

demokrasi şehitleri için toplanan parayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
TOBB tarafından demokrasi şehitleri için
başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan 53 milyon
872 bin liralık çeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Kabule, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu
Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Ankara TO
Başkanı Salih Bezci, Ankara SO Başkanı
Nurettin Özdebir, İstanbul SO Başkanı
Erdal Bahçıvan, Gaziantep SO Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, Gebze TO Başkanı
Nail Çiler, Kayseri SO Başkanı Mehmet
Büyüksimitci ve Kahramanmaraş TSO
Başkanı Serdar Zabun da katıldı.

ZİYARET

YIL : 3 SAYI : 11
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Çerkezköy gönlümde her daim yaşayacak
Kozuva’dan teşekkür
mesajı

Çerkezköy’e veda eden ve Sultanbeyli Kaymakamlığında görevine başlayan Çerkezköy
Kaymakamı Metin Kubilay son kez geldiği
Hükümet Konağında kendisini Çerkezköy
protokolü, kurum ve kuruluşların temsilcileri,
mahalle muhtarları, gaziler ile şehit aileleri ile
kurum müdürleri uğurladılar.

Saygıdeğer Kaymakam’ım…

Kaymakam Kubilay ilk olarak basın mensuplarıyla vedalaştı. Tüm basın mensuplarıyla
tek tek fotoğraf çektiren Kaymakam Kubilay
ardından gazilerle tek tek vedalaştı.
Kaymakamlık makamında tüm çalışanlarla
da vedalaşan Kaymakam Kubilay ardından
sırasıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mal
Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çerkezköy
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
müdür ve çalışanlarıyla vedalaştı.
Çerkezköy’de 3 yılı aşkın görev yaptığını kaydeden Kaymakam Kubilay, “Çerkezköy’de el
birliği içerisinde, sizlerin katkılarıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Severek görev
yaptığımız Çerkezköy’den şimdi ayrılıyorum,
ancak Çerkezköy gönlümde her daim yaşayacak. Haklarınızı helal ediniz.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman
Kozuva da Kaymakam Metin Kubilay’ın
vedası münasebetiyle yaptığı teşekkür
konuşmada şunları kaydetti:
Bazı anlarda insanın nutku tutulur. Kelimeler dize gelir... Size veda konuşması
yaparken buruk duygular içerisinde olduğumu ifade etmeliyim. Bazı insanlar
görev yapar, bazı insanlar sever yapar.
Eğitimden sağlığa, asayişten sosyal sorumluluğa; iş dünyasının gelişmesine kadar Çerkezköy’e verdiğiniz emeklerinizi
gördük. Bu ilçeye çok kişi hizmet etti ama
siz bu hizmeti aşk derecesinde yürüttünüz.
Yakından biliyoruz ki bu ilçenin çocukları okusun istediniz. Bu ilçenin vatandaşı
rahat etsin istediniz. Bu ilçenin insanı
meslek edinsin istediniz. Bu ilçenin insanına 15 Temmuz’da meydanlarda rehber
oldunuz. Sanayici ve ticaret erbabı olarak
hep yanı başımızda durdunuz. İlçemize
bir Kaymakamdan çok, bir örnek yönetici
oldunuz...
İnanın gönlümüzde taht kurdunuz. Bu
vesileyle yeni görevinizde başarılar dilerken, şahsım... Odamız yönetimi ve üyelerimiz adına, saygı ve minnet duygularımızın kabulünü arz ederim.

“

İçişleri Bakanlığı
kararnamesiyle
tayini Sultanbeyli
Kaymakamlığına
çıkan Çerkezköy
Kaymakamı
Metin Kubilay,
Çerkezköy’e veda
etti. Metin Kubilay
veda ziyaretleri
kapsamında
odamıza da teşrif
ederek Yönetim
Kurulu Başkanımız
Süleyman Kozuva’ya
veda ziyaretinde
bulundu.

“

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle tayini Sultanbeyli Kaymakamlığına çıkan Çerkezköy
Kaymakamı Metin Kubilay, Çerkezköy’e veda
etti. Metin Kubilay veda ziyaretleri kapsamında odamıza da teşrif ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’ya veda
ziyaretinde bulundu.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO, Müşterek Komite
Toplantısı’nı gerçekleştirdi
Çerkezköy TSO’nın 2016 yılı ikinci yarı Müşterek Komite
Toplantısı, Oda Meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya,
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Meslek Komitesi Başkan, Başkan Yardımcısı ve
Üyeleri katıldı.

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy TSO’nın 2016 yılı ikinci yarı
Müşterek Komite Toplantısı, Oda Meclis
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya,
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Meslek Komitesi Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri katıldı.

Meslek Komitelerimizdeki üyelerin,
Odanın mevcut çalışmalarıyla ilgili görüş ve temennilerini, ileriye dönük de
varsa tenkit ve önerilerini dile getirme amaçlı olduğunu; bununla birlikte
üyelerimize nasıl daha iyi nasıl hizmet
verilebileceği konusunda da görüş
alış verişi yapıldığını kaydetti.

Müşterek Komite Toplantısı açış konuşmasını yapan Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, müşterek komite toplantılarının yılda iki kez
tekrarlandığını ve bu toplantının da bu
seneki son toplantı olduğunu belirtti. Kozuva konuşmasında bu tür toplantılarda

Kozuva, toplantının hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman
Kozuva’nın açış konuşmasının ardından toplantı gündem maddelerine
geçildi.

AKTÜEL
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Birinci gündem maddesi
olarak “üyelerimize yönelik düzenlenen
2016 dönem eğitim programları” hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 2016 Sonbahar eğitimiyle ilgili eğitim programının
Ekim 2016’da netleştirilip 26 Ekim’den
itibaren de eğitim programlarının başladığı belirtilen bilgilendirmede şimdiye kadar geçen süreçte gerçekleştirilen kurs
ve seminerlerin özet sunumu yapıldı:
Buna göre Ekim ayında “Y Kuşağını Yönetmek”, “İSG Bilgilendirme Semineri”, “İş
Hayatında Mutlu Olmanın Sırları” isimli
programlar gerçekleştirilirken; Kasım
2016’da da “Kurum Kültürü ve İş Etiği”,
“Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi”,
“Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj”, “İş
Yerlerinde Afetlere Hazırlık”, “Markalaşma Eğitimi”, “Sosyal Medyayı Akıllı Kullanma”, “Kobiler İçin Güncel Pazarlama
Stratejileri” gerçekleşen ve gerçekleştirilecek olan programlar uygulandı ve uygulamaya devam edilmesi planlandı.

İkinci gündem maddesi
olarak “KOBİ Pazarı Projemiz” hakkında
bilgilendirmede bulunuldu. Üyelerimize
yönelik olarak KOBİ Pazarı niteliğinde
Mayıs ayında bir organizasyon planlandığı belirtildi. Projenin çıkış aşamasının 8.
Meslek Komite Başkan yardımcısı Murat
Bakıral’ın proje fikri olarak 2015 Aralık
ayında Yönetime sunulduğunu ve Yönetim Kurulundan onay aldığı belirtildi.
Onaylanan projenin Oda Proje Geliştirme
Yöneticimiz Ayşenur Taş tarafından Mayıs Haziran aylarında hazırlanıp Temmuz
ayında da KOSGEB’e başvuruda bulunulduğuna ve Ağustos ayında da projenin
onaylandığına dikkat çekildi. Proje kapsamında 40 adet küçük ve orta ölçekli
üyeye bir KOBİ pazarı kurulması planlandığı kaydedilen sunumda, KOBİ Pazarı için de dört tane eğitim düzenleneceği

bildirildi. Planlanan eğitimlerle ilgili
olarak 5 Kasım 2016 Cumartesi günü
“Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi”, 26
Kasım 2016 Cumartesi günü “FEBEFE
İş Fikrinin Başarı Formülü Eğitimi”, 24
Aralık 2016 Cumartesi günü “Pazarlama ve İkna Teknikleri Eğitimi”, 21 Ocak
2016 Cumartesi günü “Kontrat Yönetimi ve Satın Alma Eğitimleri” verilerek satış ve pazarlama nitelikleri arttırılması hedeflendiği ifade edildi.
Ayrıca söz konusu üyelerin 22 Şubat
2016 Çarşamba günü de 5 büyük ölçekli firmanın Satın Alma Bölüm yöneticilerinin katıldığı Satış ve Satın
Alma Paneli ile KOBİ’lerde nelere dikkat ederek tedarikçi seçtikleri, dinleme ve tecrübelerini paylaşma imkânı
bulacakları belirtildi.
Söz konusu organizasyonda takip
edilecek süreç ise şöyle anlatıldı: Mart
ve Nisan ayında KOBİ Pazarı etkinliğine hazırlık için firma bazında 1000’er
adet broşür hazırlığı ve basımı ile etkinliğin duyurusu için gerekli çalışmalar yapılacak. 9-10-11 Mayıs 2016 Salı-Çarşamba-Perşembe’yi içine alan 3

“

2016 yılının son
müşterek komite
toplantısında,
Çerkezköy TSO
Başkanı Süleyman
Kozuva’nın açış
konuşmasının
ardından toplantı
gündem maddelerine
geçildi

“

Sunumda Aralık ayı programında ise
“BES Bilgilendirme”, “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” gibi eğitim ve seminerler
yapılacağı ifade edilirken ayrıca bu kurs
ve seminerlere eğitim katılımcı sayısı ve
eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından belirlenmekte ve web sitesinde
yayınlanmakta olduğuna, katılmak isteyenlerin de Odamızda Eğitim ve Kalite
Sistem Yöneticisi Ceren Aslan Şemen’e
e-mail: ceren.aslan@cerkezkoytso.org.
tr Tel: 0282 726 88 88 / 160 numaradan
ulaşabilecekleri belirtilerek katılımcılara
“katılım belgesi” verildiğine dikkat çekildi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Toplantıda
” Y Kuşağını
Yönetmek”, “İSG
Bilgilendirme
Semineri”, “İş
Hayatında Mutlu
Olmanın Sırları”,
“Kurum Kültürü
ve İş Etiği”, “Satın
alma ve Tedarik
Zinciri Yönetimi”,
“Profesyonel
Hayatta Kişisel
İmaj”, “İş Yerlerinde
Afetlere Hazırlık”,
“Markalaşma
Eğitimi” anlatıldı.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

gün boyunca Çerkezköy Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan KOBİ Pazarı
etkinliğinde kendileri için hazırlanacak
stantlarda kendilerini anlatma ve sunma tecrübesi yaşamaları sağlanacak.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
üyelerine daveti ve Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü sanayicileri
ve TÜSAYDER (Türkiye Satın Almacılar
Derneği)’in Tekirdağ çapındaki üyelerini daveti ile firmaların ve özellikle Satın
Alma Birimlerinin KOBİ Pazarını ziyaret
etmeleri sağlanarak 40 KOBİ’nin iç pazar
paylarının arttırılmasına katkı sağlanması planlanacak.

konulu eğitime çağrılan Hoca Prof. Dr.
Murat Erdal’ın konusunda çok aranan bir isim olması sebebiyle Çerkezköy’deki eğitime Manisa’dan Vestel
firmasından ve Düzce’den ve Gebze’den bazı firmalara ait 20’ye yakın
katılımcı geldi. Çünkü bu hocanın çok
iyi eğitim verdiğini biliyorlarmış. Biz
üyelerimize bu derece mesleğinde
uzman isimler çağırarak kendilerini
geliştirme fırsatı sunmak istiyoruz ve
bundan mutluluk duyuyoruz.”

Gündemin üçüncü maddesi

Meslek Komitesi Üyelerinin eğitimlerle ilgili iyi dilek ve temennilerini belirttikleri konuşmaların ardından 8. Meslek Komitesi olarak NKÜ ile imzalanan
Verimlilik Projesine dikkat çeken Meclis Başkanımız Taha Ülker de ilk olarak
bu bağlamda 2015 senesinde verimlilik çalışması yapılan bir şirketin Türkiye’de ödül aldığını hatırlatarak bu
mutlu başlangıcın “üniversite sanayi
işbirliği” adına tebrik edilecek bir gelişme olduğunu belirtti.

Meslek Komitesi üyelerinin 2017 yılı için
önerilerine geçildi. Meslek Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Meslek
komitesi üyelerimizin Odamızın çalışmalarıyla ve üyelerimize dönük ne gibi
çalışmalar yapılabileceği hakkında görüş
ve önerilerde bulunuldu, Oda tarafından
sürdürülen eğitimler beğeniyle karşılandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Oda olarak verilen eğitimlerin önemine vurgu yaparak bu tür eğitimlere
katılımın aynı zamanda üyelerimiz için
bir nefes olacağına dikkat çekti ve örnek
verdi:
“Satın Alma Tedarik Lojistik Yönetimi”

Komite üyelerinin
değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’nın toplantıya katılanlara ayrı ayrı teşekkür etmesiyle toplantı sona erdi.

AKTÜEL
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İş hayatında
mutlu olmanın sırları

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize yönelik her yıl ücretsiz
düzenlediğimiz eğitimlerin ve 2016 programının ikinci dönem eğitimleri
aralıksız bir şekilde devam ediyor. Konferans Salonumuzda Ekim – Kasım
– Aralık eğitim takviminin 3. eğitimi olan ‘İş Hayatında Mutlu Olmanın
Sırları’ hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Farkındalıkta dikkat, ön yargısız bir
şekilde kendine odaklanmaktadır.
Düşünce, duygu ve bedensel duyumlar yargılanmadan ve anlık yaşantının olağan ve geçici parçaları olarak
izlenmektedir.

Seminerde E. Bülent Kutlu katılımcılara,
‘Kişisel Farkındalık, Kurum Aidiyeti ve
Etkili İletişim’ konuları hakkında bilgiler
verdi.

Farkındalıkta, düşünce ve duygular,
reddedilmez. Yargılanmaz. Bastırılmaya ya da onlardan kaçınılmaya
çalışılmaz. Olumlu ya da olumsuz
bütün anlık yaşantılar kabullenilir.
Hayat serbest bırakılır. Böylece endişe, üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz
duygular hayatımızın akışını olumsuz
etkilemez.

Kişisel farkındalık nedir?
Geçmişte veya gelecekte yaşamak, yaşadığımız anın kıymetini bilememek,
birçoğumuzun yaptığı bir hatadır. Güzel
bir manzara karşısında otururken mutlu oluruz. Ama bu manzaraya bakarken,
ertesi gün olacakları veya geçen hafta
olanları düşünürsek mutluluğumuz kaybolur.
Bazen düşüncelerimiz ve duygularımızın
esiri oluruz. Düşünceler biz istemesek
de zihnimizde dolanır. Bazen düşüncelerimiz bizi esir alır ve hatta yönetmeye
başlar.
Bazen çevremizde ve içimizde olup biteni değil, kafamızda oluşturduğumuz
yargılarımızla hareket ederiz. Her şeyi
analiz eder, yorumlamaya çalışırız. Gözümüzle değil, beynimizle bakarız. Bu
yoğun anlamlandırma çabası, aslında
olan biteni hissetmememize yol açar.
Anı yaşamaktan bizi mahrum eder.
Farkındalık “Şu anda ne yaşıyorum” sorusunu yanıtlamak için kendi düşüncelerini, duygularını ve bedenini gözlemlenmesi yoluyla elde edilen zihinsel bir
durum olarak tarif edilebilir.

Mutlu olmanın sırları
Birçok yolu vardır. Yeter ki sen mutlu
olmayı iste… Hayatınızı hedefsiz ve
anlamsız bırakmayın. Her gün veya
hafta veya ay, kendinize minik de
olsa bir hedef koyun ve o hedefe
ulaşmaya çalışın. Ofiste olsun evde
olsun uzun süre ekran karşısında
kalmayın. Kendinizi unutmanıza izin
vermeyin. Ekran karşısında saatler
harcamak çocuklar için kötü olduğu
kadar kendimiz için de gerçekten
kötü bir şeydir. Hayatın akışından
kurtulduğunuz anlarda tabiat ile
doğa ile doğal ortamlarda zaman
geçirmeye çalışın. İnsanlara, yaşlılara
küçüklere yardımda minik yardımlarda ve iyiliklerde bulunun çok mutlu
olacağınızı göreceksiniz. İnsanlara ve
hal ve hareketlerine takılmayın. Kendinizi her gördüğünü alan, her gördüğüne peki diyen olmaktan kurtarıp
istediği zaman alan, istediği zaman
kabul eden kişiler olarak önemseyin.

“

Ekim, Kasım ve
Aralık aylarını
kapsayan
13 eğitimlik
programın 3.
eğitimi olan ‘İş
Hayatında Mutlu
Olmanın Sırları’
eğitimini Kutlu
İz Eğitim ve
Danışmanlık’ın
Kurucusu ve
Genel Müdürü
E. Bülent Kutlu
gerçekleştirdi.

“

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan
13 eğitimlik programın 3. eğitimi olan ‘İş
Hayatında Mutlu Olmanın Sırları’ eğitimini Kutlu İz Eğitim ve Danışmanlık’ın
Kurucusu ve Genel Müdürü E. Bülent
Kutlu gerçekleştirdi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası,
IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 06.10.2016’da TOBB konferans
salonunda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve 365 Oda ve Borsa
yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ş

urada, 81 ilden 365 oda/borsa
başkanı özel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci
ağızdan hükümetle paylaşma imkânı bulduğu 9. Türkiye Ticaret ve

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Sanayi Şurasına Türkiye genelindeki Oda/Borsa Başkanları ile birlikte
Türkiye ekonomisinin kalkınması
için önerilerini sunmak ve ekonomideki sorunların tartışıldığı şurada
daha önceden belirlemiş olduğumuz il ve İlçemiz sorunları ve çözüm önerilerini, Başbakan Yıldırım
ve bakanlara iletti.
Başbakan Binali Yıldırım şurada
yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret odası başkanlarının ifade ettiği
sorunları şuraya katılan bakanlarla
birlikte büyük bir titizlikle not ettiğine dikkati çekerek, “Bunların hepsine çözüm bulmak, ülkemizin ve
milletimizin muasır medeniyetler
yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak, yolunu
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TOBB’un Ev Sahipliğinde Düzenlendi
aydınlatmak, 65. Hükümet olarak
bizim en önemli görevlerimizden
biridir. Bundan emin olabilirsiniz.
AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz
14 yılda hep bunu yaptık. ‘Her şeyi
biz biliriz, biz yaparız’ zehabına kapılmadan, memleketin bütün paydaşlarını, her alandaki sivil toplum
kuruluşlarını işin içine dâhil etmek
suretiyle vatandaşımızın, milletimizin beklediği en uygun, en ideal çözümü üretmeye çalıştık” ifadesini
kullandı.

entegre edilebilirse yüzeysel su ihtiyacımızın büyük bir bölümü halledilmiş olacaktır, denildi.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yer
alan sanayi tesislerinin ihtiyacı
olan nitelikli, mesleki ve teknik bilgiye sahip ara eleman bulunamadığı kaydedilen bilgilendirmede bu
olumsuzluğu ortadan kaldırmak
için sanayicilerimizin ihtiyacı olan
mesleki ve teknik eğitim veren yüksekokul ve meslek liselerinin bölgemize kazandırılması talep edildi.”

Şurada Tekirdağ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı
tarafından yapılan sunumda ilin
sorunları ve faaliyetleriyle ilgili sıralanan açıklamalarda Trakya
tarımına büyük katkı sağlayacak
Ergene Nehrinin temizlenmesi projesi ile ilgili bugüne değin yapılan
çalışmalar konusu için hükümetimize teşekkür edilirken bu çalışmalara ilave olarak Ege Denizine akan
Meriç Nehrinin suları bölgemiz tarımına kazandırılabilirse ve farklı
deşarj sistemleri ile Meriç Nehrinin
suları bölgede akarsu ve barajlara
www.cerkezkoytso.org.tr
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Bu sayımızda Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sinan Sifil’i
dergimize konuk ediyoruz

Çerkezköy TSO,
üyelerine güven veriyor

“

“Eğilmez Alüminyum” şirketini 2001 yılında kurduk. Biz alüminyum
doğramacısıyız. Biz imalatçı firmayız. Sanayi sektöründe mesleğimizi
ekmek parası için öğrenip uygularken zamanla işimiz beğenildi.

Alçı Levha Profil ve
Aksesuarları, bölme
duvar, giydirme
duvar ve asma
tavan sistemlerinin
yapımında kullanılan
galvanizli çelik
sac profiller
üzerine geniş
ürün yelpazemiz
mevcut olup
dilediğiniz ölçüde
profil ve aksesuar
bulabiliyorsunuz

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Mesleğimiz alüminyum doğramacılığı
Aldığımız işleri yüzümüzün akıyla tamamladık. Çok şükür aranılan
kuruluş olarak işlerimiz büyüdü.
Kardeşlerimizin de üretimde ve yönetimde yer aldığı bir üretim tesisi
haline geldik. Kurduğumuz bir diğer kuruluşumuzla da Trakya’daki
bütün nalburlara ve inşaat malzemeleri satan mağazalara hâlihazırda İzmir, Manisa, Çanakkale, Edirne,
Balıkesir gibi vilayetlerimize inşaat
sektörünün diğer kalem ürünlerinden olan alçı alçıpan profil sektörüne de malzeme vermeye başladık.
Biliyorsunuz şu anda Türkiye’nin
ekonomideki lokomotif sektörü inşaattır. Biz de her iki firmamızla bu

sektörün içerisindeyiz. Hamdolsun
firmamız büyüyerek gelişmeye devam ediyor. Şu anda şirketlerimizde toplam 25 kişi istihdam ediyoruz

Alüminyum ömürlük malzemedir
Alüminyum diğer birçok inşaat
malzemesiyle kıyaslandığında her
türlü hava ve çevre şartlarına göre
çok dayanıklı bir maden olup kullanımı ise özellikle ısı yalıtımlı olursa
ömürlüktür… Yapısında sağlığa zararlı kimyasal bileşen yoktur. Geri
dönüşüm özelliği vardır. Ferforjeye
göre veya plastiğe göre kıyaslandığında kullanıldığı ortamda çok daha
estetik görünüm elde edilebilmektedir. Mimari olarak, kullanılan ortama uyum sağlamada herhangi bir

HABER
RÖPORTAJ

Sürdürülebilir hizmet aranıyor
Alüminyum sektörü de birçok sanayi dalı gibi önceleri İstanbul’da
iken sanayinin Gebze veya Trakya
tarafına yönlendirilmesiyle Çerkezköy’de yoğunlaşmaya başlamıştır.
Biz de şu anda imalat sektöründe
faaliyet gösteriyoruz. Şunu da belirtmekte yarar var. Bölge ve konum
elbette önemli ama bir o kadar da
sürdürülebilir hizmet verebilmek
önemli. Artık ulusal firmalar yeri
geliyor fiyata hiç bakmıyorlar. Sürdürülebilir hizmete bakıyorlar. “Firmanın devamlılığı var mı yok mu?”
Üç gün önce var iken üç gün sonra
kepenk kapatmış firma ile çalışılmak istenmiyor artık.

Herkes Patron olmak isterse
Bir de herkes kısa yoldan patron
olmak istiyor. Herkes patron… Çalışan da patron olmak istiyor. Böyle de bir sıkıntımız var piyasada.
Oysa ondan önce atılması gereken
nice adımlar var. Bir kere herkes işini severek yapacak… “Ben bu işten

Yönetim Kurulu Üyesi - Sinan Sifil

kâr etmiyorum” diyerek iş beğenmez tavırlar takınmayacak. Genelde KOBİ’lerimizde bu sıkıntı dikkatten kaçmıyor. Çok firma “küçük iş”
diye birçok işe bakmıyor. Ama sonunda bu firmalar birer birer kaybediyor. Niye? Çünkü işin küçüğü
büyüğü olmaz. İş varsa vardır yoksa yoktur.

Ekonomi inşallah iyi olacak
Ekonomimiz çalkantılı bir süreçten
geçiyor ama inşallah gelecek daha
iyi olacak. Vergi yapılandırması bile
77 milyarlık bir hacim olarak büyük
bir rakam. Demek ki bu ülkede para
var ve bu kaynağı doğru kullanmak
lazım. Ülkenin tek yürüyen lokomotifi inşaat sektörü... Bu lokomotifi
fazlalaştırmak lazım… Tek lokomotif durunca sıkıntı yaşıyoruz. Durmaması için de ha bire bankalara
yükleniliyor. Ben otomotivi de lokomotif olarak görüyorum. Otomotiv
denince sadece araba değil yüzbinlerce yan sanayii var. Üçüncü olarak
da tarım da ekonomide lokomotif
olur. Hatta bence bunu birinci lokomotif yapmak lazımdır. Niye? Bize
çocukluğumuzda ne öğretiliyordu,
okulda? “Tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz” diyorlardı. Şimdi
büyüdük ama durum böyle değil.

“

Alüminyum diğer
birçok inşaat
malzemesiyle
kıyaslandığında
her türlü hava ve
çevre şartlarına
göre çok dayanıklı
bir maden olup
kullanımı ise
özellikle ısı
yalıtımlı olursa
ömürlüktür…
Yapısında sağlığa
zararlı kimyasal
bileşen yoktur

“

sıkıntı olmadan istenilen türlü çeşit
özelliklerde üretimi mümkündür.
Mimari her projeye rahatlıkla uygulanabilmektedir.
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“

Mesleğe çıraklıktan
başlayıp her
kademede üç
vardiya çalışarak
yönetici ve
patron konumuna
geldim. Bizde
herkes hemen
patron olmak
istiyor ama bu
koltuklar hakkını
veremeyenlerin
fazla
oturamayacağı
derecede zor
koltuklardır

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Taşrada imkân çok ama
lojistik yok

Çıraklıktan geldim bu
koltuğa

Ben sanayinin Trakya bölgesine
toplanmasına da karşıyım. En güzel
doğa, en geniş ve verimli araziler
burada var. Dümdüz arazilerimizi,
en verimli tarım arazilerimizi sanayi
ile verimsiz hale getiriyoruz.

Hayatta en sevmediğim şey yalan
söylemektir. Bir de keşke mesleği
mimar olarak sürdürebilseydim, çok
farklı olurdu… Aslında çok rahat
okuyabilirdim. Ne var ki işlerimizden dolayı bunu gerçekleştiremedim. Fabrikada çalışırken on kişilik
kadroyu üç vardiya gönderdikten
sonra ancak işten çıkabiliyordum.
Bir iş vardı işçi bulamıyorduk. Şu
anda da işçiler iş beğenmiyor. Kalifiye elaman olanlar var ama ara
elemanların % 80’i iş beğenmiyor.
Ama bu arzumu şimdi kardeşimi
Mimar yaparak gidereceğim. İnşallah bu sene Ocak ayında diplomasını alıp gelecek.

Öte yandan sanayici Anadolu’ya
gitsin diyoruz, Anadolu’da bir sürü
boş arazimiz var. Su da var elektrik
de var, diyoruz.
Peki niye gitmiyor kimse? Çünkü
nakliye sıkıntısı var. Lojistik sıkıntısı var. Bunlar çok önemli engeldir.
Satamadığınız ürünü ne kadar üretebilirsiniz ki? Bakın buralara teşvik
yok. Burada yatırım için her şeyi
cebimizden ödüyoruz. Gerekirse
kredi alıyoruz. Doğuda ise her türlü
teşvik var. Ama buna rağmen yetişmiş eleman sıkıntısı var. Hammadde
sıkıntısı var. Sonra o ürüne müşteri
bulma ve satma sıkıntısı var.
Bütün bunlar devlet politikası olarak ele alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.

Ben çıraklıktan başladım bu işe.
1990’dan beri bu işteyim. Birden
gelip zirveye çıkmadım. Ben kademe kademe, sindire sindire geldim.
Patron işi bilmediği zaman işçi patrona işi yedirir. Önce işi yapanın
kendisi işi iyi bilecek. Bizde müşteri memnuniyeti kesin ölçüdür. En
ufak bir hata gördüğümüzde müşteriden önce son kontrolde çıkar ve
düzelttirilir.

RÖPORTAJ
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Çerkezköy TSO üyelerine
güven veriyor
Biz Çerkezköy TSO olarak üyelerimizin bizden isteklerini yetki ve sorumluluk sınırlarımız içinde yerine
getirmeye gerçekten çok çalıştık
ve çalışmaktayız. Bizden önceki yıllarda, ben dâhil “Çerkezköy TSO ne
iş yapar?” pek bilmezdik. Dışarıdan
bakıldığında camlı bir bina olarak
görülürdü. İçeri girmek kimsenin
aklına gelmiyordu. Ama şu anda
Oda, hemen her üyemizin kendi
işiyle ilgili olsun, kanun ve prosedürlerle ilgili olsun hemen ilk danışacağı, ilk hizmet alacağı kurum
olarak aklına geliyor. Biz de kurum
olarak üyelerimizin hizmetine anında cevap veriyoruz.
Yine üyelerimizin mesleklerine yönelik eğitim hizmetleri sunuyoruz.
Her bir üyemize e-posta ile mesaj
ile faks ile her ne ise ulaşıp bu eğitimleri haber veriyoruz. Eğitime
katılımlar her geçen gün daha da
artarak gelişiyor. KOBİ’lerimizin bu
seminer ve eğitimlere daha çok katılmasını istiyoruz.
Çünkü gerçekten her biri çok faydalı inanın. Ben birkaç arkadaşımı
ve kardeşimi bu eğitimlerden bir
ikisine zorla getirdim. Dediler ki:
“Biz bunu daha önce niye almadık?
Bir daha böyle eğitim olduğunda
bize mutlaka haber verin” Dolayısıyla bu eğitimlerin buradaki KOBİ’lerimize, işverenimize, işçimize
ne kadar faydalı olduğu yeni yeni
anlaşılıyor. Meyvelerini yeni yeni
almaya başlıyoruz. Çerkezköy olarak daha kendi yerimizi, kendi değerimizi Çerkezköy’ümüzü ve kendi
kıymetimizi bilmiyoruz.

Sinan Sifil

“

“

Önce işi yapanın
kendisi işi iyi bilecek.
Bizde müşteri
memnuniyeti kesin
ölçüdür.

Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Üyesi

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Süleyman Kozuva Almanya’da, Türk- Alman
Ticaret ve Sanayi Odası 12. Genel Kuruluna katıldı

Gerçekleştirilen
Genel Kurul
toplantısında
2016 yılı denetim
raporu ve ardından
Yönetim Kurulu
tarafından sunulan
2016 yılı bilançosu
onaylandı

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Türk - Alman
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12. Genel Kurul toplantısına
katıldı. Toplantıda yaklaşık 200 civarında Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı yer aldı
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Türk -Alman Ticaret ve
Sanayi Odası’nın 12. Genel Kurul
toplantısına katıldı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ( TOBB) ile Al-

man Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(DIHK) arasında imzalanan protokol
ile 2004 yılında Köln’de kurulan Türk
– Alman Ticaret ve Sanayi Odası
( TD-IHK)’nın 12. Seçimli Genel Kurul
toplantısı geçtiğimiz hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı.

12. Genel kurul

“

Bu sene 12. si gerçekleştirilecek
olan TD-IHK’nın Genel Kurul Toplantısı için Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
TOBB heyeti ile birlikte Berlin’e gitti.
Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında 2016 yılı denetim raporu ve
ardından Yönetim Kurulu tarafından
sunulan 2016 yılı bilançosu onaylandı. Yönetim Kurulu’nun 2016 bilanço
hesapları da oylanıp ibra edildi.
Toplantıda ayrıca gündem gereği
oylamaya sunulan TD-IHK’nın 2017
yılı bütçesi de kabul edildi.
Ekim
Kasım
Aralık

2016

PROTOKOL
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AB ilişkileri konuşuldu
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu konuşmasında
Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini
değerlendirdi. TOBB Başkanı, Avrupa Birliğinin Türkiye ile olan ilişkilerinin dondurulması değil aksine
daha fazla geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek “AB’nin Türkiye’ye
ve Türkiye’nin de AB’ye ihtiyacı ve
bağlılıkları” vardır dedi. Hisarcıklıoğlu, Alman işadamı ve meslek örgütlerinin de bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çaba içerisinde olmaları
gerektiğine vurgu yaptı.
Türkiye ve Almanya’dan yaklaşık
200 civarında Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanın katıldığı Genel Kurul
toplantısının ardından Çerkezköy
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Almanya’dan Türkiye’ye döndü.

Kozuva: “önemli bir adım”
Süleyman Kozuva dönüşte konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“İş dünyasının kendine özel gerçekleri vardır. Bu toplantı bu anlamda
her iki ülkenin en büyük iki meslek
kuruluşunun 2004 yılında başlayan
dayanışmasının aktif olarak sürdüğünün ve yeniden güven tazelediğinin göstergesidir. Her iki ülke
arasında ekonomik olduğu kadar
siyasal ilişkilerin olumlu ilerlemesi
açısından da son derece önemli bir
adımdır.

Birliği - DIHK ile 2004 yılından beri
yürüttüğü bu birlik sebebiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz TOBB ile de ülkemiz adına gurur duyuyoruz.”

Biz de Çerkezköy TSO olarak bu tür
faydalara inandığımız için 2015 yılında Almanya’nın Ulm Ticaret ve Sanayi Odası ile bir anlaşma yapmıştık. Bir sene içerisinde birlikte güzel
organizasyonlara da imza attık. En
son 22 Ekim 2016’da Almanya’nın
Baden-Württenberg eyaletinin başkenti Stuttgart’ta gerçekleştirilen
ve uluslararası popülerliği bilinen
Global Connect 2016 fuarına Odamızın koordinatörlüğünde Trakya’daki
odalarımız ile katıldık.
Bu tür organizasyonlar, iş dünyasının kurumsal önemi tanımlanan
STK’ları olarak hem üyelerine hem
ülkelerine önemli katkıdır. Bu anlamda Alman Ticaret ve Sanayi Odaları
www.cerkezkoytso.org.tr
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Mükelleflerimiz, 6736 Sayılı
kanun hakkında bilgilendirildi
6736 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu
gereğince kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin izlemesi
gereken prosedür, Tekirdağ Vergi Dairesi uzmanlarınca Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen seminer ile mükelleflere
anlatıldı. Seminere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva ve Tekirdağ Vergi dairesi Başkanı Abdullah
Coşkuner katıldı.

Ekim
Kasım
Aralık

2016

6736 Sayılı bazı alacakların yeniden
yapılandırılması kanunu gereğince
kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin izlemesi gereken prosedür,
Tekirdağ Vergi Dairesi uzmanlarınca
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında
gerçekleştirilen bir seminer ile mükelleflere anlatıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Ticaret ve Sanayi

Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Tekirdağ Vergi Dairesi
Başkanı Abdullah Coşkuner, Çerkezköy
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis
Başkanı Taha Ülker, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sifil, serbest
muhasebeci ve mali müşavirler ile vergi
mükellefleri katıldı.

HABER

Programın açılış konuşmasını Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva gerçekleştirdi. Kozuva
konuşmasında şunları kaydetti:
“15 Temmuz’da planlanan alçak darbe
girişimi, siyasi olduğu gibi aynı zamanda ülkemizin ekonomik anlamda da çökertilmesine yönelik bir operasyondu.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle
birlikte bu hain kalkışmayı püskürtmekle birlikte, ülkede hayatın normal
akışını sağlamak üzere bir dizi ekonomik ve sosyal tedbirler almıştır.
Bu kapsamda iş dünyası da kendi içinde bazı tedbirler almış ve almaya devam etmektedir. Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası olarak bizler de ilgili yasa
gereği üyelerimizin geçmiş borçlarını
yapılandırmaya yönelik çağrılarımızı
yapmış bulunuyoruz.
Oda olarak bu tür yapılandırmaların,
böylesi olağanüstü durumlar sebebiyle, ekonomik kriz yaşayan veya yaşama riski olan firmalar için bir fırsat
olduğunu bilmek ve bu fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

Bu vesileyle bölgemizdeki ticaret ve
sanayi kuruluşlarımızın, üretici esnaf
ve sanatkârımızın, vergi borçlarını yapılandırma sürecini de iyi bir fırsat olarak
değerlendiriyoruz.”
Kozuva konuşmasının sonunda tüm bu
süreci yakından takip eden Tekirdağ
Vergi Dairesi Başkanı Abdullah Coşkuner’e de gösterdiği ilgi için teşekkür
etti.

Son gün 31 Ekim 2016
Seminerde konuşan Tekirdağ Vergi
Dairesi Başkanı Abdullah Coşkuner de,
kanundan yararlanmak isteyen vergi
mükelleflerinin Ekim ayı sonuna kadar
başvuru yapması gerektiğini hatırlattı. Coşkuner kanunun vergi borçluları
için birçok avantajı getirdiğine vurgu
yaparak bu avantajlardan vergi mükelleflerinin yararlanmalarını istediklerine
dikkat çekti.
Coşkuner konuşmasında özetle şunları söyledi: “6736 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun
önceki dönemlerde çıkarılan kanunlara
göre geniş kapsamlı bir kanundur.

“

Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
olarak bizler de
ilgili yasa gereği
üyelerimizin
geçmiş borçlarını
yapılandırmaya
yönelik
çağrılarımızı yapmış
bulunuyoruz.

“

Açılış konuşmasını
Süleyman Kozuva yaptı
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TİCARET UNVANI
Ticaret unvanı en basit tabir ile tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken
kullandığı addır. Böylece aslında ticaret
unvanı, hem taciri tanıtmaya hem de diğer tacirlerden kendisini ayırt etmesinde
esas rolü üstlenmektedir. Bu sebepledir
ki bir tacir için ticaret unvanı çok önemlidir. Keza ticaret unvanına ancak tacirler
sahip olabilir. Herhangi bir esnafın ticaret unvanı kullanması mümkün değildir.

Büşra GÜRBÜZ
Avukat

Çeşitli hukuk çevreleri tarafından farklı
hukuk sistemlerinde ticaret unvanlarının
oluşturulması ile ilgili birbirinden farklı
sistemler öngörülmüştür. Türk Hukuk
Sisteminde ve dolasıyla Türk Ticaret
Kanununun ilgili maddelerinde karma
sistem kabul edilmiştir. Şu halde karma
sistemi açıklamak yararımıza olacaktır.
Hukukumuzda kabul edilen bu sistemde, ticaret unvanı oluşturulurken
gerçek durumu yansıtan, faaliyet
alanına uygun bir unvan olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.
Ayrıca daha sonrasında işletmenin devri ya da ismin değişmesi
ve diğer muhtelif sebepler yaşanması halinde ticaret unvanında değişiklik yapılması gerekmez.
Öyleyse yazımızın bundan sonraki
aşamasında ticaret unvanı doğru
şekilde nasıl oluşturulması gerektiğini
örnekleri ile ele alalım.
Bir ticaret unvanı iki unsurdan oluşur.
Bunlar çekirdek ve ektir. Asli unsurumuz
çekirdek olup; kural olarak ek kullanılması zorunlu değildir. Ticaret unvanın çekirdek kısmı yani asli unsuru, tacirin hukuki yapısına göre şekillenmekte, farklılık
göstermektedir. Şimdi bu hususu ayrı
ayrı inceleyelim.
Örneğin tacir gerçek kişi ise ticaret unvanının çekirdek kısmı, Türk Ticaret Kanunun 41’inci maddesinde belirtildiği üzere,
kişinin ad ve soyadından oluşur. Dolayısıyla ad ve soyadı Ali Kara olan kişinin,
ticaret unvanı da “Ali Kara” olmalıdır. İlgili
maddedeki yasaklama kapsamında ticaret unvanı A. Kara olarak yazılamaz.

Ekim
Kasım
Aralık
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Tacirin adi şirket olması halinde, bizim
için önem arz eden şey; bir ticari işletmenin adi şirket aracılığıyla ortakların ad
ve hesabına işletilmesi halinde, tüm ortakların aynı ticaret unvanı çatısı altında
faaliyet yürütüp yürütemeyeceğini tespit etmek olacaktır. Bunun yanı sıra tacir
sayılan ortak, ad ve soyadından oluşan
ticaret unvanına “ortakları” kelimesini de
ekleyebilir. Örneğin; ticari işletme işleten

adi şirketin ortağı Ali Kara, “Ali Kara ve
Ortakları” şeklinde bir ticaret unvanı aldığında bu unvan doğru olacaktır.
Ticaret şirketlerinde ise yine kendi aralarında ayrıma giderek örnekler vermek
yerinde olacaktır. Bilindiği üzere kollektif
şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak
olabilmektedir. Bu durumda ticaret unvanının çekirdek kısmı, tüm ortakların
ya da hiç olmazsa ortaklardan birinin ad
ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösteren
ibareden oluşacaktır. Örneğin; Ali Kara
ve Ayşe Tuna Kollektif Şirketi ya da sadece Ali Kara Kollektif Şirketi şeklinde
alınan ticaret unvanları doğru olacaktır.
Yine eğer ortak sayısı ikiden fazlaysa,
“Ali Kara ve Ortakları Kollektif Şirketi”
şeklindeki unvan da Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olacaktır. Adi ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin ticaret unvanında
komandite ortaklardan en az birinin ad
ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterir
ibare bulunmalıdır. Bu şirket türlerinde
dikkat edilmesi gereken husus ise komantider ortağın adının ticaret unvanında yer almaması gerektiğidir. Zira böyle
bir durumda komanditer ortak, üçüncü
kişilere karşı komantide ortak gibi sorumlu olacak, hatta cezai yaptırıma dahi
tabi olacaktır. Anonim, limited ve kooperatif şirketlerde ise, ticaret unvanının çekirdek kısmı, işletme konusu ile şirketin
türünü gösteren kelimelerden oluşmalıdır. Eğer bu şirketlerin unvanlarında gerçek kişinin ismi yer alıyorsa alışılageldiği
üzere A.Ş. tarzında bir kısaltma kullanılamayacaktır. Örneğin; “Ali Kara Makine
Sanayi Anonim Şirketi” doğru iken “Ali
Kara Makine Sanayi A.Ş.” yanlıştır.
Başta da belirttiğimiz üzere ticaret unvanı çekirdek ve ekten oluşmaktadır. Çekirdek kısmında olduğu gibi ek kısmında
da dikkat edilmesi gereken kurallar kanun ile belirlenmiştir. Gerçeğe ve kamu
düzenine aykırı olmamak şartıyla; her
ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini
belirten veya unvanda yer alan kişilerin
kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. Ayrıca
tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var
olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar. Bununla birlikte tacir kendi
kendine “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”
ve “Millî” kelimeleri ticaret unvanında
kullanamaz. Bu durum ancak Bakanlar
Kurulu kararının olması gerekmektedir.
Ek kullanılması belirttiğimiz üzere kural

HUKUK

olarak zorunlu değildir. Ancak bazı hallerde, örneğin aynı unvan ile Türkiye’nin
herhangi bir sicil dairesinde daha öncesinden tescil edilmiş bir unvandan ayırt
edilmesi amacıyla ek kullanmak zorunlu
olacaktır. Keza yine şube halinde de o işletmenin şube olduğunu belirten ek kullanılmak zorundadır. Tasfiye halindeki bir
şirketin ise “tasfiye halinde” ibaresi ticaret unvanına eklenir.
Bir tacir için ticaret unvanının nasıl oluşturulması gerektiği kadar bu unvanı tescil ettirme, kullanma, bu unvanın korunması hususları da ayrıca çok önemlidir.
Her tacir, ticari işletmesini açtığı günden
itibaren on beş gün içinde seçtiği ticaret
unvanını, işletme merkezinin bulunduğu
yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye
mecburdur. Tacirler, kullanacakları ticaret unvanını ve imzalarını notere tasdik
ettirdikten sonra, söz konusu evrakı sicil
müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bunun doğal sonucu olarak ise ticari işletme ile ilgili olan belgeleri unvanları altında imzalamaya mecburdurlar. Her tacir,
tescil olunan ticaret unvanının herkesçe
görülebilecek ve okunabilecek şekilde
yazdırmakla yükümlüdür. Üst düzey bir
şeffaflığın sağlanması adına tacirin ticari işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her
türlü kâğıt ve belgede, şirketin tüm bilgilerinin yer alması zorunludur. Tacir bu
yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde cezai yaptırımlara tabi olacaktır.
Peki, sonradan meydana gelen değişikliklerde ticaret unvanı ne olacaktır, aynen kalabilecek mi yoksa değiştirilmesi
mi gerekecektir? Aslında bizim hukuk
sistemimizde sonradan meydana gelen
değişikliklere rağmen ticaret unvanı değiştirilmeden kullanılabilmektedir. Ancak
her durumda olduğu gibi bu durumunda
bir takım istisnaları mevcuttur. Örneğin
ticari işletme sahibinin veya ortağının
adı, kanuni yollar ile değişirse ticaret un-
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vanı olduğu gibi kalabilmektedir. Bütün
ortakların ad ve soyadlarının ticaret unvanında yer aldığı şirketlere yeni ortakların dâhil olması halinde de ticaret unvanı aynen kalabilmektedir. Ancak ortak
şirketten ayrıldıysa ve sadece bir ortak
kaldıysa, bu durumda unvanda yer alan
“ortakları” ekinin yanıltıcı olmamak adına değiştirilmesi gerekmektedir. Ortağın
ya da tacirin ölümü halinde mirasçıların
ticaret unvanını aynen kullanabileceği
yönünde ayrıca bir düzenleme olmamasına karşın, yine unvanın değişmeyeceği
yönünde ortak bir kanaat oluşmaktadır.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken önemli
husus ise ticari işletmenin devri noktasındadır. Zira ticaret unvanı ticari işletmeden ayrı olarak devredilemez. Devredildiği takdirde cezai hükümler devreye
girecektir.
Ticari işletmenin devri esnasında aksine bir hüküm yoksa ticaret unvanı da
devredilmiş sayılır ve işletmeyi devralan kişi ticaret unvanını da haliyle aynen
kullanabilecektir. Bu durumda devreden
kişi aynı ticaret unvanını yeni bir işletme
açarsa kullanamayacaktır. Ancak ve ancak ayırt edici bir ek aldığı takdirde ticaret unvanını kullanabilecektir. Eğer tacir,
işletmesini ürün kirasına vermişse, kiracı
unvanı aynen kullanabilecektir.
Eğer bir tacir kendine bir ticaret unvanı
seçmiş ve bunu tescil ettirmiş ise bunun
doğal sonucu olarak ticaret unvanı da
korunacaktır. Kanuna göre ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı bir şekilde
kullanılması halinde hak sahibi; tespit,
yasaklama, tescil yapıldı ise kaydın değiştirilmesi ve silinmesi yönünde dava
açabilecektir. Öyle ki maddi ve manevi
zararlarının da tazminini talep edebilecektir. Tescil edilmemiş ticaret unvanları
ise ancak haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunabilmektedir. *
www.cerkezkoytso.org.tr
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Tekirdağ ihracatta 17. sırada
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü yetkilileri,
Tekirdağ’ın Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede Tekirdağ’da
Ekim ayında 84,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

En yüksek pay İstanbul’un
1Türkiye’de ihracatın Ekim ayında,
2015 yılının aynı ayına göre yüzde 3
azaldığı belirtilen açıklamada, “12 mil-

yar 841 milyon dolar ihracat yapıldı.
Tekirdağ’da ise 2015 yılının aynı ayına
göre yüzde 5,1 artarak 84,5 milyon
dolar ihracat gerçekleşti. İhracatta
İstanbul 6,8 milyar dolarla en yüksek
paya sahip oldu. İhracat değerlerine
göre İstanbul’u 912,5 milyon dolar
ihracat ile Bursa, 714,9 milyon dolar
ihracat ile İzmir, 602 milyon dolar ihracat ile Gaziantep ve 587,4 milyon
dolar ihracat ile Kocaeli izledi. Tekirdağ 84,5 milyon dolar ile en çok ihracat yapan iller arasında 17’nci sırada
yer aldı. Tekirdağ’da 10 aylık dönemde toplam 779,5 milyon dolar ihracat
gerçekleşti” denildi.

İlimizde ithalat % 11 arttı
Türkiye’de ithalat ise Ekim ayında,
2015 yılının aynı ayına göre yüzde
0,5 arttı. Yetkililer, “İthalat ülke genelinde 17 milyar 4 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Tekirdağ’da ise ithalat
Ekim
Kasım
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2015 yılının aynı ayına göre yüzde 11
artarak 74,8 milyon dolar oldu. İthalatta İstanbul 10,1 milyar dolar ithalat
değeri ile en yüksek paya sahip oldu.
İthalat değerlerine göre İstanbul’u 1,1
milyar dolar ithalat ile Ankara, 710,3
milyon dolar ithalat ile Bursa, 693,8
milyon dolar ithalat ile İzmir ve 669
milyon dolar ithalat ile Kocaeli izledi.
Tekirdağ 74,8 milyon dolar ile en çok
ithalat yapan iller arasında 15’inci sırada yer aldı. Tekirdağ’da ilk 10 aylık
dönemde toplam 753,1 milyon dolar
ithalat yapıldı” dedi.milyon dolar ihracat gerçekleşti” denildi.

Tekirdağ’ın
karnesi

dış

ticaret
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3 Aralık
Dünya Engelliler
Gününü Kutladık
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her insanın
engelli adayı olduğu bir dünyada, engelli sorunlarını
her birimizin ortak sorunu kabul ederek engellilere
duyarsızlığın son bulacağı; engellinin de sağlık, eğitim,
çalışma ve ticaret gibi temel hak ve özgürlüklerden
yararlanabileceği bir gelecek düşüncesiyle tüm engelli
vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamaya göre “Tekirdağ’da
Ekim ayında yapılan dış ticaretin ülke
düzeyinde incelendiğinde en çok ihracat yüzde 16,2 pay ile Almanya ile
gerçekleştirildi. Almanya’yı yüzde 5,7
ile İngiltere, yüzde 5,3 ile Bulgaristan
ve Fransa, yüzde 4,8 ile Romanya ve
yüzde 4,7 ile Polonya takip etti. Tekirdağ’da Ekim ayında en çok ithalat ise
ihracatta da olduğu gibi yüzde 14,9
pay ile Almanya ile gerçekleştirildi.
Almanya’yı yüzde 11,1 ile Çin, yüzde
7,9 ile İtalya, yüzde 5,5 ile Bulgaristan
ve yüzde 5,4 ile Rusya takip etti” ifadelerine yer verildi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Kubilay: “Olumlu her çalışmanın yanındayız”
Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Taha Ülker, 8. Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin Önal
ve 8. Meslek Komite Üyelerini ağırladı.

“

Çerkezköy
Kaymakamı
Metin Kubilay,
“Biz İlçemiz adına
olumlu olacak
her çalışmada
tarafız. Hizmette
beraberlik ilkesi ile
hareket ediyoruz.
Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odasına
bu çalışmalarından
dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.

“
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erkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Taha Ülker, 8. Meslek
Komitesi Başkanı Sebahattin Önal ve
8. Meslek Komite Üyelerini ağırlayan
Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay,
daha önce okullarda doğal gaz dönüşümü
yapılması projesi gerçekleştiren 8.
Meslek Komitesinin, Mesleki Eğitim gibi
önemli bir konuda da proje yürütmesinin
memnuniyet verici olduğunu belirterek
“Biz İlçemiz adına olumlu olacak her
çalışmada tarafız. Hizmette beraberlik
ilkesi ile hareket ediyoruz” dedi.
8. Meslek Komitesi olarak 2 yıldır sanayici
ile meslek odalarını kaynaştırmaya
çalıştıklarını ifade eden 8. Meslek Komitesi
Başkanı Sebahattin Önal “Meslek
Liselerinde okuyan öğrencilerimizin
mesleki
eğitim
almaları
hepimiz
için çok önemli bir konu. Son sınıfta
okuyan öğrencilerimiz hem okullarında
eğitimlerine devam edip işyerlerinde de
eğitim görebiliyorlar. Öğrencilerimizin
işyerlerinde eğitim almalarının son sene ile
sınırlı olması yeterli değil. Öğrencilerimizin
2-3 yıl aynı işyerinde eğitim görebilmeleri
için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Çerkezköy Kaymakamı Metin
Kubilay da ziyaret dolayısıyla Çerkezköy
TSO Meclis Başkanı Taha Ülker, 8.
Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin
Önal ve komite üyelerine teşekkür etti.
Çerkezköy’ün yüzlerce fabrikası ve on
binlerce çalışanı ile bölgenin ve ülkenin
en önemli sanayi kentlerinden bir tanesi

olduğunu vurgulayan Kubilay “Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası da İlçemizin en
önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından bir
tanesidir. Çerkezköy TSO bünyesinde
kurulan
8.
Meslek
Komitesinin
çalışmalarını yakından takip ediyoruz”
dedi.
Daha önce okullarda doğal gaz dönüşümü
yapılması projesi gerçekleştiren 8.
Meslek Komitesinin, Mesleki Eğitim gibi
önemli bir konuda da proje yürütmesinin
memnuniyet verici olduğunu söyleyen
Kubilay “Biz İlçemiz adına olumlu
olacak her çalışmada tarafız. Hizmette
beraberlik ilkesi ile hareket ediyoruz.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına
bu çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının
daha önce bir okul yaptırmak suretiyle
eğitime büyük destek verdiğini hatırlatan
Kubilay “İlçemizin eğitimde bir marka kent
olması için başlattığımız Eğitim Kampüsü
Projesine, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası marka bir okul olan Sosyal Bilimler
Lisesi yaptırma kararı ile önemli bir katkıda
bulunmuştur.” dedi. Kaymakam Kubilay,
Meslek Lisesi öğrencilerinin 11. Sınıfta da
bir iş yerinde eğitim görmeleri hususunda
örnek uygulamaların araştırılması için İlçe
Milli Eğitim Müdürüne de talimat verdi.
Kubilay ayrıca Çerkezköy TSO Meclis
Başkanı Taha Ülker’e, 8.Meslek Komitesi
Başkanı Sebahattin Önal ile tüm 8.Meslek
Komitesi üyelerine teşekkür ederek
çalışmalarında başarılar diledi.
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Divan-ı “
Lügat’it
Türk

XI. yy‘da
Karahanlılar
döneminde soylu
bir aileden gelen ve
iyi bir eğitim alan
Kaşgarlı Mahmut
ve onun Divan-ı
Lügat’it Türk
isimli eserinden
konuşmaya ne
dersiniz.

“

Bu Kitap Türkiyede Çığır Açtı
XI. yy‘da Karahanlılar döneminde soylu
bir aileden gelen ve iyi bir eğitim alan
Kaşgarlı Mahmut ve onun Divan-ı Lügat’it Türk isimli eserinden konuşmaya
ne dersiniz.
Bakınız Türk bilgini, çalışmasını tamamlamak arzusuyla tam on asır öncesinde, o
zamanın çaresizliğine ve kıt imkânlarına
rağmen bütün Türk yurtlarını adım adım
gezerek bu eseri derlemiştir.
Bu bakımdan bizim milli kahramanımızdır.
Eserini yazarken de bilgeliğini konuşturmuş ve şiir halinde yazdığı satırlarla
aslında pek çok atasözünü bir araya getirmiştir.
Şimdiki gibi, konuşunca bile sesi yazıya
dönüştüren teknoloji yokken, o mürekkepli kalemle bile değil, hokka ve divit ile
divitini hokkaya batıra batıra tam 638
sayfalık bir esere imza atmıştır.
Ve bu mükemmel eserde kaç Türkçe kelimeye yer vermiştir biliyor musunuz?
Tam 9000 kelimeye…
O sözlük hazırlandığı yıllarda dünyada
sözlük nedir bilinmiyordu. Ve dünya sözlüğü, aradan tam 8 asır sonra, 19. asırda
öğrenmiştir.
Bir de bu yüce bilgin eserinde ilk olarak
bakın ne demiştir?
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“Bismillâhirrahmânirrahîm…
Allah’ın, devlet güneşini Türk burçlarından
doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi
üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara
Türk adını verdi. Ve yeryüzüne hâkim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı.
Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline
verildi. Türkler Allah tarafından bütün
kavimlere üstün kılındı. Hak’tan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine
kuvvetlendirildi. Türkler ile birlikte olan
kavimler aziz oldu. Böyle kavimler, Türkler
tarafından her arzularına eriştirildi. Türkler, himayelerine aldıkları milletleri, kötülerin şerrinden korudular. Cihan hâkimi olan
Türklere herkes muhtaçtır, onlara derdini
dinletmek, bu suretle her türlü arzuya nail
olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir.”
Bu kıymetli eser edebiyatımıza nasıl kazandırılmıştır peki?
1915 yılında, Ali Emiri isimli bir bilginimiz bu
eseri sahaflar çarşısında tesadüfen görmüştür.
Bu eserin o dönemin Maliye Bakanlarından Nafiz Bey’in akrabası yaşlı bir hanım
tarafından Sahaflar Çarşısı’na getirildiğini
ve burada satılmak üzere de sahaf Burhan
Bey’e emanet edildiğini öğrenir.
“Altının değerini sarraf bilir” denildiği gibi
Ali Emiri Efendi bu müthiş eser karşısında
heyecandan ne yapacağını şaşırır. Hemen
sahafa üç lira da bahşiş vererek o zamanın
değerinde 33 liraya satın almıştır.
Bakın bu ülkenin çocuklarına 70’li yıllara kadar boş yere liselerde logaritma öğretilir-

ken, biyoloji derslerinde kurbağa bacağı tahlil ettirilirken bu eser bulunduğu
andan ne yapılmıştır biliyor musunuz?
Breslav Üniversitesi Sâmi Dilleri Profesörü Carl Brockelmann 1928 yılında,
Robert Dankoff ve James Kelly tarafından yayına hazırlanan ve çevirisi yapılan İngilizce çevirisi, Harvard Üniversitesi basımevince yayınlanmıştır.
Bu eserin bulunması ve yayımlanması
Türkoloji tarihinde yeni bir devrin açılmasına sebep olmuştur.
Bugün bile gençliğimiz “göster yeteneğini” tarzı programlarla filan oyalanırken ne hazindir ki sosyal sorumluluk
anlamında da bu eser gündeme hiç
getirilmemektedir. Oysa bu gençliğe
bırakın bir sürü motivasyon yöntemleri uygulamayı, sadece Divan-ı Lügat’it
Türk isimli o muhteşem eseri ders
olarak öğretseniz özgüven için yeterli
olacaktır.
Günümüz Türkçesine sadeleştirdiğinizde, kaleme alındığı döneme göre
kıyaslayıp ne kadar ileri bir dünya görüşüne sahip olunduğunu anlatsanız,
bir milletin kendine gelmesi, kendisiyle
gurur duyması ve geleceği ümitle bakması için yeter de artar bile… Bunlardan bazılarını kısaca öğrenmek ister
misiniz?
Örneğin eserin ilk sayfalarında bir harita vardır.
“Harita” ne kadar sıradan bir şey değil
mi?
Öyle zannedebilirsiniz.
Ama şimdi bir de bu gözle bakın bakalım: Bugünkü bilgilerimize göre bu, bir
Türk’ün çizdiği “ilk” dünya haritasıdır.
Evet, bugünkü haritacılık tekniklerine
göre ilkel sayılabilir. Ama XI. yüzyıla
göre değerlendirdiğinizde coğrafi bilgi
ve tekniklere göre çok ama çok ileri düzeydedir.
Haritanın merkezi Türk hükümdarlarının oturduğu Balasagun şehrinden
başlatılmaktadır. Yani dünyanın merkezinde “Türk” vardır anladınız mı?

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Daha da enteresanı yeryüzünde ne
kadar Türk diyarı varsa haritada gösterilmiştir.

ARAŞTIRMA
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“Rum diyarından Maçin’e kadar Türk illerinin hepsinin boyu beş bin, tamamı sekiz
bin fersah eder” denilmiştir.
Yine bu harita ile dünyanın yuvarlak olduğunu daha XI. asırda Türkler bilmektedir.
Yani Galileo’nun 1600’lü yıllarda öğrendiği “dünyanın yuvarlak olduğu” gerçeğini,
büyük İslam âlimi El-Birûnî 1000’li yıllarda
buluyordu. Kaşgarlı Mahmud da aynı yüzyıllarda haritasını dünyanın yuvarlak olduğu gerçeğine göre çiziyordu.
Gurur duyacağımız bir önemli ölçü de haritada Batıda gösterilen yerler Kıpçakların ve Frenklerin oturdukları İtil boylarına
kadar uzanırken Güneyde Hint, Sind, Çad,
Berber, Habeş, Zenci ülkeleri, doğuda Çin
ve Japonya, güneybatıda da Mısır, Mağrip,
Endülüs gösteriliyordu. Ve en önemlisi de
Türklerin yaşadığı bölgeler Oğuz ülkesi,
Kıpçak ve Oğuz yerleşimleri, Başkırt bozkırları, Ötüken, Horasan, Harezm, Azerbaycan adlarıyla yer alırken Türklerle ilişki
içerisinde olan yabancı ülke ve topluluklar
da haritada belirtiliyor.
Türklerle herhangi bir ilişkisi olmayan
alanlar ve ülkeler ise dikkate alınmıyor,
yani yok sayılıyor.
Türkün önemini ve gücünü bilmem anlatmaya başka kelime var mı?

Bugün Türkçede “ütü” olarak kullandığımız kelime eserde “ütüg” şeklindedir.
Oysa zaman zaman bizlere “göçebe” diye
küçümsenerek bakılmaz mı?
Alakası yoktur.
Türkler savaşçı bir millet olduğu için göçebeliği de layıkıyla yerine getirdiği gibi
medeni bir hayatın da şartlarını en güzel
yerine getirebilecek medeni insanlardır.
“İpek mendil” kullandığımız da “eldiven”
taktığımız da; “elbise boyadığımız” da bu
eserde anlatılmaktadır.

Bir başka ileri görüşlülük de eserde “Cabarka” diye adlandırdığı Japonya’nın haritada yer almasıdır.
Yani Divan-ı Lugati’t-Türk’teki haritanın
Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritası
olmasıdır.

ÇENGEL BULMACANIN
CEVABI
Birinci

Metal
paranın bir
yüzü

Bundan tam üç asır geçtikten sonra bir
Japon tarafından Japonya haritası çizilmiştir. Ama Japonya’yı Divan-ı Lugati’t-Türk’teki gibi bir dünya haritası üzerinde gösteren ikinci harita tam dört asır
sonra çizilmiştir.
Bu eser bizim gurur kaynağımızdır. Bu
eser ile milletimizin ne kadar ileri ne kadar
medenî ne kadar temiz vb. olduğunu da
öğreniyoruz…
Nasıl mı?
Bu eser sayesinde Türklerin bin yıl önceden elbiselerini ütülediklerini ve ütülü
dolaştıklarını ve Türklerin ne kadar uygar
yani medeni bir toplum olduğunu öğreniyoruz.

Gizli görevli,
casus
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Op. Dr.
Alaeddin DURMAZ

IŞIĞIN GÖZE OLAN ETKİSİ
1.Televizyon ve bilgisayarın göze
olan etkileri nelerdir?

“

Bilgisayar ve
televizyon
gözlerde kırma
kusuruna yol
açmaz ama kırma
kusuru varsa
belirtilerin ortaya
çıkmasına neden
olur yani tanıyı
kolaylaştırarak bir
nevi faydası olur.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Uzun süre bakıldığında her ikisi de gözyaşı azlığı ve kuruluğa neden olur. Bunun
nedeni de göz kırpma sayısının farkedilmeden azalmasıdır. Normalde bizler gözlerimizi kırparak, gözyaşının gözün ön
yüzeyine eşit ve düzenli biçimde yayarız. Kırpma azalınca yer yer kuru alanlar
ortaya çıkar, aşırı ama acılı sulanma-batma-kızarıklıķ -yanma-batma-yabancı cisim kaçmış hissi ve gözleri kapama isteği
gibi yakınmalar ortaya çıkar.
Bu gibi yakınmaları olan kişiler, daha az
televizyon ve bilgisayar izlemeli ya da yapay gözyaşı damlaları kullanmalıdır.
Bilgisayar ve televizyon gözlerde kırma
kusuruna yol açmaz ama kırma kusuru
varsa belirtilerin ortaya çıkmasına neden
olur yani tanıyı kolaylaştırarak bir nevi
faydası olur. Bu durumda çocuğa gözlük
vererek kırma kusuru düzeltilmelidir.
Plazma ve LED televizyonlar zararlı ışın
yaymaz ama klasik bilgisayar monitöreri baz istasyonlarından bile 10 kat zararlı
dalga yayıyor.

2.Ortam ışığının gözlere olan etkisi
nasıldır?
Aslında gözün düşük ışıkta da parlak
ışıkta da uyum gösterme yeteneği mevcuttur. Ancak gözün rahat ve konforlu bir
görme yapabilmesi için ortam ne karanlık
ne de çok parlak olmalıdır. Ortam karanlık
ise göz bebekleri daha iyi görebilmek için
büyür ve bu durum da bazı kişilerde göz
tansiyonunun yükselmesine neden olabilir.
Ortam çok parlak ışıkla aydınlatıldığında
ise göz bebekleri küçülür. Böylece daha
iyi görmek için, göze gelen ışığı azaltmak
ister. Bu durum baş ağrısına neden olabilir
hatta migreni tetikleyebilir.
Bu nedenle migreni olan kişilerin biraz
daha karanlık ortamda okumaları daha
uygun olabilir.
Son zamanlarda gece uyurken açık bırakılan ampullerin gözde miyozis (küçülme
) yaparak miyopiye neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle gece uyurken karanlıkta uyumak daha sağlıklıdır.

SAĞLIK

Diskoteklerde, kesik kesik verilen ışığın
epilepsisi olan kişilerde nöbeti tetiklediği
bilinmektedir. Sarası olmasa bile bu tip ışığın bulantı, kusma, baş dönmesi yaptığı
bilinmektedir. (Araba tutması gibi)Çocuklarda uzun süre televizyon, bilgisayara
bakmanın da aynı belirtileri ortaya çıkarabildiği unutulmamalıdır.

3.Çalışma masamızı nasıl
aydınlatmalıyız?
Işık masamıza önden vurmalı ve gölgemiz masaya düşmemelidir. Masa lambası
kullanıyorsak ve sağ elimizi kullanıyorsak ışık soldan, sol elimizi kullanıyorsak
ise sağdan omuz üzerinden ışık masaya
düşmelidir. En iyisi LED veya akkor (eski)
ampüllerdir.
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İdeal aydınlatma
Ofis, mutfak 150 voltluk ampül
Okuma

70 voltluk ampül.

Yine ışık gözümüzün daha yukarısından
masamıza gelmelidir.
Ayrıca göz kuruluğunun önüne geçmek
için bilgisayar ekranı göz seviyemizin
daha aşağısında olmalıdır. Bilgisayar ekranı ne çok parlak ne de çok karanlık olmalıdır.Koruyucu ekranının olması önerilmektediŕ.

Flöresan ampuller çok fazla elektromanyetik dalga yaydıkları için ve ışığı kesik kesik gönderdikleri için önerilmez.
Yine uzun ömürlü ampuller de içinde cıva
bulunması ve de ortama cıva buharı verdikleri için insan sağlığına çok zararlıdır.
Ayrıca masa lambasının aydınlatma gücü
oda lambasının yaklaşık yarısı kadar olmalıdır.
www.cerkezkoytso.org.tr
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10. Komite Başkan Yardımcısı ve
Avrupa Uzman Group Sigorta CEO’su Ayben Erdoğan

Sigortacılığı G VENLİ
hale getirmeliyiz

“

Beş yıldır sektördeyim

Sigortacılık
sektörünün
bilinenin yanında
bilinmeyen çok
fazla ilgi alanı var.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Sektöre yaklaşık beş yıl önce bir
sigorta acentesinde pazarlama
yöneticisi olarak başladım ama
kısa bir süre sonrasında çalıştığım şirketi devraldım ve dört yıldır kendi şirketim olarak sigortacılığa devam ediyorum.
Bu sektörde başarılı olmamın sebebi, sigortacılık sektörünün bilinenin yanında bilinmeyen çok
fazla ilgi alanı var. Sadece Çerkezköy değil Trakya genelinde
bile bilinçli sigortacı olarak, si-

gortacılığı tam anlamıyla yapabilen
sigortacı olarak gerçekten çok az
sigortacıyız diyebilirim. Bu arada
sigortacıların bu konudaki yetersizliği kadar bireylerin de sigortacılık konusunda yeterli bilgiye sahip
olamamaları söz konusu…

Kurumlar da bireyler de
bilinçlenmeliyiz
Dolayısıyla sigortacılığın tam anlamıyla ilgilendiği alanları ve sigorta
güvenliğinin bireyler tarafından
gerektiği şekliyle bilinçli olarak is-

lınmadan kasko yaptırmanın, iş
yerimiz yanmadan yangın sigortasının vb. faydasını bilmiyoruz
veya önemsemiyoruz. Oysa sigorta adı üstünde hiç akla gelmediği zamanlarda başa gelindiğinde bize yardımcı olabilecek bir
hizmet sektörüdür.

Türkiye’de sigortacıya
güven yok

tenilmesi konusunda hem sigortacıların kendilerini yetiştirmesi
gerektiğine hem de bireylerin bu
konularda bilgilendirilmesine gerek olduğunu düşünüyorum.
Biz mesleğe ne kadar sahip çıkıp
insanları bilinçlendirebilirsek insanlar da bizlerden daha iyi sigorta hizmeti satın alabilirler

Acı tecrübe olmadan
olmuyor mu?
Biz maalesef toplum olarak başımıza bir şey gelmeden, tecrübe
edinmeden, ağzımız yanmadan
bazı değerlerin ve imkânların kıymetini ve sigortalatılmanın faydasını bilemiyoruz. Ne bileyim
bir ayağımız kırılmadan sağlık
sigortasının ya da arabamız ça-

Türkiye’deki sigortacılar ve sigortacılık sektörü olarak yurt
dışı ile kendimizi kıyasladığımızda sigortacılık sektöründe emekleme dönemindeyiz diyebiliriz.
Yurt dışında sigortacılar avukatlardan sonra gelen güvenilir
insanlar olarak bilinirler. Fakat
Türkiye’de sigortacıya henüz
o derece bir güven yok. Çünkü
geçmişte insanlar, “sigortacıyım”
diyen birçok kimse tarafından
ceplerindeki parayı alma adına
adeta olmayan vaatlerle kandırılmış. Bir kere sigortacılık sektöründe sigortacı profiline başta eğitim düzeyi olarak gereken
önem verilmemiş. Yine bu konuda örgün eğitim 2000’li yıllardan beri olmakla birlikte
bankacılık ve sigortacılık
bölümünden
mezun
olanların birçoğu sigortacılık yapmıyor.
Gerçek sigortacılar
bu mesleğe yönelmeyince meslek dışından
kimselerle
ve deneme yanılma
yöntemleriyle sigortacılık yapılmaya çalışılmış. Sırf poliçe kesebilmek için merdiven
altı diyebileceğimiz sigorta acenteleri açılmış. Böyle
olunca da insanların zihninde
sigorta deyince “trafik sigortası” ve “kasko” akla gelmiş. Başka
alanlarda sigorta hiç yaygınlaşmamış. O yüzden şu anda sigortacılık sektörüne güven az. Biz
gerçek sigortacılık hizmeti vere-
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“

Her işin bir uzmanı
olmalı. Sigortacılık
sektöründe
de bir işi bilen
birine danışmalı.
Bunu sigortacılık
sektöründe hem
tecrübelerim
dolayısıyla hem
birçok branşı aynı
anda yaptığım
için söylüyorum.
Sigortacılıkla ilgili
veremeyeceğimiz
bir hizmet yok.

“
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rek bu algıyı gidermeye ve sigortacılığı güvenilir bir meslek haline
getirmeye çalışıyoruz.

Açığı İstanbul brokerleri
kapatıyor

“

İstanbul’daki
sanayi bölgelerinin
Velimeşe Veliköy
OSB bölgelerine
taşınması
sebebiyle, Avrupa
Serbest Bölgesinin
olması sebebiyle
biz burada
yoğunlaştık.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy’de ve Trakya genelinde gerçek anlamda sigortacılık
profili çizen, kurumsal çalışan,
sigortacılığın bütün branşlarını
kullanan ve bunları bilinçli olarak
müşteriye satan çok az acente var.– Geçen TOBB’un bir toplantısına katılmıştım, Trakya ve
bölgemizde yüzün üzerinde bir
acente eksiği olduğunu öğrendim. Tabii Trakya bölgesindeki bu
açığı İstanbul bölgesindeki büyük brokerler gelerek kapatıyor.
Çünkü sanayinin yoğun olduğu
bir bölgedeyiz. İstanbul’daki sanayi bölgelerinin Velimeşe Veliköy OSB bölgelerine taşınması
sebebiyle, Avrupa Serbest Bölgesinin olması sebebiyle biz burada
yoğunlaştık. Fazla bir talep var
ama buna karşılayabilecek, buna
cevap verebilecek acenteler maalesef buralarda henüz yok.

Global düşünmek ve
olmak zorundayız
Ben mesleğe kurumsal, direkt yangın sigortasını öğrenerek girdim.
Mesleğe geniş açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Siz yalnızca trafik kasko keserek bir şeyleri halledemezsiniz. O işlemi zaten
her türlü yapıyoruz, bir marketten
ekmek almak kadar kolay bir şey.
Sigortacılık sektöründe şöyle de
bir şey var. Türkiye içinde bizim
teminat veremediğimiz bazı hususlar var. Mesela nakliyat hususunda
Türkiye’de biz teminat veremiyoruz
ve yurt dışarıdan risk satın alıyoruz.
Ortaklaşa teminat verilmiş oluyor.
Her iki taraf için de güvenli bir yol
oluyor. Biz burada biz % 80’nini
karşılayabiliyorsak yurt dışından
da % 20’sini satın alarak karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye’deki Türk
kökenli firmalar da yurt dışından
reasürans (ikili sigorta) anlaşmaları yapıyor. Sigortada da uluslararası olmak global olmak zorundayız.

Avrupa Uzman Grup
Sigorta’nın üyelerimize
çağrısı var mı?
Çerkezköy bölgesinde zaten birçok
üyemiz bizi tanıyorlar. Ama ben
şunu söylüyorum. Her işin bir uzmanı olmalı. Sigortacılık sektöründe de bir işi bilen birine danışmalı.
Bunu sigortacılık sektöründe hem
tecrübelerim dolayısıyla hem birçok branşı aynı anda yaptığım için
söylüyorum. Sigortacılıkla ilgili veremeyeceğimiz bir hizmet yok. İnsanların taleplerine de zaman zaman ciddi sigorta istekleri oluyor.
Mesleki zorunluluk sigortasıyla
alakalı henüz Türkiye’de bir şirket
yoktu. Ve biz bu konuda bir çalışma yaptık ve yurt dışından getirerek şirkete hizmet verdik. Bu tarz
talepler geldiğinde de biz bunu çözüme kavuşturmak için elimizden
geleni yapıyoruz.

RÖPORTAJ
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Mesela bir firma sahibi diyor ki “biz
geri dönüşümcüyüz.” Biri diyor ki
“biz kozmetikçiyiz.” Yani sigortalanmayan, sigorta açısından tehlikeli faaliyet gösteren firmalar var.
Bunların sigortalanmasıyla alakalı
olarak da çalışmalarımız mevcut.
Zaten yapılabilecek sigortaları bütün şirketler çok rahat yapıyor.
Herkes istediği fiyata da düşüyor.
Mükemmel olanı sigorta yapmak
zaten kolaydır. Önemli olan sorunlu
ve probleminin çözülmesi zor olan
bir yere de sigortacılık hizmeti verebilmek. İşte biz bu anlamda her
zaman çözüm için hazırız.

Odamızın çalışmaları
Ben ticari anlamda dört yıldır faaliyet gösteriyorum. Üç yıl önce Ticaret Odasına dâhil oldum. Meslek
Komitesine dâhil oldum. “Ticaret
Odası” tanımını, Odaya girdikten
sonra öğrendim diyebilirim.
Öncesindeki “Ticaret Odası” çalışmalarını hiç bilmiyorum. Eskisiyle
kıyaslama şansım yok ama şu anda
odanın akredite olması, çalışan
profilleri, ben aradığımda hemen
hizmet alıyor olabilmem, herkese
açık olması, herkesin odaya davet
edilmesi, hiçbir şekilde kapalı kapılar olmaması güzel bir şey.
Çevrede ticaret faaliyet gösteren,
yeni iş kurmuş veya üç beş yıl olmuş insanlar - firmalar bile ticaret
odasının ne iş yaptığın ne işe yaradığın nasıl hizmet alabileceklerini
bilmeyebiliyorlar.
Ama ben üç yıldır Oda’nın bununla
ilgili çalışmalar yaptığını da çalışmalar yapıldığını da görebiliyorum.
Ne işe yaradığını bilmediğim yere
zaten gitmemin bir anlamı yoktu
ve bu imaj aşılmış durumda ve artık
insanlar biliyorlar.

Ayben ERDOĞAN
Avrupa Uzman
Group Cigorta CEO

www.cerkezkoytso.org.tr
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İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Projesi
tanışma toplantısı 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. 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.
Ekim
Kasım
Aralık

2016
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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 hayata 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:

Sistemi 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.
www.cerkezkoytso.org.tr
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İşyerinde
Afete Hazırlık
semineri
gerçekleştirdik

Odamızın üyelerimize yönelik düzenlediği, 2016 dönem eğitim
programları kapsamında, 23 Kasım 2016’da “İş Yerlerinde
Afetlere Hazırlık” konulu seminer gerçekleştirildi. Çarşamba
günü Odamız Konferans Salonunda gerçekleşen semineri,
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Meteoroloji
ve Afet Yönetimi hocası Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sundu.

“

Odamız
Konferans
Salonunda
gerçekleşen
semineri,
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Öğretim
Üyelerinden
Meteoroloji ve
Afet Yönetimi
hocası Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu
sundu.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
“üyelerimize yönelik düzenlenen 2016
dönem eğitim programları” kapsamında 23 Kasım 2016’da “İş Yerlerinde
Afetlere Hazırlık” konulu seminer gerçekleştirildi. Çarşamba günü Odamız
konferans salonunda gerçekleşen ve
çok sayıda katılımcının takip ettiği semineri İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Türk Meteoroloji ve
Afet Yönetimi hocası Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu sundu.

Olası Marmara Depremine
dikkat
Konuşmasında “Afet yönetimi, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar
azaltma, müdahale etme ve iyileştirme
amacıyla mevcut kaynakları organize
eden, analiz, planlama, karar alma ve
değerlendirme süreçlerinin tümüdür”
diyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaklaşmakta olan İstanbul merkezli ve tüm
Marmara’yı etkileyecek olası depreme

dikkat çekti.
Toplum olarak afete yönelik ortak dil
birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şunları
söyledi: “Herhangi bir afet anında bizi
kurtaracak yine kendi bilgi ve tecrübemizdir. Afetin hemen ardından kurtarma ekiplerinin anında size ulaşmaları
mümkün değildir. Ekiplerin bile öyle bir
anda sağ kalıp kalmayacağını da kimse
bilemez. Onun için bu konuda kurum ve
kuruluşlar, bol bol tatbikat yapmalıdır.
Tatbikatlar deprem anında yaşanacak
paniği % 50 oranında azaltır.”
Mikdat Kadıoğlu, ayrıca genel olarak
afeti “afet yönetimi”, “zarar azaltma”,
“hazırlık”, “müdahale ve iyileştirme” gibi
dört ana evreden oluştuğuna dikkat
çekti.
Kadıoğlu’nun sunduğu ve ilgiyle izlenen
seminerde “İşletmeniz/ kurumunuz
afetlere hazır mı?”, “Tehlike profilinin

SEMİNER
belirlenmesi”, “Risklerin derecelendirilmesi”, “Ofisler için mevcut durum analizi” ile “Olay Komuta Sistemi” gibi konular ele alındı.

Olası afetlere hazırlık
Bu bölümde katılımcılar “Olası bir afete karşı işletmeniz ne kadar hazırlıklı?”,
“Afetlerin ilk dakikalarında personeliniz
nasıl davranacaklarını biliyor mu?”, “İlk
saatlerde ve ilk günlerde ne yapacağınızı biliyor musunuz?”, “İşletmeler insan, doğa ve teknoloji kaynaklı değişik
tehlikelerin riskleri altındadır ve bunlara hazırlıklı olmak, kapsamlı ve doğru
bir hazırlık ve planlamadan geçer. Ne
kadar hazırlıklısınız?” gibi konularda
katılımcılar bilgilendirildi.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, afetler de dâhil olmak üzere bilmediğimiz ve ölçemediğimiz hiç bir şeyi yönetemeyeceğimize dikkat çekerek: “Bu nedenle, evde,
kurum, kuruluş, işletme sokakta, mahallede, ilçe, il, bölge ve ülke genelinde
tehlike analizini yürütmek için gerekli
bilgiler sistematik olarak toplanmalı,
korunmalı, güncellenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Hangi tehlike ve şartların
afet ve acil durum güvenliği ile ilgili olduğuna ve dolayısıyla afet planlarında
ele alınması gerektiğine karar vermek
için, bu tehlike ve şartlara ve bunların
bulunmasına yol açan hususlara ilişkin
bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına tehlike değerlendirilmesi denir” dedi. Kadıoğlu bu bölümde de katılımcılara, tehlike analizi, veri
kaynakları, tehlike haritaları, tehlike
profilleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
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“Risk göstergeleri”, “Etki analizi”, “Savunmasızlık analizi”, “Kapasite analizi”,
“Risk matrisi”, “Risk haritalamak”
gibi konular hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Olay Komuta
Sistemi
Olay
Komuta
Kontrol ve koordinasyon yönetiminin amacının
da farklı birimlerin
eş zamanlı olarak
birlikte komuta etmeyi
amaçlamakta
olduğuna dikkat çeken
Prof. Dr. Kadıoğlu, bu yöntemin olayları kontrol altına almak, hayat kurtarmak mal ve çevreyi
korumak için kurulan modüler ve esnek
bir organizasyon olduğunu anlattı.
Bu bölümde de katılımcılara “Olay Komuta Sistemleri-prensipler”, “Olay Komuta Sistemi, Geçici Görev Dağılımı”,
Olay Komuta Sisteminin ne zaman kullanılacağı”, “Olay Komuta Sisteminde
Planlama Adımları” hakkında bilgilendirmede bulunuldu

Risklerin derecelendirilmesi
Prof. Dr. Kadıoğlu risklerin derecelendirilmesi konulu bölümde de katılımcılara
“Riskleri belirlemek için çok sektörlü,
çok disiplinli bir yaklaşımla, belirli senaryo ve stratejiler kapsamında tüm tehlike ve zarar görebilirlik analizleri yapılmalıdır. Bunun için; Riske maruz kalacak
unsurları belirle ve sınıflandırma (örneğin; nüfus, altyapı, yaşam alanları, kritik
tesisler, vb. gibi etki haritalarını hazırlama gibi adımların atılması gerekir” dedi.
Bu bölümde katılımcılara “Risk analizi”,

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO’dan, küçük
sanayicilere büyük imkân
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, mikro ve küçük ölçekli
sanayicilerimizi, bölgemizdeki ve Trakya’daki büyük ölçekli
sanayicilerimizle buluşturma projesi başlattı. KOSGEB destekli ve
sekiz ay sürecek projede katılım yapan yaklaşık 40 firma, bu sürede 4
eğitim 1 panel ve 1 fuar organizasyonu hizmeti alacak.

“

Odamızın
8. Meslek
Komitesi Başkan
Yardımcısı
Murat Bakıral’ın
söz konusu
bu talepleri
karşılamak üzere
önerdiği proje
fikri ile çalışmaya
başlandı.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın mikro ve küçük ölçekli sanayici
üyelerini büyük ölçekli sanayici üyeleri ve Trakya çapındaki sanayicilerle
buluşturacağı KOSGEB destekli projesi geçtiğimiz hafta sonu başladı. 8 ay
sürecek projede 4 eğitim, 1 panel ve en
sonunda 1 fuar organizasyonu var.
Mikro ve küçük ölçekli 40 firmanın 4
eğitim ve 1 panel ile yaşadıkları süreç
sonrası kendilerini Çerkezköy ve Çorlu
başta olmak üzere tüm Trakya sanayicilerine tanıtabileceği 3 günlük fuar
organizasyonu aşamasına geçilecek.
Fuar, projenin son ayı Mayıs 2017’de
gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, geçtiğimiz Cumartesi günü de ayda sadece 1 cumartesi
gününde yapılmak üzere planlanan 4
eğitimden birincisi olan “Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi” proje yararlanıcısı mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur
Taş’ın projeyle ilgili verdiği bilgilere
göre projenin başlatılması süreci şöyle
gelişti.
Çerkezköy TSO olarak yapılan anket
ve araştırmalarda üyelerin genel olarak Çerkezköy’deki sanayicilere ulaşamadıkları, sanayicilerin ise yine genel
olarak Çerkezköy’deki firmalar yerine
şehir dışı firmalardan hizmet almaları
yönüne gittikleri belirlendi. Yine anketlerde ve ikili görüşmelerde bu durumun giderilmesi veya en aza indirilmesi konusunda Çerkezköy TSO’dan
taleplerde bulunulmaktaydı.
Odamızın 8. Meslek Komitesi Başkan
Yardımcısı Murat Bakıral’ın söz konusu
bu talepleri karşılamak üzere önerdiği
proje fikri ile çalışmaya başlandı. Hazırlanılan ve KOSGEB’den % 50 destek alınan projenin onayının ardından
talep toplandı ve geçtiğimiz cumartesi
günü yapılan ilk eğitimle projeye start
verildi.

PROJE
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8.
Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
Murat Bakıral da önerdiği bu projenin, bölgedeki küçük ölçekli firmalara
kazandıracağı katma değer açısından
son derece önemli ve de heyecan verici bir gelişme olduğuna, proje sonunda
yapılacak fuarın da projenin en cazip
ve zirve noktası olacağına dikkat çekti.
Bakıral, son üç haftalık süreçte projenin bilgilendirme toplantısının ardından, talep toplama safhasının gerçekleştiğini, projeye katılabilmek için son
birkaç başvuru daha alınabileceğini
belirterek Çerkezköy TSO’nun önerilen
projeleri hayata geçirmek için ciddi bir
çaba içerisinde olduğunu ve bu projenin küçük sanayiciler için yepyeni bir
imkân oluşturacağını sözlerine ekledi.
40 firmaya fuar Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası Proje Geliştirme Birimi
tarafından küçük ve mikro ölçekli KOBİ’lerin satış niteliği ve iç pazar payının
arttırılmasına yönelik hazırladığı proje
firma temsilcilerine tanıtıldı.
Ayşenur Taş, projenin planlama süreci
hakkında da bilgi vererek, sözü projenin uygulama aşamasında yapılacak
çalışmalara getirdi. 40 adet küçük ve
mikro ölçekli KOBİ için 5 adet eğitim 1
de panel düzenleyeceklerini anlatan
Ayşenur Taş “Her ayda bir cumartesi
günü eğitim düzenleyeceğiz. İlk olarak
5 Kasım 2016 tarihinde Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi düzenleyeceğiz.
Sonrasında 26 Kasım 2016 tarihinde
FEBEFE İş Fikrinin Başarı Formülü, 24
Aralık 2016 tarihinde Pazarlama ve
İkna Teknikleri, 21 Ocak 2017 tarihinde
Kontrat Yönetimi ve Satın Alma eğitimi
düzenleyeceğiz. Eğitimlerin sonunda
22 Şubat 2017 tarihinde 5 büyük ölçekli
firmanın satın alma temsilcilerinin katılımıyla satış ve satın alma paneli organize edeceğiz” bilgisini verdi.
KOBİ pazarına hazırlık aşamasında firmalara broşür basımı, afiş ve davetiye
basımı katkısı sunacaklarını kaydeden
Ayşenur Taş “Son olarak 40 adet küçük ve mikRo ölçekli KOBİ için Çerkez-
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köy Spor Salonu’nda 9-10-11 Mayıs tarihlerinde fuar düzenleyeceğiz.” dedi.
Projeye katılım şartlarını da açıklayan
Ayşenur Taş “Proje küçük ve mikro ölçekli kuruluşlara yönelik düzenleniyor.
Mikro ölçekli kuruluşlardan en fazla 9
çalışanı ve yıllık 1 milyon lirayı geçmeyecek bilançosu, küçük ölçekli kuruluşlardan ise en fazla 49 çalışan, yıllık
8 milyon lira bilanço istiyoruz. Başvuru
40’ı geçmesi halinde projeye katılacak
firmalara Proje Yürütme Kurulu karar
verecek. Projeye katılımı 40 olarak sınırlı tutmamız tamamen Çerkezköy
Spor Salonu’nun kapasitesi ile ilgilidir. Mevcut durumda 40 firma fuarda
stant açıp ürünlerini büyük ölçekli firma temsilcileri ile katılımcılara tanıtabilecek” ifadelerine yer verdi.
Ayşenur Taş, projenin yüzde 50 KOSGEB destekli olduğunu belirterek, projeye katılım için firmalardan sembolik
bir bedel de talep ettiklerini kaydetti.
Çerkezköy TSO Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur Taş’ın sunumu sonrasında ABİGEM A.Ş. Temsilcisi Aslı Adalı,
ABİGEM’i anlatarak Trakya ABİGEM’in
faaliyetlerini sıraladı. Mikro ve küçük
ölçekteki KOBİ’lerin satış niteliğinin ve
iç pazar payının arttırılması projesine
sunacakları katkıyı başlıklar halinde
özetleyen Aslı Adalı, Trakya ABİGEM
olarak kurumlar dışında bireysel başvurulara da cevap verdiklerini anlattı.
Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve
Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz da proje tanıtım toplantısında bir
konuşma yaptı. TÜSAYDER’in faaliyet
alanını anlatarak konuşmasına başlayan Gürkan Hüryılmaz, “Firmaların
tedariklerini bölgeden temin etmesine büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca
uluslararası iş yapmak isteyen firmalara da çeşitli konularda fayda sağlayabiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde satın
alma dernekleriyle iletişim halindeyiz”
diye konuştu. Konuşmaların tamamlanması sonrasında proje tanıtım toplantısı sona erdi.
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PSİKOLOJİ

Mobbing’in
Dayanılmaz
Stresi
Mobbing nedir?
Yöntemleri nelerdir? Nelere
neden olur? Nasıl korunulur? Sözcüğün kökeni;
yaklaşık olarak zorbalık ilişkileri anlamı içermektedir.
Mobbing, özellikle kemikleşmiş iş guruplarında, hiyerarşi olarak
gücü elinde bulunduran
kişinin, bu gücü kaybetmemek adına, diğer guruba uyguladığı psikolojik şiddettir.
Ekim
Kasım
Aralık

2016

Kendini ifade etmekte güçlük çeken

bir çalışanın, kendine olan güven ve öz
saygısını yitirebileceği çok muhtemel,
duygusal bir saldırıdır.
Daha çok özel olmak üzere, kamu dahil,
yer iş ortamında mobbing ile karşılaşılabilir.
Özellikle işsizliğin yüksek olduğu, gelişmekte olan ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumun çeşitliliği, insanlara fazla
seçenek tanımamakta olup, bu durum
ise mobbing e zemin oluşturmaktadır.
Çalışanının, kendine mecbur olduğunu
fark eden işveren, kişiyi değersiz görmeye veya ‘bu şartlarda çalış ya da
kapı orada’ mantığını gütmeye başlar.

Mobbing yöntemleri:
Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği durumlara göre mobbing yöntemleri;
İzolasyon, hakaret, iğneleme, aşağılama, sürekli eleştirme, iş yükleme, iş eksiltme, söylenti yayma, kınama, fiziksel
şiddet ve cinsel taciz olarak sınıflandırılır.

Kişiyi sosyal ortamlardan dışlayıp, yeteneklerinin çok altında işler vermek,
hakaret etmek, yokmuş gibi davranmak… Hangi nedenden ötürü olursa
olsun amaç; kişiyi manevi baskıyla işten çıkarmaktır.
İleriki vakalar insanın benlik duygusunu zedeler. Kendini önemsiz hisseder
ve öz güveni yok olur. Sağlık sorunlarına neden olur; ağlama, öfke gibi duygu
bozukluklarının yanı sıra, depresyon,
uyku sorunları, stres bozuklukları, kas
ağrıları gibi bir çok duruma yol açar. Kişi
çalışmaya devam ederse, bağımlı hale
gelir, kişiliği bozulur ve klinik vakalara
kadar gider.

Nasıl korunulur?
Burada duyguların yönetilmesi ve
kontrol edilmesi psikolojik sağlık için
çok önemli olup, durumun düzeltilmesini beklemek yerine farklı bir iş aranmalıdır. Sonrasında, hukuki hakların ne
olduğu araştırılıp bu konudaki uzman
kişilerden yardım alınmalı ve hak arama yoluna muhakkak gidilmelidir. Ülkemizde bu durum ne kadar yeni olsa
da, kişisel hak ve hürriyetler, anayasal
kanunlarla korunmakta olduğuna göre,
mücadele için kavramın yeni olması bir
bağlayıcı neden değildir.
Mobbing mağdurunun, elinde kanıt
mevcut ise, iş sözleşmesini sonlandırma hakkı vardır. Borçlar kanununa
göre maddi ve manevi tazminat davası
açabilir. İş yerindeki haklarını alamamış
ise, iş mahkemesine dava açabilir. İşten
atılmış ise işe iade davası açabilir. Süresi dolmuş ise kıdem tazminatını alabilir.
İş kanunundaki eşit davranmama maddesine dayanarak tazminat alabilir. Acil
durumlarda ilgili şikayet hatlarını arayabilir. İş kurumu Müdürlüğüne hakları
için başvurabilir. ( Bunları yapabilmesi
için önemli olan sağlam sinirlere ve somut delillere sahip olmasıdır.)

etkileyecek şekilde sistematik yapılıyor
olması gerekir.
Bunun dışında hukuki olarak bir gelişme kaydedilmek isteniyor ise, iş hakkının karşılıksız feshine neden olan iki
konuya çalışan tarafından dikkat edilmelidir.
-Hak aramaya kalkarken konuşmalar
asla hakaret içermemeli,
-Verilen iş ne ise, mesai saatleri içerisinde kesinlikle aksatılmamalıdır. Ama yasal çalışma saatlerinin dışındaki mesaiye kalmak dahil zorunlu tutulan saatler
de çalışmak, kişinin isteğine bağlıdır.
Son olarak; işsiz kalma endişesinin getirdiği, sürekli alttan alma, ısrarla durumu düzeltmeye çalışma, yalvarma,
boyun eğme, göze girmek için kapasite
üzeri çalışma gibi insan psikolojisini bozan davranışlara dikkat. Çünkü bireysel konuştuğunuz her yönetici sizi en
fazla inanmış gibi gözüken bir tavırla
uğurlayacaktır. Bir gün işe geldiğinizde
kimsenin sizinle konuşmuyor olduğunuza inanmayacak, abarttığınız, sakin
olup çalışmaya daha iyi performans
göstererek devam etmenizi isteyecektir. Hatta neden bunlardan kendisinin
haberi olmadığına şaşıracaktır. Çünkü
tükenmişlik sendromu gereği ‘ halledeceğim’ kelimesiyle, o anki krizi çözüp,
sonrasında hiçbir şey halletmeyecektir.
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“

Mobbing,
özellikle
kemikleşmiş iş
guruplarında,
hiyerarşi olarak
gücü elinde
bulunduran
kişinin, bu gücü
kaybetmemek
adına, diğer
guruba
uyguladığı
psikolojik
şiddettir.

“
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O nedenle sakin, soğukkanlı, kontrollü
ve çözüme açık bir tutum içinde, aleni
bir şekilde hak aramak gerekir.
Yazan Arzu AYTEKİN

Dikkat edilmesi gereken bir konuda;
harekete geçilmeden önce, maruz kalınan tavrın gerçekten mobbing olup
olmadığı ayrımının iyi yapılmasıdır. Zira
her olumsuz davranış mobbing olmayabilir. Kişinin ruh ve beden sağlığını
www.cerkezkoytso.org.tr

60

Oscar Bilgisayar İletişim Güvenlik sahibi ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Murat Seymen ile bilişimi konuştuk:

Siber Güvenlik
Bakanlığımız kurulmalı
Devlet bu anlamda başarılı gençleri çağırıp onlara destek çıkarak
varsa projelerini destekleyerek bu bilgi birikimi ülkenin menfaatlerine
aktarsa olmaz mı? Bu anlamda devlet siber güvenlik olayını artık
kendi bünyesinde çözmeli ve siber güvenliğin bir bakanlığı olmalı.”

“

On altı yıllık deneyime
sahibiz

Oscar Bilgisayar
olarak 16 yıllık
tecrübe ve
deneyim ile
sektördeyiz

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Bilgisayar sektöründe belirli bilgi birikim ve donanıma sahip çok firma olmakla birlikte her bakımdan donanımlı
kurum ve kuruluş elbette ki sınırlı sayıdadır ve bu işte herhangi bir standart
yoktur. Biz Oscar Bilgisayar olarak 16
yıllık tecrübe ve deneyim ile sektördeyiz. Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için söyleyebilirim ki Çerkezköy’de esasında
profesyonel hizmet verebilecek bilişim firmalarına çok ihtiyaç var. Fakat
Çerkezköy’ün kaderinde bir de şu var.
İstanbul’a çok yakın olması ve fabrikaların çoğunun merkezinin İstanbul’da
olması sebebiyle, bizim buradaki fabrikaların tamamıyla iletişime geçmemiz
mümkün olmuyor. Çerkezköy’de de
arzu edilen sayıda profesyonel firma-

nın yeteri miktarda olmaması da etkenlerden bir tanesi. Bilgisayarcı çok
ama yeteri miktarda bilişimci yok. Bu
da profesyonel firmaların İstanbul’da
arayışa gitmesine sebep oluyor.
Kurumsal çalışan fabrikaların Çerkezköy’deki firmalara bu anlamda bir güvensizliği var ve bu algı sektörümüzün
bölgemizde yapacağı profesyonel hizmetin önüne set oluşturuyor. Oysa
profesyonellik dediğiniz de nihayetinde çalışmak ve iş tecrübesiyle oluşuyor. Talep gelecek ki siz üreteceksiniz
ve o konuda tecrübe kazanacaksınız.
Biz Oscar olarak bu anlamda güvenirlilik seviyesini aşmış olarak birçok
kurumsal firmaya hizmet vermekle
birlikte yine de uluslararası büyüklükteki kurumsallara hizmet sunamıyoruz. Çünkü böyle bir talepleri olmuyor.

İstanbul yanlış algı
oluşturuyor

Milli yazılımımızı yapmak
zorundayız

Şöyle bir durum söz konusu. Firmanın adresi İstanbul olsun profesyonel firma olarak algılanmaya yetiyor.
Ama Çerkezköy adresindeki bir bilişim
firması sıfır hata ile de çalışsa adresinde Çerkezköy yazdığı için amatör
olarak değerlendiriliyor. Peki kurumda bir beklenmedik sıkıntı oluştuğunda İstanbul’dan hizmet ne zaman
alınabiliyor? En erken 24 saat sonra
alınabiliyor. Bu sürede fabrika durup
üretim aksayacaksa firmalar o zaman
Çerkezköy’den kerhen hizmet almak
zorunda kalıyor. Bu hizmetten sonuç
aldıklarında bir dahaki sefere de Çerkezköy’deki o firma çağrılıyor. Böyle iki
üç defa olumlu sonuç alındığında işte
o zaman “benim İstanbul’a gitmeme
ve çok fazla fiyata böyle bir ücret almama gerek yokmuş” kanaati oluşuyor.

Bizim de ülke olarak bir an önce kendi milli yazılım ve iletişim sistemimizi
geliştirmemiz gerekiyor. Milli anti virüsümüzü yazmamız gerekiyor. Bugün
anti virüslerin hepsi bir ajandır. Çünkü seni koruyabilmesi için bir yerlere bilgi göndermesi gerekiyor. Ve bir
enteresan örnektir ki CIA ismi mühim
değil geçen sene kurulan bir anti virüs firmasının ciddi anlamda maddi
destekçisi oldu. Amacı ne olabilir? O
programın aynı zamanda ajanlık görevi görmesidir. Bu tür kontrol Microsoft
da dâhil tüm yazılım ve işletim sistemcilerin uhdesinde vardır. Sen ne kadar güvenlik duvarı da koysan da – ki
güvenlik duvarı da o firmaların - nereye hangi bilgiyi gönderdiğini bilmiyorsun. Çünkü kapalı kaynak bu. Açık
kaynak kodu olsa sen onu incelersin.
İşte devletimiz bunu yapabilmeli. Bir
anti virüs, norton kullanacaksa dahi
şunu demeli: “Bana kaynak kodunu
vereceksin yoksa kullanmam Kaynak
kodunu vermeyecekleri için de kendisi
yazmak zorunda.

Uçak motoru yerine arama
motoru
Dünyayı sanayi ve teknolojiyle entegre etmek isteyenlerin en önemli
amaçlarından bir tanesi de teknolojiyle her şeyin kontrol edebilir olmasını sağlamak. Bir yandan insan
gücüne ve beynine fazla iş bırakmak
istemiyorlar. Diğer yandan da dünyadaki bütün hareket ve uygulamaları,
ekonomik olarak para hareketlerini,
siyasal olarak düşünce hareketlerini,
ticaret olarak arz ve talep hareketlerini vb. kontrol ederek kim nereye ne
yapıyor, ne harcıyor, ne düşünüyor
bilmek ve ona göre vaziyet oluşturmak isteniyor. Bu anlamda örneğin biz
explorer ile crom kullanıyoruz arama
motoru olarak. Bu ne demek? Benim
birey olarak arama motorunda yaptığım iş nedir? Neye meraklı isem, neye
ihtiyacım var ise vb. bunları aramaktır. Benim bağlı olduğum verici de bu
aramalardan yola çıkarak kimin ne
talep ettiğini hangi bölgede hangi
ülkede hangi ilçe hangi sokakta neyi
arıyor neye ihtiyacı var hepsini tespitini yapabilmektedir. Adamlar bunun
için trilyonlarca lira para harcıyorlar.
Nitekim bunun önemini gören Rusya
uçak motoru yapacağına arama motoruna kafa yordu ve Yandex çıkarttı.
Kime neyi satarım, kimin neye ihtiyacı
var durumunu Yandex ile öğrenmeye
başladı.

Siber Güvenlik Bakanlığı
kurulmalı
Bilgi gücü olarak bu işte yetişmiş genç
insanımız çok. Ama bunları alıp da değerlendirecek kurumumuz yok. Türk
Yıldızı dediğimiz hacker grubu, senin
benim onun bunun oluşturduğu bir
gruptur devletle alakası da yoktur.
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“

Milli anti
virüsümüzü
yazmamız
gerekiyor. Bugün
anti virüslerin
hepsi bir ajandır.
Çünkü seni
koruyabilmesi
için bir yerlere
bilgi göndermesi
gerekiyor.

“
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Devlet bunları kurum olarak çağırıp
onlara destek çıkarak varsa projelerini
destekleyerek bu bilgi birikimi ülkenin
menfaatlerine aktarsa olmaz mı? Bu
anlamda devlet siber güvenlik olayını artık kendi bünyesinde çözmeli ve
siber güvenliğin bir bakanlığı olmalı.
Bugün bütün kurumlarımız Microsoft
kullanıyor. Microsoft kapalı çekirdek
bir işletim sistemidir. Linux gibi açık
kaynak kodlu değildir. Bütün yazılım
firmalarımız fabrikalarda orada bura-

da her yerde Windows’un kullanılma
sebebinedir? Bizim ticari firmalarımızın yazılımını yapan firmalar Microsoft’un programlama dilinde yazıyorlar da onun için. Düşünsene bizim
üniversitemize “al sana milyar dolarlık yatırım” diyerek yazılım ve işletim
programlarını bizim üniversitelerimize
ücretsiz veriyor. Niye? “Yetişen benim
yazılımımla yetişsin başka yere sapmasın” diye.

Gelecek klavye savaşlarına
sahne olacak

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Şu anda e-devlet de dahil hiçbiri devletimizin kendi bünyesinde yazılmıyor.
Hiçbir yerli donanım ve yazılımı üretmediğimiz için de devletin en stratejik
alanları da dahil olmak üzere risk altındadır. Ne kadar önüne güvenlik duvarı
koysa da kapalı devre bir şey yapmaya kalksa da bugün siz internetinizi
Amerika’dan kiralayıp alıyorsunuz. Bu
bütün ülkelere böyle gidiyor. Adamlar
öyle bir alt yapı ve sistem kurmuşlar
ki senin onlardan başkasıyla çalışamıyorsun. Şansın yok. Dolayısıyla bana
kalırsa biz yol yolağı, onu bunu yapmayı erteleyip kendi yazılımımızı ve
işletim sistemimizi geliştirmek için seferber olmak zorundayız. Eğer devleti
koruyamazsak kendimizi zaten koruyamamış oluruz. Bakmayın bugün
lokal petrol savaşlarına. Geleceğin sa-

RÖPORTAJ

Biz bugün barajımızı yazılımla, elektriklerimizi yazımla kontrol edebiliyoruz. Bunun yazılımı başka bir yere çıkıyorsa ve o yer de milli değilse oraya
başkasının da girme riski her zaman
söz konusu olup bir düğmede bütün
ülkeyi karanlıkta bırakma riski vardır.
Dolayısıyla devleti yönetenlerin ilk
olarak devleti teknolojik olarak güvenlik altına almaları gerekmektedir. Çünkü yarın öbür gün ülkeler birbirleriyle
topla füzeyle, kalkanla savaşmayacak,
önündeki klavyeyle savaşacak. Bunun
en küçük örneği işte sosyal medya ki
ne büyük bir etki ve algı ağı oluşturduğunu görüyoruz.

Önce eğitimi rayına
oturtmalıyız
Bugün biz Tayvan ufacık bir ülke. Japonya üzerine Hiroşima yıkılmasına
rağmen ilk işleri eğitim oldu. Şehirleşmeyi sonraya bıraktılar. Herkesi eğittiler. Sonra ayağa kalktılar. Teknoloji
olarak bir numara oldular. Biz ise eğitimi % 10 bile rayına oturtamadık. Eğitimde başarısızlığımız artarak devam
ediyor. Üstelik tek çıkış yolumuzun
kaliteli ve pratiğe uygulanabilen bir

eğitim olmasına rağmen. Bugün biz
füze yapsak ne olur? Bugünkü on beyin bunun için yeterli olsa da aşağıda
gelen beyinler devam edemeyecekse
hiçbir anlamı yok.
Biz millet olarak işletmeyi neredeyse
sıfır teknoloji ile yönetmeye çalışıyoruz. Yerli fabrikaların çoğu da buna
dahildir. Yabancı kaynaklı fabrikalar
ise önce sistemini kuruyor. Networküne kadar her şeyi kuruyor sonra üretime başlıyor.
Bizde ise “hele bir başlayalım da kervan yolda düzülür” deniliyor. Ve sistemsizliğin içinde boğulduğu için çok
uğraştığı için çok çalışıyorum zannediyor. Sistemi kurmuş olsaydı çok
çalışmayacak yorulmayacak ama az
çalıştığı halde çok verim alacaktı. Hâlâ
fabrikalarımız içinde “Exel” ile ”Word”
ile üretim planlaması yapmaya çalışanlar.
Bu kurumlar elli-yüz bin lira teknolojik alt yapı kurmaktan çekiniyor ama
o altyapıyı kullanmadığı için beş on
tane fazladan adam çalıştırıp rakip
firmaların da % 30-40 gerisinde üretim gerçekleştirerek sürekli kaybeden
oluyor. Hâlâ bakkalcılık mantığından
çıkamayanlar var.

“

Şu anda e-devlet
de dâhil hiçbiri
devletimizin
kendi bünyesinde
yazılmıyor.”

“

vaşları hepsi siber savaş olacak.
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7. Meslek
Komitemizin
Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu
Mühendislik
Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.
Lokman Hakan
Tecer’i ziyaret
ederek gündeme
getirilen
“üniversite
sanayi işbirliği”
fikri masaya
yatırıldı

“

Ekim
Kasım
Aralık

2016

Üniversite - sanayici
işbirliğinde tarihi adım atıldı
Kamuoyunda takdirle karşılanan üniversite ve sanayici işbirliği
projesinde tarihi adım atıldı. Çerkezköy TSO sanayici üyelerimiz
Namık Kemal Üniversitesiyle “Üniversite- Sanayici İşbirliği” projesi
kapsamında Çorlu Mühendislik Fakültesinde bir araya geldiler.

Kamuoyunda takdirle karşılanan üniversite ve sanayici işbirliği projesinde
tarihi adım atıldı. Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası ile Namık Kemal Üniversitesi yetkilileri üniversite sanayici iş
birliği kapsamında Çorlu’da ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Tarihi toplantı için Çerkezköy TSO’yu
temsilen 2., 7., ve 8. Meslek Komitelerimizin Başkan ve Başkan Yardımcıları,
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nde, Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakül-

tesi Dekanı ve Bölüm Başkanları ile bir
araya geldi.
Üniversite ve sanayici işbirliğine güzel
bir örnek teşkil eden toplantıya Namık
Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Tekstil Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ziya Özek, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hafız Alisoy, Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Aysun Sağbaş, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ercan
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Buluş, Biyomedikal Mühendisliği Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Betül Taşdelen ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
Meclis Başkan Yardımcısı ve 2. Meslek
Komitesi Başkanı Asım Yavuzarslan, 7.
Meslek Komitesi Başkanı Özcan Doğu
Kaya, 7. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Memiş, 8. Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı Murat Bakıral ve
Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur
Taş katıldı.
Tarihi toplantıda, Nisan 2016’da 7. Meslek Komitemizin Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’i ziyaret
ederek gündeme getirilen “üniversite
sanayi işbirliği” fikri masaya yatırıldı.
Toplantıda Namık Kemal Üniversitesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi akademik kadrosu ile Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasının sanayici üyeleri “üniversite-sanayi işbirliği” kapsamında
imzalanması planlanan protokol mad-
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delerini belirledi. Birlikte yapılabilecek
projeler, stajlar, sektör tümleşik
eğitim, sektör günleri ve
kariyer günleri, akademik
kadronun sanayiye vereceği
destekler ve Ar-Ge konularını görüştü.
Üniversite-sanayici işbirliği fikri, Çerkezköy TSO’nun 7. Meslek Komitesinin Mart 2016’da Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası’nda düzenlediği
“Plastik Sektörü” toplantısında gündeme gelmişti. Sektör temsilcilerinin
gündeme getirdiği “üniversite-sanayi işbirliği” düşünce ve önerisi
sonrası harekete geçen 7. Meslek
Komitesi Nisan 2016’da Namık
Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Lokman Hakan
Tecer’i ziyaret etmiş ve
bu düşünceyi gündeme
getirmişti.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Kurum kültürü ve
iş etiğimi semineri düzenledik

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonumuzda ‘’Kurum
Kültürü ve İş Etiği’’ semineri düzenlendi. Trakya ABİGEM (Trakya
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Uzmanı Aslı Adalı tarafından
verilen seminer yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonumuzda ‘’Kurum Kültürü ve
İş Etiği’’ semineri düzenlendi. Trakya ABİ-
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GEM (Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme
Merkezi) Uzmanı Aslı Adalı tarafından
verilen seminer yaklaşık iki buçuk saat
sürdü.
Düzenlenen ‘’Kurum Kültürü ve İş Etiği’’
konulu seminerde konuşan Trakya ABİGEM Uzmanı Aslı Adalı; kültür, kurumsal iletişim, kurumsal kavram, kurumsal
kimlik, kurumsal imaj, kurum kültürünün
özellikleri, kurum kültürünü oluşturan
unsurlar ve etik kavramı konusunda
önemli bilgiler verdi.
Halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencileri katıldı
Seminere Namık Kemal Üniversitesi
Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Halkla
İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri ilgi

SEMİNER
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Başkanımızdan
Kadir Albayrak’a
ziyaret
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak’a makamında
bir ziyaret gerçekleştirdi.

gösterdi. Sunumuna kültür, kurumsal iletişim, kurumsal kavram, kurumsal kimlik,
kurumsal imaj konularının tanımları ve
örneklendirmeleriyle başlayan Trakya
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Uzmanı Aslı Adalı, iki kişinin bir araya gelip
aynı hedefe yoğunlaşmasıyla kültürün
oluştuğunu söyledi. Kurum kültürünün
özellikleri, kurum kültürünü oluşturan
unsurlar ve etik kavramı üzerinden sunumuna devam eden Adalı anlatımlarını
görsellerle süsledi.
Öğrencilerin sorularını cevapladı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinin de soru-cevap ve örnekleriyle
dâhil olduğu interaktif bir sunum gerçekleştiren Aslı Adalı, öğrencilerin katılımından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen
ziyarette,
Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak,
ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile getirerek Çerkezköy
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva’ya teşekkür etti.
Başkan Albayrak, Tekirdağ ili genelinde
yapılan bölgesel çalışmalar hakkında
Kozuva’yı bilgilendirirken, Büyükşehir
Belediyesinin Trakya’da bulunan Ticaret
ve Sanayi Odaları ortaklığında yapılmasını
planladığı çalışmaları da aktardı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva da yaptığı
konuşmada,
Tekirdağ
Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a
konukseverliği ve samimiyeti için
teşekkür etti. Kozuva Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası olarak belediyelerin
yürüttüğü çalışmalarda üzerlerine düşen
görev varsa yapmaya hazır olduklarını
belirtti.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Eğitim teknolojileri
nereye gidiyor ?

TOBB’un Ekonomik Forum Dergisinin
267. Sayısında teknoloji sayfalarında
yer alan ve Murat Yıldız imzasıyla
yayınlanan araştırma haberinde şu
bilgilere yer veriliyor.

“

Geldiğimiz
noktada abaküsler
ya da hesap
makinalarından
çok daha fazlası,
mesela tabletler,
akıllı telefonlar ve
tahtalar, robotlar
ve daha birçok
internete bağlı
nesne eğitimin
bir parçası haline
geliyor.

“Aristo’nun yaklaşımı ile ancak eğitim
sayesinde devletler mümkün olabilir
ve insanlar ortak yaşam kültüründe
daha kolay yaşayabilen topluluklara
dönüşebilir. 30 yıl öncenin öğretim
şartları ile geldiğimiz noktada dağlar
kadar fark var. Ancak bu değişimin
yalnızca başındayız. Kara tahta
ve tebeşir ile eğitim gören nesil
şimdilerde kendi eğitim modellerini ve
deneyimlerini değiştirmenin peşinde.
Milattan önce 3000’li yıllarda abaküs
kullanılırken de muhtemelen o zamanın
önderleri buna itiraz etmiş, insan aklının
kolaycı- lığa alışmasının tehlikelerinden
bahsetmiş olabilir. Geldiğimiz noktada
abaküsler ya da hesap makinalarından
çok daha fazlası, mesela tabletler, akıllı
telefonlar ve tahtalar, robotlar ve daha
birçok internete bağlı nesne eğitimin bir
parçası haline geliyor.

“

2 trilyon dolarlık Pazar

Ekim
Kasım
Aralık

2016

GSV tarafından yapılan araştırmaya
göre eğitim sektörünün tüm dünyadaki
büyüklüğü 2 trilyon doları geçiyor.

Teknolojinin bu pazarı hem büyüteceği
hem de geleneksel harcamalarının
yönünü değiştireceği tahmin ediliyor.
Yani her zaman olduğu gibi teknoloji
sayesinde eğitim dünyası tasarruf
sağlamış olmayacak. Tam tersine
okullar, devletler ve tabi ki veliler daha
çok para harcayıp, daha iyi eğitim
standartlarının
ortaya
çıkmasını
sağlamış olacak. Ancak tek bir farkla.
Aynı işlemi 30 yıl önce yapsaydınız
muhtemelen kat kat fazlasını ödemek
zorunda kalacaktınız.
Bugün bir sınıfta her öğrencinin eline
tablet vermenin maliyeti ile 30 yıl önce
her sınıfa birer televizyon koymanın
maliyeti neredeyse aynı. Günümüzde
eğitim teknolojilerine yapılan yatırımın
hızı giderek artıyor.
Örneği bundan 10 yıl önce yalnızca
15 öğrenim yönetim sistemi (LMS)
geliştiricisi varken günümüzde bu
rakam 700’ü geçiyor. LMS pazarı
2013 yılında 2.3 milyar dolar iken
2016 yılının sonunda pazarın 7.8
milyar doları geçmesi ve 2021 yılında
15.7 milyar dolarlık bir büyüklüğe
ulaşması hedefleniyor. Uzaktan eğitim
teknolojilerinin yıllık ortalama hızı
gelişmiş ülkelerde %8 civarında iken,
Latin Amerika %14.6, Afrika %16.9,

ARAŞTIRMA

Eğitim yatırımları
içinfırsat büyük
Eğitim teknolojilerine olan bu ilgi hızla
büyürken bu alanda yatırım yapan
şirketler de hızla büyüyor. 2015 yılında
yediden fazla şirket 100 milyon doların
üzerinde yatırım sermayesi çekmeyi
başardı. Yalnızca bu yedi şirket 1 milyar
dolardan daha fazla sermaye kazanmış
oldu. Bunlar arasında Udacity, Lynda ve
17zuoye bulunuyor. Bu alanda yine Çin
en fazla yatırımı yapan ülkeler içinde
liderliğini koruyor. Çinli şirketler tüm
dünyada yapılan eğitim teknolojilerini
yatırımlarının %37’sini gerçekleştirmiş
oldular. Bu yatırımın toplamı da 1 milyar
doları geçmiş durumda. Küresel ölçekte
bakıldığında ise eğitim teknolojilerine
olan yatırım 2015 yılında bu yana %58
oranında artmış oldu.

Çin yatırımlarını artırıyor
Tüm dünyada genel olarak Asya
ülkelerinin eğitim teknolojilerine olan
yatırımları artırması dikkati çekerken Çin
bu alanda liderliği elden bırakmıyor. Bu
güne kadar üretim ekonomisi üzerine
odaklanan Çin, hızlı bir şekilde servis

tabanlı bir ekonomik modele geçmek
istiyor. Bunun için de daha yoğun bir
şekilde eğitim teknolojilerine harcama
yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene
yatırım sermayesi konusunda çok farklı
bir yaklaşım sergileyen kamu şirketi
üzerinden start-up şirketlere 30 milyar
dolarlık bir fon sağlayacağını açıklamıştı.
2020 yılına kadar ülke genelinde 30
binden fazla start-up şirketin kurulması
hedefleniyor. Çin bu start-up’ların
ihtiyaç duyduğu eğitimli topluluğu
artırmak ve şu anda hali hazırdaki
806 milyonluk iş gücünü daha vasıflı
işler yapabilecek duruma getirmek
için uzaktan eğitim başta olmak üzere
eğitim teknolojilerine çokça yatırım
yapmaya devam ediyor.
Bu değişimin ilk meyveleri de ortaya
çıkmaya başladı. OECD raporlarına göre
2030 yılına geldiğimizde STEM kültürü
ile yetişmiş olan eğitimli nüfusun %37’si
Çin’de yaşıyor olacak.

Hindistan online eğitime
odaklanıyor
Eğitim teknolojilerine ciddi anlamda
yatırım yapan ülkelerden biri de
Hindistan. Bu senenin sonuna kadar
internet üzerinden eğitim için ayrılan
toplam yatırımın 2.5 milyar doları

“

Günümüzde eğitim
teknolojilerine
yapılan yatırımın
hızı giderek artıyor.
Örneği bundan 10
yıl önce yalnızca 15
öğrenim yönetim
sistemi (LMS)
geliştiricisi varken
günümüzde bu
rakam 700’ü
geçiyor. LMS
pazarı 2013
yılında 2.3 milyar
dolar iken 2016
yılının sonunda
pazarın 7.8 milyar
doları geçmesi ve
2021 yılında 15.7
milyar dolarlık
bir büyüklüğe
ulaşması
hedefleniyor.

“

Doğru Avrupa ve Asya’da ise %17
civarında gerçekleşiyor.
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Online eğitim sayesinde eğitimin
kalitesini ve asgari standartlarını
tüm ülkede artırmak ve belirli bir
ortalama yakalayabilmek mümkün.

Sebebi aslında oldukça basit. Ülkenin
özellikle kırsal alanlarına yeterli kalitede
içeriği ve öğretmeni götürmek oldukça
zor. Online eğitim sayesinde eğitimin
kalitesini ve asgari standartlarını
tüm ülkede artırmak ve belirli bir
ortalama yakalayabilmek mümkün.
Yapılan araştırmaya göre şu anda 20
milyon öğrenci anında online eğitime
geçirilebilecek. Bunların pek çoğu şu
anda eğitim imkanlarından yoksun
öğrenciler.
Benzer bir durum aslında Türkiye
için de geçerli. Türkiye’de etüt ve
dershane sorununun kökeninde de
eğitimdeki seviye farkı vardı. Online
eğitimin ücretsiz ve herkese açık
olarak sunulması eğitimin evde de
desteklenmesi hususunda ciddi bir
fark yaratabilir. Türkiye’de eğitimin

yaygınlaşması ve herkese kolayca
ulaşabilmesi için zamanında devlet
eliyle televizyon kanalı kurulmuştu.
Şimdi benzer bir şey online eğitim
platformu ile pekala gerçekleştirilebilir.

Akıllı okullar dijital
üniversiteler
Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında
yürütülen
birbirinden
bağımsız
birçok çalışma bile çocukların eğitim
yaşantısında ciddi değişimlere yol
açmaya başladı. Ancak daha disiplinli
ve merkezi bir yapıdan yeniden
kurgulanmış bir sisteme ihtiyaç giderek
artıyor.

“

Dijital içeriklerin tamamlaması, STEM
araçlarının ve metodolojisinin daha da
yaygınlaşması, okulların altyapılarının
akıllanması ve üniversitelerin
dijitalleşerek herkese her zaman
eğitim verecek şekilde yeniden
şekillendirilmesine acilen ihtiyaç var.

“

bulması bekleniyor. Bu miktar her sene
%15 civarında artmaya devam edecek.
Öngörülere göre bu artış 3 yıl sürecek.
Peki Hindistan yalnızca internet
üzerinden eğitime bu kadar büyük bir
yatırıma niçin yapıyor?

“

“
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Her şeyi işledik Ebru’ya başladık
Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay tarafından başlatılan çalışma kapsamında Ebru
Sanatı Çerkezköy’ün sembolü olacak. Çerkezköy’ün geçmişi ile herhangi bir bağlantısı
bulunmayan ebru sanatının sembol olarak
belirlenmesine ise vatandaşların nasıl tepki
vereceği ise merak konusu oldu.

TOPLANTI SAAT 09.00’DA BAŞLADI
Çerkezköy Kaymakamlığı toplantı salonunda
düzenlenen toplantıda Ebru Sanatı’nın Çerkezköy’ün sembolü olması için çalışma başlatılacak. Dün saat 09.00’da düzenlenen toplantıya Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay,
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay,
Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Gümüş, Ebru Sanatçısı ve aynı zamanda Çerkezköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Atilla
Can, Çerkezköy Halk Eğitim Müdürü Necmi
Akman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan
Danışmaz ve Ebru Sanatçıları katıldı.

ÇERKEZKÖY İÇİN MARKA DEĞERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Ebru Sanatı’nın Osmanlı İmparatorluğu zamanından bir süsleme sanatı olduğunu
sözlerine ekleyen Kaymakam Kubilay, “Bu
değerli sanat Usta-çırak ilişkisiyle bugüne
kadar geldi. Tam bir görsel zerafet. Bakıldığı zaman ciddi bir terapik özelliği var. Bence
bu sanatını tanımı, renklerin suyla dansının
yarattığı olağanüstü bir ahenktir. Çok dikkat
isteyen bir sanattır ve ciddi anlamda el marifeti istiyor. Çalıştığım her ilçede, o yeri belli bir
alanda marka yapmak adına çalışmalar yaptık. Çerkezköy’ün de bir tür sembolü olması
gerekiyor. Ben de Ebru Sanatının Çerkezköy
için bir marka değeri olduğunu düşünüyorum” dedi.

ULUSLAR ARASI ALANDA İSİM YAPMIŞ
BİR SANATÇIYA SAHİBİZ
Ebru Sanatı’nın geleneksel bir sanat olduğunu sözlerine ekleyen Kaymakam Metin
Kubilay, “Atilla Bey gibi bu alanda uluslar arası alanda isim yapmış bir sanatçıya sahibiz.
Onun dışında Çerkezköy’de yine bu sanatla
ilgilenen başarılı sanatçılar var. Ebru Sanatının Çerkezköy ile özdeşleşmesi için ÇOSB’nin
konferans salonunda çok güzel bir panel düzenleyebiliriz. Hem tanıtımını yapmış hem de
dikkat çekmiş oluruz. Belki Dünya Ebru Günü’ne Çerkezköy’ün ev sahipliği yapması için
başvuruda bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Çerkezköy’ün tanıtım kitabını yapmıştık.
Daha sonraki baskılarda Ebru Sanatımıza yer
verebiliriz. Hatta kitabımızın kapağında Ebru
desenleri yer alabilir” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANI HAZIRLANSIN
Ekim
Kasım
Aralık

2016

Çerkezköy Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi başkanı İrfan Danışmaz’a yapılacak olan çalışmalar hakkında talimat veren

HABER
Kaymakam Kubilay, “Proje Koordinasyon
Birimi tarafından Ebru Sanatıyla ilgili proje
hazırlansın ya da proje hazırlamak isteyen
girişimcilerimize destekte bulunulsun. Çerkezköy İlçesi Ebru Sanatı Tanıtma ve Yaşatma eylem planı hazırlansın” dedi.

SUNUM YAPILDI
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “bu
çalışmayı hayata geçirmememiz için hiçbir
neden yok. Atilla Bey Ebru Sanatı konusunda uluslar arası üne sahip bir sanatçımız.
İlçemizde bu sanatın öğretmenliğini yapan
kişiler mevcut. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu. Çerkezköy
Kaymakamlığı’nda gerçekleşen toplantı,
Ebru Sanatçısı ve aynı zamanda Çerkezköy
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Atilla Can’ın
Ebru Sanatı hakkında hazırlamış olduğu
bilgilendirme sunumunun ardından sona
erdi. Her yıl 21-27 Kasım tarihleri arasında
kutlanan geleneksel Dünya Ebru Günü, bu
yıl Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda kısa bir
konuşma yapan ebru sanatçısı ve Çerkezköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Atilla Can,
“Dünya Ebru Günü, farklı kültürlerden, farklı
düşüncelerden insanların sanat ve birliktelik
için yanyana geldiği bir projedir. Ebru sanatının evrensel bir sanat olduğunun kanıtıdır”
dedi.

38 ÜLKEDEN SANATÇILAR DESTEK
VERDİ
Bu yıl 5’incisi düzenlenen Dünya Ebru Günü
kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Yunanistan
Büyükelçisi, Filistin Büyükelçisi, Cezayir Büyükelçisi, Lübnan Büyükelçisi, Azerbaycan
Büyükelçisi, Kuveyt Müsteşarı, ebru sanatçısı ve Çerkezköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Atilla Can, Çek sanatçılar Xenia Sulimenko ve Şarka Duran ile 34 ülkeden ebru
sanatçıları katılımıyla başladı. 38 ülkeden
ebru sanatçısının eserleri ile destek verdiği
kutlamalarda Avrupa’nın ve dünyanın birçok
ülkesinden yoğun katılım gerçekleşti.
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tının evrensel bir sanat olduğunun kanıtıdır”
ifadelerini kullandı.

PRAG’I EBRU SANATIYLA
FETHETMEYE GELDİK
Atilla Can şöyle devam etti: “Bugün burada
34 ülkeden gelen çok kıymetli sanatçılarla
Dünya Ebru Günü için toplandık. Xenia ve
Şarka hanımların konuğu olduk. İlk kez Dünya Ebru günü’nü Türkiye dışında yapıyoruz.
Avrupa’nın kalbi olan Prag’ı, 34 ülke sanatçısıyla ve ebru sanatıyla fethetmeye geldik.
Bu güzel günü bize hazırlayan, başta Prag
Büyükelçimiz Ahmet Necati Bigalı’ya ve aylarca gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan, bu organizasyonun mimarı iki
güzel kalbe, Xenia ve Şarka hanımlara çok
teşekkür ediyorum.”

DÜNYA EBRU GÜNÜ’NÜ PRAG’DA
YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Çek ebru sanatçıları Xenia sulimenko ve Şarka Duran ise
“Dünya Ebru Günü’nü Prag’da yaptığımız için
çok mutluyuz. Birçok aktivitenin gerçekleşeceği bu 7 günlük zaman diliminde Lucerna
Galeri’de Uluslararası Ebru Sergisi, dünyanın
birçok yerinden gelen ebru sanatçılarının
workshop sunumları, yuvarlak masa toplantıları, 14 yaş altı çocuk ebru sergisi, özel
çocuklarla ilgili ebru çalışmaları gibi sanatsal
etkinliklerimiz olacak. Ayrıca Dünya Ebru
Günü için hazırlanmış olan 38 ülke sanatçısının ebrularıyala yanyana getirilmiş olan
Ebru Patcwork Projeckt sergisi olacak. 38
ülkeden gelen kumaşlar yanyana getirildi.
Dünya ve kalp deseni oluşturuldu. Bu kalbin
içine dileklerimizi yazıp atacağız ve dileklerimizin gerçek olmasını bekleyeceğiz. Diğer
bir güzel konu katılımcı sanatçı ebruları kartpostal oldu. Bu ebrulu kartları Prag’dan dünyanın hertarafına postalayacağız. Prag’dan
göndereceğimiz kartpostalalarla, 60 ülkede
yaşayan etkinliğe gelemeyen ebru sanatçısının da Dünya Ebru Günü’nü kutlayacağız”
ifadelerini kullandı.

DÜNYA EBRU GÜNÜ FARKINDALIK
PROJESİDİR
1564 gün önce İstanbul’da tarihi bir gün ya-

şandığını belirterek konuşmasına başlayan
ebru sanatçısı ve Çerkezköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Atilla Can, “O tarihi günün
adı Dünya Ebru Günü’ydü. 1564 gün sonra
bugün Prag’da Dünya Ebru Günü’nün 5.’sini
kutluyoruz. Binlerce kilometre öteden Prag’a
gelerek, etkinliğimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dünya Ebru
Günü, ebru sanatının dünyaya tanıtılmasını
ve yayılmasını amaçlayan, UNESCO projesinin devamı ve bir farkındalık projesidir.
Dünya Ebru Günü, farklı kültürlerden, farklı
düşüncelerden insanların sanat ve birliktelik
için yanyana geldiği bir projedir. Ebru sana-
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milyon 527
aldık. 4
etten, 4
ğrudan
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BAŞLAMA

BİTİŞ

27/01/2017

29/01/2017

02/03/2017

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

TÜRÜ

Arıcılık Malzemeleri,
Ekipmanları, Petek, Yem ve
Teknolojileri

Arıcılık Malzemeleri ve Ürünleri, İlaç ve Yem Katkıları,
Kıyafet, Güneş Enerji Sistemleri, Karavan, Organik Tarım,
Bal Ürünleri,

İhtisas
Fuarı

Haliç Kongre
Merkezi

İstanbul

Ruan Fuarcılık
Ltd. Şti.

Lifestyle Turkey04/03/2017 Muhafazar Giyim
ve Yaşam Fuarı

Giyim ve Yaşam Fuarı

Moda, Turizm, Dekorasyon

İhtisas
Fuarı

İstanbul Kongre
Merkezi

İstanbul

SO Fuar Ltd. Şti.

23/03/2017

26/03/2017 PET İzmir Fuarı

Evcil Hayvan Ürün, Malzeme
ve Aksesuarları

Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum
ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri

İhtisas
Fuarı

Tepekule
Kongre ve Sergi
Merkezi

İzmir

23/03/2017

26/03/2017

Turizm

Acenteler, Oteller, AraçKiralama, Transfer, Turizm Büroları, Bakanlıklar, Tanıtım Ofisleri, Dernek, Birlik, Belediye,
Seyahat Malzeme

İhtisas
Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

Atis Fuarcılık A.Ş.

Tarım Makineleri, Hayvan
Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine
Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım
ve Teknolojileri
Makineleri

İhtisas
Fuarı

Menemen Fuar
Alanı

İzmir

Elit Fuarcılık
Hizmetleri Ltd.Şti.

Eğitim

İhtisas
Fuarı

Cam Piramit
Sabancı Kongre
ve Fuar Merkezi

Antalya

Agoras Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti.

Tekirdağ

Çorlu Ticaret ve
Sanayi Fuarcılık
A.Ş.

Antalya

Altın Arı Fuarcılık
Tic. Ltd. Şti.

23/03/2017

06/04/2017

FUARIN ADI
Armasad Arıcılık
Fuarı

Ankara Turizm
Fuarı

Expomen Agro
Hayvancılık, Et ve
Süt, Tarım, Çiftlik
26/03/2017
Makine Ekipman
ve Teknolojileri
Fuarı
17.YÖTGEF Yüksek
Öğretim Tanıtım
08/04/2017
Günleri ve Eğitim
Fuarı

KONUSU

12/04/2017

Trakya Genel
16/04/2017 Sanayi ve Ticaret
Fuarı

13/04/2017

16/04/2017

Antalya Bayilik
Fuarı 2017

Bayilik

02/05/2017

05/05/2017

4.Türk Arap Gıda
ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği
Organizasyonu

02/05/2017

05/05/2017

02/05/2017

22/05/2017

2.Türk Arap Tarım
ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği
Organizasyonu
1.Türk Arap Otel
Restoran, Kafe
Pastane Ekip05/05/2017 manları, Ağırlama,
Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı
Tüketim Fuarı
Domotex Turkey,
Makine Halısı, Yer
25/05/2017 Döşemeleri, Halı ve
Dokuma Makine ve
Teknolojileri

Yüksek Öğretim Veren Kurumlar, Eğitim Materyalleri

Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı Genel Sanayi ve Ticaret Ürünleri

Mağazacılık, Emlak, Tekstil, Hazır Giyim, Mobilya, Züccaciye, Gıda, Takı, Aksesuar, Bilişim, Telekom, Matbaa,
Yayın, Hizmet, Kozmetik,

YER

Çorlu Ticaret
Genel Fuar ve Sanayi Fuar
Merkezi

ŞEHİR

DÜZENLEYİCİ

Tema Fuarcılık A.Ş.

İhtisas
Fuarı

Antalya Fuar
Merkezi

Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin
Gıda ve Gıda Teknolojileri
Güçlendirilmesi (Gıda ve Gıda
Teknolojileri)

İhtisas
Fuarı

Kuşadası - Efes
Kongre Merkezi

Aydın

Turab Fuarcılık
Reklam Organizasyon Hizmetleri
A.Ş.

Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin
Tarım ve Tarım Teknolojileri
Güçlendirilmesi (Tarım ve
Tarım Teknolojileri)

İhtisas
Fuarı

Kuşadası - Efes
Kongre Merkezi

Aydın

Turab Fuarcılık
Reklam Organizasyon Hizmetleri
A.Ş.

Restoran, Kafe Pastane
Ekipmanları, Ağırlama,
Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, KonaklaKonaklama Teknolojileri ve Ev ma Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim
Dışı Tüketim

İhtisas
Fuarı

Kuşadası - Efes
Kongre Merkezi

Aydın

Turab Fuarcılık
Reklam Organizasyon Hizmetleri
A.Ş.

Yer Döşemeleri, El Yapımı ve Makine Yapımı Halılar,
Yer Döşemeleri, Halı ve Doku- Dokuma Yer Döşemeleri, Elastik Yer Döşemeleri, Parke,
ma Makine ve Teknolojileri
Laminat ve Taş Döşemeleri, Fayans, Elyaf İplik ve
Dokuma, Tekstil Makineleri

İhtisas
Fuarı

OFM Ortadoğu
Fuar Merkezi

Gaziantep

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.

10/4/2017

10/6/2017

3.Robot Yatırımları
Robotlu Üretim Teknolojileri
Zirvesi ve Sergisi

Robot Sistemleri, Kontrolörleri, Yazılımları, Kolları, Diğer
Robot Aksamları, Entegratör Firmaların Hizmetleri,

İhtisas
Fuarı

WOW Kongre
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

ST Alternatif
Fuarcılık ve
Organizasyon Tic.
Ltd.Şti.

10/4/2017

10/6/2017

2.Fabrikalarda
Modernizasyon
Zirvesi ve Sergisi

Mühendislik Çözümleri, Scada, DCS, Basınçlı Kaplar,
Analizörler, Tartım Aletleri, Akış Kontrol, Acil Durdurma
Sistemleri

İhtisas
Fuarı

WOW Kongre
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

ST Alternatif
Fuarcılık ve
Organizasyon Tic.
Ltd.Şti.

21/12/2017

Türk Tarımsal
Teşkilat ve
Tarımsal İşletmelerin Üretim
24/12/2017 İşletmelerin Üretim
Pazarlama ve Stratejileri
Pazarlama ve
Stratejileri Fuarı

Tarımsalve Hayvansal Ürünler, Pazarlama Faaliyetleri
ve Stratejiler

İhtisas
Fuarı

ANFA Altınpark
Fuar Merkezi

Ankara

Shov Fuarcılık
Ltd. Şti

YENİ TARİH

ESKİ TARİH

KONUSU

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

TÜRÜ

ŞEHİR

DÜZENLEYİCİ

Ayakkabı ve Çanta

Ayakkabı ve Çanta

İhtisas
Fuarı

İzmir

İZFAŞ İzmir
Fuarcılık Hizmet.
Kültür ve Sanat
İşleri. Tic.A.Ş

07-10 Mart
2017

Ekim
Kasım
Aralık

FUARIN ADI

SHOEXPO İzmir
20-23 Şubat
“41.Ayakkabı ve
2017
Çanta Fuarı”

2016

Fabrikalarda Revizyon,

YER

Fuar İzmir
Alanı-Gaziemir
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BAŞLAMA
24 Şubat-05
Mart 2017

11-15 Nisan
2017

11-15 Nisan
2017

12-17 Eylül
2017

BİTİŞ

FUARIN ADI

24 Şubat-03 Uluslararası CNR
Mart 2017 Kitap Fuarı
İZWOOD 2017
İzmir Ağaç İşleme
05-08 Nisan
Makineleri, Kesici
2017
Takımlar, El Aletleri
Fuarı
İZMOB 2017
İzmir Mobilya
05-08 Nisan Yan Sanayi, Ak2017
sesuarları Orman
Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı
Contemporary
İstanbul Çağdaş
13-17 Eylül Sanat Fuarı
2017
Fuarın Eski
Adı:Step İstanbul
Çağdaş Sanat

KONUSU

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

Yayıncılık, E-Yayıncılık ve
Teknolojileri

Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri

Ağaç İşleme Makineleri,
Mobilya İmal Makine ve
Tezgahları, Kesici Takımlar,
El Aletleri

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

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

14/09/2017

21/09/2017

08/11/2017

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

İhtisas
Fuarı

Fuarİzmir Gaziemir

İzmir

Tüyap Fuar ve
Fuarcılık Hizmetleri
A.Ş.

İhtisas
Fuarı

Fuarİzmir Gaziemir

İzmir

Tüyap Fuar ve
Fuarcılık Hizmetleri
A.Ş.

İstanbul

İkon Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti

İzmir

İZFAŞ İzmir
Fuarcılık Hizmet.
Kültür ve Sanat
İşleri. Tic.A.Ş

Lütfi Kırdar
Uluslararası
Uluslararası
İhtisas
Kongre ve Sergi
Fuarı
Sarayı

Fuar İzmir
Alanı-Gaziemir

Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme,
Dolum, Streo Ambalaj, Paketleme Makineleri

İhtisas
Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık
A.Ş.

İhtisas
Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık
A.Ş.

İhtisas
Fuarı

Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi

Food İstanbul 2017
Süt, Et, Şekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Deniz
21-24 Eylül
Fuarın eski
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Ürünleri, Dondurulmuş ve Hazır Gıda, İçecek, Yağ,
2017
adı:CNR Gıda Fuarı
Bakliyat, Baharat
Blok Mermer, Mermer,
Traverten Blok, Limestone,
01-04 Kasım Bursa 3.Blok MerOnyx, Granit, Doğaltaşlar,
2017
mer Fuarı 2017
Dekoratif ve Sanatsal Ürünler,
İş Makineleri Ve Ekipmanları
İstanbul Mermer
Fuarı 2017
08-11 Kasım 14.Uluslararası
Mermer, Doğal Taş ve
2017
Mermer, Doğal
Teknolojileri
Taş Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı

Isaf Security Fuarı
22.Uluslararası
Güvenlik Sistem17/09/2017
leri, Hizmetleri
Ekipmanları ve
RFID Fuarı
Ilex Elektronics
Fuarı 6.Uluslararası
24/09/2017
ElektronikYan
Sanayi
Step İstanbul
Çağdaş Sanat
Fuarı Fuarın Eski
12/11/2017
Adı:Contemporary
İstanbul Çağdaş
Sanat

İstanbul

İhtisas
Fuarı

20-23 Eylül
2017

2.Gaziantep Kitap
Fuarı

DÜZENLEYİCİ

Ayakkabı ve Çanta

21-24 Eylül
Ambalaj, Paketleme, Gıda
CNR Ambalaj Fuarı
2017
İşlem

07/05/2017

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Merkezi
Fuarı
Yeşilköy

ŞEHİR

Ayakkabı ve Çanta

20-23 Eylül
2017

02/05/2017

YER

Çağdaş ve Güncel Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat
Kurum ve Kuruluşları

SHOEXPO İzmir
20-23 Eylül
“42.Ayakkabı ve
2017
Çanta Fuarı”

09-12 Kasım
2017

TÜRÜ

Çağdaş ve Güncel Sanat

17-20 Ekim
2017

25-28 Ekim
2017

YIL : 3 SAYI : 11
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Kitap, Süreli Yayınlar

Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx,
Granit, Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş
Makineleri Ve Ekipmanları

Mermer Granit Traverten Ve Doğal Taşlar

Kitap, Süreli Yayınlar

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Merkezi
Fuarı
Yeşilköy

İhtisas
Fuarı

Bursa

İstanbul

Tüyap Bursa
Fuarcılık A.Ş.

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

Gaziantep
Üniversitesi MaTüyap Anadolu
Gaziantep
vera Kongre ve
Fuarları A.Ş.
Sanat Merkezi

Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Alarm, CCTV, Uluslararası İstanbul Fuar
Güvenlik Sistemleri,
Kamera, Geçiş Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre
İhtisas Merkezi
Hizmetleri Ekipmanları, RFID
Güvenlik
Fuarı
Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

ElektronikYan Sanayi

Elektronik an Sanayi, Komponentler, Güç Kaynakları,
Gömülü Sistemler, Gösterim Sistemleri, Test ve Ölçüm
Sistemleri, Elektronik Dizaynlar

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

Çağdaş ve Güncel Sanat

Çağdaş ve Güncel Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat
Kurum ve Kuruluşları

İhtisas
Fuarı

Lütfi Kırdar
Uluslararası
Kongre ve Sergi
Sarayı

İstanbul

İkon Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti

İhtisas
Fuarı

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Merkezi
Fuarı
Yeşilköy

03/02/2017

Satef, Seyahat
04/02/2017 Acentaları ve
Turizm
Tedarikçileri Fuarı

Seyahat Acenteleri, Eğlence, Alışveriş, Etkinlik, Tur,
Yiyecek İçecek, Konaklama Sağlık, Lojistik, Tedarikçileri
Ürünleri

Cam Piramit
Sabancı Kongre
ve Fuar Merkezi

Antalya

Agoras Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti.

21/02/2017

CERAMEX
29.Uluslararası
25/02/2017 Seramik, Banyo,
Mutfak Dekorasyon
Fuarı

Seramik, Granit, Mermer, Mozaik, Vitrifiye, Armatürler,
Uluslararası
Küvet, Duşkabin, Hidromasaj, Banyo ve Mutfak Mobilya
Tüyap Fuar ve
İhtisas
ve Aksesuarları, Ankastre Cihazlar, Seramik İşleme
Kongre Merkezi
Fuarı
Makineleri, Tamamlayıcı Ürünler

İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık
Yapım A.Ş.

12/04/2017

16/04/2017

İstanbul

İstanbul Fuarcılık
A.Ş.

İstanbul Kırtasiye
Fuarı

Zemin ve Duvar Kaplamaları,
Banyo ve Mutfak Ürünleri,
Aksesuaraları, Seramik
İşleme Teknolojileri,

Uluslararası İstanbul Kırtasiye
Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri
ve Ofis Malzemeleri Fuarı

Uluslararası İstanbul Fuar
İhtisas Merkezi
Fuarı
Yeşilköy

www.cerkezkoytso.org.tr
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MAKALE

Gerçekten böyle mi oldu ?
Hedef

“Kulakları çınlasın” diyemeyeceğim.

lirsin”

Rahmetli oldu bu yazdıklarımı bana
hayret ederek anlatan arkadaşım…
Ben de şaşırmıştım dinlerken.

Yirmi beş yıllık arkadaşımdı sözünü
ettiğim kimse. Onunla en az on iki
sene omuz omuza, kol kola çalışmıştık. Sonra tayinim çıkmış başka bir
yere atanmıştım. Ardından da görevimden ayrılmış özel bir şirkette çalışmaya başlamıştım. Arkadaşım ise
zaten o zaman da önemli bir görevdeydi. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz
deseler de onun koltuğunda dört beş
karpuz birden duruyordu. Bu bakımdan insanlar ondan hep bir şeyler
istemeye geliyordu. Adamcağız öyle
şartlanmış ki… Her gelene, hal hatır
sormaya bile gerek duymadan “Söyle
işin ne? Benden ne istiyorsun?” sorusunu sorar hale gelmiş.

“Gerçekten böyle mi oldu?” dediğimde “yemin ettirme işte inan ki böyle
oldu” demişti anlatırken:
“Önemli bir resmi kurumda Genel Müdür olmuştu. Makamına girdiğimde
sarılıp kucaklaştık. O makamına geçti
oturdu. Ben de masanın bu tarafına
oturdum. İçten gelerek yüzüme baktı
ve dedi ki:
“İstersen ne istediğini söyle de sonra
muhabbete geçeriz”
Şaşırmıştım.
“Nasıl yani?” dedim.
“Canım, sıkıntı ne ise onu soruyorum”

Ünal BOLAT
Başkanlık Danışmanı
Genel Yayın Yönetmeni

Gene bir şey anlamamıştım. Şöyle sağıma soluma bakındım. İçeriye işi olan
birisi mi gelmişti de onunla mı konuşuyordu? Baktım kapı kapalıydı ve
içeride biz vardık sadece.
Dedim ki:
“Benim mi sıkıntım var?
“Senden başka kimse var mı burada?
Elbette ki sana soruyorum.”

Sanki onu kandırıyormuşum gibi bir
daha sordu:
“Gerçekten mi?”
“Yemin ediyorum”
“Yani şu an bana bir ihtiyacın yokken
beni ziyarete geldin öyle mi?”
“Yemin ediyorum şu an sana ihtiyacım yok iken seni ziyarete geldim”

“Ne bileyim kardeşim? Sen söyleyeceksin ki bileceğim. Yani benden ne istemek için geldiğini söyleyeceksin ki”

Gözleri doldu geldi. Şöyle masaya
yaslandı:

“Benim herhangi bir sorunum yok. Bir
isteğim de yok. Şöyle bir yanına bir
uğrayayım, bir hal hatır sorayım, bir
çayını kahveni içeyim diye gelmiştim.”
Adamın mimikleri değişti: “Hadi canım
sen de, bir işin olmasa gelir misin?”
der gibi baktı.
Sonra dudak büktü:

2016

“Bak samimi olarak söylüyorum ki
ben buraya seni sadece ziyarete geldim”

“Ne sorunum varmış benim?”

Bir acayip oldum. Suçlu gibi hissettim
kendimi. Dedim ki:

Ekim
Kasım
Aralık

Çayımdan bir yudum aldıktan sonra
dedim ki:

“Valla sen bilirsin. Ben açıkça sordum.
Söylersen de söylemezsen de sen bi-

“Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada
sekiz yıldır görevdeyim. Bu odadan
içeri giren çıkanı sayamazsın. Kimi çok
yakın bir tanıdığım, kimi tanıdığımın
tanıdığı falan. Ama kim olursa olsun
her gelen bir selam sonrası, durumunu bana anlatır. Ben de yardımcı olabileceksem olurum. Olamayacaksam
olamam. Sana yemin billâh edeyim
ki şimdiye kadar en yakın akrabalarım dâhil bir Allah’ın kulu “beni ziyaret
için” ziyaretime gelmedi.
Bu defa da ben şaşırdım. Ne cevap
vereceğimi bilemedim.

Merhaba 2017

Yeni yılın size, ailenize ve tüm sevdiklerinize
sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dileriz.

Süleyman KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

Taha ÜLKER
Meclis Başkanı
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BULMACA
Birinci

Metal
paranın bir
yüzü

Gizli görevli,
casus

Batıda bir
soyluluk
unvanı

Seslendirme

Reçine, çam
sakızı

16

Süslü, ayaklı
fener

Yerinde
konuşma
veya
davranma

Altın kökü
bitkisi

Cansız varlık
resmi,
natürmort

Kurucu

Tümör, bağa

Mühendis
cetveli

Baba, cet

Deyiş veya
yapış biçimi,
tarz

Türklerin
eski yurtları

12

Eski dilde
kadın dansçı

İstihsal gücü
olan

Bir çoğul eki
Manganez'
in simgesi

Sudan' ın
ülke kodu

Devlet idaresinde güç

Ayırtı, ince
fark

Bir göz rengi

Yapıda iki
döşeme arası

'O' nun -e
Komut veya
hali
seçenek
İçli, acıklı
listesi
şiir

9

Eski dilde
uluslar

Notada duraklama imi

Telli balıkçıl

Kısaca 'Milattan Sonra'

Utanma
duygusu

Yılın onikide
biri

Parçalayıcı
mutfak aleti

8

İzmir' in bir
ilçesi

Arınmış

Devlete
ödenen para

Rize' nin bir
ilçesi

Şöhret, şan

5

Adı için
anket
yapılan
tünel

Orta
oyununda
kadın

14

Yanık sesli,
nefesli bir
çalgı
Ara kazanç
Gece
nesneler
üzerinde
biriken su

Adaletle ilgili

Stronsiyum'
un simgesi

'Ey, hey'
anlamında
söz

Kitabe

10

Bir ekonomik

Elle işletilen

etkinlik birimi,

işletme
Gösteriş,
Savaştan
çalım
sağ olarak
Aynı yerde
dönen
oturanlar

Kuzu sesi

Eski dilde
büyükler,
ulular

Asitle tuz oluşturan
madde

13

Kozaklılardan bir
orman ağacı,
dağ servisi
Öfke,
kızgınlık

1

Adet, sayı
Örümceğin
örgüsü

Yağlı yufka
ekmeği
Eksen, dingil

İsim, nam

Gümüş görünüşünde
parlak iplik

15

Halk dilinde
işsiz

6

Çiy, şebnem
Hareketli bir
müzik türü

Toplardamar

11

Terimleri ters
Metal
durumda olan
parlaklığı
verilmiş deri Bir şaşma
sözü

7

Yol yordam
Ceviz

Bir nota
Sarmal
biçiminde
olan

Halk dilinde
yenge
Kurallara
uygun olan

Ekim
Kasım
Aralık

1

2

2016

3

4

2

Tedavi

4

Tahtadan tek
katlı ev

Bir kimsenin
varlıklarının
bütünü

Küçük
askeri birlik

Madenî
paralara
vurulan
damga

ANAHTAR
KELİME

İlaç, merhem

Allah' tan
korkma

Dil, zeban
Süzgeç

Ucu alevli
aydınlatma
değneği

Seciye

Kapasite

Danimarka'
nın ülke
kodu

Umulan,
düşünülen

İstek, dilek

Bir etli
bamya
yemeği

Dik olarak
sabitlenmiş
olan

Maldivler' in
başkenti

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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www.cerkezkoytso.org.tr

“

“aklınızda bulunsun

Hayatımızın
yaşam kalitesini artıran
köşe

0850 450 41 00
0533 592 94 77
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