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Başyazı

Çerkezköy TSO, artık bir markadır
Merhaba değerli üyelerimiz,
Bir mübarek Ramazan ayını ve bayramını
daha idrak ettik.
Çok şükür bu sene de üç ilçemizde
üç ayrı iftar gerçekleştirerek Kapaklı,
Saray ve Çerkezköy iftarlarını
gelenekselleştirdik. İftarımıza
katılarak bizlere şeref veren tüm
üyelerimize, protokolümüze idari ve
mülki amirlerimize, basınımızın değerli
temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Bu iftar programlarında hazırladığımız
özet sunumumuz çok beğenildi. Bu
sunumda göreve gelirken verdiğimiz
sözlerin birer birer yerine getirilmiş
olduğunu sizlere arz ederken; üyesi
bulunduğunuz Odamızın artık bir marka
olduğunu da sizlere müjdelemeyi
amaçlamıştık.
Gerçekten de Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası artık siz değerli üyelerimize
beş yıldızlı bir hizmet sunmanın gurur ve
onurunu taşımaktadır.
Değerli üyelerimiz,
Genç ve dinamik kadromuzla ve aktif
eylem planlarımızla yurt içinde ve
yurt dışında sizlerin yararına olacak
her türlü anlaşma ve organizasyonun
içindeyiz. Bakınız daha yeni bir anlaşma
gerçekleştirdik. Bulgaristan’ın Haskovo
Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız
“Kardeş Oda” anlaşması, siz değerli
üyelerimize Avrupa Birliği kapılarını açmış
oldu.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
üyesi olan herkes, Haskovo Ticaret ve
Sanayi Odasıyla yapılan bu anlaşma
gereği Avrupa Birliği sınırları içinde
faaliyet gösteren bir kurum statüsü
de kazanmıştır. Oradaki haklardan
yararlanma imkânı yakalamıştır.
Yine bir ilke imza atarak, KOBİ PAZARI
adı altında küçük üreticilerimizi büyük
sanayicilerimizle buluşturmaya dönük
organizasyonun meyvesi olarak
Çerkezköy’de Trakya'nın ilk endüstriyel
fuarını açmayı başardık. KOBİ Pazarı
fuarımıza ilgi ve katılım beklenenden çok
fazla oldu. Fuar açılışımız, yerel ve ulusal
basınımızda, ulusal televizyonlarda haber
konusu oldu.
Sayın Tekirdağ Valimiz, teşrif ettiği
fuarımızın açılış konuşmasında
bu tür organizasyonlardan yola
çıkarak bölgemize bir fuar alanı

gerektiğine vurgu yaptılar. Fuara
katılan kurumlarımız, anketlerde
memnuniyetlerini dile getirdiler.
Seneye çok daha geniş katılımlı bir
fuar organizasyonu potansiyelimiz
olduğu ortaya çıktı. KOBİ PAZARI özel
sayfalarımızda, fuarımıza katılan bu
cesur ve atılımcı firmalarımız hakkında
bilgi bulabileceksiniz.

Süleyman Kozuva

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli üyelerimiz,
Yine sizler için çok önemli bir kolaylığı
müjdelemenin sevinci içerisindeyiz. Sicil
Kayıt İşlemlerini online olarak sunmaya
başladık. Şimdi hiç vakit kaybetmeden,
işlerinizi aksatmadan, ofisinizden
internet üzerinden işleminizi yapıyor,
ödemenizi gerçekleştiriyor ve faaliyet
belgenizi çıkartabiliyorsunuz. İnşallah
önümüzdeki yıllarda bütün işlemlerde
online hizmet kalitesini yakalamış oluruz.
Sizlerin teveccühü ve onur duyduğumuz
desteğinizle, Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasını bir marka haline getirdik.
Çok şükür artık Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası üyesi olmak bölgemizde bir
ayrıcalıktır.
Bütün bu kazanımlarımızda emeği
geçen Yönetim Kurulu Üyelerime, Meclis
Üyelerimize, Meslek komitelerimize ve
siz değerli üyelerimize ayrı ayrı teşekkür
ediyor, nice yeniliklerde ve başarılarda
buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.

www.cerkezkoytso.org.tr

İÇİNDEKİLER
Çerkezköy TSO,
TOBB 73. Genel
Kurulu´na katıldı

10
Çerkezköy TSO,
TBMM’de
Tekirdağlı vekillere
ziyarette bulundu

13
Çerkezköy TSO ile
Haskovo TSO arasında
“Kardeş Oda Protokolü”
imzalandı

16
Çerkezköy TSO,
Trakya’nın ilk endüstriyel
fuarını açtı

20

Saray Kapaklı Çerkezköy
’deki üyelerimiz
iftarda buluştu

44

62

Çerkezköy
TSO, Maliye
Bakanı
Ağbal’ın
Tekirdağ’daki
istişare
toplantısına
katıldı

Çerkezköy
TSO, İzmir ‘de
fuar ve Oda
ziyaretlerinde
bulundu

70
YÖNETİM
KURULUMUZCA
ÖDÜLLENDİRİLDİK...

74

Başyazı

Sf. 03

Meclis Başkanından

Sf. 06

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Sf. 07

Meclis Üyelerimiz

Sf. 08

Meslek Komitelerimiz

Sf. 09

Çerkezköy TSO, TOBB 73. Genel Kurulu´na
katıldı

Sf. 10

Çerkezköy TSO, TBMM’de
Tekirdağlı vekillere ziyarette bulundu

Sf. 13

Çerkezköy TSO ile Haskovo TSO arasında
“Kardeş Oda Protokolü” imzalandı

Sf. 16

Odamızdan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
dağıtımı yapıldı

Sf. 19

Çerkezköy TSO, Trakya’nın ilk endüstriyel
fuarını açtı

Sf. 20

Saray’daki üyelerimiz
iftarda buluştu

Sf .44

Kapaklı’daki üyelerimize iftar verdik

Sf. 48

Üçüncü iftarımızı
Çerkezköy’de gerçekleştirdik

Sf. 52

Doğruluk Ticaret Toptan ve Perakende
Bakkaliyesi Akın Ünlü dergimize konuştu

Sf. 56

Muhasebeciler İçin Mali Tatil Başlıyor

Sf. 60

Mesleki yeterlilik semineri gerçekleştirildi

Sf. 61

Çerkezköy TSO, Maliye Bakanı Ağbal’ın
Tekirdağ’daki istişare toplantısına katıldı

Sf. 62

Röportaj: Tek Duşkabin sahibi ve Genel
Müdürü Mehmet Şah Dursun

Sf. 64

Odamız üyesi ve Kapaklı Özek İnşaat
Gayrimenkulden
Burhan Özek dergimize konuştu

Sf. 67

Çerkezköy TSO, İzmir ‘de fuar ve Oda
ziyaretlerinde bulundu

Sf. 70

Hukuk: TİCARİ ŞİRKETLERDE SORUMLULUK

Sf. 72

YÖNETİM KURULUMUZCA
ÖDÜLLENDİRİLDİK...

Sf. 74

SAĞLIK: En Sık Rastlanan Kalp Damar
Hastalıkları

Sf. 76

İktibas

Sf. 78

Bulmaca

Sf. 80

Meclis
Başkanından

Meclis Başkanımız veda etti
2013 yılı Haziran ayından itibaren Odamızın Meclis Başkanlığı görevini yürüten Taha Ülker meclis başkanlığına veda etti. Son olarak Mayıs 2017 Meclis
Toplantısına Başkanlık eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker toplantı sonrası bir veda konuşması yaptı.
Taha Ülker yaptığı konuşmada çok sevdiği Çerkezköy ve Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası’ndan ayrılacağını ifade ederek “8 seneyi aşkın bir süredir bu
camianın çatısı altındayım. 4 senedir de şerefle ve onurla Meclis Başkanlığı
görevini üstlendim. Ama gün gelir bir veda vaktidir. Veda etmesini de bilmek
lazım. Ben geçen sene aktif görevden uzaklaşmıştım ama dönemi tamamlamak adına bir sene daha uzatmıştık.

Taha Ülker
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

Sözleşmemi ve şirketimi temsilen burada da Meclis Başkanınız olarak bugüne kadar gelmiştik. Ama bu Haziran sonunda tamamen aktif görevden ayrılıyorum ve sözleşmenin yenilenmesini de istemiyorum. Artık çok sevdiğim
bu Çerkezköy’den ve bu camiadan ayrılıyorum.
Çok olumlu çalışmaların olduğu bu dönemde Başkanımız Süleyman Kozuva’ya ve tüm yönetim kurulu üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Taha Ülker’in tecrübelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ise Taha Ülker’e “Sizleri abi
olarak görüyoruz. Bundan sonraki meclis toplantılarında da bizleri yalnız bırakmayın” diyerek teşekkürlerini sundu.
Biz de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygıdeğer başkanımıza
odamıza sağladığı üstün katkılar için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki
hayatında sağlık ve mutlulklar diliyoruz.

SÜLEYMAN KOZUVA

İSMAİL AKIN

MUSTAFA SEÇKİN

MURAT SEYMEN

METİN TAŞDELEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayman Üye

MESUT GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı
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MECLİS ÜYELERİMİZ
ASIM YAVUZARSLAN
Meclis Başkanı Yardımcısı

Meclis Başkanı Yardımcısı
TOBB Delegesi

BROSS TEKSTİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKTAŞ ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHH. ve EMLAKÇILIK

SÜLEYMAN KOZUVA

MUSTAFA SEÇKİN

İSMAİL AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
TOBB Delegesi

KARDEŞLER YAPI SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

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

MURAT SEYMEN

GÖKSEL BOZDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

MESUT GÖRGÜN

Katip Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Delegesi

OSCAR BİLGİSAYAR
DOST MAİL. CAFE

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

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

METİN TAŞDELEN

SİNAN SİFİL

TALİP SİVRİ

Yönetim Kurulu Üyesi

TOBB Delegesi

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

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

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

ÖZCAN DOĞU KAYA

DİLAVER BURAK

RAHMİ YILMAZ

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

DERBY BANT
SAN. VE TİC. A.Ş.

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

RAHMİ YILMAZ İNŞAAT
MADENCİLİK

BÜLENT BİLECEN

Ali MEMİŞ

GÜRKAN KESİM

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

BİLECEN GIDA PAZ. SAN .TİC.
LTD.ŞTİ.

MEMİŞOĞLU İNŞ. LTD. ŞTİ.

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

REŞAT ÜNLÜ

H.MEHMET ERDOĞAN

MEHMET ÇETİN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

ÜNLÜ EMLAK

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

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

MEHMET DANYELİ

RASİM BİLGEN

KADİR UZ

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

TAHA RESTAURANT
İŞLETMECİLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.

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

MEHMET SAİT ERDEM

Mustafa Gürdal ADAL

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

EMRE TEKSTİL KİMYA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

YASİN DURAK
Meclis Üyesi

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

Nisan
Mayıs
Haziran

AKTAŞ GÜLER

2017

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

MESLEK KOMİTELERİMİZ
1. MESLEK KOMİTESİ

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

2. MESLEK KOMİTESİ

MEHMET SAİT ERDEM (Başkan)

ASIM YAVUZARSLAN (Başkan)

SATILMIŞ ARICI (Başkan Yrd.)

SAİM BUYRUK (Başkan Yrd.)

DİLAVER BURAK

MUSTAFA GÜRDAL ADAL

CANİP ETÇİOGLU

YAŞAR ÇALIŞKAN

SERVET ERDOGAN

İSMAİL AKIN

Ali DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

BÜLENT BİLECEN

Kadir UZ
Rasim BİLGEN

4. MESLEK KOMİTESİ

5. MESLEK KOMİTESİ

SEYFETTİN BELEK (Başkan)

EVREN KAHRAMAN (Başkan)

ŞAKİR ÖZER (Başkan Yrd.)

LEVENT ÖZKAN (Başkan Yrd.)

SÜLEYMAN KOZUVA

TALİP SİVRİ

MEHMET DANYELİ

GÜRKAN KESİM

METİN TAŞDELEN

GÖKSEL BOZDAĞ

ÖZCAN DOĞU KAYA (Başkan)

BİROL SAYGIN

MEHMET ALTINEL

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

HAYRETTİN ATAY

VAHİT ÖZCAN

7. MESLEK KOMİTESİ

AHMET AVCI
AYGÜN SERİN
MESUT GÖRGÜN

Ayhan ARSLAN

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

İLYAS YAHŞİ
EYÜP ESEN

6. MESLEK KOMİTESİ
Reşat ÜNLÜ (Başkan)

ATİLLA GÖNÜL

MURAT SEYMEN
HACI MEHMET ERDOĞAN
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MUSTAFA SEÇKİN

8. MESLEK KOMİTESİ

9. MESLEK KOMİTESİ

SEBAHATTİN ÖNAL (Başkan)

MEHMET ÇETİN (Başkan)

MURAT BAKIRAL (Başkan Yrd.)

RAMAZAN ARALA (Başkan Yrd.)

COŞKUN CERAN

AKTAŞ GÜLER

TAHA ÜLKER

İSMAİL TOMBUŞ

YASİN DURAK

HAKKI ESEN

ŞENER ARU
MUSTAFA ÜSTÜN

SİNAN SİFİL
YUSUF UYANIK

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
DİSİPLİN
KURULU

HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU

KADIN GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

BÜLENT ERES (Başkan)

TALİP SİVRİ (Başkan)

SERHAN MUŞTU

RASiM BiLGEN

AHMET ÇETİN

M. SAİT ERDEM (Başkan Yrd.)

GÜLÇİN UYGUN

GÖKSEL BOZDAĞ

TURHAN BAHTİYAR

MEHMET ÇETİN

VAHDETTİN ER
NİL KILINÇ ÜLGEN
MURAT NARÇIN

www.cerkezkoytso.org.tr
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HABER

TOBB 73.
Genel
Kurulu
Çerkezköy TSO, TOBB 73.
Genel Kurulu´na katıldı

“

“73. Genel
Kurulunda konuşan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan “Ekonomik
atılımlarımızı yeni
yatırım fırsatlarıyla
birleştirerek,
bilişim, enerji,
ulaştırma, lojistik ve
ticaret alanlarında
ülkemizi küresel
cazibe merkezi haline
getirmeliyiz” dedi.

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), TOBB’un düzenlediği
73. Genel Kurula katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurula Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, TOBB Delegeleri, Kadın Girişimciler Kurulu
Üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Meclis Üyelerinden oluşan bir
heyet katıldı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB ETÜ Spor
Salonu’nda gerçekleşen kongre
saygı duruşu ve istiklal marşıyla
başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 81 ilden katılan oda
ve borsa başkanları ile meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada iş
dünyasının azmi, heyecanı ve enerjisinin kendileri için güç kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “sizler bulunduğunuz bölgelerde STK olarak

aynı zamanda kanaat önderisiniz”
diye nitelediği iş dünyasına “Temsil
ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü
yelpazesiyle bu salon, aslında Türkiye’nin yelpazesidir. İş dünyamızın
lokomotifliği, itici gücü, emeği ve
desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir.
Üreten, istihdam oluşturan, ihracat
yapan, hep daha iyisine ulaşmak
için gayret gösteren sizlerin azmi,
heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır” diye övgüde
bulundu ve değişik vesilelerle gittikleri her yerde kendileriyle de buluşmaya gayret ettiklerini anlattı.

HABER

Türkiye bilgiye dayalı küresel
güç olmalı

Hisarcıklıoğlu: “Yarını bugünden daha güzel yapma zamanı”

Erdoğan, Türkiye’yi 2035 yılında üretim gücü küresel değer zincirinin üst
seviyelerine çıkartmak mecburiyetinde olduklarına dikkat çekerek şunları
kaydetti:
“Endüstri 4.0 adıyla ifade edilen teknoloji yoğun üretim yapısına geçerken,
insanlarımızı yeni ihtiyaçları uygun
alanlarda hizmet vermek üzere hazırlamalıyız. Bu da geleceğin istihdam
alanları için şimdiden hazırlık yapmamızı gerektiriyor.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
da Genel Kurulun açılış konuşmasında daha güçlü Türkiye için, dayanışma
içinde olma ve geleceğe odaklanmaya
vurgu yaparak “Türkiye’nin yarınını,
bugününden çok daha güzel yapma
zamanı geldiğine dikkat çekti.

Kadınlarımızın halen yüzde 33 düzeyine yaklaşan iş gücüne katılma oranlarını yüzde 50’ye, toplam iş gücüne
katılım oranını ise yüzde 59’un üzerine
yükselterek sosyal politikalarımızı da
destekleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarla
amacımız, Türkiye’yi bölgesel bir güç
olmanın yanında küresel düzeyde bilgiye dayalı dayalı bir güce kavuşturmaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşmasında “Ekonomik atılımlarımızı
yeni yatırım fırsatlarıyla birleştirerek,
bilişim, enerji, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında ülkemizi küresel cazibe
merkezi haline getirmeliyiz” dedi.

YIL : 4 SAYI : 13

Hisarcıklıoğlu, her vesileyle her zaman
devletin ve seçilmiş hükümetlerin ya-

www.cerkezkoytso.org.tr

11

12

HABER

nında yer alan bir sivil toplum örgütü
olarak, Sayın Cumhurbaşkanının da
her zaman TOBB’un fikir ve önerilerine her konuda destek ve himayelerini
gösterdiği için teşekkür etti.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu; hükümetten ve
devletten bazı isteklerinin daha olduğunu dile getirerek devletteki çarkların
hızlanması, bürokrasinin aşılması, özel
sektöre olumlu yansıyacak kararların
alınması konusunda talepleri dile getirdi.

Sizleri yürekten kutluyorum
TOBB delegeleri ve iş dünyasıyla ilgili
olarak da “kendinizle ne kadar övünseniz azdır” diyerek övgüde bulunan
M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasını şu
cümlelerle tamamladı:
“Gecesini gündüzünü bu camianın
gelişmesine, büyümesine adayan
Oda-Borsa ve Sektör Meclisi Başkanlarımı, Yönetimlerini, Meclislerini, Genel
Sekreterlerini ve çalışanlarını, yani bu
salonda bulunan sizleri, yürekten kutluyorum. Hep birlikte, büyük Türkiye
için, yeni ufuklar için koşmaya devam
edeceğiz. Her zaman dediğim gibi, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımız, geleceğimizin güvencesidir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz
şehitlerimizin emaneti olan bu ülke,
hepimizin omuzlarında yükselecek ve
yeniden lider ülke haline gelecek. Ben
sizlere ve bu büyük camianın azmine
inanıyorum.

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve
kazancımızı bereketli kılsın. Milletimizin
birliğini, dirliğini ve kardeşliğini daim
kılsın. Yolumuz, bahtımız her daim açık
olsun. Allah, yar ve yardımcımız olsun.”

HABER

YIL : 4 SAYI : 13

13

Çerkezköy TSO, TBMM’de

Tekirdağlı vekillere ziyarette bulundu
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), TOBB’un düzenlediği
73. Genel Kurula katılmak üzere gittiği Ankara’da TBMM’deki Tekirdağ
Milletvekillerine de ziyarette bulundu. Meclis ziyaretine Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, TOBB Delegeleri, Kadın
Girişimciler Kurulu Üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Meclis
Üyelerinden oluşan heyet katıldı.

“

Tekirdağ Milletvekili
ve AK Parti MKYK
Üyesi Mustafa Yel,
Yönetim Kurulu
Başkanımız
ve Çerkezköy TSO
ekibini Meclisteki
odasında ağırladı.”

“

İlk ziyaret Mustafa Yel’e
Süleyman Kozuva başkanlığındaki heyetin ilk ziyareti AK Parti Tekirdağ Milletvekili
Mustafa Yel’e oldu. Mustafa Yel TBMM’deki ofisinde ağırladığı heyetin bu sürpriz
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Nezaket ziyaretinde heyetteki TOBB delegeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin dilek istek ve temennileri konulu kısa sohbet sonrası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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İkinci ziyaret Metin Akgün’e
Çerkezköy TSO heyetinin ikinci ziyareti AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’e
oldu… Akgün Çerkezköy TSO heyetini TBMM’deki mini toplantı salonunda ve samimi bir ortamda karşıladı.
Tek tek herkesin halini hatırını ve mesleğiyle ilgili çalışmalarını soran Akgün de Tekirdağ ile ilgili bireysel ve Partileri ve hükümet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında
heyete bilgi verdi. Yönetim kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da yaptığı konuşmada gerek gösterdiği yakın ilgi gerek yaptığı bilgilendirmeler için Metin Akgün’e heyet adına teşekkür etti.

Üçüncü ziyaret Candan Yüceer’e

“

Candan
Yüceer:
Bu ne güzel
bir ziyaret,
kendimi
Çerkezköy’de,
Tekirdağ’da
bulmuş gibi
oldum, dedi.

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çerkezköy TSO heyetinin, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’e yapacağı ziyarete de eşlik ederek heyetle
birlikte Candan Yüceer’in TBMM’deki
makam odasına geldi. Tekirdağ CHP Milletvekili Candan Yüceer, Akgün’ün bu jestine teşekkür ederken Akgün heyetimizden ve Candan Yüceer’den izin isteyip
Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere
ayrıldı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer
de heyetimize yaptığı konuşmada “bu ne
güzel bir ziyaret, kendimi Çerkezköy’de,
Tekirdağ’da bulmuş gibi oldum” dedi.
Çerkezköy TSO heyetiyle bu ziyarette
siyaset üstü bir sohbet yapmanın güzelliğini yaşadığını da ifade etti. Çok samimi ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası
makam odası önünde çekilen toplu hatıra
fotoğrafının ardından Süleyman Kozuva
da Candan Yüceer’e kendilerine gösterdiği nezaket sebebiyle teşekkür etti.

HABER
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Son ziyaret Ayşe Doğan’a

Çerkezköy TSO heyetinin son ziyareti TBMM Genel Kurulu binasında AK Parti Tekirdağ milletvekili Ayşe Doğan’ı ziyaret etti. Lobideki ziyarette konuklarını kapıda
karşılayan Ayşe Doğan, bu ziyaret sebebiyle heyetimize çok teşekkür etti… Genel
Kurul’a katılmak üzere orada bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün
tekrar heyetimizle birlikte sohbete katılmasıyla çay içimi güzel bir sohbet daha gerçekleşti…
Heyetimizi kapıya kadar uğurlayan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan’a
Çerkezköy TSO heyeti adına Süleyman Kozuva teşekkür etti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO ile Haskovo TSO

“

arasında “Kardeş Oda Protokolü” imzalandı

Bu protokolün
ana hedefi
ülkeler ve
bölgeler
arasında yakınlık
oluşturmak, AB
projelerinde
partner olmak,
karşılıklı
ticari ilişkileri
geliştirmektir

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ile Haskovo Ticaret ve
Sanayi Odası (Haskovo TSO) arasında, karşılıklı hizmet standartlarının
yükseltilmesinin sağlanması, Çerkezköy TSO Üyelerinin Bulgaristan ile
karşılıklı ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Oda”
protokolü imzalandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
(Çerkezköy TSO) ile Haskovo Ticaret ve
Sanayi Odası (Haskovo TSO) arasında,
karşılıklı hizmet standartlarının yükseltilmesinin sağlanması, Çerkezköy TSO
Üyelerinin Bulgaristan ile karşılıklı ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Oda” protokolü imzalandı.
Haskovo TSO’da gerçekleşen imza törenine, T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Haskovo Valisi Minko Angelov, Haskovo Belediye Başkanı Dobri
Belivanov, Haskovo TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev, Çerkezköy
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker, Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Sifil,
Metin Taşdelen, Mesut Görgün, Çerkez-

köy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel ve
Odamız Üyesi ve Haskovo’da yatırımı
bulunan iş adamı Remzi Garip katıldılar.
Protokolün açılış konuşmasını Haskova
Valisi Minko Angelov yaptı. Angelov konuşmasında birçok oda ile sürdürdüğü
bu tür ilişkiler sebebiyle Haskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yancho
Yanev ve protokol için Haskova’ya gelen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı ve heyetimize teşekkür etti.
Vali Minko Angelov, ayrıca Haskova ile
Tekirdağ arasında bazı belediyelerin
bu tür ilişkiler içerisinde olduğunu hatırlatarak Özellikle Avrupa Birliği ilişkilerinde ortak çalışmalar yürütülebilmesi
açısından bu ilişkilerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Haskova TSO Başkanı:
“Haskova lojistik bir üs”
Haskova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev de
bir konuşma yaptı. Yanev konuşmasında Çerkezköy TSO ile iki yıldır süregelen
temasları olduğunu ve başka bir proje
yazmak fikriyle ortaya çıkan bu temasların iki yılın sonunda böyle bir işbirliği
protokolüne dönüşmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyetini Haskova’da görmekten çok mutlu olduklarını
kaydeden Yanev şunları söyledi:
“Bu protokolün ana hedefi ülkeler ve
bölgeler arasında yakınlık oluşturmak,
AB projelerinde partner olmak, karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmektir. Yine bu
süreçlerde yetkili ve yasal mevkilerle
karşılıklı oluşabilecek sorunlar için de
birbirimize yardımcı olmak öncülük etmektir.”
Yanev konuşmasında bölgenin özellikle
tarım makinaları, yiyecek gıda işletme
makinaları vb. konusunda üretim ve ihracatı olduğunu ifade ederek yine süt
ürünleri bağcılık ve şarapçılık anlamında da çok iddialı bir bölge olarak olduklarına dikkat çekti.
Organik ürünlerde de çok ciddi çalışmaları olduğunu ifade eden Haskova
ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, son
zamanlarda çok ciddi anlamda yatırım-

cı aldıklarını ve yakın zamanda da otomotiv yan sanayii konusunda bir Japon
firmasının bölgede kurulum aşamasına
geldiğini müjdeledi.
Yancho Yanev konuşmasını şöyle sürdürdü: “En önemli konu ise AB ülkesi olmamız sebebiyle Bulgaristan’ın özellikle Haskova bölgesi bir lojistik üs olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple
birçok ülke bu bölgede depo kiralamıştır. Böylece birçok ülkenin yatırımcısı kendi ülkelerindeki ulaşım ve kargo
ücretlerinin yüksek Bulgaristan’daki
ücretlerin düşük olması sebebiyle depolarını burada oluşturup ihracatlarını
Bulgaristan üzerinden yapmaktadır. AB
üyeliğine aday olan Türkiye’nin de aynı
şekilde ürünlerini bizim buradaki depolarımızda tutup ihracatlarını buradan
yapabildikleri takdirde birçok yasal zorunluluktan kurtuldukları gibi neredeyse % 50-60‘lara varan bir kazanç da
sağlayabileceklerdir. Dolayısıyla sizlerle
bu konuda da birlikte çalışabileceğimizi
memnuniyetle ifade etmeliyim.”

Süleyman Kozuva karşılıklı
işbirliğine dikkat çekti
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva da yaptığı
konuşmada bu protokolde kendilerine
refakat eden T.C. Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani’ye, Haskova Valisine,
Haskova Belediye Başkanına ve görev-
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“

T. C. Filibe
Başkonsolosu
Hüseyin Ergani
Çerkezköy’ün çok
iyi büyüyen bir
sanayi
bölgesi olması
sebebiyle
bu anlamda
Haskova’ya önemli
bir örnek olacağını
da hatırlatarak
Haskova Ticaret
ve Sanayi Odası
ile yapılan bu
anlaşmadan
memnuniyetini
dile getirdi.

“

PROTOKOL
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Başkonsolos: “çok iyi şeyler
yapılacağına inanıyorum”
T. C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
de yaptığı konuşmada protokole teşekkür ederek bu işbirliğinden ve gelinen süreçten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ergani yaptığı konuşmada kültür birliğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“

Anlaşma sonrası
taraflar birbirine
dostluk plaketi
armağan ettiler

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

deşi Haskova Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Yancho Yanev’e kendilerine
yapılan davet ve gösterilen ilgi için teşekkür etti. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve bölgedeki firmalarla ilgili
olarak da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odasının 4000’e yakın üyesinin bulunduğunu bunlar arasında Türkiye’de ilk
50’ye giren 20’ye yakın firma bulunduğunu ve Çerkezköy’ün Türkiye’deki ilk
beş sanayi bölgesi içinde yer aldığına
dikkat çekti.
Süleyman Kozuva bahsedildiği gibi
hem lojistik anlamda hem karşılıklı yatırım ve ticaret anlamında bölge yatırımcısıyla ve iş dünyasıyla işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade
etti. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Taha Ülker de iki yıllık
ilişkinin olgunlaşarak kardeş oda protokolü imzalanma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Haskova Ticaret ve Sanayi Odası
yönetimi ve yatırımcılarını Çerkezköy’e
davet ederek “en kısa zamanda beklediklerini” ifade etti.

“Bulgaristan bir AB üyesidir. Türkiye AB
adayı bir ülkedir ancak ben Türkiye’nin
de AB üyesi olacağını inanıyorum. Ve yıllarca birbirini tanıyan, içi içe yaşayan iki
ülke halkının birlikte çok iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Temel bazı sorunlar
vardır ama bunlar, az önce bahsettiğim
özellikler sebebiyle bu halkların çözemeyeceği sorunlar değildir. Kesinlikle bu tür
ilişkilerde çok daha hızlı ve net çözümler
bulabiliriz. Ki şu anda burada bulunmamız bile bu kanaatimin bir örneğidir”
T. C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
Çerkezköy’ün çok iyi büyüyen bir sanayi bölgesi olması sebebiyle bu anlamda
Haskova’ya önemli bir örnek olacağını da
hatırlatarak Haskova Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sayın Yanev’in Çerkezköy
TSO’yu keşfedip bu iş birliğine yapmasının kendisini çok sevindirdiğini ifade etti
ve hayırlı olması temennisinde bulundu.
Protokolde konuşan Haskova Belediye
Başkanı Dobri Belivanov da Haskova bölgesinin tarım gıda bağcılık ve hayvancılık
endüstrisinde iyi olduğunu ayrıca kaplıcaları sebebiyle turizm konusunda da
yatırıma uygun bir bölge olduğuna dikkat çekti.
Belivanov yatırıma çok uygun… Onların
yerel ünlü bira sı var o bira fabrikasının
filibe’den sökülüp Haskova’ya taşındığını
ifade etti. Japon yatırımcıların çok önemli olduğunu ve çok kısa sürede yatırımı
başlayacaklarını ifade etti. Bölgede dört
belediyyile birlikte bir bölgeyi OSB alanı
olarak ifade ettiklerini ve bu alanda sanayi tesislerinin kurulmasına belediyelerin
izin verdiğini ve bunalmada Çerkezköy
ve Trakya’daki sanayileşmeni incelediklerini ve çevre sorunlarını da farkında
olduklarını ve bu sorunlarla gelecekle
karşılaşmadan önlemler alarak bu süreci
yönetmek istediklerini ifade etti.
Arsa satışında çok kolaylık olduğunu
vergilerin çok iyi durumda olduğunu ifade etti ve yatırımcıları beklediklerini ve
Uzakdoğu’dan çok ciddi anlamda talep
aldıklarını Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden çok büyük talepler aldıkların talep
etti. Hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat
çekti.

HABER
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Odamızdan ihtiyaç sahiplerine
gıda kolisi dağıtımı yapıldı
Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından Ramazan ayında geleneksel olarak dağıtımı yapılan gıda kolilerinin dağıtımına başlandı.
Gelenekselleştirilen gıda yardım kolileri, Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis
Üyeleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yine meclis ve meslek komiteleri
üyeleri aracılığıyla yapılıyor.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, gıda yardımıyla ilgili olarak
“Ramazan kardeşlik, birlik beraberlik ve
en önemlisi de paylaşmak muhtaç olanları görüp gözetme ayıdır. Biz de bu mübarek ayın bu güzelliklerini kurum olarak
yaşamak ve ihtiyaç sahibi ailelerimize
yaşatmak için bu güzel geleneği sürdürüyoruz” dedi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ayaspaşa Mah. İstanbul Cad.
Recai Bey Sk. No: 37 Saray / Tekirdağ
Tel: 0282 768 66 00 - 0532 220 33 81
gozlem_ajans@mynet.com

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO, Trakya’nın ilk
endüstriyel fuarını açtı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bir ilke daha imza atarak Trakya’nın ilk
endüstriyel fuarını organize etti. 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında Çerkezköy’de
gerçekleşen fuara kırk kadar üye firmamız katıldı. Trakya’da ilk defa
gerçekleşen bu fuarın açılışını Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan gerçekleştirdi.

Kozuva:
“Hep birlikte büyüyelim”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım…
İşi kolay kılalım… Sevelim sevilelim…”
sözünü hatırlatarak, bu çağrıyı iş dünyasında “Bir araya gelelim, hep birlikte büyüyelim” olarak yorumladıklarını
kaydetti. Başkan Kozuva, “Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve
geldiğimiz günden bu yana bu düşüncelerle hem üyelerimizin birbirleriyle
tanışıp kaynaşmasına hem yurt içi ve
yurt dışı iş dünyasıyla buluşup iş geliştirmelerine samimi olarak gayret ettik.
Dünyanın değişik ülkelerinden iş dünyasını odamıza davet ettiğimiz gibi oda
olarak da içeride ve dışarıda iş gezileri
düzenledik. “Kardeş oda” anlaşmaları imzaladık. Almanya Ulm Ticaret ve
Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret
ve Sanayi Odası ve geçtiğimiz hafta
Bulgaristan Haskovo Ticaret ve Sanayi
Odası ile “Kardeş Oda Protokolü” imzaladık.” dedi.
Süleyman Kozuva hedeflerinin bölgedeki büyük firmalar ile küçük ölçekli
firmaları buluşturmak, tanıştırmak olduğunu ifade etti. Üyelerimizin satış ve

FUAR

Kozuva katılımcılara teşekkür ederek,
“Bu fuarda üyelerimizin de çok arzuladığı gibi. Bölgemizde faaliyet gösteren
büyük firmalarımız ile küçük ölçekli sanayicilerimiz bir araya gelecekler. Bu
vesileyle üyelerimizin bu arzularının
projelendirilip hayata geçirilmesinde
emeği geçen arkadaşlarıma projemizi
destekleyen Tekirdağ Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğümüze TÜSAYDER
ve KOSGEB’e çok teşekkür ediyorum.”
dedi.

Gürken Hüryılmaz: “Güzel bir
organizasyon”

Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve
Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Gürkan Hüryılmaz da yaptığı
konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Bölgedeki sektörel yöneticileri bir araya getirmek adına güzel bir organizasyon düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası’na tekrardan teşekkür
ediyorum. TÜSAYDER olarak bölgedeki satınalmacılar ile üreticileri bir araya
getirmek istedik. Uluslararası anlamda
Türkiye’deki üreticileri dünyadaki diğer
üreticilerle bir araya getiriyoruz. Bölge-

deki ekonomik kalkınmaya da destek
veriyoruz. Bu bağlamda bugün burada organize edilen fuar da çok önemli.
Emeği geçen tüm herkese teşekkür
ediyorum.”

Vali Mehmet Ceylan: “Önemli
bir hizmet”

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı olmasını
dileyerek katılımcılara teşekkür etti.
Ceylan “Açılışını gerçekleştireceğimiz
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
önemli bir hizmeti olan bu fuarın hayırlı
olmasını diliyorum. Çerkezköy ve Tekirdağ ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi ve Çerkezköy bu sanayi
merkezlerinden ülkemiz sanayisine en
fazla katlı sağlayan merkezlerinden birisi. Burada Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ve diğer organize sanayi
bölgelerinde büyük firmalar ve önemli
sanayi kuruluşları var. Bunlar hem ülke
ekonomisi hem de bölge ekonomisi için
önemli katkılar sağlıyor. Ben kendilerine ülke ve bölge ekonomisine katkıları
için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
bu organizasyonunun çok değerli olduğunu belirten Vali Ceylan “Küçük ölçekli
işletmelerimiz ile büyük ölçekli firmalarımızı bir araya getirip bir sinerji oluşturması, bu entegrasyonu sağlaması
açısından bu fuarlar çok önemli.” dedi.
Geçtiğimiz hafta Çorlu’da düzenlenen
sanayi fuarından da bahseden Vali
Ceylan “ Bu tür fuarların gerçekleştirilmesi ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi
açısından değerli. Ancak şunu görüyoruz ki bizim önemli bir fuar merkezine
ihtiyacımız var bunu bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Gerek sivil
toplum kuruluşlarımızla gerek yerel yönetimlerimizle ve merkez yönetimle bu

“

Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası’nın bu
organizasyonunun
çok değerli olduğunu
belirten Vali Ceylan
“Küçük ölçekli
işletmelerimiz
ile büyük ölçekli
firmalarımızı bir
araya getirip bir
sinerji oluşturması,
bu entegrasyonu
sağlaması açısından
bu fuarlar çok
önemli.” dedi.

“

iç pazar payının artırılmasını sağlamak
için çalıştıklarını söyleyen ve bunu da
başardıklarını kaydeden Kozuva, “Çok
şükür bu arzumuzu da gerçekleştirerek
bölgemizdeki küçük ölçekli 40 firmamızı bu anlamda 5 büyük firmamız ile
tanıştırarak ilk adımı attık. Bugün teşrif
ettiğiniz “Endüstriyel Fuarımız” işte bu
güzel organizasyonunun bir meyvesidir. Bu anlamda da Trakya’da bir ilktir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğümüzün (Satınalma
Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği)
TÜSAYDER ve KOSGEB’in destekleriyle organize ettiğimiz fuarımız aynı zamanda üyelerimizin ve iş dünyamızın
başarısıdır.
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işe bir an önce başlayıp ilimizde dünya
Arslan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
ölçeğinde fuarların gerçekleştirilebileOdası Yönetim Kurulu Başkanı SüleyELİLK ENDÜSTRİYELİLK
ENDÜSTRİYELİLK
ENDÜSTRİYELİ
ceği fuar alanına çok acil ihtiyacımız var.
man Kozuva, Çerkezköy Organize SanaBu konuda bekleyecek zamanımız yok.”
yi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
UARIFUARIFUARIFUARIFUARIFUARIFUARIFUARIFUARIFU
diye konuştu.
Sözdinler, Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticiler Derneği Yönetim
Kobi Pazarı fuarımızın
Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, ÇerKurdele kesilerek açılış yapıldı
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açılışı yerel ve
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Konuşmaların ardından fuarın açılış
Başkanı Taha Ülker, Çerkezköy Organikurdelesi
kesildi.
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ve
ELİLK ENDÜSTRİYELİLK
ENDÜSTRİYELİLK
ENDÜSTRİYELİ
ze Sanayi Bölge
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Yüksel,
AK
Parti
Çerkezköy
İlçe Başkanı
olarak yer aldı
ma yetkililerinde takdim ettiler.
Abdullah
Öğe,
İlçe
Milli
Eğitim
Müdürü
29 Ekim Spor Kompleksinde gerçekleHüseyin
Gümüş,
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SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
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KALİBRASYON LABORATUVARI

®

ALÜMİNYUM DEMİR DOĞRAMA LTD.ŞTİ.

Sanayi Bıçakları

ALÇIPAN PROFİLLERİ - SIVA KÖŞE PROFİLLERİ

VİNÇ SİSTEMLERİ
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FUAR

Onur Bağlantı
Elemanları

Semka Plastik

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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BUTAN
Butan Makina

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Tekniksa Makina

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

AÇILIM TİCARET
ISI TESİSAT PASLANMAZ DEMİR SANAYİİ
MAKİNA İMALATI - TORNA VE FREZE İȘLERİ

Açılım Ticaret

Zenmak Endüstri

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Termopol
Elastomer

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Yıltaş Grup

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Mengen Çelik

Yaşar Kalıp

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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KDS
Kesici Takımlar

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Nika
Teknik Kompozit

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

AKL CNC
Kalıp Metal

set Çelik
®

SAC İȘLEME MERKEZİ

BES Kapı Door
Set

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Asır Orman
Ürünleri

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Smarthouse

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Artı Kalibrasyon

Teknik Mekanik

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Serka Reklam

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Esen Rolik

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Özkartay
Yangın Sistemleri

EMT
Led Sistemleri

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Gümüş Motor

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Siesse Ambalaj

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Ceran
Geridönüşüm ve
Nakliye

Babaoğul Geri
Dönüşüm Tekstil

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Yıldız Makina

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

tesisat ®

CiHAN

Cihan Tesisat

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

EKA Kalıp

Kural Endüstriyel
Tesisat

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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Uğur Bobinaj

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Çalışkan İlaçlama

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Power Elektronik

Fercom Reklam

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

FUAR
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ATILIM Sanayi Bıçakları

Atılım Sanayi
Bıçakları

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

Eğilmez Alüminyum
Alçıpan Profilleri Ltd. Şti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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FUAR

Çemobsan
Metal ve Plastik

Ramazanoğlu
Otomotiv
Yan Sanayi

Nisan
Mayıs
Haziran

2017
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Megatek
Elektronik
Elektrik

KOBİ PAZARI

Trakya'nin

İlk Endüstriyel Fuar

VİNÇ SİSTEMLERİ

Seha Vinç

www.cerkezkoytso.org.tr
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İFTAR

Geleneksel

Ramazan
Etkinlikleri
Saray - 2017

Saray’daki üyelerimiz
iftarda buluştu
Saray’daki, Saray restoranda verilen iftar programına, Saray
Kaymakamı Alp Arslan, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban,
Saray Garnizon Komitanı İs. Alb. Mehmet Zeki Eren, Saray
Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Bulut, Saray Emniyet
Müdürü Ekrem Çiçek, Saray İlçe Müftüsü Nurettin Öztürk ve
Saraylı üyeler ve misafirler katıldı.

Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz karşıladı.
Saray İlçe Müftüsü Nurettin Öztürk’ün akşam ezanını okumasının
ve dua etmesinin ardından oruçlar
açıldı. İftar süresince ekranda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının
tanıtım filmi gösterimde oldu ve ilahi
dinletisi sunuldu.

Başkandan hoş geldiniz
konuşması

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Saray’da bulunan dört yüz üyenin
davet edildiği iftara gelen protokol ve
davetlileri Yönetim Kurulu Başkanı

Yemeğin ardından bir konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Saray iftarına katılan protokol ve misafirlere teşekkür
ederek. “Birlik beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın yaşandığı bu

İFTAR

YIL : 4 SAYI : 13
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rahmet ve bereket ayında, sizleri en
kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum” dedi.

üyesi olarak saygıyla karşılanıyorlar.
İş bağlantıları kuruyor, dünya ekonomisinde rol almaya çalışıyorlar” dedi.

Kozuva konuşmasında özetle bu iftarların gelenek olarak devam edeceğini, ülke için çok çalışmakla birlikte
birbirimizi unutmadan, geleneklerimizi devam ettirerek bunu yapmalıyız, dedi. “Attığımız her adımda sizi
hep yanımızda görmek istedik. Çok
şükür her adımımızda da sizi hep
yanı başımızda gördük. Desteğinizi
bizden hiçbir zaman esirgemediniz.
Allah sizlerden razı olsun” diyen Kozuva, “Sizden aldığımız bu güç ile iki
temel hedefe odaklandık: Birincisi:
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını
beş yıldızlı bir dünya markası yapmak. İkincisi: Odamıza kayıtlı bütün
üyelerimizi dünyaya açmak, dünya
çapında firmalarla buluşturmak ve
tanıştırmak. Bu iki gaye için gerçekten çok samimi çaba harcadık. Çok
önemli girişimlerde bulunduk. Çok
şükür, Çerkezköy Ticaret Odasının,
bugün geldiği noktayı görenler “nerden nereye” diyorlar. Gittikleri her
yerde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odasının bir üyesi olarak itibar görüyorlar. Dünyanın dört bir yanında tanınan bilinen, ortaklıkları bulunan beş
yıldızlı bir Ticaret ve Sanayi Odasının

Online sicil kayıt

Ramazan
Etkinlikleri
Saray - 2017

Kozuva Saray’da üyelere bir müjde olarak “Şimdi artık sicil kayıt işlemlerinizi de, hiç vakit harcamadan
internetten online olarak yapabileceksiniz. Bu konuda odamızdan bilgi
alabilirsiniz. 2018’de de inşallah bütün işlemlerinizi online yapacak hale
geliriz” diyerek artık “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi” olmanın

www.cerkezkoytso.org.tr
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Ramazan
Etkinlikleri
Saray - 2017

bir ayrıcalık olduğuna vurgu yaptı.
Süleyman Kozuva’nın konuşmasının ardından Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasının faaliyetleriyle ilgili
bir sunum izlendi. Sunumda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının Oda
binasında yapılan modernizasyon
ve üyelere sunulan hizmetteki profesyonellik, Oda’nın akreditasyon ve
markalaşması görsellerle anlatıldı.

Saray Belediye Başkanı
Nazmi Çoban konuştu

ban da yaptığı konuşmada “Çerkezköy Ticaret ve Odasının iftarında
Belediye Başkanınız olarak bulunmaktan çok mutluyum.
Bir yönüyle ev sahibiyiz. Bu Ramazan etkinliklerini geleneksel hale getiren Oda ve Başkanımızı yürekten
kutluyorum. Gerçekten Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi odasını bir marka
yapmışlar. Onları böylesine anlamlı
bir göreve getiren değerli üyeleri de
yürekten kutluyorum.
Gerçekten isabetli bir seçim yapmışlar. Ve bu Ramazan etkinliğini
Saray’da yaptığınız için Saray halkı
adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Sunumun ardından kürsüye gelen
Saray Belediye Başkanı Nazmi Ço-

Dünyaya açılan bir ekonominin kapısı
olmuşsunuz. Üyelerinize çok nitelikli
bir hizmet sunuyorsunuz. Gerçekten bunu görselle de yansıttınız. Bu
Ramazan etkinliğinizde ülkemizin ve
insanlığın gerçekten barışa kardeşliğe dostluğa çok ihtiyaç duyduğu
bir dönemde bu katkılarınız da bu
yönüyle çok anlamlıdır. Çalışmalarınızın başarılarınızın devamını dilerim,
tekrar sizlere teşekkür eder saygılar
sunarım” dedi.
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YIL : 4 SAYI : 13

47

Geleneksel

Saray Kaymakamı Alp Arslan
teşekkür etti

Saray Kaymakamı Alp Arslan da
yaptığı konuşmasında “Bugün bizi
bu güzel iftar programında bir araya
getiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan ve üyelerine çok çok
teşekkür ediyorum sizler ve ilçemiz
adına. Ayrıca biraz önce izlediğimiz
gibi geçmişte yaptıkları başarılı çalışmaların devam ederek ilerlemesini
diliyorum. Ayrıca ilçemize sağladığı katkıların da biraz daha artarak
devam etmesini diliyorum. Herkese
saygılar sunuyorum” dedi.

Ödüller verildi

Konuşmaların ardından kuruluşu 25

yılı geçmiş olan üye firmalara plaket
takdim edildi.
“Akbank A.Ş., Akalın Ticaret, Ak Kuyumculuk, Çetinler A.Ş., Detay Mühendislik- Erdal Ağır, Detay Mühendislik- Enis Asıl, Filiz Kasap, Gündüz
Bakkaliye, Ergin Ticaret, İmren Kasap, Kale Turizm, Osman Takgün
Ticaret, S.S. 837 Sayılı Saray Yağlı
Toh., S.S. Saray Küçük San., S.S. Saray Esnaf ve San. Koop., Saray Gıda,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk
Bankası A.Ş.,Türkiye İş Bankası A.Ş.,
Varan Ticaret’e 25 yıl ve üstü faaliyet
ödülü verildi.

Ramazan
Etkinlikleri
Saray - 2017

Saray eşrafından Akın Ünlü’ye de 50
yıl faaliyet ödülü takdim edildi.

Başkanımız 50. Yıl ödülünü
Akın Ünlü’ye takdim etti

www.cerkezkoytso.org.tr
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Ramazan
Etkinlikleri
Kapaklı - 2017

Kapaklı’daki üyelerimize
iftar verdik
Odamız, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çerkezköy, Kapaklı
ve Saray’da iftar programı düzenledi. Kapaklı’daki üyelerimize
yönelik iftarda misafirlerimizi Başkanımız ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz karşıladı.

Üyelerimize yönelik düzenlenen iftarımızın ilki Kapaklı’daki Lidya Wedding Garden’da düzenlendi. İft

ara katılan misafirlerimizi Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva ve yönetim kurulu üyelerimiz
karşıladı.
İftara Kapaklı Kaymakamı Mehmet
Yüzer, Kapaklı Belediye Başkan Vekili
Kemal Kanar, Kapaklı İlçe Milli Eğitim
Müdürü Tahsin Nalbant, İlçe Müftüsü İsa Aktaş, siyasiler ile çok sayıda
üyemiz ve basın mensupları katıldı.
Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş’ın akşam ezanını okuması ve dua etmesinin ardından oruçlar açıldı. Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım filminin gösterilmesinin ardından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

Başkan’dan hoş geldiniz
konuşması
Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Yemeğin ardından bir hoş geldiniz
konuşması yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
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Başkanı Süleyman Kozuva, bu sene
ikincisini gerçekleştirdikleri Kapaklı
iftarına katılım gösterenlere teşekkür
ederek, “Birlik beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın yaşandığı bu
rahmet ve bereket ayında, sizleri en
kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Kozuva konuşmasında: “Geçen sene
üç ayrı ilçemizde üyelerimize özel iftar vermek nasip olmuştu. İnşallah bu
programlar bir gelenek olarak böyle
devam edecek. Çünkü geleneğimiz,
göreneğimiz bizi bize bağlayan temel
değerlerdir” diye konuştu
Üyelerinden aldığı güçle iki temel hedefe odaklandıklarını ifade eden Kozuva “Birincisi Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasını beş yıldızlı bir dünya
markası yapmak. İkincisi odamıza
kayıtlı bütün üyelerimizi dünyaya açmak, dünya çapında firmalarla buluşturmak ve tanıştırmak. Bu gaye için
gerçekten çok samimi çaba harcadık
ve önemli girişimlerde bulunduk. Çerkezköy TSO’nun bugün geldiği noktayı görenler “nereden nereye” diyorlar,
üyelerimiz gittikleri her yerde itibar
görüyor. Artık Çerkezköy TSO üyesi
olmak bir ayrıcalıktır.” dedi.

Kozuva sözlerini: “Bu mübarek günlerde, ibadetlerimiz makbul, dualarımızın kabul olması dileğiyle” tamamladı.

Ramazan
Etkinlikleri
Kapaklı - 2017

Bilgilendirme sunumu
beğenildi

Süleyman Kozuva’nın konuşmasının
ardından üyelerimize Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı
nereden nereye konulu bir sunum
yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odasının ar
tık bir dünya markası olduğu yaptığı
çalışmalarla birlikte anlatılan sunumda

www.cerkezkoytso.org.tr
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Ramazan
Etkinlikleri
Kapaklı - 2017

Odanın artık şeffaf üyelerine her türlü
hizmeti zamanında sağlayan, üyelerini
dünyaya açan beş yıldızlı bir oda olduğuna vurgu yapıldı. Üyeler tarafından
ilgiyle izlenen sunumun ardından ödül
törenine geçildi.

Ödül takdimi gerçekleştirildi

Kürsüye gelen Kapaklı Kaymakamı Sayın Mehmet Yüzer ve protokol üyeleri
tarafından Kapaklı’da faaliyet gösteren kuruluşu 20 ile 25 yılı geçmiş olan
üye firmalara plaket takdim edildi.

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Çerkezköy TSO
Geleneksel
Ramazan Etkinlikleri

2017 - Kapaklı

HABER

YIL : 4 SAYI : 13

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak geleneksel hale getirdiğimiz
iftarlarımıza katılarak bizleri onurlandıran
Tekirdağ Valimiz Sayın Mehmet Ceylan'a,
Çerkezköy Kaymakamı Sayın Atilla Selami Abban'a,
Saray Kaymakamı Sayın Alp Arslan'a;
Kapaklı Kaymakamı Sayın Mehmet Yüzer'e,
Çerkezköy Belediye Bașkanı Sayın Vahap Akay'a,
Saray Belediye Bașkanı Sayın Nazmi Çoban'a;
Kapaklı Belediye Bașkan Vekili Sayın Kemal Kanar'a;
Çerkezköy Cumhuriyet Bașsavcısı Sayın Hacı Ünal'a,
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Sayın Murat Ogan'a,
Saray İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ekrem Çiçek'e,
Saray Garnizon Komutanı Is. Alb. Sayın Mehmet Zeki Eren'e,
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Sayın Volkan Torun'a,
Saray Jandarma Komutanı Üsteğmen Sayın Ahmet Bulut'a,
Kapaklı Jandarma Komutanı Sayın Tekin Oruç’a;
AK Parti Tekirdağ İl Bașkanı Sayın Cüneyt Yüksel'e,
AK Parti Çerkezköy İlçe Bașkanı Sayın Abdullah Öge'ye,
AK Parti Kapaklı İlçe Bașkanı Sayın Salih Bezgin’e,
CHP Kapaklı İlçe Bașkanı Sayın Kenan Seçkin’e,
MHP Çerkezköy İlçe Bașkanı Sayın Ahmet Aydeniz'e,
MHP Kapaklı İlçe Bașkanı Sayın İsmail Türker’e;
ÇOSB Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Eyüp Sözdinler'e,
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Mehmet Özdoğan’a,
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Șahin'e;
Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Gümüș'e,
Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Tahsin Nalbant'a,
Çerkezköy İlçe Müftüsü Sayın Veli Vehbi Bardakçı'ya;
Saray İlçe Müftüsü Sayın Nurettin Öztürk'e,
Kapaklı İlçe Müftüsü Sayın İsa Aktaș'a;
Çerkezköy, Saray ve Kapaklı’daki sanayici ve iș adamlarımıza,
değerli üyelerimiz ve misafirlerimize;
basınımızın değerli mensuplarına teșekkür ederiz.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Bașkanı

Süleyman Kozuva

cerkezkoytso

cerkezkoytso

cerkezkoytso

www.cerkezkoytso.org.tr
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Ramazan
Etkinlikleri
Çerkezköy - 2017

Üçüncü iftarımızı
Çerkezköy’de gerçekleştirdik
Odamız tarafından 3 ilçede düzenlediğimiz 3 ayrı iftar programının
sonuncusunu Çerkezköy’de gerçekleştirdik. Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet
Ceylan ve ilçe protokolünün katıldığı iftar programında, Yönetim Kurulu
Başkanımız Süleyman Kozuva teşekkür konuşmasında davetlilere hitap etti.

Protokol tam kadro iftarda
Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Yalı Restoran’da düzenlediğimiz ve
yönetim kurulumuzun misafirleri
konuk ettiği iftar programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkez-

köy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap
Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, AK Parti Tekirdağ
İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti
Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe,
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş,
İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, TMS
Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Özel Optimed Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ayhan Arslan
ve Başhekimi Op. Dr. Recep Çalışkan
basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

HABER
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Başkandan hoş geldiniz
konuşması

Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Veli
Vehbi Bardakçı bir dua gerçekleştirdi.
Daha sonra bir konuşma yapmak
üzere kürsüye gelen Yönetim Kurulu
Başkanımız Süleyman Kozuva “Birlik
beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın yaşandığı bu rahmet ve bereket ayında, sizleri en kalbi duygularla,
saygıyla selamlıyorum. Geçen sene
üç ayrı ilçemizde üyelerimize özel iftar vermek nasip olmuştu. İnşallah bu
programlar bir gelenek olarak böyle
devam edecek. Çünkü geleneğimiz,
göreneğimiz bizi bize bağlayan temel
değerlerdir. Çerkezköy TSO olarak
üyelerimizden aldığımız güçle iki temel hedefe odaklanıyoruz. Birincisi
odamızı beş yıldızlı bir dünya markası
yapmak. İkincisi odamıza kayıtlı bütün üyelerimizi dünyaya açmak, dünya çapında firmalarla buluşturmak ve
tanıştırmak. Bu gaye için gerçekten
çok samimi çaba harcadık ve önemli
girişimlerde bulunduk. Odamızın bugün geldiği noktayı görenler “nereden nereye” diyorlar, üyelerimiz gittikleri her yerde itibar görüyor. Artık
Çerkezköy TSO üyesi olmak bir ayrıcalıktır” diye konuştu.

Nereden nereye?

Süleyman Kozuva’nın konuşmasının
ardından üyelerimize Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı
nereden nereye konulu bir sunum
yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odasının artık bir dünya markası olduğu yaptığı
çalışmalarla birlikte anlatılan sunumda Odanın artık şeffaf üyelerine her
türlü hizmeti zamanında sağlayan,

Ramazan
Etkinlikleri
Çerkezköy - 2017

üyelerini dünyaya açan beş yıldızlı bir
oda olduğuna vurgu yapıldı. Üyeler
tarafından ilgiyle izlenen sunumun
ardından ödül törenine geçildi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Ramazan
Etkinlikleri
Çerkezköy - 2017

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Ödüller takdim edildi
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Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’nın konuşmasının ardından Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet Ceylan ve protokol üyelerince Çerkezköy’de 25 yıl ve
üzeri faaliyet gösteren firmalarımıza protokol tarafından plaket takdim edildi.

Ramazan
Etkinlikleri
Çerkezköy - 2017
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Saray’ın duayen esnafı Doğruluk Ticaret Toptan ve Perakende Bakkaliyesi Akın Ünlü dergimize konuştu:

Bizim zamanımızda “müşteri”
vardı, şimdi “tüketici” var
“Bu tezgâhtaki terazi babamın zamanında kullandığı ve o günden bu
zamana kadar kullandığımız bir terazidir. Asırlık ve evladiyeliktir.
Ben 76 yaşındayım çocukluğumdan beri kullanıyorum. Babam ne
zamandan beri kullanmış onu bilemem.”

“

Bu teraziyi ben
çocukluğumdan
beri kullanırım.
Babam ne kadar
kullandı onu
bilemem

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Biz hem Saray’ın köklü esnaflarındanız hem toptan ve perakende bakkaliyeciliğin geleneksel temsilcisiyiz.
Lakin yıllar yılları kovalarken devir
değişip de marketçilik anlayışı hâkim
olunca bizim esnaflığımızın tek başına
yürümesi zor hatta imkânsız olmaya
başladı. Eşit şartlarda ticaret yapılamaz oldu.
Bir taraftan günlük ürün katalog ve
reklamlarıyla, bir taraftan yazılı ve
görsel medya ile yapılan yayınlar ve
reklamlarla müşteride marka ve ürün
algısı oluşturuldu.

Bu marketlerle başa
çıkamayız…
Bir taraftan bu ürünler marketlere tüketiciye sevk edilirken, diğer taraftan
bizim gibi bireysel toptancı ve bakkaliyelere aynı ürün, “toptan fiyatına”
denilse bile marketlerde raf fiyatların
üzerinde verilir oldu.
Örnek vermek gerekirse bir birim ürünün markette raf fiyatı 9.90 lira iken
o ürünün bana toptan fiyatını 10.30
liradan verir oldular. O zaman ben bu
fiyatlarla market ile nasıl yarışabileceğim?
Bu ayrı bir sıkıntı iken bir diğer sıkıntı

RÖPORTAJ
parası isteyen aylıkçı müşterilerimiz
vardı. Çarşamba Saray’ın pazarıdır.
“Pazar parası verir misin, on lira yirmi
lira” her ne ise.
Deftere yazardık. Çoğunu fırsat bulup
yazamazdık bile. Öyle iki üç kişimiz
vardı ki yazdırmadan ayrılmazdı. Aybaşı geldiğinde de ödeme yapmak için
gelirlerdi. Bizdeki hesap söylendiğinde
mutlaka birkaç kalem ürün fazladan
almış oldukları çıkardı. Biz unutsak da

“

“Babamın vergi
numarası “GA 1” idi.
Saray’ın ilk vergi
mükellefiydi. Benim
de numaram
17’dir. Bu
gördüğünüz dükkân
otuz senedir
burada.

“

da müşterinin aradığı her şeyi bulabileceği geniş alan algısı, marka ürünleri
oralarda bulabileceği algısı oluşturuldu. Geliyor müşteri raflara bakıyor,
dolaşıyor ama bir şey almadan çıkıp
gidiyor. Müşterinin düşüncesini sorduğunuzda marketin hem marka hem
ucuz sattığını düşündüğünü öğreniyorsunuz. Oysa gerçek hiç de böyle
değil. Bir diğer üzüntüm de bazı müşterilerin ürün aldıktan sonra küsurat
ile ilgili ödeme yapmamak arzusu.
Marketlerde kuruşuna kadar ödeyip
pazarlık söz konusu olmazken bizden
eski usulde halen “şu kadar yetmez
mi” diye pazarlık isteniyor.
Bu ve benzeri durumlar bizi ister istemez üzüntüye sevk ediyor ama bir
gelenek olarak ve bizi her şeye rağmen tercih eden saygıdeğer müşterilerimiz sayesinde çok şükür Doğruluk
Ticaret hayatta ve ayakta faaliyetine
devam etmektedir.
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Asırlık kefeli terazi
Kefeli teraziler şimdilerde tarih oldu…
Ama bu tezgâhtaki terazi babamın
zamanında kullandığı ve o günden
bu zamana kadar kullandığımız bir
terazidir. Asırlık ve evladiyeliktir. Ben
76 yaşındayım çocukluğumdan beri
kullanıyorum. Babam ne zamandan
beri kullanmış onu bilemem. Babamın
vergi numarası “GA 1” idi. Saray’ın ilk
vergi mükellefiydi. Benim de numaram
17’dir. Bu gördüğünüz dükkân otuz
senedir burada. Bundan önce parkın
karşısındaydık. Şimdi burada yerimiz
büyüdü ama işler eskisi kadar büyümüş değil.

“Müşteri”lerimiz vardı
Marketlerden her gün poşet poşet
ürün de alsan, ertesi gün bir liralık ürünü “hemen getireceğim” diye istesen
vermezler. Çünkü alanın da satanın
da birbiriyle alakası yoktur. Her şey
kurulu bir sistem üzerindedir. Üretici
ve tüketici diye bir kavram var artık.
Bizim zamanımızda “müşteri” vardı.
Birbirine bağlı birbirini tanı yan bilen
müşterilerimiz vardı. Aylıkçı müşterilerimiz vardı. Pazar kurulduğunda pazar

Akın Ünlü
Doğruluk Ticaret Toptan ve
Perakende Bakkaliyesi

www.cerkezkoytso.org.tr
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onlar not öderdi. Ödemeden gitmezlerdi. Böyle insanlarımız vardı. Şimdi
her şey değişti… Herkes bu gıda işine
düştü. En küçük yerlere kadar market
zincirleri açıldı, köylere varıncaya kadar işleri çoğalttılar. Bakkallık esnaflık
bitti…

“

İlk bayiler bizdik

Herkes bu gıda
işine düştü. En
küçük yerlere
kadar market
zincirleri açıldı,
köylere
varıncaya kadar
işleri çoğalttılar.
Bakkallık esnaflık
bitti…

“

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

Burada Sana’nın ilk bayisi bizdik. Sana
Vita’nın ilk bayisi bizdik. Ülker’in ilk bayisi bizdik. Hatta anımı anlatayım sizlere. Rahmetli babama gelmişti Asım
Ülker. Sabri Ülker’in abisidir:
“Sefer Bey gel beş bin lira koy da sen
de hisseder ol” demişti, Davutpaşa’da
ilk yaptıkları fabrikaya. Kendileri bu
Büyük Yoncalı köyündendir, Kırım Tatarlarındandırlar.
Her hafta buradaydı Asım Abi. Her
hafta babama gelirdi. Eski dört silindir
Plymouth otomobili vardı. Amerikan
arabası, hiç değiştirmedi onu. Besler
bisküvisini alıp köşe başlarında satardı Asım Ülker. Oradan buraya nereden
nereye? Besler bisküvi bitti, Arı bisküvi bitti; şimdi Ülker dünya devi oldu.
1982’de Kıbrıs’a gittik. Her tarafta Ül-

ker var…
İstanbul’da Eminönü’nde İstanbul işkembecisi vardı. Cağaloğlu’na çıkan
dört yolda. Orada yazıhanesi vardı.
Bizim de otelimiz vardı, Millet Palas
Oteliydi. Vize, Saray, Silivri halkı gelip
kalırdı bizde. Biz de otelde yatardık.
Sabah saat 07:00’de gelirdi yazıhanesini açmaya. Babam da kalkar yanına
giderdi. Buluşurlar sohbet muhabbet
ederlerdi. Ben şu an 76 yaşındayım o
yıllarda daha kısa pantolonlu çocuktum.
Yazıhaneyi kendi gelir açardı. Bir gün
oturuyorduk. Dedi ki babama:
“Ya Sefer Bey utanıyorum yahu”
“Neden utanırsın?”
“Ya ben tramvayda 3. mevkide geliyorum. Benim işçilerim 1. Mevkide
geliyorlar. Görünmeyeyim diye sırtımı
dönüyorum inan”
Yine böyle sabah kahvaltı çay muhabbetleri esnasıydı. Yine sabah saat
07:00 gibiydi. Asım Ülker birden çıktı
kapıya. Babamı da yanına çağırdı heyecanla:
“Sefer Bey kalk gel bak bak!”
Babam kalkıp kapıya çıkarken ben de

çocuk aklımla merak ettim onun işaret
ettiği yere baktım.
Ortalıkta in yok cin yok. Eminönü’nde
at arabaları geziyor. Dedi ki babama:
“Şu adamı gördün mü?”
“Gördüm” dedi babam.
“Bak işte o adam bin liralık adam” dedi.
İri yapalı, sırtında kalın bir palto, elinde
baba bir tespih olan bir adam Cağaloğlu yokuşuna doğru çıkıyordu.
Bin lira öyle büyük bir paraydı… Zaten
o olaydan üç beş sene sonra da beş
bin lirayı babamdan istemiş ve hisse
vermeyi teklif etmişti. O insanlar da o
günler de artık yok…
Odanızın çalışmalarından memnunuz.
Sizden çok memnunuz. Yaptığınız hizmetlerden memnunuz. Verdiğiniz iftarlardan, emektar üyelerinize verdiğiniz
ödüllerden hatır almanızdan memnunuz. Beri taraftan bir telefonla işimizi

buradan çözüyor çocuklar sağ olsunlar
onlardan memnunuz. Geçen Süleyman
Başkan iftarda izah etti online hizmet
durumunu anlattı. Ona da sevindik. Sağ
olsunlar Oda ile ilgili her işimizi kendiişleri gibi görüyor ve çözüyorlar.
Bir isteğimiz olacaksa o da şudur, biz
esnafların büyük market zincirleriyle
rekabet etmekte zorlandığını bilerek
bu konuda bizleri ezdirmemek adına
bir çözüm üretme konusunda yetkili
makamlara girişimlerde bulunurlarsa
seviniriz. Hani tüketici konuma kanunu
gibi küçük esnafı koruma kanunu gibi
bir koruyu yöntem çıkartılsa iyi olur.
Küçük esnaf yaşatılmazsa halkın darda
ve zorda kaldığında nefes alacağı barınaklar kalmamış olur. Bu çok önemli bir
sosyal meseledir. Bu meseleyi sırf ticari
mantık olarak ele almamak lazımdır.
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“

Odanızın
çalışmalarından
memnunuz.
Sizden çok
memnunuz.
Yaptığınız
hizmetlerden
memnunuz.
Verdiğiniz
iftarlardan,
emektar
üyelerinize
verdiğiniz
ödüllerden hatır
almanızdan
memnunuz.

“
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MUHASEBECİLER İÇİN MÂLÎ TATİL
BAŞLIYOR

Yasemin Yurtseven
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir
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Adli tatili herkes bilir de mâli tatil dediniz
mi çoğu kimse bilmez, hatta hiç duymayanlar vardır. Bunun nedeni, halk dilinde “muhasebeci” olarak bilinen meslek
mensuplarının 7/24 tatil, bayram, seyran
demeden çalışmalarıdır. Kanun da adı mâli
tatil olarak bilinse de muhasebeciler için
sadece su yüzüne çıkıp nefes alıp yine iş
yoğunluğuna dalmaktır.
5604 sayılı mâli tatil uygulaması bu yıl 1
Temmuz 2017 günü başlayıp 20 Temmuz
2017 Perşembe günü sona erecektir. Bu
sürenin sonunda mâli müşavirlerin vermesi gereken beyanname süreleri 2017
yılı için:
Beyan süresi 1-20 Temmuz 2017 tarihler
arasında olan vergilere ilişkin beyannamenin verilme süresi 27 Temmuz 2017
Perşembe, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28
Temmuz 2017 Cuma günü, beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2017 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai
saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin
beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2017 Salı bu beyannamelere göre

tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26
Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimi olacaktır. Beyannamelerin normal
verilme süresi 24 Temmuz 2017 pazartesi
bu beyannamelere göre tahakkuk eden
vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2017
Çarşamba günü mesai saati bitimiydi. Anlayacağınız tatil olmasına rağmen çok fazla bir şey değişmiyor serbest muhasebeci
mâli müşavirler için . Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi,
özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi
ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve / veya tahsil
edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak
mâli tatil uygulanmamaktadır.
İçinde bulunduğumuz kriz ekonomisinde,
meslek mensupları bir parça da olsa nefes
aldırılmalıdır. Özellikle, denetim birimleri
“ben mâli tatil dinlemem” havasında incelemelerine biraz ara vermeli ve sözlü de
olsa evrak/belge istememelidirler. İşletme
sahipleri de bu süreçte meslek mensuplarına destek olmalıdırlar.
Haydi tatile!

SEMİNER
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Mesleki yeterlilik semineri
gerçekleştirildi

Odamızda mesleki yeterlilik semineri gerçekleştirildi. Seminere
Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, Odamız
Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Sifil ve Mesut Görgün, İŞKUR
Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, İŞKUR Çerkezköy Şube Müdürü
İlhan Kütük, MYK Sınav ve Bilgilendirme Dairesi Başkanı Mehmet
Ordukaya, CASBEM Genel Müdürü Özber Çetin, meclis üyelerimiz ve
çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Kalifiye çalışan sorunu var

CASBEM Genel Müdürü Özber Çetin’in
açılış konuşması ile başlayan programda Çetin “Bölgemizdeki en büyük sorun
işsizlikten ziyade mesleki yeterliliği olan
kalifiye çalışan sorunu. İş kazalarının
meydana gelmesi, herkesin her işi yaparım modunda çalışması, hiç kimsenin mesleki yeterlilik belgesi olmaması
bunun beraberinde birçok iş kazasını,
büyük ölçekli hasarları, maddi kayıpları
meydana getirmiştir.
Biz Çetin Akademi olarak birçok alanda
faaliyet gösterirken bundan yaklaşık iki
yıl önce yola çıktık. Çıktığımız bu yolda
18 ayın sonunda 2015 yılı eylül ayı itibariyle Türk akreditasyon kurumu tarafından yetki alıp, 2017 yılı ocak ayı itibariyle
de mesleki yeterlilik kurumu tarafından
belgelendirilerek inşaat ve çelik kaynak
alanında yetki alarak sınav yapmaya
başladık.
Bugüne kadar yaklaşık 200 civarında sınav gerçekleştirdik. Özellikle başta Çorlu,

Çerkezköy, Kırklareli ve bu bölgede sınav
yapmaya başladık’’ diye konuştu.

Başarılı adaylara belge
verilecek

İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen
ise yaptığı konuşmada mesleki yeterlilik
kanununa getirilen yönetmelikle mesleki
yeterlilik zorunluluğu getirildiğini ifade
etti.
Esen “Bilindiği üzere 6645 sayılı kanunla
5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanuna getirilen yükümlülükle 115 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu
getirildi. Bunlarla ilgili de 48 meslekte zorunlu uygulamaya geçti’’ dedi. Yılsonuna
kadar açılacak olan sınavda başarılı olan
adaylara belgeleri verileceğini dile getiren Esen, toplantının hayırlı olması yönünde temennilerde bulundu.
MYK Sınav ve Bilgilendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya sunumunun
ardından katılımcılardan gelen soruları
yanıtladı.
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Çerkezköy TSO, Maliye Bakanı Ağbal’ın
Tekirdağ’daki istişare toplantısına katıldı

“

“Maliye Bakanı
Naci Ağbal
konuşmasında
“Bugün Türkiye
üzerinde
oynanmak
istenen
oyunlar,
Türkiye’nin
birliğine yönelik
bu yapılanlara
baktığınız zaman
bütün bunların
arkasında,
güçlenen,
büyüyen
Türkiye’yi
engelleme
çabaları var.”
dedi.

“
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Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim
Kurulu Üyeleri Mesut Görgün, Metin Taşdelen, Sinan Sifil ile
Meclis Üyesi Mehmet Danyeli Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın teşrifiyle
gerçekleşen “Tekirdağ Sivil Toplum Örgütleri İstişare Toplantısı”na
katıldı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mesut Görgün, Metin Taşdelen, Sinan Sifil ile Meclis Üyesi Mehmet
Danyeli Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın
teşrifiyle gerçekleşen “Tekirdağ Sivil
Toplum Örgütleri İstişare Toplantısı”na katıldı. Tekirdağ Ticaret Borsasında gerçekleştirilen ve Tekirdağ Valisi
Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün ile
Tekirdağ ili STK temsilcilerinin katıldığı
toplantıda Maliye Bakanı Naci Ağbal
Türkiye’nin önemli bir değişimin arifesinde olduğunu söyledi.
Tekirdağ Ticaret Borsasında iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı konuşmada Türkiye’nin önemli bir değişimin arifesinde olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı sistemine dair yapılan anayasa değişikliğinin Türkiye’yi
değiştirecek, dönüştürecek bir reform
olduğunu söyleyen Ağbal, mevcut sistemin demokratik temsil bakımından
yeterli olmadığını vurguladı.

Yeni sistemle hükümette iki başlılığın
ortadan kalkacağını ifade eden Ağbal
özetle şunları söyledi:
“Aslında cumhurbaşkanlığı yetkileriyle,
başbakanlık yetkilerini birleştiriyoruz.
Dolayısıyla bu sistemde artık milletin
meselelerine doğrudan doğruya halktan yetki alan cumhurbaşkanı ve onun
hükümeti belirleyecek. Bu da çok ciddi
anlamda siyasi istikrara katkı sağlayacak.”
Dünyanın içinde bulunduğu dönemi
çok önemli tarihsel bir süreç olarak değerlendiren Ağbal, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Bazı önemli tarihler vardır. 1453 nasıl
önemli bir tarihse, 1789 nasıl önemli bir
tarihse, Berlin Duvarı’nın yıkılması ne
kadar önemli bir tarihse, şunu bilelim
ki, şu anda dünyada içinden geçtiğimiz
dönem de ileriye dönük çok önemli bir
kritik evre”
Ülkelerin oluşturduğu blokların yeniden yapılandığını ve güç dengelerinin

HABER
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yeniden şekillendiğini belirten Ağbal:
“Bundan 20 yıl önce ‘Avrupa Birliği genişleyecek’ diye konuşulurken, bugün
Avrupa Birliği diyor ki ‘nefesim kalmadı, mümkünse daralayım’. Hatta biraz
daha ileriye gidiyor, Avrupa Birliği neredeyse dağılacak. O noktalara geldik.
Bugün Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan,
Türkiye gibi ülkeler, dünyada söz sahibi
ülkeler haline geliyor. Güç dengeleri yeniden oluşuyor. Bizim bugün Suriye’de,
Irak’ta, Ukrayna’da ve bölgemizde gördüğümüz birçok jeopolitik gerginliğin
sıkıntının arkasında, aslında dünya düzeninde meydana gelmeye başlayan
bu değişimlerdir.”
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ülke olarak
çok önemli meydan okumalarla karşı
karşıya olunduğunu, Türkiye’nin önceki
dönemlerden daha güçlü olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Bugün Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, Türkiye’nin birliğine yönelik bu yapılanlara baktığınız zaman
bütün bunların arkasında, güçlenen,
büyüyen Türkiye’yi engelleme çabaları var. Böyle bir dönemde Türkiye’nin
önceki dönemlerden çok daha güçlü
olması lazım. Siyasi istikrarın çok daha
kalıcı olması lazım. Hükümetin, devletin
karar alacak noktalarda çok daha stratejik olarak güçlendirilmesi lazım.”

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

Siyasi istikrarsızlıklar devam ederse,
Türkiye’nin yenidünya düzeninde yer
alamayacağını belirten Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi,
Türkiye’yi bu noktada bütün dış meydan okumalara karşı çok güçlü bir pozisyona getirecek. Bugün şaşkınlıkla izliyoruz. Bu Avrupa’ya ne oldu? Avrupa
Türkiye’deki anayasa oylamasıyla niye
bu kadar ilgilenir? Niye Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarının Almanya’da,
Hollanda’da, İsviçre’de kapalı mekânlarda vatandaşlarına bu anayasa değişikliğini anlatmasından niye rahatsızlık
duyar? Niye bu kadar Türkiye’ye bir
düşmanlık beslerler? Bütün bunların
içerisinde, demin söylediğim global güç
dengeleri var ve Türkiye’deki bu anayasa değişikliğinin bu güç dengeleri
içerisine Türkiye’yi katacaklarını herkes görüyor.

O açıdan mutlaka ve mutlaka bu küresel meydan okumalara karşı, bu değişikliği yapmamız gerekiyor.”
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Odamızın üyesi, Karaağaç Islah Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sektörünün öncü kuruluşlarından Tek Duşkabin
sahibi ve Genel Müdürü Mehmet Şah Dursun:

“

Oda
yönetimimizden
ve Sayın
Başkanımızdan
bir de şunu talep
ediyorum: Nasıl ki
yurt içi yurt dışı
seyahatlere
fuarlara gidiyoruz;
senede bir iki defa
da Doğu Anadolu
ve Güneydoğu
Anadolu
bölgelerimizdeki
ticaret ve sanayi
odalarımıza gidip
görelim.

“
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“Memlekette işsizlik diye bir şey
yok, iş çok çalışan yok...”
Odamızın çalışmalarından memnunuz. Üyelerine sunduğu hizmeti
güzel... Herhangi bir iş takibiyle ilgili gittiğinizde kendi evin gibi
karşılanıyorsun, çayını kahveni içiyorsun, çerezin dahi geliyor; ilgi
alaka güzel.

Herhangi bir iş takibiyle ilgili gittiğinizde kendi evin gibi karşılanıyorsun,
çayını kahveni içiyorsun, çerezin dahi
geliyor; ilgi alaka güzel. Orada bir sıkıntımız yok. Yurt içi yurt dışı seyahatleri, fuarlarla ilgili programları bizlere
haber veriyorlar. Bu şekilde de gidilen
fuarlara beraber gitmeye çalışıyoruz.
Gittiğiniz yerde itibar gördüğümüzü
de hissediyoruz ve şunu da söyleyelim ki daha açılması gereken çok kapı
var. Neticede Çerkezköy çok büyük bir
organize sanayisi olan bir ilçedir.
Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası yönetimimizden ve Sayın Başkanımızdan
bir de şunu talep ediyorum, Nasıl ki
yurt içi yurt dışı seyahatlere fuarlara

gidiyoruz; senede bir iki defa da Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki ticaret ve sanayi odalarımıza da hatta 40-50 kişilik heyetlerle
gidip görelim. Orada ne var, insanlar
ne yapıyor? Oradaki insanlar Çerkezköy’ü bizden iyi biliyor. Batıdaki insanlar Doğu’yu nasıl görüyor? Gelenek
görenek olarak insanlarımızı tanıyalım.
Bunu mutlaka bir ilk olarak Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odamızdan talep
ediyorum. Altyapısını ben araştırdım.
Çok ciddi talepler de aldım. En azından
biz de memleketimizi tanıtmış oluruz.
Doğudaki insanları da memleketimizin
o yöresini de görmüş olacak bu birlik
beraberliği kaynaşmayı sağlamış oluruz. Bunun mutlaka yapılması gerekir.

RÖPORTAJ
Ben bir Doğulu olarak, Muşlu olarak
bunu söylüyorum. Biz gelmişiz Batıyı
biliyoruz. Batıdaki insanlar doğudaki insanları tanımıyor bilmiyor. Bizim
geleneklerimiz göreneklerimiz misafirperverliğimiz hepsini görmek lazım.
Bu birlik beraberlikler için en büyük
katkıyı STK’larımız yapar. Ben bir Muş
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Muş,
Van, Tatvan, Bitlis o bölge üzerinde üç
vilayetimize gidebiliyorsun. Oradaki Ticaret Odasıyla, iş adamlarıyla bir araya
gelinir tanışma olunur bir iş bağlantısı
da olabilir. Bunu ben Çerkezköy Ticaret
Odasından bekliyorum. Bu bir ilk olur,
bizim gururumuz olur. Ben bunu Sayın
Başkanımızdan talep ediyorum, başkanımıza da bu yakışır. Bunu yaparsak
Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmiş
oluruz. Bu konuda bize düşen bir görev
olursa da üzerimize düşeni yaparız. Bir
gün Muş’ta kalınır bir gün Bitlis’te kalınır, bir gün Van’da kalınıp oradan dönüş
yapılır. Cuma Cumartesi Pazar üç gün,
bana göre güzel bir gezi olur.
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bulunacak diye bir şey yok.
Meslek liselerimiz olmalı
Devletimizden şunu istiyoruz. Meslek liselerimizin olması lazım, meslek
lisesinde gençlerimizin eğitim görmesi lazım. Üniversiteyi bitirmiş gelmiş
daha bölme çarpma bilmeyen gençlerle karşılaşıyoruz, bir işveren olarak
bir sanayici olarak ne beklersin ondan.
Bunu ben devamlı dile getiriyorum. Bu
konuyu odalarımız sürekli gündeme
getirsin. İşsizliğe çare ararken esas iş
ile ilgili eleman yetiştirme konusuna
ağırlık verilsin.

Bir ülke sevdalısı olarak
söylüyorum

Doğuda da çalışan iş adamı arkadaşlarım var. Onlar da çalışacak adam bulamıyorlar. İşçi sıkıntısı çekiyorlar. Devlet
köylüye maşallah veriyor. Mazot parası veriyor, sağlık parası veriyor, evde
bakım parası veriyor, eğitim parası
veriyor. Derken artık vatandaş çalış-

Mehmet Şah Dursun
Tek Duşkabin

Bu ülkeye sahip çıkmalıyız

Türkiye çok zor bir süreçten geçti ve
geçmeye devam ediyor. Dış güçlerin
çok büyük etkisi ve baskısı altındadır.
Biz bu ülkenin vatandaşı olarak birbirimize sarılmamız birlik beraberliği,
kardeşliği sağlamamız lazım. Ve bu
Kürt’tür, Türk’tür, Alevi’dir, Muhacir’dir,
göçmendir diye asla ayırım yapmadan
hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, bu
bayrağın çatısı altında yaşıyoruz, bu
bayrağı nasıl dik tutarız bunu düşünmemiz lazım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bu ülkeye sahip çıkmamız
lazım.
Şu anda iş dünyası olarak devletimizden hükümetimizden sanayiciye biraz
daha yaklaşım göstermesini talep ediyorum. Bizim en büyük sıkıntımız nedir
biliyor musunuz? Memlekette işsizlik
diye bir şey yok. Aksine iş çok çalışan
yok. Kimse iş beğenmiyor. Herkes bilgisayar başında, masa başında iş arıyor, işe müracaat ettiğinde de ilk iş ne
kadar izin yapacağını ne kadar maaş
alacağını soruyor. Öte yandan devlet
insanlara işsizlik maaşı verdiği için bu
maaşı alan çoğu kimse çalışmıyor. Neticede inanın artık çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz, bulamıyoruz.
Teknik eleman yok neredeyse. Herkes
üniversite mezunu olmaya yöneliyor
ama inanın üniversite biter bitmez iş

www.cerkezkoytso.org.tr

66

RÖPORTAJ

“

En üzüldüğümüz
konu haksız
rekabetin
önlenememesi.
Gayrı resmi
çalışan, sigortasız
işçi çalıştıran,
resmi belgeleri
olmayan
firmalar var. Bu
tür merdiven
altı iş yapanlar
sebebiyle sıkıntı
yaşıyoruz.

“
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mıyor. Kimse iş beğenmiyor? Doğuda
köylere gidiyorsunuz, köylerin çoğu
buğday ekmiyor. Tavuk yok, koyun
yok, keçi yok, inek yok. Soruyorsunuz
e siz ne yapıyorsunuz? Her şey hazırdan, devletin verdiğiyle yaşıyorlar. Bunun en büyük sıkıntısı şu ki vatandaşın
hemen hepsi tembelleşmiş vaziyette,
İş görmeyi unutur hale gelmiş gençlik.
Büyükler tarımla uğraşmıyor, küçükler
ise tarımı unutur hale gelmiş durumda… Vatandaş işverene “Beni sigortalı
gösterme, çalışayım” diyor. Niye? Eğer
sigortalı gözükürse aldığı işsizlik parası
kesilecek. Bakın bir ülke sevdalısı olarak söylüyorum, şu an Doğu Anadolu
Bölgemizde şeker pancarından buğdayına, domatesinden patlıcanına her
türlü sebze meyve hububat yetişiyor.
Havası güzel suyu soğuk ama bunları
işleyecek tesis yok, üretimde ise kota
var. Biz şekeri dışarıdan alıyor, kendi ülkemize ise şeker pancarı ekimine kota

koyuyoruz. Böyle bir şey akıl karı mıdır?
Bu anlamda sıkıntılarımız çok büyük.
İnşallah hükümetimizin bu politikalarda
da akılcı adımlar atmasını, yeni imkânlar
oluşturmasını bekliyoruz.

Kayıt dışı ekonomiye dikkat

Biz 89’dan beri bu mesleği yapıyoruz.
Rızkı veren Allah’tır. Nasibimiz kısmetimiz buymuş, şükürler olsun başımızdan
fazla her şey. Biz bu işe sıfırla başladık.
Tırnaklarımızla buraya geldik. Şükürler
olsun kendimize göre imalatımız var,
markamız var. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımız var. Irak var,
2008’de burayı kurduk. İstanbul ve Türkiye genelindeki 400 tane bayiimizle
sektöre yön vermekteyiz. Bugün Tek
Duşakabin ve Tekduş Küvet markamız
ile 20’den fazla ülkeye ürünlerimiz ihraç edilmektedir. Türkmenistan ağırlıklı
var, İngiltere var; talebe göre değişiyor.
Küvet tekne jakuzi imalatını burada yapıyoruz. Kalite ve marka üretim yapıyoruz, toptan perakende satışımız var.
En üzüldüğümüz konu haksız rekabetin önlenememesi. Gayrı resmi çalışan,
sigortasız işçi çalıştıran, resmi belgeleri
olmayan firmalar var. Bu tür merdiven
altı iş yapanlar sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz. Adam üç ürün satıp üç yüz lira
alsa bile bin bereket diyor. Niye? Çünkü
adamın hiçbir gideri yok.
Oysa bir iş yeri açıldığında devlet koyduğu kuralların da takipçisi olmalıdır. İş
yerini açarken bir vergi levhasını yeterli
görmemelidir. Bakın ben firma olarak
TSE belgesi alıyorum. Her sene bu belgeler için 30 ila 40 bin lira TSE’ye para
ödüyorum. Ama müşteri bilmiyor, müteahhit de kalite sormuyor, marka sormuyor, belge sormuyor. Kaç para diyor
sadece. Müşteriler de kandırılmış oluyor esasında. Adam üründen sıkıntı yaşadığında bu defa karşısında muhatap
bulamıyor. Geri sana dönüp geliyor ama
iş işten geçmiş oluyor. Bu açıdan tüketiciye de tavsiyemiz bu ürünlerde de
elektronik ürünlerde olduğu gibi ürün
kalite belgesine garanti belgesine firmanın özgeçmişine vb. bakması lazım.
Firmayla ilgili gelen kişinin kılık kıyafetine kadar onunla ilgili bilgi alması lazım?
Kaliteyi üretici ve tüketici el birliğiyle
yakalamaya çalışmak lazım. Odalarımızın da devletimize bu konuda öneriler
sunması devletin kayıt dışı konusunda
ciddi takip ve yaptırımlar uygulaması
lazım.
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Odamız üyesi ve Kapaklı Özek İnşaat Gayrimenkulden
Burhan Özek dergimize konuştu:

Çerkezköy TSO, biz üyelerine
vizyon açmıştır
“Hem sosyal medya ile bize ulaşan bilgiler, mesajlar, bilgilendirmeler
bize değer verildiğini gösterdi; hem bize yönelik eğitimler, kurslar,
fuar gezileri tertip etmeler her biri bize vizyon kazandıran faaliyetler
olarak gönlümüzü fethetti.”

Biz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına 2007’den beri üyeyiz. Yani on senedir üyeyiz, lakin Ticaret ve Sanayi
Odasının ne iş yaptığını Süleyman Kozuva Başkan olmadan önce bilmiyorduk. Bakın bu kadar net söylüyorum.
Biz daha öncesinde sadece ruhsat alırken, onu da belediye bize “gidin Ticaret
Odasından faaliyet belgesi alın” dediği
için gider belge alır çıkardık.
Bugünkü Oda ile öncekini kıyas yapabilmeniz için bir fark görmeniz lazım.
Biz 2007’de ilk odaya kayıt olduğumuzda oda olarak bize yansıyan herhangi

bir faaliyet görmüyorduk ki bugün ile
kıyaslayalım. Süleyman Başkan göreve geldikten sonra bu algı yerini bizim
odamız ruhuna bıraktı. Hem sosyal
medya ile bize ulaşan bilgiler, mesajlar,
bilgilendirmeler bize değer verildiğini
gösterdi; hem bize yönelik eğitimler,
kurslar, fuar gezileri tertip etmeler her
biri bize vizyon kazandırmaya yönelik
faaliyetler olarak gönlümüzü fethetti.
Bizim tam da aradığımız, kişisel gelişim
eğitimleri verildi oda üyelerine yönelik.
İngilizce kursu düzenlendi hem de hepsi ücretsiz… İnanın İngilizcemi geliştirdim o kurs ile. Derken KOSGEB’i getirdi
odaya. Bize ne faydası var, ne getirir
bunları gördük, öğrendik. Girişimcilik

“

Oda üyelerine
yönelik, bizim tam
da aradığımız,
kişisel gelişim
eğitimleri verildi.

“

Resmi kurumken bizim
kurumumuz oldu

www.cerkezkoytso.org.tr
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eğitimi başlattı. Bu eğitimi aldım. Biliyorsunuz çoğumuz çekirdekten sahadan gelmiş alaylı kimseleriz. Ama
bu eğitimlerle ister mevcut sektörümüzde sektörün püf noktalarını, ister
gireceğimiz herhangi bir sektörde
nasıl doğru adım atmamız gerektiğini öğrendik. Hatta ihtiyacınız varsa
sermaye oluşturmak için kaynakları
nereden bulabileceğimizi gösterdiler.
Şu anda kesinlikle inanıyorum ki, gidip
odamıza desek ki, “bizim İstanbul’da
bir fuarımız var. Bu fuara katılmak istiyoruz” bize araç tahsis edip bizi o
fuara taşır Odamız. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası bütün üyelerinin
büyümesini gelişmesini istiyor buna
göre faaliyet gösteriyor. Sizin yanı
başınızda bir dostunuz, bir arkadaşınız ruhunu veriyor.
Hatta bir ara bu başarısını tebrik etmek için bizzat Başkan’ın yanına gittim. Kendisi de zaten çok başarılı uluslararası bir iş adamı. Neticede Odamızı
ve Başkanımızı takdir ediyoruz. Takip
ediyoruz.
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Ufku açık bir Başkan
Başkan ileri görüşlü olmalıdır. Enerjik

ve dinamik bir kişilik olmalıdır. Süleyman Başkan bu Oda için bir değerdir.
Bu Odaya vizyon katmıştır. Biz üyelerine ufuklar açmıştır.
Kısa dönemde bir tarih vereyim.
Adam Çerkezköy’e ilk defa fuar açtı
ya bundan daha ötesi var mı? Zannetmeyin ki bunları röportaj için nezaketen söylüyorum, hayır. Hatta bakın
bu bir itiraf ise itiraf ediyorum. İnanın
daha öncesinde Odanın ne olduğunu,
ne iş yaptığını bilmediğimiz için geçen
seçim dönemi bir arkadaş geldi yanımıza, “bize oy verir misiniz?” dedi. Biz
de arkadaşımıza, “ne demek kardeş,
olur” dedik. Ama şimdi bu farkı gördüğümüz için bir Süleyman Kozuva’nın
bize sağladığı hizmeti, Odamıza getirdiği bu başarıyı sağlayabilecek ikinci
bir insan tanımıyorum artık.
Sordum ziyaretimde kendisine?
“Başkanım bu enerji nerden geliyor?”
“Evimizden ailemizden feragat ediyoruz bu hizmeti veriyoruz” dedi.
Süleyman Başkan bizim için bir nimet
gerçekten. Bize “daha gelişin, büyüyün çevreye açılın!” diyorlar bizi büyük işler yapmaya zorluyorlar aslında.
Bakın bunları düşünmek bir meziyet,

düşüncesini yapabilmek ayrı bir meziyet. Gerçekten Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasını çok takdir ediyoruz. İyi
ki Süleyman Kozuva Başkanımız var.
Kendilerine saygılarımı sunuyoruz.

Mesleğin dünü bugünü
2007 yılında kurduk firmamızı. 10
yılda Çerkezköy ve Kapaklı’da farklı büyüklükte inşaatlar yaptık. Halen
bitmiş olan bir projenin dairelerimizin
teslimatını yapıyoruz. Yeni bir proje
de Kapaklı Belediyesinde ruhsat aşamasında. Sektördeki genelde ruhsat
alırken geçen sürenin hayli uzun olması önemli bir sıkıntı bizim için.
Bir de bu sürede sayısı 60-70’e kadar çıkan evrak istenmesi bir çile. Bir
de TESK’i kurumunun hizmetinden
memnun değilim. Çünkü taşeronlara
veriyor. O yapmıyor filan derken iş
uzadıkça uzuyor. Bir örnek vereyim.
Çerkezköy’deki binamı bitirmiştim.
Tesadüfen logar inşaatın yanında olduğu için bağladılar. Eğer orada olmasaydı ben bitmiş binamı neredeyse iki
üç ay beklemek zorunda kalacaktım.
Niye? Çünkü logarı yapacak müteahhitle sözleşmesi bitmiş. Yeni sözleşme
bilmem ne zaman yapılacakmış. Onlar
da gelip bize logar yapacakmış.

Diyelim ki orada on tane daire yaptınız on tane ev var. Hani “her daire
normalde 10 ton su kullanır” diyor
ya. Normalde on ev 100 ton su yapar. Ama onu tek saatten çalıştırıyor.
Niye? Yapı kullanım belgesi almayan
inşaat dairesine su saati bağlamıyor. Yani bütün daireleri tek sayaca
mahkûm ediyor. Ama kademeli sistem
getiriyor ve herkes ortak kullanım sebebiyle 10 metreküpü geçmiş olacağı
için de herkese su faturası beş liradan
değil 15 liradan hesaplanıp geliyor. Biz
TESKİ ile bu problemi de yaşıyoruz.
Oda olarak bu derdimizi de gündeme
getirirseniz iyi olur. Bu suda kademe
işini çözerse çok iyi olur. Ya her daireye bir saat verilmeli ya da ruhsat
alana kadar kademeli sistem başlatılmasın.
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“

TESKİ’nin
harçlarını da
biraz yüksek
buluyorum.
Kanalizasyonu
olmayan
yerden ruhsat
harcı keserken
TESKİ’ye
de bir harç
ödüyorsunuz.

“
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TESKİ’nin kademeli sistem
uygulaması
TESKİ’nin harçlarını da biraz yüksek
buluyorum. Kanalizasyonu olmayan
yerden ruhsat harcı keserken TESKİ’ye de bir harç ödüyorsunuz. Kanal
yok ama kanal parası ödüyorsunuz ki
TESKİ size ruhsat versin. İnanın Büyükşehir Belediyesi olmadan önce bu
kadar sıkıntı yaşamıyorduk.
Atık su bedeli parası alıyorlar. Adam
daha suyu kullanmamış ama atık su
bedeli diye bedel ödüyor. Bir de suya
kademe sistemi getirmiş TESKİ. Örnek
olarak diyor ki “bir ev ayda ortalama
10 ton su kullanır.” İzin iskân dediğimiz
evrak süreci dört beş ay sürüyor. Bir
asansör tescil belgesi bile onunla alakalı bir konu. Durum böyleyken TESKİ
şunu yapıyor.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO, İzmir ‘de fuar ve
Oda ziyaretlerinde bulundu
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu ve üyelerimiz, İzmir’de üç fuar
ziyareti gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki
heyet ayrıca Ege Bölgesi Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Ziyarette
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Seçkin,
Meclis Başkanı Taha Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sifil ve
Meclis Üyeleri Mehmet Danyeli ile Özcan Doğu Kaya hazır bulundu.
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Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu ve
üyelerimiz, İzmir’de üç fuar ziyareti
gerçekleştirdi. Yönetim kurulu Başkanı ve beraberindeki heyet ayrıca Ege
Bölgesi Sanayi Odasına ziyarette bulundu.

sektörlerinde yeni çıkan teknolojik
makineleri alet edevat vb. görmek ve
gelişmeleri kendi faaliyet alanlarında
uygulanabilirlik konusunda araştırma
yapmak için ikili temaslarda da bulundular.

Üç fuar ziyaret edildi

Ekrem Demirtaş ve
Ender Yorgancı’ya ziyaret

İzmir’de 08 -10 Nisan 2017 tarihleri arasında Plastpak 2017 ve Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı, İzwood 2017 İzmir Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri
Fuarı ve İzmir 2017 Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi Fuarları gerçekleşti.
Çerkezköy TSO, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve beraberindeki heyet söz konusu fuarlarda

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ayrıca iki önemli ziyarette daha
bulundu. Pazartesi günü İzmir Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Ekrem Demirtaş ziyaret edildi. Ziyarette Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Yönetim Kurulu Başkanvekili
Mustafa Seçkin, Meclis Başkanı Taha
Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Si-
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fil ve meclis üyeleri Mehmet Danyeli
ile Özcan Doğu Kaya hazır bulundu.
Samimi ortamda yapılan görüşmelerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş’a
Odamızın faaliyetleri hakkında bilgiler
verildi, İzmir bölgesindeki ticari geliş-
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melerle ilgili bilgiler alındı. Dana sonra
heyet Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı
ziyaret etti ve yine Odamızın faaliyetleri ile İzmir bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile karşılıklı bilgi
paylaşımında bulunuldu.

www.cerkezkoytso.org.tr
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TİCARİ ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
GİRİŞ
Ticari işlerde müteselsil sorumluluğa ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanununda yer almaktadır. Bu yazımızda komandit, anonim,kollektif
ve limited şirketlerde ortakların sorumluluğuna
değineceğiz.

Sait Eray NAYIR
Avukat

SORUMLU SORUMLULUK VE MÜTESELSİL
SORUMLULUK
Meydana gelen hukuki bir zararı gidermekle
yükümlü kişiyi sorumlu olarak tanımlayabiliriz.
Kişi sözleşmeden, haksız fiilden dolayı sorumlu
tutulabildiği gibi kanundan dolayı bir zararı gidermekten veya bir şeyi yapmaktan dolayı da
sorumlu tutulabilir. Sorumlu kişinin zararı giderim yükümlülüğü ise sorumluluk olarak tanımlanabilir.
Müteselsil sorumluluk kısaca bir zararın giderilmesi için birden çok kişinin her birinin teker teker, bir kısmının veya hepsinin birden sorumlu
tutulabilmesidir. Müteselsil; Arapça bir sıfat olup,
“silsile” den gelmektedir. Teselsül eden zincir gibi
birbirine bağlı olan, zincirleme; anlamındadır. Teselsül ise aynı kelimenin isim halidir.
1- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
TANIMI
Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşılık sınırlandırılmamış olan
şirketlere kollektif şirketler denilmektedir.
Kollektif şirket, ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı
adı altında işletmek üzere en az iki gerçek kişi
tarafından kurulabilen, ortaklara başvuru şartlarının gerçekleşmesi ile ortakların şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu
olduğu tipik bir şahıs şirketidir.
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ŞİRKETİN SORUMLULUĞU
Şirketin hak ve borçlarından dolayı ilk muhatap
şirketin kendisidir. Şirketi bağlayıcı bir haksız fiil
veya hukuki bir işlemden dolayı sorumluluk öncelikle şirkete ait olur.Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı ile sınırlıdır. Şirketin mal varlığının
alacaklıların alacaklarını karşılamadığı takdirde
şirket ortaklarına başvurabileceklerdir. Ancak
istisnai durumlarda ortakların kişisel mallarına
ihtiyati haciz konulabilmektedir. Şirket ortağının
mallarına ihtiyati haciz koyan taraf, yasal süresi içerisinde şirkete karşı dava veya takip başlatmak zorundadır. Yasal süresi içerisinde dava
açmaması veya takip başlatmaması durumunda
konulan haciz kendiliğinden ortadan kalkar.
Şirketin ortağının görevini ifa etmesi dolayısıyla
işlediği haksız fiilerden dolayı da şirket sorumlu
tutulmaktadır.
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
Türk Ticaret Kanunun 178. maddesine göre Kollektif şirketlerde ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malları
ile sorumludur. Bu şirketlerde ortak, şirkete yeni

girmiş olsa bile, şirkete giriş tarihinden önceki
borçlardan dolayı, diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve tüm mal varlığı ile sorumludur. Şirket
borçlarından dolayı yeni ortağın şirketin eski
borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacağına
ilişkin şirket nezdinde sözleşme yapılmış olsa
bile bu durum üçüncü kişiler için hüküm ifade
etmez. Bu durum ancak iç ilişkilerde bağlayıcılık
kazanabilmektedir. Sonuç olarak şirketin borçlarından dolayı birinci derecede şirket sorumludur.
İstisnai durumlar dışında öncelikle şirketin sorumluluğuna gidilmeden ortakların sorumluluğuna gidilemez.
2-KOMANDİT ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
TANIMI
Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı adı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına
karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer ortak veya ortakların
sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlanmış olan
şirket komandit şirkettir. Sorumlulukları sınırsız
ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara
komanditer denir. Tüzel kişiler ise ancak komanditer ortak olabilmektedir. Bir şirketin komandit
olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. Bir şirketin komandit olup olmadığı
açıkça anlaşılamıyorsa, o şirketin kollektif şirket
olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
SORUMLULUK
Bir komanditerin sorumluluğu, koyduğu veya
taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz. Ancak
adı şirket ünvanında yazılı komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu
sayılır. Yine ticari temsilci veya ticari vekil olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket
adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu
işlemlerden dolayı üçüncü kişilere karşı komanditer ortak gibi sorumlu olur.
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Komanditerin sorumluluğu ile ilgili yeni hükümler getirmiştir.
*Şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce
işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket
borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından bilindiğini
ispat etmediği takdirde, komandite ortak gibi
sorumlu tutulur.
*Alacaklı, komanditerin koyduğu sermayeye biçilen değerin, bu sermayenin konulduğu andaki
değerinin altında olduğunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarınca komanditer sorumludur.
*Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin şirkete girmesinden
önce doğan borçlardan da sorumludur.
*Komanditerin, şirket yönetimine karışması
sonucunu doğurmayacak şekilde öğüt vermesi, görüş açıklaması, olağanüstü iş ve işlemler
ile şirketin iş ve işlemleri üzerinde haiz olduğu
denetleme haklarını kullanması, kanunda yazılı
hâllerde yönetim işlerini gören kimselerin atanmalarına, görevden alınmalarına katılması, şirket
içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve görevler-

HUKUK
de çalıştırılması, komanditer sıfatıyla sorumluluğunu etkilemez.
*Komanditer, şirkete koymayı taahhüt ettiği
sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzerine aldığını yazı ile bildirmiş veya ilan etmişse
üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı
bu tutar kadar sorumlu olur.
Şirket alacaklıları , şirket sona ermiş olmadıkça
veya şirket aleyhine yapılan icra takibi sonuçsuz
kalmadıkça, komanditere başvuramaz. Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye
borcunun henüz ödemediği tutarına kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Şirket ortağı,
şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda,
sermaye borcundan da kurtulur. Şirketin varlığı şirket alacaklarına yetmiyorsa, bu alacaklılar
geri kalan alacaklardan dolayı komanditelerin
kişisel mallarına başvurabilir. Şirket alacaklısı
ile ortağın kişisel alacaklısı arasında bir öncelik-sonralık ilişkisi yoktur.
3.ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
TANIM
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından yalnız malvarlığıyla
sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri sadece
taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar.
ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ SORUMLUUĞU
Yürürlükteki Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketin sorumluluğu, şirketin mal varlığı
ile sınırlandırılmıştır. Ortaklar yalnızca şirkete
koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar şirkete karşı ve sınırlı olarak sorumludurlar.
Dolayısıyla şirketten alacağını tahsil edemeyen
alacaklının, şirket ortağının mal varlığına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
KURUCULARIN SORUMLULUĞU
Türk Ticaret Kanununa göre esas sözleşmeyi
düzenleyen, imzalayan ve sermaye koymayı
taahhüt eden pay sahipleriyle esas sözleşme
düzenlenmeksizin ve sözleşmeyi imza etmeksizin sadece ayni sermaye koyan pay sahipleri
kurucudurlar.
Anılan işlemi, üçüncü kişiler adına yapan kişiler
de, kuruluştan doğan sorumluluk bakımından
kurucu sayılacaklardır. Bu durumda üçüncü kişi,
kendi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini
ileri süremeyecektir.
Kurucu veya kurucu sayılanlar, kuruluştaki belgelerin doğru olmaması, esas sermaye karşılığı
tamamıyla taahhüt edilmemiş veya ödenmesi
gereken kısım ödenmemişken, taahhüt edilmiş
veya ödenmiş gösterilmesi durumunda veya
para dışındaki katılma paylarına değer biçilirken
hile kullanılmasından dolayı müteselsilen sorumludurlar.
Kuruluştan önce şirket adına işlem yapanlar da
bu işlemlerden şahsen ve müteselsilen sorumludur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE
DENETÇİLER
Şirket doğrudan zarara uğradığında pay sahipleri ve alacaklılar dolaylı zarara uğrar. Bu yüzden

YIL : 4 SAYI : 13

73

özellikle paydaşlara, şirketin doğrudan uğradığı
zararların giderilmesi amacıyla şirket adına (alınacak tazminat şirkete ait olmak üzere) dava
açma imkanı verilmiştir.
Alacaklılar bakımından ise doğrudan zarara
bakılırsa, Yönetim Kurulu Üyelerinin yanıltıcı işlemler ile şirkete kredi açılması ve kredinin geri
dönmemesi, Yönetim Kurulu üyelerince, şirket
alacaklılarından mal kaçırmak için şirketin içinin
boşaltılması, şirket malvarlığının başka şirketleri
aktarılması, şirketin iflasa sürüklenmesi durumunda Yönetim Kurulu üyeleri alacaklılara karşı sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri şirketin
kamu borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludur.
Şirketin veya şirketler topluluğunun yılsonu ve
konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler, kanunu görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu
hareket ettikleri takdirde,hem şirkete hem de
pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan dolayı sorumludurlar.
4- LİMİTED ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
TANIM
Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri
sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan
şirkete limited şirket denilmektedir.
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“Kanun”)
573. maddesinin 2. fıkrasına göre; “ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle
ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve
yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” Dolayısıyla, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır;
ancak bu borç yalnızca limited ortaklığa karşıdır.
Limited şirketin borçlarından dolayı ortakların
sorumlu olmayışının istisnası şirketin amme
borçları hususunda karşımıza çıkmaktadır. Bu
husus, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanununun (“AATUHK”) 35.
maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna
göre, “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince
takibe tabi tutulurlar.”
MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna ilişkin hükümler, müdürler hakkında da uygulanır. Ayrıca şirketin tüzel kişiliği
olduğu için, şirketin yönetim ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine
getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden dolayı
şirket sorumludur.
Limited şirketin malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen amme borçlarından
dolayı kanuni temsilci yani müdür şahsen sorumludur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
ortaklar için geçerli olan sınırlı sorumluluk ilkesinin müdür için geçerli olmadığıdır. Zira, ortaklar
söz konusu amme alacaklarından dolayı yalnızca
sermaye payları oranında sorumlu tutulurken,
müdürün sorumluluğu borcun tamamı kadardır.
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HABER

YÖNETİM KURULUMUZCA
Çerkezköy TSO Yönetimi
2016 yılı hedeflerini en yüksek oranda gerçekleştiren
personellerini ödüllendirdi.
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Mayıs
Haziran

2017

Bir yılın yorgunluğunu geride bıraktık

HABER
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SAĞLIK

EN SIK RASTLANAN KALP DAMAR
HASTALIKLARI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç
Dr. Mehmet Güzeloğlu “En sık rastlanan
kalp damar hastalıkları” konusunu anlatıyor…

Kalp Damar Hastalığı nedir?

Doç Dr. Mehmet
Güzeloğlu
Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı

Kalp vücudumuza kan pompalayan bir
organdır. Kalbin çalışması için koroner
kalp damarları adı verilen damarlar kalbi beslemektedir. Bu koroner damarlarında ve aynı zamanda kalpten çıkan
vücuda kan dağıtan ana aort damarının
kendisi ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı kısmi veya tam
tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir
Eğer erken teşhis ve tedavi edilmez ise
hastanın ölümüne sebep olacak olayları
başlatabilir.

En sık rastlanan kalp damar
hastalıkları neler?
• Koroner Arter hastalıkları
• Kalp Kapağı Hastalıkları
• Aort Anevrizması
Koroner Arter hastalığı: Normalde kalbi
besleyen üç ana damar sistemi bulunur. Bu damar sistemlerinin iç yüzeyleri
yıllar içinde yüksek kolesterol, yüksek
kan basıncı ya da sigara gibi zararlı
maddelerden dolayı zarar görür ve bu
damarlarda değişik derecede darlıklar
meydana gelir. Bu darlıklar kritik seviyeye ulaştığında göğüs ağrısı, nefes
darlığı, çarpıntı, çene ağrısı şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Bu şikayetlerle gelen
hastalara ön tanı için kalp elektrografisi,
ekokardiyografi ya da efor testi gibi ön
teşhis yöntemleri uygulanır. Bu hastalıkta, koroner anjiyografiyle kesin tanı

Doç. Dr. Mehmet
Güzeloğlu
kimdir?

Nisan
Mayıs
Haziran

2017

konulur ve tedavi seçeneği belirlenir.
Kalp kapağı hastalıkları: Bu hastalıklar
doğumsal nedenlere bağlı olabileceği
gibi, çocuklukta geçirilen romatizmal
hastalıklara, yaşlılığa bağlı kireçlenmeye, çeşitli enfeksiyonlara, kapağın dejenerasyonuna bağlı olarak da görülebilir.
Tedavide hastalığın ciddiyetine göre
ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanır.
Cerrahi olarakta hasta olan kapak onarılabilir yada protez bir kapak ile değiştirilebilir.
Aort anevrizması hastalığı: Aort atardamarının duvar yapısında meydana gelen
bozulma sonucu, bu atardamar çapının
normalin iki katına yükselmesine aort
anevrizması adı verilir. Yani aort atardamarının balonlaşması anlamına gelir. Balonlaşmanın olduğu aort bölgesine göre
hastalık cerrahi veya endovaskuler yani
kasık bölgesinden girerek stent yerleştirilmesi şeklinde tedavi edilebilir.

Hangi tedavileri ne şekilde uygulayacaksınız?
Kalp damar hastalıklarının çalışan veya
duran kalpte cerrahi tedavisi yani koroner bypass cerrahisi, kalp kapak hastalıkları cerrahisi ve tamirleri, aort ve
periferik arter anevrizmalarının endovaskuler ve cerrahi tedavisi, yine periferik damar hastalıklarının endovaskuler
ve cerrahi tedavi, varis cerrahisi ve venöz hastalıklara yönelik laser, radyofrekans, skleroterapi (iğne, köpük) girişimler yapacağız.

1977 İzmir doğumlu. 1994-2000 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasını tamamladıktan sonra 2007-2009 yılları
arasında Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde mecburi hizmeti gerçekleştirdi.
Ardından 2009-2010 yıllarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yardımcı
Doç. ve 2010-2011 yıllarında da Dokuz Eylül üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2017 yıllarında Özel İzmir Medicalpark Hastanesinde görev aldı.
2014 Mart ayında Doçentlik ünvanı alan Dr. Güzeloğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.
Güzeloğlu'nun Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 35 makalesi ve Ulusal
ve Uluslararası kongrelerde kabul edilmiş 40 bildirisi mevcuttur. Mesleki alanda çeşitli ödülleri bulunan Dr. Güzeloğlunun hobileri arasında da fotoğrafçılık, trekking,
snowboard uğraşıları bulunmaktadır.
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TEMMUZ
Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Bir yıl önce bugün FETÖ hain terör örgütünün alçak
darbe girișiminin yașandığı ve yüce milletimizin de Sayın
Cumhurbașkanımızın liderliğinde ve onun çağrısıyla
anında meydanlara çıkarak tarihte eși benzeri
görülmedik bir kahramanlık ve destanlașan bir direnișle
darbecileri șașırtıp tüm dünyanın hayran kaldığı
mücadeleyi bașlattığı gece olan 15 Temmuz

demokrasi ve milli birlik günümüzü kutluyor,
bu uğurda can veren șehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor; bu günü unutmayacağımızı ve
unutturmayacağımızı;

Devletimizin ve milletimizin
yanında olduğumuzu ilan ediyoruz !

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Bașkanı

Süleyman Kozuva

www.cerkezkoytso.org.tr
cerkezkoytso

cerkezkoytso

cerkezkoytso
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