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İmtiyaz Sahibi

Süleyman KOZUVA

Merhaba değerli üyelerimiz,
Ankara’da gerçekleştirilen
“İstihdam Seferberliği” kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
düzenlenen törene katıldık.
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Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın
çizdiği vizyon ile gerek TOBB
başkanımızın söylemleriyle Oda ve
borsa camiası olarak Türkiye'nin
geleceğine yatırım yapmaya devam
etme kararlılığını ve iş dünyası olarak
ülkemize ve kendimize artık daha
fazla güvenen, cesaretle adım atan bir
potansiyel yakalandığını gördük.
Oda ve borsa camiası olarak
Türkiye'nin geleceğine yatırım
yapmaya devam edeceğimizin
vurgulanması ülkemiz adına iş
dünyamız adına memnuniyet
vericiydi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da
kendisini bu vizyona hedeflemiş genç
ve başarılı bir kadroyla üyelerinin
hizmetinde ve dünya ekonomisinde
rol almasına önem veren bir kurum
olmuştur.
Bu anlamda üyelerimize eğitim ve
seminerlerle destek verdiğimiz gibi
yurt dışı paydaşlarla yapılan ikili
anlaşmalarımızla da yeni pazar payları
elde etmelerini hedeflemekteyiz.
Oda olarak en önemli hedeflerimizden
biri de, KOBİ’lerimizin gelişen
teknolojiye eş değişim ve dönüşüme
öncülük etmekti.
Çok şükür Türkiye’de bir ilk olarak,
‘Kamu’ ‘üniversite’ ve ‘sanayici’
işbirliğini gerçekleştirerek
KOBİ’lerimizin bu değişim ve
dönüşümüne bunu başardık.
Üyelerimize MEYBEM işbirliğiyle
Yeterlilik Belgesi ve sınavları hakkında
bilgilendirmede bulunduk ve sınavları
gerçekleştirmeye başladık.
Bu arada sosyal sorumluluk
kapsamında Odamız tarafından
% 51’lik kısmı tamamlanan Sosyal
Bilimler Lisesini, vaat ettiğimiz tarihte
Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim
ettik. İnşallah bu okullardan yetişen
öğrencilerimiz tekrar ara sınavlarla
yeterlilik kaygısı yaşamayacak.

Yine Tekirdağ Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından
organize edilen; “Trakya İlaç ve
Biyomedikal Sektörü- Üniversite
Buluşması” toplantısına ev sahipliği
yaptık. Odamızın da üyesi olduğu TDIHK (Türk Alman Ticaret ve Sanayi
Odası) organizasyonuyla “Almanya’da
yatırım” konulu bir seminer sunduk.
Uluslararası Ticaret ve Sanayi
Odalarıyla ilişkilerimiz de hız
kesmeden devam etti…

Süleyman Kozuva
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Kuzeydoğu Bulgar Türk Ticaret
ve Sanayi Odası ve beraberindeki
heyet Odamızı tanımak ve kendilerini
tanıtmak amaçlı ziyarette bulundular.
Yine Ukrayna’nın en önemli ticaret
ve sanayi odalarından Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve
beraberindeki heyeti Çerkezköy’e
davet ettik. Ziyaret ve görüşmeler
sonrasında iki Oda arasında işbirliği
protokolü imzaladık.
En güzel dostlukların ekonomik ve
ticari ilişkilerle kurulacağına inanıyor
bu vesileyle, 2018’in çok daha verimli;
bol kazançlı sağlık ve huzur dolu bir
yıl olması dileğiyle yeni yılınızı tebrik
ediyorum.
Saygılarımla.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Meclis
Başkanından

Merhaba ...
Merhaba değerli üyelerimiz,
Hatırlayacaksınız, 2016 yılının son ayında, Taha Ülker Başkanımızın yönetimindeki meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva
bir müjde vermişti.

SÜLEYMAN KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

Çok şükür Odamızın yapımını üstlendiği, Ambardere Mevkii Eğitim Kampüsünde 20 Şubat 2017’de dualarla temeli atılan 24 derslikli Sosyal Bilimler Lisemizi geçtiğimiz ay protokol kurallarına tam uygun olarak yapıp bitirip Milli
Eğitimimize teslim ettik.
Çerkezköy Kaymakamımız Sayın Atilla Selami Abban Beyefendi de protokol
töreninde Odamız tarafından yaptırılan 24 derslikli Sosyal Bilimler Lisesi’nin
kaba inşaatı ve çatısının teknik heyet tarafından eksiksiz, hatasız, protokole
uygun bir şekilde teslim edilebileceğini belgelediğini açıkladılar. Bu açıklama
genç ve dinamik Oda yönetiminin başarı ve iftihar belgesidir ama aynı zamanda Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası tüm üyeleri adına da bir yüz akıdır…

H. Mehmet ERDOĞAN
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

2016 yılında o müjdeli toplantıya başkanlık eden Taha Ülker ağabeyimizin
nice zamandan beri bu okulun yapımındaki teşvikleri ve eğitim konusundaki
ısrarcı telkinleri gerçekten takdire şayandır. Kendisine bu vesileyle bir kez
daha çok teşekkür ediyoruz…

İSMAİL AKIN

MUSTAFA SEÇKİN

MURAT SEYMEN

METİN TAŞDELEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şu da bir gerçek ki ilçelerimizin okul ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Çoğalan ve büyüyen nüfusa göre okul sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu konuya
çözüm için devlet millet, iş dünyası hepimiz gayret göstermeliyiz…
Bu anlamda Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde mülkiyeti Çerkezköy Belediyesi’ne ait arazide Veliköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak olan 16 derslikli 4 atölyeli Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ni de çok olumlu bir adım olarak görüyoruz.
Çerkezköy Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından yapımı tamamlanan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Seçkin ağabeyimizin merhum
oğlunun adının verildiği Metin Seçkin Ortaokulu’nun da ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Sayın Tekirdağ Valimizin Veliköy’deki OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temel atma töreninde “2019 yılında tekli eğitime geçmek ve daha kaliteli
eğitim verebilmek adına yeni bir adım atıyoruz” hedefi için de kendilerine
teşekkür ediyoruz.

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Gerçekten de kalifiye eleman yetiştirilecek bir okulun inşa edilmesi, OSB’lerde ihtiyaç duyulan ara eleman açığının kapanması açısından büyük bir önem
arz etmektedir…
Bu tür okulların açılıyor olması meslek liselerinin öneminin kabul gördüğünün göstergesidir. Velilerimiz de ara eleman ihtiyacının ve kazancının şuurunda olmaya başlamıştır.
Bu vesileyle eğitim konusuna kafa yoran, emek veren, yardım eden ve sorumluluk üstelenen herkese teşekkür ediyor okullarımızın tamamlanarak
eğitime kazandırılmasını temenni ediyorum.
Saygılarımla…

MESUT GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Sosyal Bilimler Lisesinin ihalesini yaptıklarını; yer çalışması yapılıp temelinin
atılacağını ve nasipse aynı yıl içerisinde kaba inşaatının bitirileceğini söylemişti.
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MECLİS ÜYELERİMİZ

MESLEK KOMİTELERİMİZ
1. MESLEK KOMİTESİ

ASIM YAVUZARSLAN
Meclis Başkanı Yardımcısı

Meclis Başkanı Yardımcısı
TOBB Delegesi

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

BROSS TEKSTİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKTAŞ ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHH. ve EMLAKÇILIK

3. MESLEK KOMİTESİ
SÜLEYMAN KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

KARDEŞLER YAPI SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.

MUSTAFA SEÇKİN

2. MESLEK KOMİTESİ

AKTAŞ GÜLER

H.MEHMET ERDOĞAN
Meclis Başkanı

İSMAİL AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
TOBB Delegesi

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.

ERHAN DENİZ (Başkan)
ERİNÇ ŞENER (Başkan Yrd.)
REDVİ ÇALIŞKAN

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

Sayman Üye

OSCAR BİLGİSAYAR
DOST MAİL. CAFE

GÖKSEL BOZDAĞ

MESUT GÖRGÜN

Katip Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Delegesi

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.

HACI MEHMET ERDOĞAN
İSMAİL AKIN
VAHİT ÖZCAN

7. MESLEK KOMİTESİ
METİN TAŞDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi

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

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Üyesi
EĞİLMEZ ALÜ. DEM. DOĞR. ÇELİK
PLAS. DOĞR. CAM ISI CAM LTD. ŞTİ.

TALİP SİVRİ

Ali DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

BÜLENT BİLECEN

Kadir UZ

ÖZCAN DOĞU KAYA
Meclis Üyesi

DERBY BANT
SAN. VE TİC. A.Ş.

BÜLENT BİLECEN
Meclis Üyesi

DİLAVER BURAK
Meclis Üyesi

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

GÜRKAN KESİM
Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

ARU SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

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

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

TAHA RESTAURANT
İŞLETMECİLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.

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

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

AHMET AVCI
AYGÜN SERİN
MESUT GÖRGÜN

Meclis Üyesi

RASİM BİLGEN

Meclis Üyesi

TALİP SİVRİ

MEHMET DANYELİ

GÜRKAN KESİM

METİN TAŞDELEN

GÖKSEL BOZDAĞ
MEHMET ALTINEL

TOBB Delegesi

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

10. MESLEK KOMİTESİ
RAHMİ YILMAZ (Başkan)

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

YASİN DURAK

HABİP ÇELİK

SİNAN SİFİL

HAKKI ESEN

ŞENER ARU
MUSTAFA ÜSTÜN

YUSUF UYANIK

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

Meclis Üyesi

MEHMET SAİT ERDEM

Ayhan ARSLAN

AYBEN ERDOĞAN (Başkan Yrd.)

İLYAS YAHŞİ

REŞAT ÜNLÜ

MEHMET DANYELİ

YASİN DURAK

SÜLEYMAN KOZUVA

HAYRETTİN ATAY

MEHMET ÇETİN

Meclis Üyesi
TOBB Delegesi

LEVENT ÖZKAN (Başkan Yrd.)

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

ÜNLÜ EMLAK

KADİR UZ

ŞAKİR ÖZER (Başkan Yrd.)

BİROL SAYGIN

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

Meclis Üyesi

EVREN KAHRAMAN (Başkan)

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

ŞENER ARU

5. MESLEK KOMİTESİ

SEYFETTİN BELEK (Başkan)

ÖZCAN DOĞU KAYA (Başkan)

BİLECEN GIDA PAZ. SAN .TİC.
LTD.ŞTİ.

Meclis Üyesi

Rasim BİLGEN

4. MESLEK KOMİTESİ

TOBB Delegesi

EYÜP ESEN

6. MESLEK KOMİTESİ
Reşat ÜNLÜ (Başkan)

ATİLLA GÖNÜL

MURAT SEYMEN

MURAT SEYMEN

YIL : 4 SAYI : 15
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DİSİPLİN
KURULU

HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU

KADIN GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

BÜLENT ERES (Başkan)

TALİP SİVRİ (Başkan)

SERHAN MUŞTU

SELİM ÖZGÜR

AHMET ÇETİN

M. SAİT ERDEM (Başkan Yrd.)

GÜLÇİN UYGUN

GÜRKAN KARTAL

TURHAN BAHTİYAR

MEHMET ÇETİN

VAHDETTİN ER

SEBAHATTİN ÖNAL
Meclis Üyesi

NİL KILINÇ ÜLGEN
MURAT NARÇIN

ÖZEN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A. Ş.
ÇERKEZKÖY ŞUBESİ

Ekim
Kasım
Aralık

2017

www.cerkezkoytso.org.tr
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HABER
PROTOKOL

“ İstihdam

Şûrası ve
İstihdam
Seferberliği

HABER
PROTOKOL

YIL : 4 SAYI : 15

Ödül töreninde, kalp krizi nedeniyle
vefat eden İstanbul Ticaret Odası
Başkanı İbrahim Çağlar'ın anısına görseli
ekrana yansıtıldı.

Ödül Töreni’ne
katıldık

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ortaklaşa düzenlediği şûra ve ödül töreni, Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan
yardımcısı Mustafa Seçkin; Yönetim Kurul Üyeleri Metin Taşdelen, Mesut Görgün,
Murat Seymen ile Genel Sekreter Hakan Gel de davetliydi.
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dünyası olarak ülkemize ve kendimize
artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam
Şurası'nda yaptığı konuşmada şubat
ayında başlattıkları istihdam seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını
sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği
şûra ve ödül töreni, Beştepe Millet
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
İstihdam seferberliği
kapsamında Ocak 2017’den bu yana
istihdamlarını en fazla artıran iller,
sektörler ve firmalar düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törene Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Törene Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Süleyman
Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mustafa Seçkin; Yönetim Kurul Üyeleri Metin Taşdelen,
Mesut Görgün, Murat Seymen ile Genel Sekreter Hakan Gel de davetliydi.

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Ülkemize ve kendimize daha fazla güveniyoruz
Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası
olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım
yapmaya devam ettiklerini belirterek,
"İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, ce-

saretle adım atıyoruz." dedi.
Konuşmasına, kalp krizi nedeniyle vefat eden İstanbul Ticaret Odası
Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan
rahmet dileyerek başlayan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yüksek koyduktan sonra kendilerine düşenin de çalışmak olduğunu
vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür hep birlikte, bir yıl boyunca büyük bir gayret gösterdik. Bu
salonda iş dünyasının tüm paydaşları
var. Allah emeğimizi zayi etmedi, bereketini de verdi. Böylece istihdamda
tarihi bir başarı ortaya çıktı" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, "Bu iş olur" sloganıyla
ulusal bir kampanya başlattıklarını
hatırlatarak, bu seferberliğin milyonlarca insana iş ve aş sağladığını bildirdi. Firmaların istihdam seferberliği
sürecinde iç ve dış kaynaklı bütün
olumsuzluklara direndiklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu "Oda ve borsa
camiası olarak Türkiye'nin geleceğine
yatırım yapmaya devam ediyoruz,
edeceğiz. Sadece istihdamda değil,
finansmanda ve girdi maliyetlerinin
azaltılmasında da pek çok reformu
hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. İş

Erdoğan, seferberlik kapsamında 2017
yılından şu ana kadar 1,5 milyon kişiye
ilave istihdam sağlanmasının Türkiye
için bir rekor olduğuna işaret ederek,
"Türkiye'nin geleceği ile ilgili kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin
üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında
büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı
takdir etmelerini elbette beklemiyoruz.
Sadece gölge etmesinler, ayağımıza
bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz.
Biz milletimizle, iş dünyamızla, esnafımızla, sanatkârımızla, çalışanlarımızla
el ele verir Allah'ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedeflerimize
ulaşırız." diye konuştu.

YIL : 4 SAYI : 15

lide Sarıeroğlu da "Son 10 yılda toplam
7 milyon 167 bin kişiye istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın,
büyük bir başarı hikâyesi, Türkiye'nin
başarı hikâyesidir” ifadesini kullandı.
Sarıeroğlu, konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanımıza, yaklaşık bir yıldır
sürdürdüğümüz bu seferberlikteki
tüm çalışmalarımıza destek olan
Sayın Başbakanımıza, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve
kıymetli başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı ifade etmek istiyorum” diye tamamladı.

- Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü
Konuşmaların ardından, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından
"Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme
İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Programda, Milli İstihdam Seferberliği
kapsamında en fazla istihdam sağlayan şirket ve illere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin
"Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak." olarak ifade ettikleri ve
2023 projeleriyle somutlaştırdıkları bir
hedefi bulunduğuna vurgu yaptı.

- Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında TOBB’un "Bu iş olur" sloganıyla
sahaya indiğini, bütün oda ve borsa
başkanlarının elini taşın altına koyduğunu, esnafla, çalışanla bir araya geldiklerini, aynı şekilde 81 ilde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı ve ekibinin bu
çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi. TOBB'un şeref listesine
giren iş adamlarını tebrik etti ve “Cumhurbaşkanımız 'hadi' dediğinde sağına
soluna bakmadan tam bir güvenle bu
dayanışmayı sergilediğiniz için Allah
hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jü-
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ricidir. Heyecan verici bir buluşmadır.
Hepimiz biliyoruz ki günümüz dünyasında gelişmiş ülkeler, bu gelişmişliklerini işte bu tür buluşma ve ortak
çalışmalar sayesinde gerçekleştiriyor.

İlaç ve Biyomedikal
“ Trakya
Sektörü Üniversite Buluşması
Odamızın ev sahipliğinde, Tekirdağ Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Trakya
İlaç ve Biyomedikal Sektörü- Üniversite Buluşması” Kapaklı
Hawthorn Suites By Wyndham Otel’de gerçekleştirildi.

Süleyman Kozuva

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Odamızın ev sahipliğinde, Tekirdağ
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen
“Trakya İlaç ve Biyomedikal Sektörü- Üniversite Buluşması” Kapaklı Hawthorn Suites By Wyndham
Otel’de gerçekleştirildi. Kapaklı
Hawthorn Suites By Wyndham
Otel’de gerçekleştirilen toplantıya
İstanbul ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden öğretim görevlileri, Tıp, Veterinerlik, Biyoloji, Biyomedikal fakülte ve bölümlerinden
akademisyenler, Tekirdağ, Kırklareli
ve İstanbul illerinden firma yetkilileri katıldı.

Başkanımız açılış konuşması
yaptı
Toplantının açılış konuşmasını Çer-

kezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva gerçekleştirdi. Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva “Kendisini başarıya hedefleyenlerle, hedeflerinde
başarılı olanlar bir araya geldiğinde işte böyle muhteşem ortamlar
oluşuyor. Türkiye “ Kamu Üniversite ve Sanayi” işbirliği eylem planı
çerçevesinde Tekirdağ Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve odamız işbirliğinde büyük ve başarılı
bir organizasyon gerçekleştiriliyor.
Trakya’da faaliyet gösteren ilaç ve
kozmetik sektörümüzün değerli
temsilcileriyle
üniversitelerimi-

zin eczacılık, tıp ve biyomedikal
bölüm temsilcileri için bir araya

geliyor. Hepimiz adına olduğu gibi,
ülkemiz adına da gurur ve ümit ve-

Akademide üretilen bilgiyi, sahada
teknolojiye uygulamayı ve bu teknolojiyi üretime dönüştürerek ekonomiye
aktarmayı başaranlar gelişmişliği de
başarıyorlar. ÇTSO olarak bizim hedeflerimizden biri de gelişen teknolojiye eş, hemen her alanda bu değişim
ve dönüşüme yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde katkı sunmak,
paydaşlarımızla bu heyecan verici
oluşumları ve organizasyonları gerçekleştirmektir. Bu anlamda geçen ay
sonuçlandırdığımız Türkiye’de örnek
gösterilen “ İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” gibi bugün
de ilaç ve kozmetik sektörlerimizle
üniversitelerimizin değerli hocalarının
buluşmasının heyecanı içersindeyiz.
Bu buluşmadan da başarılı sonuçlar
elde edeceğimize inancımız tamdır.
Ülkemizdeki ilaç endüstrimizin yeterli
AR-GE çalışması ve bu tür işbirlikleri ile
hedefledikleri atılımı gerçekleştirmeleridir. Üniversitelerimizin de biyoteknoloji alanındaki yenilikleri sektörümüze
yerinde ve zamanında ulaştırmaları
arzusuyla bu buluşmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum”

Ar-Ge Merkezi Olma yolundayız
Programda konuşan Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da
konuşma gerçekleştirdi. Programın
yapımında destekleri olan ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva ve yönetimine
teşekkür eden Akçal “ Ülkemizin 2023
yılı hedefleri arasında 500 milyar dolar
ihracat, 2 trilyon dolar Gayri Safi Millî
Hâsıla ve 25 bin dolar kişi başına düşen milli gelir hedefleri bulunmaktadır.
Şu anda toplum ihracatımızın yaklaşık
yüzde 3,5 kadarı ileri teknoloji ürünlerden oluşmaktadır. 2023’te ise toplam
ihracat içersinde ileri teknoloji oranı
yüzde 15 olarak hedeflenmiştir. Bu nedenlerle ve bu hedeflere ulaşmak için
bakanlığımızca 2015-2018 dönemlerini
kapsayan sanayi stratejisi belgesinde hedef olarak “ Orta yüksek ve ileri
teknoloji ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” yine ilaç sektörü ve
strateji belgesi ve eylem planında “ ilaç
sektöründe AR-GE üretim ve yönetim

merkezi olan bir Türkiye öngörülmektedir” açıklamasında bulundu.
Akçal “ Yüksek teknoloji içeren
ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için firma bünyelerinde yer alan AR-GE
merkezleri çok önemlidir. Bu nedenle geçen
yıl AR-GE reform
paketi adı altında
teşvik paketi açıklanmıştır. Bu paket
öncesi ülkemizde
toplam 235 olan
AR-GE merkezi
sayısı Eylül 2017
sonu
itibariyle
632’ye ulaşmış bulunmaktadır. İlimizde ise 8 olan AR-GE
merkezi sayısı şuan
itibariyle 27 olmuştur.
Bugün de 28 olmasını bekliyoruz. Ülkemizde ilaç sektöründe Eylül 2017 itibariyle 25
olan ilaç sektöründeki AR-GE merkezinin beş tanesi ilimizde bulunuyor.
Ayrıca hali hazırda 2-3 ilaç firmamızı
da AR-GE merkezi olma yolundadır.
Bu rakamlar ilimizde ilaç sektörünün
ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yine ülkemizin en önemli ilaç
firmalarının ilimizde tesislerinin bulunması ilaç sektörünün ileri teknoloji
içermesi ve stratejik bir sektör olması
nedeniyle sayın valimiz başkanlığında
geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve
Geliştirme Kurulu toplantısında bu
toplantının yapılması kararı alınmıştır.
Bu toplantı ile amaç, ilaç biyomedikal
ve kozmetik gibi insan sağılığı ile ilgili
olan sektörlerde üretim yapan firmalar ile bu sektörler dönük araştırmalar
gerçekleştiren üniversite birimlerinin
bir araya getirilmesi, birbirleri ile örtüşen ortak çalışabilecekleri konu ve
çalışmaların olup olmadığının araştırılması, hocalarımızın elinde olabilecek
olan proje araştırmalarının ürüne dönüşmesi ve tanışma ortama oluşturulması hedeflenmiştir” dedi.

YIL : 4 SAYI : 15

Mehmet Ceylan
Tekirdağ Valisi

Tekirdağ önemli bir sanayi
merkezi
Tekirdağ’ın önemli bir sanayi merkezi
olduğunu kaydeden Tekirdağ Valisi
Mehmet Ceylan “İlimizde sanayi kuruluşlarının kümelendiği önemli merkez-
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itibariyle sektörün büyüklüğü 14,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde üretilen ilaçların kutu bazında yüzde
73,5, değer bazında yüzde 41,9’u yerel
üretimle sağlanmaktadır. Sektörde 2013
yılı itibariyle yılda 30 bin 672 kişi istihdam
edilmektedir. İlimizde sadece ilaç üreten 15 tesiste 4 bin 259 kişiye istihdam
sağlanmaktadır. Bakanlığımız teknolojik
ürün destek programı kapsamında destek almak için ilaç sektörü başvurularının
toplam başvurular içersinde payı yüzde
5.5 iken desteklenme oranı 10,3 olması
kanunun bu alana verdiği önemi göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizde
2016 yılı sonu itibariyle ilaç sektörünün
ihracatı 863 milyon dolar, ithalatı ise 4
milyar 521 milyon dolar olup açık yıllar itibariyle yavaşta olsa kapanmaktadır.

“

Çerkezköy
TSO olarak
hedeflerimizden
biri de gelişen
teknolojiye eş,
hemen her alanda
bu değişim
ve dönüşüme
yetki ve
sorumluluklarımız
çerçevesinde
katkı sunmak

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

lerden biri de Çerkezköy ve Kapaklı
bölgesidir. Bu bölgemizde önemli
bir potansiyel var ve bu potansiyeli
biz geliştirerek, çağında ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak yüksek
teknolojili sanayiye dönüştürmek
konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede de özellikle
biz kamu- üniversite-sektöre çok
önem veriyoruz.
Bunları buluşturabilirsek biz bölgemizdeki özellikle arzuladığımız ARGE çalışmalarını yüksek teknolojiye
bağlı üretimi, sanayiyi geliştirme
imkânını elde edeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda da gerçekten
Namık Kemal Üniversitemizin çok
değerli hocalarıyla, yine çevremizdeki Trakya Üniversitesi ve Kırklareli üniversitesi ile ve tabi ki bizim
için çok değerli İstanbul ayağı ve
İstanbul’daki
üniversitelerimizle,
bugün de burada İstanbul Üniversitesi’nin çok değerli hocaları, eczacılık fakültesinden çok değerli hocalarımız burada, bize destek oluyorlar.
Bu birlikteliği, bu kaynaşmayı ve bu
paylaşımı inşallah sağlamayı ve ülkemiz için geleceğimiz için, gelecek
nesillerimiz için üretimde çeşitliliği
ve teknolojiyi yükseltmek amacıyla

sektörler hocalarımızı, üniversitelerimizi, bilgiyi buluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bundan önce
tekstil sektörü ile ilgili böyle bir çalışma yaptık. Alüminyum sektörü
ile ilgili aynı şekilde çalışmalarımızı
gerçekleştirdik. Kimya sektörü ile
ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Bugün de burada hep birlikte yine
bölgemizde özellikle son dönemde
önemli bir ivme kazanan ve gelişme
gösteren ilaç sektörü ve biyomedikal sektörlerinde de bu çalışmayı özellikle sektör temsilcilerimizle
üniversitelerimizdeki hocalarımızı
buluşturma imkânı elde ediyoruz”
dedi.
İlaç sektörünün çok büyük ve gelişen bir değere sahip bir sektör olduğunu kaydeden Ceylan “İlaç sektörüne ve ilaç sektöründeki AR-GE
çalışmalarına ciddi şekilde kaynak,
emek ve bilgi aktarmak zorundayız.
Bunu başarabilmenin yolu da bu
paylaşımı en iyi şekilde gerçekleştirebilmektir. Bu açıdan yapılan toplantılar çok önemlidir. 2013 yılında
980.1 milyar dolar olan dünyadaki
ilaç pazarının büyüklüğü 2017 yılında 77 milyon dolar artışla yüzde 7.8
oranında büyüyerek 1 milyar 57 bin

dolara ulaşmıştır. Bu yılın sonunda
dünyadaki ilaç sektörünün büyüklüğünün 1.200 milyar dolar olması
beklenmektedir. Sektör 2015-2014
yılları arasında ortalama yüzde
6,5 oranında büyümüştür. Sektörün Avrupa, Amerika, Japonya gibi
gelişmiş bölgelerde büyüme hızı
yüzde 3-4 seviyelerinde iken bu
oran Asya, Afrika, Avustralya, Latin
Amerika gibi bölgelerde ortalama
yüzde 10-15 aralığında büyümektedir” dedi.

İlaç sektöründe ülkemizde 25 AR-GE
merkezi bulunmakta olup bunun beşi
ilimizde yer almaktadır. 2013 yılı itibariyle ülkemizde 77 üretim tesisinden 15
tanesi ilimizde faaliyet göstermektedir.
İlimizde ilaç sektörünün 2016 yılı ihracatı
61 milyon 408 bin 83 dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi. Konuşmaların ardından ilaç ve biyomedikal firmaları tanıtım
gerçekleştirdi. Yenilen öğlen yemeğinin
ardından akademisyen tanıtımları ve ikili
görüşmeler yapıldı. Programa Tekirdağ
Valisi Mehmet Ceylan, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, ÇTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, ÇOSB Bölge
Müdürü Mehmet Özdoğan, Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal,
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
yetkilileri, öğretim görevlileri, firmalar
katıldı”

Fahrettin Akçal
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

Ülkemiz 18. Sırada yer almakta
Ceylan “Sektörel bazda dünyada ARGE harcamalarının en fazla olduğu
sektör ilaç sektörüdür. Dünyada toplam ciro ve AR-GE harcamaları şeklinde bakıldığında ilaç sektörü yüzde
14,4 oranla dünyada en fazla AR-GE
yapılan sektör durumundadır. Bunu
9,9 ile yazılım ve bilgisayar sektörü
izlemektedir. Yine bu sıralamada sekizinci olarak yer alan sağlık ekipmanları sektörü yüzde 4,1 oran ile önemli
yer tutmaktadır. Bugün itibariyle ilaç
sektörü AR-GE’ye yaklaşım 150 milyar dolar yılda kaynak ayırmaktadır.
Ülkemiz dünya ilaç pazarı sıralamasında 18.sırada yer almaktadır. 2014 yılı
www.cerkezkoytso.org.tr
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üyelerimizin uluslararası piyasalarda
yeni dostluklar ve iş birlikleri kurabilmelerini biz çok önemsiyoruz. Odamızın
bu amaçla, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerdeki önemli sanayi ve
ticaret odaları ile de ikili görüşmeler ve
anlaşmaları bulunmaktadır” dedi.

Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerindeniz

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Ukrayna’nın en
önemli ticaret ve sanayi odalarından olan Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği anlaşması imzaladı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen
imza protokolüne İki Odanın Başkanları ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile delegasyon katıldı.

Zaporijya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Volodymyr Shomilov, Oda
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan
bir heyetle Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasını ziyaret etti. Ukrayna
heyetini Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı
Mehmet Erdoğan ve Oda Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Meclis üyeleri karşıladı. Yönetim kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Ukrayna heyetini bir
süre makamında ağırladıktan sonra
meclis toplantı salonuna geçildi.

En güzel dostluklar ticaretle
kurulur
Ekim
Kasım
Aralık

2017

Toplantı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi

İşbirliğimizi daha da
geliştireceğiz
Kozuva’nın ardından konuşan Zoporizhzya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Volodymyr

Shomilov da ”Türkiye’de ve şehriniz
Çerkezköy’de bulunmaktan son drece
mutluyuz. Güzel ev sahipliğiniz içinde
çok teşekkür ediyoruz. Buluşmamız
iyi başladı. Çok memnun olduk.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin Odamıza ziyaretini hatırlıyoruz.
İki Odanın ekonomik ve ticaret alanındaki gelişmeleri de en iyi şekilde takip
ettiğini de biliyoruz.
Devam eden süreçte ikili işbirliği ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Bugün de
burada ikili ilişkilerimizin gelişmesi için
birlikte ikili işbirliği anlaşmasını yapacak
olmaktan da mutluyuz” dedi. Konuşmaların ardından Çerkezköy Ticaret ve Sa-

“

Çerkezköy’de
Türkiye’nin
en büyük 500
sanayi kuruluşu
içerisinde 25
sanayi kuruluşu
yer almaktadır

“

Zaporijya TSO ile
“ Ukrayna
işbirliği anlaşması imzaladık

Kozuva “ Çerkezköy zaten Türkiye’nin
en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden birisidir. Lojistik açıdan, kara, hava,
deniz ve demiryolu ulaşımlarına sahiptir.
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 25 sanayi kuruluşu yer
almaktadır. Avrupa ve dünya çapında
marka firmalar bulunmaktadır. Bu açıdan, Ukrayna’nın en önemli ticaret ve
sanayi odalarından biri olan Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin odamıza yaptığı bu ziyaretin her iki oda ve
üyeleri için önemli bir adım olacağı, ikili
görüşmelerimizin güzel dostluklara ve
işbirliklerine temel olabileceği inancındayız. Bu içten duygu ve düşüncelerle,
şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına değerli heyetinize en kalbi
duygularla tekrar hoş geldiniz diyorum”
diye konuştu.

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın açılış konuşması ile
başladı. Kozuva: “ Değerli Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası delegasyonu, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, öncelikle Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volodymyr Shomilov ve
değerli heyetine, Türkiye’ye ve Çerkezköy’e hoş geldiniz diyorum.
Ülkeler ve kurumlar arası en güzel
dostlukların ekonomik ve ticari ilişkilerle kurulduğu iş dünyası olarak
hepimiz biliyoruz. Bu anlamda bu
ziyaretinizin bizim için büyük önem
taşıdığını ve bizlere onur verdiğini
bilmenizi istiyoruz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak,
www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Zoporizhzya
Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim
Kurulu Başkanı
Volodymyr
Shomilov da
”Türkiye’de
ve şehriniz
Çerkezköy’de
bulunmaktan son
drece mutluyuz.
Güzel ev
sahipliğiniz içinde
çok teşekkür
ediyoruz ” dedi.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

nayi Odası’nın Çerkezköy sanayisiyle
ilgili hazırladığı slayt gösterimi ve ardından da konuk Ukrayna Zaporijya
Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı bölgesindeki sanayi ile ilgili slayt
gösterimi yapıldı.

734 sanayi kuruluşuna sahibiz

Slayt gösteriminin ardından konuşan
Volodymyr Shomilov, Zaporijya’nın
Ukrayna’nın gelişmiş sanayi bölgesine sahip ve 770 bin nüfusu ile ülkenin
altıncı şehri olduğunu kaydetti. Volodymyr Shomilov, kent bölgesinde
ülkenin en önemli ve gelişmiş 20 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ve kentin Dinyeper nehri kıyısında
bulunduğunu ve kentte uluslararası
bir hava limanında bulunduğu bilgisini
verdi.
Çerkezköy’de dört adet sanayi bölgesinin bulunduğunu kaydeden ÇTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva” Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Türkiye’nin beşinci büyük organize sanayi bölgesidir.
Çerkezköy sanayisinin yıllık ihracatı
3,5 milyar dolardır. Odamızın iki bin
500 üyesi bulunmakta bu üyelerimizin 750’si sanayi kuruluşlarımızdan-

PROTOKOL
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dır. Hedefimiz 2023 yılında odamızın 6
bin üyeye sahip olmasını ve sanayici
olarak da bin olarak hedefledik. Türkiye’nin en büyük firmalarını bünyesinde barındıran kentimizde faaliyet
göstermekte olup, Türkiye’nin 500
firması içinde 25’i Çerkezköy’de bulunmaktadır. Ayrıca Tekirdağ il genelinde ARGE merkezi sayımız ise 20’dir
ve bunun 11 tanesi Çerkezköy’dedir”
dedi.

İşbirliği anlaşması imzalandı
Programın sonunda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve
Zaporijya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu başkanı Volodymyr
Shomilov iki Oda arasında ekonomik
ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek
için ikili işbirliği anlaşmasını hayırlı olması temennisiyle imzaladılar.
Protokolün imzalanmasının ardından
iki oda üyeleri Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
bazı sanayi kuruluşlarını gezerek incelemelerde bulundular.

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Çerkezköy TSO’da “Almanya’da
Yatırım” konulu seminer verildi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında, “Almanya’da
Yatırım ve şirketlerin kurumsallaşması konulu seminer
verildi. TD-IHK (Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası)
organizasyonuyla gerçekleştirilen seminerin sunumunu,
TD-IHK (Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim
Kurulu Üyesi, TÜSİAD Danışmanı, Yatırım Danışmanı ve
Yeminli Mali Müşavir Süreyya İnal gerçekleştirdi.

Katılıma ilgi büyük oldu

Çerkezköy Konferans Salonunda Salı
günü saat 13:00’te başlayan Seminere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odayı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet
Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın; Yönetim Kurulu
Üyeleri Metin Taşdelen, Mesut Görgün, Sinan Sifil; Meclis Üyeleri ve firma
temsilcileri katıldı.

Yamaç: Ticareti geliştirmeliyiz

Muharrem Yamaç
BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası eski meclis üyesi

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Seminerin açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası eski
meclis üyesi, 20 yılı aşkın BSH Çerkezköy’ün Direktörlüğünü yapmış ve
BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Yamaç yaptı. Yamaç konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye
olarak dünyanın siyaseten sıkıntılı
bir döneminden geçiyoruz. Bu açıdan

KURUMSAL
Kurulu Başkanının selamlarını iletti. İnal
konuşmasında özellikle siyasi dengelerin
gergin olduğu bir dönemde iş adamlarına ve yatırımcılara düşen görevin ticari
dengeleri iyi kurarak iki ülke arasındaki
dostlukları perçinlemek olduğu gerçeğine
dikkat çekti. İnal konuşmasında, “Hangi
ülkede hangi dili konuşursanız konuşun,
hangi kültürü takip ederseniz edin ticaretin dili dünyada tektir. Sermaye ve kâr
amacı… Bu amacı hep beraber takip ettiğimiz zaman, tüm ülkeler için win-win
oluşur ve ülkeler arasındaki dostluklar
daha da gelişir” önerisinde bulundu. “Neden Almanya?” diye bir soruyla konunun
önemine değinen TD-IHK (Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu
Üyesi Süreyya İnal, “Almanya endüstriyel
ve kurumsallık açısından iki yüzyıllık bir
deneyime sahip. Almanya ayrıca Avrupa Birliği içerisinde etkin bir üyedir. Eğer
Almanya ile bir kapı aralarsanız, Avrupa
Birliği ile çalışma şansını yakalamış olursunuz. Ayrıca Almanya’da yapacağınız bir
yatırımda beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaz, deneyimli ve uzman danışmanlardan alacağınız destek ile çalışma kapasitenizi, maliyetinizi, gelir giderinizi ve
kar oranınızı sürekli kontrol edebilirsiniz.
Başarı oranınızı hesaplayabilirsiniz” dedi.
TD-IHK (Türk Alman Ticaret ve Sanayi
Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya
İnal seminerde Almanya ekonomisi, Almanya’da şirket türleri, Almanya’da ver-

gilendirme, Türkiye-Almanya çifte vergilendirmenin engellenmesi, Almanya’da
personel çalıştırma, Türkiye-Almanya
sosyal güvenlik anlaşmaları, Yatırımcılar
için oturma müsaadeleri mevzuatı gibi
konularda bilgilendirmelerde bulundu ve
katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
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Süreyya İnal
TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi
TÜSİAD Danışmanı
Yatırım Danışmanı ve
Yeminli Mali

Yamaç, Alman mantığıyla
kurumsallaşmayı anlattı

Daha sonra kürsüye gelen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası eski meclis üyesi,
20 yılı aşkın BSH Çerkezköy’ün Direktörlüğünü yapmış ve BEYSAD yönetim kurulu üyesi Muharrem Yamaç, katılımcılara
“şirketlerde Alman mantığı ile kurumsallaşma” konusunda bilgilendirmede bulundu.

Türkiye olarak ticaretimizi geliştirerek önemli bazı ülkelerle tekrar ticari
köprüler kurmamız gerekir. Almanya
en büyük ticaret yaptığımız bir ülke
ve orada da mevcut gergin ortam
mevcut. Bu ortamı yumuşatabilmek
için ticaret köprüsü kurarak bu süreci
hızlandırmamız gerekir. Bundan dolayı
uzun yıllar orada kalmış, oradaki şirketleri yönetmiş, danışmanlık yapan
Türkiye’yi de çok iyi bilen; Türk Alman
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve
Almanya’da büyük bir işletmesi olan
Süreyya İnal Hanımefendiyi davet
ettik. Kendisine davetimizi kırmayıp
Çerkezköy’e geldiği için çok teşekkür
ederim” dedi.

Ticaretin dili dünyada tektir

Süreyya İnal da yaptığı konuşmada,
davet için teşekkür etti ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Maliye
Bakanlığında
gerek bu proje
kapsamında
birinci muhatap
olduğumuz gerek
bilgi ve teknoloji
bakanlığında,
muhatap
olduğumuz kişiler
hepsi bizim kadar
heyecanlıydı.

“

tasarım merkezi YKK
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 yıldan bu yana
fermuar üretimi alanında faaliyet gösteren ve Japon kuruluşu YKK fabrikası
tasarım merkezi kurdu. YKK’nın Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
da onaylanan Tasarım Merkezi Tekirdağ Bölgesinde 1. Türkiye genelinde 94.
Tasarım merkezi oldu.

Ekim
Kasım
Aralık

2017

YKK fabrikası Tasarım Merkezi Müdürü Kaan İleri “YKK olarak katma değeri yüksek ve
sürdürülebilir kaliteli ürün elde
edilmesi için AR-GE ve Tasarım
Merkezi’ne çok önem veriyoruz.
Devamlı gelişen teknolojiyi takip etmek ve günün koşullarına
uygun üretimi sürdürülebilir ve
kaliteli devam ettirebilmenin en
önemli çalışmalarından biri de
Tasarım Merkezidir.

Fabrika bünyemizde oluşturduğumuz tasarım merkezi birimini faaliyete geçirdik ve kalıcı ve
devam ettirebilir katma değeri
daha yüksek olması için yaklaşık
üç ay önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çalışma yaptığımız tasarımlarla müracaat
ederek onay istedik.

Orada son mülakat ve toplu görüşmeler neticesinde projemiz kabul
edildi ve Tasarım Merkezi olduk.
5746 sayılı bir yasa var, ARGE merkezlerini teşvik etmeyi içeren bir
yasaydı ama şartları yerine getirmede bazı zorluklar vardı. En az elli
mühendis şartı gerekiyordu filan.
2016’nın Ağustos ayında bu yasanın kapsamını genişlettiler. Sonuç
alma adına yasaya ek düzenlemeler yaptılar. ARGE merkezi niçin
teşvik edilir? Ülkedeki teknolojinin
gelişmesi için. Burada devlet önceki haliyle arzu ettiği sonucu alamayınca yasanın kapsamını genişletmeye karar verdi. Çok da uygun

bir karar oldu. Burada koşullarda
güncelleme yaptılar.
Devlet ciddi teşvik veriyor
Burada devlet ciddi bir teşvik veriyor. O bölümün maliyetinin % 25’ine
tekabül eden bir vergi teşvikinden
bahsediliyor.
Bu kapsam genişleyince birçok firma “artık bu işe biz de girebiliriz”
diye motive oldu. Biz de bu çerçevede o günden beri çalıştık ve
bunu Ekim ayında aldık.
Ben bir finansçı ve bir mali müşavir olarak şunu da söyleyebilirim.
Bunu her geçen gün daha da görüyoruz ama gerek Maliye Bakanlığında gerek bu proje kapsamında
birinci muhatap olduğumuz bilgi ve
teknoloji bakanlığında, muhatap
olduğumuz kişiler hakikaten bütün çalışmalarda hepsi bizim kadar
heyecanlıydı. Bizimle gerçekten

“

“

“ Tekirdağ’ın ilk

Ankara’ya davet edildik.
Bakanlık bizi Ankara’ya davet etti.
Denetçi hocalarımızın raporu doğrultusunda davet edildik ve ekip
olarak Ankara’ya gittik.

Tasarım
Merkezi bölüm
giderlerimizin %
25’lik bölümünü
devlet karşılıyor.
Tasarım
Merkezimizin
çok daha katma
değerli ürünler
üretmesi
bakımında
bu destek
çok önemli.
Hedefimiz kısa
sürede Araştırma
Geliştirme
Merkezi olmak
ve bu yönde de
çalışmalarımızı
hızla
sürdürüyoruz.

www.cerkezkoytso.org.tr
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mişten beri, katma değeri biraz
daha az, düz montaj işçiliği yapılıyordu. Bundan sonraki amacımız
devlet teşvikleriyle de olsa bölgede katma değeri daha yüksek
ürünler üretmek Avrupa ile ya da
Çin ile rekabet edebilecek ürünleri
üretmek. Bir de burasının, sadece
üretim üssü olarak değil araştırma geliştirme merkeziyle tasarım
tarafını da desteklemek gerekiyor.

“

Teşviki de biz
çalışanların
yararına
kullanmak
istiyoruz. Hani
devletten teşvik
alıyoruz ya.
O bölümdeki
çalışanlara da
yüksek lisans
ve doktoralarını
yapmak için bir
takım paketler
hazırlıyoruz.

“

Ekim
Kasım
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ilgilendiler. Bize cep numaralarını
verdiler. Bugün kendileriyle, özel
şirketlerde bir müşterimizle bir
tedarikçimizle kuramayacağınız
diyaloğu kuruyorsunuz. Üniversiteden katılan hocalarımız olsun
bakanlık yetkilileri olsun çok iyi
destekliyorlar. Aslında benim paylaşılması gereken ve önemli gördüğüm bir husus var o da hakikaten
devletteki bu dönüşüm bu gelişim.
Gencecik insanlarla muhatap olmamız ve gerçekten bizimle ilgilenilmesi. Belki on sene önce
sorsanız bu anlamda bir daire
başkanının odasına giremezdiniz.
Bu adam “gelin onu yapacağız
bunu yapacağız” diyerek, birlikte
fotoğraflar vs. derken devletin bu
birimleri bambaşka bir konsepte
bürünmüş. Bu çerçevede ben bu
yaklaşımın gerek bizim şirketimiz
ve gerek Türkiye’de tasarım ARGE
gelişme inovasyon yani daha katma değeri yüksek ürünler ve daha
rekabetçi ürünler üretme noktasında da Türkiye’yi ileri taşır diye
düşünüyoruz. Ben bunları belirtmek isterim.

Bakanlığa 11 proje ile başvurduk
Biz bakanlığa 11 proje ile başvurduk. Tasarım merkezimizde çok
fazla proje yapıldı. Tasarım merkezimizde makine tasarımı, kalıp
blok tasarımı gibi birçok tasarımları kendimiz yapıyoruz ve bu tasarımlarımızı günün koşullarına
göre de daha da geliştirerek devam edilecek. Şu anda 29 kişilik
bir ekiple çalışıyoruz. Amacımız bu
koşullarda çok daha kaliteli üretim yapmak ve çalışanlarımızın lisansüstü doktora gibi çalışmalar
yaparak eğitim seviyelerini arttırmaktır. Ayrıca ayni zamanda ülke
patent sayısını yükselteceğiz ve
katma değerli ürün çeşitlerini arttıracağız. Tasarım Merkezi bölüm
giderlerimizin % 25’lik bölümünü
devlet karşılıyor. Tasarım Merkezimizin çok daha katma değerli
ürünler üretmesi bakımında bu
destek çok önemli. Hedefimiz kısa
sürede Araştırma Geliştirme Merkezi olmak ve bu yönde de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.
İnsan kaynaklarını istihdam tarafını nasıl etkileyecek?
Bölgemizde ağırlıklı olarak geç-

Biz bu teşviki aldıktan sonra ne
yapacağız?
Teşviki de biz çalışanların yararına
kullanmak istiyoruz. Hani devletten teşvik alıyoruz ya. O bölümdeki çalışanlara da yüksek lisans ve
doktoralarını yapmak için bir takım paketler hazırlıyoruz. Ekstradan buradaki çalışan sayımızın da
artırılmasını istiyoruz. Mühendis
sayımızı ilgili bölümdeki uzman sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Ne
kadar çok uzman sayısı, o kadar
çok proje, o kadar çok patent alma
olasılığımızın artması demektir.
Bu bizim işimize nasıl etki
edecek?
Biz bir Japon firmasıyız. İnovasyon bizim için önemli. AR-GE
merkezi olmak hedefimiz vardı
2020 gibi. Şu anda biz YKK içinde EMA Grubu dediğimiz Avrupa
Afrika Ortadoğu grubunda yer
alıyoruz. Bu grupta iki tane Ar-Ge
merkezi var. Biri İtalya’da biri İngiltere’de… Bizim hedefimiz 2020
yılında Türkiye’nin de bir AR-GE
merkezi olmak. Bu teşvik bize bu
anlamda ivme kazandırmış oluyor. Daha kısa sürede belki 2018
veya 2019’da hedefimize ulaşmak
imkânı olacak. Ve şirketin de YKK
Türkiye’ye getirisi olacak. YKK’nın
kendi global anlamda getirisi olacak. Türkiye’ye getirisi olacak.
Sonuçta buraya bir AR-GE merkezi gelmesi. Belki daha ileri uzun
vadede bütün EMA’nın asıl ARGE
merkezinin buraya toplanması gibi
uzun vadeli de hedeflerimiz de var.
Bu hedeflerimizde katalizör gö-
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revi gördüğüne inanıyoruz. Bunu
nasıl yapacağız? Bahsettiğimiz
gibi mevcut elemanlarımızın daha
böyle kariyer sahibi ve akademik
seviyede eğitim almalarını teşvik
edeceğiz, yeni alacağımız elemanlarımız konusunda da daha akademik yüksek lisan ve vb. kariyer
sahibi arkadaşlara fırsat vermeye çalışacağız. Sayımızı ve nitelik
seviyemizi artıracağız. Amacımız
bunları gerçekleştirmek...
Tadao Yoshida’nın felsefesi
Özellikle bu projeyle birlikte bizden
talep ettikleri, üniversitelerle, akademik çevreyle daha çok iş birliği
ve onlarla birlikte daha çok proje
üretmemiz ve bu konuda özellikle
yüksek lisans ve doktora tezi öğrencilerinin olmasını istiyorlar ki
iletişimi daha kolay sağlayabilelim
biz.
Kurucumuz olan Tadao Yoshida’nın bir felsefesi var:
“Hiç kim kimse başkasına fayda sağlamadan başarılı olamaz”
Biz de bu çalışanlara
benimsetmek için
toplantılar yapıyoruz. Bunu da biz
hissetmek
için
elimizden geleni
yapıyoruz.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Katılım muhteşem oldu
Fevzi Paşa Mahallesi Memur Sokak’ta yapımı tamamlanan merhum
Metin Seçkin Ortaokulu’nun resmi
açılış törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı
Kaymakamı Mehmet Yüzer, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı
Ünal, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü
Ersan Ulusan, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Öğe, CHP İlçe Başkanı
Engin Camcı, Çerkezköy Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, İlçe
Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu,
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy TSO Başkanı
Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO
Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin,
Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet
Özdoğan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar,
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okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçkin’den duygu dolu
konuşma
Okulun açılışında ilk konuşmayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız

“ Metin Seçkin
Ortaokulu açıldı

Metin Seçkin Ortaokulunun yapımında en büyük maddi desteği sağlayan
Mustafa Seçkin, bir süre önce hayatını kaybeden oğlunun adını taşıyan okulun
açılışında konuşma yaparken duygu dolu anlar yaşadı. Seçkin, hüzün ve
mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.

Çerkezköy Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından Fevzipaşa Mahallesi Memur Sokak’ta yapımı
tamamlanan ve ÇTSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı hayırsever iş adamı Mustafa Seçkin’in
merhum oğlunun adının verildiği
Metin Seçkin Ortaokulu’nun açılış
töreni gerçekleştirdi

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Tamamı hayırseverlerin katkısıyla
beş ayda yapılan Metin Seçkin Ortaokulunun yapımında en büyük
maddi desteği sağlayan Mustafa
Seçkin, bir süre önce hayatını kaybeden oğlunun adını taşıyan okulun açılışında konuşma yaparken
duygu dolu anlar yaşadı. Seçkin,
hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Mustafa Seçkin gerçekleştirdi. Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirten Seçkin yaptığı duygulu
konuşmada şunları kaydetti:
“Bundan 17 ay önce 18 Mayıs 2016
tarihinde 33 yaşında, beklenmedik
bir kalp krizi sonucu oğlum Metin
Seçkini kaybettim. Fevzi Paşa Mahallesi, benim doğup büyüdüğüm,
çocukluğumun geçtiği yerdir. Oğlum Metin Seçkin’in isminin bu okula verilmesi bizleri çok mutlu etti.
Okulun yapılmasında ve bu günlere

Ekim
Kasım
Aralık
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gelmesinde katkısı bulunan Sayın
Valimize, Kaymakamımıza, Belediye
Başkanıma, meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanına Milli
Eğitim Müdürlerine maddi ve manevi katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Metin
Seçkin Ortaokulunun eğitim camiasına ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Çerkezköy’ün çocukları için
Açılış töreninde Çerkezköy Belediye
Başkanı Vahap Akay da bir konuşma gerçekleştirdi. Akay konuşmasında, yaklaşık 8 ay evveline kadar
2’li öğretimi sürdüren, bölgenin ve
Türkiye’nin en çok göç alan ilçelerinden biri olan Çerkezköy’ün 2’li eğitim
sıkıntısının neredeyse 3’lü eğitime
doğru gittiğini belirtti. Akay konuşmasında “8 ay evvel Kaymakamımız
göreve başladıktan sonra, hep birlikte el ele vererek, kentimizde ciddi
bir milli eğitim dayanışması ortaya
koyup, bir hayal olan tekli eğitimin
kapısını çalar duruma geldik. Bu
birliktelikte hayırseverlerimizin de
büyük emekleri var. Eğitime destek
evren kurumlarımızla, STK’larla, hayırseverlerimizle Çerkezköy’ün çocukları, Çerkezköy’ün geleceği için
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

EĞİTİM

“
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Öz Farkındalık ve Potansiyelimizi
Arttırma Eğitimi gerçekleştirildi
Çerkezköy TSO’da, insanı tanımak, yaşadığımız dünya ile kendimizi
kıyaslamak, yetenek ve becerilerimizin ne kadar farkındayız? Ruh, düşünce
ve beden nasıl eğitilir? Potansiyelimizi artırma yolları konularında eğitim
verildi. Eğitmen Cevdet Dal'ın anlatımıyla gerçekleşen eğitim gün boyu sürdü.

Çerkezköy TSO salonunda düzenlenen
eğitimde Cevdet Dal, insanı tanımak, yaşadığımız dünya ile kendimizi kıyaslamak yeteneklerimizin ve becerilerimizin ne kadar
farkında olduğumuzu anlamak, ruh ve düşünce ile beden nasıl eğitilir gibi konularda
seminer verdi.
Dünyaya değiştirmek için önce kendimizden
başlamalıyız diyen Dal, bu konuda önemli
olanın kendimizi başkalarıyla kıyaslamak
değil kendimize ben daha iyi nasıl olurum
sorusunu sormak gerektiğine vurgu yaptı.
Bugünü dünden daha iyi yapabilmenin
önemli olduğunu anlatan Dal, “dünden daha
iyi olunmadığında ilerleme durmuş demektir, taş devri taşlar bittiği için bitmemiştir insanlar daha iyiyi keşfetmeye başladığı için
bitmiştir” örneğini verdi.

Ceylan ile aslan örneği

Bir başka örnek olarak da ceylan ile aslanı
anlatan Cevdet Dal, ceylanın hayatta kalabilmesi için en hızlı koşan aslandan daha hızlı
koşmak zorunda olduğunu; aslanın da aynı
şekilde en yavaş koşan ceylandan daha hızlı
koştuğu zaman onu yakalayabildiğini belirtti. Dal bu örnekten sonra “Dolayısıyla ceylan
daha hızlı koşmadığında veya aslan daha

yavaş koştuğunda ikisi de yaşayamaz dedi.
İnsanlar olarak bizler de hayatta kalabilmenin ve başarabilmenin olmazsa olmaz kuralı
olan çalışma, yeniyi öğrenme ve hayatımıza
uygulama konusunda asla geride kalmamalıyız” dedi.

Öz farkındalık farkı

İnsanların hemen hepsi ne yaptığını bilmektedir. Ama bazıları ne yaptığını nasıl
yaptığını bilmektedir. Bunlardan da çok azı
bunu neden yaptığını bilmektedir. Dolayısıyla eğer siz bir ürünü satmak istiyorsanız
karşı tarafın bu ürünü neden almak istediğini de bilmelisiniz. Bu alanda öz farkındalık
devreye girmektedir. Bu da kendinizin güçlü
yanlarını zayıf yanlarını bilmek ve ona göre
tedbir almaya yönelmektir. Ayrıca sizi neyin
motive ettiğini de neyin etkisiz kılabildiğini
de çok iyi bilmektir, dedi.
Farkındalığı geliştirme SWOT analizi konularında da bilgilendirmede bulunan Cevdet
Dal, kişisel gelişimi artırmak için gereken
yedi adımı “kendini tanıma”, “öz farkındalık
oluşturma”, “kişisel davranışlar hakkında
çalışma”, “kendine inanmak”, “kişisel beceriyi geliştirmek”, “hedef seçmek” ve “hedefe
ulaşmak için gayret” olarak belirtti.

Cevdet Dal
Eğitmen

www.cerkezkoytso.org.tr
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“ ZORUNLU ARABULUCULUK
İşçi - İşveren Uyuşmazlıklarında

1. Tanım

Ayşe Nur SARAÇ
Avukat

Arabuluculuk, kelime anlamı itibarıyla,
“Bir anlaşmazlığın çözümünün üçüncü bir tarafsız kişi veya kuruma bırakılması”demektir. Daha geniş anlamda
ise arabuluculuk; üçüncü kişinin, uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirerek
müzakere edebilmelerini sağlayan ve
tarafların iletişimini kolaylaştıran, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin
uyuşmazlığın taraflarında kaldığı, sürece ilişkin telkin, tavsiye veya karar verme yetkisinin ise üçüncü kişide olduğu
bir uyuşmazlık çözüm süreci olarak tanımlanmaktadır.
2. Mevzuat
Türk hukuk mevzuatında arabuluculuğa dair 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği en temel iki metindir.
Bununla birlikte diğer özel kanunlarda
da hızla düzenlemeler yapılmaktadır.
Örneğin 7036 sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu 25 Ekim 2017 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır. Bu kanunun
ilgili maddelerinin 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi ile arabuluculuk
işçi- işveren arasındaki bazı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olarak
düzenlenerek zorunlu hale gelecektir.
3.Uygulama Alanları
Hukukumuzda arabuluculuğa elverişli uygulama alanları; ticari, iş, tüketici,
kira, ortaklığın giderilmesi ve aile hukukuna tabi uyuşmazlıklar ile ilgili olup
ilerleyen dönemlerde arabuluculuktan
sağlanan fayda ile orantılı olarak mevcut alanların artacağı öngörülmektedir.
Peki işçi- işveren uyuşmazlıklarında
arabuluculuğun uygulanma alanları
nelerdir ?

Ekim
Kasım
Aralık

2017

İş ve çalışma ilişkisinden veya iş akdinin feshinden kaynaklanan işe iade
istemleri, ücret alacağı, fazla mesai
ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı,
hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı
ile ihbar ve kıdem tazminatı alacakları, arabuluculuk uygulaması açısından
elverişli iken iş hukuku alanında, işçi
ücretlerinden kesilen vergi ve sigorta
primleri (tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklar

olmadığından) ile (en çok karşılaşılan)
sigortalının hizmet tespit davaları arabuluculuğa elverişli değildir.
4. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu Madde 3 – Dava Şartı Olan
Arabuluculuk
İşçi- işveren uyuşmazlıklarının çözümünde önemli değişiklikler içeren
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile
arabuluculuk süreci işçi- işveren uyuşmazlıklarının bir kısmı için zorunlu hale
gelmiştir. Kanunun 3, 11 ve 12. maddeleri dışında kalan hükümleri yayımı
tarihinde, bu üç madde ise 01/01/2018
tarihinde yürürlüğe girecektir.
İşçi- işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu düzenleyen ve 7036
Sayılı İş Mahkemeleri Yasanın 3. Maddesinin önemli görülen kısımlarını incelersek;
Yasa koyucu üçüncü maddenin birinci
fıkrasında bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren
alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenlemiştir. O halde davacının arabulucuya
başvurmadan dava açması durumunda davası usulden reddedilebilecektir.
İkinci fıkrada, arabuluculuğa başvuru
yapılmış ve anlaşma sağlanamamışsa
davacının anlaşma sağlanamadığına
dair düzenlenen tutanağın aslını veya
onaylı suretini dava dilekçesine eklemesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla
birlikte üçüncü fıkrada ise iş kazası
ve meslek hastalığından kaynaklanan
maddi ve manevi tazminat ile bunlarla
ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmünün uygulanmayacağını ifade etmektedir.
Arabulucunun nasıl belirlendiğine dair
maddenin 5 ve 6. fıkralarında düzenleme yapılmıştır. Bu fıkralarda başvurunun; karşı tarafın (karşı taraf birden
fazla ise bunlardan birinin) yerleşim
yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki
arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk
bürosu olmayan yerlerde ise yazı işleri müdürlüğüne yapılması gerektiği
ifade edilmektedir. Ayrıca arabulucu,
taraflardan birinin başvurusu ile arabuluculuk bürolarına kayıtlı arabuluculara arasından atanacaktır. Ancak
uyuşmazlığın taraflarının listede yer

HUKUK
alan arabuluculardan birinin görevlendirilmesinde anlaşmaları halinde uyuşmazlığın çözümünde bu arabulucu
görevlendirilecektir. Arabulucu görevlendirildikten sonraki süreç maddenin
10 vd. fıkralarında düzenlenmiştir. Şöyle ki; görevlendirilen arabulucu, elindeki bilgiler ile tüm iletişim vasıtalarını
kullanarak görevlendirme konusunda
uyuşmazlığın taraflarını bilgilendirir ve
tarafları ilk toplantıya davet eder.
Arabulucu, kendisine yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren
üç hafta içerisinde sonuçlandırmak
durumundadır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir
hafta uzatılabilir. Arabulucu, taraflara
ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için
görüşme yapılamaması yahut yapılan
görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hallerinde
arabuluculuk faaliyetini sona erdirir
ve son tutanağı düzenleyerek durumu
derhal arabuluculuk bürosuna bildirir.
Maddenin 17. fıkrasında sürelere ilişkin
düzenlenme yer almaktadır. Buna göre
arabuluculuk bürosuna başvurulduğu
tarihten son tutanağın düzenlendiği
tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı
durur ve hak düşürücü süre işlemez.
5. Arabuluculuk müzakerelerine katılım
zorunlu mudur ?
Arabuluculuk görüşmelerine tarafların katılması zorunlu değildir. Ancak
bu müessesede amaç, işçi ve işveren
tarafın bir masa etrafında bir araya
gelmeleri, aralarındaki uyuşmazlığı
müzakere etmeleri, ortak bir sonuç ve
karara varmaları için gerekli ortamın
hazırlanmasıdır. Davet edilen tarafın
kendisini haklı görerek ve uyuşmazlık
mahkemeye intikal ettiğinde haklı çıkacağını hesap ederek masaya ve görüşmelere gelmekten kaçınması, bu müessesenin işlerliğini azaltacak ve umulan
sosyal menfaatin elde edilememesine
sebep olacaktır. Bu nedenle 3. maddenin 12. fıkrasında yasa koyucu mazeretsiz şekilde gelmemeyi müeyyideye
bağlamıştır. Buna göre : “Taraflardan
birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona
ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu
taraf davada kısmen veya tamamen
haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu
taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya
katılmaması sebebiyle sona eren ara-
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buluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama
giderleri kendi üzerlerinde bırakılır”.
6. Arabuluculuk ücreti kim tarafından
ödenir ?
Arabuluculuk ücreti 3. Maddenin 13
vd. fıkralarında düzenlenmiştir. Buna
göre: “Tarafların arabuluculuk faaliyeti
sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret
Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde
karşılanır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar
katılmadığı için görüşme yapılamaması
veya iki saatten az süren görüşmeler
sonunda tarafların anlaşamamaları
hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla
süren görüşmeler sonunda tarafların
anlaşamamaları hâlinde ise iki saati
aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır.
Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen
ve taraflarca karşılanan arabuluculuk
ücreti, yargılama giderlerinden sayılır”.
Düzenleme taraflarca anlaşma olmaması halini düzenleyerek uyuşmazlığın
taraflarına arabulucu ücretinin ödenmesine ilişkin anlaşma yapmaları serbestisi tanımıştır.
7. Sürece İlişkin Değerlendirme
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile
dava şartı olarak getirilen iş davalarında arabuluculuk, uyuşmazlığın taraflarının ihtiyaç ve menfaatlerini esas
alarak, tarafların isteklerine uygun
çözümler sunması bakımından faydalı
olabilecek ve olumlu sonuçlar doğurabilecektir.
Menfaat ve ihtiyaç odaklı yaklaşım,
aşağıda açıklandığı gibi masraftan
ve zamandan tasarruf sağlayacağı
için taraflara uyuşmazlığın getireceği
stresi de azaltmaktadır. Arabuluculuk
sonunda yapılan anlaşmaların, gönüllü olarak yerine getirilme ve taraflar
arasındaki dostane ve sürekli ilişkileri
koruma olasılığı daha yüksektir.
7036 sayılı İş Mahkemeleri kanunu ile İş
Hukuku’ muzda önemli bir yenilik olan
zorunlu arabuluculuğun işçi- işveren
arasındaki uyuşmazlıkları daha adil ve
daha hızlı çözüme ulaştırmasını temenni ederim.
www.cerkezkoytso.org.tr
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sanayi firmasına ev sahipliği yapmaktayız. Çorlu TSO olarak faal 7.259 üyeye
hizmet vermekteyiz. Artan yatırımları ile
sürekli göç alan bölgemiz, istihdam, sanayileşme ve nüfus bakımından ilk sırada yer
almaktadır. Üretimin merkezi konumuna
gelen Çorlu tekstil üretiminin de ‘başkenti’
olmuştur. Çorlu’da 5 adet organize sanayi bölgesi vardır; ayrıca Avrupa serbest
bölgesi de mevcuttur. Çorlu 700 milyon
dolarlık iş hacmi ile ülkemizdeki ihracata
dayalı büyük üretim bölgelerinden biridir.
İstihdam oranı açısından baktığımızda ise
Türkiye’nin ilk 10’u içerisinde yer almaktadır. Ücretlilerin nüfusa oranına baktığımızda ise ülkemizin ilk 5’i içerisindedir. İlimizde
işsizlik oranı %7,3 olup; Türkiye ortalamasının altında gözükmektedir" dedi.

Akreditasyon Oda ve Borsalarımız
İçin Çok Önemlidir

Oda ve Borsalar Akreditasyon Çalışmaları
Bilgilendirme Semineri Çorlu TSO´da Yapıldı
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen Akreditasyon
Çalışmaları Bilgilendirme seminerinde Odamız Proje Yöneticisi
ve KYS sorumlusu Ayşenur Taş, Odamızın performans yönetim
sistemi sunumunu gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) işbirliğiyle düzenlenen "Oda ve
Borsalar Akreditasyon Çalışmaları Bilgilendirme Semineri" Çorlu TSO'da gerçekleşti.
TOBB Odalar Müdürü Volkan Tufan,
TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri

Özge Karatepe, TOBB Yetkilileri Göksu
Alemdar, Elif Başak Ayık, Eğitmenler; Yücel Congur ve Samet Çelik'in iştirak ettiği
seminere; Odamız ile birlikte Trakya Oda
ve Borsaları, Marmara Bölge Odaları işbirliği ağında bulunan Odalar, 3. Dönem
Akredite Oda ve Borsalarının Genel Sekreterleri ve Akreditasyon Sorumluları
katılımda bulundular.

TOBB Odalar Müdürü Volkan Tufan, seminerde gerçekleştirdiği konuşmada Akreditasyonun öneminden bahsetti. Tufan;
"Seminerin gerçekleşeceğini duyduğumda içimde bir heyecan oluştu. Tüm hızımızla akreditasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oda ve Borsaların çalışmalarının
olduğu her yerde bizlerinde katkıları sürecektir. Yıllardır gelenek halinde devam
eden oda - borsa ev sahipliğindeki toplantılarda odaların iyi uygulamaları, yapmış
olduğu faaliyetler paylaşılıyor. Bugünde
Çorlu TSO'da bu çalışmaları birlikte göreceğiz. Oda ve Borsaların yapacağı sunumlar, sizlerin yapacağı proje ve çalışmalara

ışık tutacaktır. Bizler için akreditasyon,
oda ve borsalarımızın sunduğu hizmetler çok önemlidir. Türk - Özbek Ticaret
ve Sanayi Odası'nın kurulması için çalışmalarda son noktaya gelindi protokoller
imzalandı. Bu anlamda faaliyetler gayet
hızlı devam etmektedir. Bilgi aktarımı ve
başka ülkelerle çalışmalarımız devam
edecektir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge Karatepe,
"Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu Kapsamında Yeni Puanlama Sistemi Konusunda" Eğitmen Yücel Congur ise "Sosyal Beceri ve Etkili İlişkiler Kurabilme
Becerinizi Geliştirme" konuları hakkında
katılımcılara sunum gerçekleştirdi.
Gerçekleşen sunumların ardından; Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası, Adana Ticaret
Odası, Edirne Ticaret Borsası, Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odası, akreditasyon sistemi iyi
uygulamalarını sunum şeklinde katılımcı
oda ve borsalar ile paylaştılar. Odamız
adına Proje Yöneticisi ve KYS Sorumlusu
Ayşenur Taş Odamızın performans yönetim sistemi sunumunu gerçekleştirdi.
Seminerin 2.gününde Eğitmen Samet
Çelik'in "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler"
konularında gerçekleştirdiği sunumların
ardından seminer sona erdi.
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Çorlu TSO'da gerçekleşen seminere
Odamız Genel Sekreteri Hakan Gel, Odamız Proje Yöneticisi ve KYS Sorumlusu
Ayşenur Taş ve Oda işleri Yöneticisi Seçkin Bayraktar katılım sağladı. Seminerin
açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorlu
TSO Genel Sekreteri ve TOBB Akreditasyon Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
Karağöz; Çorlu ve Çorlu TSO hakkında
katılımcılara bilgiler verdi.

Çorlu, İstihdam Oranında
Türkiye'de İlk 10'un İçerisindedir
Ekim
Kasım
Aralık

2017

Karağöz; "Çorlu 253.548 nüfusa sahiptir.
Ülkemizin 4. büyük sanayi kentidir. 855
www.cerkezkoytso.org.tr

RÖPORTAJ
tistiksel teknikleri kullanmakta,
aylık kalite ve verimlilik analizi
yapmakta ve bu sonuçları kendi
çalışanlarına, yan üreticilerine ve
müşterilerine iletmektedir. Fourstone Tekstil olarak, insan hayatını
ve çevreyi kalite konseptinin ayrılmaz bir parçası olarak dikkate
almaktayız. Bu bağlamda, canlı ve
çevre sağlığına zararlı herhangi
bir madde kullanmamakta ve yan
üreticilerinin de kullanmamasını
sağlamaktayız.

Fourstone Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Elif Atalay ile
röportaj gerçekleştirdik.

“ Kalite güvencemiz
altındadır

Bir kadın işletmeci olarak öncelikli amacım, tüm
çalışanlarımızla uyumlu bir aile ortamı oluşturmak,
ayrıca firmamızda çalışanlarımızın % 75’ini oluşturan
kadın çalışanlarımızı ve tüm Bölge kadınlarımızı
pozitif uygulamalar ile iş hayatına dâhil etmek ve desteklemektir

Elif Atalay
Fourstone Tekstil Yetkilisi

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Fourstone Tekstil
Fourstone Tekstil 2015 yılı başında İstanbul/Esenyurt’ta kurulmuştur. 2016 yılında Trakya
Bölgesinde hizmet vermek ve
istihdam yaratmak amacıyla Tekirdağ / Saray’a taşınmıştır. Fabrikamız 5000 m² açık alan ve 2000
m² kapalı alan (imalat) üzerinde
kurulu.
Örme ve dokuma kumaştan mamul hazır dış giyim imal etmek
üzere Kesimhane, Dikim, Ütü ve
Paket Proseslerinden oluşmaktadır.

Fourstone Tekstil ve yan üretici
firmaları; ihracat müşterilerinin
‘code of conduct’ adı verilen çalışma prensipleri çerçevesinde periyodik olarak denetlenmektedir.
Fourstone Tekstil, her müşterinin
kendi kalite standartlarına göre,
toplam kalite yönetimi odaklı, ‘kalite güvence departmanı tarafından malzeme tedarikinin ve üretimin her aşamasında kalite kontrol
yaparak kaliteyi güvence altına
almaktadır. Fourstone Tekstil, ihtiyaç ve eksikliklere karşı gerekli
önlemleri almak amacıyla, ista-

Bütün bu prensiplerimize eş olarak ülkemizin zengin kaynaklarını
ve imkânlarını en verimli şekilde
değerlendirerek, düşük maliyetle
en kısa sürede yüksek kaliteli imalat gerçekleştirerek hazır giyim
sektöründe uluslararası alanda
iddialı olmayı amaçlıyoruz. Vizyonumuz ürün ve hizmet kalitemizi
sürekli arttırarak hem kendi personelimizle hem yan üreticilerimiz
ve müşterileriyle işbirliği içinde
çalışmaktır.

önemli buluyoruz.
Hedefimiz 140 personele ulaşmak
İmalat hattımızda Gerber kalıp sistemi kullanılmaktayız. Bünyemizde 70 dikiş makinesine ek olarak
yan üretici firmalarla da üretim
faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.
115 personele sahip olan tesisimiz
aylık ortalama 300.000 adet hazır
giyim ürünü üretme kapasitesi ile
çalışmaktadır. Sipariş teslimimiz, 4
ile 6 hafta arasında değişen sürelerde yapılmaktadır. Makine par-
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Toplam kalite birinci önceliğimiz
Devamlı olarak değişen moda
akımlarını yakından takip ederek
müşterilerimize dünyada gelişen
yenilikleri ulaştırmanın gayretindeyiz.
Bir üründe veya sadece üretimde değil A’dan Z’ye üretimden istihdama, pazarlamadan müşteri
memnuniyetine kadar toplam kalite odaklı çalışmaya ve her yönde
kendimizi geliştirmeye özen gösterdiğimizi söyleyebilirim.
Burada yeni bir üretim merkezi olmamıza rağmen sahadaki
tecrübemizle ve elbette ki kendi
imkânlarımızla sahamızdaki ve
sektörümüzdeki yenilikleri takip
ederek imalat ve yönetim teknikleriyle öncü olmayı amaçlıyoruz.
Bir diğer önemli konu da özellikle
bizim sektörde olmazsa olmaz bir
uygulamayı yani yan imalatçıları
ve çalışanları sürekli motive etmeyi sürdürebilirlik açısından çok

Elif ATALAY
Fourstone Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

www.cerkezkoytso.org.tr
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cimiz Saray’da eğitimine uygun
bir iş bulamadığı için, işletmemize Paketleme işinde çalışmak için
başvuru yapabiliyor. Bu sebeple
bölgemizi geliştirecek - kalkındıracak bilgi ve beceriye sahip insanlarımızı kaybediyoruz ve yerli nüfus
gittikçe azalıyor.
Bu gidişatı önlemek için Trakya
Bölgesinde Sanayileşmeyi destekleyici politika ve teşviklerin devletimiz ve yerel yönetimler tarafından
daha fazla uygulanması ve gençlerimize istihdam sağlanmasını
umuyorum. Edirne / Uzunköprülü
olarak işletmemi Trakya Bölgesinde kurmakla başladığım kalkınma
desteğine devam edeceğimi taahhüt ediyorum.
Tüm çalışanlarımıza, bölge halkı ile
esnafına, Saray Belediyesi ve

“

Şu an 115 kişi
olan personel
sayımızı 140
kişiye çıkarmayı
hedefliyoruz.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

kurunu genişletmek ve kapasite
artışı sağlamak için yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Şu an 115
kişi olan personel sayımızı 2017
yılsonu itibariyle 140 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.
Ürün gruplarımız, modaya ve
trendlere uygun olarak standart
ve özel örme ve dokuma kumaş
kalitelerinden üretilen bay, bayan
ve çocuk hazır dış giyim ürünlerinden oluşmaktadır.

devlet kurumlarındaki muhataplarımıza kuruluşumuzdan itibaren
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Bölge kadınlarımıza imkân
oluşturmak
Uluslararası markalar tarafından
sosyal uygunluk, çalışan hakları,
güvenli çalışma ortamı konularında sürekli denetlenen ve iyi uygulamalar olan firmamızda dikiş
konusunda deneyimli personel
alımlarımız devam etmektedir.
Bir kadın işletmeci olarak öncelikli amacım, tüm çalışanlarımızla
uyumlu bir aile ortamı oluşturmak,
ayrıca firmamızda çalışanlarımızın
% 75’ini oluşturan kadın çalışanlarımızı ve tüm Bölge kadınlarımızı
pozitif ayırımcılık ile iş hayatına
dâhil etmek ve desteklemektir.
İşletmemizde çalışanlarımız da
zaten ağırlıklı olarak, Çerkezköy
–Kapaklı – Yeniköy – Büyükyoncalı - Saray ve Vize Bölgelerinde
yaşamakta olup bu bölgelere de
servis imkanlarımız vardır.
Yerli nüfus azalmasın
Eğitimli gençlerimiz, bölgemizde iş
imkânı bulamayıp büyük şehirlere
yerleşmek zorunda kalıyor. Örneğin üniversite mezunu bir gen-

Referanslarımız
H&M, Primark, İntersport, Zara,
Bershka, Pull&Bear, Topshop,
Topman, Bonita, X-Two, Etam,
Trabzonspor

www.cerkezkoytso.org.tr
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ÇORLU TSO’ DAN ODAMIZA
ZİYARET

TSO ile işbirliği
“ Drama
protokolü imzaladık
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Yunanistan’ın Drama
Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. 16 Ekim
Pazartesi günü imzalanan protokolde Selanik Türkiye Ataşesi
de hazır bulundu

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Yunanistan’ın Drama Ticaret ve
Sanayi Odası ile işbirliği protokolü
imzaladı. Avrupa Birliği projelerinde
yetkinliğiyle bilinen Drama TSO
ile 16 Ekim 2017 Pazartesi günü
gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine Çerkezköy TSO’dan Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman KOZUVA,
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa SEÇKİN,
Yönetim Kurulu Üyeleri, Metin TAŞDELEN, Sinan SİFİL,
Mesut GÖRGÜN ve Genel
Sekreter Hakan GEL ile Drama TSO’dan Yönetim Kurulu
Başkanı Georgiadis STEFANOS,
Genel Sekreter Pimenidis ZİSSİS
ile Dış İlişkiler Yöneticisi Alkis PAPADİMATRİOU katıldı. Törende ayrıca
Selanik Türkiye Ataşeliğinden Ticaret Ataşesi Mehmet Serkan BURALI ile Ataşe Sekreteri Süha HALİLOĞLU da hazır bulundular.
İşbirliği protokolü ile ilgili bir açıkla-

ma yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Oda yönetimi olarak üyelerimizin dünyaya açılmasını
çok önemsediklerini, bu işbirliği protokolünün de bu anlamda çok önemli
bir adım olduğunu ifade etti.
Kozuva açıklamasında Yunanistan’ın
hem AB üyesi ülke olması hem de sanayi bölgemize çok yakın hatta komşu bir ülke olmasının ikili ilişkilerimizde
artı bir değer olduğuna da vurgu yaptı. Kozuva katılımcılara teşekkür ettiği
konuşmasında, Drama Sanayi ve Ticaret Odasının Avrupa Birliği mevzuatlarıyla ilgili yetkin bir Oda olduğuna
da dikkat çekerek bu protokolün üyelerimiz için yeni bir imkân ve vizyon
kazandırması dileğinde bulundu.
16 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’de
Drama Ticaret ve Sanayi Odasına ulaşan Türk delegasyonu, Drama Ticaret
ve Sanayi Odası ile Protokol İmza Töreni sonrası birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından 15:30’da ayrıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Gönül, Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Sevim ve Genel
Sekreter İbrahim Karağöz ile Odamızı ziyaret etti.
Çorlu TSO Heyetini Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın,
Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Sifil, Murat
Seymen, Metin Taşdelen ile Genel Sekreterimiz Hakan Gel karşıladı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman
Kozuva Odamızın faaliyetleri ve projeleri hakkında Çorlu TSO heyetine bilgiler
verdi.
Odalararası fikir alış - verişinin önemine
değinen Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül; "Çorlu ve Çerkezköy,
Türkiye'nin sanayi bakımından en önemli kentlerinin başında geliyor. Bizler istişare toplantılarımız ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bölgemiz ve ülkemiz için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’ya Çorlu TSO Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Gönül konuk severliğinden dolayı teşekkür etti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Ustalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi
ve meslek lisesi diploması kanuna göre
birbirine eş değere kabul edilecek.

Yeterlilik Bilgilendirme’
“ ‘Mesleki
semineri gerçekleştirildi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda,
TOBB - MEYBEM İşbirliğinde “Mesleki Yeterlilik
Bilgilendirme Semineri” yapıldı. Seminerde TOBB
MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban tarafından
Mesleki Yeterlilik Sınavları ve Mesleki Yeterlilik Mevzuatı
ile ilgili detaylı bilgi verildi.

5544 Sayılı kanuna dikkat

Ahmet Saygın
Baban
TOBB - MEYBEM
Genel Müdürü

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Seminerde Mesleki Yeterlilik Sınavları ve Mesleki Yeterlilik Mevzuatı ile
ilgili detaylı bilgi veren TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın
Baban ‘’Özellikle tekstil olmak üzere
48 meslekte yeterlilik belgesi zorunluluğu alımı kapsamı genişletildi. Bu şunu gösteriyor, devletimiz
mesleki yeterlilik belgesinin arkasında duruyor. Hep şunu düşündük,
bugüne kadar hep farklı vesilelerle
ilgili ustalık belgeleri, kurs belgeleri gibi bir sürü belge icat edildi. İş
dünyasında şu var, nasıl olsa bu da
ertelenir ama böyle olmadığını kanıtladılar. Mesleki yeterlilik belgesi
5544 sayılı kanunla getirildi. Burada ağırlıklı olarak daha çok insan
kaynakları yöneticileri ve iş sağlığı
uzmanları olduğu için zaten kanun
aslında mesleki yeterlilik kurumunun görevlerini yetkilerini tanımlayan kanundur. Buna ek yaparak çok

tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik
belgesi ile ilgili bir zorunluluk getirildi. Burada bizi ilgilendiren iki husus
var. Birincisi özellikle işverenler ve
çalıştığımız firmalarda bir risk var. O
risk şu; eğer mesleki yeterlilik belgesi aldırmazsak zorunluluk kapsamındaki çalışanlara işverene kişi
başı 500 TL bir para cezası öngörülüyor. Devletin zorunlulukla ilgili
böyle bir cezai yaptırımı var. Buradaki hedef şu; özellikle inşaat, metal
sektörlerinde başlayarak yavaş yavaş iş kazası olabilecek tüm alanlarda en azından belgeli çalışan olsun
diye bir politika değişikliği yaşandı.
Biz Çerkezköy TSO VE TOBB olarak
bunu tüm üyelerimize duyurmak
zorundayız. İnşaattan başlayarak
bizim 31 meslekte Türkiye’nin dört
bir yanında sınavlarımız devam ediyor. Bu cezai yaptırım Kayseri’de
işverene belge aldırmadığı için 2
yüz 38 bin ceza yedi. Özellikle 48
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meslekte bu denetim başlatıldı. Makine bakımcılık, kaynakçılık inşaat ile
ilgili tüm meslekler için bir zorunluluk
başlamış durumda.

Hangi belgeler geçerli?

TOBB MEYBEM Genel Müdürü Baban,
bu süreç başladığında bazı firmaların
çalışanlarıyla ilgili ya da bazı bireysel
olarak kendi belgeleriyle ilgili merak
olduğunu ve ellerindeki belgelerin
kabul edilip edilmemesiyle ilgili soru
aldıklarını hatırlatan Baban bu konuya şöyle açıklık getirdi: “Bazı belgeler
mesleki yeterlilik belgesi ile eş değerlendirilebiliyor. Örnek olarak bünyesinde çalışanlar arasında bir kaynakçı
için 4 yıllık Endüstri Meslek Lisesi metal teknolojisinden mezuniyet belgesi
varsa veya bir usta için alınmış ustalık
belgesi varsa, kalfalık belgesi varsa
bu belgeler Mesleki Yeterlilik Belgesi
olarak eş değerde sayılıyor. Bu konuda zaten gerek bizler, gerek odalarımız sizlere ücretsiz danışmanlık
hizmeti veriyor. Sizler çalışanlarınızın
belgelerini çıkartıp ona göre hangilerinin Mesleki Yeterlilik belgesi alıp almayacağını belirleyebiliyorsunuz.” dedi.
Hiçbir maliyeti yok
Bizim bakış açımız özellikle 2017’nin
sonuna kadar sınav ücretlerinin tamamının hazır geri ödeniyorken bu
süreci bitirelim önümüzdeki yıl içinde
tabii ki TOBB olarak yaptığımız çalışmalarda var, bunlardan bahsedeceğiz. Bugüne kadar 25 Mayıs 2015, 24
Mart 2016 ve 25 Eylül 2017 yıllarında
üç tane tebliği yayınlandı. Şuan yürürlükte olan kanuna göre sınav ücretleri hem bireysel olarak hem de firma
olarak 2017 yılsonuna kadar tamamen geri ödeniyor. 2018’den itibaren
bu yarıya düşecek. Ustalık belgesi,
mesleki yeterlilik belgesi ve meslek
lisesi diploması kanuna göre birbirine
eş değere kabul edilecek. Ancak düz
lise diploması, geçici ustalık belgesi,
halk eğitim merkezleri kur sertifikaları, İŞKUR kursları ve kalfalık belgeleri
geçerli değil. Firmalar en az sınav talebinde bulunmaları için en az 10 kişilik
bir gruba sahip olmalı. Fakat biz TOBB
olarak 2-3 kişilik grupları birleştirerek
de yapıyoruz. Her türlü imkânı sağlıyoruz. Başarılı olan adayların sınav
ücretlerini firmaya iade yapılıyor. Sınava giren adayları 3 sınav hakkı bulunuyor. 69 ilde 17 bin ustaya belgele-

ri verildi. En başarılı ilimizde Karadeniz
bölgesindeki Giresun ilimiz. Firmalar
bize başvuru yapıyor bizde başvuru
değerlendirip eğer olumlu ise sınav
planlamasını yapıyoruz ve hem teorik
olarak hem de performans olarak sınavlarımızı yapıyoruz.
Sınavda başarılı olanlara belgelerini
veriyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum bizim sınavlarımızda sınavların tarafsız ve adil gerçekleştirilmesi,
adayların haklarının güvence altına
alınması için sınav sırasında kamera
kaydı yapıyoruz. Sınavlarımız sabit
sınav alanları dediğimiz ticaret ve sanayi odaları ve meslek liseleri ile gezici
sınav alanları dediğimiz firma şantiye
fabrika gibi alanlarda yapılıyor. İşveren 6111 sayılı kanunla SGK teşviki,
mevcut çalışan belge alırsa firma SGK
işveren primini 12 ay ödemiyor, belgesi olan işçi işe alınırsa firma SGK
primini 54 ay ödemeyerek kazanıyor’’
şeklinde konuştu.

Çerkezköy’de başlayacak

Bu kapsamda, Çerkezköy’de mesleki
yeterlilik sınavları Ticaret ve Sanayi
Odası ve TOBB MEYBEM işbirliğinde
başlayacağı belirtildi. Seminer sonrasında firmalarımızdan talep ettikleri
mesleklerde başvurular alındı.
www.cerkezkoytso.org.tr
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KURUMSAL

Çerkezköy TSO’dan
Online belge ve tahsilat hizmeti
Online belge kolaylığı
Odamıza kayıtlı üyemizseniz faaliyet belgenizi online alabiliyorsunuz. Bu işlem için şifre
belirlemeniz ve şifrenizi kullanmanız yeterli. Firmalar online sistem üzerinden borç
durumlarını sorgulayabiliyor online tahsilat işlemi yapabiliyor.
Aidat sorgulaması ve ödemesi de yapabiliyor

“

“

2018’den itibaren
sınav ücretleri
geri ödemesi
yarıya düşecek.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Mesleki Yeterlilik Sınavları, Çerkezköy TSO
ve MEYBEM işbirliğiyle başladı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM
işbirliğiyle Yeterlilik Belgesi sınavları yapılmaya başlandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri iki firma
çalışanlarına Makine Bakımcı Sınavı yapıldı. Mesleki
Yeterlilik Sınavlarının önemi ve mevzuat konusu Çerkezköy
TSO’da, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın
Baban tarafından anlatılmıştı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğiyle Yeterlilik
Belgesi sınavları yapılmaya başlandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi ve
Pazar günleri üç firma çalışanlarına
Makine Bakımcı Sınavı yapıldı.
18 Kasım 2017 Cumartesi günü YÖRÜKLER BOYA APRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve
TEMTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇERKEZKÖY
ŞUBESİ çalışanlarına TOBB-MEYBEM
ve odamız işbirliğinde Makine Bakımcı sınavı gerçekleştirildi.
Teorik ve Pratik alanda gerçekleştirilen sınavlar esnasında Fabrika sahibi
Yusuf ŞENEL de sınav alanına geldi.
Şenel sınava giren çalışanlarına bu
konuda güvendiğini, başarılı olacaklarını, aynı zamanda Çerkezköy’de bu
anlamda bir ilke imza atacak olmaları
sebebiyle kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti. Şenel ekonomik kalkınmaya ve Pazar payımızı artırmaya
yönelik çalışmalarımızda bizlere ufuk
açan, mevzuatlarla ilgili bilgiler veren

ve bu tür belge sahibi olmamızı sağlayan Odamıza ve TOBB MEYBEM yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.
19 Kasım 2017 Pazar günü de aynı
şekilde Odamız ve TOBB-MEYBEM
işbirliğinde RECORDATİ İLAÇ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili
Makine Bakımcı sınavı gerçekleştirildi.

Hiçbir maliyeti yok

Konuyla ilgili geçtiğimiz ay Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odasına gelerek
konferans salonunda üyelerimize bilgi veren TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban bu belgenin
önemi ve alınmasıyla ilgili yasal süreçten söz etmiş ve 2017’nin sonuna
kadar ücretlerinin tamamının geri
ödendiğini hatırlatmıştı. Baban, böyle
bir fırsat var iken bu süreçte sınavlarımızı bir an önce bitirelim diye çağrıda bulunmuştu. 2018’den itibaren bu
sınav ücretleri geri ödemesi yarıya
düşecek.

Nasıl alınıyor ?
Üyelerimizin e-imzalı olarak Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) alabilmesi için sisteme
sadece firma yetkilisinin kayıt olması gerekiyor.
Bunun için firma yetkilisinin cep telefonu numarası tobb.net sisteminde de kayıtlı
olmalıdır. Söz konusu yetkilinin cep telefonuna SMS ile şifre ulaştırılmaktadır.
Bu kayıt işleminden sonra sisteme giriş işlemi, kayıt anında, belirtilen e-posta adresi ve
SMS ile gelen şifrelerle yapılabilmektedir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Otomobili Projesi
“ Türkiye’nin
için imzalar Külliye’de atıldı
Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği
Protokolü İmza Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
gerçekleştirildi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva da Külliyedeki imza törenine davetliler
arasındaydı

"Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni" Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde gerçekleştirildi. İmza
töreninde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, Tekirdağ TSO
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Günay, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda
iş dünyası temsilcisi yer aldı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva da
Külliyedeki imza törenine davetliler arasındaydı.
Ekim
Kasım
Aralık

2017

Erdoğan “parasını ödemek kaydıyla ilk taliplisi benim” dedi

PROTOKOL

Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin tam zamanıdır
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da yaptığı konuşmada, köklü otomotiv devlerinin yeni nesil otomobil teknolojilerini yakalayabilmek
için birbirleriyle yarıştıklarını belirterek"İşte bu yüzden Türkiye'nin
otomobilinin tam zamanıdır." dedi.
Hisarcıklıoğlu, "Biz de elimizi taşın
altına koyduk. Yaklaşık beş aydır
100'e yakın toplantı yaptık, bu sürecin planlamasını gerçekleştirdik.
Ben her zaman söylüyorum; bir ülkenin müteşebbisi ne kadar güçlü-
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ye, cesaretliyse o ülke de o kadar
güçlü olur. Girişimcilerimiz bizim
övünç kaynağımız.
Türkiye’nin artık muazzam bir birikimi var. Ülkemiz tarımsal toplum
yapısını kırmış ve sanayi toplumu
haline gelmiştir. Bizler ülkemizin
müteşebbisleri olarak bugün 200
ülkeye mal satıyoruz. Avrupa’da
tüketilen her üç beyaz eşyadan
birisini üretiyoruz. Sibirya’nın -40
derece soğuğunda toplu konut,
Fas’ın 40 derece sıcağında rafineri
yapıyoruz. Dünyanın en büyük ha-

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil
projesine çok önem verdiğini hatırlatarak, “Mesele sadece otomobil üretmek değil, buradan ortaya
çıkacak teknolojiyle, birikimle, tecrübeyle; dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış
ortaya koymaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman kaybına
tahammülün bulunmadığının altını
çizerek, "Mademki bu babayiğit
arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına koydular, bize de onlara
gereken her yerde omuz vermek,
destek vermek düşer. Şimdiden
ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek
şartıyla taliplisi de benim" dedi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Parasını ödemek kaydıyla
ilk taliplisi benim

Hisarcıklıoğlu,
projenin,
Türkiye'nin
teknolojik
dönüşümü için de
model olacağını
belirtti

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

sini tetikleyeceğine dikkat çekti.
Ortaya koyduğu vizyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
eden Hisarcıklıoğlu, "Kendisinin
ısrarlı çağrıları olmasaydı, hiçbirimiz bugün bu salonda Türkiye’nin
Otomobilini yapacağız diye oturmazdık. Liderlik ve vizyon böyle
bir şey. Gerçekten bizi yüreklendirdiğiniz ve bu süreçteki tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz”
dedi. Hisarcıklıoğlu konuşmasında
desteklerinden ötürü Başbakan
Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye de
teşekkür etti.
Başbakan Yıldırım: “Hayırlı olsun”
Başbakan Binali Yıldırım da önemli
bir proje için bir araya geldiklerini,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin potansiyelini,
gücünü en iyi şekilde değerlendirecek yerli marka otomobil için
artık vaktin geldiğini söylemesiyle
bu süreci resmen başlatıldığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta
olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Yıldırım, "Yok mu bir babayiğit”
çağrısına cevap veren 5 babayiğide de burada teşekkürlerimi
sunuyorum, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı'na
da teşekkür ediyorum. TOBB koordinasyonundaki beşli ortaklığın
ülkemize ve taraflara hayırlı uğur-

lu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Özlü: “Küresel bir başarı hedefliyoruz”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü de yerli marka otomobilin otomotiv sanayisindeki bütün
yeniliklere, dijitalleşmeye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere cevap verir nitelikte olacağını
belirterek, "Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak, eksiği olmayacak. Çıtamız yüksek, hedefimiz
büyük. Sadece iç pazarda değil,
dış pazarlarda da göz dolduran,
farkındalık oluşturan bir marka ve
küresel bir başarı hedefliyoruz"
dedi.

“

Çerkezköy
TSO Başkanı
Süleyman
Kozuva da
Külliyedeki
imza törenine
davetliler
arasındaydı

“

“

vaalanını İstanbul’da biz inşa ediyoruz. Bombay’da, Macaristan’da
havaalanı işletiyoruz. Katar’da, Tunus’ta, Makedonya’da havaalanı
inşa ediyoruz. Küresel piyasalarda
milyar dolarlık satın almalar yapıyoruz. Ülkemizin ürettiklerini dünyanın dört bir köşesine taşıyoruz.
Öte yandan Türk profesyonellerimiz, küresel şirketleri, uluslararası
kuruluşları yönetiyor. Global Türk
yöneticiler arasında adeta bir bayrak yarışı yaşanıyor" diye konuştu.
Konuşmasında Projenin, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için
de model olacağını da belirten
Hisarcıklıoğlu, proje kapsamında
geliştirilecek teknolojilerin birçok
sektörde yeni ürün geliştirilme-

www.cerkezkoytso.org.tr
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Hizmet verdiğimiz ilçelerimizi tanıtıyoruzRÖPORTAJ
: KA : ÇERKEZKÖYPAKLI

Bu sayımızda Kural Yangın, Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın İsmail Cenk Kural ile görüştük.

“ Trakya’nın parlayan
yıldızı: Kural Yangın

KURAL
Yangın Güvenliği

Ekim
Kasım
Aralık

2017

“Trakya Bölgesindeki Mekanik Tesisat, Yangın
Algılama ve Söndürme Sistemleri ihtiyaçlarını nitelikli
olarak karşılayacaktık. Faaliyet alanlarımızda
İstanbul'a bağımlılığı yok edecektik. Ülkemizin en
büyüklerine, hizmet veriyor olmanın, gururu ve bize
kattığı özgüven, paha biçilmez oldu.

2008’de kurulduk
Kural Yangın, gerçekten istikrarlı ve
kurallı çalışmasıyla Trakya’nın, yangın algılama ve söndürme sistemleri
konularında, parlayan yıldızı haline
gelmiştir. Kural Yangın Endüstriyel
Tesisat Mühendisliği İthalat ihracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aslında bir baba mesleği olarak, torna

tesviye, sıhhi, kalorifer ve mekanik tesisatçılığını, endüstriyel bir alana taşımak ve ülkemizin önde gelen sanayici
ve kuruluşlarına hizmet vermek amacı
ile 2008 yılında kuruldu.
Bir başkadır bizim hikâyemiz
Merhum babamız, Kadri Kaya Kural,
1974 yıllarında, Çerkezköy Organize

RÖPORTAJ
RÖPORTAJ
Hizmet verdiğimiz ilçelerimizi
tanıtıyoruz : KAPAKLI

Sanayi Bölgesinin temellerinin atılması ile bölgemiz ile tanışır. O yıllarda, Haydarpaşa Sanat Okulu, torna
tesviye bölümü mezunu olan merhum babamız, bölgemizde faaliyet
gösteren ve bölge ekonomisine lokomotif olmuş, AEG, Hema ve Yünsa
gibi, ülkemizin en büyük fabrikalarının kurulumlarında görev almıştır. Bu
fabrikaların teknik sorumluluğunu
yürütmüştür. Emekli olduktan sonra
da, İstanbul Kartal Maltepe’de başlayan hayatını bir Trakya kızı ile birleştirerek, Tekirdağ Saraylı olmuş, teknik
adam bayrağını, bizlere teslim ederek,
2006 yılında hayata veda etmiştir.

% 101 müşteri memnuniyeti
Bu hikâyeden referans alan Kural
Yangın, güçlü temelinin üzerine kurduğu inşayı 2008 yılı itibari ile yükseltmeye başladı. İlk olarak hedeflediğimiz şey, bölgemizde ciddi anlamda
eksikliğinin hissedildiği; sanayicimizin
ve endüstriyel yapılarımızın, ‘’teknik
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ihtiyaçları konusunda’’ İstanbul Firmalarına olan bağımlılığı en aza indirmekti. Bölgemizde, onların nitelikli
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, teknik
donanımı yüksek, teknolojik makine
ve ekipman parkuru güçlü ve kurumsal alt yapısı sağlam bir firma haline
gelmekti.
Bu noktada, çok çalışmamız, doğru
işler yapmamız, % 101 müşterilerimizi
memnun etmemiz gerekliliğine inanarak, yola çıktık. Karşımızda ülkemizin
en büyük holding ve şirketleri ve onların, ülkemizin ve milletimizin ekonomisine can veren, çok ama çok kıymetli
fabrikaları vardı.
Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: ‘’Her Fabrika Bir Kaledir’’ sözünü çok önemseyerek, bunun
bilincinde olarak bölgemizin kıymetli
firmalarına, layık olma inancı ile hedeflerimizi belirledik ve emin adımlarla bu
hedeflerin gerçekleşmesini sağladık.
Trakya’mız, sanayi anlamında, ülke-

İsmail Cenk Kural
Kural Yangın
Yönetim Kurulu Başkanı
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2018 yılına referans anlamında hızlı bir
başlangıç yapıyoruz. Trakya bölgesinde, İstanbul firmalarına olan bağımlılığı
yok ettik ancak firmamızın büyümesi,
bölgemizdeki firmalarımıza referans
anlamında, hitap ediyor olmasının yanında, uygun maliyet anlamında da, rakiplerimiz ile rekabet etme gücümüzü
arttırmamız gerekliliğini ortaya çıkardı.
Bu konuda 2018 yılı hedeflerimizin ilk
sırasına, malzeme maliyetlerinde iyileştirme sorusunu ve çözümünü koyduk. Bu bağlamda, yönetim kurulumuz,
yurt dışına açılmamız ve özellikle, yangın malzeme distribütörlüğü konularında, hareket etmemiz gerektiğini düşündü. Ve iki ayrı ülkeden iki ayrı firma
ile görüşmelerimiz oldu. 2018 yılının ilk
aylarında, yurt dışı firma ziyaretlerimiz
ile anlaşmalarımızı gerçekleştirecek
ve yolumuza, emin ve karalı adımlarla, büyüyerek devam edeceğiz. Kural
yangın, “Yangın Büyük Bir Düşmandır.
Önleminizi Alınız ve Yangına Karşı ‘’Kuralcı’’ olun” tavsiyesinde bulunuyor.

mizin çarşısı idi ve sanayicimiz bu
çarşıda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeliydi. Düşündük ve sırası ile alt alta
yazdık. Trakya Bölgesindeki Mekanik
Tesisat, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri ihtiyaçlarını nitelikli
olarak karşılayacaktık. Faaliyet alanlarımızda İstanbul'a bağımlılığı yok
edecektik. Kendi alanlarımız da, öncü
projeler gerçekleştirecek, firmalarımızın menfaatlerini kendi menfaatlerimiz ile eş tutarak, bölgesel sosyal
sorumluluk projelerine katkı sağlayacak, yine faaliyet konularımızda nitelikli çalışanlar yetiştirerek, en önemlisi, gerçekleştirdiğimiz, projelerimizde,
çevreye saygıyı ön planda tutacaktık.
İşte bu hedeflerimiz, Kural Yangının
‘’misyonunu’’ oluşturdu.

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Güçlü bir vizyona da sahip olmalı idik.
Faaliyet alanlarımızda, pazar lideri
olacak, Dünya ile entegre olmuş, önce
Trakya’mızda, sonra da ülkemizde
akla gelen, ilk yangın firması olacak;
faaliyet alanlarımızda, yönlendirilen
değil, yönlendiren olacak, dönemsel
hedeflerini, gerçekleştiren bir sistem
olacak, faaliyet alanlarımızda, profesyoneller tarafından, tercih edilen
güçlü bir şirket olarak en önemlisi,

kurumsal kimliğimizi, sürdürülebilir
olarak konumlandıracaktık. Bu değerlerde, Kural Yangının ‘’vizyonunu’’
oluşturdu.

Tüm kadromuza teşekkürler
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olduğu meşaleyi, başarı ile taşımamızda çok büyük emekleri olan, emekleme
dönemimizde, elimizden tutarak, bize
yürümeyi öğreten kıymetli ağabeyim,
emekli deniz kuvvetleri mensubu ve
eski ÇOSB İtfaiye Müdürümüz, halen
Kural Yangının danışmanlığını üslenerek, işlerimizi hatasız yapmamızı
sağlayan Sayın Mustafa TİPİ Beyefendiye; şirketimizin manevi babası, ilk
kurulduğumuz günden, bu güne, her
an ve zaman yanımızda olan, işlerimizi
hatasız yapan ve şirketimizin, şantiye
şefi Sayın Ali Kuzu Beyefendiye, çok
çok kıymetli, Kural Yangın cefakâr ve
emektar, teknik ekibine; bu meşaleyi
benden sonraki kuşaklara aktarabilmemizi sağlayacak, Kurumsal alt yapımızı oluşturan ve kurumsal kimliğimizi,
sürdürülebilir olarak konumlandıran,
şirketimizin kıymetli kurumsal alt yapı
danışmanı ve yaşam koçumuz, aynı
zamanda, şair ve yazar ağabeyim, Sayın Melih Bozcan Beyefendiye, Kural
Yangın adına bu vesileyle en kalbi duygularımız ile şükran minnet ve teşekkürlerimizi sunarım.”

Son olarak merhum babamızın, yakmış

10. yaşımızı kutlayacağız
Kural yangın, 2018 yılında 10. Yaşını
kutlayacak olmanın gurunu yaşıyor.
2017 yılımız, firmamızın kurumsal alt
yapısını tamamladığı, ISO 2015, TSE,
HYB ve diğer tüm belgelendirmelerinin tamamlandığı yıl oldu. Bölgemizde, Sprink sistemleri, Hidrant sistemleri, Yangın dolap sistemleri, Fm 200
Gazlı Elektrik Panoları Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri, Otomatik Mutfak Davlumbaz
Söndürme Sistemleri, Yangın projesi,
eğitim, yangın risk analiz raporlamaları ve danışmanlığı konularında hizmetlerimiz, yoğun bir şekilde devam
ederken, yine firmamıza, ayrı bir gurur yaşatan, Tim 2016 ilk 1000 de yer
alan firmalarımızdan, otuz firmamız
ÇOSB’de yer aldı. Bu firmalarımızdan

on biri, Kural Yangının referansları arasında yer aldı. Ülkemizin en
büyüklerine, hizmet veriyor olmanın,
gururu ve bize kattığı özgüven, paha
biçilmez oldu.
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beyefendilerin mutlaka bu mücadele
de yer almaları ve çaba sarf etmeleri
gerekiyor. Bağımlıkla mücadele de elimizden gelen çabayı göstereceğimize
inanıyorum” diye konuştu.

Katılım yoğun oldu

Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanlığı ve Çerkezköy Kaymakamlığı
organizasyonu ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)
konferans salonunda gerçekleşen “Bağımlılıkla Mücadeleyi
Birlikte Başaracağız” konulu seminere Odamız Yönetim
Kurulu Üyesi Sinan Sifil ile Meclis Üyemiz Mehmet Danyeli
katılım sağladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ
Şube Başkanlığı ile Çerkezköy Kaymakamlığı ortaklaşa "Bağımlılıklarla
Mücadeleyi Birlikte Başaracağız" konulu toplantı düzenledi. Yerel aktörlerin bir araya getirilerek, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık bilincini
artırarak, ortak aklın kullanmasının
hedeflendiği toplantıya katılım yoğun oldu. Bağımlıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıldığını
kaydeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar “El birliğiyle bu sürece katkı
vermek zorundayız. Çünkü katkı vereceğimi süreç geleceğimizdir, yarınlarımızdır, bizim, evlatlarımızdır, bizim
ülkenin geleceğidir” diye konuştu.

Atilla Selami Abban
Çerkezköy Kaymakamı

Ekim
Kasım
Aralık

2017

20 Milyon
öğrenciye ulaşacağız

Programda bağımlılıklarla mücadelenin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halit Eren “ Bağımlı
olmayan bireylerin bağımlılık süre-

cine girme riskini en aza indirecek
evrensel temelli bir önleme eğitim
programı olarak adlandırabileceğimiz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
Eğitimi Projesi “ Büyük değişimler
küçük dokunuşlarla başlar” sloganıyla hayata geçirilmiştir. Memnuniyetle gözlemliyoruz ki 2014 başında
başlayan bu küçük dokunuşlar aradan geçen yaklaşık dört yıllık zaman
zarfında gerçekten de büyük değişimlerin müjdelerini vermeye başlamıştır.

“Hız kesmeden devam edecek”

Eren “ Geleceğimizin teminatı sevgili
çocuklarımızı ve toplumumuzu tehdit
eden sigara, alkol, madde, kumar ve
teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi
amaçlayan ve bu yolda çok önemli
başarılar elde eden Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi genç
neslin sağlıklı yetişmesi için emin
adımlarla ilerlemektedir ve bundan
sonraki nesillerinde daha sağlıklı bir

Abban: “Büyük görev düşüyor”

Programda konuşan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban “Tekirdağ
Yeşilay Şube Başkanlığının düzenlediği
programda sizlerle birlikte bu salonda
olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımlılıkla mücadele, teknoloji
ve madde bağımlılığı daha çok çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgilendiriyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki çocuklarımız ve
gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlar
üzerindeki bu zararlı bağımlılığı yok
etmek, etkilerini azaltmak bizlerin elindedir. Çocuklar öncelikle aile içinde yetişiyor. Anne ve babaların da çocuklarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Daha sonra
okulda, yönetici ve öğretmen arkadaşlarımız ve özellikle rehber öğretmenlerimiz bu konuya değinmelidir. Bağımlıkla mücadele de özelikle uyuşturucu
ile mücadele de emniyet güçlerimiz ve
jandarma elinden gelenleri yapıyor,
fedakârca çalışıyorlar. Uyuşturucu ile
mücadele de topyekûn mücadele şarttır. Toplumun bütün kesimleri, özellikle bu salonda oturan, hanımefendi ve

“

Bağımlılıkla
mücadele,
teknoloji ve
madde bağımlılığı
daha çok
çocuklarımızı
ve gençlerimizi
ilgilendiriyor

“

Mücadeleyi
“ Bağımlılıkla
Birlikte Başaracağız

hayat sürdürmelerine katkı sunmaya
devam edecektir. Projenin ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de başarıyla
yürütülmesinde büyük emek ve gayretleri olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar’a ve herkese çok teşekkür ediyoruz ve başarılı çalışmalarının hız kesmeden devam etmesini diliyoruz” diye
konuştu.

Toplantıya Çerkezköy Kaymakamı
Atilla Selami Abban, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver
Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serdar
Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Halit Eren, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, Büyük
Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Yürük,
Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şener
Çelikayar, Çerkezköy Mal Müdürü İlhami Taşkın, PTT Müdürü Ali Arslan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Altay,
Çerkezköy Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı
Funda Serfiçe, Türk Metal Sendikası
Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak,
İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman,
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Türkiye Muhtarlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Tahsin Akgün ve
muhtarlar, kurum müdüleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ile öğretmenler
katıldı. Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sifil ile Meclis Üyemiz
Mehmet Danyeli de katılım sağladı.

www.cerkezkoytso.org.tr
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BAŞKAN ALBAYRAK ODAMIZI
ZİYARET ETTİ

Merhaba

Yeni yılın size, ailenize ve
tüm sevdiklerinize
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile görüştü. Görüşmeye
Yönetim Kurulu üyelerimiz de iştirak etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile görüştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu ile Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Üyeleri Mesut Görgün, Metin Taşdelen,
Mustafa Seçkin, Sinan Sifil’in de hazır
bulunduğu ziyarette Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve kurul üyeleri
Başkan Albayrak’a ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Albayrak’ın ilk ziyareti Odamıza oldu.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı
ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile bir araya gelen
Albayrak’a Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan
Gaytancıoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Görgün,
Metin Taşdelen, Mustafa Seçkin, Sinan
Sifil'in de hazır bulunduğu heyet eşlik
etti.

sağlık, mutluluk, huzur
getirmesini dileriz.

Süleyman KOZUVA
Yönetim Kurulu Başkanı

Hacı Mehmet ERDOĞAN
Meclis Başkanı

Ziyarette Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Kurul
Üyeleri Başkan Albayrak'a ziyaretinden
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çerkezköy’de bir dizi ziyaret

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çerkezköy’e yaptığı
ziyarette Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Deva Holding ve Arçelik fabrikasını
da ziyaret etti.

cerkezkoytso

cerkezkoytso

cerkezkoytso
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EĞİTİM

EĞİTİM
İhracatta bakanlığın üç hedefi var
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin
yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin
dış ticareti artırmak olduğunu söyledi.
Metin, "Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı,
ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için
yeni pazarlar" dedi.

Noktaları Eğitim
“ İletişim
Programına katıldık
Ekonomi Bakanlığı tarafından, TOBB’a bağlı oda ve
borsalarda görev yapan personelin Bakanlıkça sağlanan
destekler ve uygulamalarla ilgili olarak bilgilendirilmesi için
Ankara’da İletişim Noktaları Eğitim Programı düzenlendi.
Üç gün süren programa Odamız Uluslararası İlişkiler Uzmanı
İlknur İnal katılım sağladı.

Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerine yönelik olarak, Ekonomi Bakanlığı destek ve uygulamalarının
Bakanlığımız yetkililerince bizzat
anlatıldığı eğitim programı, 15 Kasım
2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin
ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Zeki Murzioğlu’nun açılış
konuşmaları ile başladı.

Fatih Metin
Ekonomi Bakanlığı
Bakan Yardımcısı

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Programın açılışında konuşan Murzioğlu, Türkiye olarak ortak bir
hedefe kilitlendiklerini belirterek,
“Türkiye’yi 500 milyar dolar ihracat
yapan bir ülke haline getireceğiz.
Ülkemizin, insanımızın zenginliği için
bunu da yapmak zorundayız. Son
35 yıldaki başarı hikayemize bakın.
İhracatımızı 3 milyar dolardan 150
milyar dolara çıkardık. Yani 50 kat
arttırmışız. Bunu yapan bir millet
şimdi ihracatını 3 kat arttırmaz mı?
Allah’ın izniyle biz bunu yaparız”
dedi.

Salih Zeki Murzioğlu, TOBB camiası
olarak son 15 yılda yeni marka şehirler çıkarmak, firmaları daha fazla
ihracatçı yapmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

İhracatın tabana yayılmasını istediklerine işaret eden Metin, bu amaçla
TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi,
sanayici ve iş adamları dernekleriyle
çalıştıklarını dile getirdi. Metin, bugüne
kadar 341 dış ticaret eğitiminde 16 bin
528 katılımcıya eğitim verdiklerini, bu
yıl 53 ilde 71 eğitim programı düzenleyerek 3 bin 866 iş insanına bu hizmeti
sunduklarını bildirdi.
2017'de 25 ilde iş insanlarının kapısını
çalarak, bin 109 firmayı ziyaret ettiklerini ifade eden

İhracata dayalı büyüme

Metin, "Son 15 yılda hükümetlerimiz
döneminde oluşan güven ve istikrar sayesinde ekonomimiz büyüdü.
Makro göstergelerin tamamında büyük bir ivme yakaladık. Bunun merkezinde ihracat var. İhracata dayalı büyüme modelini hayata geçirdik." diye
konuştu. Metin, Eximbank sayesinde
finansa erişimi kolaylaştırdıklarını vurguladı.
Bakanlık olarak KOBİ'lerin kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini ar-

YIL : 4 SAYI : 15
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tırmak istediklerinin altını çizen Metin,
ihracatçılara ve sanayicilere yılda 4
milyar lira destek sağladıklarını belirtti.
Metin, "Sizlerin eğitimleriyle KOBİ'lerimizin sayısı yükselsin. Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz
var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün
çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar.
İhracatçımızın 'Ben ihracat yapmak
istiyorum.' demesi yeterli. Bakanlık
olarak biz onların her adımını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, inovasyonu ve tasarımı
esas alan anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Metin,
şunları kaydetti: "Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri ve teknolojileri destekliyoruz.
Türkiye her alanda yeteneklerini geliştirdi. Sizler aldığınız eğitimlerle onları daha fazla bilgilendirerek, daha iyi
şekilde yönlendirmekle sorumlusunuz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi
ve ihracatımızın artırılması konusunda
ne varsa bize aktarın. Bu işte sizlerin
gayreti önemli. Ne gerekiyorsa Bakanlık olarak önerilerinize açığız."

Salih Zeki
Murzioğlu
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomi Bakanlığı ve TOBB işbirliği
ile Ekonomi Bakanlığında düzenlenen
toplantıya Odamız Uluslararası İlişkiler
Uzmanı İlknur İnal katılım sağladı.

Toplantı üç gün sürdü

Üç gün süren programda Ekonomi
Bakanlığı Vizyonu, Mal ve Hizmet
İhracatına Sağlanan Destekler, Yatırım Teşvikleri, Serbest Bölgelerde
Sağlanan Avantajlar, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Vergi Resim
ve Harç İstisnası Uygulamaları, İthalat Politikaları ve Ürün Güvenliği ile
ilgili uygulamalar Ekonomi Bakanlığı
üst düzey yöneticileri tarafından
aktarıldı ve böylece, Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin Ekonomi
Bakanlığı destek programları ve uygulamaları konusunda bir “iletişim
noktası” görevini üstlenmesi ve bu
bilgilerin ülke genelinde yatırımcılarımız ve ihracatçılarımıza daha kolay
ulaştırılması amaçlandığı kaydedildi.

www.cerkezkoytso.org.tr
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ENGELLİLER İÇİN VERGİ
İNDİRİMİ

Halim EVİRGEN
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence
altına alınarak, Anayasamızın 61. Maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine
katkıda bulunmak,ekonomik yönden desteklenerek sosyal ve ekonomik hayata
katılımlarını kolaylaştırmak ve engelliler
ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet
eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi mevzuatında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
• Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen
engellilik indirimi uygulaması ile;
• Engelli ücretli,
• Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi
bulunan ücretli,
• Engelli serbest meslek erbabı,
• Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi
bulunan serbest meslek erbabı,
• Basit usulde vergilendirilen engelliler
gelir vergisi matrahının hesaplanmasında engellilik indiriminin yararlanabilmektedir.

Ayrıca ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler ile yurt içinden satın alma veya yurt
dışından ithal edilmek suretiyle engelliler
tarafından edinilen motorlu taşıtlar için
bazı şartlarla vergi avantajları sağlanmıştır.
Birinci Derece Engelli ; Çalışma gücünün
asgari % 80’ini kaybetmiş
İkinci Derece Engelli ; Çalışma gücünün
asgari % 60’ını kaybetmiş
Üçüncü Derece Engelli ; Çalışma gücünün
asgari % 40’ını kaybetmiş
Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek
çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık
kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır.
Önemli bir Konu; Kimler Engellilik İndiriminden yararlanabilir ?

Aşağıda Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indiriminden yararlanabilecekler
belirtilmiştir.
- Engelli Ücretli,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi
bulunan ücretli,
- Engelli serbest meslek erbabı,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi
bulunan serbest meslek erbabı,
- Basit usulde vergilendirilen engelliler
Bakmakla yükümlü kişinin tanımı;
a - ) Eşini
b -) 18 yaşını,lise ve dengi öğrenim veya

05/06/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki
Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık
ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, Yüksek öğrenim görmesi halimde 25 yaşını
doldurmamış ve evli olmayan çocukları
ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre
malul olduğu tespit edilen evli olmayan
çocuklarını,
C-) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen
kriterlere göre göre tespit edilen ana ve
babasını “ ifade eder.

Engellilik indirim tutarları
Birinci Derece Engelli

Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar

900 TL

İkinci Derece Engelli

Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar

470 TL

Üçüncü Derece Engelli

Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar

210 TL

www.cerkezkoytso.org.tr
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KURUMSAL

KURUMSAL
net üzerinden de online eğitim
alma imkanı sunmuş oluyoruz.
Konferans salonlarında canlı eğitimlerimize katılanların ve buna
zamanı olmayan üyelerimizin
uygun zamanında online eğitim
hizmeti alacak olması hem bizim
açımızdan hem üyemiz açısından
artı bir gelişmedir ve sevindiricidir.
Bu anlamda Trakya ABİGEM AKADEMİ ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Sayın Fatih
Yaldız kardeşimize gayretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Bu online eğitim hizmetinin de üyelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını
diliyorum.”

TSO’dan üyelerine
“ Çerkezköy
“Ücretsiz Online Eğitim” duyurusu
Çerkezköy TSO, üyelerine bir duyuru yayınladı. Duyuruda
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve personeline,
Trakya ABİGEM AKADEMİ tarafından ücretsiz online eğitim
hizmeti sunulduğu belirtildi.

Çerkezköy TSO, üyelerine bir duyuru yayınladı. Duyuruda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
üyelerine ve personeline Trakya
ABİGEM AKADEMİ tarafından ücretsiz online eğitim hizmeti sunulduğu belirtildi. Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı ve ABİGEM Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kozuva söz konusu eğitim
hizmeti için ABİGEM’e teşekkür
etti. Kozuva konuşmasında şunları kaydetti:

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Kozuva: “Üyelerimiz birinci
önceliğimiz”
“Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
olarak göreve geldiğimiz ilk gün-

den beri önce hızla, Odamızı hizmet verebilecek şekilde modernleştirdikten sonra üyelerimizin
mevcut durumlarını geliştirmesi,
piyasada tanınır bilinir olması için
de gerek üyelerimize gerek çalışanlarına dönük eğitimler başlattık. Alanında uzman ve tanınmış
insanlarımızı Çerkezköy’e davet
ederek üyelerimizi konferans salonumuzda ücretsiz eğitime davet
ettik. Her geçen gün bu eğitimlere
katılım artarak sürmekte eğitimlerimiz de devam etmektedir.
Şimdi Trakya ABİGEM AKADEMİ
ile üyelerimize ve birebir eğitime
katılma fırsatı olmayanlara inter-

Ücretsiz Online Eğitimi
Çerkezköy TSO’dan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
“Trakya ABİGEM AKADEMİ’nin
Online Eğitim Sitesi üyelerimizin
istifadesine sunulacak şekliyle
aktif durumdadır ve üyelerimiz
ile personellerinin ÜCRETSİZ ONLİNE EĞİTİM hizmetinden yararlanması; ayrıca kendileri için düşünülen memnuniyet anketine
katılabilmeleri mümkündür. Trakya
ABİGEM A.Ş. (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi ) Direktörü Fatih
Yaldız’ın verdiği bilgi çerçevesinde, üyelerimize “üye memnuniyet
anketi” doldurulması karşılığında
ise teşvik anlamında özel ABİGEM
AKADEMİ eğitim hizmeti sunulacağı bildirilmektedir. Bunun için
üyelerimizin web sitemize girerek
ABİGEM AKADEMİ için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu konuda Çerkezköy TSO Web sitemizde
POP-Up’ta linki mevcuttur.
Online Eğitim şifrenizi aldınız
mı?
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine gönderdiği MSM’te de
şu bilgilendirmede bulunmuştur:
“Kayıt işlemleri için üyelerimiz www.abigemakademi.com adresinden siteye girip “Hemen üye
olun” a tıklayıp ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI'nı seçerek
36593658 şifreyi girip sonrasında
açılan formda kendi bilgilerini girdikten sonra e-mail adreslerine
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gelecek olan kullanıcı adı ve parola
bilgileriyle sisteme giriş yapabileceklerdir.”

Trakya ABİGEM A.Ş. hakkında
Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Ticaret ve Sanayi
Odaları tarafından kurulan ve sayıları ülke genelinde 15 olan AB İş
Geliştirme Merkezlerinden biridir.
KOBİ'lere rekabetçiliği geliştirmek,
iş imkânları oluşturmak, yerel ve
ulusal ekonomiye katkıyı güçlendirmek için geniş kapsamlı bir iş
geliştirme hizmeti sağlamak amacıyla kurulan Trakya ABİGEM, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın
hizmet binası bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Trakya ABİGEM’in temel kuruluş
amacı, bölgedeki KOBİ’ler başta olmak üzere tüm Türkiye’deki
KOBİ’lerin rekabet seviyelerinin
ve uluslararası piyasalarda aktivitelerinin arttırılması olarak tanımlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde
Trakya ABİGEM, asıl olarak KOBİ’leri desteklemeye yönelik bir
kurum olmakla birlikte, yasal statü, sektör ve büyüklük gözetmeden tüm kurumlara ve işletmelere
hizmet sağlamaktadır.

Trakya

ABİGEM

Akademi

Üyelerimize

Online

Eğitim

İlk açılışı 05 Ocak 2009 tarihinde yapılan Trakya Avrupa Birliği
İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)
Mart 2011 tarihinde Anonim Şirket olmuştur. Ortaklarımız ilimizin
ve bölgemizin önde gelen kurum
ve kuruluşlarından oluşmaktadır.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ABİGEM’in iş ortakları arasında
olup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Trakya ABİGEM
A.Ş Yönetim Kurulu Üyesidir.

ABİGEM

Avrupa Birliği Türkiye
İş Geliştirme Merkezkleri Ağı
European Turkish
Business Centres Network
www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde mülkiyeti Çerkezköy
Belediyesi’ne ait arazide Veliköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
tarafından yaptırılacak olan 16 derslikli 4 atölyeli Veliköy OSB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temel atma töreni, Vali
Mehmet Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde
mülkiyeti Çerkezköy Belediyesi’ne ait
arazide Veliköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak olan 16
derslikli 4 atölyeli Veliköy OSB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temel atma
töreni, Vali Mehmet Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Meclis
Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan da
yer aldı.

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Katılım Yoğun oldu
Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine Tekirdağ
Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK
Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah
Öğe, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı
Volkan Torun, Veliköy OSB Müdür Ve-

kili Aret Marancıoğlu, Çerkezköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Gümüş, Çerkezköy OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet
Özdoğan, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Necmi Akman, Milli Eğitim Şube Müdürleri, 1911 Çerkezköyspor Başkanı Uğur Erem, okul
müdürleri, sanayiciler ve davetliler
katıldı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz de törene
katılanlar arasındaydı.

“

“ Anadolu Lisesi Temeli Törenle Atıldı

Veliköy OSB Mesleki ve Teknik

Törende konuşan Vali Ceylan, “2019
yılında tekli eğitime geçmek ve daha
kaliteli eğitim verebilmek adına yeni
bir adım atıyoruz. Okulumuzun eğitim
hayatına katılması ile hem kalifiye eleman yetiştirilecek hem de OSB’lerde
ihtiyaç duyulan ara eleman açığı kapanacak. Temel atma töreninin hayırlı
olmasını ve bir an önce okulumuzun
tamamlanarak eğitime kazandırılmasını temenni ediyor, bu hayırlı işe katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende
Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanımız
Süleyman
Kozuva ve Meclis
Başkanımız Hacı
Mehmet Erdoğan
da yer aldı

Konuşmaların ardından Çerkezköy
Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu.
Kurban kesilmesi ve duaların edilmesinin sonrasında Veliköy OSB Mesleki ve

Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’mızın okunmasının
ardından başlayan törende ilk
olarak Veliköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aret Marancıoğlu
bir konuşma yaptı.
Sonrasında Tekirdağ İl Milli Eğitim
Müdürü Ersan Ulusan ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
birer konuşma yaparak okulun
hayırlı olması temennisinde bulundular.
www.cerkezkoytso.org.tr
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KANADA'DA İŞ, YATIRIM,
YAŞAM, EĞİTİM FIRSATLARI

Bilimler Lisesini
“ Sosyal
Milli Eğitime devrettik
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
Ambardere’deki kampüs alanına yaptırılan ve kaba inşaatı ile
çatısı tamamlanan 24 derslik Sosyal Bilimler Lisesinin Milli
Eğitime teslim protokolü imzalandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından Ambardere’deki kampüs
alanına yaptırılan ve kaba inşaatı ile
çatısı tamamlanan 24 derslik Sosyal
Bilimler Lisesinin Milli Eğitime teslim
protokolü imzalandı.
Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda
düzenlenen protokol imza törenine
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami
Abban, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ile
birlikte; Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı
Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İsmail Akın, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Seymen,
Metin Taşdelen, Sinan Sifil, Mesut
Görgün, Çerkezköy TSO Meclis Üyesi Göksel Bozdağ ve Genel Sekreter
Hakan Gel katıldı.
Ekim
Kasım
Aralık

2017

Çatı ve kaba inşaat tamamlandı
Protokol öncesi bir konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Kaymakamı

Atilla Selami Abban “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yaptırılan 24 derslikli Sosyal Bilimler
Lisesi’nin kaba inşaatı ve çatısı yapıldı. Bugün onun teslim protokolünü
imzalıyoruz. Teknik heyet eksiksiz,
hatasız, protokole uygun bir şekilde
teslim edilebileceğini belgeledi” diye
konuştu.

Tamamlanma bütçesi geldi

Okulun tamamlanma projesinin bütçesinin geldiğini kaydeden Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan
da “okulun keşfi yapılacak. Çevre düzenlemesi ve spor tesis alanlarının
da dâhil olduğu tamamlama projesini ihale edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda Sosyal Bilimler Lisesini eğitim öğretime kazandıracağız” dedi.
Konuşmaların ardından protokol
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami
Abban, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva tarafından imza altına alındı.

Kanada’da iş yaşam eğitim fırsatları semineri Adem Garipoğlu’nun
sunumuyla Çerkezköy TSO konferans salonunda gerçekleşti.
Seminerde girişimci Adem Garipoğlu deneyimlerini anlattı.
Garipoğlu; ‘’Kanada’ya okumaya gidilmeli, kalmaya değil.
Acentelerin amacı sizler değil, paranız olacaktır’’ diyerek öğrencilere
tavsiyelerde bulundu

World 17 Kanada farkı
Adem Garipoğlu konuşmasında, yurt dışında okumak isteyen, mesleğini orada
icra etmek isteyen ve yatırımcı olmayı hedefleyen kimselere, Kanada’da gelişen ve
personel ihtiyacı olan iş kolları, hangi tür
yatırımların yapılmasının fırsat olduğu vb.
konularında bilgiler verdi.
World 17 Kanada hakkında da bilgilendirmede bulunan Garipoğlu aradaki farka
vurgu yaptı.

leri ülkeleri için kazanabilmek her zaman
kolay değildir, bu yüzden bazen ellerindeki
imkânlarla ve kendi bireyleriyle yetinmeğe
çalışırlar. Ama elinde olduğu ile yetinirler.

Ama artık durum böyle değil. Çünkü World 17 Kanada farkı var. Bu artık her iki tarafı birbiriyle buluşturuyor, birleştiriyor
sonuca ulaştırıyor.

İşverenler, işyerleri için en iyi çalışanları,
okullar prestijlerini yükseltebilecekleri en
iyi öğrencileri ve tatbiki ülkeler de kendilerine yarar sağlayabilecek, vergi verebilecek, genel anlamda ülkesine pozitif katkı
sağlayacak yeni bireyler arzu ederler.
Ama bunu bulmak bazen ülkenin kendi
içeresinde zordur, bu yüzden bu kimseler
için farklı ülkelere yönelirler. Bu tür insanları bulup ortaya çıkartmak veya o birey-

www.cerkezkoytso.org.tr
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KURUMSAL

ISO 9001:2015
Standart İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001:2015
SWOT Analizi ile ISO 9001:2015 Standardı Eğitimi

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Odamız personeline Eğitmen Dr. Yüksel Vardar tarafından
ISO 9001:2015 Standardı İç Tetkikçi Eğitimi verildi.

Odamız personeline Eğitmen Dr. Yüksel Vardar tarafından
Stratejik Plan çalışmalarımız kapsamında SWOT Analizi ile
ISO 9001:2015 Standardı Eğitimi verildi.

KURUMSAL

2018-2021
Stratejik Planı Dış Paydaş Toplantısı

2018-2021
Stratejik Planı Dış Paydaş Toplantısı
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Odamız 2018-2021 Stratejik Planı Dış Paydaş Toplantısı
Eğitmen Dr. Yüksel Vardar sunumuyla meclis salonumuzda
gerçekleşti.

Eğitmen Dr. Yüksel Vardar sunumuyla Odamız 20182021 Stratejik Planı İç Paydaş Toplantısı gerçekleşti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO, geleneksel
yılsonu yemeğinde bir araya geldi
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Soldan sağa: İsimler girilecek

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel yılsonu
yemeğinde bir araya geldi. 19 Aralık Salı günü saat 16:30’da
gerçekleştirilen 2017 yılının son meclis toplantısı sonrası,
saat 18:00’de de geleneksel yılsonu yemeği Çerkezköy Beyaz
Konak’ta bir araya gelindi.

Yemeğe Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Hacı Mehmet Erdoğan; Çerkezköy
TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı İsmail Akın; Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Sinan Sifil, Murat
Seymen ile Mesut Görgün; Çerkezköy
TSO Meclis Üyeleri; oda çalışanları ve
basın mensupları katıldı.

Soldan sağa: İsimler girilecek

Soldan sağa: Arzu Salan, Seçkin Bayraktar, Yasin Tuncel,
Erhan Akı.

Soldan sağa: İsimler girilecek

Soldan sağa: İsimler girilecek

Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman
Kozuva yemeğe
katılanlara teşekkür
etti ve yeni yılın
iş dünyasına,
bölgemize ve
ülkemize hayırlara
vesile olmasını diledi

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Soldan sağa: Talip Sivri www.cerkezkoytso.org.tr
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Davut Güloğlu’ndan odamıza ziyaret:

Ünlü Şarkıcı Davut Güloğlu Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’yı ziyaret etti.
Ziyarette Meclis Başkanımız H. Mehmet Erdoğan ile Meclis Üyemiz Kadir Uz da bulundu.

“

Odamızda İş Geliştirme ve Kayıp Önleme
Eğitimini Gerçekleştirdik
Odamızın düzenlediği İş geliştirme ve kayıp ödeme
konferansının konuşmacısı Lean Danışmanlık
eğitimcisi Seyit Ahmet Kaya idi. Kaya konferansın ana başlıklarını Kâr,
Sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılığı olarak üç ana başlık altında verdi.

Mehmet Kerman Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı
Süleyman Kozuva'yı
ziyaret etti:
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman Yönetim Kurulu
Başkanımız Süleyman Kozuva’yı
makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Kozuva’ya el emeği
İpsala tablosu hediye eden Belediye Başkanı konuk severliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Kaya bir işyerinin kar edebilmesi için
fiyata fazla müdahale edemediğini
ancak kar yapabilmek içinde kaliteden ödün vermemesi ve maliyetleri
düşürmesi gerektiği konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.
Müşteri memnuniyetine dikkat
Sürdürebilirliğinde çok önemli olduğunu belirten Seyit Ahmet Kaya, bir işyerinin hem işini hem de ürününü devamlı satabilmesi için müşteri odaklı
olması gerektiği gibi kaliteden de
ödün vermesinin de önemli olduğunu
kaydetti. Müşteri odaklı çalışmanın
ise ayrı bir önem arz etiğini de belirterek, “Bir malı devamlı sürdürebilir
satabilmek için müşteri beklentilerinin
belirlenmesi çok önemli ve her zaman
müşteri memnuniyeti dikkate alınmalıdır. Ürün müşteriye ulaşmadan önce
kontrol edilmeli. Ayrıca işletme maliyetleri düşürülmeli ve daha uygun
maliyetlerle müşteriye ulaştırılmalı.

Fiyat ve maliyetler sürdürülebilirlik
içinde olmalı ve çevresel, sosyal, ekonomik durumlarda göz önünde tutulmalıdır” dedi.

Müşteri beklentileri önemli
Müşteri odaklılığın önemli olduğuna
vurgu yapıldı. Eğitimci Seyit Ahmet
Kaya “Müşteri odaklılık, zaman ve maliyet kalite, kalite kavramı kişiye ve kuruma göre değişmektedir. Bu nedenle
bunlar da mutlaka göz önüne alınmalı.
En ucuz ve kaliteli olarak talebi karşılamalı. Müşteri termin sürecine bağlı
müşteri beklentileri alınmalı. Daha
hızlı, daha iyi ve daha ucuz ve sürekli
değişim, kalite kavramı ile kaliteli mal
ve hizmetler verilmelidir. Kalite kavramı bir mal veya hizmet üzerine binen
tüm harcamaların toplamı bu da işçilik, yer kirası, enerji maliyeti, taşıma
maliyeti, mühendislik maliyeti ve ham
madde maliyeti gibi” diye konuştu.

Seyit Ahmet Kaya
Lean Danışmanlık Eğitmeni

www.cerkezkoytso.org.tr
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İş Hayatı ve Sosyal Hayatta
Protokol ve Nezaket Kuralları

“

Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası Konferans
salonunda
gerçekleştirildi
ve 25 girişimcimiz
Girişimcilik
Sertifikası
almaya hak
kazandı.

“

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Çerkezköy TSO, 2017’nin son KOSGEB
“Girişimcilik Kursu” tamamlandı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” için İŞKUR ile 2017 yılı Şubat başında
imzaladığı protokol ile başlatılan on adet eğitimin sonuncusu
da geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” için İŞKUR ile 2017 yılı Şubat
başında imzaladığı protokol ile
başlatılan on adet eğitimin sonuncusu da gerçekleştirildi. Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan 2017 yılı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin” sonuncusu da 11-14
Aralık tarihleri arasında Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans
salonunda gerçekleştirildi ve 25 girişimcimiz Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı.

tem oluşturmak olduğuna da dikkat çekti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleriyle amaçlarının hem ülkemizde girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak; hem
planlı programlı ve ne istediğini
bilen kendi işini kurma başarısı ve
cesaretini elde edebilen özgüven
sahibi kimselerle güçlü bir ekosis-

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerini
başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alan girişimcilerimiz de KOSGEB
destekli olarak 50 bin liraya kadar
hibe alma şansını yakaladıkları gibi
yatırımlarını büyütmek ve geliştirmek için de iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 100 bin lira kadar daha
talepte bulunabiliyor.

KOSGEB destekli kredi alınıyor

KOSGEB Girişimcilik Eğitim programlarıyla girişimcilerimize iş kurma konusunda cesaret ve motivasyon ile birlikte teknik olarak da iş
kurma sürecini anlamaları ve kendilerinin bu süreçte alacağı rolün
ve sorumluluğun farkında olmasını
sağlanıyor. Bununla birlikte geleceğe dönük iş planı hazırlayabilecek
bilgi ve beceriyi kazandırılıyor.

Çerkezköy TSO’da “İş Hayatı ve Sosyal Hayatta Protokol ve Nezaket Kuralları” Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde Lean Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Serttaş işyeri sahipleri ve
yöneticilerine protokol kuralları, toplantı
ve yazışmalar hakkında bilgiler verdi.
Lean Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Serttaş
konuşmasında protokol kuralları hakkında örnekler verirken, iletişimde en önemli
unsurlardan biri olan yazılı iletişimin önemine dikkat çekti. Serttaş, yazılı iletişimde
başarılı olmak için gerekli şekilde ve gerekli içerik bakımından bazı kurallara uymak gerektiğini hatırlatarak, resmi yazılı
iletişimlerde bu kurallara uymanın ise bir
zorunluluk olduğunu vurguladı.

olma ümidini vurgulayabilir” dedi. Resmi
yazılarda daima bilgisayar kullanılmasının
isteyen Serttaş devletin üst makamına yazarken yalnızca unvan kullanın. Bir yakınlık
ya da mevki bakımından eşitlik olmadığı
takdirde devletin üst kademelerindeki kişilere yazılan mektupların özel kalem müdürlerine sunulması ve (elden göndermesi)
uygun olur. Elden gönderilen zarfların sağ
üst kenarına “elden takdim” ifadesi eklenmelidir. Başka bir ilden postaya veriliyorsa
aynı şekilde hazırlanan zarf daha büyük bir
başka zarfın içine konularak üzerine ayrıntılı adres yazılır. Elden gönderilen mektubun zarfı ise kapatılmalıdır” dedi
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“

Çerkezköy
TSO’da “İş
Hayatı ve Sosyal
Hayatta Protokol
ve Nezaket
Kuralları” Eğitimi
gerçekleştirildi.
Eğitimde Lean
Danışmanlık
San. ve Tic. Ltd.
Şti. Yönetim
Kurulu Başkanı
İbrahim Serttaş
işyeri sahipleri
ve yöneticilerine
protokol
kuralları, toplantı
ve yazışmalar
hakkında bilgiler
verdi.

“
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Yazılı iletişimde uygulanan protokol kuralları, resmi yazışmaların yanında mektupların ve zarfların yazımında da uygulandığını
belirten Serttaş özel mektupların mutlaka
el yazısı ile yazılması ve zarfa adresin de
aynı şekilde el yazısı ile yazılmasının protokol kuralı olduğuna işaret etti.
Sözlü ve yazılı iletişimlerde büyüklere başarı dilemenin protokol açısından yanlış olduğunu belirten Serttaş, ayrıca küçük büyüğe beraber çalışmaktan duyduğu ya da
duyacağı memnuniyeti belirtmez; emrinde
olmaktan onur duyduğunu, güvenine layık
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Bacak ağrısı

deyip geçmeyin !

Doç Dr. Mehmet
Güzeloğlu
Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı

Özel Optimed Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Mehmet
Güzeloğlu bacak ağrısı şikayeti ile gelen hastalara uyguladıkları perifer anjiyo
işlemini, hastalığın tanımını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Perifer Arter hastalığı
hakkında bilinmesi gerekenler..

Periferik arter hastalığı ( atar damar
hastalığı ) nedir, belirtileri neler, tedavi yöntemlerine dair bilmeniz gerekenleri sizin için hazırladık.

Periferik arter hastalığı
ne sıklıkta görülür ve risk
faktörleri nelerdir?

Periferik arter hastalığı (PAH) 50
yaş üzeri bireyler de % 13 oranında
görülmektedir. En önemli risk faktörleri sigara, diabet, hipertansiyon,
hiperlipidemidir.

Periferik arter hastalığının
belirtileri neler, tanısı nasıl
konur?

Ekim
Kasım
Aralık

2017

Tanı da ayak bileği / kol basınç indexinin (AKI) ölçülmesi önemlidir.
PAH tanısında AKI 'in 0,9 altında
olması ölçüt olarak alınmaktadır. Bu
şekilde tanısı konan hastaların yaklaşık dörtte birinde bacaklarda egzersizle artan fakat istrahatle düzelen ağrı ve huzursuzluk (intermittan
klodikasyon:IK) şikayeti görülmek-

tedir. Hastaların yarasın da ise her
hangi bir şikayet yoktur.
Periferik arter hastalığının klasik
ağrısı olan intermitan kladikasyon
bacakta en sık baldır bölgesinde
olmak üzere damar yıkanıklığının
seviyesine göre bacakta kalçadan
ayak tabanına kadar herhangi bir
bölgede olabilir. Bu bacak atardamar
hastalığının belirtileri toplardamar
hastalıkları, sinir basısı , diz arkasında bulunan kistlerin ve bacak eklem
hastalıklarının belirtileri ile karışabilir. Ayrıca tanıda detaylı bir öykü ve
fizik muayene sonrasında AKI ölçümü ve gerekirse arteriyel doppler
ultrasonografi sonrasında da arteriyel anjiografi yapılabilir.
Periferik arter hastalığının tedavisi
Tedavide öncelikle risk faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. Yani hastanın
varsa kolestrolu, şekeri ve yüksek
tansiyonu tedavi ile hasta için uygun
değerlere çekilmeli, sigara kullanıyorsa bırakması sağlanmalıdır. Aynı
zamanda bacak atardamar proble-

mi olan tüm hastalar bir gözlemci eşliğinde kontrollü egzersiz programına
alınmalıdır. Risk faktörleri azaltıla ya da
ortadan kaldırılan , ilaç tedavisi ve egzersiz programı uygulanan hastalarda
şikayetlerde azalma gözlenmezse konvasyonel olarak, tomografiyle veya MR
ile arteriyel anjiografi yapılır. Sonuca
göre endovaskuler ve bypass cerrahisi yöntemlerinden uygun olan şeçilir.
Günümüzde gelişen teknoloji ile çoğu
lezyonu ameliyatsız endovaskuler yöntemlerle tedavi şansına sahibiz.

bu gaydın içinden iyot bazlı bir kontrast
madde verilir, o kantrast madde damara ulaştığı anda anjiyografi cihazından
elde edilen x ışınları aracılığıyla damarın
görüntüsü oluşturulur.

Periferik Anjiyo işlemi nedir?

Periferik bir anjiyografi, pelvisinize,
bacaklara, dizlere, ayak bileklerine ve
daha az sıklıkla kollarına giren arterlerdeki daralmış veya bloke edilmiş tüm
kan damarlarını belirlemek için yapılan
bir testtir.

Periferik Anjiyo işlemi nasıl
yapılır?

Genelde kasık bölgesindeki atar damar anjiyografi işlemi için kullanılmakla
beraber el bileği hizasında ki atar damarda bu işlem için kullanılabilir. Seçilen atar damara bir iğne aracılığıyla
girildikten sonra, bu iğne içinden ilerletilen bir gaytla görüntülenmek istenilen hedef bölgeye ulaşılır, daha sonra
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