
Sayı:  1Ocak 2020 Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Yayınıdır Ücretsizdir

GÜCÜMÜZÜ 
SİZDEN ALIYORUZ

ÇERKEZKÖY TSO 2020’YE HAZIR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), 
Meclis üyeleri ve personelin katılımıyla Yalı Restoran’da 

düzenlenen yemekte 2019’a veda etti.

BÖLGENİN KATKISI BÜYÜK

Gerçekleştirilen yemekte bir açıklama yapan 
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Süleyman Kozuva “2019 yılı, bir toparlanma yılı 
oldu. Resmi veriler de ekonomide özlediğimiz 
günlere geri döndüğümüzü kanıtlar nitelikte. 

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray olarak üretim ve is-
tihdam oranlarımızla bu başarıda büyük katkımız 
olduğunu düşünüyor, 2020’de de bu oranın artaca-

ğına inanıyorum” dedi.

REKABET GÜCÜ ARTACAK
Kozuva konuşmasına şu sözlerle devam etti: 

“Birlik ve beraberliğimizi, vizyonu yüksek kadrola-
rımızın çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak 

görüyor; Odamızın 2020’de de üye odaklı hizmet 
anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini 
geliştirebilmeleri, dünyaya açılabilmeleri, rekabet 

güçlerini artırabilmeleri için tüm imkânlarıyla hiz-
met etmeyi sürdüreceğini belirtmek istiyorum.”

3. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, TOGG'un 

Türkiye'nin Otomobilinin 
tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması" ve Bilişim Vadisi 
Resmi Açılış Törenine katıldı.

GURUR DUYUYORUZ

Kozuva; “Biz de oto-
mobilimizin yollarda ola-
cağı günü heyecanla bekli-
yoruz. Siparişimizi verdik. 
Türkiye’nin otomobili va-
tanımıza, milletimize ha-
yırlı olsun” dedi.

9. Sayfada

HAYIRLI OLSUN

KADIN GİRİŞİMCİLER
ÇERKEZKÖY TSO’DA

TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Üyeleri, Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nda yapacakları toplantı öncesinde 
bölge kurum amirlerini ziyaret etti.

4. Sayfada

TOBB’DAN MECLİS
ÜYELERİNE SEMİNER
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-

sı (Çerkezköy TSO) Meclis Üyele-
ri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
(TOBB) düzenlenen Meclis Üyeleri Bilgilen-
dirme Seminerine katıldı.

5. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy 
TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurulu’na katıldı.

9. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy 
TSO) 4. Meslek Komitesi, Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı (Edirne TSO) ziyaret ederek 8. Meslek Ko-
mitesi ile kıyaslama çalışması gerçekleştirdi. 

6. Sayfada

İNŞAAT SEKTÖRÜ
KONUŞULDU

BAŞKAN KOZUVA 
TATSO GENEL 

KURULUNA 
KATILDI

GAZİANTEP ÇIKARMASI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8. 
Meslek Komitesi Üyeleri, Gaziantep Sanayi 
Odası'nı ziyaret ederek GSO 25. Meslek Ko-
mitesi ile kıyaslama çalışmasında bulundu.

7. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 
organizasyonunda Avukat Ahmet Rahman Metin’in anla-
tımlarıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Bilgilendirme Semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti.
SAKLAMA SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Konuşmacı Avukat Rahman Metin seminere “Bir veriyi işleyebil-
meniz için yaptığınız işlemin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru 
amaçlarla işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli 
olan süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.” dedi. 

9. Sayfada

ÇERKEZKÖY TSO'DA KVKK SEMİNERİ





Yalı Restoran’da düzenlenen 
yemekte bir açıklama yapan 
Çerkezköy TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Süleyman Kozuva şu 
sözleri dile getirdi: “Bugün itibariyle 
geride bıraktığımız 2019 yılı, ülke 
ekonomimizde geçirdiğimiz zorlu 
süreçten sonra bir toparlanma yılı 
oldu. Resmi veriler de ekonomide özl-
ediğimiz günlere geri döndüğümüzü 
ve yeniden hedeflenen büyüme 

rakamlarına doğru ilerlediğimizi 
kanıtlar nitelikte. Çerkezköy, Kapak-
lı ve Saray olarak üretim ve istihdam 
oranlarımızla bu başarıda büyük 
katkımız olduğunu düşünüyor, 
2020’de de bu oranın artacağına in-
anıyorum. Öte yandan Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yıl 
eğitimler, girişimcilik kursları, bilg-
ilendirme seminerleri, mesleki yeter-
lilik sınavları düzenlendik. İşletmeler 

İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme 
Projemiz, Çerkezköy Endüstriyel 
Fuarımız, İş Dünyası Ödül Tören-
imizle bugüne kadar yapılmayanı 
yaptık, başarımızla adımızı Türki-
ye’ye duyurduk.  Üyelerimiz ihracat 
yapsın, dünya onları tanısın diye yurt 
dışı iş gezileri düzenledik. Dış Ticar-
et İstihbarat Merkezimizle üyelerim-
izin ihracatta yeni adımlar atmasına 
destek olduk. Birlik ve beraberliğimi-
zi, vizyonu yüksek kadrolarımızın 
çalışma azmini en büyük sermayem-
iz olarak görüyor; Odamızın 2020’de 
de, üye odaklı hizmet anlayışı ile üye-
lerimizin kendilerini ve mesleklerini 
geliştirebilmeleri, dünyaya açılabil-

meleri, rekabet güçlerini artırabil-
meleri için tüm imkânlarıyla hizmet 
etmeyi sürdüreceğini belirtmek isti-
yorum.”

BAŞARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ
“Huzur ve refahı baki kılmak için 
çok çalışmaya ve üretime ihtiyacımız 
olduğunun bilincindeyiz. Bu niyeti 
gerçekleştirecek gereken azim ve gay-
rete sahip olduğumuzu ise çok iyi 
biliyoruz. İnşallah 2020’de de hem 
ülke hem de Oda olarak başarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.” ifade-
lerini kaydeden Kozuva “2020 yılının 
ülkemize, bölgemize ve tüm üyelerim-
ize sağlık, mutluluk ve huzur getirme-
sini temenni ediyorum” dedi.

ÇERKEZKÖY TSO 2019’A
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üye-

leri ve Oda personeli, basın mensuplarının da 
eşlik ettiği yıl sonu yemeğinde bir araya geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Erduğan’ı yeni görevi 
sebebiyle tebrik eden Çerkezköy 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva “Tekirdağımızın huzurlu 
havasını devam ettireceğinize inancımız 
tam. Yeni görevinizin hem ilimize hem 

de size hayırlı olmasını temenni ediyor, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olar-
ak vatandaşlarımızın yararına olacak 
her türlü çalışmada yanınızda olduğu-
muzu belirtmek istiyorum” sözlerini 
kaydetti. Ziyaret, günün anısına çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KOZUVA: “EMNİYETİMİZİN YANINDAYIZ”
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Süleyman Kozuva ve Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Seçkin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Er-
duğan’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

VEDA ETTİ

3



TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Üyeleri, Kasım ayı toplantı-
larını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-

sı (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 
Çerkezköy TSO ve Tekirdağ Odalarını temsil eden 
kadın girişimcilerin oluşturduğu Kurul, toplantı ön-
cesi bölge kurum amirlerini ziyaret etti. Çerkezköy 
Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kayma-
kamı Bülent Hamitoğlu, Saray Kaymakamı Adnan 
Tezcan, Çerkezköy Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Kar, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Eray Güner ve 
Saray Belediye Başkan Vekili Onur Aydınoğlu’nu 
ziyaret eden kadın girişimcilere Çerkezköy TSO Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan Arslan ve 

Mustafa Seçkin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Çetin, Metin Taşdelen ve Murat Narçın eşlik etti. 

KALKINMADA SÜREKLİLİK
KADINLARLA MÜMKÜN

Toplantı öncesi düzenlenen yemekte de Çerkez-
köy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 
ile bir araya gelen kadın girişimciler, yaptıkları ça-
lışmalar ve 2020 hedefleri hakkında Kozuva’ya bil-
gi verdi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Başkan 
Kozuva, “Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürüle-
bilir kalkınmanın sağlanabilmesi, nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif 
bir şekilde katılımı ile mümkün. Çerkezköy Ticaret 

ve Sanayi Odası olarak kadınlarımızın hayatımızın 
her alanında yer almasına büyük önem verdiğimizi; 
bölgemize yarar sağlayacak, kadınlarımızın hayatına 
dokunacak, onları cesaretlendirecek projelerinizde 
sizleri desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek 
istiyorum” sözlerini kaydetti. 

2020 HEDEFLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Ardından Çerkezköy TSO Meclis Salonunda ya-

pılan toplantıda bir araya gelen TOBB Tekirdağ Ka-
dın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, gö-
reve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmaları 
değerlendirirken 2020 hedefleri hakkında da fikir 
alışverişinde bulundu.

TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda yapacakları toplantı öncesinde bölge kurum amirlerini ziyaret etti.

KADIN GİRİŞİMCİLER

BİR ARAYA GELDİ

ÇERKEZKÖY TSO’DAN İŞ
GÖLGELEME ETKİNLİĞİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası personeli, İşletmeler İçin 
Avrupa Diyaloğunu Geliştirme 
Projesi kapsamında Drama Tica-
ret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Proje Uzmanı 
Mert Yüksek ve Oda İşleri Personeli Hüseyin Gü-

renç, Drama Ticaret ve Sanayi Odasıyla iş birliği içe-
risinde yürütülen İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu 
Geliştirme Projesinin İş Gölgeleme etkinliği çerçeve-
sinde, Drama TSO'nun işleyiş sistemini inceledi. İyi 
uygulamaları inceleyen Çerkezköy TSO Heyeti, kendi 
uygulamalarını da Drama TSO’ya aktararak iki Oda 
arasında fikir paylaşımı yapılmasına destek oldu. İş-
letmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi, 
önümüzdeki aylarda yeni etkinliklerle devam edecek.

ÇERKEZKÖY TSO’DA
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Çerkezköy TSO Meclis Üyelerinin katılım gösterdiği bilgilendirme 
seminerinde uzmanlar tarafından TOBB’un kurumsal yapısı, küre-

sel gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki güncel durumlar, finansal yö-
netim, devlet destekli alacak sigortası, TOBB tahkimi ve arabuluculuk, 
etkili yönetim becerileri, iş hayatında iletişim konuları gibi farklı içerik-
lerde seminer verildi. Etkinliğin sonunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve Meclis Üyeleri ile bir araya 
gelerek, sohbet etti. Hisarcıklıoğlu, Çerkezköy TSO Heyetinin sorun ve 
çözüm önerilerini dinleyerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

TOBB’DAN MECLİS ÜYELERİNE 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

OLDUKÇA FAYDALI GEÇİYOR

Konu hakkında bir açıklama yapan Kozuva, “TOBB’un düzenlediği bu seminerlerin Meclis Üyelerimiz açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Değerli uzmanların 
bizlerle bilgilerini paylaştığı, güncel gelişmelerden haberdar olup kendimizi yenilediğimiz bu tür etkinlikleri moral ve motivasyon açısından da önemsiyoruz” sözlerini kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclis 
Üyeleri,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 
düzenlenen Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine katıldı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’ya 

iade-i ziyarette bulundu. 
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu’na na-

zik ziyareti için teşekkür eden Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Kapaklı-
mızın sizinle birlikte atağa geçeceğine inanıyoruz. 
Bölgemizin gelişimi ve kalkınmasına büyük önem 
veriyoruz. Bu niyetle yola çıkan kurumlarımızın da 
yanında olmaktan gurur duyarız” sözlerini kaydetti.

KAYMAKAM
HAMİTOĞLU’NDAN

KOZUVA’YA
İADE-İ ZİYARET

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
koordinasyonunda düzenlenen ve 

ekmek üreticilerinin sorun, görüş ve öne-
rilerinin dile getirildiği çalıştay, Tekirdağ 
il ve ilçe ticaret ve sanayi odaları, Tekirdağ 
Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, Tekirdağ Tica-
ret İl Müdürlüğü, Tekirdağ Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir, Çorlu 
ve Çerkezköy Belediyesi temsilcilerine ev 
sahipliği yaptı.

Çalıştay sonucunda oluşturulan rapor, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üze-
re TOBB'a gönderilecek.

ÇALIŞTAY RAPORU
TOBB’A GİDECEK

Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası, bölge kamu 
kurum ve kuruluş temsilci-
lerinin yer aldığı ekmek ça-
lıştayına ev sahipliği yaptı.
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Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Metin Taşdelen, 4. Mes-

lek Komitesi Başkanı Seyfettin 
Belek, Başkan Yardımcısı 
Sinan Meral ve Komi-
te Üyesi Nurettin 
Eser, odalar arası 
kıyaslama ça-
lışması kapsa-
mında Edirne 
TSO’yu ziya-
ret ederek 8. 
Meslek Ko-
mitesi Baş-
kan Yardımcısı 
Osman Yıldız 
ve Komite Üyele-
ri Suat Bulut, Şenol 
Seyyar ve Seyit Ahmet 
Bulut’la görüştü. İnşaat ve in-
şaat yapı müteahhitliği alanlarında hiz-
met veren Komite Üyeleri, iki komitenin 
ulusal ve uluslararası ticareti geliştirme, 
basın ve yayın çalışmaları, üye memnu-

niyeti, proje geliştirme, iş planlama ve 
yönetim konularında kıyaslama çalışma-
sı gerçekleştirildi. 

BU TÜR ÇALIŞMALAR 
BİZLER İÇİN ÇOK 

DEĞERLİ
Kıyaslama çalış-

masında bir konuş-
ma yapan Çerkez-
köy TSO 4. Meslek 
Komitesi Başkanı 
Seyfettin Belek, 
“Ortak sorunlara 

çözüm önerileri 
getirilmesi ve her 

iki Komite tarafından 
yapılan iyi uygulama-

ların örnek alınarak kendi 
bölgelerimizde hayata geçiril-

mesi amacıyla bugün bir araya geldik. 
Bu tür çalışmaların, oldukça değerli 
olduğunu düşünüyoruz. Bugün en bü-
yük amacımız durgun bir dönemden 
geçen inşaat sektörünü canlandırma-

nın, mesleğini bu alanda icra eden 
üyelerimize nasıl daha faydalı olacağı-
mızın yollarını bulmak. Konukseverli-
ğiniz ve bizlerle paylaştığınız görüşle-
riniz için Odamız ve Komitemiz adına 

teşekkür ediyorum. Çerkezköy TSO 
olarak öncülük ettiğimiz Odalar arası 
kıyaslama çalışmalarının diğer Odala-
ra da örnek olduğunu görmek bizleri 
ayrıca mutlu etmekte. Hem mesleki 

hem de kurumsal manada fayda sağla-
yacak bu tür iş birliklerinin sürmesini 
diliyoruz” sözlerini kaydetti. Kıyasla-
ma çalışması sonunda karşılıklı hediye 
takdiminde bulunuldu.

4. MESLEK KOMİTESİ İNŞAAT
SEKTÖRÜNÜ KONUŞTU

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 4. Meslek 
Komitesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Edirne TSO) ziyaret 
ederek 8. Meslek Komitesi ile kıyaslama çalışması gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Konferans Salo-
nunda düzenlenen Kişisel Ve-

rilerin Korunması Kanunu Bil-
gilendirme Seminerinde 
konuşmacı olarak yer 
alan Avukat Rahman 
Metin seminere 
“Kişinin ırkı, et-
nik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mez-
hebi veya diğer 
inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf 
ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili  verileri  ile biyo-
metrik ve genetik verileri özel nitelikteki 

kişisel veri sınıfındadır” sözleriyle baş-
ladı. Avukat Metin, konuşmasının de-

vamında şu sözleri kaydetti: “Veri 
işleme işlemi belirli kurallar 

çerçevesinde yapılmalı. 
Bir veriyi işleyebilmeniz 

için yaptığınız işlemin 
hukuka ve dürüstlük 
kurallarına uygun 
olması, doğru ve 
gerektiğinde güncel 
olması, belirli, açık 

ve meşru amaçlarla 
işlenmesi, işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı 
ve ölçülü olması, ilgili mev-

zuatta öngörülen veya işlendikleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muha-
faza edilmesi gerekmektedir.”

AÇIK RIZA ALINMALI
“Veri sorumlusunun hukuki yüküm-

lülüğü, alenileştirme, fiili imkânsızlık, bir 
hakkın tesisi kullanılması veya korunma-
sı, sözleşmenin kurulması ya da ifası, ka-
nunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorum-
lusunun meşru menfaati gibi durumlarda 
kişisel veriler işlenebilir ancak bu 6 şartın 
olmaması halinde açık rıza alınması ge-
rekmektedir” sözlerini kaydeden Metin, 
seminerin devamında veri sorumluları-
nın yükümlülükleri, envanter hazırlama 
ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
(VERBİS) Kayıt Zorunluluğu hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Gerçekleşen se-
minere Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Metin Taşdelen ve Meclis Üyesi 
Ramazan Tahir Eke de katılım sağladı.

ÇERKEZKÖY TSO’DA KVKK KONUŞULDU
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 

Odası (Çerkezköy TSO) organizas-
yonunda Avukat Ahmet Rahman 
Metin’in anlatımlarıyla düzenle-
nen Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgilendirme Semineri 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı “Makina Metal Alüminyum 

Meslek Komiteleri ve Gaziantep Sana-
yi Odası “Her Çeşit Metal ve Döküm 
Ürünleri, Metal Eşya ve Kasa İmalatı, 
Komite Elektrik ve Elektronik Ürün-
ler, Aletler ve Teçhizatlar, Akü İmalatı, 
Aydınlatma Armatürleri, Metal, Ah-
şap, Plastik İşleme Makinaları İmalatı, 
Tekstil, Gıda, Plastik, Metal, İnşaat ve 
benzeri üretimler, Her Türlü Ürünlerin 

İmalatı İçin Makine ve Teçhizat İmalatı, 
Motorlu Taşıtlar ve Yan Sanayi Ürünleri 
İmalatı” Meslek Komiteleri ortak top-
lantıda bir araya geldi. Çerkezköy Tica-
ret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi 
Başkanı Sebahattin Önal, Başkan Yar-
dımcısı Sinan Sifil, Komite Üyeleri Mus-
tafa Töngüt, Yusuf Uyanık ve Bünyamin 
Fırat ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
İlknur İnal Er'in yer aldığı kıyaslama 
çalışmasında sektörler ve uygulamalar 

hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
GAZİANTEP BİR
SANAYİ KENTİ

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
(GSOMEM) yapılan toplantıda iki oda-
nın yaptığı projeler üzerinde değerlen-
dirmeler yapılarak yeni dönemde ortak 
neler yapılacağı konusunda fikir alışve-
rişinde bulunuldu. GSO-MEM’de yer 
alan atölyeleri de gezen komite üyelerine 
kentin üretim ve ihracatıyla ilgili bilgiler 
veren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar 
Küçükparmak, Gaziantep’in sanayi kenti 
olduğunu belirterek çok geniş yelpazede 
ürün üretildiğini söyledi.
ORTAK ÇALIŞMA YAPILMALI

Ev sahipliğinden dolayı GSO Yönetim 
Kurulu’na teşekkür eden Çerkezköy TSO 8. 
Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin Önal, 
Gaziantep’in üretim ve ihracat gücüyle ör-
nek bir şehir olduğunu belirterek, “GSO-

MEM’in kurulmasında emeği geçen her-
kesi tebrik ediyorum. Böylesi bir yer hem 
kalifiye eleman bulmak hem de istihdam 
etme açısından çok iyi düşünülmüş. İnşallah 

önümüzdeki dönemlerde iki odanın meslek 
komiteleri olarak güzel çalışmalara imza ata-
rız” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardın-
dan karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi 
Üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek GSO 
25. Meslek Komitesi ile kıyaslama çalışmasında bulundu.

8. MESLEK KOMİTESİNDEN 
GAZİANTEP ÇIKARMASI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu organizasyonunda ve Odanın ev sahipliğinde dü-
zenlenen Lavanta Yetiştiriciliği Semineri büyük ilgi gördü.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası konferans salo-

nunda düzenlenen semi-
ner, birçok konuşmacı-
nın yanı sıra lavanta 
yetiştiricilerini de 
ağırladı. Seminer-
de, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Trakya 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlü-
ğü'nden Yüksek Zi-
raat Mühendisi Merve 
Güzel ve Ziraat Mühendisi 

Önder Ayyıldız tarafından lavanta 
yetiştiriciliği hakkında bilin-

mesi gerekenler hazırla-
nan slaytlar eşliğinde 

aktarıldı.  Tarlada 
çöp diye bakılan la-
vantanın ufak bir 
demetinin market-
lerde 10 TL'ye sa-
tıldığını ifade eden 

Güzel, "Bu tamamen 
sizin hayal gücünüz 

ve ulaşabildiğiniz pazar 
ile alakalı. Japonya ve Al-

manya bir pazar örneği. Böyle yerlere 
ulaşmak sizin elinizde. Ya da 'yağını 
biri çıkarsın ben kolay yoldan ula-
şıp kullanayım' diyebilirsiniz. Çünkü 
biz biraz hazıra ve tek yıllık bitkilere 
alışmışız, Ekim'de dikeriz sonra hasat 
ederiz, para hızlı dönsün deriz. Ama 
lavanta çok hızlı dönüş yapacak bir 
bitki değil. 3 yıl yatırım yapıyorsu-
nuz, başka bir yerden gelirinizin ol-
ması lazım. Bunu unutmayın, 'ben bu 
sene lavanta diktim önümüzdeki yıla 
bankadan kredi çekeyim lavanta ile 
öderim' diye bir şey söz konusu değil. 

Lavanta uzun vadeli bir yatırım." şek-
linde konuştu.  

TECRÜBELERİNİ
AKTARDILAR

Programın deva-
mında LAVANDER 
Lavanta Tanıtım ve 
Araştırma Derne-
ği’nden Alin Kurt 
Özyurt derneğin 
çalışmalarından bah-
settiği konuşmasında 
ayrıca lavanta yetiştiri-

ciliği hakkında tecrübelerini paylaştı. 
Mea Danışmanlık’tan Bahar 

Öksüz Ekim ise lavanta 
yetiştiriciliğinde devlet 

desteklerinden söz 
etti. Ardından söz 
alan Saraylı kadın 
girişimci Ceyda 
Tülmen, lavanta ye-
tiştiriciliği üzerine 

tecrübelerini katı-
lımcılara aktarırken 

e-ticaret hakkında da 
bilgilendirmede bulundu.

LAVANTA SEMİNERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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Çerkezköy TSO Konferans Salonunda 
düzenlenen ve Seyyal Hacıbekiroğ-
lu’nun konuşmacı olarak katıldığı Top-
lantı ve Zaman Yönetimi eğitimi, hem iş 
hem de eğitim dünyasından katılımcı-
lara ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek 

Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sek-
reterlik Bölümü öğrencilerinin ilgi gös-
terdiği eğitime, Bölüm Başkanı Öğretim 
Görevlisi Gülten Vatansever Balcıoğlu 
da fikirleriyle katkıda bulundu. 

HER ŞEYİ 
ZAMANINDA YAPIN

Etkin toplantı ve zaman yöneti-
minin en büyük sırrının planlama, 
yazma ve sonuçlandırma olduğunu 
söyleyen Seyyal Hacıbekiroğlu “Ya-
şamdan beklentilerinizi, hedefleri-
nizi, sizi motive eden, size heyecan 
veren şeyleri yazın lütfen. Ve 3-6 
ayda bir gözden geçirin. Zamanında 
yapmadığınız her şey acil olur. Her 
şeyi zamanında yapmak sizi hafifle-
tir, başarıyı artırır. Bir gününüzü not 
edin, bunu bir hafta boyunca yapın. 
En çok neye zaman harcadığınızı 

görün. Zaman harcadığınız konular 
sizi hedeflerinize ulaştırmayı sağlıyor 
mu? Düşünün, gözden geçirin, revize 
edin” dedi. Pomodoro ve Önemli-A-
cil Matrisi tekniklerinden de bahse-
den Hacıbekiroğlu, katılımcılara aktif 
olarak gerçekleştirdikleri uğraşlarını 
da listeleyerek zaman kaybı yaşatan-
ları belirlemelerini önerdi. 

TOPLANTILARDA
 İŞ LİSTESİ KULLANIN
Verimli bir toplantı için hazırlık 

yapılması ve toplantının zamanın-
da başlamasının oldukça önemli 
olduğunu belirten Hacıbekiroğ-
lu “Toplantılarda gündeme bağlı 
kalınmalı, karar alınmalı, karar 
alınmayan gündemler bir sonraki 
toplantıya gündem yapılmalıdır. 
Ayrıca gereksiz sohbet, dikkat da-

ğıtacak davranış ve durumlar en-
gellenmeli, gündem dışı konulara 
izin verilmemeli. Toplantıda mut-
laka iş listesi kullanılmalı ve bu iş-

lere sorumlular atanmalı” dedi. 
SERTİFİKA VERİLDİ

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Çer-
kezköy TSO tarafından sertifika verildi.

ÇERKEZKÖY TSO’NUN EĞİTİMİNE
ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın (Çer-
kezköy TSO) Toplantı 

ve Zaman Yönetimi 
Eğitimi, Tekirdağ 

Namık Kemal 
Üniversitesi 

Çerkezköy Meslek 
Yüksek Okulu 

öğrencilerini ağırladı. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Süleyman Kozuva, Bashkortostan 
Cumhurbaşkanı Radiy Habirov'un 

katılımlarıyla başkent Ufa'da 
gerçekleştirilen Ufa İş Forumu'na 
iştirak etti. Kozuva, Bashkortos-
tan Cumhuriyeti temasları çerçe-
vesinde Sanayi ve Enerji Bakanı 

Alexander Sheldyaev ve Ufa 
TSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Vadim Utyashev ile 
görüştü. Gerçekleşen 

görüşmelerde karşılıklı plaket 
takdiminde bulunuldu.

UFA’DA ÇERKEZKÖY TSO RÜZGARI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Süleyman Kozuva, Bashkortostan Cumhuriye-
ti’nde gerçekleştirilen Ufa İş Forumuna katıldı.
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TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin ta-
nıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" 
ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 
sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de 
aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılı-
mıyla Gebze'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan  konuşmasına, "Bugün ülkemiz için 
tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının ger-
çeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz." 
diye başlayan Erdoğan, yıllardır Türkiye'nin kendi 
otomobilini üretmesi gerektiğini, montajcılıktan çok 
daha iyisine layık olunduğunu hep dile getirdiklerini 
aktardı. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomo-
billerde Türkiye'de en yüksek yerlilikte üretilen tek 
markanın Türkiye'nin Otomobili olacağını vurgula-
yan Erdoğan, "Geçenlerde televizyonlarda izlediniz 
mi, İstanbul'da şoförler odası açıklamasını yapıyor. 
'Biz 2020'nin sonuna kadar araç almayacağız, üre-

timi bekleyeceğiz, üretim yapıldığı andan itibaren 
kendi yerli otomobilimizi alacağız.' diyor. 2022 yı-
lında tüm Türkiye'de 
şarj altyapımız da 
hazır olacak. Tüm 
kurumlarımız bu alt 
yapı için hazırlıkla-
ra şimdiden başladı. 
Dolayısıyla bu oto-
mobil yerli ve milli-
dir. Ama yerlilikten 
ve millilikten anla-
mayanlar var. Onlar 
bizi hiç ilgilendir-
mez. Biz işimize ba-
kacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışma-
malı." diye konuştu.

EZBER BOZMAK İÇİN BURADAYIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 

TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada-
ki konuşmasında, Türkiye'yi yarım asırlık hayaline 
kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, 
"2017'de TOBB Genel Kurulu'nda, Sayın Cumhur-
başkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim 
üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık ve baba-
yiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler 
olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın 
bir evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran 

Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." ifadeleri-
ni kullandı. 4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan 

sanayisiyle 20 bin 
ilave istihdam sağla-
yacaklarını belirte-
rek, "Rakamlar bü-
yük çünkü hedefimiz 
büyük. Allah'ın izni, 
milletimizin inancı, 
Cumhurbaşkanımı-
zın da liderliğinde 
ve destekleriyle, biz 
bu işi başaracağız. 
2020'de en önemli 
küresel markaları-

mızdan biri olacak, marka lansmanımızı gerçekleş-
tireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını 
yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan 
çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama 
bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bo-
zacağız." dedi.

VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE
HAYIRLI OLSUN

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sü-
leyman Kozuva yaptığı açıklamada yerli otomobile 
sonuna kadar destek olacaklarını ifade ederek; “Yer-
li otomobil siparişimizi verdik. 2022 yılında yollara 
çıkacak yerli otomobilimiz vatanımıza, milletimize 

hayırlı olsun” dedi. Süleyman Kozuva, yerli otomobil 
siparişini verdiğini açıkladı. Yerli otomobile sonuna 
kadar destek olacaklarını ifade eden Kozuva; “Türki-
ye’nin ilk yerli otomobilinin üretilmesine katkı sağ-
layan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcık-
lıoğlu başta olmak üzere, üretimde katkı sağlayan 
mühendislerimize teşekkür ederiz. Biz de otomobi-
limizin yollarda olacağı günü heyecanla bekliyoruz. 
Siparişimizi verdik. Türkiye’nin otomobili vatanımı-
za, milletimize hayırlı olsun” dedi.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, TOGG'un 
Türkiye'nin Otomobi-
li'nin tanıtıldığı "Yenili-
ğe Yolculuk Buluşması" 
ve Bilişim Vadisi Resmi 
Açılış Törenine katıldı.

İKRAM BİZDEN
TATMAK SİZDEN

Güveniş Caddesi No: 42/A (Fevzipaşa İlkokulu 
Karşısı) Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Özel Günlerde Toplu Sipariş Alınır
0 282 726 10 30

Çerkezköy Etli Ekmeğin Böylesini Yemedi!
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin Büyü-
kelçisi Ali Kemal Aydın, Türk-Al-
man Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Rolf König ve Eski Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu Başkan Yardımcı-
sı Günter Verheugen’in teşrifleriyle 

gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan 
seçimle TATSO’nun yeni yönetimi 
de belirlendi. Konu hakkında bir 
açıklama yapan Çerkezköy TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva “Türk-Alman dostluğunun 
tarihsel bir geçmişi var. Almanya, 
Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı 

ve Türkiye’deki en önemli yatırım-
cılardan biri. Almanya’da faaliyet 
gösteren Türk işletmelerinin sayısı 
80 bin civarında ve bu işletmeler, 
52 milyar Dolar’dan fazla ciro ya-
ratmakta ve yaklaşık 500 bin kişi-
ye istihdam imkânı sağlamaktadır. 
Tüm bunların yanında Türkiye’de 

Almanya'nın yatırımı 10 milyar 
Euro dolaylarında. Almanya'nın 
dış yatırımının 700 milyar Euro 
olduğunu düşünürsek daha alaca-
ğımız çok mesafe olduğunu da gör-
müş oluyoruz. İki ülkenin çabaları-
nın da bu yönde olacağını temenni 
ediyorum” sözlerini kaydetti.

BAŞKAN KOZUVA TATSO GENEL KURULUNA KATILDI Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası (Çerkezköy TSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, Berlin’de gerçekleş-
tirilen Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası (TATSO) 14. 
Genel Kurulu’na katıldı.

Çerkezköy Şube :  
Atatürk Cad. No:63 

0 (282) 725 0 900 - 725 0 953

Çorlu Şube :
Omurtak Cad. Kemalettin Mh. No:168/B 

(İş Bankası yanı)  0 (282) 651 5 651 Çorlu 

Çerkezköy Adliye Şubesi: 
Fatih mahallesi Malkoçoğlu Cad. No:62/B

Kapaklı Şube :
İsmetpaşa Mah. Organize Emlak Konutları
Danış Center No: 7-8  - 0 (282) 717 4 722

Nefis Türk ve Dünya Yemeklerinin, Kışkırtan Pasta ve Tatlıların,

İçinizi ısıtacak çay ve kahvelerin, ferahlatan aromaların hepsini

Pera Villa Farkıyla Tadacaksınız....

2020'n�nnYen�n ezzetler�
Şefin Special Tavuk

Pera Beğendili Tavuk
Barbekü Soslu Tavuk

Buffalo Soslu Tavuk
Kekikli Tavuk Sote

Cheddar Soslu Tavuk

0 530 475 59 01

WhatsApp Sipariş Hattı
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2020

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK HİZMETLERİ 

ÇATI YAĞMUR DERELERİ TEMİZLİK VE İZOLASYONU

AÇIK ALAN VE ÇEVRE BAKIM HİZMETLERİ

ALT TAŞERON YÖNETİMİ

PROFESYONEL İŞ MERKEZİ APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ

ŞİRKET ORGANİZASYONLARI

www.marmarasosyalhzmetler.com

blg@marmarasosyalhzmetler.com

Değişim bir adımla başlar.

0542 516 49 31 

0282 717 50 07


