
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır

ijital Trakya Projesi, 
Trakya Kalkınma Ajan-
sı, Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın da 
içinde bulunduğu Trak-
ya bölgesindeki 26 Oda 

ve Borsa’nın ortağı olduğu Trakya 
ABİGEM A.Ş. aracılığı ile KOBİ’lere 
dijitalleşme yolunda ihtiyaç duy-
dukları destekleri sağlıyor.

Dijitalleşen işletmelerin sınırları-
nı aşarak dünyanın dört bir yanı-
na satış yapabilmelerine olanak 
sağlamak amacıyla e-ticaret ve 
e-ihracat alt yapısı ve dijital plat-

form üyeliğini bir yıl ücretsiz ola-
rak KOBİ’lerin hizmetine veriyor.

Dijital Trakya Projesi kapsamın-
da her firma ve girişimciler kendi 
alan adı altında online dünyada 
varlığını göstererek ürün ve hiz-
metlerinin pazarlama ve satışını 
gerçekleştirebildiği gibi, Trakya’ya 
özel kurulan dijital platformun da 
üyesi olacaklar. Bu sayede günü-
müz pazaryerlerine alternatif 
kendi bölgelerinin platformunda 
avantajlı maliyetlerle ürün ve hiz-
metlerini tüketicilere ulaştırabile-
cekler. n
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DİJİTAL TRAKYA
KAPILARINI AÇIYOR

Yazının devamı sayfa 2’de

ÇERKEZKÖY TSO’DAN YENİ 
ÜYELERE ORYANTASYON

ÇERKEZKÖY TSO DTİM HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, TSE tarafından gerçekleştirilen 
“ISO 9001:2015 Belge 
Yenileme” denetimi-
ni başarı ile tamam-
ladı.

Denetim, 1-2 Hazi-
ran’da Baş Denetçi 
Osman Levent De-

mirci tarafından zoom üzerin-
den gerçekleştirildi. n

ÇTSO TSE BELGE
YENİLEME DENETİMİNİ

BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Trakya’da Dijitalleşme Hareketi Başladı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi 
(DTİM) Uzmanı İlknur İnal Er, Veli-
köy OSB bölgesinde bulunan ve Oda 

üyesi olan Banyolin Halı firma yet-
kilisi Barış Salman ve Rusya Bölge-
si İhracat Sorumlusu Fatih Kılıç ile 
firmanın hedef pazar ve hedef müş-

teri çalışmaları için DTİM 
Danışma Toplantısı dü-
zenledi. n

erkezköy Ticaret ve Sana-
yi Odası, pandemi süre-
cinde yeni üyeleri için on-
line olarak oryantasyon 
eğitimi gerçekleştiriyor. 

Oda hizmet çeşitliliğini ve personeli-
ni tanımaya imkan sağlayan eğitim, 
her ay düzenli olarak yapılıyor.

ÇTSO Eğitim ve Kalite Sistem Yö-
neticisi Asude Çelen’in sunumu 
ile gerçekleşen eğitime, Uluslara-
rası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal Er 
ve Kurumsal İletişim Uzmanı Na-
gehan Beyhan da katılım sağlaya-
rak yeni üyelerin sorularını yanıt-
lıyor. n
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DİJİTAL TRAKYA KAPILARINI AÇIYOR
Trakya’da Dijitalleşme Hareketi Başladı

ijital Trakya Pro-
jesi, Trakya Kal-
kınma Ajansı, 
Çerkezköy Tica-
ret ve Sanayi O-
dası’nın da içinde 
bulunduğu Trak-

ya bölgesindeki 26 Oda ve Bor-
sa’nın ortağı olduğu Trakya A-
BİGEM A.Ş. aracılığı ile KOBİ’lere 
dijitalleşme yolunda ihtiyaç 
duydukları destekleri sağlıyor.

Dijitalleşen işletmelerin sınır-
larını aşarak dünyanın dört bir 
yanına satış yapabilmelerine 
olanak sağlamak amacıyla e-ti-
caret ve e-ihracat alt yapısı ve 
dijital platform üyeliğini bir yıl 
ücretsiz olarak KOBİ’lerin hiz-
metine veriyor.

Dijital Trakya Projesi kapsa-
mında her firma ve girişimciler 
kendi alan adı altında online 
dünyada varlığını göstererek 
ürün ve hizmetlerinin pazarla-
ma ve satışını gerçekleştirebil-
diği gibi, Trakya’ya özel kuru-
lan dijital platformun da üyesi 
olacaklar. Bu sayede günümüz 
pazaryerlerine alternatif ken-
di bölgelerinin platformunda 
avantajlı maliyetlerle ürün ve 
hizmetlerini tüketicilere ulaştı-
rabilecekler.

Dijital Trakya Projesi, 7/24 çalı-
şan teknoloji desteği ile Trakya 
bölgemizin dijital dönüşümüne 
öncülük etmesiyle, ülkemiz giri-
şimcilerinin küresel arenada re-
kabet gücünü arttırarak ulusla-
rarası ticaretimize güç katmayı 
hedefliyor.

DİJİTAL TRAKYA PROJESİ 
İLE 1000 KOBİ’MİZİ 

DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva; Trakya'daki 
KOBİ'lerimiz bir yıl boyunca pek 
çok başlık altındaki destekler-
den ücretsiz yaralanacaklar.
Bu desteklerden bazıları;

n E-ticaret ve e-ihracat yapma-
nıza olanak sağlayacak, kendi 
alan adınız altında çalışan B2B 
ve B2C özelliklere hâkim, yeni 
nesil alt yapı,
n Kendi sitenizden satışını yap-
makta olduğunuz ürünlerin tek 
bir platform üzerinden yerli ve 
yabancı müşterilere satış imkânı
n Destek kapsamı boyunca 
farklı konularda eğitimler ve 
yeni iş planınızda yanınızda ola-
cak stratejik planlama desteği

n E-ticaret’e yeni başlayan KO-
Bİ’lere yönelik eğitimler
n Yurt içi ve yurt dışı kargo sü-
reçleri ile ilgili eğitimler
n Dijital Pazarlama
n Sosyal Medya
n E-ihracat
n Ödeme Sistemleri

n Firmaların ve girişimcile-
rin ticari faaliyetlerinde ihtiyaç 
duydukları ek hizmetler konu-
sunda, kargo, lojistik ve ödeme 
sistemleri gibi, projeni toplu 
yaptığı anlaşmalardan fayda-
lanarak avantajlı maliyetler ile 
maksimum getiri imkânı.

Tamamen milli ve yerli kay-
naklarla geliştirilen, Dijital 
Trakya Projesi ile KOBİ’ler, böl-
gesel ve/veya sektörel bir pa-
zaryeri mantığında fakat kendi 
marka veya alan adlarında ti-
caret yapabilecekler. Çoklu dil 
desteği sayesinde ürün ve hiz-
metleri farklı ülkeler ve farklı 
para birimleri ile satışa açarak, 
e-ihracatın sınırsız dünyasın-
da satışlarını arttırma imkânı-
na sahip olacaklar.

Hiçbir kodlama veya yazılım bil-
gisi gerektirmeden, işletmeleri-
miz kendi online satış platform-
larını hayata geçirerek, Dijital 
Trakya Projesinin sağladığı güç 
birliği platformu ile dijitalleş-
mede fark yaratacaklar. Bu güç 
birliği milli hedeflerimiz için çok 
önemli bir kaynaktır.

Dijital Trakya Projesi kapsa-
mında 1000 KOBİ'mizi dijital-
leştirerek online itibarlarının 
yükselmesine ve gelirlerinin 
maksimum seviyeye çıkmasına 
olanak sağlıyoruz, dedi.

Trakya dijital dönüşüm hareke-
tinde yerinizi almak için www.
dijitaltrakya.com adresinden bil-
gi alabilir ve hemen başvuruda 
bulunabilirsiniz. n

D

erkezköy Ticaret ve Sana-
yi Odası, Somali’li Yüksek 
Lisans öğrencilerini ağır-
ladı.

Uluslararası Öğrenci Der-
nekleri Federasyonu (UDEF) Genel 
Başkanı Mehmet Ali Bolat, Tekirdağ 
İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Tekir-
dağ Uluslararası Öğrenci Derneği 
(TUDER) Dernek Başkanı Şükrü Ak-

türk ve Tekirdağ Namık Kemal Üni-
versitesi Somali’li Yüksek Lisans 
öğrencileri ile Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Arslan ve ÇTSO Genel 
Sekreteri Hakan Gel'in ev sahipliğinde 
gerçekleşen ziyarette Oda ile bölge 
sanayisi ve ticareti hakkında bilgilen-
dirmeler yapıldı. n

Çerkezköy TSO’dan Bölge Sanayisi ve 
Ticareti Hakkında Bilgilendirme

erkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Haziran ayı Meclis 
Toplantısını, Meclis Başka-
nı Hacı Mehmet Erdoğan 
yönetiminde dijital plat-
formda gerçekleştirdi. On-

line olarak gerçekleşen TSO Meclis top-
lantısında 2021 yılı Mayıs ayı gelir gider 
bütçe izleme raporu ve mizanı görüşü-
lerek ibra edildi.

Çerkezköy TSO Meclis Toplantısında 
ayrıca, pandemi sebebi ile 2020 yılında 
online olarak yapılan Çerkezköy En-
düstriyel Fuarı’nın (ÇEF) 2021 yılı içe-
risinde fiziksel olarak gerçekleşmesi-
ne karar verildi. Toplantının bir diğer 

gündem maddesi olan, Çerkezköy TSO,  
Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsil-
cilerinin görüş ortaklığı çerçevesinde 
alınan karara uygun olarak  ekmek gra-
majı 210 gramdan 230 grama çıkartıla-
rak azami fiyatı 2 TL. olarak belirlendi. 
Toplantının son gündem maddesi ise; 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
üye sayısındaki artışla birlikte 12 olan 
Meslek Grubu sayısının 15’e çıkarılması 
oldu.

Gündem maddelerinin Meclis Üyeleri 
tarafından kabul edilmesi sonrasında 
toplantı dilek ve temenniler ile sona 
erdi. n

ÇERKEZKÖY TSO HAZİRAN AYI
MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ç Ç
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ÇERKEZKÖY TSO ÜYELERİNE
İNDİRİMLİ ELEKTRİK DESTEĞİ

Çerkezköy TSO tarafından 
7. Meslek Grubu’nda faaliyet 
gösteren “Plastik Sektörüne” 

yönelik sektör toplantısı 
gerçekleşti.

ÇERKEZKÖY 

TSO’DAN ONLİNE SEKTÖR TOPLANTISI

nline olarak ya-
pılan toplantıda 
sektör sorunları 
olarak;  Ham-
madde de itha-
lata bağımlılık, 
katma değer sağ-

lamayan geleneksel üretim mo-
deli, yüksek enerji maliyetleri, 
sektöre yönelik spesifik devlet 
desteği olmayışı, nitelikli ara e-
leman sıkıntısı ve ihracat birim 
fiyatlarının düşük olması ele 
alınırken çözüm önerilerinde 
ise; Yerli üreticinin hammadde 
ithalatına vergi konmasının 

yerine üretim ve yatırım ma-
liyetlerini en aza indirgeyecek 
teşviklerin verilmesi, sektörde 
katma değer sağlamayan ge-
leneksel üretim modeli yerine 
ileri üretim tekniklerinin kul-
lanıldığı yöntemlerin benim-
senmesi, AR-GE ve ÜR-GE çalış-
malarının artırılması, ihracatta 
pazar çeşitliliği yaratabilmeye 
dönük çalışmalar yapılması, 
yüksek katma değerli ürüne ge-
çiş için eğitime daha fazla önem 
verilmesi, nitelikli personel ye-
tiştirilmesi gerekliliği hakkında 
konuşuldu. n

O

erkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ile Coorbiz fir-
ması arasında 
firmaların in-
dirimli elektrik 
hizmetlerinden 

uygun bir şekilde yararlanma-
sını sağlayan protokol imza-
landı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Coorbiz arasında fir-
maların indirimli elektrik hiz-
metlerinden uygun koşullarda 
yararlanabilmelerini sağlayan 
bir protokol imzalandı. Çer-
kezköy TSO’da gerçekleştiri-
len imza törenine, Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Coorbiz yö-
netim ekibi katıldı. Protokol 
ile Çerkezköy TSO üyesi olan 

5.000’i aşkın firmanın indirim-
li elektrik ürününden yarar-
lanması hedefleniyor.

Çerkezköy TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva 
protokol imza töreninde “Fir-
malarımızın en büyük mali-
yet kalemlerinden birisi olan 
elektrik ürünü için Coorbiz ile 
verimli bir iş birliğine imza at-
tık. Kendilerine teşekkür edi-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Protokolün imza töreninde Co-
orbiz Genel Müdürü Koray Ak-
han ise “Coorbiz’in iş ortakla-
rının ürün ve hizmetlerinden 
tüm Çerkezköy TSO firmala-
rının da faydalanabilmesi bi-
rinci önceliğimiz. Bunun için 
Çerkezköy bölge ekibimiz ile 
elimizden gelen desteği göste-
receğiz” dedi. n

Ç
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erkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, 
İstanbul Sanayi 
Odası tarafından 

açıklanan Türkiye’nin İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu liste-
sinde yer alan Çerkezköy TSO 
üyesi 26 firmayı kutladı. Kozu-
va, yapmış olduğu açıklama-
da “Odamızın faaliyet alanları 
kapsamında olan 26 firmamız, 
İstanbul Sanayi Odası tarafın-
dan üretimden satışlara, satış 
hasılatına, brüt katma değere, 
öz sermayeye, net aktifler tu-
tarına, dönem karı tutarına, 
ihracat tutarına ve ücretle çalı-
şanlar ortalamasına göre belir-
lenen Türkiye’nin İlk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesi içinde 
önemli sıralarda yer almıştır. 
Üye firmalarımızın gerçekleş-
tirmiş olduğu bu başarı, tüm 
dünyada hala devam etmekte 
olan salgın sürecinin, özellikle 
de ekonomiye etkilerine bak-
tığımızda ülkemiz ve bölgemiz 
için büyük önem sağlıyor” dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK 
KATKI SAĞLIYORLAR

Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kozuva, açık-
lamasına şu sözlerle devam 
etti: “Tüm bu kuruluşları-
mız istihdamları, üretimle-
ri ve ihracattaki paylarıyla 
bölgemiz ve ülkemiz adına 
ekonomiye büyük katkılar 
sağlıyorlar. Bunlar dışında 
geliştirmiş oldukları ürün 
ve hizmetlerle Global pa-
zarda ülkemizin bilinirli-
ğini arttırıyorlar. Bölgemiz 
firmalarını her yıl açıklan-
makta olan ilk 500 Sanayi 
Kuruluşu Araştırması’nda 
görmek bizler için büyük 
gurur kaynağı. Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak bu önemli listeye 
girmeyi başaran firmaları-
mızı tebrik eder, sağlamış 
oldukları başarıyı sürdü-
rebilmeleri ve bölgemize 
sağlayacakları yeni katkılar 
için desteklerimize devam 
edeceğimizi belirtmek iste-
rim” dedi. n

ÇERKEZKÖY TSO’DAN
İLK 500’DE 26 FİRMA

ÇERKEZKÖY TSO’DAN İSO İKİNCİ 500’DE 27 FİRMA

erkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozu-
va açıklamasında, 
“Türkiye’nin İkinci 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 
Araştırması’nda listeye girme ba-
şarısını elde eden, üreterek ülke-
miz ve şehrimiz adına büyük kat-
kılar sağlayan, dünya ile rekabet 
eden sanayicilerimizi, yöneticileri-
ni ve çalışanlarını canı-ı gönülden 
kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyorum. Normalleşme süreci ile 
birlikte iyileşen koşullarla gücü-
müzü artırarak firma sayımızı ço-
ğaltıp sıralamayı daha da yukarı 
çekeceğimizi düşünüyorum.” dedi.

BİZLER İÇİN BÜYÜK 
GURUR KAYNAĞI

Üretimden satışlara, satış ha-
sılatına, brüt katma değere, 
öz sermayeye, net aktifler tu-
tarına, dönem karı tutarına, 
ihracat tutarına ve ücretle ça-
lışanlar ortalamasına göre be-
lirlenen listede yer alan böl-
gemiz firmalarının göstermiş 
olduğu bu başarıyı her yıl tek-
rar tekrar yaşıyor olmak bizler 
için büyük bir gurur kaynağı. 
Bu süreçte sanayimizin güç-
lenmesi ve daha çok firmamı-
zın listede yer alması adına eli-
mizden gelen desteği vermeye 
devam edeceğiz. n

Çerkezköy TSO’dan 27 firma İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye'nin 

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 
Araştırması” sonuçlarında listede yerini aldı.

Ç

Ç

500 Büyük Kuruluş 
2020

Sıra No

500 Büyük Kuruluş 
2019

Sıra No
Kuruluşlar

7 6 Arçelik A. Ş.

17 20 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A. Ş.

137 151 Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A. Ş.

140 158 Deva Holding A. Ş.

141 127 Akçansa Çimento San. ve Tic. A. Ş.

151 160 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. (SAREKS AMBALAJ)

157 174 Öznur Kablo San. ve Tic. A. Ş.

239 242 Nobel İlaç San. ve Tic. A. Ş. (ULKAR KİMYA)

248 266 Altek Döküm Hadde Mamülleri San. ve Tic. A. Ş.

250 221 Hema Endüstri A. Ş.

254 296 Jotun Boya San. ve Tic. A. Ş.

264 330 ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A. Ş.

276 287 Sarbak Metal Tic. ve San. A. Ş.

280 319 Saray Döküm ve Madeni Aksam San. ve Turizm. A. Ş.

290 281 Dinarsu İmalat ve Ticaret T. A. Ş.

303 245 Farplas Otomotiv A. Ş. (FAREL)

355 384 Üniteks Tekstil ve Tic. A. Ş.

364 292 Umur Basım San. ve Tic. A. Ş.

390 - World Medicine İlaç San. ve Tic. A. Ş.

402 452 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A. Ş.

415 407 Özer Metal Sanayi A. Ş.

426 - Yorglass Cam San. ve Tic. A. Ş.

429 446 Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A. Ş.

448 425 Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A. Ş.

489 432 George Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. ve Tic. A. Ş.

495 - -

İkinci 500 Büyük 
Kuruluş 2020

Sıra No

İkinci 500 Büyük 
Kuruluş 2019

Sıra No
Kuruluşlar

8 70 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A. Ş.

21 - Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş.

119 129 Argon Kimya San. ve Tic. A. Ş.

127 + Hattat Traktör San. ve Tic. A. Ş.

139 95 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A. Ş.

144 92 Schott Orim Cam San. ve Tic. A. Ş.

199 267 Bony Tekstil  İşletmeleri San. ve Tic. A. Ş.

212 66 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A. Ş.

242 260 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A. Ş.

255 147 Contitech Lastik San. ve Tic. A. Ş.

277 264 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A. Ş.

279 324 Elba Bant San. ve Tic. A. Ş.

297 411 Hema Otomotiv Sistemleri A. Ş.

304 355 Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A. Ş.

306 + Formül Plastik ve Metal Sanayi A. Ş.

337 - ATT Tekstil San. ve Tic. A. Ş.

343 356 Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A. Ş.

355 14 Yünsa Yünlü San. ve Tic. A. Ş.

361 194 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A. Ş.

380 + Provel Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.

399 135 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A. Ş.

410 4 Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A. Ş.

427 211 Tübaş Tekstil Ürünleri Boyama San. ve Tic. A. Ş.

446 488 Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamülleri ve Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

464 468 Akripol Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

472 379 Türk Ytong Sanayi A. Ş.

483 470 İlke Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.
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KOZUVA: 15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN
DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR!

e r k e z k ö y 
Ticaret ve 
Sanayi Oda-
sı Yönetim 
Kurulu Baş-

kanı Süleyman Ko-
zuva 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nün 5. yılı için 
bir mesaj yayınladı. 
Kozuva mesajında: 
“15 Temmuz, milleti-
mizin demokrasi için 
sokaklara döküldüğü, 

canı pahasına bu mü-
cadeleye sahip çıktığı 
kimsenin hafızasın-
dan silemeyeceği ve 
nice şehitler verdiği 
bir kahramanlık des-
tanıdır.” dedi. n

Ç

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ

15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin üzerinden beş yıl 
geçtiğini ve milletimizin 
verdiği mücadele ile destan 
yazarak darbecilere karşı 
geçit vermediğini dile ge-
tiren Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva: “Bugün 15 Temmuz 
ve üzerinden 5 yıl geçen 
hain terör örgütü FETÖ’nün 

darbe girişiminin yıl dö-
nümü. Yeni nesillerin 15 
Temmuz şehitlerini hatır-
lamaları, yad etmeleri için 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü adıyla resmi bay-
ram olarak ilan edilen ve 
her anımızda özellikle de 
15 Temmuz'da şehitleri-
mizi, gazilerimizi, mey-
danları, sokakları doldu-
ran kahramanlarımızı hep 

kalbimizde yaşatacağız. 
Biz bugün burada özgür-
ce sözümüzü söyleyebili-
yor, nefesimizi alabiliyor, 
işimize, gücümüze baka-
biliyorsak, şehitlerimizin, 
gazilerimizin ve tüm kah-
ramanlarımızın sayesin-
dedir.” dedi.

“15 Temmuz'u unutmadık 
unutturmayacağız.” n

ölgenin ekono-
mik açıdan kal-
kınması adına 
önemli çalışma-
lar yürüten Çer-
kezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası, 

yaptığı iş birliklerine bir yenisi-
ni daha ekleyerek Konya Ticaret 
Odası iştiraki olan Konya Tica-

ret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi 
ile eğitimde iş bir-
liği protokolü im-
zaladı.

İki kurum arasında imzalanan 
protokol kapsamında Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerine, birinci derece yakın-

larına ve eşlerine %15 destek 
bursu sağlanacak.

KTO Karatay Üniversitesi, Pi-
lotaj Bölü-
münden Tıp 
Fakültesine, 
Hukuk Fa-
kültesinden 
Uluslararası 
Ticaret ve Lo-
jistik Bölümü-
ne dek farklı 
alanlarda top-
lam 44 ön li-
sans ve lisans, 
31 lisansüs-
tü programı 
b ü n y e s i n d e 
b a r ı n d ı r -
makta, bu 
programlar-
da yaklaşık 
500’ü ulusla-
rarası olmak 
üzere 8.500 
KTO Kara-
taylı öğrenim 
görmektedir. 

KTO Karatay Üni-
versitesi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) 
bağlı oda ve bor-
salara yönelik ha-

yata geçirdiği “Ahilik Bursu” 
imkânıyla iş arayan değil, işte 
aranan ve kendi işini 
kuran mezunlar yetiş- tir-
meyi amaçlıyor.

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Üyele-
rine Eğitim Ayrıcalığı Su-
nuyor.

Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası yaptığı iş 
birliklerine bir yenisi- n i 
daha ekleyerek, Tür- k i -
ye’nin önemli üniver- s i -
telerinden KTO Kara- tay 
Üniversitesi ile eğitimde 
iş birliği protokolü imza- l a -
dı. KTO Karatay Üniversi-
tesi ile imzalanan proto- kol 
kapsamında Çerkezköy T i -
Ticaret ve Sanayi Oda- s ı 
üyelerine, birinci dere- c e 
yakınlarına ve eşleri- ne, 
üniversitenin lisans veya ö n 
lisans programlarına ka-
yıt yaptırmaları hâlinde, 
%15 oranında indirim ve 

10 eşit taksitte ödeme imkânı 
sağlanacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası önümüzdeki dönemlerde 
de Türkiye’nin önemli kurum-
larıyla iş birlikleri devam ede-
cek. n

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

B
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ 

GAZETESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KOZUVA

MESUL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat SEYMEN

EDİTÖR
Kurumsal İletişim Uzmanı
Nagehan BEYHAN

GRAFİK TASARIM VE BASKI
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik,

Basın Yayın Matbaacılık LTD. ŞTİ.
Fevzipaşa Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi

No: 89 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

İDARE
Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası

Tel: 0 282 726 88 88   Fax: 0 282 726 88 89

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nde
yayınlanan yazıların ve makalelerin sorumluluğu

yazarlara aittir. Çerkezköy TSO'nun görüşlerini
içermez. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek

kullanılmıştır. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
kısmen veya tamamen kullanılabilir.
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İZİ 
TANIYABİLİR 
MİYİZ?

Erzurum doğum-
luyum. 5 buçuk ya-
şında Erzurum’da 

ilkokula başladım. Ablamların 
peşinden okula gitmeye heves-
lenen bir çocuktum. Birinci sı-
nıfı burada tamamladım ve daha 
sonra babamın, çocuklarım iyi e-
ğitim alsın düşüncesi sonucunda 
İstanbul Nişantaşı’na taşındık. E-
ğitim hayatım İstanbul’da devam 
etti. Liseyi Işık Lisesi’nde (Fevziye 
Mektepleri) okudum. Lise öğreni-
mimi başarıyla tamamladıktan 
sonra merkezi sınavlarla ODTÜ 
Makine Mühendisliği bölümünü 
kazandım. Burada İngilizce ha-
zırlık okurken sonra başka bir sı-
navla İTÜ Makine Fakültesi Uçak 
Mühendisliğine girmeye hak ka-
zandım. 1971 yılında o yılın en 
genç mezunu olarak Uçak Mü-
hendisliği Bölümünü bitirdim.

Profesyonel iş hayatıma ise Alar-
ko Grubu’nda başladım. 6 ay 
mühendislik yaptıktan sonra 1 
yıl da başmühendislik yaptım. 
Kendi işimi kurmak istiyordum 
ve daha sonra bu istek doğrultu-
sunda Alarko Gruptan ayrıldım. 
Ne yapmak istediğim konusun-
da fikir edinmek amacıyla Al-
manya’nın Hannover kentinde 
düzenlenen meşhur makine fu-
arına gittim ve buradan çok et-
kilendim. Ben de konveyör üret-
mek istiyordum ve bu konuda 
çok kararlıydım. Gitmiş olduğum 

fuardan bir bavul dolusu katolog 
ile geri döndüm. Kendime ise sa-
dece bir gömlek almıştım. 1975 
yılında konveyör üretimi için 
hazırlıklarıma başladığım süreç-
te elevatör ve konveyör kelime-

lerini birleştirerek şirketin adını 
da ELKON koydum.

Bugün ise ELKON; 5 fabrika-
sı olan, Türkiye’nin en büyük 
1000 ihracatçısı arasında yer 
alan, 133 ülkeye kadar ihracat 
yapan ve dünyaca tanınan bir 
beton santrali üretim fabrikası 
oldu.

İŞ HAYATINIZDAKİ 
BAŞARININ YANINDA 

SANAT DÜNYASINDA DA 
AKTİFSİNİZ,

BU YÖNÜNÜZÜ DE 
KONUŞMAK İSTERİZ

Müzik hayatıma 15 yaşında gitar 
çalarak başladım. Lisede “Işık 
Beşlisi” üniversitede ise “Dişli 
Çarklar Beşlisi” gruplarını kurup 
üç yıl boyunca konser ve müzik 
çalışmaları yaptım. Daha sonra 
Anadolu Folk akımında besteler 
yapmaya başladım. Bir yandan 
genç bir mühendis olarak çalı-
şırken bir yanda da o zamanların 
en hit bestelerini yapıyordum.  
İlk bestemi seslendiren sanatçı 
Banu Kırbağ idi. Söz ve müziği 
bana ait olan “Vefasız” şarkısını 
seslendirmişti. Daha sonra Nilü-
fer, Selçuk Ural, Ferdi Özbeğen, 
Ayla Dikmen, Ayten Alpman, 
Haluk Levent gibi sanatçılar da 
bestelerimi seslendirdi.

Ben işe güce sarıldıktan sonra 
bazı şarkılarımı bedelsiz verdim, 
telif haklarını çok sıkı takip et-
medim. Resmi olarak bana gelen 
telifleri ise hep öğrencilere burs 
olarak dağıttım.

Yoğun iş hayatı beni müzikten 
çok uzaklaştırmıştı. Şirketimi-
zin kırkıncı yıl dönümü kut-
lamasına karar verdiğimizde 
bir gece tertiplemeyi uygun 
gördük. Elkon ailemizin de-
ğerli üyelerine plaket vermeyi 
kararlaştırdık. Şarkılarımı bir 
albümde toplama planım hep 
vardı ama ona hiç sıra gelmi-
yordu. Kırkıncı yıl kutlaması bu 
isteğime bir vesile oldu. Önce 
albümde yer alacak şarkılarımı 
seçtik, düzenledik ve kimlerle 
seslendireceğime karar verip 
şarkıcılara ulaştık. Stüdyoda 
çaldık, söyledik ve sonrasında 
albümler çıktı. Benimle birlikte 
şarkıları seslendiren sanatçılar 
da kırkıncı yıl gecemize katıldı. 
Gerçekten muhteşem bir ge-
ceydi.

Benim şarkılarım sahnede söy-
lenirken “Acaba yeni şarkı yapa-
biliyor muyum” diye düşünmeye 

başladım. Bu düşüncemin üze-
rine evde denemelere başladım. 
Yapabiliyormuşum. “Lepiska 
Saçların”, “Papatyalar Kopardım” 
şarkıları bu denemeler sonrası 
ortaya çıktı. Böylece yeni bir al-
büm de gelmiş oldu.

Kırk beşinci yıl dönümümüzü 
kutlarken yine bir gece tertip-
ledik. “Elkon Yıldızları” ödülleri 
vermeyi kafaya koydum. Asis-
tanımla gizli gizli kendim hazır-
ladım. Ekibime şükranlarımı ve 
duygularımı o yıldız ödülleriy-
le göstermek beni ziyadesiyle 
mutlu etti.

Ardından Zorlu Center’da “Mus-
tafa Alpagut Şarkıları” konseri-

S

BAŞARILI BİR MÜHENDİSİN NOTALARA 
DÖKÜLEN HİKAYESİ

O gece yıllar 
sonra sahneye 

çıkmıştım. Sahne 
duygusunu 

yeniden tattım; 
özlemiştim, 

yeniden 
sevmiştim.
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ni organize ettik. Osman İşmen 
yönetimindeki kırk bir kişilik 
senfoni orkestrası ile şarkılarım 
çalındı ve yine pek çok değerli 
isimle birlikte sahnede şarkıları-
mı seslendirdik. Salon tamamen 
dolmuştu. Hem benim için hem 
de Elkon ailem için unutulmaz 
bir gece olmuştu. Burcu Soysev, 
Salim Dündar, Ümit Besen, Er-
can Turgut, Coşkun Demir, Grup 
Gündoğarken… Hepsi sahne-
deydi ve o gece sadece Mustafa 
Alpagut şarkıları söylüyorlardı.

ELKON OLARAK
KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE 

SAHİPSİNİZ BU 
BAŞARININ BAŞLANGICINI 

ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Alarko’da 1 yıl başmühendis ola-
rak çalıştıktan sonra 1975 yılında 
ayrılıp Elkon’u kurdum. Elkon 
100 metrekarelik bir atölyede 5 
kişiyle konveyör üretimi yapmak 
üzere faaliyete başladı. Sonra 
kısa sürede atölye sayısını 3’e 
çıkardı. 1978’de İstanbul Alem-
dağ’da ilk fabrikamı kurdum. El-
kon, burada teknoloji olarak çok 
firmaya hizmet verdi.

Kuvvetli mühendislik hizmet-
leri sayesinde çok çabuk ta-
nındık. Daha da büyüme kararı 
aldığımızda bunun İstanbul’da 

olamayacağını bir organize sa-
nayi bölgesinde olması gerekti-
ğini kararlaştırdık. 1989’da Çer-
kezköy Organize Sanayi’de ilk 
fabrikamızı kurduk. Yıllar için-

de tamamen ihracata yönelip, 
dünyada markamızı iyi bir şe-
kilde duyurduktan sonra sırayla 
yeni fabrikalarımızı kurduk. El-
kon 5’i bitirmeye kadar geldik.

ELKON-5 FABRİKASI 
İLE ONAYLANMIŞ 

YATIRIMLAR LİSTESİNDE 
YER ALIYORSUNUZ, 
BU BAŞARIYI NEYE 

BORÇLU OLDUĞUNUZU 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Bugün itibariyle kuruluşumuz 46 
seneye dayanmaktadır. 4 fabrika 
kurmuş 46 senelik bir sanayici 
olarak Elkon 5 fabrika projemizi 
devlete götürdüğümüzde çabu-
cak ve kolaylıkla kabul gördü ve 
onaylandı.

ÇALIŞMA HAYATINIZDA 
PRENSİP VE OLMAZSA 

OLMAZ DEDİĞİNİZ 
KURALLARINIZ VAR MI?

Çok çalışmak, dürüst olmak, tek-
nolojiyi çok iyi takip etmek ve 
ilkelerden asla taviz vermemek.

GLOBAL BİR TEDARİKÇİ 
OLARAK YURTDIŞI 

TARAFINIZDAN BİRAZ 
BAHSEDER MİSİNİZ?

ELKON, 6 Kıtada 130 ülkeye kadar 
ihracat yaparak dünya üzerinde 
4000’den fazla beton santrali kur-
muştur. Rusya’da dört ayrı böl-
gede ofisi, Kazakistan’da ofisi, 
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, 
Belçika, Avustralya, Romanya, 
Macaristan, Slovakya, Ukrayna 
ve İsrail’de yapılanmaları olan 
ELKON Grubu, ELKON GMBH 
Almanya Duesseldorf şirketi ile 
Almanya’yı da faaliyetler zinci-
rine katmıştır. Yurtdışı yapılan-
malarına devam etmektedir.

ÇERKEZKÖY’Ü
TERCİH ETME

NEDENİNİZ NEDİR?

Beton santrali üretiminde piyasa-
nın güvenini kazandık. Artık hem 
ürünümüze güveniyorlardı hem 
de servisimizden memnunlardı. 
Derken bizim fabrikanın kapa-
sitesi yetmemeye başladı. Fabri-
kanın yanında bir arazimiz daha 
var ve ikisinin arasında bir arsa 
daha… Fakat orası sanayi bölge-
si değildi. Bize yine “Yapın fab-
rikayı gitsin” diyorlardı ama ben 
yasal olmayan büyümeden yana 
değildim. Bir arkadaşım Çerkez-
köy’den arazi almıştı. Bizde 1989 
yılında Organize Sanayi Bölge-
sinde fabrikamızı kurduk. Art 
arda gelen talepler ve kaliteli 
çalışmalarla bugün fabrika 
sayımızı 5’e çıkardık.

COVİD-19 SÜRECİ 
İŞLEYİŞİNİZİ NE YÖNDE 

ETKİLEDİ?

Elkon 5’i bu dönemde kurduk. Çok 
başarılı bir fabrika oldu. Yatırım-
dan geri kalmadık. Satışlarımız 
covid dolayısıyla azalmadı çünkü 
bütün dünya daha dikkatli alım 
yapmak ve daha kaliteli ürün al-
mak istediği için bizim satışları-
mız da fazlasıyla arttı. Böylelikle 
yeni ülkelere açıldık ve satış yap-
ma imkânı bulduk. Covidden do-
layı işlerimizde azalma ve kapa-
site daralması olmadı. Tüm covid 
kurallarına dikkatlice uyarak fab-
rikalarımızı yönettik. O nedenle 
de personelimizde problem ya-
şamadan bu dönemi atlattığı için 
mutluyuz.

GENÇLERE KISA BİR 
ÖNERİNİZ OLABİLİR Mİ?

“Tek önerim çok çalışmak çok 
çalışmak çok çalışmak…
Daha fazla eğitim, teknolojiyi 
çok iyi takip etmek. Bıkmadan 
kendine değer katmak.” n

Şu anda 
üretimimizin 
%100’nü ihraç 

ediyoruz. Avrupa 
ve Türkiye’nin 
en büyük beton 
santrali üretim 

fabrikasıyız. Elkon 
6 yatırımımız da 

yolda…
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erkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman 
Kozuva, Hazine ve 
Maliye Bakanı Lüt-
fi Elvan ve TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu'nun katılımıyla gerçekleşen 
TOBB Müşterek Konsey Toplantı-
sı'na katılım sağladı.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda yı-
lın ilk çeyreğinde kaydedilen 
yüzde 7'lik büyümeden bahse-
derken ikinci çeyrekte tarihin 
en yüksek büyüme rakamına 
ulaşabilmeyi ümit ettiklerini 
söyledi. Büyümeden yeterli pay 
alamayan sektörlere ise destek 
adımlarının sürdürülmesi ge-
rektiğini dile getirdi. Mali disip-

line ve finansal istikrara büyük 
bir önem verildiğini bildikleri-
ni aktararak, Türk özel sektörü 
olarak tüm bunları destekledik-
lerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi El-
van; Kovid-19 sonrası döneme en 
iyi şekilde hazır olmak için eko-
nomi ile hukuk alanlarında güçlü 
bir reform programı oluşturduk-
larını, uygulanacak politikaları 
belirlerken, TOBB başta olmak 
üzere ilgili sivil toplum kuruluş-
larıyla yakın iş birliği halinde ça-
lıştıklarını dile getirdi.

Reform Paketi’ndeki ilerlemelere 
de değinen Lütfi Elvan, haziran 
ayının sonuna süre koydukları 
35 eylem başlığından 31’inin ta-
mamlandığını söyledi. n 

TOBB MÜŞTEREK KONSEY 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

illetlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Türkiye Milli Komite-
si’nin 66’ıncı ve 67’inci Ge-
nel Kurulu gerçekleşti. Ger-
çekleşen Kurul’a Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 
katılım sağladı.TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, yapmış olduğu genel kurul konuş-

masında, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin 
faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte gerçek-
leştirecekleri projeler hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu. Covid-19 sürecin-
de duraksayan etkinlik ve çalışmaların 
yeniden hız kazanacağına dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, ICC Yönetim Kurulu Üye-
lerinin görüş ve önerilerini alarak geniş 
kapsamlı istişarelerde bulundu. n

Ç

TOBB İSTİŞARE TOPLANTISINDA
BİR ARAYA GELİNDİ

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 
Genel Kurulu Gerçekleşti

erkezköy TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva 
TOBB İstişare top-
lantısına katılım 
sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile Marmara, Trakya, Batı 
Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa 
Başkanları Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’n-
da gerçekleşen istişare 
toplantısında bir araya 
geldi.

Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman 
Kozuva'nın katılım sağ-
ladığı toplantıda, sek-
törler ve illerde yaşanan 
sıkıntılar ve çözüm öne-
rileri konuşuldu. n
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erkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Ağustos ayı Mec-
lis Toplantısını, 
Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet 
Erdoğan yöne-

timinde ÇTSO konferans salo-
nunda gerçekleştirdi.

Uzun bir aranın ardından fiziki 
olarak gerçekleşen TSO Meclis 
toplantısı, yoklama ve saygı du-
ruşu ile başladı. 2021 yılı Hazi-
ran ve Temmuz ayı gelir gider 
bütçe izleme raporu ve mizanı 
görüşülerek ibra edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından gerçekleşen 
Meclis Toplantısında, gündem 
maddesi olarak ele alınan ko-
nuların ilki; boş bulunan eğitim 
komisyonu ile fuar ve etkinlik 
komisyonuna görevlendirme 
yapılması oldu. Meclis, konuyu 
değerlendirmiş olup alınan ka-
rarla Eğitim Komisyonu’na Na-
zan Çoban’ın, Fuar ve Etkinlik 
Komisyonu’na ise; Bünyamin 

Fırat’ın görevlendirilmesine oy-
birliği ile karar verdi.

Gerçekleşen toplantının bir 
diğer gündem maddesi ÇTSO 
2021 yılı ilk altı aylık faaliyet ra-
porunun sunulması oldu. Oda 
Akreditasyon Sorumlusu Asude 
Çelen’in yapmış olduğu sunum-
da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 2021 yılı içerisinde ele 
aldığı ve gerçekleştirdiği faali-
yetler üzerinde duruldu.

Toplantının ardından Oda’da 10 
yıl ve üzeri çalışıyor olan ÇTSO 
personelleri Nurten Uzun, Seç-
kin Bayraktar, Fadime Çelikkol ve 
Yasin Tuncel için hazırlanan pla-
ketler ÇTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva, Meclis 
Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, 
Meclis Başkan Yardımcıları Nu-
ran Yeşil ve Mesut Görgün tara-
fından kendilerine takdim edildi.

Gündem maddeleri Meclis Üye-
leri tarafından onaylanırken, 
toplantı dilek ve temenniler ile 
sona erdi. n

ÇERKEZKÖY TSO’NUN AĞUSTOS MECLİSİ 
YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİ

erkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası, günümüzün 
en önemli konularından 
biri olan “Yapay Zeka ile 
Güvenliğin Geleceği” se-
minerini online olarak 
gerçekleştirdi.

Gerçekleşen seminerde gelişen tekno-
loji ve ilerleyen çağ ile birlikte “dijital” 
kelimesinin günümüzdeki önemi ve et-
kileri üzerine konuşuldu.

Bugün kullandığımız sosyal medya, ha-
rita uygulamaları, öde-
me sistemleri, e-ticaret 
ve daha nice uygulama-
lar ile sürekli gelişen di-
jital dönüşüm en önem-
li ihtiyaçlarımızdan biri 
olan güvenlik alanında 
da uygulanabilen yapay 
zeka ve görüntü işleme 
teknolojisi, işletmelerin 
güvenlik alanında ayır-
dıkları bütçelerin daha 

verimli kullanılmasına ve dijital dönü-
şüm sürecine katkı sağlıyor.

Eyedius Teknoloji CEO’su Gökhan Talat 
Tuna tarafından gerçekleşen seminer-
de; “Yapay zeka nedir, güvenlik ve alarm 
alanında yapay zekanın etkisi nedir,  gö-
rüntü işleme teknolojisi ile işletmeler-
de güvenlik nasıl sağlanır, güvenlik için 
kullanılan kameralar nasıl daha akıllı 
hale getirilir ve işletmelerde fark yara-
tan uygulamalar” başlıklı konular ele alı-
nırken, seminer katılımcıların da yoğun 
ilgisiyle soru cevaplarla sona erdi. n

ÇTSO’DAN YAPAY ZEKA İLE
GÜVENLİĞİN GELECEĞİ SEMİNERİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

Ç

Ç
OBB tarafından Belge 
Yenileme Denetimleri 
öncesinde yapılan ve 
TOBB Akreditasyon Ku-
rulu Başkanı Faik Ya-
vuz’un katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Bilgi-

lendirme Toplantısı’na Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Akredi-
tasyon İzleme Komitesi Üyeleri; Me-
tin Taşdelen, Sinan Sifil ve Çerkezköy 
TSO Genel Sekreteri Hakan Gel katı-
lım sağladı. n

T
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erkezköy Tica-
ret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başka-
nı Süleyman 

Kozuva ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri gerçekleştirdikle-

ri Saray ziyaretinde Oda 
üyesi olan ve Odanın sağ-
lamış olduğu Dış Ticaret 
İstihbarat Merkezi (DTİM) 
ile ilk ihracatını yapan 
Esen Rolik’in üretim tesi-
sini ziyaret etti. n

ESEN ROLİK’E ZİYARET

erkezköy TSO 
Yönetim Ku-
rulu Başkanı 
Süleyman Ko-
zuva, Edirne 

Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Recep Zıpkınkurt’u 
ziyaret etti.

Yapılan görüşmede odalar 
arası gerçekleşecek projeler 
hakkında konuşuldu.  n

EDİRNE TSO BAŞKANI
RECEP ZIPKINKURT’A

ZİYARET

erkezköy Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozu-
va, Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde 

gerçekleşen ve TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop ile Trakya Oda ve 

Borsa Başkanları’nın katılım sağladığı 
toplantıda yer aldı.

Gerçekleşen toplantıda Trakya bölge-
sinin, ülke ekonomisine olan katkısı 
ele alınırken yapılacak olan bölgesel 
çalışmalara da değinildi. n

ÇORLU TARIM FUARI ÖNCESİ TOPLANTI

ekirdağ Ti-
caret ve Sa-
nayi Oda-
sı Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Cengiz Günay, Çer-
kezköy Ticaret ve 

Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başka-
nı Süleyman Kozu-
va’yı ziyaret etti.

Tekirdağ TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı 

Günay, Kozuva ile 
yapmış olduğu gö-
rüşmede odaların 
güncel çalışmaları 
ve bölge ekonomisi 
hakkında fikir alışve-
rişinde bulundu. n

CENGİZ GÜNAY’DAN
KOZUVA’YA ZİYARET

Ç

T Ç
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İndirim avantajlarından yararlanmak isteyen üyelerin 
Oda kartlarıyla firmalarla yapılan anlaşmalardan 

yararlanmaları mümkün.
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ÇERKEZKÖY TSO ÜYE İNDİRİM 
PROTOKOLLERİNE DEVAM EDİYOR




