
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası  Konferans Salonun-
da düzenlenen progra-
ma Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Mah-
mut Gürcan, AK Parti 
Tekirdağ Milletveki-
li Çiğdem Koncagül, 
Çerkezköy Kaymakamı 
Murat Duru, Kapaklı Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Çetin,  AK Parti Tekirdağ 
İl Başkanı Mestan Özcan, 
MHP Tekirdağ İl Başkanı İl-
ker Yücel, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üye-
leri, protokol ve ÇTSO üyeleri katıldı.

“TÜRKİYE, 2020 YILINDA EN ÖNDE 
BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLDU”

Programda gerçekleştirilen açılış ko-
nuşmalarının ardından söz alan Hazine 
ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, “Ül-
kemiz ve tüm dünyada salgın nedeniyle 
ekonomide büyük daralmalar meydana 
geldi. Bu daralmaların neticesi de aslın-
da bugünlerde yaşadığımız olayların en 
büyük sebepleridir. O dönemdeki özel-

likle lojistikteki zorluklar ve ar-
dından da üretimdeki da-

ralmadan dolayı bugün 
yaşamış olduğumuz te-
darik zincirindeki kırıl-
maları yaşıyoruz. Ama 
Türkiye aynı dönemde, 
2020 yılında tüm dün-
yada daralma yaşanır-

ken, sayın Cumhurbaş-
kanımızın ve o zamanki 
maliye bakanımız Berat 
Beyin de gayretleriyle, 
çalışmalarıyla bu süreci 

hasarsız atlatan ülkelerden birisi oldu 
ve Çin’den sonra, yüzde 1.8’lik büyüme 
ile diğer dünya ülkelerinden ayrışan bir 
görünüm gösterdi. Diğer ülkelerin he-
men hepsinin ekonomilerinde daralma 
yaşandı bu süreçte. Türkiye 2020 yılın-
da yüzde 1.8’lik büyürken, 2021 yılında 
da yüzde 11’lik bir büyüme gerçekleştirdi. 
G20 ülkeleri içinde de yüzde 11’lik büyü-
meyle Türkiye, 2020 yılında en önde bü-
yüyen ülkelerden birisi oldu” dedi.
“STABİL OLARAK YERİNDE SEYREDİYOR”
Açıklamalarını sürdüren Hazine ve Ma-

liye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Devreye 
almış olduğumuz bu kur korumalı mev-
duat hesabı şu anda 730 milyar lira ci-
varını aşmış durumda. Hal böyle olun-
ca hem dolardaki o yüksek oynaklığı 
da baskılamış olduk. Dolardaki o hare-
ketliliğin önüne geçerek veya dövizdeki 
hareketliliğin önüne geçerek Türkiye'de 
istikrarı sağlamış olduk ancak işte her 
şey bizim baktığımız açıdan olmuyor. Bir 

Rusya-Ukrayna kriziyle biraz hafifçe dö-
vizi yukarı oynatmasına rağmen gene 
de şu anki itibarıyla döviz stabil olarak 
seyrine devam ediyor." ifadelerini kullan-
dı. Program, gerçekleştirilen soru cevap 
bölümünün ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva’nın, Hazine ve 
Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gür-
can’a plaket hediye etmesiyle son buldu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır

SAYI: 12MART-NİSAN-MAYIS 2022 ÜCRETSİZ

İş Dünyası ve STK’lar, ÇTSO’da buluştu

İş Dünyası ve STK Buluşmaları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Mahmut Gürcan’ın katılımıyla, Çerkezköy TSO’da gerçekleşti gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 78. 
Genel Kurulu’nu elektronik ortamda ger-
çekleştirdi. Elektronik ortamda gerçekleş-
tirilen TOBB 78. Genel Kurulu'na;  Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva , TOBB 
Delegeleri Aktaş Güler, Saim Buyruk, Meh-

met Danyeli ve Kadir Uz ile katılım sağladı.  
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva , “Gerçekleştirilen Genel kurulun 
birliğimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi 

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, “TOBB 78. Genel Kurulumuzu on-
line gerçekleştirdik. 81 il ve ilçelerden katılan 
tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Oda 
ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntıla-
rını takip etmeye, dile getirmeye ve üretmeye 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul gerçekleştirildi
Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 78. Genel 

Kurulu’nu elektronik 
ortamda gerçekleştir-

di. ÇTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva  ve 

TOBB Delegeleri on-
line olarak Genel Ku-
rul’a katılım sağladı.

Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Mahmut Gürcan

Vali Yıldırım, Türk markasına güvenebilirsiniz dedirteceğiz

Arçelik ve BSH firmaları, içerisinde ÇTSO üyelerinin 
de bulunduğu tedarikçi firmalar ile bir araya gel-

di. Toplantıda ara ürünlerin yerlileştirilmesinin öne-
mini anlatan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Ürünlerimizi 
ne kadar çok kendi sanayicimiz tarafından üretebi-
lirsek dışarıya bağımlılığımız o derece de azalacaktır. 
‘Bu marka, Türk markası ve siz buna güvenebilirsiniz’ 
dedirteceğiz.” ifadelerini kullandı.

                           Devamı 3'te                            Devamı 5'te

ÇTSO ailesi iftarda bir araya geldi
Çerkezköy Kapalı Pazar Alanında 
düzenlenen iftar programına Tekir-
dağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy 
Kaymakamı Murat Duru, Kapaklı 
Kaymakamı Bayram Sağır, Çerkez-
köy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva ile yönetimi, protokol 
ve oda üyeleri katıldı.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıya Terkirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymaka-
mı Murat Duru, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Fahrettin Akçal, ÇOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
Kosgeb Güney Müdürü Esin Sayın, 
Arçelik ile BSH firmalarının yetkilileri, 
ÇTSO üyeleri ve diğer tedarikçi firma 
yetkilileri katıldı.

ÇTSO ÜYELERİ, FİRMA YETKİLİLERİ İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Yerli ve Milli ürünlerin artışı hızla de-
vam ederken, ÇTSO da bu alanda 
girişimlerini sürdürüyor. Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yaptığı ça-
lışma doğrultusunda 400’ü aşkın ara 
ürünün 260’ının Arçelik ve BSH fabri-
kaları tarafından ithal edildiği tespit 
edildi. Firmalardan da gelen talep 
doğrultusunda bu ara ürünlerin yer-

lileştirilmesi konusunda Vali Aziz Yıl-
dırım Başkanlığında ön toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda ara ürünlerin 
ilimizdeki tedarikçiler tarafından sağ-
lanması kararı alındı. Bu kapsamda 
konu ile ilgili bilgilendirmeyi üyelerine 
sms, mail ve web sitesi aracılığı ile du-
yuran Odamız, üyelerinin iki dev firma 
ile direkt B2B görüşmeleri yapmasına 
da olanak sağladı. Çerkezköy Organi-
ze Sanayi Bölgesi Konferans Salonun-
da gerçekleşen toplantı sonrasında 
içerisinde odamızın üyelerinin de yer 
aldığı yaklaşık 250 temsilci, Arçelik ve 
BSH firmalarının yetkilileri ile görüşme 
fırsatı buldu. 

“DIŞARIYA OLAN BAĞLILIĞIMIZ 
AZALACAK”

Firma yetkilileri tarafından yapılan 
tanıtımın artından bir konuşma ger-
çekleştiren ve yerli ürünlerin artma-
sının önemine değinen Tekirdağ Va-
lisi Aziz Yıldırım, “Burada ürettiklerimiz 
dünyanın dört bir yanında satılacak. 
Onlar Türk malı kullanacaklar, Türk 
malına kesinlikle güveneceğiz. Bunu 
da sizlerle yapacağız. Bu zamanın da 
çok uzun ve uzak olmadığını düşünü-
yorum. Bir ürünü elde etmek için bin-
lerce tedarikçiniz bulunuyor. Üretim 
yaparken kendi parçamızı ne kadar 
çok üretirsek dışarıya olan bağlılı-
ğımız da o kadar azalacak. Dışarıya 

karşı da o kadar güçlü olacağız. Bunu 
da yapabilecek kapasiteyiz. Bugün 
marka olmak önemli, o markanın 
içini ve altını doldurmak çok daha 
önemli. Çünkü eksiklik olursa mar-
ka değeri düşüyor. Biz de ürettiğimiz 
ürünlerle ‘bu marka Türk markasıdır 
ve siz buna güvenebilirsiniz’ dedirte-
ceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, iş dünyasındaki 
değişen pazar ve Ramazan Bay-
ramı ile ilgili yazılı bir basın açık-
laması yayımladı.

“BAYRAMLAR KÜSLÜKTEN 
KURTULUP BARIŞMA 

FIRSATIDIR”
Ramazan Bayramı ile ilgili bir kut-
lama mesajı yayımlayan Yönetim 
Kurulu Başkanı  Süleyman Kozuva 
, “Bayramlar ‘sevinmek’ olduğu 
kadar, ‘sevindirmek’ için de fır-
sat günleridir. Hatta bayram se-
vinmekten çok sevindirmek için 
vardır. Sevindirmenin en güzeli 
yakınlarımızı, eş dost, hısım akra-
balarımızı ziyaret ederek sevindir-
mektir. Geçtiğimiz iki sene boyun-
ca bayramlarda hasret kaldığımız 
yüz yüze ziyaretlerin tam vaktidir. 
Bayramlar aynı zamanda küs-
lükten kurtulup barışma fırsatıdır. 
Bayramlarda fakirler, kimsesizler, 
garipler sevindirilir, dost ve akraba 
ziyaret edilir, dargınlar barıştırılır. 
Değerli üyelerimiz, bir Ramazan 
ayını geride bırakırken önümüz-
deki günlerin ve ayların, geçtiği-

miz hafta İstanbul Ticaret Odası 
İş Dünyası Buluşması'na katılan 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sa-
yın Nureddin Nebati’nin açıkladığı 
gibi, enflasyonla mücadelede ka-
rarlılık, Türk lirasına güvenin sağ-
lanması, küresel ölçekte yaşanan 
sorunların ülkemiz için türlü fırsat 
ve imkânlara vesile olmasını da 
yürekten diliyoruz. Biz de Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
iş dünyamızın bu süreçte değişen 
ihtiyaçlarının karşılanması, bilişim 
teknolojisine entegre olunması, 
ülkemizde ve ülkeler arası dijital 
pazarlamanın yaygınlık kazan-
ması vb. açısından temaslarımızı 
sürdürüyoruz. Bu anlamda Nisan 
ayı içerisinde Mersin TSO’nun yet-
kilileriyle yaptığımız temasların 
ardından Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile İş Dünyası ve 
STK buluşmalarına odaklandık. 
Yine bu amaçla Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcımız Sayın Mah-
mut Gürcan, AK Parti Tekirdağ 
Milletvekilimiz Çiğdem Koncagül, 
Çerkezköy Kaymakamımız Murat 
Duru, Kapaklı Belediye Başkanımız 

Mustafa Çetin ile bir araya geldik.” 
ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYİN GÖNLÜNÜZCE 
OLMASINI CENABI HAK’TAN 

NİYAZ EDİYORUM”
Açıklamalarını sürdüren Yönetim 
Kurulu Başkanı  Süleyman Kozu-
va, “İş Dünyası ve STK Buluşması 
Programı, Sivil Toplum Kuruluşu 
temsilcilerinden gelen sorun ve 
önerilerin değerlendirildiği verimli 
bir toplantı oldu. Bu program-
da bizlerle birlikte olan Hazine ve 
Maliye Bakan Yardımcımız Sa-
yın Mahmut Gürcan’a katılımları 
vesilesiyle bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bu önem taşıyan gö-
rüşmelerimizin ve çalışmalarımı-
zın bölgemiz için hayırlı olması-
nı diliyorum.Tüm üyelerimizin, iş 
dünyasının değerli temsilcileri-
nin, tüm çalışan kardeşlerimizin 
ve vatandaşlarımızın Ramazan 
Bayramını en kalbi duygularımla 
tebrik ediyor, her şeyin gönlünüz-
ce olmasını cenabı Hak’tan niyaz 
ediyorum.” dedi.
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva , “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’nin açıkladığı gibi, 
enflasyonla mücadelede kararlılık, Türk lirasına güvenin sağlanması, küresel ölçekte yaşanan sorunların ülkemiz için türlü fırsat ve imkânlara vesile 
olmasını da yürekten diliyoruz. Biz de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyamızın bu süreçte değişen ihtiyaçlarının karşılanması, bilişim 
teknolojisine entegre olunması, ülkemizde ve ülkeler arası dijital pazarlamanın yaygınlık kazanması vb. açısından temaslarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Türk markasına güvenebilirsiniz dedirteceğiz
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım:
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Arçelik ve BSH firmaları, içerisinde ÇTSO üyelerinin de bulunduğu tedarikçi firmalar ile bir araya geldi. Toplantıda ara ürünlerin yer-
lileştirilmesinin önemini anlatan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Ürünlerimizi ne kadar çok kendi sanayicimiz tarafından üretebilirsek 
dışarıya bağımlılığımız o derece de azalacaktır. ‘Bu marka, Türk markası ve siz buna güvenebilirsiniz’ dedirteceğiz.” ifadelerini kullandı.
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“İş dünyamızın  gelişen  ve  değişen  pazarda 
yaygınlaşması  için  temaslarımızı  sürdürüyoruz”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ma-
yıs ayı meclis toplantısı, Oda Konferans 
Salonunda,  Meclis Başkan Yardımcısı 
Nuran Yeşil’in başkanlığında gerçekleşti. 
GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Oda Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen Mayıs ayı meclisinde, yok-

lama ve açılışın ardından gündemin 
ikinci maddesinde yer alan Mart ayı 
gelir -  gider bütçe izleme raporları 
ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. 
Madde, oy birliği ile kabul edildi. Gün-
demin üçüncü maddesinde yer yer 
alan Nisan ayı gelir -  gider bütçe iz-

leme raporları ve mizanı oy birliği ile 
kabul edildi. Gündemin 4. maddesin-
de yer alan simit, poğaça ve açma 
için azami fiyat talebi görüşüldü.  3 
TL’den satışa sunulan simit, açma ve 
poğaça azami fiyatının, fırıncılardan 
gelen talep üzerine 90 gram 3,50 TL 

olmasına oy birliği ile karar verildi. 
Son gündem maddesi olan 2022 yılı 
gelir- gider bütçesinde ek ödenek 
yapılması kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesi-
nin ardından dilek ve temenniler kıs-
mının sonrasında meclis, sona erdi.

Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozu-
va, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musta-
fa Seçkin, Ayhan Arslan ve Meclis Üyesi Ayhan 
Duran ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile Ankara Çankaya Kaymakamlığı’na ve-
kaleten atanan Çerkezköy Kaymakam’ı Murat 
Duru’yu Oda'da ağırladı.  

YENİ GÖREV YERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Kaymakam Duru’ya hizmetleriyle ilçeye kattığı 
değer için teşekkürlerini ileten Başkan Süley-

man Kozuva, “Kaymakamımız Sayın Murat Duru, 
yaklaşık 9 ay önce ilçemizde göreve başladı. 
Görev süresi içerisinde ilçemiz için çok kıymet-
li hizmetlerde bulundu. Güler yüzü, samimiyeti 
ve ilçeye değer katma arzusu ile Çerkezköylü 
hemşehrilerimizin de gönlünü kazandı. İlçemiz-
de görev aldığı sürece boyunca gerçekleştirdi-
ği hizmetler için kendisine teşekkür ederiz. Yeni 
görev yeri olan Çankaya Kaymakamlığı’nda da 
başarıları dileriz.” dedi.

Kaymakam Duru’dan veda ziyareti
Çankaya Kaymakamlığı’na vekaleten atanan Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, 
ilçedeki görev süresinin son gününde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Süleyman Kozuva mesaj yayınladı. 
Kozuva, mesajında küresel sıkıntıla-
ra değindi ve ekonomik daralmalara 
rağmen Türkiye’nin stratejik konjonk-
türüne dikkat çekerek 21. yüzyılın Tür-
kiye'nin yüzyılı olacağına inandıkları-
nı belirtti. Kozuva internette yer alan 
“Başkanın mesajı” bölümünde üyele-
rine şöyle hitap etti:
“Değerli üyelerimiz,
Pandeminin getirdiği küresel ekono-
mik daralma ve piyasalara olumsuz 
yansımalarına ilaveten Rusya’nın Uk-
rayna’ya yaptığı müdahale sonra-
sında yaşanan siyasi ve ekonomik 
küresel krizin etkilerine hepimiz gün 
be gün birebir şahit olmaya devam 
ediyoruz. Dünyanın kilitlendiği bu krizi 
çözmek adına Dışişleri Bakanlığımızın 
diplomatik barış görüşmeleri ise tüm 
dünyanın dikkatini ve takdirini topla-
ması bakımından önemli bir adımdı. 
Yaşanan savaş sebebiyle Boğazları-
mızın önemi ve Montrö Antlaşmasının 
ülkemizin tarafsız kalmasındaki rolü 
ikinci dünya savaşı sonrasında bir kez 
daha somut olarak anlaşıldı… Tarihin 

bir cilvesi de bu diplomatik sürecin 
Mart ayında yaşanmasıydı. Çünkü ta-
rihte bu ay 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri’nin 107’nci yılıydı… Bu ayda, biz izin 
vermedikçe Çanakkale’nin geçilmez 
olduğunu tüm dünyaya 107 sene önce 
ilan ettiğimiz gibi bu 18 Mart’ta da açı-
lan Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Av-
rupa’yı birbirine bağlamanın sevincini 
de yaşadık. 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri’nin 107. Yılı münasebetiyle Çerkez-
köy Kaymakamlığımızın organizas-
yonunda şehit aileleri ve gazilerimizle 
bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın 
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ça-
nakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönü-
mü dolayısıyla yayınladığı mesajının 
okunmasının ardından gecede konu-
şan Çerkezköy Kaymakamımız Sayın 
Murat Duru’nun anlamlı konuşmasın-
da ‘Şehit aileleri, şehitlerimizin bizlere 
emanetidir’ güvencesiyle gururlandık.
Bir diğer gururumuz da Tekirdağ’ın 
Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kah-
ramanlıklarla destanlaşan 57. Alayın 
anısını yaşatmak için 57. Alay yürüyüş 
komitesinin Tekirdağ Valilik binasın-
dan törenle Çanakkale’ye uğurlanı-
şıydı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit-
lerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve 
şükranla anıyorum.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Değerli üyelerimiz, İcra Komitesi Baş-
kan Yardımcısı Melek Yeşil Sarıtaş 
başkanlığında Odamız konferans sa-
lonunda düzenlenen toplantıda, Kadın 
Girişimciler Kurulumuzun bölgemizde 
kadınlara fayda sağlayabilecek ko-
nularda görüş ve önerileri için kurul 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine 
Odamızda gerçekleştirdiğimiz Müş-
terek Komite Toplantısında bu sene 
17 puanla 1. olan 8. Meslek Komitesi-
ni ve toplantıya katılan Komite Baş-
kanı Sayın Sinan Sifil ve üyeleri Sayın 
Bünyamin Fırat, Sayın Yusuf Uyanık ve 
Sayın Aret Marancıoğlu’nu şahsım ve 
Çerkezköy TSO Meclis Başkanımız Sa-
yın Hacı Mehmet Erdoğan adına tebrik 
ediyorum.

“BİZ YOLUMUZA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Değerli üyelerimiz, Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’nin 

"TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda yaptığı 
konuşmada ‘Pandemi öncesi duruma 
doğru hızla ilerliyoruz. Hedeflerimize 
ulaşacağız. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı 
olacak. Birilerinin karamsarlık yayması 
kimseyi rahatsız etmesin. Biz yolumuza 
devam edeceğiz. Varsın birileri farklı 
düşünsün, korksun. Biz cesuruz, güç-
lüyüz iradeliyiz’ sözlerini çok önemsi-
yor, ‘Ülkemizin çıkarları doğrultusunda 
gelebilecek her türlü yatırım için de 
başta bürokratik engeller olmak üze-
re her türlü engelin kaldırılmasında ön 
ayak oluyoruz’ açıklamasını da iş dün-
yası için anlamlı buluyoruz. İş dünya-
sı olarak bizlere verilen bu güven ve 
motivasyon ve beraberinde sağlanan 
bürokratik imkanlar ile nasıl ki ülke-
miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2021'in 
dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüz-
de 9,1'lik büyüme oranıyla, G20 ülkeleri 
arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada 
yer aldı ise şimdi de gerçekten ulu-
sal ve uluslararası konjonktüre uygun 
olarak “21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı ola-
cak” diye ümit ediyoruz.

Çerkezköy Kapalı Pazar Alanında düzen-
lenen iftar programına Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, 
Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Çerkez-
köy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva ile yönetimi, protokol ve oda üyeleri 
katıldı. Programda açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Başkan Süleyman Kozuva, “He-
pimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına 

alan pandemi sebebiyle, en yakınlarımızla 
bile, yan yana gelemez, yüz yüze görüşemez 
olmuştuk. Şükürler olsun ki, artık geleneksel 
sofralarımızda yüz yüze buluşmanın, dostla-
ra kavuşmanın, hasret gidermenin sevincini 
yaşıyoruz. Bu sevincimize ortak olmak üze-
re, iftarımıza onur veren saygıdeğer idari ve 
mülki amirlerimize; Saray, Kapaklı ve Çerkez-
köy’den teşrif eden değerli misafirlerimize; 
iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine, değerli 
oda üyelerimize, sanayicimize ve ticaret er-
babımıza, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
HER İCRAATTA BU MİLLİ DUYGU 

VE DÜŞÜNCE İÇİNDE OLDUK”
Pandemi sürecinde dahi hiçbir programın 
aksamadan, sağlıklı bir şekilde yerine getiril-
diğini ifade eden Başkan Süleyman Kozuva, 
“Ramazanlar, bizim inancımızın, kültürümü-
zün, geleneğimizin en önemli ortak değerle-
rindendir.  Bizi bize bağlayan manevi bağlar-

dır. Çok şükür ki, devlet olarak millet olarak 
her birimiz bu duygu ve düşüncenin bilincin-
deyiz. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim 
ki, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
biz de, sizlerden aldığımız güçle, attığımız her 
adımda, aldığımız her kararda, gerçekleş-
tirdiğimiz her icraatta bu milli duygu ve dü-
şünce içinde olduk. Geleneğinden asla kop-
madan, geçmişimizi asla unutmadan, çağın 
yeniliklerini yakalayan ve uygulayan, siz de-
ğerli üyelerimizin de istifadesine sunan bir 
gayretin içinde olduk. Pandemi sürecinde de 
hiçbir programımızı aksatmadık. İşi zamanın-

da ve en iyi yapmaya odaklanmış kadromuz-
la, sizlerin desteği ve güveniyle, bu konuda da 
çok şükür ilk ve tek olmayı sürdürdük. Top-
lantılarımızı, görüşmelerimizi online ortamda 
aksatmadan devam ettirdik. Üyelerimizin bize 
ihtiyaç duyduğu noktalarda, devletimizin ta-
nıdığı imkânlar ve yetkilerimiz çerçevesinde, 
değişim ve dönüşüm konusundaki yenilikleri 
ve fırsatları değerli üyelerimizin bilgisine ve 
istifadesine sunduk. Küçük ve orta ölçekli fir-
malarımız için, e-ticaret ve dijital pazarlama-
ya geçiş konusunda gerekli destek ve hizmeti 
alabilecekleri mecraları oluşturduk. Gelenek-
sel Endüstriyel Fuarlarımızda amaçladığımız 
şekliyle, küçük ve orta ölçekli firmalarımızın, 
büyük firmalarımızın tedarikçisi olması konu-
sundaki bağlantılara öncülük ettik. Çok şükür 
bugün bu gayretin meyvelerini almaya baş-
ladık. İnanıyoruz ki ülkemizin kalkınmasında, 
üretim ve istihdamın artmasında, ilimizin kat-
kısı her türlü takdirin üstündedir ve bu katkı 
her geçen gün daha da artacaktır. Bunda en 
büyük pay elbette ki siz değerli üyelerimizin 
olacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Üyesi olmak bir ayrıcalıktır.” diye konuştu.

“İNŞALLAH BÜTÜN GÜNLERİMİZ BÖYLE 
GÜZELLİKLERLE DOLU OLUR”

Başkan Süleyman Kozuva’nın ardından 

kürsüye gelen Vali Yıldırım, “Ramazanlar 
hepimizin oruç tuttuğu günler. Yemek, he-
men yanımızda ama elimizi bile sürmüyo-
ruz. Akşam olduğunda da hep birlikte iftar 
yapmak hepimize ayrı bir haz veriyor. İna-
nıyoruz ki yediklerimiz hepimize şifa oluyor. 
İnşallah bütün günlerimiz böyle güzellikler-
le dolu olur. Başı rahmet, ortası mağfiret ve 
sonu bütün günahlardan azad olmak olan 
Ramazan ayının sonunu da bayram gibi bir 
bayramla kutlarız inşallah. Bütün bir millet 
olarak sevinçlerimizi paylaşır ve bu bayra-
mı en güzel şekilde kutlamış oluruz. Bu or-
ganizasyonu düzenleyen, böyle büyük sof-
ralarda buluşmamıza vesile olan Süleyman 
Kozuva’ya ve oda üyelerine, sanayiciler ile 
ticaret erbaplarına da teşekkürü borç bili-
yorum.” ifadelerini kullandı.
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kullanılmıştır. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), ge-
leneksel olarak düzenlediği iftar programında 
Çerkezköy protokolü ve oda üyelerini ağırladı.

ÇTSO ailesi iftarda bir araya geldi
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BAŞYAZI

Merhaba değerli üyelerimiz, 
Gazetemizin 12. sayısında yine sizlerle beraber ol-
manın sevincini yaşıyoruz.  Bir başka sevincimiz de 
bu sene çok şükür yüz yüze ziyaretlerin yapılabildiği 
bir bayram yaşadık. 
Ne var ki salgının sebebiyle hepimizi derinden etki-
leyen küresel ekonomik daralmalara çözüm arar-
ken, bir de Ukrayna – Rusya savaşının ekonomik 
yansımaları, bayramdan sonra hepimizi ve herkesi 
tedirgin edecek belirsizliklere doğru sürüklenmekte…
Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen en büyük 
umudumuz istikrarlı ve güçlü bir devlet yapımızın 
oluşu, kurumsallaşmış organize sanayi bölgeleri-
mizin dinamizmi; başarılı iş insanlarımız ve kurum-
sal firmalarımızın varlığı, ülkemizin yetkin beyaz ve 
mavi yakalı kadrolara sahip olması…
Nitekim Odamızda bu anlamda, Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan’ın katılı-
mıyla gerçekleşen İş Dünyası ve STK Buluşmaların-
da bu konu gündeme geldi… Programda söz alan 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut 
Gürcan’ın şu ifadelerini siz değerli üyelerimizle pay-
laşmak istiyorum:
“Türkiye 2020 yılında yüzde 1.8’lik büyürken, 2021 yı-
lında da yüzde 11’lik bir büyüme gerçekleştirdi. G20 
ülkeleri içinde de yüzde 11’lik büyümeyle Türkiye, 
2020 yılında en önde büyüyen ülkelerden birisi oldu”
Bu büyümede, ülkemiz sanayicisinin ve elbette ki 
elini taşın altına koyan bölgelerden biri olarak Trak-
yalı iş insanımızın payı takdire şayandır. 
Bu gayreti, Arçelik ve BSH firmalarının Odamız üye-
lerinin de bulunduğu tedarikçi firmalar ile bir araya 
geldiği toplantıda takdir eden Tekirdağ Valimiz Sa-
yın Aziz Yıldırım da: 
“Ürünlerimizi ne kadar çok kendi sanayicimiz tara-
fından üretebilirsek dışarıya bağımlılığımız o derece 
de azalacaktır. ‘Bu marka, Türk markası ve siz buna 
güvenebilirsiniz’ dedirteceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Kendilerine çok teşekkür ediyoruz…
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında düzenlenen TOBB 78. Genel Kurulu 
Toplantısı'nda da bu hedef, bütün odalarımızın ve 
ülkemizdeki iş dünyasının kıymetli temsilcilerinin 
ortak dilek ve temennisi olarak dile getirildi. 
Değerli üyelerimiz, 
Kim ne derse desin, ülkemizin ve iş dünyamızın nice 
krizlerin üstesinden gelerek ve krizleri fırsata çevire-
rek birçok süreçten daha da güçlenerek çıktığını bi-
liyoruz… İçte ve dışta gelişen bütün şartlar ve oluşan 
fırsatlar bizleri çeliğe su vermiş gibi daha güçlen-
dirmeye, daha kurumsallaşmaya, global değişim 
ve dönüşümü yakalayıp tüm dünyada söz sahibi 
olmaya yönlendirmektedir. 
İnanıyoruz ki 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. 
Varsın farklı düşünenler olsun… Dünyanın yeniden 
şekillendirilmek istendiği dengelerin yer değiştir-
meye başladığı, jeopolitik olarak ülkemizin önemi-
nin bir kez daha tüm dünya tarafından anlaşıldığı 
bir süreçte cesur, güçlü, iradeli omuzlarda ülkemiz 
her türlü sorunun üstesinden gelebilecek potansi-
yele sahiptir.
Bu anlamda bir kez daha dikkat çekmek istediğim 
husus, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının değerli 
üyelerinin bu süreçte kendisini sürekli yenilemesi 
geliştirmesi, bölgemizde organize edilen “Trakya 
Bölgesel Kariyer Fuarı”, "Edirne Tarım, Hayvancılık, 
Gıda ve Sanayi Fuarı” gibi fuarları takip etmeleri; 
eğitim ve seminerlerimize katılmaları en büyük ar-
zumuzdur…
Biz de bu anlamda üyelerimize gereken hizmeti ver-
meye her şartta devam ediyoruz, edeceğiz… “Görev 
Verme ve Delegasyon” eğitimi, “Modern Pazarla-
ma’nın Yöntemleri”, “Performans Değerlendirme” 
eğitimi gibi eğitimlerimize katılım sağlayan üyeleri-
mize bir kez daha tebrik ve takdirlerimizi sunuyoruz.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak her za-
man olduğu gibi üyelerimizin hem ülke çapında 
hem dünyaya küresel hedefinde kendini ve çalı-
şanlarını her alanda yenilemesi ve geliştirmesi için 
yeni imkânlar ve fırsatlar oluşturma hedefimizi siz-
lerden aldığımız güçle sürdürüyoruz. 
Her daim sizlerin yanında ve hizmetindeyiz. 
Saygılarımızla…”

Çerkezköy TSO 
Yönetim Kuru-

lu Başkanı Süley-
man Kozuva mesaj 
yayınladı. Kozuva, 
mesajında küresel 
sıkıntılara değindi 
ve ekonomik da-
ralmalara rağmen 
Türkiye’nin strate-
jik konjonktürüne 
dikkat çekerek 21. 
yüzyılın Türkiye'nin 
yüzyılı olacağına in-
andıklarını belirtti.

Kozuva, “21. Yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak”
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Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nin düzenlediği iftar prog-
ramına Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye 
Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, katıldı. Başkan 
Kozuva, “Bu akşam Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müdür-
lüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda bir araya 
geldik. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Kozuva, 
Kapaklı OSB’nin iftarına katıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Kapaklı 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kapaklı OSB) 
düzenlediği iftar programına katıldı.Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Çerkezköy Şube 

Müdürü Özgür Murat Karakaya, Özel Bankacılık 
Müşteri İlişkileri Yöneticisi Şükran Gültekin ve Müş-
teri İlişkileri Yetkilisi Yasemin Beyhan, Çerkezköy  
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nımız Süleyman Kozuva’yı ziyaret etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Süley-
man Kozuva, Karakaya, Gültekin ve Beyhan’a te-
şekkürlerini iletti.

TEB’den 
ÇTSO’ya ziyaret

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Çerkez-
köy Şube Müdürü Özgür Murat 
Karakaya, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva’yı, ziyaret etti.



Pandemi nedeniyle online ola-
rak gerçekleştirilen eğitimlerini, 
kısıtlamaların esnemesi ile bir-
likte yüz yüze eğitime döndü. 
ÇTSO, üyelerinin de katılımıyla 
Performans Değerlendirme ve 
Yönetimi eğitimini gerçekleştirdi. 
30 yılı aşkın süredir iş hayatın-
da önemli pozisyonlarda görev 
alan eğitmen Baybars Erdoğan, 
Performans Yönetiminin Modern 
İnsan Kaynakları Yönetiminde-
ki Önemi, Amaçları ve Kullanım 
Alanları, Yöneticilerin etkinliği 
açısından Performans Yönetimi, 
Performans Değerlendirme Yön-
temleri/Yaklaşımları, Yetkinliklere 
dayalı performans değerlendir-

me, Hedeflerle değerlendirme, 
Performans Yönetimi uygula-
malarında karşılaşılan başlıca 
sorunlar gibi birçok konuda katı-
lımcılarımızı bilgilendirdi.

“PERFORMANS YÖNETİM 
SÜRECİ 3 AŞAMADAN 

OLUŞMAKTADIR”
Performans yönetim sürecini 
değerlendiren Erdoğan, “Perfor-
mans değerlendirme çalışanın 
performansını yetkinlik, hedef ve 
diğer veriler tarafından ölçüm-
lemesini sağlar. Performans yö-
netimi ise daha çok ölçümlenen 
verilerin kullanılmasını hedefler. 
Performans değerlendirme daha 
çok insan kaynakları çalışanla-

rının sorumluluğunda yöneti-
lir. Performans yönetimi, şirketin 
kaynakları, finansal yapısı, çalı-
şanları gibi şirket bileşenlerinin 
tümünden hep daha iyi bir sonuç 
elde etmek için kullanılan araç-
lardan biridir. Performans yöne-
tim süreci 3 aşamadan oluşmak-
tadır. Performansın Planlanması; 
Dönem başında belirlenen yöne-
tici ile çalışan arasında gerçekle-
şen hedef belirleme süreçleridir. 
Performans Yöntemlerinin Seçi-
mi; Performansın ölçümlenmesi 
için gerekli kriterlerin belirlenme-
si. Ölçümleme; Performansın be-
lirlenen kriterler ile ölçümlenmesi 
süreçleridir.” dedi.

360 DERECE PERFORMANS
360 derece performans değer-
lendirmenin her sene en az bir 
kere yapılması gerektiğini ifa-
de deden Erdoğan, “360 derece 
performans değerlendirme, ça-
lışan değerlendirmesinin yöne-
ticileri, astları, ekip arkadaşları, 
iç-dış müşterileri, kendisi gibi 
kaynaklardan veriler toplaması 
ile oluşmaktadır. Bir işletmenin 
veriminin belirlenmesi ve artı-

rılması konusunda temel faktör, 
işletmede çalışan kişilerdir. 360 
derece performans değerlendir-
me genellikle orta ve üst düzey 
çalışanlar için kullanılır. 360 de-
rece performans değerlendir-
mesi, her şirketin yılda en az bir 
kere yapması gereken bir sis-
temdir.” diye konuştu. Erdoğan’ın 
üyelerden gelen soruları da ya-
nıtlamasının ardından program 
son buldu. 

Toplantının açılışında konu-
şan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
kentin sahip olduğu ekonomik 
özelliklerden bahsederek, Tekir-
dağ'ın her türlü üretim alanında 
kredi kullanabildiğini söyledi. 
Yıldırım, "Tekirdağ, gerek sanayi 
gerek tarım gerek turizm gerek 
inşaat gerek lojistik alanında 
ciddi anlamda bir üretime sa-
hip. İhracatta 17'nci sıradayız. 
Ancak burada ürettiğimiz mal 
ve hizmetlerin ihracatını göz 
önüne aldığımızda daha yuka-
rılardayız." dedi. Üretimi artır-
maları gerektiğine vurgu yapan 
Yıldırım, "Orta gelir tuzağından 
kurtulmamız için üretimi artır-
mamız gerekiyor. Hem üreten 
firmaların sayısını artırıp hem 

de teknolojiyi yükseltirsek çok 
daha hızlı hedeflere ulaşabili-
riz. İster sanayi isterse tarımsal 
alanında üretim yapılsın mut-
laka büyümek gerekiyor. Bu iki 
alanda da büyüme potansiye-
limiz mevcut." diye konuştu.

"CİDDİ BİR MALİYET BASKISI 
ALTINDAYIZ"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Cengiz Günay ise iş 
dünyasının yaşadığı problem-
lerden bahsederek, güçlü ban-
kaların varlığının ancak güçlü 
reel sektörle mümkün olacağını 
söyledi. Günay, "İçinden geçtiği-
miz süreç hepimizin fedakarlık 
yapmasını gerektiriyor. Finansal 
kaynaklarımızın etkin ve verim-
li kullanılması amacıyla hem 

özel sektör hem de bankacılık 
sektörü uygun kredi koşullarının 
sağlanması ve kredinin yerinde 
kullanımı konusunda sorumlu-
luklarını yerine getirmeli." diye 
konuştu. Girdi maliyetlerinde-
ki artış, tedarik zincirindeki sı-
kıntılar, işçi-işveren davaların-
da yaşanan sorunlar, kamuda 
bekleyen alacaklar, tasfiye ka-
rarnameleri, bekleyen KDV'ler, 
kredi maliyetindeki artış gibi so-
runları daha önce de aktardık-
larını dile getiren Günay, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Şu anda da 
halen ciddi bir maliyet baskısı 
altındayız. Maliyetler artarken 
satış hacmimiz azaldı. Alacak 
tahsilatı çok zorlaştı. Enflasyon, 
işletme sermayelerini eritmeye 
başladı. Satışı azalan, fiyat artı-
ramayan işletmeler var ise ha-
zır paradan dengeleme yoluna 
başvuruyor. Salgının yükü bit-
memişken bu kadar sıkıntı he-
pimizi zorlamaktadır."

"BANKA ŞUBELERİNDE LİMİT 
OLMADIĞINA YÖNELİK 

ŞİKAYETLER DE ALMAYA 
BAŞLADIK"

Cengiz Günay, salgın sürecin-
de özel sektörle birlikte hareket 
eden bankalara teşekkür ede-
rek, şu açıklamalarda bulundu: 
"Ancak bu süreçte çoğu bankayı 
maalesef yanımızda göremedik. 
Yüksek faiz oranları ve kredi ver-
meme eğilimleri maalesef özel 
sektörü zor durumda bırakmış-
tır. Son dönemde taleplerimizle, 

KGF kefaletli 3 yeni kredi pake-
ti çıktı. KGF olarak üyelerimize 
bir kez daha kefil olduk. Ancak 
burada da üyelerimizden, ban-
ka şubelerinde limit olmadığı-
na yönelik şikayetler de alma-
ya başladık. Reel sektör ve özel 
sektörün aynı gemide olduğunu 
aklımızdan çıkarmadan el ele 
birlikte çalışmalıyız." Günay, de-
ğişken faizin firmaları olumsuz 
etkilediğini kaydederek, ihracatı 
destekleyen Eximbank kaynak-
larının artırılması talebinde bu-
lundu. Cengiz Günay, "Belirsiz 
bir faiz oranının altına imza at-
mak, özellikle düşük kar marjla-
rının olduğu sektörlerde sorun 
yaratıyor. Dolayısıyla kredinin 
geri ödemesinde Türk Lirası Re-
ferans Faiz Oranı endeksli de-

ğişken faiz kriterinin, sabit faize 
çevrilmesi gerektiğine inanıyo-
ruz." diye konuştu."100 Civarında 
Şirket Taleplerini İletecek" Te-
kirdağ Ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarı da içinden geçilen 
süreçte reel sektör ile bankala-
rın bir araya gelmesinin öne-
minden bahsederek, buradan 
önemli sonuçların çıkabilece-
ğini söyledi. Bugün 100 civarın-
da şirketin taleplerini bankalara 
ileteceğini dile getiren Sarı, "Bu 
süreçte başkanımızın (TBB Baş-
kanı Alpaslan Çakar) bizi yal-
nız bırakmayacağına, elini bol 
tutacağına inanıyorum." dedi. 
İş insanlarının, yatırımcıların ve 
sanayicilerin görüş ve talepleri-
ni ilettiği toplantının ikinci kısmı 
basına kapalı gerçekleşti.

Çerkezköy TSO'nun geleneksel 
"Ramazan Erzak Kolileri" ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı. 1500 er-
zak kolisi, Çerkezköy Ticaret ve 

Sanayi Odası Meslek Komite-
si üyelerince Saray, Kapaklı ve 
Çerkezköy ilçelerinde önceden 
belirlenen ihtiyaç sahibi vatan-

daşlarımıza elden teslim edildi. 
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva ko-
nuyla ilgili yaptığı yazılı açıkla-
mada şunları kaydetti: 
“Bir ramazanı şerifi daha hep 
birlikte idrak etmenin sevinci 
ve huzuru içerisindeyiz. Rama-
zan ayı binlerce yıllık inancımız, 
kültür ve geleneğimizdir. Bu ay 
aynı zamanda kardeşliğin ve 
yardımlaşmanın sembolüdür. 
Çerkezköy TSO olarak gerek 
sosyal sorumluluk anlayışı-
mızla gerek bu manevi duygu 
ve inançla göreve geldiğimiz-
den bu yana, her sene belirle-
diğimiz ihtiyaç sahibi ailelere 
ramazan ayında iftar sofra-
larına bir nebze olsun destek 
olmak amacıyla, ramazan er-
zak kolisi dağıtımımızı çok şü-
kür geleneksel olarak devam 

ettirdik. Bu sene de 15 meslek 
grubumuz olarak toplam 1500 
adet Ramazan Erzak kolisini, 
meslek komitesi üyelerimizce 
belirlenen ihtiyaç sahibi aile-
lere teslim ettik. Söz konusu 
erzak kolilerimiz yine meslek 
komitesine üye arkadaşları-
mız tarafından Saray, Kapak-

lı ve Çerkezköy’de belirlenen 
ihtiyaç sahibi ailelere elden 
teslim edilmiştir. Bu vesileyle 
bu mütevazı erzak yardımında 
emeği bulunan bütün meslek 
komitesi üyesi arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, Rabbimden 
hayır sahiplerinin hayırlarının 
kabul olmasını diliyorum.”
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Çerkezköy TSO’dan
1500 aileye erzak kolisi verildi 

Bankacılık sektörünün üst düzey temsilcileri,
Tekirdağ'da iş dünyası ile bir araya geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Namık Kemal Üniversite-
si'nde "Tekirdağ İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Eğitmen Erdoğan, Performans 
Değerlendirme eğitimi verdi

ÇTSO’nun düzenlediği Performans Değerlendirme ve Yönetimi Eğitimi, Eğitmen Baybars Erdoğan’ın 
anlatımıyla gerçekleşti. Erdoğan, konu ile ilgili birçok başlığa değinerek, katılımcılara bilgilerini aktardı.
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Çerkezköy TSO'nun geleneksel "Ramazan Erzak Kolileri" ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıldı. 1500 erzak kolisi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Meslek Komitesi üyelerince Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 
önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elden teslim edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva, ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un daveti 
üzerine Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşke-
sinden düzenlenen, Trakya’nın tescilli coğrafi 
ürünlerinin yer aldığı Edirne Tarım, Hayvancılık 
Gıda ve Sanayi Fuarının açılışına katıldı. Stantları 
ziyaret eden ve fuar ile ilgili bir açıklama yapan 
Başkan Süleyman Kozuva, “Bölgemizin ticari ve 
ekonomik faaliyetleri adına büyük öneme sahip 
olan bu organizasyonda başta Edirne TSO Baş-
kanımız Recep Zıpkınkurt olmak üzere, emeği 
geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

ÇTSO yönetimi, Edirne’de düzenlenen fuara katıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
düzenlediği Tarım, Hayvancılık Gıda ve Sanayi fuarının açılışına katıldı.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Nisan ayında 
gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Kozuva yaptığı yazılı basın açıklam-
asında dünya standartlarında ve rekabet ortamında üretim için teknik bilginin önemine değinerek, 
mesleki eğitimin, iş dünyasının en önem vermesi gereken stratejisi olması gerektiğine vurgu yaptı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi koordinasyo-
nunda “Yetenek Her Yerde” 
temasıyla, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi ev sahipli-
ğinde; Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi, Kırklareli Üniver-

sitesi ile Trakya Üniversitesi 
paydaşlığında Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Değirme-
naltı Yerleşkesinde gerçekleş-
tirilen Trakya Bölgesel Kariyer 
Fuarı, öğrenci, mezun ve bölge 
vatandaşlarına istihdam fır-
satı sunuyor. 

ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜNDEN 
KURUMLAR YER ALIYOR

Birçok sektöre ait kariyer fırsatla-
rının, meslek bilgilerinin ve istih-
dam süreçlerinin paylaşılacağı 
ve özel sektörden yüzlerce firma 
ile kamu sektöründen çeşitli ku-
rumların katıldığı Trakya Bölge-
sel Kariyer Fuarı, her bölümden 
öğrenci ve mezunlar ile bölgede 
bulunan vatandaşların katılımı-
na açıldı.
KOZUVA: İŞ BULMA SÜRECİNE 

FAYDALI OLACAĞINA 
İNANIYORUM

Açılışa katılan ve fuarda yer alan 
stantları tek tek ziyaret eden 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, fuarın yeni iş 
fırsatları konusunda çok faydalı 
olacağını belirterek, “Bölgemizde 
ikincisi düzenlenen Trakya Böl-
gesel Kariyer Fuarının, öğrenci, 
mezun ve bölgedeki vatandaş-
larımızın iş bulma sürecine ol-
dukça faydalı olacağına inanı-
yorum. Vatandaşlarımız burada 
özel ve kamu sektöründen birçok 

kurumla daha etkili iletişim kura-
bilecekler. Direkt olarak konunun 
muhatabına yönlendirilecek ve 
yetkili kişilerle görüşme imka-
nı bulabilecekler. Aynı zamanda 
kafalarındaki soru işaretlerini de 
kolayca gidererek, doğru bilgi-
ye ulaşabilecekler. Odamızın da 
sponsorlar arasında yer aldığı 
fuara öncülük eden T.C. Cum-

hurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi başta olmak üzere fuarın ev 
sahipliğini yapan Tekirdağ Na-
mık Kemal Üniversitesi’ne, Ban-
dırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
Kırklareli Üniversitesi ile Trakya 
Üniversitesi paydaşlarımıza ve 
katılan tüm kurumlara teşekkür 
ederim.” dedi.
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Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı’nın açılışı gerçekleşti
Trakya Bölgesi’nde ikinci defa düzenlenen öğrenci, mezun ve bölge vatandaşlarının yararlanabileceği Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı’nın 
(TRAKYAKAF), açılışı gerçekleşti. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da fuar açılışına katıldı.

Görev Verme ve Delegasyon eğitimi gerçekleştirildi
Çerkezköy TSO’nun üyeleri için düzenlediği Görev Verme ve Delegasyon 
eğitimi, eğitmen Ümit Erdem’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Üyelerin faydasına olacak eğitimlerine aralıksız de-
vam eden ÇTSO, Konferans Salonunda Görev Verme 
ve Delegasyon eğitimini de eğitmen Ümit Erdem’in 
sunumuyla gerçekleştirdi. Eğitmen Erdem, delegas-
yonun faydalarından, zamanlamasından ve kimlere 
verilmesi gerektiği gibi birçok konuda katılımcılara 
bilgilerini aktardı.

 “YÖNETİM TARZININ 
GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR”

Delegasyonun, yöneticilerin yönetim tarzlarını geliş-
tirmelerine, iletişimi geliştirmelerine ve çalışanların 

katılımını arttırmalarına yardımcı olduğunu belirten 
Erdem,  “Delegasyon, bir yöneticinin işin niteliğine 
ve çalışanın özelliklerine göre kimi konuları çalışa-
nın yapması için yetki devretmesine denir. Başarı-
lı delegasyonun olabilmesi için delege eden kişinin 
gerçekten işi çok iyi bir şekilde parçalara ayırması, 
sabırlı olması, empati yeteneğinin yüksek olması, 
muhtemel dirençlere karşı önlemler alması ve de-
lege edeceği kişi ile uyumlu olması gerekmektedir. 
Yöneticilik, hem işi hem de insanı yönetme sanatıdır. 
İş devri yapılırken, yöneticinin çalışanına güven duy-

ması ve çalışanın da kendisine duyulan güveni boşa 
çıkarmaması gerekir. Etkili delegasyon yapılması, 
yöneticilere daha kritik nitelikteki diğer işleri yap-
mak için ekstra zaman verir. İnisiyatif alma beceri-
si kazandırır. Ast personelin özellikle kendi uzmanlık 
alanlarında karar almak için yetkilendirilmesi, her 
adımda onay almak zorunda kalmayacakları için iş 
sürecini hızlandırır.” dedi
Eğitim sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları Er-
dem’e yöneltti. Erdem, sorulara tek tek yanıt vererek 
akıllarda kalan soruları da giderdi.

Eğitmen Ümit Erdem

En yüksek puanı 8. Komite aldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Müşterek Komite Toplantısını gerçekleştirdi. Meslek komitelerinin verimliliğini arttırmak 
adına yapılan komite performans verileri de açıklandı. 8. Meslek Komitesi, 17 puanla en yüksek performansı sergileyen komite oldu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Müşterek Komite Top-
lantısını gerçekleştirdi. Oda 
Konferans Salonunda düzen-
lenen toplantıya ÇTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, ÇTSO Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet Erdoğan ve ko-
mite üyeleri katıldı.

BAŞKAN KOZUVA,
 TEBRİK ETTİ

2020 yılından beri, meslek 
komitelerin verimliliğini art-
tırmak için düzenlenen mes-
lek komiteleri performans 
değerlendirmelerinin kaza-
nanı belli oldu. 2020 yılında 
bu alanda 4. Meslek Komite-
si 1. olurken; bu sene demir, 
çelik, metal, alüminyum ve 
makine imalatı bölümlerinin 
yer aldığı 8. Meslek Komitesi, 
17 puanla 1. oldu. Toplantıya 
katılan Komite Başkanı Si-
nan Sifil ve üyeleri Bünyamin 

Fırat, Yusuf Uyanık ve Aret 
Marancıoğlu kürsüye davet 
edildi. Uygulamanın verimli-
liği oldukça arttırdığını belir-
ten Komite Başkanı Sinan Si-

fil, “Alanımız ile ilgili gündem 
konularını, nasıl üyelerimize 
yararlı olabileceğimizi sü-
rekli olarak tartışıp yönetime 
öneri olarak sunduk. Kazan-

mamızın en büyük etkenle-
rinden biri de bu oldu” dedi.  
Başarılarından dolayı komite 
üyelerini kutlayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Kozuva, “Mes-

lek komiteleri değerlendirme 
uygulamamıza 2020 yılında 
başladık. Yapmış olduğumuz 
uygulama ile komitelerimi-
zin çalışma arzusunun daha 
da fazla arttığını görüyorum. 
Bizim de hedefimiz bunu 
sağlamaktı. 17 puanla 1. olan 
8. Meslek Komitemizi tebrik 
ederim.” ifadelerini kullandı.
Performans değerlendirme-
leri sonucunda 10. Meslek 
Komitesi 2’nci, 7 ve 11. Meslek 
Komiteleri ise aynı puanı ile 
3’üncü sırayı paylaştı.

FAALİYET RAPORUNUN 
SUNUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Performans değerlendir-
melerinin sonucunun açık-
lamasının ardından 2021 yılı 
faaliyet raporunun sunumu 
yapıldı. Sunumun ardından 
dilek ve temennilerin iletil-
mesi ile toplantı son buldu. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Nisan ayında 
gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle ilgili bilgilen-
dirmede bulundu. Kozuva yaptığı yazılı basın 
açıklamasında dünya standartlarında ve reka-
bet ortamında üretim için teknik bilginin öne-
mine değinerek, mesleki eğitimin, iş dünyasının 
en önem vermesi gereken stratejisi olması ge-
rektiğine vurgu yaptı. Kozuva, yazılı basın açık-
lamasında şunları kaydetti:  “Değerli üyelerimiz, 
Nisan ayında da siz değerli üyelerimizin bugü-
nü ve geleceğiyle ilgili faaliyetlerimizi aksat-
madan sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Te-
kirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım’ın, Arçelik ve 
BSH firmalarının, içerisinde Odamız üyelerinin 
de bulunduğu tedarikçi firmalar ile bir araya 
geldiği toplantıda “Ürünlerimizi ne kadar çok 
kendi sanayicimiz tarafından üretebilirsek dı-
şarıya bağımlılığımız o derece de azalacaktır. 
‘Bu marka, Türk markası ve siz buna güvenebi-
lirsiniz’ dedirteceğiz.” ifadelerini çok önemsiyo-
ruz. Bunun yolunun da sanayide üretim faktör-
leri arasında, iş dünyasının yatırımları ile birlikte 
üretim faktöründe ön plana çıkan ‘teknik bilgi’ 
ve bunu sağlayacak insan kaynaklarının ye-
tiştirilmesinden geçtiğinin farkındayız. Bunun 
da yolu elbette ki mesleki ve teknik eğitimden 
geçmektedir. Bu önem, önümüzdeki yıllar-
da bugünkünden çok daha büyük derecede 
kendini hissettirecektir. Ülkemizin dünya stan-
dartlarında üretim yaparak, küresel rekabette 
boy gösterebilmesi ve dünya pazarlarında yer 

edinebilmesi için insan kaynaklarını mesleki ve 
teknik eğitim ile nitelikli eleman ve donanımlı 
teknik kadro haline getirmesi artık kaçınılmaz 
bir gerçektir. Bu anlamda Çerkezköy TSO ola-
rak düzenlediğimiz, Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz 
Yıldırım, Çerkezköy ve Kapaklı Kaymakamla-
rımız, kıymetli protokol ile değerli üyelerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz geleneksel 
iftar yemeğimizin sonraki haftasında Odamı-
zı ziyarete gelen Kardeş Odamız Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve 
Mersin TSO ekibini ağırladık. Ardından Kardeş 
Odamızın heyetiyle birlikte Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Eyüp Sözdinler’i ziyaret ettik. Bu bakış açısıyla 
‘Mersin İlinde Mesleki Eğitim Entegrasyonu ile İş 
Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının Karşılanması 
Projesi’ kapsamında Özel ÇOSB Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Endüstri 4.0 Laboratuvarını 
da gezdik. Mersin İlinde Mesleki Eğitim Enteg-
rasyonu ile İş Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının 
Karşılanması Projesi hakkında görüş alışverişi 
yaptığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 
Bu görüşmelerimizin ve gayretlerimizin iş dün-
yamızın ve sanayicimizin ve ülkemizin ihtiyacı 
olan Mesleki Eğitim konusuna katkı sunması en 
samimi arzumuzdur. Diğer yandan iş dünya-
mızın mevcut kadrolarının kendini yenilemesi 
ve güncellemesine yönelik olarak eğitimlerimiz 
ise pandemi sonrası kısıtlamaların esneme-
si ile birlikte yüz yüze eğitime döndü. Odamız, 
üyelerimizin de katılımıyla “Performans Değer-

Kozuva: “Nitelikli  iş gücü ancak
mesleki   eğitim   ile   mümkündür”

lendirme ve Yönetimi” eğitimi gerçek-
leştirildi. Bu tür eğitimlerimiz elbette ki 
devam edecek. Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak her zaman oldu-
ğu gibi üyelerimizin hem ülke çapında 
hem dünyaya entegrasyon hedefin-
de kendini ve çalışanlarını her alanda 
yenilemesi ve geliştirmesi için yeni im-
kanlar ve fırsatlar oluşturma hedefle-
rinde sizlerin yayında ve hizmetindeyiz. 
Saygılarımızla…”

Programları kapsamında bölgemizi ziyare-
te gelen Kardeş Odamız Mersin TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve ekibi, ÇTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile 
Odamızda bir araya geldi. 
Kardeş Odamız Mersin TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ayhan Kızıltan ve ekibi, Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile birlikte 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’i ziyaret etti. 
Başkan Kızıltan ve ekibi, ‘Mersin İlinde Mesleki 
Eğitim Entegrasyonu ile İş Dünyasının Deği-
şen İhtiyaçlarının Karşılanması Projesi’ kap-
samında Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, Endüstri 4.0 Laboratuvarını da gezdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Kızıltan, ekibi ile birlik-
te Kardeş Oda olan Çerkezköy 

TSO’yu  ziyaret etti.

Kardeş Oda ziyareti



10 MART-NİSAN-MAYIS 2022

Üyelerin yararına olabilecek eğitimle-
rini sürdüren ÇTSO, Modern Pazarlama 
Yöntemleri eğitimini gerçekleştirdi. Kon-
ferans Salonunda  düzenlenen eğitimde 
Eğitmen Ümit Erdem, Modern Pazarla-
ma’nın püf noktalarını, dikkat edilmesi 
gerekenleri  anlattı.

12 ANA BAŞLIKLA 
ANLATILDI

Eğitmen Ümit Erdem, Müşteri Analizi ve 
Değerlendirme, Ürün Analizi ve Değer-
lendirme, Rakip Analizi ve Değerlen-
dirme, Bölge Analizi ve Değerlendirme, 
MAP(Master Action Plan), CFS (Müşteri 
Odaklı Memnuniyet), Müşteri Beklentile-
ri, Müşteri ne ister? Neyi Algılar?, Müşteri 
İhtiyaçları, Müşteri İlişkilerinde Teknolojik 
İletişim, Operasyonel CRM nedir ve Neyi 
Hedefler? gibi 12 ana başlık altında mo-
dern pazarlamanın detaylarını anlattı. 

PAZARLAMADA 
SOSYAL 

MEDYANIN 
ÖNEMİ

Katılımcılarla inte-
raktif bir şekilde eği-
timi sürdüren Eğitmen 
Ümit Erdem, Pazarla-
mada Sosyal Medya’nın 
önemine de değindi. Gelişen 
teknoloji ile de sosyal medyanın pa-
zarlama üzerindeki etkisinin arttığını ve 
çokça tercih edilen yöntemlerden biri ol-
duğunu da dile getiren Erdem, “İletişim kur-
manın, düşünceleri, duyguları özgürce pay-
laşmanın ve aynı zamanda pazarlamanın 
en popüler, en etkili yollarından biri olduğu 
inkâr edilemez. İşletmelerin büyüklüklerine 
ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın, çe-

şitli platformlar-
da etkin bir sosyal 
medya profiline 
sahip olmalarının 

giderek önem ka-
zandığını görüyoruz. 

Etkili bir sosyal medya 
pazarlaması ve sosyal 

medya yönetim stratejisi 
müşterilerin o marka ile etki-

leşimlerini artırmada, markanın 
bilinirliğini ve satış döngüsünü artırmada 
önemli bir rol oynar. Hem işletmeler hem 
de kişisel kullanıcılar için önemi her ge-
çen gün artan sosyal medya, pazarlama 
trendlerini büyük oranda değiştirdi. Sosyal 
medyayı kullanmak, hedeflediğiniz kitle-
ye ulaşmak için etkili yöntemlerden biri. İlk 
başta ürününüze, hizmetinize veya mar-
kanıza uygun hedef kitleyi belirlemelisiniz. 

Daha sonra hedef kitlenize uygun filtrele-
me yaparak sosyal medya platformların-
dan tanıtım yapıp reklam vererek geniş kit-
lelere ulaşabilirsiniz.” dedi. Eğitim sonunda 
sorularını Eğitmen Erdem’e ileten katılımcı-
lar, gerçekleştirilen eğitimden de memnun 
kaldıklarını belirtti. 

PAZAR VE REKABET ANALİZİ EĞİTİMİ 
DÜZENLENECEK

Katılımcılara dağıtılan anketler doğrul-
tusunda gelen talepler üzerine Pazar 
ve Rekabet Analizi eğitimi gerçekleşti-
rilecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü 
gerçekleştirilecek olan eğitimde  Pazar 
ve Rekabet Analizinin faydaları, teknik 
özellikleri gibi birçok önemli konu anla-
tılacak. Eğitime katılmak isteyen katılım-
cılar asude.celen@cerkezkoytso.org.tr 
adresine, isim-soyisim- firma adı bildi-
rerek kayıtlarını oluşturabilecek.

Modern Pazarlama’nın yöntemleri anlatıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyeleri yararına Modern Pazarlama ve Yöntemleri eğitimi düzenlendi. Oda Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Modern Pazarlamanın tüm dallarına değinilerek katılımcı üyelerimiz bilgilendirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Beyaz Konak’ta dü-
zenlenen programa Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil, 
Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Melek Ye-
şil Sarıtaş, Kadın Girişimciler İl 
İcra Komitesi üyesi Nazan Ço-
ban, kurul üyeleri ve şehit an-
neleri katılım sağladı.
Şehir dışında olduğu için prog-
rama katılamayan Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, kurul üyelerine gön-
derdiği gül ile 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı. 

“İYİ Kİ VARIZ”
Programda açılış konuşması-

nı gerçekleştiren ÇTSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil, 

kadınların toplum içerisinde-
ki önemine değinerek, “Bizler, 
dünyanın en güçlü insanları-
yız. Onca zorluğa rağmen ken-
di ayakları üstünde durabilen 
kadınlarız. Bunun yanında da 
bastırılan, şiddete uğrayan, 
hatta öldürülen kadınların da 
sesi olmalıyız. Kadına şiddetin 
sadece 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde değil her gün, her an 
karşısındayız. Çocuklarımızı da 
bu bilinçle yetiştirmeli ve onla-
rın ezilmeyen, çağdaş birer in-
san olması için de çaba gös-
termeliyiz. Kadınların özgürce 
yaşayacağı bir dünya için ça-
lışmalıyız. Bizler iyi ki varız ve 

olmaya da devam edeceğiz.” 
dedi.  ÇTSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Yeşil, “Başkanımız 
da aramızda olmayı çok istedi 
fakat şehir dışında olduğu için 
programa katılamadı. Hepini-
ze selamlarını iletti.” ifadelerini 
kullandı.

NELER YAPABİLİRİZ?
Düzenlenen etkinlikte birçok 
zorluğa göğüs gererek kendi 
ayakları üstünde duran kadın 
girişimcilere nasıl faydalı olu-
nabileceği konusunda da fi-
kir alışverişinde bulunan kurul 
üyeleri, en kısa sürede bu ko-
nuda çalışmalara da başla-
yacaklarını belirtti.

Kadınlar günü, girişimci kadınlarla kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Çerkezköy Ticar-
et ve Sanayi Odası (ÇTSO),  Kadın Girişimciler Kurulu 
ile bir araya geldi. Kadınlar Günü’nün kutlandığı pro-
gramda aynı zamanda girişimci kadınlara nasıl destek 
olunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitmen 
Ümit Erdem
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