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BAŞYAZI

erçekleşen ziyarette Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'ın altyapı ihtiyaçları ve ge-
nel sorunları hakkındaki bilgileri Bakan Karaismailoğlu ile paylaşan ÇTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sa-

yın Adil Karaismailoğlu ile çeşitli projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kozuva'dan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'na  ziyaret

G

ÇTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu 

ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imzalanan Ulusal 
Eğitime Katkı Protokolü çerçeve-
sinde, 154 ilçeye 154 yeni okul ka-
zandırılıyor. Bu bağlamda TOBB 
nezdinde Tekirdağ'a dört okul ka-
zandırılacak. Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva da 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
okul yaptırma konusunda önce-
den de hassasiyet gösterdiklerini, 
TOBB nezdinde Milli Eğitim Bakan-
lığımıza bir okul daha yaptırmak-

tan onur ve gurur duyduklarını 
kaydetti… Süleyman Kozuva yap-
tığı yazılı basın açıklamasında 
şunları dile getirdi: “Bilindiği gibi 
bağlı bulunduğumuz çatı kurulu-
şumuz Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eği-
tim Bakanlığımız ile bir protokol 
imzalanmıştır. Ulusal Eğitime Kat-
kı Protokolü'ne göre de ülkemizde 
toplam 154 ilçeye 154 yeni okul 
kazandırılması hedeflenmiştir. Bu 
hedeflenen 154 ilçenin 4 tanesi de 
yine TOBB tarafından Tekirdağ'a 
kazandırılacak.             Devamı 2'de

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

(TOBB) tarafından, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile imzalanan Ulusal 
Eğitime Katkı Proto-
kolü çerçevesinde, 
154 ilçeye 154 yeni 
okulkazandırılıyor. 

Bu bağlamda TOBB
 nezdinde 
Tekirdağ'a
dört okul 

kazandırılacak. 

Ulusal eğitime katkı protokolüne
bir okul da Çerkezköy TSO’dan

Değerli Üyelerimiz,
Aralık 2021 ve Ocak-Şubat 2022 ay-
larındaki faaliyetlerimizi özetleyen 
gazetemizle huzurlarınızdayız. Bu 
sayımızda da, yine sosyal sorumlu-
luk hizmetlerimiz, eğitim ve seminer-
lerimiz ve odamıza yapılan ve bizim 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi 
paylaşıyoruz… Bilindiği gibi, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı 
Protokolü” çerçevesinde, Milli Eğiti-
mimize bir okul da Odamız tarafın-
dan kazandırılacak. Yine bir sosyal 
sorumluluk kapsamında, Çerkezköy 
Emniyetimizin hizmetine de iki araç 
tahsisi gerçekleştirildi. İlçemize, eği-
tim camiamıza ve emniyetimize bu 
kazanımlar hayırlı olsun.
                                                           Devamı 4'te

Çerkezköy Emniyetine iki araç tahsis edildi
Çerkezköy Ticaret ve 

Sanayi Odası, Çerkezköy 
İlçe Emniyet Müdürlüğü-
nün sevk ve idaresinde 
olmak üzere, Emniyet 

Teşkilatına iki adet araç 
tahsisi gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva yapmış 

olduğu yazılı açılama-
da; “Biz yönetim olarak 

göreve geldiğimiz ilk 
dönemde de, Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak emniyetimize 
iki araç tahsis etmiştik.

Şimdi ikinci dönemimiz-
de yine iki araç tahsis 

etmenin samimi mutlu-
luğunu yaşıyoruz.''dedi.

Devamı 3'te

Çerkezköy TSO Aralık ayı 
Meclis toplantısı Meclis 
Başkanı Hacı Mehmet Er-
doğan Başkanlığında ÇTSO 
konferans salonunda ger-
çekleştirildi. Yoklama ve 
saygı duruşu ile başlayan 
Meclis toplantısında 2021 yılı 
Kasım ayı gelir gider bütçe 
izleme raporu ve mizanın 
ibrası görüşüldü. Gelir ve gi-
der bütçesi oy birliği ile ka-
bul edildi.Bir diğer gündem 
maddesi ise ekmek azami 
fiyatının görüşülmesi oldu. 
Son dönemde un fiyatların-
da oluşan % 75, elektrik ve 
doğalgazda oluşan % 50, 
akaryakıtta oluşan % 35’lik 
artışlar değerlendirilerek 
210 gr ekmek azami satış fi-
yatı 2,50 TL olarak belirlendi. 
Aralık ayı Meclisinde ayrıca 
2022 yılı tahmini gelir, gider 
bütçesi görüşüldü ve 2022 
yılı için tahmini gelir gider 

bütçesi 7.630.724,00 TL ola-
rak kabul edildi. 

ÇTSO Hizmet
 Bedellerinde 

Artış Yapılmadı
Çerkezköy TSO Meclis 
üyeleri tarafından görü-
şülen ve gündem mad-
deleri arasında yer alan 
yıllık aidat, brüt asgari 
ücretin 5.004,00 TL olma-
sı nedeniyle ilgili mevzu-
at gereği en düşük üye 

aidatının 501,00 TL olarak 
kararlaştırılırken, aidat tu-
tarlarının aralığı ise 501,00 
TL ile 855,00 TL arasında 
olacağı belirlendi. Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın vermiş olduğu 
hizmet bedellerinde ise 
bir artış yapılmadı ve 2021 
yılı bedelleriyle devam 
edilmesine karar verildi. 
Toplantı dilek ve temen-
niler ile sona erdi.

Çerkezköy TSO, 2021’in son
Meclis Toplantısını gerçekleştirdi



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası, Çerkezköy İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün sevk ve ida-
resinde olmak üzere, Emniyet 
Teşkilatına iki adet araç tah-
sisi gerçekleştirdi. Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva yapmış ol-
duğu yazılı açılamada; “Biz 
yönetim olarak göreve geldi-
ğimiz ilk dönemde de, Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak emniyetimize iki araç 
tahsis etmiştik. Şimdi ikinci dö-
nemimizde yine iki araç tahsis 
etmenin samimi mutluluğu-
nu yaşıyoruz.Hepimiz biliyoruz 
ki Çerkezköy, her geçen gün 
nüfusu artan bir sanayi kenti-
ne dönüşmektedir. Nüfus olan 

yerde, sağlık gibi, eğitim gibi, 
asayiş ve güvenlik de önem 
kazanmaktadır. Güvenlik ise 

tüm bu kavramların bir ara-
da olmasının asıl temel taşıdır. 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak işte biz bu bakış 
açısıyla ve sosyal sorumluluk-
larımız içerisinde, imkânlarımız 

el verdiğince her kurum ve ku-
ruluşumuza destek vermenin 
bilincinde ve gayretinde olduk. 
Derslik, okul, hastanelerimize 
bağış gibi yaptığımız hizmetler, 
söz konusu kurumlarımız kadar 
bizleri de memnun etmiştir.
Bugün de Çerkezköy Emniyet 
Müdürlüğümüze teslim etti-
ğimiz bu iki araç, aynı şekilde 
Çerkezköy’ümüzün güvenli-
ği, vatandaşlarımızın huzur ve 
güven içinde yaşamaları için 
çalışan, gayret gösteren de-
ğerli emniyet birimlerimize bir 
sosyal sorumluluk desteğidir.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak bu iki aracın dev-
letimize, milletimize ve ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum, dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) tara-

fından, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile imzalanan 
Ulusal Eğitime Katkı 
Protokolü çerçeve-
sinde, 154 ilçeye 154 
yeni okul kazandı-
rılıyor. Bu bağlam-
da TOBB nezdinde 

Tekirdağ'a dört okul 
kazandırılacak.  Çer-

kezköy Ticaret ve Sa-

nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva da konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada okul yaptırma 
konusunda önceden de hassasi-
yet gösterdiklerini, TOBB nezdinde 
Milli Eğitim Bakanlığımıza bir okul 
daha yaptırmaktan onur ve gurur 
duyduklarını kaydetti… Süleyman 
Kozuva yaptığı yazılı basın açıkla-
masında şunları dile getirdi: “Bilin-
diği gibi bağlı bulunduğumuz çatı 
kuruluşumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 
Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir pro-
tokol imzalanmıştır. Ulusal Eğitime 
Katkı Protokolü'ne göre de ülke-
mizde toplam 154 ilçeye 154 yeni 
okul kazandırılması hedeflenmiştir. 
Bu hedeflenen 154 ilçenin 4 tanesi 
de yine TOBB tarafından belirlen-
miştir. Bilindiği gibi daha önce de 
yine TOBB Başkanımız M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu öncülüğünde 81 ile 81 
okul projesi hayata geçirilmişti. 
Biz de 2018 yılında da ÇTSO Trak-
ya Anadolu Lisesi kaba inşaatını 
bitirdikten sonra Milli Eğitim Ba-
kanlığımıza devretmiştik. Daha 
önce de yine Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak 2008 
yılında inşaatına başlanan Ti-
caret ve Sanayi Odası Anado-
lu Lisesini de 2009-2010 eğitim 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı-

mıza devretmiştik. Şimdi de Oda ve 
Borsalarımızın faaliyet gösterdiği 
154 ilçeye 154 yeni okul yaptırmak 
için TOBB Başkanımız Sayın M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Ba-
kanımız Sn. Prof. Dr. Mahmut Özer 
arasında imzalanan “Ulusal Eğiti-
me Katkı Protokolü” çerçevesinde 
Tekirdağ’ımıza dört ilçeye dört okul 
daha kazandırılmış olacak. Bu ge-
lişmeyi ve bu anlaşmayı ülkemizin 
geleceği ve çocuklarımızın eğitimi 

için çok önemli çok hayırlı bir adım 
olarak değerlendiriyoruz. Bu hayırlı 
girişim ve hizmet için Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımızı 
sunuyor, iş dünyasının temsilcileri 
olarak bu sevince ortak olacağı-
mızı memnuniyetle ifade ediyoruz. 
Ülkemize milletimize ve çocukları-
mıza hayırlı olsun”.

Ulusal Eğitime Katkı Protokolüne
bir okul da Çerkezköy TSO’dan

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal 
Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde, 154 ilçeye 154 yeni okul 

kazandırılıyor. Bu bağlamda TOBB nezdinde Tekirdağ'a dört okul kazandırılacak.

KOSGEB AB ve Dış İliş-
kiler Dairesi Başkanı 
Selim Serkan Ercan ile 
KOSGEB Tekirdağ Gü-
ney Müdürü Ceyhan 
Bahadır Karataş’ın ka-
tılımlarıyla gerçekleşen 
seminerde Oda üyele-
rine KOSGEB “Mikro ve 
Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı” hakkında bilgi 
verildi. KOSGEB Tekirdağ Güney 
Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş 
tarafından gerçekleşen sunum-
da Karataş, programın amacının; 
Covid-19 salgınından etkilenen 
mikro ve küçük ölçekli işletmelerin 
(MKİ) faaliyetlerini sürdürmelerini, 
istihdam seviyelerini muhafaza et-
melerini ve yeni istihdam oluşturmala-
rını sağlamak olduğunu ifade etti. Desteğe 
başvuru yapacak olan işletmelerin 2 Bileşenle 
değerlendirildiğini söyleyen Karataş, Bileşen 
1’de imalat, bilgisayar programlama, bilim-
sel Ar-Ge ve bazı hizmet-ticaret sektörlerinde 
faaliyet gösteren, 2019’da en az 75 Bin TL gelir 
hacmine ulaşmış mikro ve küçük işletmeler ol-
duğunu, Bileşen 2’ de ise aynı sektörlerde 2017 
ve sonrasında kurulan mikro ve küçük ölçekli 
yenilikçi genç işletmelerin yararlanabileceği-

ni dile getirdi.Program 
detaylarından bahse-
den KOSGEB Tekirdağ 
Güney Müdürü Ceyhan 
Bahadır Karataş; bu bi-
leşenin yararlanıcıla-
rının teknolojik faaliyet 
giderleri de uygun gider 
türlerinden sayılacaktır. 
Destek türü; destek iş-

letme sermayesi niteliğinde faizsiz 
ve teminatsız geri ödemeli destek 
olarak ödenecektir. Destek üst li-
miti Mikro işletmeler için 100.000 
TL, azami 2 personel, Küçük işlet-
meler için destek üst limiti 100.000 

TL, azami 5 personel, MKİ sahibinin 
kadın olması veya yeni istihdam 

edilecek personelin kadın olması ve 
personel başına ilave 10.000 TL destek 

verileceği sözlerini kaydetti. 
SEMİNER SORU CEVAPLARLA 

SONA ERDİ
Çerkezköy TSO’da gerçekleşen Mikro ve Küçük 
İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsa-
mında personel giderleri, işyeri kirası, düzenli 
işletim giderleri, malzeme giderleri ve teknolo-
jik faaliyet giderlerinin desteklendiğini söyleyen 
Karataş, seminerin devamında katılımcılarını 
sorularını yanıtlayarak programı sonlandırdı.

Çerkezköy  TSO’da ''Mikro ve Küçük İşletmelere
 Hızlı Destek  Programı'' semineri  düzenlendi

Çerkezköy TSO'dan Çerkezköy Emniyetine

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İSG Uzmanı 
Sedat Atay aracılığıyla personellerine “İş Sağlığı ve Güven-
liği” eğitimi verildi. Oldukça verimli geçen eğitimde perso-
neller akıllarında kalan soruları Atay'a iletti.Eğitim sonrası 
sertifikalar Çerkezköy TSO personellerine teslim edildi.

Çerkezköy TSO’dan 
personeline İSG Eğitimi

KOSGEB 
Mikro ve Küçük 

İşletmelere (MKİ) 
Hızlı Destek Programı 

semineri, Oda üyelerinin 
de katılımıyla Çerkezköy 

Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans 

Salonunda 
gerçekleşti. 

iki araç tahsis edildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva ve Oda Heyeti, Ardahan ziyaretleri kapsamında 
gerçekleştirdikleri programda Ardahan Valisi Hüseyin Öner’i ma-
kamında ziyaret etti. Vali Öner, gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
heyeti ise misafirperverliği için kendisine teşekkürlerini iletti.

Çerkezköy TSO’dan Ardahan Valiliğine Ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozu-
va ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler 
kapsamında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci’yi zi-
yaret etti. Yapılan görüşmede bölgesel faaliyetler hakkında bilgiler aktarılır-
ken Odaların gerçekleştirmiş olduğu projelere dair çalışmalara da değinildi.

Çerkezköy TSO’dan Ardahan TSO’ya Ziyaret



‘Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üye firma-
larına dış ticaret konusunda da istihbarat hiz-
meti sunmaya devam ediyor. Çerkezköy TSO 
ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçek-
leşen “Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile 
üye firmalar dış ticarette yeni ülkelere ve yeni 
pazarlara açılma ve nokta atışı ihracat ile yeni 
müşterileriyle buluşma şansını yakalıyor. ’Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üye firmala-
rına dış ticaret konusunda istihbarat hizme-
ti sunmaya devam ediyor. Çerkezköy TSO ve 
Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekle-
şen “Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile 
üye firmalar dış ticarette yeni ülkelere ve yeni 
pazarlara açılma ve nokta atışı ihracat ile yeni 
müşterileriyle buluşma şansını yakalıyor. Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva konuyla ilgi-
li yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: 
“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye 
firmalarımızı, küresel pazarlara taşıyan ve he-
def müşterilerini bulmakta kolaylık sağlayan 
DTİM (Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi) 
hizmetinden yararlanmaları konusunda bilgi-
lendirmek istiyoruz. Çerkezköy TSO ve 
Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
gerçekleşen “Trakya Dış Ticaret 
İstihbarat Merkezi” ile şirketi-
ni yeni ülkelere ve pazarla-
ra açma konusunda üye-
lerimizin yanında oluyoruz. 
Aynı zamanda nokta atışı 
ihracat ile üyelerimize yeni 
müşterileriyle buluşma fır-
satı sunuyoruz. Bilindiği gibi 
Dış Ticaret İstihbaratı Hiz-
meti Projesi, özel sektör çatı 
kuruluşu olarak Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin temel 
hedefleri arasında sayılan, ülke 
ihracatının artırılmasına katkı sağla-
ma hedefi kapsamında başlatılmıştır. Bu 
kapsamda Dış Ticaret İstihbaratı Hizmet Veren 
Oda ve Borsalardan bir tanesi de Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odamızdır.’’ dedi.

Nasıl yardımcı olunuyor?

Bu konuda üyelerimiz gerek bize gerek pay-
daşlarımızdan Trakya Dış Ticaret Merkezi DTİM’e 
başvurabiliyor. Örnek olarak üyelerimiz arasın-
da henüz hiç ihracat yapmayan varsa bile ve 
bu üyemiz işe nereden başladığını bilemiyorsa… 

Veya ihracata başlamış ama teknik desteğe ih-
tiyacı bulunuyorsa… Veya ihracatı kesintiye uğ-

ramış ve devam etmekte zorlanıyor ise… Ya da 
ihracat kapasitesini artırmak istemekle 

birlikte nasıl genişleteceğini bilemi-
yorsa... Herhangi bir üyemizin itha-

latı zorunlu olup ucuz ve kaliteli ve 
de sürdürülebilir ithalat yapmak 
istiyorsa bütün bu üyelerimize 
beklentileri konusunda hizmet 
sunmaya devam ediyoruz. Bu 
müracaat sonrası üyelerimize 
tüm dünyadan müşteri bul-
mak, potansiyel pazarları tes-
pit etmek, ithalat için alternatif 

tedarikçiler bulmak ve gerekir-
se danışmanlık hizmeti de ver-

mek mümkün oluyor…Müracaat 
içinÜyelerimiz bu konuda ya paydaş-

larımızdan https://trakyadisticaret.org/  
adresine girip hesap oluşturabilirler. Hesapları 
varsa firma bilgilerini giriş yapabilir ve bu konu-
da Odamızın Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret 
Uzmanı İlknur İNAL ER ile (0282)-726-8888 – 160 
telefondan veya ilknur.inal@cerkezkoytso.org.tr  
mail adresinden iletişim kurabilirler. Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB nezdinde Trak-
ya’da Dış Ticaret İstihbarat Hizmeti veren tek 
oda vasfını koruyor. 
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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,
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Süleyman   kozuva

Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis top-
lantısında 2021 yılı Aralık ayı gelir gider bütçe izle-
me raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Gelir gider 
bütçesi ve mizan oy birliği ile ibra edildi. Gündem 
maddeleri arasında yer alan 2021 yılı kesin mizan, 
gelir tablosu ve bilançosu görüşüldü.  2021 yılı gelir 
bütçesinin % 161,70, gider bütçesinin % 87,20 oranın-
da gerçekleştiği görüldü. Meclis üyeleri tarafından 
değerlendirilen 2021 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve 
bilançonun ibra edilmesine oybirliği ile karar veril-

di. Bir diğer gündem maddesi ise; 2022-2025 Çer-
kezköy TSO Stratejik planının sunulması oldu. Kalite 
Sistem Yöneticisi Asude Çelen koordinasyonunda, 3 
kişilik bir ekip tarafından hazırlanan ve yayınlanma 
aşamasına gelen 2022-2025 Stratejik plan, Çerkez-
köy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel tarafından Mec-
lis üyelerine sunuldu. Çerkezköy Ticaret ve Sana-
yi Odasının 2022 - 2025 yıllarına ait stratejik planı 
“yeni nesil uygulamaları hayata geçirmek”, “güçlü 
üye ilişkileri kurmak” ve “projeleri ile bölgede öncü 

olmak” olarak belirlenen 3 amaç altında 12 hedef ve 
45 faaliyet içermektedir.

Çerkezköy TSO İç Yönergesi ve Burs 
Yönergesinde Değişiklikler Yapıldı

Çerkezköy TSO Meclis üyeleri tarafından görüşülen 
ve gündem maddeleri arasında yer alan Oda İç Yö-
nergesi ile Karşılıksız Burs İç Yönergesinde değişen 
mevzuatlarla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapıl-
ması maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gerçekleşen 
Meclis toplantısı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısını Meclis Başkanı 
Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında ÇTSO konferans salonunda gerçekleştirdi. 

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya 
iade-i ziyarette bulundu. Cumhurbaş-
kanlığı atama kararı ile 19 Ağustos 2021 
tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinden 

Çerkezköy'e atanan Kaymakam Murat 
Duru, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva ile gerçekleştirdiği görüşmede 
bölgemiz adına yapılabilecek faaliyet-
ler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Çerkezköy Kaymakamı
Duru’dan iade – i   Ziyaret

Saray Kaymakamı Adem Ünal, iade-i 
ziyaret kapsamında Çerkezköy TSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Süleyman Kozu-
va’yı ziyaret etti.Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seç-
kin ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 

Üyesi Metin Taşdelen’in de bulunduğu 
görüşmede, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Saray Kay-
makamı Ünal’a görev süresince yapa-
cağı çalışmalar için başarılar diledi.

Ünal’dan iade-i Ziyaret
Saray Kaymakamı Adem

Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş'un katılımları ve TOBB Başkanı Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı'na Çerkezköy Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva katılım 
sağladı. Gerçekleşen konseyde, Oda ve Borsalar tarafından sorun ve çö-
züm önerileri hakkında fikir alışverişi yapılırken, ticari hayata ilişkin tüm 
süreçlerde iş dünyasıyla istişareye büyük önem verildiği belirtildi.

Konsey Toplantısı gerçekleşti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek

Değerli Üyelerimiz,
Aralık 2021 ve Ocak-Şubat 2022 aylarındaki faali-
yetlerimizi özetleyen gazetemizle huzurlarınızdayız. 
Bu sayımızda da, yine sosyal sorumluluk hizmetle-
rimiz, eğitim ve seminerlerimiz ve odamıza yapılan 
ve bizim gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi payla-
şıyoruz… Bilindiği gibi, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” çerçe-
vesinde, Milli Eğitimimize bir okul da Odamız tara-
fından kazandırılacak. Yine bir sosyal sorumluluk 
kapsamında, Çerkezköy Emniyetimizin hizmetine 
de iki araç tahsisi gerçekleştirildi. İlçemize, eğitim 
camiamıza ve emniyetimize bu kazanımlar hayırlı 
olsun.
Değerli üyelerimiz, 
Bu süreçte üyelerimize yönelik eğitim ve seminer 
faaliyetlerimiz de başarıyla devam etti. Çerkezköy 
TSO’da “mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı 
destek programı” semineri düzenlendi. Yine Oda-
mız tarafından İSG Uzmanı Sedat Atay aracılığıy-
la, üyelerimize personellerine yönelik “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” eğitimi verildi. Bu süreçte, yaşanan se-
çimlerle görevlerine gelen Sivil Toplum Kurum ve 
kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerini ziyaret et-
tik. Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
kanlığı’na seçilen Sayın Mustafa As’ı ziyaret ederek 
Çerkezköy’ümüz adına hayırlı olması dileğinde bu-
lunduk. Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Baş-
kanlığı görevine seçilen Sayın Erkan Zümbül’ü de 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileğinde bulunduk. Bu bağlamda 
Odamıza bir ziyaret gerçekleştiren Kırklareli Tica-
ret Borsası Başkanımız Sayın Turhan Altıntel’i de 
Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ağırladık. Yine, 
Odamızı ziyaret eden Halkbank Trakya Bölge Koor-
dinatörü Sayın Yusuf Demirel ve Halkbank Çerkez-
köy Şube Müdürü Sayın Erhan Tan ile bölgemizin 
mevcut ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde bu-
lunduk. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile birlikte Ardahan’a da bir ziyaret gerçekleştirerek 
Ardahan Valimiz Sayın Hüseyin Öner’i makamın-
da ziyaret ettik. Ardından Ardahan TSO Başkanımız 
Sayın Çetin Demirci’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karais-
mailoğlu'nu ziyaretimizde de Çerkezköy, Kapaklı ve 
Saray'ın altyapı ihtiyaçları ve genel sorunları hak-
kında kendilerine bilgi sunduk.
Değerli üyelerimiz, 
Yine Çerkezköy TSO’nın bir üyesi ve Tekirdağ’ın bir 
evladı, iş insanı olarak ülkemiz ekonomisine katkı 
sunacak istihdam projemizle ilgili yoğun bir görüş-
me trafiği yaşadık. Akdeniz’in incisi Adana'da ve ar-
dından Mersinde yaşanan ziyaretlerimizde Adana 
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Doğan İnci’yi, Adana 
Valimiz Sayın Süleyman Elban’ı, Çukurova Belediye 
Başkanımız Sayın Soner Çetin’i; Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ı, Tarsus 
Kaymakamımız Sayın Kadir Sertel Otcu’yu; Tarsus 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ebubekir Fil'i, Tarsus 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın H. Ruhi 
Koçak’ı; Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su’yu, Mersin 
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Aslan’ı, Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap 
Seçer’i ziyaret ettik. Yine “Kardeş Oda”mız Mersin 
TSO Başkanımız Sayın Ayhan Kızıltan ve Mersin TSO 
Meclis Başkanımız Sayın A. Hamit İzol'un da eşlik 
ettiği, bölgemize ve ülkemize katkı sunulabilecek 
zengin fikirlerin gündeme geldiği bir toplantı ger-
çekleştirdik. Mersin'deki yoğun görüşme trafiğimizi, 
MESİAD Başkanı Sayın Hasan Engin ile tamamladık. 
Bütün bu temaslarımızın ardından ülkemizin 
önemli tesislerinden Çukurova Bölgesel Havali-
manı projemizle ilgili denetim ve gerçekleştirdi-
ğimiz ziyaretler hakkında T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nu da ziyaret 
ederek bilgilendirdik. Yaptığımız sosyal sorumluluk 
hizmetlerimiz, seçilen yeni STK başkanlarımıza yeni 
görevleri, odamıza yapılan ve bizim gerçekleştir-
diğimiz ziyaretler ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için 
hayırlı olsun…
Saygılarımızla…

Hayırlı olsun

2022 yılının ilk Meclis Toplantısı
gerçekleşti



Buna örnek olarak bir anımı anlatmak isterim.Bun-
dan yıllar önce 2002 yılında, Sabancı Grubu ile çalı-
şıyoruz.  Sabancı Grubu’ unun Beykoz Acarkent’te bir 
yerleri var. O dönemler Sabancı Grubun tedarikçiliğini 
yapıyorduk. Süt ürünleri ile ilgili gıda kapları üreten bir 
firmamız vardı. Şevket Sabancı tüm tedarikçileri ile her 
hafta Cuma günü toplantı yapıyordu. Toplantılarda 
çoğu zaman konuşulanları dinliyordum. Söz hakkı bile 
düşmüyordu bize. Bir gün yine haftalık olan bir top-
lantıya gittim. Trafikten dolayı beş dakika geç kalmış-
tım. İçeri girdim ve kusura bakmayın geç kaldım hak-
kınızı helal edin deyip oturacağım yere geçtim. Tam 
o sırada Şevket Bey ‘’Dur bir dakika’’ dedi ve ‘’Oğlum 
çık dışarı’’ deyip beni dışarı çıkardı ve kapıyı kapattı. 
Toplantı bitene kadar gitmedim ve sabırla bekledim. 
Toplantı bitti herkes dağıldı Şevket Bey toplantı oda-
sından çıktı beni gördü. ‘’Gitmedin mi sen’’ dedi. ‘’Ha-
yır efendim gitmedim’’ dedim. ‘’ Toplantı saat 9 daydı. 
Neden geç kaldın’’ dedi. ‘’Efendim işte İstanbul trafiği’’ 
diye cevap verdim. Sen o trafiği hesap edip çıkacak-
tın evin nerdeyse beni ilgilendirmiyor, işin nerdeyse 
beni ilgilendirmiyor hesabını yapacaktın benden önce 
toplantı odasında olacaktın, bu sana ders olsun dedi. 
Ertesi hafta bana iki dakikalık bir söz hakkı vermişler-
di. İki dakika da ne anlatabilirsin yaptığımız işten bah-
settim kendimden bahsettim. Diğer hafta gittiğimde 
bir baktım ki Şevket Bey oturduğu koltuğun yanında ki 
koltuğa ismimi yazmışlar, görünce şok oldum. Yaklaşık 
80 kişinin olduğu kocaman yuvarlak bir masaydı, ve o 
gün Şevket Bey’in yanına oturdum. Şevket Bey bana 
o gün tekrar söz verdi. Önce kendimi tanıttım ne iş 
yaptığımızı söyledim. Benim demin konuşurken unut-
tuğum bir şey var, ben işimle alakalı hakikatten iyi us-
tayım benim asıl mesleğim ustalık üretimden iyi an-
larım imalattan iyi anlarım. Şevket Bey, o gün oradaki 
CEO’lara şunları söylerken, sağ elini kaldırıp omzuma 
koydu ve bu hareketi bana güç verdi. ‘’Plastikle alakalı 
bundan sonra ne iş olursa Turgay Kardeşime sorun, 
olur ya derse ki bu bende yok bunu nerden temin ede-
bilirim, diye sorun dedi.’’ Uzun yıllar güzel işler yaptık. 

Yine orada yaşadığım başka bir güzel bir 
anımdan bahsetmek isterim.

Çatalca’da Çoban Süt Ürünleri adında bir yerleri vardı. 
Her hafta sonu beni çağırıyorlardı yeni ürünler yapıyor-

lar ve onların kapları üzerinde çalışıyorduk. O süre içe-
risinde hiç unutmadığım bir şey yaşadım. Bir gün ben 
çalışmaya gittim, odada çalışıyorum başka bir oda 
içerisine de bir makine koymuşlar, o makinada üretilen 
peynir el değmeyecek hava değmeyecek bir ürünmüş. 
Ürünün üretimini yapacaklar fakat makine bir türlü ça-
lışmıyormuş. Sonraki hafta kalıp denemeleri için tekrar 
gittiğimde yine makinayı çalıştırmak için uğraşıyorlar-
dı. Makinaya ayar yapıyorlar otomatiğe alınca makine 
çalışmıyordu. Makinayı İtalya’dan getirmişler ve İtalyan 
çalışanlar sorunu bulmaya çalışıyorlardı. O gün Şevket 
Bey ve makinayı aldıkları firmanın CEO’su da oradaydı. 
Ben makinada ki eksikliği gördüm, ne yapmaya çalış-
tıklarını sordum. Makinayı üreten müdür yaklaşık 2 aydır 
uğraştıklarını otomatiğe alınca hata verip çalışmadığı-
nı söyledi. Çalışmaz tabi dedim makine swij görmüyor 
ki. Ben geldiğimden beri kendi işime çalışıyorum ama 
gözüm bir yandan sürekli orda makine swij görmü-
yor çalışmıyor dedim. Makinayı otomatiğe alınca bir 
göz var o swijleri görmediği zaman çalışmaz. Makinayı 
üreten müdür ‘’Nasıl ya nasıl gördünüz’’ dedi. Orada-
ki İtalyan CEO ‘ya Turgay bey bir konu da bize destek 
olacak dedi. Bana tercüman falan getirdiler. Tercüma-
na swiji bağlamaları gerektiğini sonrasında makinanın 
çalışacağını söyledim. Oradaki çalışanlar, Şevket Bey 
ve İtalyan CEO şaşırdı. Bunlar püf noktalar. Makine üze-
rinde çok fazla uğraştıkları için göz tembelliği olmuş ve 
görmemişler. Swijleri bağladılar ve makine çalışmaya 
başladı. Hiç unutmuyorum o gün CEO orda terör estir-
meye başladı iki aydan beri bizi uğraştırıyorsunuz diye 
çalışanlarına bağırmaya başladı.Şevket Bey ile çalıştı-
ğım dönemlerde unutmayacağım güzel anılarım oldu.

Uzun yıllardır sektörde ayakta kalabilmeyi
 neye borçlusunuz?

Uzun yıllardır ayakta kalabilmeyi temiz ticaretimize borç-
luyuz. Her zaman önceliğimiz müşteri memnuniyeti, kali-
te ve helal kazanç olmuştur. Bu doğrultuda çizgimizi hiç-
bir zaman bozmadık.

Sektörde karşılaştığınız zorluklar 
var mı bu zorluklar nelerdir?

Sektörde tabi ki diğer sektörlerde de olduğu gibi bazı 
zorluklar ile karşılaşıyoruz. Bunların çoğu siyasi, ekono-

mik zorluklar olmakla birlikte rakip firmalardan kaynaklı 
zorluklarda yaşanmaktadır. Örneğin; A ürünü bizim bün-
yemizde belli standartlarda üretilirken aynı ürünün farklı 
taleplerinin olması ve standartların dışına çıkılması bizim 
için iş gücünden kayıp anlamına gelmektedir. Hal böyle 
iken potansiyel müşterilerimiz farklı alternatif arayışları-
na girebiliyor.

İhracat yapıyor musunuz, ihracat yaptığınız 
ülkeler hangileridir? Üzerinde çalıştığınız bir 

bölge, potansiyel ülke/ülkeler var mı?

Bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlardan bazıları; İsveç, 
İngiltere, Azerbaycan, Kıbrıs, Abu Dhabi, İran, Romanya, 
Makedonya, Kosova, Bulgaristan, İsrail, Gürcistan, Bosna 
Hersek, Ürdün, Senegal, İtalya, Libya, Fas, Avusturya, Lüb-
nan, Malta… Belirli bir bölge ile sınırlı kalmak yerine dün-
yanın her yerine ihracat yapmayı hedefliyoruz. Tarım ve 
peyzaj olan her ülke bizim için hedef pazar yeridir. Her 
geçen gün daha çok ülkeye ihracat yapmaya devam 
ediyoruz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi odası Uluslararası 
İlişkiler birimi de  hedef pazar arayışımızda bize destek 
vermektedir.

Pandemi süreci sizi etkiledi mi? Covid-19 sürecini 
nasıl yönettiniz?

Pandemi döneminde hobi olarak ekim, dikim işleri 
yapıldığından bizim ürünlerimizin satışında artış oldu. 
Pandemi bizim için yoğun bir çalışma süreci ile geç-
ti. Yasakların olduğu dönemlerde kara kara düşünü-
yorduk. Siparişlerimiz var yasak olmasında çalışalım 
diye bakıyorduk. O dönemlerde yurtiçinde her yer 
kapanmada olduğu için yurtiçine iş yapamadık ama 
ihracatımız yoğun bir şekilde devam etti. Pandemi 
sürecinin bize olumlu bir etkisi oldu diyebiliriz. Bunun 
da sebebi diğer ülkelerin karantina süreçlerinin, ka-
panmalarının ne zaman nasıl olacağının belli olma-
masıydı. Bu yüzden müşteriler alacakları ürünleri ön-
ceden aldılar. 3 ay sonra alacağı malı once aldı her 
an kapanma olabilir gibi hareket etti. Bu sebeplerden 
alımlarını öne çektiler buda bizim için avantaj oldu. 
Pandemi ve kapanma dönemini yoğun çalışarak ge-
çirdik. Pandemi döneminde devlette işverene güzel 
destekler verdi. Uygun faizsiz krediler, 6 ay geri öde-
mesiz destekler verdi. Bu destekler biz işverenlerin bu 
süreci kolay atlatmasına destek oldu. 

Ardahan doğumluyum. 1982 yılında İstanbul’a 
geldim. İstanbul’a geldiğimde plastik sektörü 
ile tanıştım ama plastiğin ne olduğunu dahi bil-
miyordum. Ardahan’da doğup büyüdük o güne 

kadar plastik sektörü ile ilgili bir bilgimiz olmadı. Memle-
ketimizde hayvancılık ve tarım vardı, başka bir şey bilmi-
yorduk. Plastik sektörünü İstanbul’a geldiğimde tanıdım. 
1982 yılında bu sektöre girdim. Uzun yıllar bu sektörün 
tüm zorluklarını gördüm. Tabiri yerinde ise hammallığını 
yaptım, işçiliğini yaptım, ustalığını yaptım, yöneticiliğini 
yaptım. Allah nasip etti daha sonra kendi işimizi kurduk. 
1997 yılında ticaret hayatına başladım. 1997‘den 2003 yı-
lına kadar üç ortalıklı bir firmamız vardı. 2003 yılına kadar 
o firma ile çalışmaya devam ettik daha sonra 2003 yı-
lında ayrıldık. Bir aile şirketi kurduk. SEM-KA plastik olarak 
2003’ten beri ticaret hayatımıza devam ediyoruz.  

SEM-KA olarak köklü bir geçmişe 
sahipsiniz, SEM-KA nasıl kuruldu,

 SEM-KA isminin açılımı nedir?

SEM-KA Plastik  2003 yılında aile şirketi olarak kuruldu. 
Benim 3 tane evladım var. İsimleri  Sinem, Elif ve Mert. 
Sinem’in S’si Elif’in E’si Mert’in M’si,  KA ‘da soy ismimiz 
Kaya ordan geliyor. SEM-KA Plastik isminin açılımı bu 
şekilde. SEM-KA plastik geniş ürün yelpazesine sahip; 
PP, PS, PE TERMOFORM (vakum) ürünleri ve değişik çeşit 
ve ebatlarda Viyol Kap, Seperatör, Bardak Tabak gibi 
ürün gruplarıyla Gıda, İlaç, Cosmetic, Tarım vibe. sek-
törlerde helmet vermektedir. Bünyesinde bulunan Ext-
ruder Levha Hattı ile Gıda, Otomotiv, Beyaz Eşya, Aydın-
latma ve Reklam Sanayi’nin PS, ABS, PP, PE hammadde 
ihtiyacını karşılabiliyor. Ağırlıklı olarak fide viyolleri, ther-
moform saksı üretimi yapıyoruz. Biz ürünü kilo ile alıp 
adetle ile satıyoruz. Kilo ile ürün satmayız. Bizim işimiz-
de gramaj çok önemli belli bir gramajın üzerine çıkma-
mamız gerekiyor. Bu gramaj da mikron ayarı ile sağla-
nıyor. Levhayı çekerken ben çoğu zaman mikrometre 
kullanmam. Elimle dokunduğumda o ürünün şurası 

kalın şurası ince derim. Artık eller mikrometre görevini 
görüyor. Bizim üretim ile alakalı dışarıya hiçbir bağımlı-
lığımız yok sadece hammadde de dışarı bağımlılığımız 
var. Hammaddeyi alıyoruz, önce Extruder levha hattın-
da işleyerek yarı mamul yapıyoruz daha sonra yarımul 
halindeki bobinlere thermoform makinalarında kalıp-
larla şekil veriyoruz. Ürün olarak paketlenip çıkıyor. Kul-
landığımız makinaların hepsi otomatik makinalar her 
makinanın başında bir eleman olması yeterli oluyor ve 
çok eleman ihtiyacımız olmuyor.  Her makinada bir kişi 
malzeme ayarını yapmak için orta da bir usta olması 
yeterli oluyor. Şu an toplam üretimde çalışan 17 çalışa-
nımız var ve tümü otomatik makinalar olduğu için bu 
sayı yeterli oluyor fakat ihtiyacımız olduğunda çevre de 
kalifiyeli eleman bulmakta zorlanıyoruz.

Siz Ardahan’da mı büyüdünüz ?

Evet, 1982 yılına kadar Ardahan’da yaşadım. 1982 yılın-
da İstanbul’a geldim. Çocukluğum Ardahan da geçti, 
gençliğim İstanbul’da. Mutlu musun diye sordukla-
rında evet mutluyum  ama insanın doğduğu yer her 
zaman için ön plandadır. Ama bide doyduğumuz yer 
var. Doyduğumuz yere de her zaman önem veriyoruz. 
Ardahan ile bağımı hiçbir zaman koparmadım.  Yılda 
en az 5 – 6 defa giderim.

SEM-KA Plastik nasıl kuruldu 
biraz bundan bahseder misiniz?

SEM-KA Plastik 2003-2014 yılları arasında İstanbul İki-
telli’de ki üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüyordu. 2014 
yılında Çerkezköy’e taşındık. Biz Çerkezköy’de kiralık yer 
ararken mülk sahibi olduk. İstanbul’da ki fabrikamızın 
yeri kiraydı, Çerkezköy’deki fabrikamızın yeri kendi yeri-
miz. 2014 yılında da burada imalata başladık. Bu dönem-
de bizim çalıştığımız bayii dediğimiz firmamız bizi batır-
dı. Ona rağmen burada mülk sahibi olduk ve yolumuza 
bakıp devam ettik. Verilen söz bizim için çok önemli ve 
işimizde zaman büyük bir öneme sahip. Çünkü bitki ye-
tiştiriliyor, ürün bir gün geciktiğinde o bitki zarar görüyor 
ve ölüyor. O yüzden, zamanında teslim yurtiçi müşteri-
lerimiz içinde yurtdışı müşterilerimiz içinde çok önemli. 
Bu yüzden müşterilerimiz bize güveniyor ve müşteri po-
tansiyelimiz bu yüzden fazla. Bazen kargo aşamasında 

sıkıntı yaşıyoruz buda teslimatın gecikmesine yol acıyor 
biz çoğu zaman nakliyeyi üstlenmiyoruz çıkan aksaklık-
lar bizimle ilgili olmadığından biz ürünümüzü gününde 
hazırlasakta nakliye de bazen sorunlar olabiliyor. Güm-
rükte problem çıkabiliyor, kimse sıkıntı yaşamak istemez 
ama genel olarak teslimatlarımızda hiç gecikme olmu-
yor. Çünkü bitki geldiği gün diğer tüm malzemeler hazır 
olmalı ki bitki zarar görmesin. O ürünün içerisine bitki eki-
lecek sulanacak ve bitki orada can bulacak.

Aile şirketiyiz ve çalışanlarımız ile aramızdaki 
bağ çok kuvvetli.

2014 yılında İstanbul’dan fabrikamızı Çerkezköy’e ta-
şırken tüm çalışanlarımız ile birlikte Çerkezköy’e geldik. 
Sadece tek bir çalışanımız bizimle birlikte gelmedi. Tüm 
elemanlarımız ile Çerkezköy’e geldiğimizden bu yana 
birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımız ile aramızda ki bağ çok 
kuvvetli ve aile gibiyiz. Şu an fabrika müdürümüz olan 
Sevgi Hanım ile kurulduğumuzdan beri çalışıyoruz. Sevgi 
hanım bizimle çalışmaya muhasebe görevi ile başladı. 
İlk iş görüşmesine geldiğinde acil birine ihtiyacımız var 
otur başla dedik ve o gün bugündür Sevgi Hanım bizimle 
birlikte çalışıyor.

Peki neden plastik, bu sektörü seçmenizin 
özel bir sebebi  varmıydı ? 

Tamamen Allah’ın takdiri diyeceğim buna. Ben bu işe 
başlarken kendimi hazırlayıp plastik işine gireceğim de-
medim. Bu işe başladığımızda sektör ile ilgili bir bilgi biri-
kimimiz yoktu. İstanbul’a gelmemiz bu işle başlamamıza 
plastik sektörüne girmemize vesile oldu. Plan programı-
mızı yaptık ve işe başlayıp bugünlere geldik.
Bugüne kadar işimde hep şuna çok önem verdim;  hiç bir 
zaman için yalan söylemedim, kimsenin malına mülküne 
göz dikmedim, hep helal kazancımın peşinde koştum ve 
koşmaya da devam ediyorum. 

Yenilikçi olup zamana ayak uyduruyoruz.

Yeni bir gelişme olduğunda öğrenip araştırıp kendimize uyar-
lamaya çalışıyoruz. Bir insan işini ne kadar severek yaparsa 
o kadar başarılı olur. Ben işimi severek yapıyorum. Birisi ile bir 
şey konuşup sözleştiysek o sözü tutmaya önem veririm. 
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Kaya: Önceliğimiz 
müşteri  memnuniyeti, 
kalite ve helal kazanç
Sem - Ka Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kaya, şirketinin kuruluş sürecini ve büyüme aşamasını odamızın gazetesine an-
lattı. 20'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kaya, '' Uzun yıllardır ayakta kalabilmeyi temiz ticaretimize borçluyuz. Her 
zaman önceliğimiz müşteri memnuniyeti, kalite ve helal kazanç olmuştur. Bu doğrultuda çizgimizi hiçbir zaman bozmadık.'' dedi.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis top-
lantısında Ocak ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Gelir ve gider bütçesi oy birliği ile kabul 
edildi. Üyelerden gelen talep üzerine ilgili yönetmelikler çerçevesinde simit, açma ve poğaçanın azami fiyatlarının ye-
niden belirlenmesi görüşüldü. Artan maliyetler ve çevre odaların belirlemiş olduğu azami fiyatlar incelendi. 100 gr simit 
azami satış fiyatı 3,00 TL, 90 gr poğaça ve açmanın azami satış fiyatı 3,00 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.Bir diğer gün-
dem maddesi; Kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumunca yürütülen NACE çalışma grubun-
ca mesleklerin gruplandırma rehberinde yer alan 3 NACE kodunda bölünmeye gidilmesi konusu görüşüldü. Bu 3 NACE 
kodunda bölünmeye gidilmesi nedeniyle 3 NACE kodunun iptal edilerek yerine 6 yeni NACE kodu tanımlanması oybirliği 
ile kabul edildi.Çerkezköy TSO Meclis Üyeleri tarafından görüşülen son gündem maddesi ise, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 2021 yılı Faaliyet Raporu oldu. Çerkezköy TSO 2021 yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerine sunuldu. 2021 yılı faaliyet 
raporuna Çerkezköy TSO web sitesinden ulaşabilirsiniz.Gerçekleşen meclis toplantısı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Çerkezköy  TSO Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti



8 9ARALIK 2021-OCAK-ŞUBAT 2022         ARALIK 2021-OCAK-ŞUBAT 2022cerkezkoytso.org.tr cerkezkoytso.org.tr

cerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytsocerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytso

“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva üyelerine yö-
nelik bir mesaj yayınladı. Çerkez-
köy TSO internet sitesinde “Baş-
kanın mesajı” olarak yayınlanan 
yeni yazıda değişim ve dönüşü-
me vurgu yapıldı” Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
üyelerine yönelik bir mesaj ya-
yınladı. Çerkezköy TSO internet 
sitesinde “Başkanın mesajı” ola-
rak yayınlanan yeni yazıda deği-

şim ve dönüşüme vurgu yapıldı. 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası internet sitesindeki Baş-
kanın mesajında şu ifadelere yer 
verildi:  “Merhaba değerli üyeleri-
miz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak 2021 yılını geride bı-
rakırken salgının dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de iş dünyası-
na yansıyan olumsuz etkilerini en 
çok bu sene hissettik, hissetmeye 
devam ediyoruz. Bu süreçte ül-
kemiz ve dünyadaki ekonomik 
gelişmeleri çok dikkatli bir şekil-

de takip ederek bakış açımızı, iş 
dünyasının A’dan Z’ye değişim ve 
dönüşümüne göre belirledik. 
Bu anlamda, Ankara’daki yoğun 
gündemine rağmen etkinlikleri-
mizde bulunarak bize güç katan 
TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop Hocamızın teşrifiyle 
Trakya Oda ve Borsa Başkanla-
rımızın da katılım sağladığı; böl-
gemizin ülke ekonomisine olan 
katkısının ele alındığı, yapılacak 
bölgesel çalışmaların değerlen-
dirildiği toplantıda yer aldık. Böl-
gemizde bulunan Oda ve Borsa 
başkanlarımızla birlikte, payda-
şımız Trakya Kalkınma Ajansının 
üstlendiği projeyle bölgemizde-
ki KOBİ firmalarımızı e-ticaretle 
tanıştırma, e- ticaret yapma ve 
buna göre internet sitesi kurup 
dijital pazarlamaya geçmele-
ri konusunda biz de üyelerimizi 
bilgilendirdik ve destek verdik. Bu 
çalışma halen istikrarlı bir şekil-
de sürdürülmektedir. Amacımız 
bütün üyelerimizin bu değişim 
ve dönüşüme göre kendisini ye-
niden yapılandırabilmesi, ulusal 
ve uluslararası rekabetçi ortam-
da fırsatları yakalayabilmeleridir. 
Yine bu amaçla bütün üye firma-

larımızı, küresel pazarlara taşıyan 
ve hedef müşterilerini bulmakta 
kolaylık sağlayan DTİM hizme-
tinden haberdar ederek Trakya 
Kalkınma Ajansı işbirliğinde yeni 
ülkelere ve pazarlara açma, nok-
ta atışı ihracat ile yeni müşteriler 
kazandırma gayretimiz de sür-
mektedir. Bu bağlamda Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı 
Firma-2020" sıralamasında 
Odamızın üyesi 43 fir-
mamızın yer alma-
sı bizleri gerçekten 
memnun etmiştir. 
İki yıldır yaşanan 
pandemi sürecine 
rağmen üretime ve 
ihracata ara ver-
meden bu başarıyı 
yakalayan firmalarımızı 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Değerli üyelerimiz, Artık gelenek-
sel hale gelen bölgemizin ilk ve 
tek Endüstriyel Fuarı ÇEF’in sizle-
rin de desteği ile bu sene 5.sini 
gerçekleştirdik. Fuarımızın muh-
teşem açılışına TBMM Başkanımız 
Sayın Mustafa Şentop hocamız 
teşrif ederek bizleri bir kez daha 
onurlandırdı. Kendilerine en kalbi 

teşekkürlerimizi arz ediyoruz.  ÇEF 
Fuarı, Çerkezköy TSO olarak bi-
zim vizyon açısından yüz akımız 
olduğu kadar siz değerli üyeleri-
miz için de gerçekten ayağımıza 
gelen bir fırsattır. Bu fırsatın de-
ğerlendirilmesi konusunda bü-
tün üyelerimizi bilgilendirmeye 
devam edeceğiz…  Bildiğiniz gibi 
ÇEF’in amacı, büyük ölçekli firma-
lar için tedarik zinciri oluşturulma 

fırsatı yakalamak, küçük öl-
çekli firmaların da mali-

yet avantajıyla uygun 
mal tedariki yapabi-
lecekleri firmalarla 
irtibat kurmalarını 
sağlamaktır. Fuarı-
mıza, üyelerimiz ağır-

lıklı olmak üzere İs-
tanbul’dan Edirne’ye 

kadar olan bölgede 102 
firma katılım sağlamıştır. Bu 

firmalarımıza teşekkür ediyor bu 
katılımın önümüzdeki sene çok 
daha artarak devam etmesini 
arzu ediyoruz. Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak üyeleri-
mizle birlikte değişim ve dönüşü-
mü yakalamaya bölgemiz adına 
tüm gücümüzle çalışmaya de-
vam edeceğiz. Saygılarımla…”

üyelerine mesaj yayınladı
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva

Trakya Abigem Yönetim 
kurulu toplantısı gerçekleşti
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın katılım sağ-
ladığı Trakya ABİGEM Yönetim Kurulu toplantısı 
Dijital Trakya Projesi gündemiyle Tekirdağ Tica-
ret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkanı Süleyman Kozuva Namık Kemal Üni-
versitesi Rektörü Mümin Şahin ile görüştü. Yapılan gö-
rüşmede, üniversitenin şehre ve bölge hayatına yap-
tığı katkılar, bölgedeki gençler adına yapılabilecek 
çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörüne ziyaret

Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Sevim, Çerkezköy TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’yı ziyaret etti. Gerçekleşen zi-
yarette bölge sorunları ile ilgili konulardan bahsedilirken aynı zamanda 
bölge için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Şarköy Belediye Başkan
Yardımcısından  ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süley-
man Kozuva, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kap-
samında Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile ma-
kamında bir araya geldi. Osmaniye TSO Başkanı 
Murat Devrim Aksoy’un da yer aldığı görüşmede 
Vali Yılmaz’dan bölgeye dair bilgi alınmasının yanı 
sıra, Odalar için planlanan çalışmalara da değinildi.

Kozuva’dan Vali Yılmaz'a  ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva, Adana Valisi Süleyman Elban’ı maka-
mında ziyaret etti. Kozuva, Elban’a Oda çalışmaları ve gerçek-
leştirlecek projeler hakkında bilgi verdi. Kozuva, aynı zamanda 
bölge istihdamı için büyük öneme sahip olan Çukurova Bölge-
sel Havalimanı hakkında da son gelişmeleri Vali Elban'a aktardı.

Kozuva, Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştü

Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret eden Çerkez-
köy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, gerçekleş-
tirdiği görüşmede bölge adına yapılan faaliyetler hakkında Vali 
ile fikir alışverişi yaptı. Bölge adına büyük öneme sahip olacak 
olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın son durumu hakkında 
da güncel bilgileri aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, misafirperverliği için Vali Su’ya teşekkürlerini iletti.

Kozuva, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile görüştü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, Adanada'ki ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Kozuva, 
Adana Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu’yu makamında ziya-
ret ederek, ilçe hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam 
Otcu, nazik ziyaretlerinden dolayı Kozuva'ya teşekkürlerini iletti.

Çerkezköy TSO’dan Tarsus Kaymakamına ziyaret

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeydan Karalar’a ziyarette bulundu. Gö-
rüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, misafirper-
verliği için Karalar’a teşekkürlerini iletti.

Kozuva, Zeydan 
Karalar’ı ziyaret etti

Adana ziyaretleri kapsamında Çu-
kurova Belediye Başkanı Soner Çetin 
ile bir araya gelen Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva, Çetin ile ger-
çekleştirdiği görüşmede Çukurova’da 
yapılan ve yapılacak olan çalışmala-
ra dair fikir alışverişinde bulundu.

Kozuva’dan 
Soner Çetin’e ziyaret

Mersin Belediye 
Başkanı Seçer ile görüşüldü

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, Mersin Belediye Başkanı Vahap 
Seçer’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen 
görüşmeye geçtiğimiz Ekim ayında kardeş 
Oda protokolü imzalanan Mersin TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Baş-
kanı A.Hamit İzol de eşlik etti. ÇTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, misafirper-
verliği esnasında göstermiş oldukları ilgi ve 
alakadan dolayı Seçer’e teşekkürlerini iletti.
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Mersin İl Emniyet 
Müdürü ziyaret edildi
Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, 

Mersin programı sı-
rasında İl Emniyet 

Müdürü Mehmet As-
lan’ı ziyaret etti. Gö-
rev yaptığı bölgede 
başarılı çalışmalara 
imza atan Aslan, ilçe 

halkının güven ve hu-
zuru için gece gün-
düz demeden çalış-
malarımıza devam 
edeceğiz dedi ve 

Kozuva’ya,  ziyaretten 
duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi.

Kozuva'dan Osmaniye Emniyetine ziyaret
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a ziya-
rette bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, Osmaniye’nin güven ve huzuru adına gös-
termiş oldukları yoğun çalışmaları için Okumuş’u tebrik etti.

Osmaniye ziyaretlerine Belediye Başkanı Kadir Kara ile devam eden 
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, bölgenin 
gelişimi ve gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda Kara’dan bilgi 
aldı. Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten 
Başkan Kara, nazik ziyareti için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’ya teşekkürlerini iletti.

Osmaniye Belediyesi'ne
ziyaret gerçekleşti

Çerkezköy 
Ticaret ve 

Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süley-
man Kozuva, 

Mersin ziyaret-
leri kapsamında 
MESİAD Başkanı 

Hasan Engin’i 
ziyaret etti.

MESİAD Başkanı ile görüşüldü

Tarsus TSO’ya ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak ile bir araya geldi. Yapılan zi-
yarette Odalar arası gerçekleşebilecek faaliyetler hakkında 
görüşülürken ziyaret karşılıklı plaket takdimi ile sona erdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva, Adana İl 
Emniyet Müdürü Doğan İnci’yi ma-
kamında ziyaret etti. Gerçekleşen 
görüşmede bölgenin emniyetine dair 
bilgi alışverişi gerçekleşti.  Başkan Sü-
leyman Kozuva, vazifelerinde üstün 
disiplin, gayret ve fedakarlık gösteren 
tüm emniyet personelinin görevlerin-
de muvaffak olmalarını diledi.

Kozuva’dan Adana İl Emniyet Müdürüne ziyaret

Tarsus ziyaretleri kapsamın-
da Tarsus Emniyet Müdürü 
Ebubekir Fil’i ziyaret eden 
Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, 
gece gündüz demeden öz-
veri ile çalışan tüm emniyet 
teşkilatı mensuplarına gö-
revlerinde başarılar diledi.

Tarsus Emniyeti ziyaret edildi

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi "dijital" oldu
Her yıl 100 Ton kağıt 

tasarruf edilecek, 18,4 
Milyon TL işletmelerin 
cebinde kalacak. Or-

manlar korunacak.1 Ocak 
2022'den itibaren 
gazeteniz sadece

https://ticaretsicil.gov.tr 'de.



 hAğız ve Diş Sağlığı
 hAcil Servis
 hAkupunktur
 hAltın İğne tedavisi
 hAnestezi ve Reanimasyon
 hBeslenme ve Diyetetik
 hBeyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
 hCildiye
 hÇocuk Cerrahisi
 hÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 hEstetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 hEvde Sağlık
 hFizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 hGenel Cerrahi
 hGETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları)
 hGöğüs Hastalıkları
 hGöz Hastalıkları

 hHorlama ve Uyku Lab.
 hİç Hastalıkları
 hKadın Hastalıkları ve Doğum
 hKardiyoloji
 hKalp ve Damar Cerrahisi
 hKlinik Psikolog
 hKulak Burun Boğaz
 hNöroloji
 hObezite ve Metabolik Cerrahi
 hOnline Doktor
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 hOzon terapi
 hPCR Laboratuvarı
 hPodoloji
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 hRadyoloji
 hSaç ekimi
 hÜroloji
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