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Başyazı

Çerkezköy TSO’nun tarihi başarısı
Merhaba değerli üyelerimiz,
Mübarek Kurban bayramını idrak ettiğimiz, eğitim ve öğretime başladığımız şu günlerde, devlet olarak, millet olarak ekonomik, siyasi ve askeri alanda içeride ve dışarıda
hepimizi derinden etkileyen çok zor dönemlerden geçiyoruz.
15 Temmuz’daki hain kalkışma, ülkeye büyük bir yara açmış ancak şerden hayır doğarak bu süreç, tüm ülkede her kesimin yeniden kuvayı millîye ruhuyla hareket etmesine
sebep olmuştur. Konu cumhuriyetimiz ve demokrasi olunca herkesin bir araya gelip
“birlik, beraberlik ve kardeşlik” sergilemesi ülke yönetimine güç ve moral vermiş, askeriyle, polisiyle; demokrasi nöbetlerindeki vatandaşlarıyla hainlerin hayallerini suya
düşürmüştür.
Çerkezköy TSO olarak biz de bu süreçte TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da belirttiği gibi oda ve borsa camiası olarak darbe girişimine ilk tepki gösteren,
kalkışmayı tanımadığımızı açıklayan meslek kuruluşları olduk ve bu tavrımızdan da
onur ve gurur duyduk.
Demokrasi mitinglerinde halkımızın yanında olduk. Gıda ve lojistik gibi çeşitli destekler
verdik. “Demokrasi mücadelesinin şehit yakınları ve gazileri için devlet tarafından başlatılan yardım kampanyasında camia olarak çok şükür rekor kırdık. TOBB ve bağlı oda
borsalar olarak tam 27 milyon lira yardım toplandı. Daha da yardımlar devam ediyor…

Süleyman Kozuva
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli üyelerimiz,
Türkiye içeride bu mücadeleyi verirken dünyadan kopmayıp dışarıda da dünya ile ikili
görüşmelere ve çok önemli anlaşmalara imza atmaya devam ediyor…
Çerkezköy TSO olarak bizler de, hem ilçemizdeki hem bölgemizdeki iş adamlarımızın,
sanayicimizin ve değerli üyelerimizin dünyaya entegre olması yeni teknolojilerle tanışması ve bölgemize kazandırılması amacıyla ikili görüşmelerimizi sürdürmeye devam
ediyoruz.
Bu aşamada 25 Ekim’de Almanya’nın Stuttgart kentinde başlayacak olan Global Connect 2016 fuarına katılımı çok önemsiyoruz.
Değerli üyelerimiz
Kim ne derse desin, siz değerli üyelerimizle birlikte bölgemizdeki 11 Odanın ve Trakya
Kalkınma Ajansı’nın katılacağı bir organizasyonun koordinatörlüğünü üstlenmek, Odamızın tarihindeki en önemli başarılarından biridir.
Ülke olarak artık içimize kapanıp kalmaktan kurtulmamız, yeni bir büyüme ve sanayileşme politikası tasarlamamız gerekmektedir. Biz Çerkezköy TSO olarak bu manada
devletimizin geliştireceği büyüme ve sanayileşme politikalarının aktif destekçisi olmaya ve gücümüz oranında sanayicimizin ve değerli üyelerimizin dünyaya açılması için
bu tür organizasyonlara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Meclis
Başkanından

Birlik ve beraberliği çok özlemişiz
15 Temmuz kanlı darbe girişimi Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak adına Milletimizin iradesiyle engellenmiş, Türkiye’nin hem demokrasiye bağlılığı hem darbe girişiminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalması, Türk Ekonomisinin ne kadar güçlü
temellere dayandığı bir kere daha kanıtlamıştır.
Devletimiz, yeniden yapılanma ve yapısal reformlara odaklanmışken, Demokrasiyi ve
Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı amaçlamış PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ terör örgütlerinin
aynı anda saldırıları karşısında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir haklılıkla Suriye’nin
kuzeyinde bölgeyi güvenli hale getirmeyi başarmıştır. Verilen bu başarılı mücadele bizi
gururlandırıyor.
Böylesi dönemlerde, siyasi görüş ve düşünce farkı gözetmeksizin bütün siyasilerimizin ve vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması çok sevindirici. Ulusal sorunlar ancak ulusal mücadele ile aşılır.
Bu mücadelede, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve ülke bütünlüğünü korumak için can veren bütün şehitlerimizi, asker ve polislerimizi rahmetle anıyoruz.
Değerli üyelerimiz,
Bu günler herkesin olağanüstü fedakârlıkta bulunması gereken dönemlerdir. Hızlı bir
şekilde normalleşme ve onarım sürecini işletmemiz gerekiyor. Biz sanayici ve iş adamları da bu dönemde TOBB Başkanımızın da belirttiği gibi daha çok çalışacak, daha çok
üretecek ve sanayimizle, üretimimizle, yabancı yatırımcıları ülkemize davet etmekle
üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.

Taha Ülker
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

Bu arada maalesef özellikle dış ülkeler nezdinde Türkiye’nin demokratik ve çağdaş
yapısıyla ilgili oluşturulmak istenen olumsuz algının önüne geçmek için de her zamankinden daha kapsamlı bir strateji belirleyip başarılı bir iletişimle dünyaya kendimizi
doğru anlatmamız gerekiyor.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız da, yeni iş ortaklıkları kurabilmek, ihracat kapılarını aralayabilmek ve bölgeye yatırımcı çekebilmek gibi ekonomik ve ticari amaçlarla
birlikte, bu geniş kitlelere doğruları aktararak bu olumsuz algıyı ortadan kaldırma duygu ve düşüncesinde gayret göstermektedir.
Bu amaçla bu sene Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilecek olan Global Connect 2016 Fuarına, Trakya’dan 11 odamızın Başkanları ve Genel Sekreterleri ile Trakya
Kalkınma Ajansı’nın da katılacağı büyük bir organizasyona koordinatörlük etmektedir.
Ayrıca, Odamızın Meclis Başkanı olarak bu ziyarette görev alacak oluşum bana da bir
onurdur.
Yazımın sonunda Çerkezköy Eğitim Kampüsü içerisinde, Odamız adına yaptırılması kararlaştırılan Sosyal Bilimler Lisesinin protokolünün imzalanmasının sevincini de sizlerle
paylaşmak istiyorum. Dünya ölçeğinde başarılara imza atacak ”fikri hür, vicdanı hür,
irfanı hür” çağdaş nesiller sayesinde Cumhuriyetimiz müreffeh ülkeler seviyesine ulaşacaktır. Bu açıdan eğitimimizin nitelik ve nicelik açısında ivedi bir yapılanmaya ihtiyacı
vardır.
Odamızın bu girişimi inşallah bu amaca hizmet eden hayırlı bir yatırım olacaktır. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, hepinize güzel günlerde
güzel yarınlarda huzurlu ve mutlu bir ülke diliyorum.
Saygılarımla.

SÜLEYMAN KOZUVA

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

İSMAİL AKIN

MUSTAFA SEÇKİN

MURAT SEYMEN

METİN TAŞDELEN

MESUT GÖRGÜN

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
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MECLİS ÜYELERİMİZ
TAHA ÜLKER

ASIM YAVUZARSLAN

MEHMET AKSOY

Meclis Başkanı Yardımcısı

Meclis Başkanı Yardımcısı

SCHNEE METAL PLASTİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BROSS TEKSTİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKSOY MİMARLIK MÜH.
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SÜLEYMAN KOZUVA

MUSTAFA SEÇKİN

Meclis Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
TOBB Delegesi

KARDEŞLER YAPI SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.

M-S SEÇKİN KUY. MAK. EN. İNŞ.
MÜH. NAK. EML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ERCANLAR MÜH.MİM.İNŞ. MAH. NAK.
MOB. TÜK. MAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MURAT SEYMEN

GÖKSEL BOZDAĞ

MESUT GÖRGÜN

Katip Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Delegesi

OSCAR BİLGİSAYAR
DOST MAİL. CAFE

BOZDAĞ GIDA TEKS. NAK. DAY.TÜK. MAL.
SOS.HİZ. TAR. HAYV. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

MESUTPEN ALÜMİNYUM PROFİL
ve PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

METİN TAŞDELEN

SİNAN SİFİL

TALİP SİVRİ

Yönetim Kurulu Üyesi

TOBB Delegesi

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

EĞİLMEZ ALÜ. DEM. DOĞR. ÇELİK
PLAS. DOĞR. CAM ISI CAM LTD. ŞTİ.

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

ÖZCAN DOĞU KAYA

DİLAVER BURAK

RAHMİ YILMAZ

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

DERBY BANT
SAN. VE TİC. A.Ş.

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

RAHMİ YILMAZ İNŞAAT
MADENCİLİK

BÜLENT BİLECEN

Ali MEMİŞ

GÜRKAN KESİM

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

BİLECEN GIDA PAZ. SAN .TİC.
LTD.ŞTİ.

MEMİŞOĞLU İNŞ. LTD. ŞTİ.

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

AKTAŞ GÜLER

H.MEHMET ERDOĞAN

MEHMET ÇETİN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

AKTAŞ ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHH. ve EMLAKÇILIK

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

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

MEHMET DANYELİ

İSMAİL TEZCAN

RASİM BİLGEN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

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

TEZCANLAR YAPI ve GIDA
SAN. ve TİC. A.Ş.

YAKO TEKSTİL
SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.

KADİR UZ

YASİN DURAK

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

TOBB Delegesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

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

Temmuz
Ağustos
Eylül

İSMAİL AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Başkanı

2016

Meclis Üyesi

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

MEHMET SAİT ERDEM
TOBB Delegesi

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

MESLEK KOMİTELERİMİZ
0 MESLEK KOMİTESİ

0 MESLEK KOMİTESİ

YIL : 3 SAYI : 10

0 MESLEK KOMİTESİ

MEHMET SAİT ERDEM(Başkan)

ASIM YAVUZARSLAN (Başkan)

SATILMIŞ ARICI (Başkan Yrd.)

SAİM BUYRUK (Başkan Yrd.)

DİLAVER BURAK

RASİM BİLGEN

CANİP ET ÇİOGLU

MUSTAFA GÜRDAL ADAL

SERVET ERDOGAN

YAŞAR ÇALIŞKAN

ATİLLA GÖNÜL

C, MESLEK KOMİTESİ

ERHAN DENİZ (Başkan)

REŞAT ÜNLÜ (Başkan)

ERİNÇ ŞENER (Başkan Yrd.)

ALİ DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

REDVİ ÇALIŞKAN

İSMAİL TEZCAN

MURAT SEVMEN

KADİR UZ

0 MESLEK KOMİTESİ

0 MESLEK KOMİTESİ

MEHMET AKSOY

İSMAİL AKIN
VAHİT ÖZCAN

SEYFETTiN BELEK (Başkan)

EVREN KAHRAMAN (Başkan)

HALİL ŞERİFOGLU

HACI MEHMET ERDOGAN

ŞAKİR ÖZER (Başkan Yrd.)
SÜLEYMAN KOZUVA
MEHMET DANYELİ

0 MESLEK KOMİTESİ
ÖZCAN DOGU KAYA (Başkan)

METİN TAŞDELEN
BİROL SAYGIN
HAY RETTİN ATAY

RASİM BİLGEN

LEVENT ÖZKAN (Başkan Yrd.)
TALİP SİVRİ
GÜRKAN KESİM
GÖKSEL BOZDAG
ERDOGAN FIÇICI
MEHMET ALTINEL

41!) MESLEK KOMİTESİ
RAHMİ YILMAZ (Başkan)

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

AYBEN ERDOGAN (Başkan Yrd.)

İLYAS YAHŞİ

MUSTAFA SEÇKİN

EYÜP ESEN

ŞENER ARU

0 MESLEK KOMİTESİ

AHMET AVCI
AYGÜN SERİN

SEBAHATTİN ÖNAL (Başkan)

MESUT GÖRGÜN

COŞKUN CERAN (Başkan Yrd.)
TAHA ÜLKER
YASİN DURAK
SİNAN SİFİL
MURAT BAKIRAL
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0 MESLEK KOMİTESİ

MUSTAFA ÜSTÜN

MEHMET ÇETİN (Başkan)
RAMAZAN ARALA (Başkan Yrd.)
AKTAŞ GÜLER
İSMAİL TOMBUŞ
HAKKI ESEN

Y USUF UYANIK

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
DİSİPLİN

KURULU

BÜLENT ERES (Başkan)
AHMET ÇETİN
TURHAN BAHTİYAR
VAHDETTİN ER

HESAPLAR!
İNCELEME
KOMİSYONU

KADIN GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA
KOMİTESİ

GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA
KOMİTESİ

TALİP SİVRİ (Başkan)

SERHAN MUŞTU

RASiM BiLGEN

M. SAİT ERDEM (Başkan Yrd.)

GÜLÇİN UYGUN

GÖKSEL BOZDAG

MEHMET ÇETİN

NİL KILINÇ ÜLGEN
MURAT NARÇIN

www.cerkezkoytso.org.tr
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Temmuz
Ağustos
Eylül

2016
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Tekirdağ Valiliği Öncülüğünde…

Demokrasiye Saygı yürüyüşünde
devlet, millet el ele
www.cerkezkoytso.org.tr
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“Demokrasiye Saygı”

yürüyüşüne katıldık

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde bir araya gelen binlerce Tekirdağlı, 15
Temmuz kalkışmasını kınamak ve demokrasiye sahip çıkmak adına,
ellerinde Türk bayrakları demokrasiye saygı yürüyüşünde bulundu.
Yürüyüşte Çerkezköy TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın katıldı.

rakları ile yollara döküldü. Tekira AVM
önünden Valilik binasına kadar gerçekleşen yürüyüş adeta bir demokrasi şölenine dönüştü.
15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen
ve Ülkemize, Devletimize ve Milli İradeye
yönelik gerçekleştirilen darbe girişimini
protesto etmek amacıyla Tekirdağ Valiliği öncülüğünde; ilimiz belediye başkanlıkları, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi
parti temsilcileri, STK’lar ve Tekirdağlı
hemşerilerimizin katılımıyla “Demokrasiye Saygı Yürüyüşü” düzenlendi.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde bir araya
gelen binlerce Tekirdağlı, 15 Temmuz
kalkışmasını kınamak ve demokrasiye
sahip çıkmak adına, ellerinde Türk bay-

Yürüyüşe Vali Mehmet Ceylan’ın yanı
sıra Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Günay, Tekirdağ Milletvekilleri
Ayşe Doğan, Mustafa Yel, Metin Akgün,
Candan Yüceer ve Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

HABER

YIL : 3 SAYI : 10

Albayrak, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman
Şimşek, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar,
İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ile
binlerce vatandaş katıldı.
Yürüyüşte Çerkezköy Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurlu Başkan
Yardımcımız İsmail Akın katıldı...
Tekirdağ Köprübaşı Tekira AVM önünden başlayan yürüyüş Valilik binası
önünde sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından konuşma yapan Vali
Mehmet Ceylan, “Bu hain darbe girişiminin başarısızlığa uğraması ülkemizin
diğer illerinde olduğu gibi Tekirdağ halkının da birlikte duruşu, günlerdir demokrasi nöbeti tutması, kararlı tutumu
ve demokrasiye sahip çıkma iradesi her
türlü takdire şayandır.” dedi.
Ceylan; “Her zaman demokrasimize sahip çıkan asil Tekirdağ halkına, darbe
girişimine destek vermeyen ve karşı
mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarımıza, güvenlik güçlerimize,
darbeye bir ağızdan karşı çıkan siyasi
parti temsilcileri ile STK’larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna sonsuz teşekkür
ediyoruz” şeklinde ifadede bulundu.

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

TOBB’un darbe
girişimine tepki
içeren basın
açıklamasına
Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu
tam kadro katıldı.

Çerkezköy TSO, TOBB’un basın
açıklamasına tam kadro katıldı
15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliğine ve demokrasimize karşı
gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne tepki göstermek amacıyla TOBB
tarafından kararlaştırılan basın açıklamasına Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Taha Ülker, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Seçkin, İsmail Akın, Metin
Taşdelen, Mesut Görgün, Sinan Sifil, Murat Seymen ve Çerkezköy TSO
Genel Sekreteri Hakan Gel katıldı.

TOBB tarafından hazırlanan ve tüm Oda
ve Borsalarımızca 19.07.2016 Salı günü
saat 11:00’de tüm yurtta eş zamanlı yapılan ve kamuoyuyla paylaşılan basın

toplantısında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Cengiz Günday tarafından okunan ortak basın bildirisinde şu
görüşlere yer verildi:

“

“Değerli Basın mensupları,
Tekirdağ ili Oda-Borsaları olarak, Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil
eden TOBB ve 365 Oda-Borsa, 81 İlde bu
ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden
alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız
sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı
gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.
Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk Milleti’nin birlikte duruşu, ka-

HABER
rarlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur.

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan,
bizi millet yapan unsur budur.

Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi
partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş
olmasından herkes büyük bir mutluluk
duymalıdır. Demokrasi düşmanlarına
karşı iktidarıyla, muhalefetiyle siyasi
partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir.

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin
tuzağına düşmeyeceğiz.

Bu darbe karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet
görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca
direnen milletimizin azim ve cesaretiyle
kıvanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir irade istemiyoruz.. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek
de görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkarılmasını ve
adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden kahraman
şehitlerimize Allah’tan Rahmet, kıymetli
ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima minnet ve
rahmetle anacaktır.

İş dünyası olarak daha fazla çalışma,
üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.
Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden
yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına
dikileceğiz.
Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz
için daha büyük bir azimle çalışacak ve
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet
kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hep
aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim,
birbirimize inanıp güvenelim.
Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir
iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden
vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha
vurguluyoruz.
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de
varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
Allah, ülkemize ve milletimize bir daha
böyle acılar yaşatmasın.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz…”

“

Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
yönetimi, 15
Temmuz 2016 gecesi
ülkemizin birliğine
ve demokrasimize
karşı gerçekleştirilen
darbe teşebbüsüne
tepki göstermek ve
Türk İş dünyasının
düşüncelerini
paylaşmak amacıyla
TOBB tarafından
kararlaştırılan ve
Tekirdağ TSO’da
düzenlenen basın
açıklamasına tam
kadro katıldı.

“

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Meclis
Başkanımızı, Başbakanımızı ve Meclisteki
tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı
yürekten kutluyoruz. Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla
direnen, böylece Gazi unvanını bir kez
daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.

YIL : 3 SAYI : 10

15

Değerli basın mensupları,
Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu
belayı, bu fitneyi durdurduk.
Bu şerden hem demokrasimizi, hem de
birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek
çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize
daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
www.cerkezkoytso.org.tr
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ÇTSO Meclisinde 15 Temmuz darbe
girişimi lanetlendi
Çerkezköy TSO Meclisi, 19. Temmuz’da yaptığı olağan kongre
öncesi vatanımıza, Türkiye Büyük millet Meclisimize, seçilmiş
hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hain darbe
girişimini lanetledi. Demokrasi şehitleri için özel saygı duruşunda
bulunuldu.

Çerkezköy TSO Meclisi, 19. Temmuz’da yaptığı olağan kongre öncesi vatanımıza, Türkiye Büyük millet
Meclisimize, seçilmiş hükümetimize
ve Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hain darbe girişimini lanetledi. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Taha Ülker, olağan her toplantı açılışında Gazi Mustafa Kemal ve silah
arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz
anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından darbeyi lanetleyen
bildiriyi okudu.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Bu demokrasi mücadelesinde şehit
düşenler anısına tekrar bir dakikalık sayfı duruşu yapıldıktan sonra
meclis gündemine geçildi. Meclis
Başkanı Taha Ülker’in okuduğu ve
yerel gazetelere ilan olarak verilen
bildiri şöyle:

HABER
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak
Devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve demokrasimize; milli
iradeyle seçilmiş hükümetimize ve Cumhurbaşkanlığımıza karşı
başlatılan bu alçakça darbe girişimini lanetliyoruz.
Kendi milletine, kendi meclisine, kendi askerine, kendi polisine kurşun
sıkacak kadar alçaklaşan hainlerin bu saldırıları karşısında milli
irademize sahip çıkma kararlılığı gösteren,
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’a
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a,
Demokrasiye sahip çıkma konusunda kayıtsız şartsız hükümete
destek veren siyasi parti liderlerimize ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinin değerli milletvekillerine,
Devletinin ve milletinin emrinde olduğunu ilan ederek darbeci
alçaklarla kıyasıya mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli
komutanlarına ve kahraman ordumuza,
Şehitler vererek canları pahasına darbecilerle mücadele eden Emniyet
Teşkilatımıza ve kahraman polisimize,
İlk andan itibaren habercilik prensibine bağlı kalarak hür iradeden
yana tavır sergileyen medyamıza,
Ve bu alçak darbe girişimine karşı al bayrağını kapıp yediden yetmişe
meydanları doldurarak demokrasisine sahip çıkma azim ve kararlılığı
gösteren yüce milletimize teşekkür ediyor, bu uğurda can veren resmi
ve sivil aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI ADINA
Süleyman Kozuva

Yönetim Kurulu Başkanı

Taha Ülker

Meclis Başkanı

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy
Kapaklı
Saray
Demokrasi
Nöbetinde

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016
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Başkanımızın Konuşması
Demokrasi nöbetindeki değerli arkadaşlarım...
Ben ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu üyelerim adına…
Bu akşamki demokrasi nöbetimizde…
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum…
Çerkezköy’ün, yetiştirdiği bir kardeşiniz
olarak ilçemle ve sizlerle gurur duyuyorum…
Sizler farklılıkları bir yana bırakıp devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip
çıktınız…
Cuntacıları perişan ettiniz…
Kahraman ordumuza sahip çıktınız…
Kahraman polisimize sahip çıktınız…
Milletimize… Bayrağımıza… Cumhuriyetimize… Sahip çıktınız…
Allah hepinizden razı olsun…
Allah bu millete bir daha böyle acılar
göstermesin…
Bu vesileyle…
Bu şanlı demokrasi mücadelesinde can
veren aziz şehitlerimiz başta olmak

üzere… Vatan uğruna can veren tüm
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum…
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…
Ülkemize yapılan bu alçak darbe girişimine karşı dik durarak milletine örnek
olan Sayın Cumhurbaşkanımıza… Meclis Başkanımıza… Başbakanımıza…
Siyasi parti liderlerimize… Kahraman
askerimize ve polisimize şükranlarımı
arz ediyorum…
Demokrasiden yana yayın yapan medyamızı kutluyorum…
İdarecilik başarısından dolayı demokrat
Kaymakamımız Sayın Metin Kubilay’a
şükranlarımı arz ediyorum.
Başarılı organizasyon sebebiyle Ak
Parti Çerkezköy İlçe Başkanımız Sayın
Abdullah Öğe’yi tebrik ediyorum.
İlçemizin değerli mülki ve idari yöneticilerine, sanayici ve iş adamlarımıza, esnaf ve sanatkârımıza…
Ve…
Demokrasi nöbetinde ilçemizin şanına
yakışır şekilde meydanları dolduran siz
değerli halkımıza… Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum…

“

“Yönetim Kurulu
Başkanımız
Kozuva, yaptığı
konuşmada:
“Demokrasi
nöbetinde
ilçemizin şanına
yakışır şekilde
meydanları
dolduran
siz değerli
halkımıza…
Çok teşekkür
ediyor, saygılar
sunuyorum” dedi.

“

Sevgili Çerkezköylüler…

Allah’a emanet olun…
www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy
Kapaklı
Saray
15 Temmuz Cuma akşamı meydana gelen darbe girişiminin ardından
sokağa çıkan vatandaşların demokrasi nöbeti aralıksız devam ediyor.
Önceki akşam da Cumhuriyet meydanında bir araya gelen yüzlerce
vatandaş kalkışmaya ellerinde Türk bayrakları ve attıkları sloganlarla
tepki göstermeye devam etti. Düzenlenen programda STK temsilcileri tek
tek söz alarak yaşanan darbe girişimini sert bir dille kınadılar.

“

Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman
Kozuva: “Allah bu
günleri bir daha
göstermesin. Vatan
uğruna can veren
tüm şehitlerimizi
anıyorum. Darbeye
karşı dik duran
Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza,
Meclis Başkanımıza,
Polisimize saygılarımı
arz ediyorum” dedi.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Çerkezköy, Kapaklı, Saray omuz
omuza…
15 Temmuz Cuma akşamı meydana
gelen darbe girişimi, bir milletin tarih
yazmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın halka yaptığı
çağrı ile bir anda meydanlara hücum
eden halkı karşılarında gören darbeciler
ne yapacağını şaşırdı.
Darbeci FETÖ’cü hainlerin korkunç planı emniyet güçlerimizin onurlu ve başarılı mücadelesiyle, Türk silahlı Kuvvetleri
içindeki kahraman komuta kademesi ve
ordu sayesinde püskürtüldü ve darbeci
hainler çok kısa sürede birer birer yakayı ele verdiler.

kışma yaşandığı gece saat 02.30’da
Çerkezköy’e gelerek nöbet tutmak için
meydanlara akın eden Çerkezköylülere
teşekkür etti.
Çerkezköy halkıyla idarecisiyle komutanıyla, siyasetçisiyle, askeri ve polisiyle
devletimizin hükümetimizin yanında ve
demokrasi nöbetindedir, dedi.
Ak Parti Tekirdağ Milletvekillerinden
Metin Akgün, birlik ve beraberlikle darbecilere engel olunduğunu söylerken
Ayşe Doğan ise vatandaşların provokasyonlara karşı dikkatli olmasını istedi.

Şehitler için gıyabi cenaze namazı

Darbe girişimi püskürtüldükten sonra da demokrasi nöbetleri başlatıldı…
Devlet darbecilerin tamamını ele geçirene kadar, duruma hâkim olana kadar
vatandaşlardan geceleri sokakların boş
bırakılmaması istendi…

Vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir
başta olduğu halde tüm il ve ilçelerde
demokrasi nöbetlerine başladılar. Tekirdağ’da da 11 ilçede ve Çerkezköy
TSO’nun faaliyette bulunduğu Çerkezköy’de Kapaklı ve Saray’da da demokrasi nöbetleri başladı…

Vali’den Çerkezköy’e ziyaret

Bu arada Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar ayrıca demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz şehitlerimiz için

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da kal-
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Omuz
Omuza
Çerkezköy meydanında saf tutan idari
ve mülki erkân ve vatandaşlar yatsı namazı sonrasında meydanda gıyabi cenaze namazı kıldılar. Gıyabi cenaze namazını Çerkezköy Müftüsü Yusuf Tuna
kıldırırken, protokol üyeleri de yine hiçbir darbe girişiminin kabul edilemeyeceğini belirtirken milli iradenin önemine
vurgu yaptılar, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Akay, Tekirdağ Milletvekilleri, AK Parti
Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe
yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlim mesajları verdiler, halkın demokrasi nöbetlerine katılımına teşekkür ettiler. Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman
Kozuva da yaptığı konuşmalarda, iş
dünyasının demokrasiye olan inancına
halkın demokrasi nöbetlerine gösterdiği ilgiye ve yetkililerin organizasyondaki başarılarına değinerek emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Kapaklı’da da Kapaklı eski Belediye Meydanı’nı dolduran binler, bir grup askerin
darbe girişimini protesto etti. Lüleburgaz Mehteran Takımı’nın müzik ziyafetiyle başlayan programda semazen
gösterisi büyük beğeni topladı. Kapaklı

“

Vatandaşlar
İstanbul, Ankara,
İzmir başta olduğu
halde tüm il ve
ilçelerde demokrasi
nöbetlerine
başladılar.

“

gıyabi cenaze namazı kıldılar. Gıyabi
cenaze namazına Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü
Murat Ogan, AK Parti Çerkezköy İlçe
Başkanı Abdullah Öğe, Çerkezköy Esnaf Odası Başkanı Ali Bozdağ, Çerkezköy Eski Belediye Başkanı Ali Ertem ile
birlikte ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva da katıldı.

Meydanlarda yönetici ve halk el
eleydi
Çerkezköy Cumhuriyet meydanında
bir araya gelen yüzlerce vatandaş kalkışmaya ellerinde Türk bayrakları ve
attıkları sloganlarla tepki göstermeye
devam etti. Meydanlarda düzenlenen
programlarda hemen her akşam idari ve mülki amirler, STK temsilcileri tek
tek söz alarak yaşanan darbe girişimini
sert bir dille kınadılar.
Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay,
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap
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“

Kaymakam Metin
Kubilay, Belediye
Başkanı Vahap
Akay, Tekirdağ
Milletvekilleri, AK
Parti Çerkezköy İlçe
Başkanı Abdullah
Öğe yaptıkları
konuşmalarda
birlik ve beraberlim
mesajları verdiler.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Kent Meydanında düzenlenen ‘Demokrasi Nöbeti’ne Kapaklı Kaymakam vekili
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak,
AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Ayşe
Doğan, Metin Akgün ve Mustafa Yel, AK
Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel,
Kapaklı Emniyet Müdürü Vekili Adem
Tuncel, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı
Salih Bezgin, CHP Kapaklı İlçe Başkan
Yardımcısı Seyfi Özgerçek, MHP Kapaklı
İlçe Başkanı İsmail Türker, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Karakoç, Kapaklı
Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, İlçe
Müftüsü İsa Aktaş, STK Başkanları ve
binlerce vatandaş katıldı.

Yine Saray ilçemizde de Demokrasi nöbeti vatandaşlarımız tarafından
coşkuyla sürdürüldü. Demokrasi nöbetlerinde vatandaşlarımıza İlçe Kaymakamımız Alp Arslan, İlçe Belediye
Başkanımız Nazmi Çoban ve Ak Parti
İlçe Başkanımız Özkan Yaman eşlik ederek konuşmalar yaptılar. Demokrasinin
ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu
yapan konuşmalar yaptılar. Kuran-ı Kerimler okunda, dualar edildi… Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlarımıza
pilavlar ikram edildi…

Süleyman Kozuva halka hitap etti
Çerkezköy demokrasi nöbetlerinde
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman
Kozuva da bir konuşma yaptı: Kozuva
“Sizler farklılıkları bir kenara bırakıp,
cuntaları perişan ettiniz. Kahramanca
meydanlara çıktınız, Polisimize sahip
çıktınız. Cumhuriyete, bayrağa sahip
çıktınız. Allah bu günleri bir daha göstermesin. Vatan uğruna can veren tüm
şehitlerimizi anıyorum. Darbeye karşı
dik duran Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Meclis Başkanımıza, Polisimize saygılarımı arz ediyorum. Demokrasiden yana yayın yapan kuruluşlarımıza
da teşekkür ediyorum. İdareciliğinden
Çerkezköy Kaymakamımıza ve başarılı
organizasyonlarından dolayı Ak Parti
Çerkezköy İlçe Başkanımıza da teşek-
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kür ediyorum. İlçemizin şanına yakışır
nöbette bekleyen siz değerli halkımıza
da teşekkür ediyorum” dedi.

Yenikapı ve Beştepe’de son
Demokrasi nöbetlerinin taçlandırılması
için 7 Ağustos 2016 İstanbul Yenikapı’da
gerçekleştirilen mitinge beş milyon insan katıldı. Burada Milliyetçi Hareket

Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet halk Partisi Genel
Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar birer konuşma yaptılar. Başbakan
Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail
Kahraman’ın konuşmalarının ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde milyonlara hitap etti. Demokrasi nöbetleri
için bütün Türk milletine teşekkür etti.
Bu muhteşem istek ve coşku karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu akşam
demokrasi nöbetine bir virgül koyuyoruz. Çarşamba akşamı noktayı koyacağız. Bu akşam sadece virgül, çarşamba
akşamı nokta” dedi. Çarşamba akşamı
da önceden Kızılay Demokrasi Meydanı’nda planlanan demokrasi nöbeti son
mitingi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapıldı.

“

15 Temmuz tarihinde
gerçekleştirilen
darbe girişimine
karşı sokağa dökülen
Çerkezköylüler, ayrıca
yatsı namazı sonrası
hayatını kaybeden
resmi ve sivil
vatandaşlarımız için
gıyabi cenaze namazı
kıldı.
Ceanze namazında
Çerkezköy TSO
Başkanı Süleyman
Kozuva da hazır
bulundu.

“

Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay
da yaptığı konuşmalarda “Çerkezköylü
kardeşlerimiz 15 temmuz akşamın dan
beri devletine, vatanına sayın cumhurbaşkanımıza hükümeti sahip çıkmıştır
ve çıkmaya da devam edecektir. Bu
ülkede görev yapmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu meydanları her gün artan bir coşkuyla
doldurduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Öncelikle vatan hainleri
paralel devlet yapısını, Fetullahçı terör
örgütünü şiddetle kınıyorum. Bu darbe
girişimi esnasında hayatların feda eden
tüm aziz şehitlerimiz rahmetle ve saygıyla anıyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Birlik ve
beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün beraber olma günüdür.
Sizlerden ricam bu meydanları artan bir
coşkuyla doldurmaya devam edelim.
Demokrasimize, hükümetimize, vatanımıza, sayın cumhurbaşkanımıza sahip
çıkmaya devam edeceğiz. Çerkezköy
uyuma vatanına sahip’ açıklamasında
bulundu.”
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Başkanımızın Konuşması
Sevgili Çerkezköylüler…
Demokrasi nöbetlerinin sivil kahramanları...
Bu akşam demokrasi nöbetinin son günündeyiz… Bu son demokrasi nöbetimizde… Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum…
15 Temmuz akşamı başlayan FETÖ’cü darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın
iradesi ve milletimizin kahramanlığı sayesinde şehitlerimizin canı pahasına püskürtülmüştür.
Ve sonraki günlerde anlaşılmıştır ki bu alçak saldırı… Sadece orduda değil, emniyette, yargıda, eğitimde, siyasette her bir tarafta yapılanmış bir hainler çetesidir…
Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmek için devlete sızmış ihanet kadrosudur.
Bu alçakların ne zaman nerede ne yapacağı, kontrol altına alınana kadar bu kahraman millet meydanları boş bırakmamıştır.
Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes vatan için meydanlara koşmuştur.
Ortak sembol Türk bayrağı, ortak kaygı vatan olmuştur.
İşte bu ruh, “Çanakkale ruhudur…”, “İstiklal Savaşı ruhudur.”
O gün de bu millet “önce vatan” demişti… Bu gün de “önce vatan” demiştir… “Demokrasi” demiştir… “Cumhuriyet” demiştir…
Bu kutsal mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız… TBMM Başkanımız… Başbakanımız… CHP ve MHP Genel Başkanlarımız olmak üzere tüm Türkiye…
Dosta düşmana birlik ve beraberlik örneği göstermiş… Ülkemiz üzerindeki planlanan hain oyunları çok şükür boşa çıkartmıştır…
Çok şükür Türkiye… 2023 hedeflerine yürümeye kararlılıkla devam edecektir…
Şimdi Türk ekonomisi daha da güçlenmiştir… Türk siyaseti daha da güçlenmiştir....
Halkın birbirine güveni gelmiştir…
İş dünyamız, sanayicimiz, bankalarımız, esnafımız bu zor dönemde diğer kurumlarımız gibi devletinin yanında olmuştur…
Bugün artık devletimiz... Milletine teşekkür ederek normal hayata dönmemizi istemiştir.
Bu akşam son demokrasi nöbetimizdir... Bu son nöbet vesilesiyle… Şahsım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına…
Öncelikle 15 Temmuz’dan bu yana ilçemizde mülki amirimiz olarak her an yanı başımızda olan… Aldığı isabetli ve dirayetli kararlarla Çerkezköy halkının takdirini kazanan… Kaymakamımız Sayın Metin Kubilay’a çok teşekkür ediyorum.
Demokrasi nöbetlerinin organize edilmesinde insanüstü bir gayret gösteren AK
Parti İlçe Başkanımız Sayın Abdullah Öğe’ye başarılı teşkilatçılığı liderliğini kutluyor,
kendisine çok teşekkür ediyorum.
Bu kutsal mücadelede ülkesi için can veren Şırnak'taki şehitlerimiz de dahil olmak
üzere tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet… Gazilerimize acil şifalar diliyorum…
Süleyman KOZUVA
Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize… Emniyet teşkilatımıza… Siyasi Parti liderlerimize… İlimizin ve ilçemizin idari ve mülki amirlerine… Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimize… Organize Sanayi Bölgelerimize… Sanayici ve iş adamlarımıza… Sivil
Toplum Kurum ve kuruluşlarımıza… Değerli basınımıza…
Ve… Demokrasi nöbetleriyle yeni bir “kurtuluş destanı” yazan siz Çerkezköy’ün
şerefli halkına ve gençliğine… Yürekten teşekkür ediyorum…
Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLADIK
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bașkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruz
zaferinin gururu;
15 Temmuz 2016'da da milli iradeye yönelik hain darbe girișimine karșı
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm Türkiye’de ve
Tekirdağ’da halkımızın verdiği demokrasiye sahip çıkma mücadelesinin sevinç
ve heyecanı içindeyiz.
94 yıl önce 30 Ağustos’ta ve bu yıl 15 Temmuz’da vatanımız ve demokrasimiz
uğruna can veren aziz șehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
İș dünyası ve temsilcileri olarak, her hal ve șartta devletimizin ve milletimizin
yanında bulunduğumuzu; bu güzel vatanı, medeniyet yarıșında en ön sıraya
tașıma azim ve kararlılığında olduğumuzu belirtiyoruz.
Bu duygu ve düșüncelerle șahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerim adına tüm
halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Bașkanı
Süleyman KOZUVA
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İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü
“Çerkezköy TSO, KOBİ’lerin verimliliği konusunda Trakya Kalkınma
Ajansı ile proje ortaklığı imzaladı. İmzalanan proje ortaklığına göre
Çerkezköy TSO üyesi makine, metal, havalandırma, alüminyum
doğrama, plastik-kauçuk, ambalaj, otomotiv yan sanayi, basım yayın,
yapı malzemeleri, kozmetik ve cam sektörlerinden 12 sanayici KOBİ’nin
Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden proje kapsamında
faydalanması amaçlanıyor.”

Çerkezköy TSO, tarafından Trakya Kalkınma Ajansı’na yapılan başvuru sonrası KOBİ’lerin verimliliği konusunda
Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü ile proje ortaklığı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tekirdağ İl Müdürlüğü

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Çerkezköy TSO tarafından hazırlanan
proje ortaklığı, Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.
İmza protokolünde Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel ve Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da yer aldı.
27 Temmuz 2016’da Trakya Kalkınma
Ajansı’nda imzalanan proje ortaklığı,
Çerkezköy TSO üyesi makine, metal,
havalandırma, alüminyum doğrama,
plastik-kauçuk, ambalaj, otomotiv yan
sanayi, basım yayın, yapı malzemeleri, kozmetik ve cam sektörlerinden 12
sanayici KOBİ’nin başta mühendis ve
teknik kadrosu olmak üzere tüm çalışanlarının projeden faydalanmasını

amaçlıyor.
TR21/16/SOS/0005 referans nolu ve “İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü” adındaki proje bir yıl süreli olacak.
Projenin bütçesi 308.928,88 lira olup %
77 destek oranına sahip projenin toplam destek tutarı ise 237.875,24 lira. Konuyla ilgili olarak Çerkezköy TSO, Proje
Geliştirme biriminden yapılan açıklamada projenin hedef grubu ve amacıyla
ilgili şu bilgilere yer verildi:

Projenin Amacı
“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
TSO, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji (BST) İl Müdürlüğü ve sanayi işbirliği ekseninde sanayici KOBİ’lerin insan
kaynağı niteliği ve kapasitesinin geliştirilmesiyle, üretim kapasitesi ve büyüme
motivasyonunun arttırılması, rekabet
güçlerinin geliştirilmesi ve KOBİ’ler ile
büyük ölçekli işletmelerin verimlilik düzeyleri arasındaki farkın azaltılmasına
katkıda bulunulmasıdır.”

HABER

Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüdür.

Projenin Hedef Grubu
Trakya’nın önemli sanayi kolları ana
kütle kabul edilip bu sektörlerden üretim kapasitesi büyüklüğü, yenilikçilik ve
katma değerli ürün üretebilme yeteneği
dikkate alınarak seçilen,
Çerkezköy TSO üyesi makine, metal,
havalandırma, alüminyum doğrama,
plastik-kauçuk, ambalaj, otomotiv yan
sanayi, basım yayın, yapı malzemeleri,
kozmetik ve cam sektörlerinden 12 sanayici KOBİ’nin başta mühendis ve teknik kadrosu olmak üzere tüm çalışanları
projeden faydalanacaktır.

Farklı sektörlerden 12
Sanayici KOBİ’yi kapsıyor
Önerilen proje için farklı sektörlerden 12
sanayici KOBİ’nin çalışanlarının bilimsel
bakış açısıyla teknik ve uygulama desteği danışmanlık hizmeti alarak üretkenlik ve verimlilik bilincinin oluşturulmasıyla KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası
pazarda rekabet güçlerinin arttırılmasına, kurumsal ve yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.

Danışmanlık hizmeti ile sanayici KOBİ’lerin çalışanlarının maliyetlerini düşürme
ve kaynaklarını etkin kullanma, taleplere
hızlı ve kaliteli cevap verebilme, yüksek
katma değerli mamuller üretip piyasaya sunma, ürün farklılaştırma, yeni ürün
geliştirme, yetenekleri ve yeterlilikleri
geliştirilerek karlılıkları artırmış olacaktır.

Üretkenlik ve verimlilik
işbirliği
Farklı sektörlerden KOBİ’lerin üretkenlik
ve verimlilik potansiyellerinin değerlendirilmesiyle, sanayici KOBİ’ler düzeyinde
bütünleşik bir verimlilik ve yenilikçilik
modeli oluşturulması hedeflenmektedir. Model ve modelin geliştirilme süreci,
uygulanabilirliği ve elde edilmesi hedeflenen sonuçlar açısından proje kapsamında incelenen bölge özelinde ve
ülke genelinde üretkenlik ve verimlilik
konusunda kurumlar arası işbirliği ile
geliştirilen sonuç odaklı ilk çalışma olma
özelliğini taşımaktadır.
Örnek model ve işbirliği sayesinde çalışmanın sonuçları bölgesel düzeye ulaştığında, ülke sanayisi için üretkenlik ve
verimlilik konusunda insan kaynağı ve
niteliğinin geliştirilmesine, KOBİ’lerin
üretim kapasitesi ve büyüme motivasyonunun artmasına, rekabet güçlerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bütün bunların sonucunda, KOBİ’ler ile bü-

“

Proje ortaklığı,
Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman
Kozuva ve
Trakya Kalkınma
Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut
Şahin tarafından
imzalandı.

“

Projenin Ortağı
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yük ölçekli işletmelerin verimlilik düzeyleri arasındaki farklılığın azaltılmasına
katkı sağlanacaktır.

Üniversitelerle Ar-Ge işbirliği
hedefleniyor

Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tekirdağ İl Müdürlüğü

IHK

“

Projenin diğer
önemli bir özel
hedefi de Ulm
IHK’nın işbirliği
içinde olduğu
kurumlar arasında
akademik ve
pratik tecrübeler
birleştirilerek,
AB normlarında
uluslararası
geçerliliğe sahip
üretkenlik ve
verimlilik standardı
için temel
oluşturulması.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Ayrıca proje ile yenilikçilik kapasiteleri
arttırılan KOBİ’lerin üniversitelerle ArGe işbirliklerinin arttırılmasına da temel
oluşturulması hedeflenmektedir.
Danışmanlık süresince de organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram
ve gelişmelerin, firmalar ile paylaşılarak
üretim sanayinde yayılmasına hizmet
edilmiş olacaktır.
Projeyle işletmeler, başlatılan çalışmaların devamlılığı için Endüstri Mühendisi
veya sektörlerine uygun, konuyla ilgilenecek yeni istihdamlar yapacaklardır.
Böylece bölgede projeyle istihdama da
katkı sağlanmış olacaktır.
İşbirliği ekseninde gelişen verimlilik hareketi, KOBİ’lere sağladığı faydalarla
bölgedeki diğer KOBİ’lere örnek olurken,
proje ortakları sayesinde de Trakya
Bölgesi ve Türkiye deki diğer Odalar ve
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri öncülüğünde yayılması için de örnek
oluşturacaktır.

Proje desteği Trakya
Kalkınma Ajansından
Hareketin Trakya Kalkınma Ajansından
proje desteği alarak devam etmesi,
Trakya Bölgesi’nde ve Türkiye’de işbirliği ve dayanışma kültürünün ekonomik

kalkınmaya destek olacak şekilde güçlendirilmesine ve yayılmasına hizmet
edecektir.
Proje kapsamında, Çerkezköy TSO bünyesinde Stratejik Araştırma ve Geliştirme Biriminin kurulmasıyla proje sürecinin sürekli kontrol altında tutulması
sağlanırken, çalışmaların veri tabanına
kayıt edilmesi de takibini kolaylaştıracaktır. Ayrıca veri tabanı, hem projedeki
hem de diğer üyeler için bir bilgi ağı haline gelecek, kendilerini üretkenlik ve verimlilik konusunda diğer üyelerle kıyaslama [benchmark] yaparak durumlarını
sorgulama, görme ve geliştirme imkânı
bularak verimlilik hareketinin sürdürülebilirliğini sağlamaları da projenin özel
hedeflerindendir.

Ulm IHK ile işbirliği sürecine
katkı sağlayacak
Diğer bir özel hedef de Çerkezköy
TSO’nın, 2015 yılında Ulm IHK ile imzaladığı protokoldeki işbirlikleri geliştirme
sürecine katkı sağlamasıdır. Çerkezköy
TSO, sanayici KOBİ’leri üzerinde yapılan
çalışmalar ve elde edilen somut çıktıları
temelinde, işbirliği içinde bulunduğu firma ve kurumlarla, Ulm IHK’nın işbirliği
içinde olduğu kurumlar arasında akademik ve pratik tecrübeler birleştirilerek,
AB normlarında uluslararası geçerliliğe
sahip üretkenlik ve verimlilik standardı
için temel oluşturulması da projenin diğer önemli bir özel hedefidir. Çerkezköy
TSO, tüm bu amaçlar doğrultusunda
Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ortaklığında 2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurmaktadır.

30

TOBB Başkanı ve 365 Oda ve Borsa Başkanı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluştuk
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 Oda ve Borsa
Başkanı ile bir araya geldi. Buluşmada Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva da yer aldı.”

“

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun, oda
ve borsa başkanlarıyla
birlikte
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
ile gerçekleştirilen
istişare toplantısına,
Odamızın Başkanı
Süleyman Kozuva da
katıldı.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365
Oda ve Borsa Başkanı ile bir araya geldi.
Buluşmada Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
teşrifiyle düzenlenen istişare toplantısı
ile ilgili, TOBB tarafından yapılan yazılı
açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlikte
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da,
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Oda ve
Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısında bir konuşma yapan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu olağan üstü durum karşısındaki soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte bile ekonomiyi ön planda tutmasının
iş dünyasının moralini ve çalışma şevkini
artırdığını söyledi. “Bizler, ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak, daha güçlü bir
ekonomi için, hiçbir kesintiye uğramadan
yola devam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet
olarak büyük bir badire atlatıldığını ifade
etti.
Karşılaşılan tehlikenin sıradan bir darbe
girişimi olmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu aynı zamanda yeniden yükselişe
geçen Türkiye’nin önünü kesme ve emin
adımlarla ilerlediğimiz Büyük Türkiye
hayalimizi sonsuza kadar yok etme pla-
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-TOBB camiası demokrasi mücadelesinin
yanında
TOBB camiasının, oda ve borsaların il
ve ilçelerinde, cunta karşıtı mücadelenin
şerefli birer neferi olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu bu süreçte camianın bir
de şehit verdiğinden söz etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencimiz Ömercan
Açıkgöz’ün darbecilere karşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mevkiinde mücadele
verirken şehit düştüğü bilgisini verdi.
FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk tepkiyi gösteren meslek örgütü olduklarının altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu:
“Korsan darbe bildirisi okunur okunmaz,
demokrasiden ve milli iradeden yana
olan tavrımızı, internet üzerinden ve
TV’lerden tüm ülkeye hemen duyurduk.

Demokrasiye sahip çıkılması için, 81 il ve
160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis
üyesi, meslek komitesi üyeleri dahil 85
bin kişiye SMS mesajı attık. Ertesi gün 16
Temmuz’da gazi Meclisimize gittik. Meclis Başkanımıza, siyasi partilere taziye
ziyaretinde bulunduk.
Meclisteki tarihi oturuma katılarak, Türk
iş dünyası olarak demokrasiden yana olduğumuzu gösterdik. 19 Temmuz’da 365
Oda ve Borsamızla birlikte darbeye karşı
tepkimizi, 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı
olarak gösterdik. ‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’ dedik. 20 Temmuz’da
da 538 STK temsilcisi ile TBMM’yi bir kez
daha ziyaret ettik. ‘Demokrasiye Bağlılık’
bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki
tüm muhataplarımızla temasa geçtik.
Demokrasimizin ve ekonomimizin sapasağlam ayakta olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları gerektiğini bildirdik.
Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılarla bir araya geldik. Hem yaşadığımız süreci, hem Türkiye ekonomisinin
temellerinin nasıl güçlü olduğunu anlattık. Yine tüm bu süreçte, Oda ve Borsalarımız, il ve ilçelerinde, ilk andan itibaren

“

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu:
“TOBB ve Oda
- Borsa camiası
olarak, dün olduğu
gibi yarın da,
demokrasiden,
milletimizden,
devletimizden yana
olmaya devam
edeceğiz” dedi.

“

nıydı. Allah’ıma hamd ediyorum. O gece
bu milletin yardımına yetişti. 15 Temmuz
gecesi FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı, Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde başlatılan milli direnişle ve
milletimizin ferasetiyle akamete uğradı.
Bizleri böyle bir milletin ferdi yaptığı için
Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.
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cunta karşıtı bu mücadelenin şerefli birer
neferi oldular.
Her bir şehirde halkımızın demokrasi
nöbetlerine katıldılar, lojistik ve gıda gibi
destekler verdiler.
Demokrasiye ve sandığa sahip çıkan
Oda ve Borsa camiamla, buradaki tüm
arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
Bu mücadelede ağır bedeller de ödedik.
Şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için devletimiz terör örgütü ile en etkin şekilde mücadele ediyor,

suçluların cezalandırılması için çalışıyor.
Bizlerin yapması gereken de şehitlerimizin verdiği mücadeleye yakışır şekilde,
her zamankinden daha fazla çalışmak
ve üretmektir. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye’yi ekonomik olarak çok
daha güçlü hale getirmek zorundayız.”
-OHAL’e destek
Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak,
kamu düzeninin korunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için alınan
OHAL kararını desteklediklerini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu zor dönemde
herkesin devlete yardım etmesinin millet
olmanın gereği olduğunu anlattı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, devletin başlattığı şehit ve gazilere yönelik dayanışma
kampanyasına da, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir katkı sağlayacaklarını bildirdi.
“Özetle bu camia, demokrasiye ve sandığa sahip çıkmıştır. Bundan sonra da,
Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız” diyen TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bu ülkeyi, bu milleti daha
zengin yapmak için çalışacağız. Şimdi
eskisinden daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha fazla yatırım, istihdam,
ihracat sağlamak zorundayız.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Sizin desteğinizle inşallah, tüm bu tuzakları aşacağız, ülkemizi dünyanın en
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan Oda ve borsa başkanlarına
hitaben: “Daha noktayı koymuş değiliz, bu bir virgüldür.
Daha devam ediyoruz. Rehavet yok, gevşemek yok, kararlı bir
şekilde bu süreci devam ettirmek durumundayız” dedi.

Kısa sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha güçlü bir ekonomiye
kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte
bize düşen görev, millete ve devlete bağlılıktır. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize
ve demokrasimize düşman olanların da
karşısına dikileceğiz.”
-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, “Hiç
şüpheniz olmasın, 15 Temmuz bu milleti
bayraksız, vatansız, devletsiz, bırakma
girişimidir çünkü bu girişimde bulunan
ihanet şebekesinin ne millet diye ne bayrak diye ne vatan diye ne devlet diye bir
derdi yoktur” ifadesini kullandı.

vam ettirmek durumundayız.” dedi.
Milletin 15 Temmuz’da, “Bizim bu ülkeden
başka vatanımız yoktur ve bu ülkemizi
de bu sapıklara bırakmayacağız.” dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan,
milletin o gece köken, meşrep, parti farkı gözetmeksizin sokaklara dökülerek
“Bizim birlik, beraberlik ve kardeşlikten
başka güvenecek dalımız yoktur.” dediğini de anımsattı.
Bunun asla bir içe kapanma refleksi olmadığını vurgulayan Erdoğan, dün gece
TOBB’un hastanesinde 19 gündür yaralı
olan ancak şehit düşen Oğuzhan Yaşar’ın ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

“

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip
Erdoğan 365 Oda
ve Borsa Başkanına
hitap ettiler.

“

büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız.
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün
olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya
devam edeceğiz.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları ile
İstişare Toplantısı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Milleti himmet diyerek soydular soğana
çevirdiler. Şimdi her şey meydana çıkıyor.
Daha çok şeyler çıkacak. Daha noktayı
koymuş değiliz, bu bir virgüldür. Daha
devam ediyoruz. Rehavet yok, gevşemek yok, kararlı bir şekilde bu süreci dewww.cerkezkoytso.org.tr
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Başbakanımız
Binali Yıldırım’la
istişare ziyaretinde
buluştuk
Temmuz
Ağustos
Eylül

2016
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365 Oda ve Borsa Başkanı Çankaya’ya
istişare ziyaretinde bulunduk.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
öncülüğündeki Oda ve Borsa başkanları,
Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek
istişarede bulunduk.

Konuyla ilgili olarak TOBB tarafından
yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere
yer verildi:
Başbakanlık’ta düzenlenen istişare
toplantısında konuşan TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmesi ve
rekabet gücünün artması konusunda
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür
eti. İstişareye verilen önemin iş dünyasının şevkini artırdığını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sizin liderliğinizde,
hükümetimizin, ekonomiye odaklanıp,
büyüme ve reform alanında yeni bir

“

Ziyarette
Hisarcıklıoğlu,
“Ülkemizin
tüccar, sanayici
ve üreticileri
olarak, daha
güçlü bir
ekonomi için,
hiçbir kesintiye
uğramadan
yola devam
etmek
azmindeyiz”
diye konuştu.

“

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
öncülüğündeki Oda ve Borsa başkanları, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret
ederek istişarede bulundu. Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva’nın da katıldığı ziyarette Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin
tüccar, sanayici ve üreticileri olarak,
daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir kesintiye uğramadan yola devam etmek
azmindeyiz” diye konuştu.
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sıçrama başlatacağına inanıyoruz. Bu
çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz,
yapacağız” dedi.
Darbe kalkışmasında, oda ve borsaların
ilk andan itibaren, il ve ilçelerinde, cunta
karşıtı mücadelenin şerefli birer neferi
olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, camianın bu süreçte bir de şehit verdiğini
hatırlattı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk
tepkiyi gösteren meslek örgütüyüz.
Demokrasiden ve milli iradeden yana
olan tavrımızı, internet üzerinden ve
TV’lerden tüm ülkeye hemen duyurduk.
Demokrasiye sahip çıkılması için, 81 il ve
160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis
üyesi, meslek komitesi üyeleri dahil 85
bin kişiye SMS mesajı attık. Ertesi gün
16 Temmuz’da gazi Meclisimize gittik.
Meclis Başkanımıza, siyasi partilere taziye ziyaretinde bulunduk.
Meclisteki tarihi oturuma katılarak, Türk
iş dünyası olarak demokrasiden yana
olduğumuzu bir daha gösterdik.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

19 Temmuz’da 365 Oda ve Borsamızla
birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 il ve
160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik.
‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade
Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’
dedik.

20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi
ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik.
“Demokrasiye Bağlılık” bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla temasa geçtik. Demokrasimizin
ve ekonomimizin sapasağlam ayakta
olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları gerektiğini bildirdik.
Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak,
kamu düzeninin korunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için alınan
OHAL kararını destekledik. Zira bu zor
dönemde hepimizin devletimize yardım
ediyor olması, millet olmanın gereğidir.
Devletimizin başlattığı şehit ve gazilere
yönelik dayanışma kampanyası yurt
çapında duyuruyor, TOBB-Oda-Borsa
camiası olarak önemli bir katkı sağlıyoruz. Oda ve Borsalarımız, her bir şehirde halkımızın demokrasi nöbetlerine
katılıyor, gıda ve benzeri destekler veriyorlar.”

“Demokrasiye ve sandığa
sahip çıktık”
Camia olarak demokrasiye ve sandığa sahip çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İlk andan itibaren darbenin
karşısında, milli iradenin yanında olan
bu arkadaşlarımla iftihar ediyorum.
Bundan sonra da, Devletimizin yanında,
milletimizin emrinde olacağız. Bu ülkeyi,
bu milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Daha fazla yatırım, istihdam,
ihracat için çalışacağız. Sizin de desteğinizle, ülkemizi dünyanın en büyük 10
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Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında, “Şehitlerimiz sayesinde milletimin bütün fertleri beraberce yeni bir
destan yazdı. Bu gözü dönmüş katiller,
darbe sonrası için her şeyi ince ince hesaplamışlar ama bir şeyi unutmuşlar,
o da millet. Milli iradeyi, milleti hesaba
katmamışlar. Ankara’da, İstanbul’da
Cumhurbaşkanımızı nasıl yakalayacaklarını, nasıl öldüreceklerini hesap etmişler ama Türkiye’de istiklal ruhunu asla
hesap edememişler” ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde
düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları
İle İstişare Toplantısı’nda bir konuşma
yaptı.
Türkiye’nin kalkınmasında, büyümesinde çok büyük emeği olan, müstesna
toplulukla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, salonda
81 il, 160 ilçe 365 oda ve borsa temsilcisinin bulunduğunu ifade etti.

Darbe girişimi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen
darbe girişimine değinen Başbakan
Yıldırım, iş adamlarının hiç tereddüt etmeden milletten, hukuktan, adaletten
yana olduklarını belirterek, kendilerini
kutladı.
Başbakan Yıldırım, yeni bir dönemin
başladığına işaret ederek, “15 Temmuz,
Türk siyasi dönem noktası. 15 Temmuz,
bir anlamda Kurtuluş mücadelesinin
zaferle sonuçlandığı günün adı.” dedi.
FETÖ’nün dehşet saçan bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan
Yıldırım, o gece TBMM, Milli İstihbarat
Teşkilatı, Özel Harekat Polis Merkezi
gibi kritik yerlerin bombalandığını, insanların üzerine ateş açıldığını, masum
insanların öldürüldüğünü, her yerin yakılıp yıkıldığını anlattı.
Binali Yıldırım, milletin, birliğine, huzuruna, kardeşliğine kurşun sıkıldığını
vurgulayarak, “Asker kıyafeti içindeki
bu caniler, bu teröristler, 238 canımızı,
vatandaşımızı kalleşçe katletti.” diye
konuştu.
Darbe girişimi sonrası hayatını kaybeden şehitlere, ülkenin bölünmez bütünlüğü için PKK terör örgütü ile mücadeledeki şehitlere rahmet, yaralılara da acil
şifalar dileyen Yıldırım, şehitlerin bıraktıkları mesajı hiç ama hiç unutmayacaklarını kaydetti.

“

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu:
“Devletimizin
başlattığı şehit ve
gazilere yönelik
dayanışma
kampanyası yurt
çapında duyuruyor,
TOBB-Oda-Borsa
camiası olarak
önemli bir katkı
sağlıyoruz. Oda
ve Borsalarımız,
her bir şehirde
halkımızın
demokrasi
nöbetlerine
katılıyor, gıda ve
benzeri destekler
veriyorlar” dedi.

“

ekonomisi arasına sokacağız. TOBB ve
Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu
gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Kısa sürede hep beraber
daha güvenli bir ülke ve daha güvenli
bir ekonomiye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize düşen görev,
millete ve devlete bağlılıktır. Ülkemizin
birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize düşman olanların da karşısına dikileceğiz” diye konuştu.
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Katılımcılara seslenen Başbakan Yıldırım, “Sizler üreten, ürettiğini satan,
istihdam oluşturan, reel ekonominin
temsilcilerisiniz. Yatırım yapıyorsunuz,
üretiyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz,
Türkiye’nin daha kalkınmış ülke olması
için risk alıyorsunuz. Akıl teri, alın teri
döküyorsunuz. Esnaf ve sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. Türkiye’nin bütün kazanımlarında sizin ve temsil ettiğiniz kesimlerin çok büyük emeği, çok
büyük gayreti var, açılan köprülerde,
yollarda, inşa edilen hastanelerde, okullarda, yapılan hızlı trenlerde hisseniz
var, akıl teriniz, alın teriniz var. Bu emek
ve fedakârlığınız için sizlere şahsım adına milletim adına teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Valimize ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulunduk
“Çerkezköy TSO Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve
beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Tekirdağ Valisi Mehmet
Ceylan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.”

“

lisi Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret
etti.

Tekirdağ Valisi
Mehmet Ceylan’ı
ziyarette
Yönetim Kurulu
Üyeleri Mesut
Görgün, Metin
Taşdelen, Sinan
Sifil ve Murat
Seymen hazır
bulundular.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’a yeni
görevinde başarılar dilerken Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmaları
hakkında da bilgi verdi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
yönetimince gerçekleştirilen ziyarette,
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile birlikte, Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Görgün, Metin
Taşdelen, Sinan Sifil ve Murat Seymen
de yer aldı.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva başkanlığında, 13 Temmuz 2016 günü, Tekirdağ Va-

Ziyarette, kendisine hayırlı olsun dileğinde bulunan Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür
eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan
da, Çerkezköy’ün, ülkemizin ve bölgemizin önemli sanayi bölgelerinden biri
olduğuna dikkat çekerek burada görev
yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çerkezköy TSO yönetimine görevlerinde başarılar diledi.
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Süleyman Kozuva, çalışan gazeteciler
ve basın bayramını kutladı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, “24 Temmuz Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Süleyman Kozuva mesajında şu cümlelere yer verdi:

“24 Temmuz günü, 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek,
basın mesleğinin yerine getirilmesinde emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen çok özel gündür.
Bu özel günde bir kere daha anlaşılmıştır ki, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten saygıdeğer basınımız, demokratik
toplumların en önemli güvencelerinden biridir.

Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru basınımız bu manada her türlü övgüye ve
takdire layıktır. Bu vesileyle basınımızın güzide temsilcisi olan gazetecilerimizin ‘24
Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını’ en içten dileklerimle kutluyor, ilçemizdeki
ve bölgemizdeki değerli basın mensubu arkadaşlarıma da bu kutsal görevlerinde
üstün başarılar diliyorum.”
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Süleyman KOZUVA

24 Temmuz Çalışan Gazeteciler Günü nedir?
Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın
Bayramı, tarihi konusunda üzerinde anlaşmazlık bulunsa da Türkiye’de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü
olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan
önemli gündür.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan
tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansürün ilk
uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876’dır. 24
Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet
yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya

son verilmesi günümüzde “sansürün kaldırılması” olarak adlandırılmaktadır
10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamıştır. Türkiye’de ilk gazetenin
çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan
bu güne “Basın Bayramı” adı verilecektir.
Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler
bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul
edilmiştir.

“

Türkiye’de ilk
gazetenin çıkış
tarihine göre
düzenlenmesi
planlanan bu
güne “Basın
Bayramı” adı
verilmektedir.

“

Basınımız bu gerçeği 15 Temmuz 2016’da ülkemizde yaşanan alçakça darbe girişimi gecesi ve sonrası, halktan ve demokrasiden yana olan kararlı tutumu ve yayıncılığıyla göstermiş ve tam bir vatanseverlik örneği sergilemiştir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Candan Yüceer’den Odamıza ziyaret

“

CHP Tekirdağ
Milletvekili
Candan Yüceer,
Odamız
yönetimine
bir ziyarette
bulundu

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer,
Odamız yönetimine bir ziyarette bulundu. Ziyarette Yüceer’i
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ile birlikte,
Çerkezköy TSO Meclis başkanı Taha Ülker, Yönetim kurulu
Başkan Yardımcılarımız İsmail Akın ve Mustafa Seçkin ve
Yönetim kurulu Üyemiz Sinan Sifil karşıladı.

Çerkezköy TSO karşıladı
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Odamıza bir
ziyarette bulundu. Ziyaretin Meclisin

tatile girmesinin ardından bölgemizdeki Odalar; Borsalar ve değişik STK’lara
yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çarşamba günü Tekirdağ’dan başladıkları ziyaretin ardından ertesi gün de
Odamıza ziyarette bulunduğunu belirterek oda yöneticilerimize “sizlerle bir
arada olmaktan mutluluk duyuyoruz”
dedi.
25 Ağustos Perşembe günü saat
16.50’de Odamızda gerçekleşen ziyarette CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer’i Yönetim Kurulu Başkanımız
Süleyman Kozuva ile birlikte Meclis
Başkanımız Taha Ülker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız İsmail Akın
ve Mustafa Seçkin ile Yönetim Kurulu
Üyemiz Sinan Sifil karşıladı.

ZİYARET

Başkanımız ziyaret
sebebiyle teşekkür etti
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’e, CHP İlçe Başkanı Engin Camcı’ya
ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yönetim
Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva
Odamızın sanayici ve esnaf ile birlikte
Çerkezköy’ü temsil ettiğine dikkat çeken konuşmasında “Sayın vekilimiz de
bizlere, yani Çerkezköy’e her zaman
önem verdiğini gösteriyor. Oda yönetimi olarak böyle ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bu ziyaret dolaysıyla kendilerine
teşekkür ediyoruz” dedi.

yanlışları ise anlatıyoruz. Bundan sonra da
aynı şekilde devam
edeceğiz” şeklinde
konuştu.

Çerkezköy
Milli İradenin
yanında yer
aldı
15 Temmuz hain darbe girişiminin Çerkezköy’e etkisini sorması
üzerine Yönetim Kurulu
Başkanımız Süleyman Kozuva
şu bilgileri verdi:

Tekirdağ’ı memleketi olarak gördüğünü
belirten CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy’ün kendi yanında yerinin farklı olduğuna da vurgu
yaptı.

“Bunun net etkilerini ancak 2017 yılında göreceğiz. Ancak, 15 Temmuz ve
sonrasında Çerkezköy esnafıyla, sanayicisiyle milli iradenin yanında yer
almıştır. Hain girişimin karşısında tüm
Çerkezköy olarak dimdik durduk. Üretimde her hangi bir geri adım olmadı.
Yatırımlarda da aksama bulunmuyor.
Her geçen gün üretim genişliyor.”

Sohbetin ilerleyen dakikalarında ülkenin zor günlerden geçtiğini söyleyen
Yüceer, zorlukları aşmanın yolunun
birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını
çizdi. Ana muhalefet partisi olarak yapılan başarılı ve güzel çalışmaları takdir
ettiklerini belirten Tekirdağ Milletvekili
Canan Yüceer “Doğruları kim yapmışsa ‘Allah razı olsun diyoruz’ diyoruz,

Yönetim Kurulu Başkanımızın konuşmasının ardından Çerkezköy TSO’nun
Çerkezköy ve Türkiye için önemine değinen CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer “Çerkezköy bugün bir markaysa bu sizin sayenizdedir. Ülkemizde 15
Temmuz gecesi korkunç bir olay yaşandı. İnşallah el birliği ile bu günleri de
atlatacağız” dedi.

“

Yönetim Kurulu
Başkanımız,
sayın vekilimizin
Odamıza ve
Çerkezköy’e her
zaman önem
verdiğini belirterek
kendisine
teşekkür etti ve
bu ziyaretleri çok
önemsediklerine
vurgu yaptı.

“

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’e ziyarette, Çerkezköy İlçe Başkanı
Engin Camcı, İlçe Kadın Kolları Başkanı
Ebru Alaca ile CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik ettiler.
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FUAR

“

Çerkezköy TSO, Edirne Gıda, Tarım,

Gıda, Tarım,
Hayvancılık ve
Sanayi Fuarı,
daha çok sektör
temsilcilerinin ve
profesyonellerin
ilgisine yönelik
düzenlenmekte

Hayvancılık ve Sanayi Fuarı’na katıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın
bu yıl 16.’sını düzenlediği Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi
Fuarı’na katıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel olarak
düzenlediği Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı bu sene 20 Temmuz
2016 Çarşamba günü açıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Seçkin’in de
protokolde yer aldığı fuar açılışında,

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne
Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan
Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev,
Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Fedai Canım, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Emin İnağ, Edirne ili protokol
mensupları stantları ziyaret ettiler.

“

Edirne Valisi Günay Özdemir’in ziyaretine de eşlik eden Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
beraberinde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Seçkin, olduğu halde Çerkezköy TSO standı ziyaretinde
de Vali Günay Özdemir’e standımız
hakkında bilgi verdi.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Daha çok sektör temsilcilerinin ve konusunda profesyonellerin ilgisine yönelik düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı 5 gün boyunca
ziyaretçilere açık oldu.

FUAR ZİYARETİMİZDEN KARELER
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Türkiye dünyanın
“enerji merkezi” mi olacak ?

“

Türkiye’nin
jeopolitik önemi
sadece enerji nakil
ülkesi olmak değil,
onunla birlikte
Orta Doğu’daki
en güçlü orduya
sahip olması
sebebiyle de her
iki açıdan stratejik
önem kazanacak
olmasıyla ikiye
katlanıyor.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Konunun uzmanları, Türkiye’nin enerji geçiş koridoru olarak jeopolitik
öneminin her daim arttığına dikkat çekerken, Kuzey Irak’tan, Kıbrıs’tan,
İran veya Rusya’dan gelecek gazın ticaretine imkân sağlayacak yeterli
depolama kapasitesi inşa edebilir ise, kendi doğalgaz pazarını bile
oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Ülkeler ve siyasetçiler bölgedeki siyasi
gelişmelere göre bugünü ve yarını planlarken ülkelerin kaderini belirlemede
çok daha önemli yeri olan enerji ve nakil
hatları konusu konunun uzmanlarının
dışında pek gündeme gelmiyor.

Dilara Zengin ve Ebru Şengül imzasıyla
yayınlanan habere göre, gelecek on yıl
içinde Avrupa’da doğalgaz ithalatının
artacağı bekleniyor. Haberde yer alan
değerlendirme özetle şöyle:

Oysa konunun uzmanları, Türkiye’nin
Kuzey Irak’tan, Kıbrıs’tan, İran veya
Rusya’dan gelecek gazın ticaretine imkân sağlayacak yeterli depolama kapasitesi inşa edebilir ise, kendi doğalgaz
pazarını bile oluşturabileceğine dikkat
çekiyor.

Türkiye enerjide kilit ülke

Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Avrupa Reform Merkezi (CER) Kıdemli Araştırma
Görevlisi Rem Korteweg, Türkiye’nin,
Avrupa için Rusya dışından gelecek doğalgaz açısından da kritik bir güzergâhta bulunduğunu söylüyor.

Eğer fırsatları iyi değerlendirebilirse
Türkiye belirli bir vadede kendisini enerji
merkezine dönüştürebilir. Ve bu bağlamda Kuzey Irak’tan, Kıbrıs’tan, İran’dan
ve Rusya’dan gelecek olan gaza, kendi
topraklarında yeterli depolama imkânı
oluşturabilirse kendi doğalgaz pazarını
bile oluşturabilir. Bu durumda elbette ki
hem ülke ekonomisine önemli bir katkı

Araştırma Görevlisi Korteweg’e göre
Avrupa’nın enerji güvenliği hedefine
ulaşabilmesi için doğalgaz tedarikinde
çeşitliliğe gidilmesi şart. Bu noktada da
Türkiye kilit bir ülkedir.
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sağlanmış olacaktır. Hem kendi ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamada hiç zorlanmayacaktır.
Bu hedefe ulaşıldığında ülkenin jeopolitiğinin de artacağı vurgulanan haberde
İstanbul Boğaz’ına vurgu yapılarak burasının dünyanın en önemli geçiş hattı
olduğu ifade ediliyor.

Boğazların önemi hiç
eksilmiyor
Yine habere göre Georgetown Üniversitesi, Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa
Çalışmaları Merkezi’nde (CERES) Prof.
Dr. Brenda Shaffer da İstanbul boğazına dikkat çekerek boğazın dünyanın en
önemli petrol geçiş hatlarından biri olduğunu belirtiyor.
Mevcut durumda Azerbaycan olsun
Irak olsun ihraç edilen petrolün Türkiye’deki limanlardan sevk edildiğini anlatan Shaffer, Güney Gaz Koridoruna da
dikkat çekerek bu durumun Türkiye’nin
enerji nakil üssü olma haline çevirebileceğini belirtiyor.
Şöyle ki Shaffer’e göre Güney Gaz koridorunda gelecekte İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İsrail ve Kıbrıs gibi ek kaynaklardan da gaz geçişi söz konusudur.
Eğer Türkiye bu gaz geçişine ticaret ve
ekonomik açıdan imkân tanır ise Türkiye “gaz geçiş ülkesi” konumuna gelecek.

Enerji güvenliği de önemli
Shaffer’e göre bir başka önemli fırsat da
ülkemiz üzerinden ithal edilmesi beklenen doğalgazın büyük bir kısmının uzun
vadeli sözleşmelerle yapılıyor olması
sebebiyle Türkiye’nin gaz depolama kapasitesini artırmak için göstereceği çabayla birlikte enerji arz güvenliğinde de
mesafe alacak.
Bu durumda Türkiye’nin jeopolitik önemi sadece enerji nakil ülkesi olmak değil,
onunla birlikte Orta Doğu’daki en güçlü
orduya sahip olması sebebiyle de her iki
açıdan stratejik önem kazanacak olmasıyla ikiye katlanıyor. Diğer bir ifade ile
Türkiye enerji nakil hattı ve bu hattın en
iyi koruyucu gücü olabilecek potansiyeli
ile bölgedeki jeopolitik gelişmenin merkez üssü haline geliyor.
Böyle bir gelişmenin gerçekleşebilme

ihtimali ne kadar mümkündür?
Bu soruya da Zeynep Duyar Canlı imzasıyla yayınlanan haberde cevap bulabiliyoruz. Söz konusu habere göre Doğu
Akdeniz’de hem İsrail hem de Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi doğalgaz keşifleri
yapmakta.
Hatta Lübnan da bölgede arama çalışmalarına kilitlenmiş durumda. Ve her üç
ülkenin de doğalgazını Avrupa’ya nakledebilmesi için Türkiye’ye ihtiyaç var.
Böylece Türkiye bölgede alternatifsiz
enerji koridoru olma jeopolitiğinde bir
ülke.

Doğu Akdeniz enerjileri de
var
Öyle ki İngiltere Merkezli bir Danışmanlık Şirketinin tepe yöneticisi Dr. Carole
Nakhle, AA muhabirine, Lübnan’ın arama lisansı vermesiyle birlikte bölgede
doğalgaz keşif ve sondaj çalışmalarının
başlayacağını belirtiyor. Dr. Nakhle’nın
açıklamasına göre zaten enerji nakli
şu an için gemilerle limanlardan ve boğazlardan yapılıyor. Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan petrol ve doğalgaz
www.cerkezkoytso.org.tr
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boru hatları da Türkiye’den geçiyor ve
geçecek. Buna bir de Doğu Akdeniz’den
gelecek yeni arz kaynakları eklenince
Türkiye doğal olarak bölgede enerji koridoru oluyor.

vine ilişkin net bir verinin bulunmadığını
kaydetse de şimdilik İsrail ve Mısır gazının dış pazarlara aktarılmasının önemini
de yadsımıyor

Bu konuda Jeopolitikçi ve Stratejist Dr.
Nejat Tarakçı ise her ne kadar Gazze,
Lübnan ve Suriye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) detaylı araştırma
yapılmadığını ve enerji kaynakları rezer-

İsrail ve Mısır gazına dikkat

.

Bu durumda hem enerji kaynaklarının
hem nakil hatlarının güvenliği açısından
bölgede dostluğu artırma çabalarının
önemi bir kere daha ortaya çıkıyor.
Şöyle ki İsrail ve Mısır gazının da ve tabii
ki Kuzey Irak petrollerinin de güvenli bir
şekilde transferlerinin yapılabilmesi için
bölgedeki, mezhep, din ve etnik ayrıma
dayalı kadim düşmanlıkların ortadan
kalkması gerekiyor.
Peki buna rağmen bölgede yaşanan
veya yaşanması muhtemel risk ve kargaşa nedir? Onun cevabı da hayli dikkat
çekici ve manidar. Bölgeyi kaosa sokabilecek tek faktör bölgeye yatırım yapacak dev enerji şirketlerinin rekabeti ve
ülkelere verilecek kar paylarında sorun
çıkacak olmasıdır.

www.abecem.net

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Ama hangi açıdan bakılırsa bakılsın
hangi hesap yapılırsa yapılsın bölgedeki
gazın Avrupa’ya nakli için en ekonomik
ve en güvenli güzergâh Türkiye olarak
karşımızda duruyor. İşte bunun için Türkiye, hem siyasi ve ekonomik istikrarı
hem de nakil hattının denizdeki güvenliğinin sağlayabilecek deniz gücü ile öne
çıkıyor.
Sonuçta Türkiye üzerinde enerji bulun-
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G20 Enerji Zirvesi’nde
Türkiye’nin konuya bakışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
yapılan yazılı basın açıklamasına göre
ise Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin’in başkenti Pekin’de
düzenlenen G20 Enerji Bakanları Toplantısı çerçevesinde “Uluslararası Enerji
Gelişimi için Tahminler, Fırsatlar ve Tehditler” oturumunda bir konuşma yaptı.
Albayrak konuşmasında “Enerji sorunlarına çözüm ararken, bu çözümlerin
bölgesel ya da küresel istikrara, barışa,
huzura olan katkısını öncelik olarak belirlememiz gerekir” dedi.
Bakan Albayrak, enerji piyasalarının
hızla küreselleştiği, fırsat ve risklerin
aynı şekilde artış gösterdiği bir dönemde bu konunun ele alınmasının son derece doğru olduğuna işaret etti.
Enerji konusunun son yıllarda dünya
gündeminin en üst sıralarında yer aldığına dikkati çeken Albayrak, bir tarafta
üretici ve tüketici ülkelere olan etkileriyle değişken petrol fiyatları, diğer tarafta enerji arz güvenliği endişeleri ve
kaynaklar açısından zengin ülkelerde
devam eden siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar bulunduğunu söyledi.
“Siyasi olarak istikrarsız hangi coğrafyaya baksak, enerji kaynaklarının bu
bölgelerde yoğunlaştığını görmekteyiz.
Bu durum akla şu soruyu getiriyor:

İstikrar ve ittifakın kaynağı
“Bugün enerji kaynakları ve enerji güzergâhları ne kadar mücadelenin kaynağı ise bir o kadar da işbirliğinin, istikrarın
ve ittifakların kaynağı olabileceğine de
inanıyoruz. Günümüzde, ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma olmadan,
hiçbir ülkenin enerji arz güvenliğini tek
başına sağlamasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Bölgesel istikrar ve
huzuru öncelik olarak benimsemeyen
hiçbir işbirliği ve ticaretin de kalıcı olmayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuşan
Enerji Bakanı, Türkiye’nin tüm politikalarındaki temel kaygısının bölgesel ve
küresel barış ve istikrarın sağlanması
olduğunu vurguladı.
“Üstümüze düşen her sorumluluğu alırız ve risk almaktan çekinmeyiz. 3 milyon mülteciye kapımızı açtık. Sınır, inanç
veya etnik köken tanımayan terörizme
karşı savaşımıza devam edeceğiz. Her
zaman barış ve hoşgörüyü temel alan
yapıcı bir yaklaşımı savunuyoruz.” ifadesini kullanan Albayrak, Türkiye’nin
politikalarını oluştururken enerjiyi yapıcı
ve tamir edici bir enstrüman olarak kullandığına dikkati çekti.
Albayrak, “Tarafların ekonomilerine
katkı sağlayan uluslararası enerji projelerinin, bölgesel huzur ve istikrar çıtasını
da yükseltmek için bir fırsat olacağına
inanıyorum. Bu öneri ulusal çıkarların
ötesine gitmektedir.” değerlendirmesinde bulundu ve söz konusu önerinin sorumlu bir yaklaşım gerektirdiğini, Türkiye’nin bu önemli sorumluluk için güçlü
bir şekilde çalıştığını kaydetti.

“

Bugün enerji
kaynakları ve
enerji güzergâhları
ne kadar
mücadelenin
kaynağı ise
bir o kadar da
işbirliğinin,
istikrarın ve
ittifakların kaynağı
olabileceğine
inanıyoruz.”

“

masa da üzerinden enerji nakledilmesi
zorunlu olan bir ülke olarak jeopolitiğinden hiçbir bir önem kaybetmiyor…
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“Tüm bu çatışma ve istikrarsızlıkların
engellemesinde enerji kaynaklarının
rolü yadsınabilir mi?” ifadesini kullanan
Albayrak, yaşanan süreçlerin dikkate
alındığında artık enerji kaynaklarının
paylaşımı ya da dünyanın arz güvenliğinin farklı bir konsept ile ele alınması
gerekliliğinin ortaya çıktığını kaydetti.
“Enerji sorunlarına ya da enerji temelli
sorunlara çözüm ararken, bu çözümlerin bölgesel ya da küresel istikrara, barışa, huzura olan katkısını öncelik olarak
belirlememiz gerekir.” diyen Albayrak,
her krizin gelişme için fırsatlar sunduğuna inandığını ifade etti.
www.cerkezkoytso.org.tr
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KOSGEB ’den

patentli ürüne
%100 destek

“

Yaşanan son olaylardan sonra ekonomiyi canlı tutmak isteyen
KOSGEB, Teknopazar Destek Programı ile işletmelere geri
ödemesiz yüzde 100 destek verecek

Hem iç hem de
dış piyasalarda
istikrarı sağlamak
amaçlıyla
hazırlanan
Teknopazar
Destek Programı,
KOBİ’lere
ekonomik açıdan
alternatifler
sunarken,
işletmelerin
uluslararası
gücünü arttırmayı
hedefliyor.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

KOSGEB, 12 Temmuz’da yürürlüğe
giren Teknopazar Destek Programı
ile işletmelerin, teknolojik ürün/prototip tanıtım giderlerini destekliyor.
Destekten, Teknolojik Ürün Deneyim
Belgesi alan, patentli ve kamu desteği ile ortaya çıkarılan teknolojik ürün
veya prototip sahipleri yararlanabiliyor. Hem iç hem de dış piyasalarda
istikrarı sağlamak amaçlıyla hazırlanan Teknopazar Destek Programı,
KOBİ’lere ekonomik açıdan alternatifler sunarken, işletmelerin uluslararası gücünü arttırmayı hedefliyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayan destek programının süresi 12
ay olmakla birlikte, program tüm bölgelerde yüzde 100 hibe olarak uygulanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan
İnterfed Yönetim, Eğitim ve Finansal Danışmanlık Genel Müdürü Banu
Sezginer, “Programın destek üst limiti
150 bin TL olup, yurt dışındaki tanıtım
ve pazarlama maliyetleri için 100 bin
TL, yurt içinde ise 50 bin TL geri ödemesiz destek sağlıyor” dedi.

Sezginer, şöyle konuştu:

İstikrar İçin…

Piyasalardaki istikrar acısından bu
desteklerin gündeme gelmesi önemli ve bu destek firmaların yurt dışı
tarafındaki pazarlaması acısından
destekleyici bir unsur olarak yararlanılması gereken bir finansal enstrüman.”

Türkiye’nin son günlerde yaşadığı
olumsuzluklardan işletmelerin daha
fazla zarar görmemesi için KOSGEB’in sağladığı desteğin işletmeler
için çok önemli olduğuna işaret eden

“Bildiğiniz gibi Türkiye dışa açık bir
ekonomiye sahip olduğu için iç piyasalardan olduğu kadar dış piyasalardan da etkileniyor. Sektörde istikrarı
sağlamak amacıyla devlet desteklerle tüm hızıyla devam ederken, işletmelere ekonomik anlamda hız kazandıracak.
KOSGEB, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi ve teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlama
faaliyetleri için verdiği destek kapsamında, basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, fuara katılım, yurt
dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
elektronik ticaret sitelerine üyelik giderleri karşılıyor.
Bunun yanı sıra yazılı medya teknolojik ürün/prototipin tanıtımına yönelik
giderler, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmelerin en fazla iki çalışanının konaklama
ve ulaşım giderleri de destekliyor.

ANALİZ
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Çok Taraflı ve Bölgesel İlişkiler
21. yüzyılda dünyada son derece kapsamlı, çeşitli ve karmaşık dış ilişkiler ağı oluşmuştur. Bugün artık siyaset ve ekonomik
ilişkileri birbirinden bağımsız düşünmek
çok güç olduğu gibi, bu iki unsurun sürekli
etkileşim içinde olduğu kabul edilmektedir.
Dünyada hızla artan bir şekilde, birden çok
ülkeyi veya tüm dünya ülkelerini yakından
ilgilendiren birçok gelişme yaşanmakta,
bunun bir sonucu olarak bu tür bölgesel ve
küresel konulara da bölgesel ve çok taraflı
çözümler bulunması çabası artmaktadır.
Dünyanın en stratejik bölgelerinden birisinde konumlanmış olan Türkiye de giderek artan bir şekilde bu süreçte yerini almaktadır.
Geçmişten bu yanan bölgesindeki ülkeler ile
işbirliğini geliştirmek isteyen ve bu amaçla, EİT ve KEİ gibi birçok oluşuma öncülük
eden Türkiye aynı zamanda, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik
düzen içinde de yerini almıştır. Artık, ülkemizin amaçları bu tür işbirliği platformlarını daha bir etkin bir şekilde kullanmak ve
firmalarımıza daha güvenli ve öngörülebilir
bir hukuki ve iktisadi zemin hazırlamaktır.
Bölgesel İlişkiler
Dünya ticaret sisteminin hukuki altyapısını
oluşturan Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bir istisna olarak getirilen bölgesel ticaret anlaşmalarında 1990’lardan başlayarak
önemli bir artış yaşanmıştır. Hâlihazırda
dünya ticaretinin yaklaşık %50’si tercihli
ticaret düzenlemeleri kapsamında yapılmaktadır.
Ülkemiz coğrafyası, nüfusu, dinamik iş
gücü, zengin enerji ve tarım kaynakları,
turizm kapasitesi ve rekabetçi işletme maliyetleri ile bölgesel işbirliği açısından çok
güçlü bir potansiyele sahiptir. Bununla beraber, ticaret rakamlarına bakıldığında bölgemizdeki işbirliğinin bu potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğu görülmektedir.
Ülkemizin bölgede oynadığı ekonomik ve
ticari öncü rolün bir yansıması olarak, dost
ve kardeş bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz
kurucu üyesi olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz
Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatıları altında kuvvetlendirilmektedir.
Söz konusu kuruluşlar çatısı altında özellikle ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak tercihli ticaret
düzenlemeleri tesis edilmesi çalışmaları-

na ülkemizce özel önem atfedilmektedir.
Bu minvalde İİT, EİT ve D8 Tercihli Ticaret
Anlaşmalarının tamamına ülkemizce taraf
olunmuş ve yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.
Söz konusu Anlaşmaların işlerlik kazanmasının ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılmasına, ticarette belirli pazarlara bağımlılığın azaltılmasına ve refah artışına önemli
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Çok Taraflı İlişkiler
İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın
ardından baş gösteren istikrarlı bir barış
arayışı, ülkeleri sorunların birlikte görüşülüp çözülebileceği bir platform arayışına itmiştir. İktisadi temelden yoksun bir küresel
siyasi düzenin sürdürülebilir olamayacağı
gerçeğinden hareketle, siyasi bir platform
olarak kurulan Birleşmiş Milletler ile iktisadi
istikrarı temin etmek üzere kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), çok taraflı ilişkilerin başat kurumlarıdır. Kalkınma ayağında
bugünkü adıyla Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(IBRD), II. Dünya Savaşı’nda altyapısı çökmüş Avrupa’nın yeniden inşası için Amerika Birleşik Devletleri’nin tahsis ettiği Marshal yardımlarını dağıtmak üzere kurulan ve
adı sonradan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’na (OECD) dönüşen Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) öne çıkmaktadır.
Ticaret ayağında, IMF ve Dünya Bankası’na
ilave olarak serbest ticareti geliştirmek
üzere bir ticaret örgütü kurulmasına niyetlenilmişse de bu konuda arzu edilen başarı
sağlanamamıştır. 1947 yılında imzalanan
Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması
(GATT), 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasına kadar geçen sürede,
küresel serbest ticaretin tabi olduğu kuralların müzakere edildiği çok taraflı kurum
olma işlevini görmüştür.
Çok taraflı ilişkilerin, 2008 yılında yaşanan
küresel finansal kriz sonrası öne çıkan bir
diğer platformu niteliğindeki G20, küresel
politik, iktisadi ve finansal sorunların görüşülmesi amacıyla dünyanın en büyük
20 ekonomisine sahip ülkenin liderlerinin
buluştuğu bir yapılanmadır. Daimi bir sekretaryası bulunmayan G20, küresel ekonomiyi ilgilendiren muhtelif konularda etkin
bir işbirliği olanağı sağlamakta; katılımcı
ülkelere küresel ekonomik sorunlara yönelik çözüm arayışlarının bir parçası olarak
çok taraflı diplomaside yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. G20’nin 2015 yılı dönem
başkanlığı Türkiye tarafından üstlenilmiştir.
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UMAT Genel Kurul toplantısına katıldık
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim
Kurulu Üyesi Metin Taşdelen UMAT Genel Kurul Toplantısı´na
katıldı.
UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Ticaret A.Ş.’nin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü Tekirdağ Ticaret Borsası’nda gerçekleşti. ÇTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim
Kurulu Üyesi Metin Taşdelen’in iştirak

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

ettiği Genel Kurul Toplantısına; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB)
temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay
ile birlikte şirketin hissedarları olan Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sarı, İstanbul Ticaret
Odası Meclis Üyesi Tamer Dinçşahin,
İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, İpsala Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Özay Öztürk, Hayrabolu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya
Çiftçioğlu, Uzunköprü Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Malkara Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Atilla Ayaz, Çanakkale

HABER

Kararlar Alındı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul Gündemi: Toplantı
Başkanlarına tutanakları imzalama
yetkisi verilmesi, 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
2015 yılı Finansal Tabloların görüşülmesi ve onaylanması, 2015 yılı faaliyet
döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
ve 2015 yılı kar dağıtımı ile ilgili karar
alınması ile son buldu.

“

Genel kurul
toplantısına
Başkanımız
Süleyman
Kozuva ve
Yönetim Kurulu
Üyemiz Metin
Taşdelen iştirak
etti.

“

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen, Çorlu Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan,
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Üyesi Güray Öztürk, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Gönül, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Başkanı Ömer Şükrü Coşar, Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan
Yardımcısı Şevket Başgelen ve Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sebahattin Öner katıldı.
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“Her şeyden
önce işimizi
seviyoruz”

Çerkezköy TSO, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Görgün’ü
dergimize konuk ettik:
Ünal BOLAT
Röportaj

Mükerrem ÇALIŞKAN
Fotoğraf

“Tam dört buçuk yıl başka bir fabrikada işçi olarak çalıştım. Yani
mesleğin tozunu yutarak bu seviyeye geldim. Bunlar gençlere
hikâye gibi geliyor ama çok para kazanmak, paranın tadını almak
istiyorsanız yerdeki o tozu yutacaksınız. Yani emeğin içinde ve sahada
olacaksınız…”

Yirminci yılda ilk günkü
heyecan
Şirketimizi 19963’da kurduk. Aradan
geçen yirmi seneden bu yana halen
ilk günkü heyecan içinde işimizi sahiplenen bir çalışma ruhu içindeyiz. Belirli
bir ivme ve hiç eksilmeyen motivasyon
ile belli bir büyümeyi çok şükür yakaladık.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Ancak şirketimizde her yıl yeni bir yapılanma ve yeni bir strateji ile iç piyasada
büyütme hedeflerimiz devam ediyor.
Ayrıca Odamızın hedeflediği “küresel
ekonomide rol almak” ve imzaladığı
dev protokoller ile dış dünyada yeni iş
ortaklıkları ve yeni piyasalar edinmek
için de reel projeler peşindeyiz… Bu
konuda belirli eğitim ve Ar-Ge çalış-

maları üzerinde duruyoruz. Amacımız
yeniden büyük Türkiye’nin misyonuna
uygun üretim ve istihdam oluşturan bir
kurum haline gelmek…

Bizde iş ve üretim müşteriye
özeldir
Bizim sektörümüz bulunduğu durum
ve konum itibarıyla zor bir sektör. Yoğun emek isteyen bir sektörümüz var.
Hepsinden önemlisi el işi ve müşteri
memnuniyeti üzerine odaklı çalışıyoruz.
Kaba malzemeyi el emeği ve alın teri ile
onu sipariş veren müşteriye özel hale
getirmek ve müşterinin beğenisine
sunmak gerçekten büyük bir stres ve

RÖPORTAJ

Bu sektörde standart ve konfeksiyon
tip hazır uygulama yoktur. Bu sektörde
her müşterinin isteği kendine özel ayrı
bir sipariştir. Yerinde inceleme ve ölçü
almayı gerektirir. Sonra da müşterinin
gönlündeki şekil ve ürünün hazırlanması ve elbette ki sonuçta beğendirilmesi
gerekmektedir. Yani müşteri hazır var
olanlardan birini beğenip almaz bizde.
Ya da beğendiği bir tip ve model üründen “şu kadar hazırlayın” gibi bir sipariş
vermez. Bize beğeneceği şekilde ama
her biri kendine özel sipariş verilir. Biz
o siparişleri imal eder ve müşteriye sunarız.

Her şeyden önce işimizi
seviyoruz.
Hemen her üründe müşteri memnuniyeti yakalamanın sırrı bizim ticari
mantığımızdadır. Ben ticari konuda hep
şunu söylerim. Ne ticarette, ne iş sahasında farklı platformlarda başkasını
asla kendime rakip almıyorum. Çünkü
ben her geçen gün kendimi geliştirmek
için kendi işimde kendimi sorgulayan
bir mantık güdüyorum. Eksilerimle artılarımla kendimi kontrol ederek bu günlere geldim. Bu güne kadar da şu kimse bu konuda şunu yapmış, bu kimse
bunu yapmış gibi herhangi bir merak
içinde olmadım. Biz her ürettiğimiz ürünü kendimize üretiyor gibi düşünüyor
ve özeniyoruz. Yani her şeyden önce
işimizi seviyoruz. Bu işi severek yapıyoruz.

suna pek açık değil.
Ben yüksek lise mezunuyum. İşçilikten
bu konuma geldim. Askerden geldikten sonra girdiğim bu sektörde yerden
vida toplamakla işe başladım. Tam dört
buçuk yıl başka bir fabrikada işçi olarak
çalıştım. Yani mesleğin tozunu yutarak
bu seviyeye geldim. Bu anlattıklarımız
bazen gençlere hikâye gibi geliyor.
Ama şuna inanın çok para kazanmak
istiyorsanız, paranın tadını almak istiyorsanız yerdeki o tozu yutacaksınız.
Yani emeğin içinde ve sahada olacaksınız…

Oda’mıza ve Saray’ımıza
teşekkür
Bu sene Ramazanı şerifte verilen iftarlarımız gerçekten muhteşem oldu. Her
ilçedeki üyelerimize kendi ilçelerinde
iftar vermek gerçekten muhteşem bir
uygulama oldu. Bu vesileyle Saray’da
verilen iftara gelen tüm Saraylı üyelerimize, idari ve mülki erkânımıza, dost
ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu davetimize ciddi bir
katılım yaparak bizleri
onurlandırdılar.
Gururlandırdılar. Yine böylesi önemli bir iftarda
böylesine değerli konuklara iftar veren ve
bu sayede Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odamızın da Saray’ımızın da
yüzünü ak eden seksen
yıllık gelenek olarak
babadan oğula

“

Biz her
ürettiğimiz
ürünü kendimize
üretiyor gibi
düşünüyor ve
özeniyoruz. Yani
her şeyden önce
işimizi seviyoruz.
Bu işi severek
yapıyoruz.

“

yoğun emek isteyen bir çalışmayı gerektiriyor.
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Sektörün en önemli sorunu
Çerkezköy’de, Kapaklı’da sanayi sektöründe yaşanan kalifiye eleman sıkıntısı
bizde Saray’da da yaşanmakta. Bizim
sektörde ise hem alt yapı eleman sıkıntısı hem kalifiye eleman sıkıntısı had
safhada… Maalesef genç nesil yoğun
emek isteyen işlerde çalışmaya pek
meyilli değil. Belki çağın getirdiği sanal
dünyadan etkileniliyor ama işin gerçeği
şu ki genç nesil, biraz kendini yorarak
da olsa çalışarak para kazanma konu-

Mesut Görgün

Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Üyesi

www.cerkezkoytso.org.tr
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RÖPORTAJ
ilçemizin gururu olan Saray Restoran’a,
sunduğu lezzetli iftar yemeği, verdiği
hizmet kalitesi ve servis mükemmelliği
sebebiyle teşekkür ediyorum.

“

Bu sene
Ramazanı
şerifte verilen
iftarlarımız
gerçekten
muhteşem oldu.
İftarımıza gelen
tüm Saraylı
üyelerimize,
idari ve mülki
erkânımıza,
dost ve
arkadaşlarımıza
teşekkür
ediyorum

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Bu sene bir ilki gerçekleştirerek Saray’da Saray’a özel iftar verdiği için
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Saraylı
bir iş adamı olarak da değerli Başkanımız Süleyman Kozuva’ya ve Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür
ediyorum. Bizleri onurlandırdılar, gururlandırdılar.

Demokrasi nöbetleri milleti
birbirine kaynaştırmıştır
Bizler ülkemizin sanayici, üretici kesimiyiz. 15 Temmuz gecesi, ülkemizin
istikrarına, vatanımızın birlik ve bütünlüğüne, demokrasimize ve Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere
Türkiye Büyük millet Meclisine, Seçilmiş
hükümetimize yönelik darbe girişimini şiddetle nefretle kınıyorum. Odamız
olarak da TOBB nezdinde de ilk günden bu konudaki açık tavrımızı belirttik. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız
Süleyman Kozuva, Meclis Başkanımız
Taha Ülker ve meclisimizin tüm üyeleri
ile birlikte yapılan ilk meclis toplantısın-

da bu alçak FETÖ/PDY yapılanmasının
girişimini lanetledik. Mecliste olağan
uygulama olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarının ruhu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ardından Meclis Başkanımızca okunan “darbe girişimine lanet” metnini dinledik ve
darbecilere karşı direnen ve demokrasi
uğruna canlarını veren şehitlerimiz için
ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda
daha bulunduk. Vatanımız olmadıktan
sonra biz olmayız. Bu ülkeyi kolay bulmadık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kararlı duruşu ve milletiyle birlikte
meydanlara yürüyüşü hain planları alt
üst etmeye yetti… Sayın Başbakanımızın “bu bir kalkışma girişimidir” diyerek cuntacılara pabuç bırakmayan yürekliliği takdire şayandı… Aziz milletin
bir aya yakın meydanlara demokrasi
nöbeti tutması takdire şayandır. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıktır. Bu nöbetler bizi birbirimize
kaynaştırdı. Alçak ve hain girişimlere
karşı bilinçli yaptı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak odamızın çalışmalarından bizim kanaatimizden çok
üyelerimizin kanaati önemlidir. Odamı-
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zın hizmetleriyle ilgili görüştüğümüz
Saraylı iş adamlarımız ve üyelerimizden memnuniyet verici geri bildirimler
almak bize doğrusu gurur veriyor. Ben
bu arada Sayın Yönetim Kurulu Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sahadan gelen iş adamı kimliğiyle
yönetici kimliğini bir araya getirerek
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının beş yıldızlı haline gelmesinde çok
önemli rol oynadı. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız gerçekten çok önemli
kararlara imza attılar.

Huzur ve sağlık içerisinde bir
bayram diliyorum
Saray ilçemiz, Çerkezköy’e, Kapaklı’ya
nispetle daha sakin bir ilçe… Saray’da
meskûn mahal henüz cazibesini korumaktadır. Dışarıdan göç alma gibi bir
durumu yok denecek kadar az. Tarım
arazilerimiz henüz gereken önemini
koruyor. Dolayısıyla Saray gerek tarım,
gerek sanayi ve gerekse kentsel dönüşüm anlamında yatırımcıların gözdesi
bir ilçedir.
Şimdi bir de termal suyumuz bulunmuştur. Bu ilçemize daha bir cazibe
katmıştır. Sağlık ve turizm açısından da
Saray’ı bir adım öne çıkartacağına inanıyorum.
Bu röportaj vesilesiyle tüm üyelerimizin, Saraylı iş adamlarımızın ve değerli
okuyucularımızın Kurban Bayramını
tebrik ediyorum.
Huzur ve sağlık içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

“

Bu güne kadar
da şu kimse bu
konuda şunu
yapmış, bu kimse
bunu yapmış
gibi herhangi
bir merak içinde
olmadım. Biz
her ürettiğimiz
ürünü kendimize
üretiyor gibi
düşünüyor ve
özeniyoruz. Yani
her şeyden önce
işimizi seviyoruz.
Bu işi severek
yapıyoruz.

“

Oda çalışanlarımız görev ve sorumluluk
bilincinde hizmet verdiler ve vermeye
devam ediyorlar. İnşallah önümüzdeki
Ekim ayında Stuttgart’ta gerçekleştirilecek olan Global Connect 2016 Fuarına bölgedeki odalarımızla birlikte
yapacağımız katılım bence çok önemli.
Hem bölgedeki iş potansiyeli olarak
profesyonellere yeni ufuklar açması
bakımından çok önemli. Hem Ulm Ticaret Odasıyla birlikte yapılacağı için bu
organizasyonun odamıza katacağı artı
değer bakımından çok önemli.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Matrah Artırımı
Matrah Artırımı
Nasıl Yapılır ?

Matrah Artırımında Asgari
Tutar Ne Demek?

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim vermek zorunda olan mükelleflerin,
matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanlarını elektronik ortamda göndermeleri
zorunludur. Dolayısıyla bu işlemi Mali müşavir yapacaktır.

Matrah artırımı açısından öncelikle beyan ettiğiniz matrah önemlidir. Matrah,
verginin üzerinden hesaplandığı tutarı
ifade etmektedir. Beyan ettiğiniz matrah
üzerinden yıllara göre aşağıdaki matrah
artırımı oranında vergi matrahınız artırılmaktadır. Artırılan matrah üzerinden %20
veya %15 vergi uygulanmaktadır.

Matrah artırımı başvuruları 1 Eylül itibarıyla alınmaya başlamıştır. İşlemler
08.09.2016 itibarıyla başlamıştır. Matrah
artırımında bulunabilirsiniz.

Hasan İŞCAN
SMMM

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeme
avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6, 9, 12 ve
18 eşit taksitle kanunda belirtilen katsayılar uygulanarak da ödeyebileceklerdir.

Gelir Vergisi Mükellefleri

Ümit ŞENTÜRK
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

İndirimli Vergi Oranı: Matrah artırımında
bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemiş, bu vergi türleri için
Kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için bu oran
%15 olarak uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE VERGİ ORANLARI
Yıl

Matrah Artırım Oranı

Uygulanacak Vergi
Oranı

Uygulanacak İndirimli
Vergi Oranı

2011

%35

%20

%15

2012

%30

%20

%15

2013

%25

%20

%15

2014

%20

%20

%15

2015

%15

%20

%15

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI

Yıl

İşletme Hesabı Esasına
Göre Defter Tutan
Mükellefler (TL)

Bilanço Esasına Göre
Defter Tutan Mükellefler
ile Serbest Meslek Erbabı
(TL)

Basit Usulde
Vergilendirilen
Mükellefler
(TL)

Gayrimenkul
Sermaye
İradı
Mükellefleri
(TL)

Diğer Gelir Unsurları (Ücret,
Menkul Sermaye İradı ile
Diğer Kazanç ve İratlar)
Nedeniyle Beyanname
Veren Mükellefler (TL)

2011

9.500

14.000

1.400

2.800

9.500

2012

9.890

14.820

1.482

2.964

9.890

2013

10.490

15.740

1.574

3.148

10.490

2014

11.160

16.740

1.674

3.348

11.160

2015

12.650

18.970

1.897

3.794

12.650

Nisan
Mayıs
Haziran

2016
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ÖRNEK: Bay (A) işletme hesabı esasına göre defter tutan bir tüccardır. 2011 yılında 25.000 TL gelir
vergisi matrahı beyan etmiş ve 9.940 TL gelir vergisi ödemiştir. Bay (A) 2011 yılında gelir vergisi
yönünden matrah artırımında bulunmak istemesi halinde hesaplama şu şekilde yapılacaktır:
Beyan Edilen Matrah

25.000

Artırım Oranı

%35

Beyan Edilen Matrah Üzerinden Hesaplanan Tutar

8.750

Asgari Matrah Artırımı

9.500

Vergi Hesaplamasına Esas Matrah

9.500

Vergi Oranı

%20

Hesaplanan Vergi

1.900

Tabloda görüldüğü gibi Bay (A)’nın kendi beyanı üzerinden artırılan matrah asgari matrah tutarının altında kaldığından; vergi, asgari tutar üzerinden hesaplanmıştır. Eğer Bay (A) indirimli vergi
oranından yararlanma şartlarına haiz ise vergi oranı %15 uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE VERGİ ORANLARI
Yıl

Matrah Artırım Oranı

Asgari Artırım Tutarı (TL)

Vergi Oranı

2011

%35

28.000

%20

2012

%30

29.650

%20

2013

%25

31.490

%20

2014

%20

33.470

%20

2015

%15

37.940

%20

Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden
aşağıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarına göre artırmaları gerekmektedir. Gelir ve Kurumlar
vergisi matrah artırımı matrah üzerinden yapılırken; KDV vergi üzerinden yapılıyor. Katma değer
vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Dolayısıyla aylık matrah artırımı mümkün değildir.

Devam Eden Vergi İncelemeleri
6736 sayılı kanunun yayım tarihinden önce
başlanılmış vergi incelemeleri ile takdir işlemleri
devam edecektir. Ancak kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde bu işlemlere
devam edilmeyecektir. Bu durumda Eylül ayının
sonuna kadar tamamlanmayan incelemeler kapatılacak.
İncelemenin tamamlanması halinde: Kanun
hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve
takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi
dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Bu durumda:
• Tarh edilen verginin %50’sinin,
• Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
• Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için
hesaplanacak gecikme faizinin,
• Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve
özel usulsüzlük) cezanın %25’inin, ödenmesi

KATMA DEĞER VERGİSİ
ARTIRIM ORANLARI
Yıl

Vergi Artırım Oranı

2011

%3,5

2012

%3

2013

%2.5

2014

%2

2015

%1.5

şartıyla,
• Vergi aslının kalan %50’sinin,
• Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların
tamamının,
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin,
• Gecikme faizinin tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan
başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması
şarttır.
İnceleme tamamlanmadan önce matrah artırımı: Vergi incelemesi tamamlanmadan önce
matrah artırımında bulunmak mümkündür. Ancak matrah artırımı vergi incelemesinin tamamlanmasına engel teşkil etmiyor. Eğer inceleme
sonucunda herhangi bir vergi ortaya çıkıyorsa
bu tutarla artırılan matrah kıyaslanıyor, arada
fark varsa bu fark vergi dairesi tarafından talep
ediliyor.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Saray Belediyesinin Eğitimci Belediye Başkanı
Nazmi Çoban’ı, dergimizin onuncu sayısına konuk ettik:

Röportaj

“

Mükerrem ÇALIŞKAN
Fotoğraf

“Saray’ın doğal güzelliğinin yanında bir de şimdi termal zenginliğimiz
oluştu. Bu zenginlik sadece Saray’ın zenginliği değil bu termal
hepimizin bölgemizin bir zenginliğidir. Sadece Saray’a değil bölgeye
katkı sağlayacaktır.”

Altyapı sorunu Kasım’a
kadar tamamlanacak

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

“

Ünal BOLAT

Bir aydın ülkesine, halkına
ve çağına karşı sorumludur

Saray’ın alt yapısı göreve geldiğimizde
gerçekten önemli bir sorundu. Yaklaşık
90 km. kanalizasyon cevap vermiyordu. Mezara girer gibi girip bu sorunu
çözüme kavuşturduk. Tam 90 km. Öte
yandan içme sularımız asbestli borulardı. Kanserojen tehlikesi vardı. O
boruları değiştirerek. Doğalgaz ise 10
yıllık planda bile yokken rica ettik, ikna
ettik ve onu da gündeme aldık. İlk beş
yıllık yatırıma ve hemen başlanmasına
karar verildi. Şu anda da yapılanma %
60’ı geçti. Saray’ın en büyük cadde-

leri de aslında Büyükşehrin ihalesidir,
onlar yapıldı. İnşallah bayram sonrası
Kasım’a kadar doğalgaz ve yol sorunu
tamamlanacak.

Saray termal zenginliği
Saray’ın insanı da doğası da güzeldir.
Belediye Başkanı olarak kapım herkese
açıktır. Sokakta bile korumasız halkımın
arasında yürürüm. Çünkü onlardan biriyim ben. Beni buraya getiren onlar
zaten.
Saray’ın doğal güzelliğinin yanında bir

RÖPORTAJ
de şimdi termal zenginliğimiz oluştu. Bu
konuyu verilen iftarda Sayın Çerkezköy
TSO Başkanı Süleyman Kozuva ile de
görüştüm. Bu zenginlik sadece Saray’ın
zenginliği değil bu termal hepimizin bölgemizin bir zenginliğidir. Yani bu zenginlik kaynağı sadece Saray’a hizmet
etmeyecek bölgeye ve hatta ülkeye bu
termal sektörü, sağlıkta, turizmde ve
seracılıkta katkı sağlayacaktır.
Bu vesileyle gerek derginizden yapacağınız yayınlarda, gerekse odamızın
yurt içi ve yurt dışı yaptığı ziyaretlerde
bölgemizin bu konuda yatırımcı beklediğini ilgili yatırımcılara iletebilirsiniz. Bu
konuda el birliğiyle bu zenginliği hayata geçirmek bölgemize ve ülkemize çok
yararlı olacaktır.

Yöredeki tarım ve
hayvancılık
İlçemizde o konuda da yeni bir canlılık
ve hareketlilik söz konusu. Üreticiler
Birliği bu konuda örgütlü bir çalışma
içerisinde. Mandacılık bölgemizin kara
elması olarak değerlendiriliyor. Tıpkı
termal zenginliğimiz gibi o da bir zenginliğimiz. Büyükşehirle birlikte başlatılan proje kapsamında ziraatçı kardeşimiz Nazmi Duygu ki bu konuda
çok iyi bilinen biridir, bedava denilecek
oranlarda manda verildi köylere. Şimdi bu vatandaşın ekonomisine büyük
katkı sağlıyor. Hayvancılık büyük bir
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sıkıntı yaşamıştı burada. Mandacılık
geliştirilmesi projesi hayata geçirildi.
Şu anda sanıyorum bine (1000) yakın
manda var bölgede. Bu arada arıcılık da
iyi noktalara geldi. Arıkovanı dağıtılmıştı, eğitimleri verilmişti. Yine benzer bir
tarımsal gelişme olarak lavanta üretimi
de başladı bazı yerlerde. Keza mantar üreticiliği öyle… Şimdi inşallah
termalle birlikte ileride hedefler
arasında seracılık olacak…

Öğretmenlikten
başkanlığa
11 yıl öğretmenlik yaptım. Ben
köy kökenli bir insanım. Aydın
olmanın sorumlulukları olduğuna
inanırım. Beni siyasete yönlendiren nedenlerden birisi budur. Bir diğeri de bana emek verip beni yetiştiren
aileme, çevreme, ilçeme ve ülkeme hizmet borcumun olduğu bilincidir.
Aydın ülkesine, halkına ve çağına karşı
sorumludur. Bir ülkede çatışmalar, savaşlar varsa; bölgede, adaletsizlikler ve
hukuksuzluklar oluyorsa aydın olan bir
insan bu haksız ve adaletsizliklere karşı çözüm üretmek zorundadır. Yoksa
bir yönüyle sorumlu olur. Bu anlamda
aydınlar çağın hem tanığı hem sanığıdır. Aydın gücün karşısında eğilmeyen
dik duran insandır.
Bizim de öğretmenlikten sonra hak-

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Aydın ülkesine,
halkına ve çağına
karşı sorumludur.
Bir ülkede
çatışmalar,
savaşlar varsa;
bölgede,
adaletsizlikler ve
hukuksuzluklar
oluyorsa aydın
olan bir insan
bu haksız ve
adaletsizliklere
karşı çözüm
üretmek
zorundadır.

sızlık ve adaletsizlikleri gördük. Şehirle
köy ayırımını daha yakın zamana kadar
yaşadık. 17 yaşında hâkim kararıyla
gittiğim Adıyaman’da bir Alevi köyünde
çalıştım. Bin kere öğretmenliğe dönsem yine o köye giderdim. Çünkü o insanlardan dostluğu ve çağdaşlığı gördüm. Cumhuriyet’in değerlerine sahip
çıktıklarını gördüm. Yediğimiz ekmekte
içtiğimiz suda Mustafa Kemal’in Cumhuriyet değerine bağlılığı gördüm. Üç
sene kaldım köyde mahkemelik bir olay
görmedim. Adliyeye giden görmedim.
Aradan yıllar geçti ama hala görüşüp
konuşuruz hâkim öğrencim var doktor
öğrencim var geçen bir ay önce köyümün -despot ağası değil toprakları bol
ve kütüphane sahibi olan- ağası geldi
ziyaretime.

Netice olarak ülkemin halkının içinde
yaşadığı, çağı sorgulayan, insanların
barış ve kardeşçe yaşayacağı bir bölge olma düşüncesi beni bu siyasete ve
halkın sorunlarına çözüm üretme ve
değerlendirme konumuna getirdi.

Kültür Merkezi açmak
hayalimdi
Saray, çağdaşlığın, Cumhuriyet ve değerlerine bağlı, okuyan aydın insanların
olduğu bir yer.
Benim göreve geldiğim 2009 yılından
bu yana burada toplumu bilinçlendirmek ve daha ileriye taşımak konusunda bir Kültür Merkezi açmak benim
gerçekleştirmek istediğim en önemli
projelerdendi.

“

İlk dönem gerçekleştiremesek de ikinci
dönemde bunu projelendirdik ve Kültür
Merkezi yapılacak alanı Büyükşehir’e
teslim ettik. Gelecek sene başlayacak.
Sadece gecikmesinin üzüntüsünü yaşıyorum. Eğer gerçekleştiremesem ona
yanardım ama gerçekleştirdiğim olaylardandır.

Çocuklarımıza yaz okulları
açtık

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Saray’ın alt yapı hizmeti çok önemli, insanın yaşamını kolaylaştırıyor. Ama bu
yatırımların geri dönüşü yok. Biz geri
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dönüşü olan yatırıma yöneldik. 2009’da
göreve geldiğimizde baktım çocuklar
okullar tatil olduğu gün herkes çantayı atıp sokağa koşuyor. Sokakta da bir
sürü tuzak yerler var çocukları bekleyen. Hemen bir karar aldık yaz okulları
açtık. 2000’e yakın çocuğumuzu basketbol voleybol, futbol, satranç yüzme
bunun yanında sanat kursları bağlama
keman gitar kursları vb. açtık. Liyakat
sahibi hocalarımızı belediye bünyesine
kattım. Enstrümanı olmayan çocuklara
enstrümanlarını temin ettik. Çocuklarımız okulda aldıkları eğitimin dışında
sportif ve sanatsal yönlerini de geliştirmeye başladılar. Onun için artık Saray’da çocukların sırtlarında keman,
bağlama gitar görürsünüz.
Ben bunu kendi çocuklarımda da uyguladım. Hem oğlum Özgür hem de sonradan olan ikizlerim Ozan ile Çağdaş -ki
onlar ağabeylerini de bu alanda geçtiler- biri tarih öğretmeni biri eczacı, görevlerinin yanında severek müzikle de
uğraşıyorlar.

Sanat ve spor barışın
çimentosudur
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Belki işlerimizin yoğunluğundan zaman zaman ÇTSO’nun toplantılarına
ve etkinliklerine, davetlerine fazlasıyla
katılamadım ve bunu kendi adıma bir
eksiklik sayıyorum. Bu bizden kaynaklanıyor. Şunu iftiharla söylemeliyim ki
en son burada verdiği iftar yemeği
geniş esnaf kesiminin ve Saraylı
üyelerimizin bir araya gelişi bakımından çok güzeldi.
Çerkezköy ve bölgemizi çevremize ve ülkeye ve dünyaya karşı tanıtan çok güzel
bir çalışma yapmışlar ve bu
bize de ilham oldu.
Yine Oda olarak verdiğiniz
eğitim seminerleri, kurslar
çok güzel… Genç Başkanımız
dinamik bir isim, iletişimi ve denetimi çok iyi değerlendiren bir yetenek. Genel Sekreteriniz Hakan Bey
de babasının çok değerli bir eğitimci
olması ve Saray’dan çok değerli Faruk
Hocamızın kızıyla evli olması bizim için
ayrı bir gurur kaynağı.
Üyelerinize ve çalışanlarına yönelik düzenlediğiniz kurslar ve seminerler gerçekten bölge için çok faydalı.

Bölgemizde ve ülkemizde en çok ihtiyaç
duyduğumuz şey sanat ve spordur ki
bunlar barışın çimentosudur. Gelecekte
çocuklarımızın barışın çocukları olmasına katkı sağlar. Barış kültürüne katkı
sağlayacak çocuklar oluşmasını sağlar.
O sebeple geçen sene ve bu seneki
festivallerimizin ana teması da barış idi.

Çerkezköy TSO bölgemizin
gururu
ÇTSO 1994’ten bu yana var ama özellikle Süleyman Başkan’ın geldiği dönem
ve bugünkü yönetim kadrosunun faaliyetleri bir harika. Odayı rutin bir oda
olmaktan çıkartıp geniş kitlelerle buluşturmada çok başarılılar. İnanın ben
şu an Belediye Başkanı olarak ilçemizde ve bölgemizde güçlü bir Ticaret ve
Sanayi Odası olmasının gururunu yaşıyorum. Çerkezköy TSO bölgemizin gelişmesine sağladığı katkıyla birlikte sırt
sırta vereceğimiz güven duyduğumuz
bir kurum olarak da gururum.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Bir tatlı gelenektir ülkemizde bayramlar…
“Çerkezköy TSO Meclis Üyesi Göksel Bozdağ ile Besi çiftliğinde
Kurban Bayramı ve kurbanlıklar üzerine söyleşide bulunduk.
Bozdağ, Çerkezköy’deki Kurban Bayramlarıyla ilgili çocukluk yılları
ve ailede yaşayan bayram kültürünü anlattı.”

Bir tatlı gelenektir
Çerkezköy’de bayramlar…
Çerkezköy TSO Meclis Üyesi Göksel
Bozdağ ile Besi çiftliğinde Kurban Bay-

ramı ve kurbanlıklar üzerine söyleşide
bulunduk. % 100 yerli üretimde bulunan Bozdağ Organik Besi Çiftliğine
gitmeden önce ofisinde bizi ağırlayan
Göksel Bozdağ, Çerkezköy’deki Kurban Bayramlarıyla ilgili çocukluk yılları
ve ailede yaşayan bayram kültürünü
anlattı...
Evlerde günler öncesinden başlardı
bayram hazırlıkları…
Çocukların bayramlık telaşı görülmeye
değerdi... Bir kırmızı elbise, bir fiyonklu
ayakkabı, bir pantolon bir takım elbise… Onları dünyanın en mutlu insanı
yapmaya yetiyordu...

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Yetimler bile sevinirdi neye sevindiklerini bilmeden… Bayram geliyordu
çünkü… Bayram aslında sevinmek ve
mutluluk yaşamaktan öte sevindirmek
ve mutluluk paylaşmak demekti…

Bayram sabahı erkenden camiye gitmeler bir başka sessiz güzellikti. Kimi
çocuklar babasının elinden tutarak hayatında ilk defa camiye gitmenin heyecanı içinde atardı minik adımlarını…
Olanlar yeni elbisesini giymişti… Olmayanlar yıkanıp temizlenmiş elbiseleriyle… Mahalle camiine yürürdü herkes
bayram namazını kılmak için…

Bayramınız mübarek olsun
Bayram namazı sonrası, daha camide
başlar bayramlaşmalar… Birbirine hasretle sarılıp kucaklaşır insanlar… Birbirinin bayramını tebrik eder.
Daha sonra bayram sabahı kahvaltıları… Varlıklı aileler bayram yemeği vermenin hazzını yaşarken, nice aileler de
bayram kahvaltısının davetlisi olarak o
hanenin misafiri olurlardı…
Herkeste bir tebessüm… Herkeste bir
mutluluk… Sonra büyüklerin ziyareti… Ana babadan başlayan hala amca
dayıya kadar uzanan el öpmeler… Gönül almalar… Sonra konu komşular, eş
dost hısım akrabalar… Sonra şuurlu bir
düşünceyle hastane ziyaretleri, hapishane ziyaretleri…
Çerkezköy’de böyle kutlanırdı
geleneksel bayramlar.
Şimdilerde bayramı tatil yapmaya fırsat bilen gençlik bu gelenekleri yaşayabilseler tatile gider miydi hiç? İnanın
kalabalık aileler, köklü aileler yine de
eski gelenekleri sürüyor ve sürdürüyor
aynı güzelliğiyle…
Çocukluğumdan hatırlarım ben
kurban bayramlarını…
Bahçeli evlerimiz vardı… Kurbanlarımız
günler öncesinden getirildi evimize…
Onların tımarı yapılırdı… Üzerlerindeki
çer çöp temizlenirdi… Alnına kınalar
yakılırdı kurbanlık diyerek… Çünkü o
diğer hayvanlardan daha kıymetli oluyordu… Onun için özen gösterilirdi…
Kurban bayramı sabahı da evimizin
bahçesinde ailenin bir araya geldiği ve
tekbirler getirildiği ortamda kesilirdi
kurbanımız.

Kurbanını herkes kendisi
keserdi
O zamanlar kurban kesen herkes kurbanının başında bulunurdu… Ya kendisi bizzat keserdi ya da kesmek için
vekâlet verse de başında bulunur, bir
kenarından tutar o ortamı yaşar, koklardı…
Hatta annemlerden dinlediğim kadarıyla kurban öncesi aile büyüklerimiz o
gün oruca niyetlenir oruçlarını da kurban etiyle, böbreğiyle vb. açarlardı.
Kesilen kurbanlar da üç eşit parçaya
ayrılırdı… Bir parçası evde bırakılırdı…
Bir parçası konu komşuya pay edilerek
dağıtılırdı… Bir parçası da fakir fukaraya pay edilerek paylaştırılırdı… Bu pay
dağıtımı bizzat hanelerine giderek hem
bayram ziyareti yaparak bırakılırdı.
Kurban payı vermek de sevaptı, almak
da… Hatta bazı varlıklı aileler kesilen
kurbanın tamamını kurban payı olarak
fakir fukaraya dağıtırlardı.
Böylece fakir fukara kurban bayramının geldiğini fark eder, evine günlerce et girmeyen insanlar kurban etiyle
ağızlarını tatlandırır, kurban bayramının sevincini yaşarlardı.
Şimdilerde değişik isim ve kuruluş adı
altında dernekler vakıflar kurban payı
toplamaya başlayalı bu gelenekler
de vekâlet zarflarının ve banka
hesaplarının arasında unutulup
gitmeye başladı…

“
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Unutmayalım…

Bayram günleri milletçe
hep birlikte sevinç ve
huzur içinde kutlamamız
gereken günlerdir.

Bu günlerde küs olanlar
barışmalıdır. Fakir,
fukara ve yetimler
sevindirilmelidir.
Akraba ve tanıdıklar
ziyaret edilmelidir.

Hastaneler ve
hapishanelerdeki
yakınlar da
unutulmamalıdır.

Bayram günleri özellikle
temiz giyinmelidir.

Çocuklara yeni elbiseler
alınmalıdır.

Çevremizde hele de
konu komşularımız
arasında fakir, öksüz
ve yetim çocuklar
sevindirmelidir.

Kabristana gidip
ölmüşlerimizin ruhuna
Fatiha okumalıdır.

“
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Usulüne uygun
kurban nasıl
kesilir?
Önce diz boyu çukur kazılır.
Kurbanın gözleri temiz bir
tülbentle bağlanır. Kıbleye
dönük olarak sol yanı üzerine
yatırılır. İki ön ve bir arka ayağı
birlikte bağlanır. Üç defa bayram
tekbiri okunur. Sonra “Bismillâhi Allahü Ekber” diyerek boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Yemek borusu,
hava borusu ve iki yanda birer kan
damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir
anda kesilmelidir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Hayatımızı Kolaylaştıran

İnovasyonlar

Teknoloji, iş veya keyif için kullandığımız birçok araç-gereç olmasaydı
ne yapardık ya da onlar olmadan nasıl bir hayat yaşıyor olurduk?
Her biri hayatımızın içinde çok önemli yer alan ve farkında bile
olmadığımız bu inovasyonlara bir göz atalım mı?

Kimi 20. Asrın başlarında kimi daha geçen sene hayatımıza giren ve çoğunlukla hayatımızı nasıl kolaylaştırdığının bile
farkında olmadığımız inovasyonlar, esasında biz bilsek de ilmesek de baş döndüren bir hayat akışı yaşanan dünyada
bizlere inanılmaz kolaylıklar sağlıyor.
Ve itiraf etmek gerekirse bu inovasyon-

lardan kim ne kadar yararlanma fırsatı
yakalıyorsa hayatı da o kadar kolay yaşanır hale getirebiliyor.
Sürekli bir yenilik ile baş etmeye çalışsak da öğrendiğimizde hayatın bir zorluğunu daha geride bırakmanın mutluluğuna eriştiğimiz inovasyonlardan
bazılarına göz atmaya ne dersiniz?

Uçak
Havayollarıyla seyahat edilmesi özellikle iş adamının zaman kazanması ve işlerini
kolaylaştırması açısından olmazsa olmaz bir yenilik.

Helikopter

Helikopterler de sivil havacılığın hizmetine girmeye başladıktan
sonra şehir trafiğinde bunalanlar için gerçekten önemli bir alternatif oldu.

Emniyet Kemerleri
Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Her zaman varlığını görüp de sıradan algıladığımız ve hatta bazen gerek bile
duymadığımız emniyet kemerleri önemsenmediğinde nice isimlerin hayatının
son bulmasına, nicelerinin de ölümden dönmesine sebep olacak önemli.

AKTÜEL
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Otomobil ve diğer motorlu
araçlar
Her birini biz var olalı beri var olduğunu zannetsek de esasında petrolün bulunuşu,
otomobilin bulunuşu ve düz nakil aracı olmaktan çıkıp bugünkü inanılmaz cazibeye
kavuşması arasında geçen süre bir insan hayatı kadar neredeyse… Ama geri dönüp baktığımızda hayatımızdan motorlu araçları çıkardığımızda kendimizi modern
binalar arasında birer karınca gibi çaresiz hissederiz… Sabah çıkıp akşam gittiğimiz
ev ve iş yerlerimize bir daha gidip gelme ansımızın kalmadığı anlara şahit olabiliriz.
Oysa şimdi direksiyon başına kurulup keyifli bir yolculukla ve çok hızlı bir şekilde
sevdiklerimize kavuşmak kadar keyifli ne var ki?

Mikrofon

Topluluklara hitap etmede mikrofonlar bizim en iyi yardımcılarımızdır. Çoğumuz onu
kullanmanın ne kadar kolay olduğunu düşünürüz ama elimize alıp kullanma deneyimimiz olmadığından bir gün onunla tanıştığımızda hayatımızın en zor anlarını yaşayabiliriz. Oysa o sesimizi çok fazla insanlara ulaştırmaktan başka bir sorumluluğu
ve zararı olmayan bir teknik arkadaştır.

Fotoğraf Makinesi

Hayata anlam katmak, hatıraları ölümsüzleştirmek ve zamanı dondurmak için
bulunmuş bu mükemmel makine ile esasında ne güzel anlara imza atmak mümkün. Ayrıca şu an için hemen her birimizin cep telefonlarında standart aparat
olduğu için farkında bile olmadan günde kaç kez kullandığımız bu uygulamanın ve
bunun video yani film çekim versiyonu hayatımızda olmadığını bir düşünsenize.
Hayat ne kadar anlamsızlaşıverir değil mi?

Bilgisayar İnternet
Bilgisayarlar yokken esasında nasıl da az iş
üretiyormuşuz. Bilgisayar insan zekâsının en
iyi dostu ve yardımcısı... Hayatımızı sanki onlara emanet etmiş gibiyiz…

Cep telefonları
Her birimizin canı elimizde geziyor gibiyiz. O
olmadan dışarı çıktığımızda dünya ile irtibatımız kesiliyor. Yok oluyor koskoca dünyada
kayboluveriyoruz. Cep telefonları da farkında
olmadan hayatımıza giren ve hayatımızı inanılmaz kolaylaştıran bir inovasyon…

Peki ya internet… Onsuz bir
hayat düşünülebilir mi? Dünya onunla avucunuzun içinde
iken onsuz dünyada bir başınıza yapayalnız kalıyor gibisiniz.
Şimdi dünya çapındaki firmalar
ve yönetim şekilleri tamamen
internet üzerinden bu kontrolü
sağlıyorlar. İnternet şimdi iletişimin beyni…

Ve sosyal
medyanın
yeni kral
uygulamaları
www.cerkezkoytso.org.tr
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AK Partili vekillerimiz Oda’mızı ziyaret etti
“AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Metin Akgün
beraberlerinde İl Başkanı Cüneyt Yüksel, İlçe Başkanı Abdullah
Öğe ve partililer odamızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında odamıza
yaptıkları ziyarette AK Parti heyeti Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Başkanımız Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve meclis
üyelerimiz tarafından karşılandı.”

AK Partili milletvekillerimiz Çerkezköy Esnaf
ve Sanatkârlar Odası, Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası ile Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Metin Akgün beraberlerinde İl Başkanı Cüneyt Yüksel,

Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

İlçe Başkanı Abdullah Öğe ve partililer olduğu halde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının
talep ve sorunlarını dinlediler.
Ziyaret kapsamında odamıza yaptıkları ziyarette AK Parti heyeti Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve meclis
üyelerimiz tarafından karşılandı. Başkanımız
odamıza yapılan ziyaret vesilesiyle AK Parti heyetine teşekkür etti, memnuniyetlerini
ifade etti.
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah
Öğe de yaptığı konuşmada sadece seçim
sürecinde değil her zaman STK’larla bir arada olduklarını söyledi. Başkanımız Süleyman
Kozuva ve Odamızın 15 Temmuz’da yapılan
hain darbe girişiminden sonra kendilerine
destek verdiğini belirten Abdullah Öğe “Desteklerinden dolayı Çerkezköy TSO’ya teşekkür ediyorum. Siyaset yapmadan, bize gelen
talimatla meydanlarda olduk. Çerkezköy’de
gurur duyduğumuz bir ticaret ve sanayi
odası var” dedi. Bölgede Çerkezköy’ün mar-
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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel
de Trakya’daki odalar arasında Odamızın
durumunu ve neler yaptığını çok iyi bildiklerini ifade ederek “15 Temmuz’dan sonra
her şeyini ortaya koyan bir Çerkezköy TSO
başkanınız var. Bu Çerkezköy için bir kazanç.
Ne kadar birlik olursak o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum. Seçimlere kadar bizim
de hedeflerimiz var. Teşkilatlarla koordineli çalışabilen bir sistem kurduk. Tekirdağ
Trakya’ya ağabeylik yapıyor. Tekirdağ’da 3
milletvekilimiz var. Güç birliği yaparsak bizim
için Trakya’da çözülemeyecek sorun yok.
Birlikte çalışamamanın zayıflığını Tekirdağ,
Trakya hep yaşadı. İnşallah bundan sonra
böyle olmayacak” dedi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün
de yaptığı konuşmada “Siz bu ülkenin dinamiklerisiniz. Siz olmazsanız, ticaret, ihracat,
ithalat olmaz. 15 Temmuz’dan sonra Tekirdağ esnafının, iş adamlarının ve vatandaşların nasıl duyarlı olduklarını gördük. Bu süreci
fevkalade atlattık” dedi. Türkiye’nin büyük
bir ülke olduğunu kaydeden Akgün “Gelecekte güzel günler bizi bekliyor. Vatanımız,
milletimiz ve ülkemiz için bu zamana kadar
olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel
ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de hükümetin değiştiğini, darbe girişiminin olduğunu,
terörle mücadelenin devam ettiğine dikkat
çekti. Yel “Bunlar başka ülkede olsaydı ekonomi darmadağın olurdu. Türk ekonomisinin
bundan etkilenmediğini gördük. Bu da bizim

güçlü bir ülke olduğumuzu ve iyi bir kaptan
tarafından yönetildiğimizi gösteriyor” dedi.
15 Temmuz’da milletin milli iradeye sahip
çıktığını söyleyen Yel “15 Temmuz’dan sonra
üzerimize daha fazla yük yüklendiğinin bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sekteye uğrayacak olursa tüm mazlum milletlerin de dünyası karartılmış olacak. Bunun da bilincinde
olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi. AK
Parti’nin her girdiği seçimden başarı ile çıktığını kaydeden Yel “Ama bu bizi şımartmayacak. Halka hizmetkârlığımız bundan sonra
da devam edecek” dedi.
Konuşmaların ardından Başkanımız Süleyman Kozuva, Oda olarak bazı taleplerimizin
olduğunu belirterek bu talepleri sıraladı. 15
Temmuz sürecinden esnafın etkilendiğini
belirten Kozuva, esnafa KOSGEB aracılığı
ile geri ödemeli ya da hibe şeklinde destek
sağlanmasını istedi. TIR parkının Veliköy’e
taşınmasını arzuladıklarını belirten Kozuva,
Veliköy OSB’nin içinden otobana çıkış yolu
talebini de dile getirdi. Çerkezköy, Kapaklı ve
Saray’da 50 bin aracın olduğunu söyleyen
Kozuva “Burada bir araç muayene istasyonumuz yok. Hepimiz Çorlu ya da Tekirdağ’a
gitmek zorunda kalıyoruz” dedi. Oda olarak OSB’lere müteşebbis heyet yöneticileri
atadıklarını kaydeden Kozuva “TSO’lardan
sadece organ üyelerini atayabiliyoruz. Veliköy’deki organ üyelerinin arasında sanayici
yok. Üyemiz olan fabrika sahiplerinin de atanabilmesini istiyoruz” dedi. Kozuva Çerkezköy’e 4 yıllık fakülte istediklerini de belirtti.
Talepleri dinleyen AK Parti heyeti taleplerin
takipçisi olacaklarını belirtti. Heyet Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ziyareti
yapmak üzere Odadan ayrıldı.

“

AK Parti heyeti,
Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu
Başkanımız
Süleyman
Kozuva,
Yönetim Kurulu
Üyelerimiz ve
meclis üyelerimiz
tarafından
karşılandı.
Başkanımız
Oda’mıza
yapılan ziyaret
vesilesiyle AK
Parti heyetine
teşekkür etti.

“

ka olmasında Ticaret ve Sanayi Odası’nın
önemli bir etkisinin olduğunu ifade eden Öğe
“Dinamik, çalışkan bir başkanınız var” dedi.
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Açık kalp ameliyatları artık daha
kısa, sonuçlar daha başarılı
Yaşam sürelerinin uzaması, yaşlıların birden fazla hastalıkla aynı
anda mücadele etmesini de beraberinde getiriyor. Bu hastalıkların
başında da kalp rahatsızlıkları geliyor. Yeni teknolojik gelişmelerle
ameliyat süresi kısalan açık kalp ameliyatlarında, çok daha başarılı
sonuçlar elde ediliyor.

Prof. Dr.
İlhan MAVİOĞLU

İnsanların yaşam kalitesinin ve farkındalığının artmasıyla birlikte yaşam
süreleri de uzamaya başladı. Yüksek
tansiyon, diyabet, kansızlık, kemik erimesi, böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla bazı kanser türlerinin tedavilerinde artık daha başarılı sonuçların elde
edilmesi, bu hastalıklara sahip kişilerin
daha uzun yaşamasını sağlıyor. İrmet
Hospital Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Mavioğlu söz konusu hastalıklarda tedavileri başarıyla
sonuçlanan kişilerin ilerleyen yıllarda
kalp rahatsızlıklarıyla doktora başvurduklarına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Mavioğlu “Dolayısıyla artık daha yaşlı, önceden başka müdahaleler geçirmiş ve
birden fazla hastalığı olan kişilere kalp
cerrahisi uygulamak zorunda kalıyoruz
ve işimiz zorlaşıyor. Bu zorlukları da
açık kalp ameliyatlarındaki teknolojik
gelişmeler ve yeni yöntemlerle aşıyoruz” diyor.
Teknolojik gelişmelerin ışığında kalp
damar hastalıklarında küçük kesilerle
gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahi teknikleri hızla ilerliyor olsa da kalp
ameliyatlarının yüzde 90’ı halen açık
kalp ameliyatı yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Hasta Soğutulmuyor
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Açık kalp ameliyatlarında sağlanan
yüksek başarının başında, vakaların
büyük bölümünde hastaların kalbini
korumak amacıyla soğutulmaması geliyor. Soğutma işlemi ameliyat sonrasında akciğer problemleri, böbrek rahatsızlıkları ve kanama gibi sorunlara
yol açabiliyor. Bu nedenle günümüzde
kalp-akciğer makinesi gibi elektroniğin
ve bilgisayar sistemlerinin entegre ol-

duğu ameliyat ekipmanları daha iyi kullanılıyor. Bu sayede hasta soğutulmadan ameliyat gerçekleştiriliyor.

Ameliyat Süresi Kısalıyor
Yeni gelişen görüntüleme yöntemleri,
hastaların ameliyat öncesi daha iyi değerlendirilmelerini, dolayısıyla ameliyat
sürelerinin kısalmasını sağlıyor. Bu da
hastaların fizyolojilerinin bozulmasını
önlüyor. Çok kesitli tomografik inceleme yöntemi ve ultrason cihazlarının
teknik kapasitesinin artmasıyla, damarların daha net değerlendirilmesi,
kalbin yapısının ekokardiyografi cihazlarıyla daha düzgün incelenmesi ve net
olarak ortaya konulması, ameliyat öncesi planlamaların da gelişmesini sağlıyor. Öte yandan hastaların diyabet
ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarının
daha etkili ilaçlarla kontrol altına alınması olası riskleri de düşürüyor. Açık
kalp ameliyatlarının 1953 yılından bu
yana yapılıyor olması ise bu konuda
deneyimli ekiplerin, ameliyatlarda çok
daha başarılı sonuçlar elde etmesini
sağlıyor.

Sadece Kendi Kanları
Kullanılıyor
Açık kalp ameliyatlarında kan kullanılması hayat kurtarıcı olmakla birlikte,
kanda kontrol edilemeyen bazı değişikliklere, kimi zaman da alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Günümüzde yedek kana ihtiyaç duyulmadan, sadece
hastanın kendi kanı kullanılarak yapılan
ameliyatlarla bu tür riskler engelleniyor. Daha iyi kanama kontrolü, hastayı
soğutmamak, gelişmiş anestezi ve kan
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sulandırma yöntemleri sayesinde hastaların yüzde 90’ında kan ihtiyacının
önüne geçilebiliyor.

Yoğun Bakım Süresi
Azalıyor
Yoğun bakım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, hızlı iyileşme yöntemleri de hastaların kısa sürede normal
hayatlarına dönmesini sağlıyor. Son
10 yıldır Fast Track adı verilen yoğun
bakım protokolü sayesinde, geçmişte
10-15 günde toparlanan kalp cerrahisi
hastaları artık 4-5 gün içinde taburcu
edilebiliyor. Hastaların iyileşmesinin
hızlanması, özellikle de hücre yenilenmesi düşük olan yaşlı hastalarda büyük önem taşıyor.
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Komplike Vakalarda, Başarılı
Sonuçlar
Kardiyovasküler cerrahide en sık olarak koroner arter hastalıklarının tedavisi için koroner by-pass ameliyatları
gerçekleştiriliyor. Bu hastalığın invaziv
kardiyoloji hekimleri tarafından stent
ve balon yöntemleriyle tedavi edilebilmesi, daha sonraki süreçte açık kalp
ameliyatı yapılmasının zorunlu olduğu
hastaların daha komplike vakalar olması sonucunu doğuruyor. Daha önce
birkaç kez stent uygulanmış ya da kalp
krizi geçirmiş, yaşları daha ileri olan ve
eşlik eden hastalıkları bulunan hastalar ile kalp kapağında yaşlılığa ya da
kalp krizine bağlı komplikasyonları olan
hastalar açık kalp ameliyatı için aday
oluyor. Açık kalp ameliyatlarında artık
aynı anda hem damar hem de kalp kapağı bozuklukları tedavi edilebiliyor.

Küçük Kesi
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Nöropatik ağrılarda akupunktur desteği önemli
Alternatif tedavilerde ilerlemiş Amerika, İngiltere, Almanya gibi
ülkelerdeki nöropati hastalarının tamamlayıcı tıbbın değişik
yöntemlerinden yararlandığı gibi ülkemizde de bu anlamda
uygulanan tamamlayıcı tedaviler hastalara yaşam kalitesi sunuyor.

Özel Maraş Polikliniği hekimlerinden
Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş,
bu tedavilerin uzmanlarınca yapıldığında hem hastaya yaşam kalitesi sunduğunu hem de hekimlerin elini güçlendirdiğini söyledi.
Uzmanların kontrolünde uygulanmak kaydıyla birbirinden değişik
gibi gözüken bu tedavi yöntemlerinin aslında tababetteki
zenginlik olduğu kadar hekimlerimizin vizyonuyla da alakalı
sevindirici bir gelişme olduğunu anlatan Dr. İsmail Maraş,
nöropatik ağrılarda da bu yöntemlerin hastalara yaşam kalitesi sunduğunu anlattı.
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Nöropati denildiğinde genel anlamda sinir sistemi rahatsızlıkları akla
geldiğini belirten Dr. Maraş, sinir sistemi için de şunları söyledi: “Bir bakıma
vücutta kendi kendini de yenileyebilen
fonksiyonel canlı bir network ağı gibidir. Bu sistem beyin ve omurilik arasında bulunan nöron yani sinir hücreleri
ve nöronlara ait sinir liflerini içeren demetlerden meydana gelen çok karmaşık ama bir o kadar da mükemmel bir
iletişim ağıdır.”

Dr. Maraş, nöropatik ağrıların aslında, sinir sistemindeki bu hücrelerin
herhangi bir sebeple dejenere olması,
iltihaplanması veya bizim anlayacağımız şekliyle oksitlenmesi ya da diğer
etkenlere bağlı dış muhafazasındaki
dejenerasyonla kısa devre yapması,
akım (ileti) kaybı sonucu, vücudun hangi bölgesine isabet ederse o noktada
olumsuz etki şeklinde kendini belli eden
sinirsel tahribatın genel adı olduğunu
söyledi.
Dr. İsmail Maraş açıklamasında şu örneği verdi: “Bir şehirde yaşanan sel,
deprem, kasırga gibi doğal afetleri ve
böylesi bir afet sonrası hasar gören alt
yapı, elektrik, telefon kablolarını düşünelim. İnsandaki sistemler ve organlar
da böyledir.
Vücut bazen alerjik bünye, bazen uzun
süren rahatsızlıklar, bazen stres sıkıntı
gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığında network ağına benzeyen sinir
sistemi de olumsuz etkilenmektedir.
Geniş bir ağ olan bu sistemin hangi
doku ve organda ne derece tahribat
yaptığı da pek anlaşılamaz. Ayrıca bu
dejenerasyon beraberinde kan dolaşımında aksamalara da sebep olaca-
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ğından sinir hücrelerine de yeteri kan
ulaşamaz.”

Nöropatiye Neler Sebep
Olur
Dr. Maraş, nöropatiye nelerin sebep
olabileceği hakkında bilgi verirken sözlerine şöyle devam etti: “Şeker hastalığında vücutta en çok etkilenen kısım
sinir sistemidir.
O bakımdan diyabet nöropatiyle doğrudan ilgilidir. Kişi üç beş yıl boyunca
birkaç ilaç kullanmak durumunda kaldığında, uzun süre antibiyotik kullanmak durumunda kalındığında, kandaki
üre miktarının sürekli yükselmesi durumunda, sebepsiz yere kilo alınmaya
başlandığında, böbreklerde, kollajen
damar rahatsızlıklarında, sinir sistemi
de etkilenmektedir. Bu gibi tahribatlarda sinirle birlikte ve ilk önce tıpkı bir
elektrik kablosunda kabloyu çevreleyen kılıf gibi sinir sistemini çevreleyen
dokuda da dejenerasyon başlar.”
Bu dejenerasyonun hangi bölgede ne
şiddette olacağını kimsenin kestiremediğini anlatan Maraş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ama bilinmelidir ki, vücuda
alınan besinlerde gereği kadar emilim
yapılamadığında tuvalet alışkanlığı olmadığında, boşaltım sistemi sağlıklı çalışmadığında, herhangi bir sebeple enfeksiyon veya iltihaplanma söz konusu
olduğunda, kimyasal ve toksik maddelere maruz kalındığında, romatizmal
eklem rahatsızlıkları, lupus ve benzeri
otoimmün rahatsızlıklara maruz kaldığında, aşırı alkol ve sigara tüketimi,
rutubetli, nemli, havasız ortamlarda
kalındığında, bel ve boyun omurlarında
bası, ağrı, fıtık söz konusu olduğunda,
böbrek, bağırsak, karaciğer gibi hayati
organlar dengeli çalışmadığında nöropatik sorunlara da davetiye çıkarılmaktadır. Şehir gürültüsü, egzoz dumanı,
elektromanyetik ortamlar, aşırı stres,
uyku bozuklukları gibi daha onlarca
sebebi de vücudun nöropati dengesini zaman içinde olumsuz etkileyen ve
böylece beyinle vücut arasındaki iletişimin sağlıklı gerçekleşmesini aksatan
sebepler arasında sayabiliriz.”

Nöropatinin Belirtileri
Sebebi belli olmayan bir şekilde özellik-
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le bacaklar ve ayaklarda olmak üzere
ellerde, kollar ve adalelerde uyuşmalar,
keçeleşmeler, his kaybı gibi durumlar
oluyorsa, merdiven çıkarken, bir cismi
tutarken adale ve kaslarda güçsüzlük
hissi yaşanıyorsa, hareketsiz olunmadığı halde vücudun bazı bölgelerinde
iğnelenme, karıncalanma, bazen şiddetli acı ve yanma gibi şikayetler baş
gösteriyorsa, özellikle dinlenmeye
geçildiği zamanlarda ellerde, eklem
yerlerinde, kollar ve bacaklarda huzursuz bacak sendromu denilen türde ağrılar söz konusu oluyorsa aile
hekiminin nöropati konusuna eğilmesi
gerekiyor.

Neler Yapılmalı
İnsanların hayatında temiz çevre, temiz
gıda ve temiz su çok önemlidir. Ama insanların sağlığı söz konusu olduğunda
bilinen ana tedavilere ilaveten aile hekiminin tavsiye edeceği uzmanlarca
diğer birçok tamamlayıcı tıp yöntemlerinden de faydalanılmalı. Yaşam kalitesi açısından faydası olduğunda elbette
örneğin özel balıklı göl gibi şifalı sular,
ozon tedavileri, manyetik tedaviler, biyoenerji, ayurveda, reiki, akupunktur,
pancha karma gibi tamamlayıcı tıp
yöntemleri hatta folklorik tıp kapsamında uzmanlarınca uygulanan kan
verme, sülük tutma, arı tedavisi gibi
yöresel tedaviler de destekleyici yöntemler olarak gözüküyor.
Dr. Maraş, bu konuda bilgi verirken
şunları söyledi: “Meslektaşlarımızın ve
konuyla ilgili araştırmacıların dikkatine
sunmak amacıyla polikliniğimize örneğin bel ve boyun şikayetiyle migren,
baş ağrısı, alerji, kabızlık, uyku bozukluğu, romatizmal ağrı gibi şikayetle gelen hastalarımıza “maraşakupunktur”
yöntemiyle uyguladığımız tedaviler sonucunda hastalardan genel olarak geri
bildirimler almaktayız.”
Dr. Maraş, bunların genelde, “Eskisinden daha iyi uyuyorum, Sabahları daha
dinç kalkıyorum, Burnum daha iyi koku
almaya başladı, Daldaki yaprağın yeşilini daha canlı görüyorum, Kalem tutarken artık elimden düşürmüyorum, Cildim daha yumuşak ve parlak hale geldi,
Eklemlerimde ağrı ve karıncalaşmalar
azaldı, Dinlenmeye geçtiğimde başlayan ağrılarım çok hafifledi” şeklinde
olduğunu bildirdi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO, Verimlilik Konusunda
Liderliğe Devam Ediyor...
“Çerkezköy TSO’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda, T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül,
Bakanlığın verimlilik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya,
Tekirdağ ili OSB’leri, Tekirdağ ili TSO’ları, NKÜ Endüstri Bölümü
Başkanı ve Yardımcısı ile Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri
katıldı. Akgül konuşmasında, Çerkezköy TSO ile NKÜ Endüstri
Mühendisliğinin “Üniversite – Sanayi İşbirliği” kapsamında bir ilki
gerçekleştirdiğine de vurgu yaptı.”

Çerkezköy TSO verimlilik konusunda liderliğe devam ediyor. Çerkezköy
TSO’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü
Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı
Dr. Mustafa Kemal Akgül Bakanlığın verimlilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Toplantıya ev sahipliği yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu üyesi Sinan
Sifil , Çerkezköy TSO ile NKÜ Endüstri Mühendisliği bölümünün ortak çalışmasıyla başlayan sürecin daha da
genişleyerek sürdüğünü görmenin
kendilerini mutlu ettiğini üyelerimiz için
gerçekleşecek bu ve benzer çalışmaların Çerkezköy TSO olarak her zaman

destekçisi olmaya devam edeceklerini
söyledi.
Tekirdağ ili OSB’leri, Tekirdağ ili TSO’ları, NKÜ Endüstri Bölümü Başkanı ve
Yardımcısı ile Trakya Kalkınma Ajansı
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda
konuşan Verimlilik Genel Müdürlüğü
Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı
Dr. Mustafa Kemal Akgül, Milli Prodüktivite Merkezinden Verimlilik Genel Müdürlüğüne geçiş süreci ve Verimlilikle ilgili bugüne kadar yapılanlar ve bundan
sonra hedeflenen konular hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Akgül konuşmasında, Çerkezköy TSO
ile NKÜ Endüstri Mühendisliğinin “Üni-
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verimlikik =
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Çıktı
Girdi

versite – Sanayi İşbirliği” kapsamında
bir ilki gerçekleştirdiğine de vurgu yaptı.
TBMM‘nin sonbahar döneminde görüşeceği konular arasında yer alan bir
kanun tasarısında, OSB’ler ile Üniversitelerin dâhil olacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyleyen Akgül, ayrıca
verimlilik çalışmalarına Bakanlık, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB tarafından teşvikler verilmesi hususunun
da kanun tasarısında yer aldığı müjdesini verdi.
Kanun tasarısında yer alan “Üretim
Geliştirme Birimi”, “Teknoloji Transfer

Merkezi”, “Temiz Üretim Merkezi” ve
“Verimlilik Akademileri”nin OSB’lerde
kurulmasını hedeflediklerini de açıklayan Akgül, “Bu OSB’lerden biri veya ikisi neden Tekirdağ ilinde kurulu OSB’lerden biri olmasın?” diyerek ilimize ve
bölgemize verilen öneme dikkat çekti.
Ankara’da bir pilot çalışmayla “model
fabrika” uygulamasının devam ettiğini
belirten Akgül, konuşmasının sonunda Ticaret ve Sanayi Odalarının da bu
çalışmayı örnek alarak “model fabrika
uygulaması“ yapmalarını beklediklerini
böylece Ticaret ve Sanayi Odalarının,
sanayici üyelerine önemli bir hizmet
sunabileceğini ifade etti.

www.cerkezkoytso.org.tr
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İKV 54. Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı
Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva İstanbul Kalkınma Vakfı’nın 54. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı.
İKV’nin 54. Olağan Genel Kurulu 26 Temmuz 2016 tarihinde, vakfın Mütevelli Kurum başkanları, Destekçi Kurum temsilcileri, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve delegelerin katılımıyla İstanbul’da
yapıldı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Haluk
Kabaalioğlu ve Divan Başkan Yardımcılığını İsmail Gülle’nin yaptığı Genel Kurulda,
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Temmuz
2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında Vakfın faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşmasında ayrıca, 15 Temmuz akşamı ülkemizin
şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan
bir grup tarafından, Devlet ve hükümetimize yönelik haince darbe girişiminin Türk
milletinin her kesiminin demokrasiyi korumak adına gösterdiği mücadele sayesinde
önlendiğinin altını çizdi. Zeytinoğlu, bu tür
girişimlerin bir daha gerçekleşmemesi ve
devlet içine yerleşmiş ihanet şebekelerinin kökünün kazınması için gerekli adımlar
atılması mesajını verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim
Mete İktisadi Kalkınma Vakfının (İKV) 54.
Olağan Genel Kurulu açılışında yaptığı
konuşmada, “Türkiye’deki gelişmeler konusunda yurt dışındaki muhataplarımıza
objektif ve güncel bilgiler veriyoruz. Türkiye’de yaşananları anlatıyoruz. Türkiye’nin
bu ortamdan süratle çıkacağını, olağan
koşulların ülkeye hâkim olacağını belirtiyoruz” dedi.
Temmuz
Ağustos
Eylül

2016

Mete, 15 Temmuz gecesi Türkiye’ye dönük
kanlı, alçak ve hain saldırıyı lanetle kınaya-

rak, demokrasiye, demokratik kurumlara,
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclise dönük saldırılara karşı koyarken şehit
olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlara
da şifa diledi.
TOBB’un, darbe girişimi kamuoyuna yansıdığı anda, süratle demokrasinin, seçilmiş
meşru yönetimin yanında yer aldığını,
darbe girişimini tanımayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini anımsatan Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk andan itibaren, yurt dışında birlikte
çalıştığımız iş dünyası kurumlarından destek mesajları alıyoruz. Biz de Türkiye’deki
gelişmeler konusunda yurt dışındaki muhataplarımıza objektif ve güncel bilgiler
veriyoruz. Türkiye’de yaşananları anlatıyoruz. Türkiye’nin bu ortamdan süratle
çıkacağını, olağan koşulların ülkeye hakim
olacağını belirtiyoruz. Zira görüyoruz ki
ülke dışında ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu
bilgi kirliliğinin süratle giderilmesi gerekiyor. Bilgi kirliliği veya yanlış ve maksatlı
bilgi akışının ülkemize zarar vermesinin
önüne geçmeliyiz. Bu vesileyle iş dünyasından gördüğümüz destek ve dayanışma
mesajlarının yurt dışındaki siyasilerden,
ülke liderlerinden gelmemesi bizi üzüyor.
Burada da varsa yanlış anlaşılmaları, bilgi eksikliğini süratle gidermeliyiz. Bu darbe girişiminin ülkemiz demokrasisine, iş
yapma ortamına, ekonomisine daha fazla
zarar vermesinin önüne geçmeliyiz. Olağanüstü Hal (OHAL) döneminin çok iyi değerlendirilerek, ülkemiz demokrasinin ve
kurumsal altyapısının güçlendirilmesi yönünde ciddi adımların atılması gerekir. Bu
açıdan, Avrupa birliği (AB) ile ilişkilerimizin
sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.”
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Ekonomimiz ve Türk Gençliği
Gençlik toplumun geleceğidir. Genci olmayan toplum yok olmaya mahkûmdur.
Bu millet, gençliğin önemini 15 Temmuz sonrası meydanlardaki varlığı ve
demokrasi nöbetlerindeki kararlılığı
ile bir kez daha anlamıştır.
Ülkesi için bu kadar önemli olan gençliğin, devlet tarafından sahipsiz bırakılması düşünülemez.
Bir devletin ne kadar milli olduğunu
anlamak için gençliğine ne kadar sahip çıktığına bakmak yeterlidir.
Gençliğin bugünkü durumu kesinlikle
ele alınmalıdır.
Gençlik büyük bir çoğunlukla eğitimli
olsa bile sosyal hayatta, dününden,
bugününden ve yarınından maalesef
habersizdir.
Ekonomik açıdan bakıldığında da
gençliğin büyük çoğunluğunda girişimcilik ruhu hayal gibidir. Devletin
evlilik ve ev almak için bile kredi teşvikleri yapması durumun vahametini
göstermesi açısından önemli bir veridir.
Türkiye’de de öne çıkan çok uluslu
markalar gençliğe ekonomik rekabette aşılması mümkün olmayan dağ gibi
gelmektedir.
Oysa bu milletin çocukları iyi bir organizasyon ile futbolda dünya üçüncüsü oluvermiştir. İyi bir organizasyon
yapıldığında tanklara göğsünü siper
edebilecek cesarettedir.
Türk gençliğine, yarım asırdan beri
“okuyup adam olmak” gibi bir soyut
hedef gösterilmiştir.
Okuyan gençliğin % 10’u “beyaz yakalı” olarak çok uluslu dev şirketlerde
“çalışan” olmuş, % 80’ni ise kendine
bile hayrı olmayan “diplomalı işsiz”
kalmıştır.
Oysa sosyolojik açıdan bakıldığında
Türk gençliğinin en büyük sıkıntısı
kendine özgüven duyamamasıdır.

Bu kahrolası durum işsiz ve parasız
bırakarak, kimliksiz bırakarak, marka
isimlerin altında özgüven kaybı yaşatarak; ailesinin, çevresinin, okulunun
ve nihayetinde devletinin kendine
yardımcı olmamasına bakarak gelişmektedir.

Hedef

Gençliğimiz bireysel olarak çevresine,
iş dünyasına, sanayiciye, siyasete vb.
baktığında kendisini “hiç” hissetmektedir. Müteşebbis olmaya cesaret
edememektedir. Cesaret eden nadir
gençlere ise devlet bürokrasisi güvenmemektedir.
Bankalar, yerli yabancı dev firmalara
milyon dolarları en ucuz faiz oranlarıyla yarısı hibe yarısı beş yıl geri
ödemesiz vb. kredi verirken, kendi
ülkesinin gencine on bin lirayı bile neredeyse sülalesinin bilgilerini ve mal
varlığını temlik ederek lütfen vermektedir.
Gençliğe sahip çıkmak destek olmak bu mudur?

Ünal BOLAT
Başkanlık Danışmanı
Genel Yayın Yönetmeni

Devlet bu anlamda, demokrasi nöbetlerinde devletine sahip çıkan gençliğine sahip çıkmalı ve bu gençliğinin
önünü açacak yeni ekonomik politikalar üretmelidir.
Türk gençliğinin tek hedefi üniversite
bitirmek değil müteşebbis ruha sahip
olarak kendini yetiştirmek ve geliştirmek olmalıdır.
Bu ülkeye üretim sunacak, istihdam
oluşturacak, kendi işini kuracak patronlar oluşturulmalıdır.
Eğer kuracağı iş için bilgi amaçlı eğitim alması gerekiyorsa genç, işte o
zaman onun eğitimini almalıdır. Diğer
bir söylemle alacağı eğitimi, “eğitim
alarak iş sahibi olmak” için değil “yapmak istediği işte bilgi sahibi olmak”
için almalıdır.
Unutmamalıdır ki siyaseten olduğu
kadar ekonomik olarak da geleceğin
temelleri, müteşebbis gençlerinizin
sayısı kadar sağlam olacaktır.

www.cerkezkoytso.org.tr
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BAŞLAMA

BİTİŞ

03/08/2016

07/08/2016

03/08/2016

07/08/2016

9.Çorlu Tarımtech 2016

04/08/2016

07/08/2016

MAYFU Manisa 2.Ayakkabı Moda Fuarı

26/08/2016

04/09/2016

01/09/2016

03/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

01/09/2016

04/09/2016

FUARIN ADI
4.Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar
Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı

85.İzmir Enternasyonal Fuarı

KONUSU
Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve
Aksesuarları
Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama
Teknolojileri
Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi
Genel Ticaret

IWE-İSTANBUL WATER EXPO Su, Atıksu İşleme, Su, Atıksu İşleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme,
Evsel, Endüstriyel Kirlenme, Atık Yönetimi,
Atık Yönetimi Teknolojileri
Mermer, Maden, Blok, Doğaltaş, Makine
Mermer Makine Fuarı
Teknolojileri, Sarf Malzemeleri, ve İş Makineleri
3.Expo Tunnel Turkey -Tünel Yapım Teknolojileri
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları
ve Ekipmanları Fuarı
ROLLEXPO TURKEY 2016 3.Rulman, Kayış,
Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak Zincir,
Sekman, Kasnak, Zincir, Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık Elemanları ve Teknik Hırdavat
Doğalgaz Antalya’16
IPACK 2016 31.Uluslararası Ambalaj,
Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı
Worldfood İstanbul 2016 24.Uluslararası Gıda
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
Uşak 2.Ege Tarım Hayvancılık, Süt Teknolojileri,
Çiftlik Ekipmanları, Sera Teknolojileri Fuarı
Agrotec 2016 20.Uluslararası Tarım ve Tarım
Teknolojileri Fuarı

Doğalgaz ve İklimlendirme Teknolojileri
Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri
Gıda Ürünleri ve Gıda Teknolojileri
Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım ve Süt
Teknolojileri

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI
Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarları
Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık Teknolojiler,Traktör ve
Ekipmanları, Depolama Sistemleri,Soğutma, Havalandırma
Ayakkabı, Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Terlik, Çanta, Kemer, Cüzdan, Aksesuar ve
Sektör Yayınları
Sağlık, Gıda, Otomotiv, Ticari Araç, İş Makineleri, Genel Makine, Mobilya, Finans, İletişim
Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Mermer, Maden, Blok, Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri, ve İş Makineleri

İhtisas Fuarı

Afyonkarahisar

www.asfuar.com

Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.demosfuar.com.tr

Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak Zincir, Sızdırmazlık Elemanları ve Teknik Hırdavat

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.demosfuar.com.tr

Doğal Gaz Ekipmanları, Kombi Cihazları, Klima, Radyatör, Kazanlar, Doğalgaz Bacaları,

İhtisas Fuarı

Antalya

www.detayfuarcilik.com

Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç Ambalaj, Paketleme
Makineleri, Cam Ambalajlar, Plastik Çemberler Ve Makineleri
Süt, Et, Şekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Organik, Deniz Ürünleri, Dondurulmuş ve
Hazır Gıda, Gıda Katkı Maddeleri, İçecekler, Yağlar, Bakliyat, Baharat, İçecekler, Doğal
Canlı Hayvan, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Ekipmanları, Traktör Seracılık, Yem
Tohum, Gübre, İlaç, Et ve Süt Teknolojileri

Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul

www.euf.com.tr

İstanbul

www.euf.com.tr

Tarım Makinaları, Zirai İlaçlar, Hayvancılık ve Sera Ekipmanları

Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve
Endüstrileri

01/09/2016

04/09/2016

Niğde Tarım Fuarı 2016 Niğde Tarım ve
Hayvancılık Fuarı

Tarım ve Hayvancılık

Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidancılık, Sulama,
Gıda ve Gıda Endüstrisi, Seracılık, Zirai Mücadele, Arıcılık
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi,
Fidancılık

02/09/2016

07/09/2016

Samsun 2.Otoshow Fuarı

Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve
Aksesuarları

25/09/2016
25/09/2016

22/09/2016

25/09/2016

22/09/2016
22/09/2016

www.snsfuarcilik.com.tr

www.euf.com.tr

Tarım Makine ve Ekipmanları

22/09/2016

www.renklyfuar.com

Manisa
İzmir

3.Agro Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

22/09/2016

Tekirdağ

İhtisas Fuarı

İstanbul

04/09/2016

23/09/2016

İhtisas Fuarı

İhtisas Fuarı

04/09/2016

09/09/2016

Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları
Tohumlar, Gübreler, Zirai İlaçlar, Tarım Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanları,
Hayvancılık,
Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj , Seracılık,
Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik
İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Oteller, Seyahat Acenteleri, Hastaneler, Sağlık Kuruluşları,
Termal Tesisler, Medikal Ürünler
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidan, Sulama, Gıda Süt
Endüstrisi, Traktör
Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eşyaları, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük Elektrikli Ev Aletleri,
Ev Tekstili, Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz
Yangın Söndürme Sistemleri, Ekipmanları, Malzemeleri, Yangınla Mücadele, Acil Durum,
Arama Kurtarma Ekipmanlar,
İş Güvenliği Ekipmanları, Kişisel Koruyucu Malzemeler, İş Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı
Ekipmanları
Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri,
Veterinerlik Malzemeleri

Uşak

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Ankara

www.infofair.com.tr

İhtisas Fuarı

Sivas

www.showfuar.com

İhtisas Fuarı

Niğde

www.atlasfuarcilik.com.tr

İhtisas Fuarı

Samsun

www.tuyap.com.tr

İhtisas Fuarı

Tekirdağ

www.dlgfuarcilik.com

İhtisas Fuarı

Kırşehir

www.artfuar.com

Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Fuarı

3.Kırşehir Tarım Hayvancılık ve Tarım
Teknolojileri Fuarı
Bursa Destinasyon, Kültür Turizmi, Termal
Turizm, 3. Yaş Turizmi, Sağlık ve Medikal
Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi, Makine ve
Ekipmanları Fuarı
27.Uluslararası Züchex, Züccaciye Ev Eşyaları,
Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı

Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Süt
Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum

25/09/2016

20.Uluslararası SHF -Fire & Rescue Fuarı

Yangın, Acil Durum, Arama ve Kurtarma,

25/09/2016

5.Uluslararası SHF Safety & Health Fuarı

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

22/09/2016

25/09/2016

PET İstanbul Fuarı- 5.Uluslararsı Evcil Hayvan
Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı

Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı

22/09/2016

25/09/2016

DENİZLİ 2016

Denizli Sanayi ve Ticaret Fuarı

Mobilya, Telstil, Makine ve Teknoloji Ürünleri

Tarım, Gıda, Hayvancılık, Fidancılık, Seracılık,
Gübre Tohum, Sulama ve Teknolojileri Fuarı
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar,
Kurum, Mümessillikler ve Dergiler
Temizlik Kağıdı, Teknolojileri, Kimyasalları, ve
Yardımcı Malzemeleri

Tarım, Tarım Makine ve Ekipmanları, Hayvancılık, Süt ve Süt Ürünleri, Fidan, Yaş Meyve ve
İhtisas Fuarı
Sebze, Seracılık, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama
Uluslararası
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Basın
İhtisas Fuarı

24/09/2016

27/09/2016

İNTARF 2016 İnegöl Tarım Fuarı

26/09/2016

29/09/2016

Aymod 17.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

27/09/2016

29/09/2016

TISSUE World İstanbul 2016

27/09/2016

02/10/2016

Avrasya Boat Show 2016 10.Deniz Araçları,
Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı

27/09/2016

02/10/2016

Bot Şov Avrasya

28/09/2016

02/10/2016

28/09/2016

02/10/2016

29/09/2016

01/10/2016

29/09/2016

01/10/2016

29/09/2016

01/10/2016

9/29/2016

10/1/2016

9/29/2016

10/1/2016

29/09/2016

02/10/2016

29/09/2016

02/10/2016
02/10/2016

29/09/2016

02/10/2016

29/09/2016

02/10/2016

29/09/2016

02/10/2016

01/10/2016

01/10/2016

01/10/2016

02/10/2016

04/10/2016

09/10/2016

05/10/2016

07/10/2016

İstanbul Health Expo

06/10/2016

06/10/2016

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

10/6/2016

10/8/2016
09/10/2016

06/10/2016

09/10/2016

Temmuz
Ağustos
Eylül

İhtisas Fuarı

Bursa

www.erexpo.com.tr

İhtisas Fuarı

Yozgat

www.kobifuarcilik.com

İstanbul

www.zuchex.com

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.ulusalfair.com

Denizli

www.4mfuar.com

Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Genel Fuar

www.cnrexpo.com
www.ubm.com

Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları

Tekne Aksesuarları ve Yapım Malzemeleri, Sürat ve Gezi Tekneleri, Motor Yat ve Güç
Ekipmanları, Tekne ve Yatlar, Marinalar ve Su Sporları için Donanımlar ve Aksesuarlar

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul

www.cnrexpo.com

Denizcilik Sektöründeki Teknelerin Tanıtımı
ve Satışı

Tekne, Tekstil, Tekne Ekipmanları, Denizcilik Yazılımları

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.viaproperties.com

Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri

İhtisas Fuarı

Samsun

www.tuyap.com.tr

Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık, Traktör ve Ekipmanları,
Depolama Sistemleri, Soğutma

İhtisas Fuarı

Kırklareli

www.renklyfuar.com

Döküm Teknolojileri, Metalden Mamul Her Türlü Döküm Ürünleri

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.hmankiros.com

İstanbul

www.hmankiros.com

İstanbul

www.hmankiros.com

Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine
ve Ekipmanları
Demir Dışı Metaller Teknolojileri, Makine ve
Ekipmanları
Robotlu Üretim Teknolojileri ve Otomatik
Depolama Sistemleri

Uluslararası Yüksek Eğitim

İstanbul Forexpo-Forex, Hisse ve Türev
Ürünleri Fuarı
BOAT SHOW 2016 36.Uluslararası İstanbul
Boat Show Fuarı

Forex Eğitimi, Tanıtım ve Bilinçlendirme
Organizasyonu
Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor
Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün
Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanları ve
Hastane Donanımları, Sağlık Turizmi

2016

www.modef.com.tr

İstanbul

QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuarı

Software market Teknoloji, Yazılım ve
İletişim Fuarı
Citytech 10.Uluslararası Belediye ve Çevre
2016 Fuarı
Flora Garden 2016 1.Peyzaj Bahçe Bitkileri ve
Bahçe Mobilyaları Fuarı

Bursa
İstanbul

İhtisas Fuarı

Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
Demir Dışı Metaller Sektörü İle İlgili Hammadde, Makine, Ekipman, Teknoloji, Ürün, Hizmet
İhtisas Fuarı
Robot Sistemleri, Kontrolörleri, Yazılımları, Robot Kollar, Diğer Robot Aksamları, Entegratör
2.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi
İhtisas Fuarı
Firmaların Hizmetleri, Otomatik Depolama Sistemleri
Tesislerde Modernizasyon ve Verimlilik Zirvesi
Vana, Pompa, Scada, DCS, Basınçlı Kaplar, Analizörler, Labaratuar ve Kontrol Cihazları
İhtisas Fuarı
Tesislerde Bakım ve Servis Düzenlemeleri
ve Sergisi
Mühendislik Çözümleri
Seyahat Acentelerı, Oteller, Rent A Car Şirketleri, Turizm Büroları, Turizm Bakanlıkları,
7.Van Turizm ve Seyahat Fuarı
Turizm
İhtisas Fuarı
Bölgesel Turizm Tanıtma Ofisleri
Uluslararası
Sign İstanbul-2016 18.Uluslararası Endüstriyel
Dijital Yeknoloji, Tekstil Baskı ve Serigrafi Teknolojisi, Sign Teknolojisi, Led Teknoljisi,
Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri
Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı
Görsel İletişim, Outdoor Medya Pazarlama
İhtisas Fuarı
Uluslararası
5.Uluslararası Isaf IT Security Fuarı
Bilgi ve Ağ Güvenliği
Ağ Güvenliği, Veri Güvenliği, Antivirüsler, Donanım Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Data Güvenliği
İhtisas Fuarı
Uluslararası
Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, İzleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Akıllı Bina
5.Uluslararası Isaf Smart Home Fuarı
Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu
Teknolojileri
İhtisas Fuarı
Uluslararası
Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Alarm, CCTV, Kamera, Geçiş Kontrol, RFID,
20.Uluslararası Isaf -Security Fuarı
Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları, RFID
Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik
İhtisas Fuarı
Farmers’ Fairs -Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve
Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık, Balıkçılık ve Ürünleri, Yem, Tohum,
İhtisas Fuarı
Hayvancılık Fuarı
Endüstrileri
Fidancılık, Sulama, Seracılık, Gıda ve Teknolojileri, Ambalaj, Biogaz
Ankiros 2016 13.Uluslararası Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri
Annofer 2016 12.Uluslararası Demir Dışı
Metaller Teknolojileri, Makine ve Ürünleri

www.platformfuar.com

Temizlik Kağıdı, Teknolojileri, Kimyasalları, ve Yardımcı Malzemeleri

Samsun Tarım Fuarı 2016 2.Tarım, Hayvancılık
Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri
ve Teknolojileri
Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama
Trakya 11.Tarımtech 2016 Fuarı
ve Seracılık, Traktör ve Ekipmanları, Depolama
TURKCAST 2016 7.Döküm Ürünleri İhtisas
Döküm Ürünleri
Fuarı

29/09/2016

06/10/2016

Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi, Makine ve
Ekipmanları
Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif Ev Tekstili
ve Elektrikli Ev Aletleri

www.izmirfair.com.tr

İhtisas Fuarı

DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2016

Turizmi, Sağlık ve Medikal Ürünler

WEB
www.renklyfuar.com

Su, Atıksu İşleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, Atık Yönetimi Teknolojileri

01/09/2016

21/09/2016

ŞEHİR
Tekirdağ

Uluslararası
Genel Fuar

01/09/2016

06/09/2016

TÜRÜ
İhtisas Fuarı

Demir - Çelik ve Döküm Sektörü ile İlgili Hammadde, Makine, Ekipman, Teknoloji,
Ürün, Hizmet

İstanbul
İstanbul
Van

www.alternatifyayincilik.
com
www.alternatifyayincilik.
com
www.vanfuar.com

İstanbul

www.ifo.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

Zonguldak

www.expolinkfuar.com.tr

YüksekÖğretim Kurumları

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.boyutgroup.net

Finansal Sunumlar ve Eğitimler, Yatırım Şirketleri, Aracı Kurumlar

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.unalfuarcilik.com.tr

Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün
ve Aksesuar ve Hizmetleri,
Ameliyathane Cihazları, Aletleri Ve Donanımları, Acil Ve Yoğun Bakım Ekipmanları, Hasta
Yatakları, Hastane Mobilyaları, Laboratuar Ekipmanları, Sağlık Turizmi

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul

www.ntsr.com.tr

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.itf-exhibitions.com

Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları

Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.akare.com.tr

Teknoloji, Yazılım, İletişim,

Yazılımlar, Teknolojik Ürünler, İletişim Ağları, CRM Çözümleri

İhtisas Fuarı

Antalya

www.anfas.com.tr

Belediye ve Çevre Ekipmanları, Geri Dönüşüm
Teknolojileri
Bahçe, Peyzaj Düzenleme, İç ve Dış Mekan
Süs Bitkileri

Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanları, Kent
Mobilyaları

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Ankara

www.infofair.com.tr

Bahçe, Peyzaj, Bahçe Mobilyaları, Süs Bitkileri, Çiçekçilik, Fidancılık, Egzotik Ağaçlar

İhtisas Fuarı

Ankara

www.infofair.com.tr

AĞUSTOS - EYLÜL - EKİM - FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

06/10/2016

09/10/2016

06/10/2016

09/10/2016

06/10/2016

09/10/2016

06/10/2016

09/10/2016

07/10/2016

08/10/2016

07/10/2016

09/10/2016

08/10/2016

FUARIN ADI

KONUSU

YIL : 3 SAYI : 10

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI
LED Sistemleri, Teknolojileri, Aydınlatma Uygulamaları, Reklamcılık Uygulamaları,
LED’li Ürünler
ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç
ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynakları, Gömülü Sistemler,Gösterim
5.Uluslararası Elektronist Fuarı
Kaynakları, Gömülü Sistemler,
Sistemleri, Test ve Ölçüm Sistemleri, Elektronik Dizaynlar
Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanları, Elektrik İletimi ve Dağıtım, Kumanda ve Koruma, Test
5.Uluslararası Elex Fuarı
Elektrik Fuarı
Ölçü ve Bakım, Akümülatör
AIREX -İstanbul Airshow 11.Uluslararası Sivil Sivil Havacılık ve Havalimanları ve Havacılık
Sivil Uçak ve Helikopterler, Uçak Motoru, Seyrüsefer, Uçuş Kontrol, Bakım, Onarım
Havacılık ve Havalimanları Fuarı
Endüstrisi Tedarik Zinciri
Ekipmanları, Havaalanı Ve Terminal Sistemleri
Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, Turizm
Hac Ve Umre Turizmi Hizmetleri Veren Seyahat Acenteleri, Oteller, Hava Yolu Şirketleri,
10.Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı
Acentaları ve Diğer Hizmet Sektörleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Vb.. Kuruluşlar Hizmetlerini Sergileyecekler.
Biga 6.Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri
Tarım Makineleri, Traktörler, Zirai Aletler, Süt Sağım Sistemleri, Yem Fabrikaları, Peynir ve
Gıda, Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri
Fuarı
Süt Ürünleri, Un, İşlenmiş Gıda Ürünleri

TÜRÜ
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı

09/10/2016

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları

Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi

09/10/2016

13/10/2016

23.Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı

Enerji

11/10/2016

11/10/2016

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları

MAKTEK AVRASYA 2016

Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri,
Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite

12.Uluslararası LED ve Aydınlatma Fuarı

LED Aydınlatma ve Elektrik İç Tesisat Fuarı

WEB
www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.marmarafuar.com.tr

İstanbul

www.istanbulairshow.com

İstanbul

www.grupmedya.com.tr

İhtisas Fuarı

Çanakkale

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.akare.com.tr

Dünya Enerji Sektorü Buluşması

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.altusorg.com

Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi

İhtisas Fuarı

Ankara

www.akare.com.tr

Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite
Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları, Metal İşleme, Yağ ve Sıvılar, İş Güvenliği, Yazılım ve

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.tuyap.com.tr

Bursa

www.tuyap.com.tr

Bursa

www.tuyap.com.tr

İhtisas Fuarı

İzmir

www.akare.com.tr

İhtisas Fuarı

İstanbul

16/10/2016

12/10/2016

16/10/2016

12/10/2016

16/10/2016

13/10/2016

13/10/2016

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları

Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi

13/10/2016

16/10/2016

PROMOTÜRK Kurumsal İletişim ve Promosyon
Ürünleri Fuarı

13/10/2016

16/10/2016

2.Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi

Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya
ve Tanıtım Malzemeleri
Yapı, İnşaat ve Dekorasyon Malzemeleri ve
Teknolojileri

13/10/2016

16/10/2016

Tanıtım, Pazarlama, Ürün ve Hizmetleri, Kristal ve Cam Ürünler, Kalemler, Elektronik
Ürünler, Masa ve Duvar Saatleri, Baskılı Malzemeler, Anahtarlık, Plaket, Seyahat Setleri,
Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri, Dekorasyon Ürünleri Seramik, Banyo, Mutfak
Ürünleri, İç ve Dış Yapı Ünite Elemanları
Gıda, Restoran, Bilişim, Mağazacılık, Tekstil, Hazır Giyim, Emlak, Eğitim, Takı Aksesuar,
Mobilya, Hizmet, Kozmetik, Oto Bakım, Oyuncak, Züccaciye
Her Türlü Değerli ve Yarı Değerli Metalden Mamül Takılar, Değerli Yarı Değerli Sentetik
Taşlar, İnciler, Saatler, Değerli Hediyelik Eşyalar, İlgili Makine, Ekipman, Dekorasyon,

14.Bayim Olurmusun? Franchising ve Markalı
Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar
Bayilik Fuarı 2016
İstanbul Jewelry Show Ekim 2016 43.İstanbul Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili
Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Yan Sanayi
İranlı Firmaların Değişik Sektörlerde Ürünlerinin
İran Solo Exhibition 2016
Tanıtımı

ŞEHİR
İstanbul

İhtisas Fuarı

11/10/2016

Burtarım 2016 Bursa 14.Uluslararası Tarım,
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı
Bursa 9.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları
Hayvancılık
Fuarı

79

Tarım, Tohumculuk, Fidancılık Ve Süt Endüstrisi
Hayvancılık

Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı

www.renklyfuar.com

www.itf-exhibitions.com

İhtisas Fuarı

Bursa

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.erexpo.com.tr
www.medyafors.com

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul

www.ubmrotaforte.com

İranlı Firmaların Değişik Sektörlerde Ürünlerinin Tanıtımı

Genel Fuar

İstanbul

www.cnrexpo.com

13/10/2016

16/10/2016

13/10/2016

16/10/2016

14/10/2016

23/10/2016

Kitap Fuarı

Kitap ve Süreli Yayınlar

Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, Kırtasiye, Okul Kitapları, Yazarlar

İhtisas Fuarı

Kayseri

www.eylulfuar.com

18/10/2016

23/10/2016

İzmir Otoshow 2016

Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Aksesuar

Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Aksesuar

İhtisas Fuarı

İzmir

www.tuyap.com.tr

19/10/2016

20/10/2016

12.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı

Çağrı Merkezi Sektörünün Gelişimi

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.imifuarcilik.com

19/10/2016

21/10/2016

Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı (Health
Sumex)

İhtisas Fuarı

Ankara

www.hhbexpo.com.tr

19/10/2016

21/10/2016

Premiere Vision İstanbul

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul

www.premierevisionistanbul.com

19/10/2016

22/10/2016

SHOEXPO İzmir “40.Ayakkabı ve Çanta Fuarı” Ayakkabı ve Çanta

İhtisas Fuarı

İzmir

www.izmirfair.com.tr

19/10/2016

23/10/2016

İstanbul Tasarım Haftası

Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım
Projelerinin ve Ürünlerinin Sergilenmesi

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.ddf.com.tr

20/10/2016

23/10/2016

Flytech 2016 1. Havacılık Fuarı

Havacılık ve Havacılık Teknolojileri

İhtisas Fuarı

Ankara

www.infofair.com.tr

20/10/2016

23/10/2016

İhtisas Fuarı

Ankara

www.infofair.com.tr

20/10/2016

23/10/2016

İhtisas Fuarı

Konya

www.tuyap.com.tr

20/10/2016

23/10/2016

20/10/2016

23/10/2016

20/10/2016

23/10/2016

20/10/2016

23/10/2016

20/10/2016

23/10/2016

KOTO İNTEMAK 2016

20/10/2016

23/10/2016

İNFRATÜRK Altyapı Fuarı

Safetech 2016 2.Savunma ve Güvenlik Bilişim
Teknolojileri Fuarı
Konya Gıda Fuarı 11.Gıda ve İçecek
Ürünleri Fuarı
Konya Gıda İşleme Fuarı 11.Gıda İşleme,
İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı
Konya Süt Endüstrisi Fuarı Konya Süt, Sütlü
Mamüller ve Endüstri Fuarı

Telekomunikasyon Alt Yapısı, Çağrı Merkezleri, Yazılım, Donanım, Danışmanlık, Ürün, Dış
Kaynak Kullanımı,
Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, İleri Yaş Turizmi Sağlık Turizmi Merkezleri, Termal Oteller, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları, SPA &
Bilişimi,
Wellness Merkezleri, Sağlık Turizmi Seyahat Acentaları ve Yatırım
Kumaş (Dokuma, Örme, Denim), Aksesuarlar (Askı, Bilgisayar ve Etiketleme Sistemleri,
Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar
Etiket, Fermuar, Düğme, Çıtçıt, Transfer Baskı, Vatka Tela, Dar Dokuma)

Savunma, Güvenlik ve Teknolojileri
Gıda ve İçecek Ürünleri, Hazır Gıdalar, Katkı ve
Yardımcı Maddeler
Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme
ve Lojistik,

Ayakkabı ve Çanta
Endüstriyel Tasarım Ürünleri (Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo, Seramik, Moda ve Mimari
Tasarımı, Çevre Tasarım Ürünleri, Tasarım Yayınları
Hava Yolu ve Turizm Şirketleri, Bakım Onarım, Ticari ve Genel Hava Araçları, Sigorta ve
Danışmanlık Kontrol Şirketleri, Eğitim Kurumları,
Sesli Alarmlar, Detektörler, Sirenler, Kamera Sistemleri, Güvenlik Alarmları, Termal
Kameralar, Merkezi Alarm Sistemleri, Araç ve Personal Güvenliği
Süt, Et, Arıcılık Ürünleri, Dondurulmuş, Organik, Hazır Gıdalar, Bakliyat, Makarna,
Yağlar,Meyve-Sebze, İçecekler, Unlu Mamuller Katkı Maddeleri
Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik,

İhtisas Fuarı

Konya

www.tuyap.com.tr

Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri

Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri

İhtisas Fuarı

Konya

www.tuyap.com.tr

3.Sleep Well Expo Yatak ve Teknolojileri Fuarı

Yatak ve Teknoloji Ürünleri

Yatak Ana Sanayi, Yan Sanayi, Makine ve Ekipmanları

29.Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara 2016

Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri

Ağaç İşleme Makinesi 2016 29.Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El
INTERMOB 2016
19. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi,

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.voli.com.tr

Hizmetler, Altyapı, Kaba Yapı, Bitirme İşleri, Tesisat, Elektrik-Elektronik, Bina Donanımı,
Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme
Makine, Yapı Teknolojileri, İnşaat Makine
İnşaat, İstif, Bakım Makineleri, Yapı Teknoloji Ürünleri, Endüstriyel Araçlar, Prefabrik
Ekipmanları
Sistemler, Yol Toprak Sıkıştırma Ekipmanları
Altyapı, İnşaat Teknolojiler, Makine- Malzeme
Fiberoptik Test, Ultrasonik Elektromanyetik Ölçüm, Boru, Pompa, Bentonit, Yatay Sondaj
Fuarı
Makine Üreticileri, Yeraltı Radar Görüntüleme
Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal Makine ve Ağaç İşleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya İmal Makine ve Tezgahları, Presler, Toz
Tezgahları, Kesici Takımlar, El Aletleri
Emme Üniteleri, Kesici Takımlar, Elektrikli Mekanik El Aletleri, Ağaç Kesme Makineleri
Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya
Mobilya Tekerlekleri, Ray Sürgü Sistemleri, Menteşe, Kulp ve Kapı Kolları, Mdf, Yonga
Aksesuarları, Oturma Grubu ve Yatak Üretim
Levha, Kereste, Ahşap Profiller, Kapı Yüzeyleri, Kimyasallar, Kenar Bantları
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları,
Yurt Dışı Eğitim
Konsolosluklar, Vakıflar
Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev
Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev Elektroniği
Elektroniği ve Aksesuarları
Baraj Otomasyonu ve Yapımında kullanılan
Baraj Otomasyonu ve Yapımında Kullanılan Malzemeler
Malzemeler
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları,
Yurt Dışı Eğitim
Konsolosluklar, Vakıflar

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Ankara

www.yapifuari.com.tr

İhtisas Fuarı

Kocaeli

www.arkgrup.com

İhtisas Fuarı

Kocaeli

www.arkgrup.com

İstanbul

www.tuyap.com.tr

İstanbul

www.tuyap.com.tr

Ankara

www.ieft.net

İhtisas Fuarı

Adana

www.tuyap.com.tr

İhtisas Fuarı

Antalya

www.demosfuar.com.tr

Uluslararası
İhtisas Fuarı
Uluslararası
İhtisas Fuarı

22/10/2016

26/10/2016

22/10/2016

26/10/2016

24/10/2016

24/10/2016

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

25/10/2016

30/10/2016

Adana 10.Mobilya - Dekorasyon Fuarı 2016

25/10/2016

30/10/2016

ICOLD Büyük Barajlar Fuar ve Kongresi

26/10/2016

26/10/2016

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

İhtisas Fuarı

İzmir

26/10/2016

29/10/2016

Hometex 2016 Ev Tekstili Dekorasyon Fuarı

Ev Tekstili ve Dekorasyonu

Ev Tekstili ve Dekoratif Tüm Ürünler

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.itf-exhibitions.com

26/10/2016

29/10/2016

Home& Floor Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı

Halı, Zemin Kaplamaları ve Makineleri

Halı, Kilim,, Paspas, Yer Döşemesi, Zemin Kaplamaları ve Makineleri

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.itf-exhibitions.com

26/10/2016

29/10/2016

Anamur Agrodays- 3.Anamur Tarım ve
Gıda Fuarı

Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Seracılık

Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Gıda Makineleri, Seracılık, Hayvancılık Sulama

İhtisas Fuarı

Mersin

www.anamurtarimfuari.
com

26/10/2016

30/10/2016

YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı

Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler

Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler

İhtisas Fuarı

Antalya

www.anfas.com.tr

27/10/2016

30/10/2016

9.KIDS Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun Ve Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Sektöründeki
Oyun Ekipmanları Fuarı
Her Şey

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.spielwarenmesse.
com.tr

27/10/2016

30/10/2016

1.Karaman Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

İhtisas Fuarı

Karaman

www.artfuar.com

27/10/2016

30/10/2016

Adıyaman İnşaat -Yapı Fuarı

27/10/2016

30/10/2016

7.Van İnşaat, Yapı ve Makineleri Fuarı

28/10/2016

28/10/2016

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

28/10/2016

30/10/2016

Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve
Ekipmanları

28/10/2016

06/11/2016

29/10/2016

30/10/2016

Tarım Makineleri, Hayvancılık, Gıda, Gıda İşleme
İnşaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik,
Nalburiye, Hırdavat, Tesisat,
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri, Yapı Elemanları,,
İnşaat ve İş Makineleri ve Ekipmanlar

Tüm Oyun Ve Oyuncak Çeşitleri, Eğitim Araçları, Eğlence Araçları, Çucuk Gereçleri, Spor
Oyun Alanları, Araçları Ve Lisans Firmaları.
Tarım Makineleri, Hayvancılık, Ambalaj, Tohum, Seracılık, Yumurta, Sulama Sistemleri,
Veterinerlik, Gıda ve İşleme Teknolojileri
Yapı Malzemeleri,, Mutfak Sistemleri, Seramik, Mermer, Prefabrik, Cam, İş Makineleri,
Elektrik, Güvenlik Ekipmanları, Hırdavat, Dekorasyon

İhtisas Fuarı

www.ieft.net

İhtisas Fuarı

Adıyaman

İnşaatve İnşaat Malzemeleri, Yapı Elemanları,, İnşaat ve İş Makineleri, Dekorasyon,

İhtisas Fuarı

Van

www.medyatrend.com.tr

Yurtdışı Eğitim

Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları,
Konsolosluklar, Vakıflar

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.ieft.net

Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları

Diş Hekimliği, Diş Teknisyenliği Malzeme ve Ekipmanları

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.vyg.com.tr

7.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı

Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar

Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar

İhtisas Fuarı

Antalya

www.napgrup.com

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

Yurtdışı Eğitim

Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları,
Konsolosluklar, Vakıflar

İhtisas Fuarı

İstanbul

www.ieft.net

www.vanfuar.com

www.cerkezkoytso.org.tr
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BULMACA
Boynun
arkası

Dolaylı
anlatım

Önder, lider

Kalbin
üzerini saran
zar

Negatif,
nakıs

Sarımsı açık
kahverengi

Tek erklik
rejimi ile
ilgili

Çok taneli
bir meyve

Pres

Dikili taş

Belgegeçer

Doğru olan

Para ile ilgili
bir kuruluş

5

Adıyaman' ın
ilçesi
Şalvarı bele
bağlama ipi

Işık, ziya

16

Birleşik
Krallık' ın
İnternet kodu

Çok
olmayan, az
sayıda

Ek olarak

Emtia

Tali

Giysi

Bir sahne
sanatı

Koyu esmer

1

Hayvanları
vurma işi
Güzel sesli
kuş

14

Sahne için
yazılmış
oyun

Geçilmesi
güç yeri
geçme

Asteğmen
ve üstü

6

Petrolü
arıtma işi

İki dağ araBüyük erkek sındaki sırt
kardeş, aka
Başkent

Müzikte 8
sesli dizi

Ad, unvan,
etiket

4

Tekirdağ' ın
ilçesi

Doğruluktan
ayrılmayan

Lorentiyum'
un simgesi

Otlak

18

Bir otomobil
yarışı

Dış (Futbol
terimi)

Üç ayaklı
demir destek

Saygınlık
Fotoğraftaki
köprünün
yeni ismi

9

Er, onbaşı
ve çavuşlar

Acıklı

Halk dilinde
'işte'

10

Çağrı, tellal
ile duyurma
Tokat' ın
ilçesi

Toplumdaki
töre ve
davranışlar,
gelenek
Eski dilde su

Boğa güreşi
yapılan alan

Gözde,
favori

Saydam
resim

Yapay ses

Nezretme

8

Demiryolu
taşıtı

Taşıtın ışık
düzeneği

Yerinde
davranma

Tepke

İçinde
bulunanlar,
muhteva

Yıkım, bela

Yunanistan'
ın başkenti

Naz, işve

Utanma
duygusu

Apaçık

11

Deri bıçağı

17

Rumeli' de
bir seslenme
sözü

Eski bir
uygarlık

Çocuğu
ateşe karşı
uyaran söz

Duyma yetisi

Halk dilinde
tohum

Ulaşım,
muvasala

Ağızda oluşan

Sinir hücresi

Koordinat

pamukçuk

15

13

Eski dilde
belirti

Güçlendirme

Yapıda girişteki boşluk

Bir
peygamber

Abdest
alırken ıslak
eli başa
sürme

12

tasması

Çoban köpeği

Soğuk
yenen bir
yemek

Çölden esen
yel

Kişinin
geçmişte
yaşamış olan
büyükleri

Mesafe

7

3

Bilgisayarda
bir oyun türü

Bir tür taşıt
sigortası

Eşlere göre
birbirlerinin
erkek
kardeşi

Beyaz
İç Anadolu'
da bir il

Tenor ve bas
arasındaki
erkek sesi

Üzüm veren
bir bitki

2
Onay,
onaylama

ANAHTAR
KELİME

Temmuz
Ağustos
Eylül

1

2

3

2016

4

5

Dört dizeli
bir halk şiiri

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

www.cerkezkoytso.org.tr

“

“aklınızda bulunsun

Hayatımızın
yaşam kalitesini artıran
köşe

0850 450 41 00
0533 592 94 77
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