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Başyazı

Sizi Seviyoruz...
Sizi seviyoruz…
Trakya’nın bir evladı olarak
memleketimizi seviyoruz…
İnsanımızı seviyoruz…
Sorumluluk bölgemizdeki her bir
üyemizin, her bir esnafımızın, her bir
sanayici ve iş adamımızın; tüccarımızın
gönlümüzdeki yeri aynı dün gibi
sımsıcak…
Çünkü biz inanmışız…
Çünkü biz işimizi seviyoruz…
Yunus Emre’nin gezdiği bu topraklarda
gönüller almaya gelmişiz…
O koca şairin dediği gibi “bizim işimiz
davi (dava) değil, bizim işimiz sevgidir”
Bu makamların her birisi insana hizmet
içindir… Öyle dememiş mi atalarımız:
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!”
Biz de bu ruhla, bu aşkla bu özgüvenle
sizlerin hizmetine talip olduk…
Dün neyse bugün de aynı samimiyetle
verdiğiniz candan destek için sonsuz
teşekkür ederiz…
Siz bize güvendiniz… Biz size layık
olabilmek için gerçekten çok ama çok
çalıştık…
Birlikte başardık… Verdiğimiz
sözlerimizi birlikte birer birer yerine
getirdik…
Ve iyi niyetlerle başlayan… Ancak o
zamanın imkânlarıyla kendi çapında
üyelerinin hizmetine yetişmeye çalışan
ÇTSO’yu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray
ilçelerimizin gururu haline getirdik.
Çok şükür artık sizler ve bizler, bütün
üyelerimiz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası üyesi olmanın ayrıcalığını her
yerde yaşıyoruz...
ÇTSO, Almanya’dan Fildişi Sahili'ne,
Rusya’dan Çin’e; Bulgaristan’dan
Somali’ye dünyanın dört bir yanında
biliniyor, tanınıyor ve saygıyla
karşılanıyor…
Ve şimdi Odamız, KOBİ’lerimizin gelişen
teknolojiye eş değişim ve dönüşümüne
öncülük ediyor…

Bu anlamda şükürler olsun yine bir
ilke imza attık... KOBİ’lerde verimlilik
projemiz Ankara’da yapılan sunumda
Türkiye genelinde birinci proje ve örnek
proje seçildi. Bu bir ilkti ve bunu sizlerle
beraber başardık. Bu projede, Trakya
Kalkınma Ajansımız, Tekirdağ Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültemiz bizimle işbirliği
içinde oldu. Bu başarılı işbirliğinden
tam 12 firmamız 9 ay boyunca ücretsiz
verimlilik danışmanlığı hizmeti aldılar…

Süleyman Kozuva

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Kendileri “dünyaya bakışımız değişti”
diye memnuniyetlerini ifade ettiler.
Kapasitelerini verimli kullanmanın farkını
gördüklerini söylediler.
Bir ilki birlikte başardık… İnşallah
önümüzdeki dönemlerde daha da
genişleyerek devam edecek.
Çünkü biz sizi seviyoruz… Gerçekten
seviyoruz...
Sanayinin gözbebeği Çerkezköy’ü
seviyoruz… Trakya’nın yükselen değeri
Kapaklı’yı seviyoruz… Trakya tarihinin
ayrılmaz bir parçası Saray’ı seviyoruz…
Tekirdağ’ı seviyoruz… Ülkemizi
seviyoruz… Bu sevgi ve muhabbetle
Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bu
mübarek günlerin ülkemize ve insanlığa
barış ve huzur getirmesini diliyorum…
Saygılarımla…
www.cerkezkoytso.org.tr
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Meclis
Başkanından

Merhaba ...
Değerli Üyelerimiz,
Üç seneden beri bu köşede Taha Ülker ağabeyimiz yazıyordu. Meclis Başkanımız olarak kendisinin fikirlerinden düşüncelerinden çok faydalandık. Başarıyla temsil ettiği bu görevine kendi arzusuyla veda edince, meclisimiz sağ
olsun Meclis Başkanlığı görevini bize verdi.
Kendisine bundan sonraki hayatında huzur ve mutluluklar diliyorum.
Bu görevi bize layık gören Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine de
çok teşekkür ederim.
Makam ve mevkilerin hizmet ve görev yeri olduğunu bilen biriyim.

H. Mehmet ERDOĞAN
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkanı

Bu bir bayrak yarışı ise bayrağı devraldığım günden beri bu sorumluluk duygusuyla hareket etmekteyim.
Meclisimizin başarılı faaliyetlerini aynı kararlılık içinde yürütmesi için gayret edeceğim. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, zaten geçen üç yıl
içinde çok önemli projelere imza attı. Odamız nerden nereye geldi. Yönetim
Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva’nın lider kişiliği, genç ve dinamik bir
Yönetim Kurulumuzun oluşu bir şanstı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
parmakla gösterilir bir Oda haline geldi.
Üyelerimizin sorunlarına çözüm üretme konusunda alınan mesafe herkesin
takdirini kazandı. Verilen eğitimler çok beğenildi. Kabul gördü.
Üyelerimizin memnuniyeti elbette ki bizleri de memnun ediyor.
Bu heyecan ve gayret ve de uyum var olduğu sürece yeni yeni başarılara
imza atılacaktır elbette.
Bu düşüncelerle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.Ülkemize ve insanlığa
barış ve huzur getirmesini diliyorum.
Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacak hiçbir sıkıntımızın
olmadığını düşünüyorum.
Saygılarımla.

SÜLEYMAN KOZUVA

İSMAİL AKIN

MUSTAFA SEÇKİN

MURAT SEYMEN

METİN TAŞDELEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayman Üye

MESUT GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

SİNAN SİFİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı
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MECLİS ÜYELERİMİZ
ASIM YAVUZARSLAN
Meclis Başkanı Yardımcısı

Meclis Başkanı Yardımcısı
TOBB Delegesi

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

BROSS TEKSTİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKTAŞ ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHH. ve EMLAKÇILIK

SÜLEYMAN KOZUVA

MUSTAFA SEÇKİN

Meclis Başkanı

İSMAİL AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

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

ŞENER ARU

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

DERBY BANT
SAN. VE TİC. A.Ş.

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

ARU SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

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

REŞAT ÜNLÜ

MEHMET ÇETİN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

MEHMET DANYELİ

ÜNLÜ EMLAK

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

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

KADİR UZ

RASİM BİLGEN

Meclis Üyesi
TOBB Delegesi

TAHA RESTAURANT
İŞLETMECİLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.

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

2017

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

YASİN DURAK

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

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

MEHMET SAİT ERDEM

Mustafa Gürdal ADAL

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

EMRE TEKSTİL KİMYA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOBB Delegesi

Temmuz
Ağustos
Eylül

AKTAŞ GÜLER

H.MEHMET ERDOĞAN

Meclis Üyesi

MESLEK KOMİTELERİMİZ
1. MESLEK KOMİTESİ

3. MESLEK KOMİTESİ
ERHAN DENİZ (Başkan)
ERİNÇ ŞENER (Başkan Yrd.)
REDVİ ÇALIŞKAN

2. MESLEK KOMİTESİ

MEHMET SAİT ERDEM (Başkan)

ASIM YAVUZARSLAN (Başkan)

SATILMIŞ ARICI (Başkan Yrd.)

SAİM BUYRUK (Başkan Yrd.)

DİLAVER BURAK

MUSTAFA GÜRDAL ADAL

CANİP ETÇİOGLU

YAŞAR ÇALIŞKAN

SERVET ERDOGAN

İSMAİL AKIN

Ali DÖNMEZ (Başkan Yrd.)

BÜLENT BİLECEN

Kadir UZ
Rasim BİLGEN

4. MESLEK KOMİTESİ

5. MESLEK KOMİTESİ

SEYFETTİN BELEK (Başkan)

EVREN KAHRAMAN (Başkan)

ŞAKİR ÖZER (Başkan Yrd.)

LEVENT ÖZKAN (Başkan Yrd.)

SÜLEYMAN KOZUVA

TALİP SİVRİ

MEHMET DANYELİ

GÜRKAN KESİM

METİN TAŞDELEN

GÖKSEL BOZDAĞ

ÖZCAN DOĞU KAYA (Başkan)

BİROL SAYGIN

MEHMET ALTINEL

ALİ MEMİŞ (Başkan Yrd.)

HAYRETTİN ATAY

VAHİT ÖZCAN

7. MESLEK KOMİTESİ

AHMET AVCI
AYGÜN SERİN
MESUT GÖRGÜN

Ayhan ARSLAN

10. MESLEK KOMİTESİ
RAHMİ YILMAZ (Başkan)
AYBEN ERDOĞAN (Başkan Yrd.)

İLYAS YAHŞİ
EYÜP ESEN

6. MESLEK KOMİTESİ
Reşat ÜNLÜ (Başkan)

ATİLLA GÖNÜL

MURAT SEYMEN
HACI MEHMET ERDOĞAN
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MUSTAFA SEÇKİN

8. MESLEK KOMİTESİ

9. MESLEK KOMİTESİ

SEBAHATTİN ÖNAL (Başkan)

MEHMET ÇETİN (Başkan)

MURAT BAKIRAL (Başkan Yrd.)

RAMAZAN ARALA (Başkan Yrd.)

COŞKUN CERAN

AKTAŞ GÜLER

TAHA ÜLKER

İSMAİL TOMBUŞ

YASİN DURAK

HAKKI ESEN

ŞENER ARU
MUSTAFA ÜSTÜN

SİNAN SİFİL
YUSUF UYANIK

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
DİSİPLİN
KURULU

HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU

KADIN GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ

BÜLENT ERES (Başkan)

TALİP SİVRİ (Başkan)

SERHAN MUŞTU

RASiM BiLGEN

AHMET ÇETİN

M. SAİT ERDEM (Başkan Yrd.)

GÜLÇİN UYGUN

GÖKSEL BOZDAĞ

TURHAN BAHTİYAR

MEHMET ÇETİN

VAHDETTİN ER
NİL KILINÇ ÜLGEN
MURAT NARÇIN

www.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası

artık bir

marka

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, göreve
geldikleri günden itibaren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası için yaptıkları
çalışmaları ve bugün gelinen noktayı anlattı.

Seçimlerden önce söz verdik…

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva, göreve
geldikleri günden itibaren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası için
yaptıkları çalışmaları ve bugün gelinen noktayı anlattı.
Kozuva’nın konuşmalarından satırbaşları şöyle:
Seçimlerden önce söz verdik…

Ne dedik… Şeffaf oda ve kaliteli hizmet…
Hizmet binamızı bu vizyona göre tadilat yaptırıp yeniledik…
Modernizasyonu sağladık…
Üyelerimize verilecek hizmetin girişte ve tek katta olmasını amaçladık…
“Açık Ofis” ve “tek hizmet kapısı” sözümüzü tuttuk

HABER
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Çerkezköy TSO

Artık Bir Marka

Yaklaşık 45 günde bu tadilat sürecini
tamamladık…
Bu tadilat ile birlikte modernleştirdiğimiz Oda binasında yepyeni alanlar da
açtık…
Oda personel hizmet alanları oluşturduk…
Meclis salonumuzu yeniden dizayn
ettik.
Bu modernlikte ve donanımda Meclis
Odası bölgemizde halen ilk ve tektir…
Her meclis üyemizin söz alıp konuşabileceği mikrofon sistemi getirdik…
Her meclis üyemizin faaliyetlerimizi
ekranından takip edebileceği otomatik
açılır kapanır bilgisayar sistemiyle donattık…
Kurumsallığın gereği olan “hizmet birimleri katı” oluşturduk…
Yine Meslek Komitelerimizin daha aktif
çalışabilmeleri için özel toplantı salonları düzenledik.
Bu salonlardan siz değerli üyelerimiz
de yararlanıyorsunuz. Çalışanlarınıza,
misafirlerinize dönük ücretsiz toplantı,
eğitim, seminer yapabiliyorsunuz.
Başkanlık katında yapılan değişikliklerle “Başkan”, “Başkan Yardımcısı” ve
“Yönetim Kurulu” toplantı odaları açtık…
Gelen misafirlerimizin, protokolümüzün, mülki ve idari amirlerimizin; siyasilerimizin, kendilerine verilen önemi
hissetmelerini amaçladık…
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
üyelerimize, personelimize, halkımıza
dönük eğitim, seminer, konferans hizmetleri başlattık…
Bu eğitimlere… Her biri sahasında uzman ve tanınmış akademisyenleri ve
marka isimleri davet ettik…

Bu eğitimlere katılmak için çevre il ve
ilçelerden gelen misafirlerimiz oldu…
Her yıl periyodik olarak ve ücretsiz
gerçekleştirilen eğitim kurs ve seminer hizmetlerimiz, her geçen gün daha
benimsendi ve kabul gördü…
2014 yılında toplamda 200’lerde olan
kursiyer ve dinleyici sayımız 2016 yılında 1400’lere çıkmıştır…
Yapılan eğitimlerden ücret almıyor…
Katılımcılara sertifika veriliyor.
Bir algı vardı yıllar öncesinde… “Ticaret Odası ne yapıyor?” sorusu…
Şimdi üyelerimiz kendisine lazım olan
tüm belgelerini aynı gün ve saat içinde
alıp gidebiliyor…
Hiçbir yere gitmesine gerek kalmadan
bütün işlemlerini Oda içerisinde gerçekleştirebiliyor.
Ve şimdi…
Online faaliyet belgesi de alınabiliyor
artık...
Üyelerimiz internetten faaliyet belgesi
çıkartabiliyorlar.
İnternete girerek “Sicil Kayıt Suretini”
çıkartabiliyorlar… “Online ödeme” yapabiliyorlar… Makbuzlarının çıkışını
alabiliyorlar…
Konuyla ilgili Odamızdan geniş bilgi

Süleyman Kozuva

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Modern bir
konferans
salonu açarak
Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Odası
üyelerimize,
personelimize,
halkımıza dönük
eğitim, seminer,
konferans
hizmetleri
başlattık…

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

alabiliyorsunuz…
Artık değerli üyelerimizin oda içinde
oradan oraya dolaşmasına… Evrak
alıp tekrar vergi dairesine gitmesine... Evrak sebebiyle ikinci üçüncü
kurumlara gitmesine gerek kalmadı…
Bütün bu kurumsal çalışmayı üyelerimizin ayağına getirdik…
Ve saygıdeğer üyelerimiz artık bankoda ve ayakta beklemek yerine
masalarımızda çayını kahvesini içerek… Misafirimiz olarak hizmetlerini
alıyorlar…
Üyelerimiz ile yönetim ve personel
arasındaki görünmez engeller artık
yok…
Bir aile ortamı var…
Çünkü bu Oda sizin için var… Sizler
için var…
Üyelerimize daha kaliteli hizmet
verebilmek adına 2014 yılında beş
yıldızlı ODA yani “ Akredite Oda “
olduk.
Sizleri yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar edebilmek için ‘Sosyal
Medya’ kullanımına başladık…

Üyelerimizin küresel ekonomide rol
alması ve dünyaya açılması için çalışmalarımız devam ediyor…
Geçtiğimiz sene başında Almanya’nın Ulm Ticaret ve Sanayi Odası
ile anlaşma yapmıştık…
Bölgemizdeki oda ve borsalarımızın
katıldığı Global Connect fuarını Oda
olarak organize etmiştik…
Geçtiğimiz ayda da Bulgaristan’ın
Haskova Ticaret ve Sanayi Odası ile
“kardeş oda” anlaşması yaptık.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi
Odası ile kardeş oda anlaşması yaptık
Bütün bu anlaşmalarla birlikte üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı iş görüşmeleri yapması amacıyla fuarlar
ve iş gezileri tertip ettik.
Arzu eden üyelerimiz Afrika’dan Etiyopya İş Heyeti, Fildişi Sahili iş heyeti, Somalili iş heyetleriyle…
Balkanlar’dan Hırvatistan, Bosna
Hersek ve Kosova’da iş heyetleriyle…
Avrupa’dan Almanya, Fransa iş heyetleriyle… İkili görüşmeler yaptı-

lar…
Anlaşma ve iş bağlantıları yapan firmalarımız oldu…
Ve geliştirdiğimiz projeler kapsamında bölgemizdeki KOBİ’lerimizin
kendini tanıtabilmesi için Trakya’da
KOBİ PAZARI ismiyle ilk defa endüstriyel bir fuar açarak Trakya İş
dünyasını bir araya getirdik.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
artık bir markadır…
Akreditasyon gereği TOBB tarafından üç yılda bir denetleniyoruz.
2014’te denetlendik… Şimdi 2017’de
yeniden denetlendik.
İSO 9001-2008 Kalite belgemize yılda bir gözetim değerlendirmesi yapılıyor.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
gerçekten şeffaf bir oda olup her
üyemiz gelip her konuda bilgi alabilir…
Bugünlere gelmemizde bütün Yönetim Kurulu Başkanlarımız, Meclis
Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, bugüne
kadar odamızda görev yapmış tüm

personelimizin amacı odamızı daha
iyi noktalara taşıyabilmek ve sizlere
daha güzel hizmet verebilmek olmuştur.

Bizler siz varsanız varız…
Sizler için varız…
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“

Akreditasyon
gereği TOBB
tarafından
üç yılda bir
denetleniyoruz

“
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Yönetim Kurulu
Başkanı Odası

ESKİ

Meclis Odamız

ESKİ

Yönetim Kurulu
Odamız
Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

ESKİ
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Yönetim Kurulu

YENİ Başkanı Odası

YENİ

YENİ

Meclis Odamız

Yönetim Kurulu
Odamız
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UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail Akın, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz” dedi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Türkiye kanadı olan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
Memur Sendikaları Konfederasyonu,
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu,
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin "15 Temmuz’u
asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gücümüz Milli İrade, Hedef Büyük
Türkiye” adlı 81 ilde aynı anda okunan
basın açıklamasını Çerkezköy’de de
okundu.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Basın açıklamasını Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın okurken,
Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Ali Bozdağ, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı ve Türkİş Tekirdağ İl Temsilcisi Murat Koçak

ve Memur-Sen’i temsilen İsa Çetin de
hazır bulundu.
Akın, bu masada oturan demokrasi
sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak
açıklamanın 81 ilde aynı anda yapıldığını belirterek, “15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca,
farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz
ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u
unutmayacağız, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat
olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak
saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden
bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı Terör
Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti
tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve
Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı;
Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa
kalkamayacak duruma düşürmekti”

HABER
ifadelerine yer verildi.

"15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır"
15 Temmuz’da Türkiye’nin en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla
verdiğinin ifade edildiği açıklamanın
devamında ise, “Allah’a şükürler olsun
milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu
belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz
demokrasimize ve özgürlüğümüze
kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı
da, ilk andan itibaren, devletimizin
ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı
duruşuyla bir destan yazdık. Haince
planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz
darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti
devletini Milletin iradesi dışında hiçbir
güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek
olacak bir tavırdır. Elbette bunun için
büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede,
250 vatandaşımız şehit oldu.
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2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz
onları daima minnetle ve rahmetle
anacaktır. Dünyada çok az millet bu
bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile
mücadele her alanda etkin ve kararlı
şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli,
milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır”
denildi.

"Büyük hedeflerimiz var"
Basın açıklamasının devamın ise, “En
az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında
ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz
etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini
de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem
ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden
bir yıl geçmeden ekonomide yüzde
5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam

www.cerkezkoytso.org.tr
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rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında
tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni
istihdam sağladık. İhracatımızı rekor
düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı
yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.
Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye
dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. Emin olun bizim son
bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir
coğrafyada, en zor koşullar altında hiç
kimsenin yapamayacağını yaptık.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir
atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi
koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini
daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşı-

malıyız. Bütün bunlar için ortak akılla
ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında
bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak
vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik
devletlerin de desteklerini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa
edebiliriz. Üzerine basarak bir kez
daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla
unutmayacağız, unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize
ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade,
hedefimiz büyük Türkiye" ifadelerine
yer verildi.

HABER
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KOZUVA: 15 TEMMUZ BİR
KAHRAMANLIK DESTANIDIR
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla
düzenlenen programda konuşan Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Başkanı
Süleyman Kozuva ise konuşmasına
protokolü ve Çerkezköy halkını selamlayarak başladı.
15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde can veren aziz şehitlerimize
Allah’tan rahmet dileyen ve kahraman gazilerimizi minnetle yad eden
Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva “15
Temmuz kalkışması yakın tarihimizin
en alçak, en çirkin, en hain darbe girişimidir. Ama bu alçaklığa karşı, darbecilerin tankına, uçağına, helikopterine
göğsünü siper eden halkımızın kazandığı demokrasi zaferi de tüm dünyayı
hayran bırakan, bir kahramanlık destanıdır.” dedi.

“DEMOKRASİ BAYRAĞINI
DALGALANDIRMIŞTIR”

15 Temmuz’un bir milletin devletine,
demokrasisine, seçilmiş hükümetine
ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığı,
onun yanında yer aldığı tarihi bir gün
olduğunu ifade eden Kozuva, “Biz de
bu tarihi günde bağlı bulunduğumuz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
gibi saygıdeğer başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük bir kararlılıkla
açıkladığı gibi Çerkezköy TSO olarak
aynı şekilde daha ilk andan itibaren
darbeyi kabul etmediğimizi, demokrasiden ve seçilmiş hükümetimizden
yana olduğumuzu büyük kararlılıkla
ilan ettik. Bu kahraman millet darbecileri derdest edip demokrasi bayrağını
dalgalandırmıştır. Günlerce al bayrağın
www.cerkezkoytso.org.tr
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Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

gölgesinde nöbet tutmuştur. Bu sene
de yine sayın Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde 15 Temmuz gün ve gecesi yad edilmektedir. Bu gece 81 ilde, bir
günlük demokrasi nöbeti tutulmakta,
mevlitler okunmakta, okunan hatimlerin duası yapılmaktadır. Milletimiz
aynı ruh ve heyecan içerisinde Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında
kenetlendiğini tüm dünyaya göstermektedir.” dedi.

de azizi halkımızla, kahraman asker ve
polisimizle, siyasilerimizle, kurum ve
kuruluş temsilcilerimizle, basınımızın
değerli temsilcileriyle bir aradayız. Bu
meydandan siz değerli yöneticilerimiz
ve aziz halkımızın huzurunda şahsım
ve yönetim kurulumuz adına açıkça
ve kararlılıkla tekrar ilan ediyoruz. Bu
alçak darbe girişimini ve bu alçaklara
karşı milletimizin gösterdiği kahramanlık destanını unutmadık, unutturmayacağız.” diye konuştu.

“KAHRAMANLIK
DESTANINI
UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ”

ÖĞE’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Çerkezköy TSO olarak iş dünyasını
temsilen demokrasi zaferinin birinci
yıldönümünde meydanda olduklarını vurgulayan Kozuva “Biz de Çerkezköy, Saray ve Kapaklı’da faaliyet
gösteren üyelerimiz adına, Çerkezköy
TSO olarak iş dünyamızı temsilen demokrasi zaferinin birinci yıldönümün-

Bu alçak girişimin ülkemize yaptığı
ekonomik tahribatın yaralarını sarmak için üretim, istihdam ve istikrarın
sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletin emrinde ve yanında
olmaya devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Çerkezköy
TSO Başkanı Süleyman Kozuva, AK
Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah
Öğe’ye ayrıca teşekkür etti. Kozuva “Burada bu vesileyle geçen sene

HABER

15 Temmuz gecesi meydanlara çıkıp
sonraki 27 gün boyunca da bizimle birlikte Çerkezköy halkıyla birlikte
omuz omuza gece nöbeti tutan lider
kişiliğiyle nöbetteki halkımıza moral
ve güç veren Çerkezköy’ün gururu AK
Parti Çerkezköy İlçe Başkanımız sayın
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Abdullah Öğe’ye huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum. Ve bugün
dualarımız ve dileklerimiz odur ki Rabbim bu millete bir daha böyle acı yaşatmasın. Devlet ve millet düşmanlarına fırsat vermesin. 15 Temmuz şanlı
demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.”
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İşbirliği İle
Kobi’lerde
Verimlilik
Dönüşümü

“

Bilim Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığında
değerlendirilmesi
yapılan projemiz
Türkiye genelinde
birinci ve örnek
proje olarak
seçildi. Bu başarı
hepimizin…

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Proje Kapsamında
12 Kobi’nin 9 Ay Boyunca
Verimlilik Danışmanlığı Alması
Amaçlanmıştır

Proje Mali Destekçisi

T.C. BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Proje Yürütücüsü

HABER
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“

Çerkezköy TSO’da Türkiye’de örnek bir proje daha başarıyla sonuçlandı:

“İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” sonlanması vesilesiyle,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyesi Metin
Taşdelen ile projeden yararlanan on iki firma ve proje paydaşı kuruluşların
temsilcileri katıldı.”

“İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” sonlanması vesilesiyle,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı düzenlendi. 18 Ağustos
2017 Çarşamba günü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunda
düzenlenen toplantıya Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman
Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen ile söz konusu
projeden yararlanan 12 firma temsilcileri ile proje paydaşlarından NKÜ Çorlu
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Lokman Hakan Tecer, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisi Zeynep Taştan, Trakya Kalkınma

Ajansından Uzman Tuğrul Kağan Asan,
Onur Bağlantı Elemanlarından Endüstri
Mühendisi Gülşen Caner, Derby Konveyör’den Ar-Ge Müdürü Sedef Özcan,
MGT Filtre’den firma sahibi Mustafa
Töngüt, Endüstri Mühendisi Murat Türker ve Kalite Sorumlusu Elçin Burak,
Jefleks Kauçuk’tan Genel Müdür Mehmet Akyel, Sem-Ka Plastikten Makine
Mühendisi Mert Kaya ve İnsan Kaynakları Müdürü Buket Elif Aktürk, Yücekur
Makineden Teknik Müdür Kadri Tuna,
İmpala Asansör’den Firma Sahibi Erdem Fersah, Mengen Çelik’ten Finans
Müdürü Atıf Sarıgül, Kare Metal’dan
Fabrika Müdürü Kaan Siyasal, Makine
Mühendisi Emrah İpek ve Lagn-Yüzer

“

NKÜ ve
Trakya
Kalkınma
Ajansına,
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığına ve siz
Kobilerimize
çok teşekkür
ediyoruz.

“

“

İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik
Dönüşümü Projesi sonlandı
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“

Otomotivden Üretim Şefi Zeynel Taş
katıldılar.

Bu başarılı
işbirliğinden
12 firmamız
yararlandı… Ve
9 ay boyunca
ücretsiz verimlilik
danışmanlığı
hizmeti aldılar.
Dileğimiz
odur ki, yeni
dönemde yine
böyle güzel ve
verimli projelerde
buluşalım,
ülkemize artı
değer katalım…

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Süleyman Kozuva tebrik ve
teşekkür etti

Toplantıda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva
bir konuşma yaparak bu projeyi katkı
sunan herkese teşekkür etti. Kozuva
konuşmasında şunları kaydetti:
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemli hedeflerimizden biri de,
KOBİ’lerimizin gelişen teknolojiye eş değişim ve dönüşümüne öncülük etmek
ve katkı sunmaktı. Bu organizasyonlarda elbette ki, paydaşlarımız bizlere çok
önemli katkı sağladılar. Projemizin Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında da bir
değerlendirilmesi yapıldı. Ankara’da da
sunumu yapıldı. Bizim projemiz Türkiye
genelinde birinci proje ve örnek proje
olarak seçildi. Bu bir ilkti ve bunu sizlerle beraber yaptık.
Bu projede, Trakya Kalkınma Ajansımız
mali destek vererek, Tekirdağ Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz
proje ortağımız olarak, Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültemiz Proje Yüklenicimiz olarak bu projeyi
yürütmede bizimle işbirliği içinde oldular. Bu başarılı işbirliğinden 12 firmamız
yararlandı… Ve 9 ay boyunca ücretsiz
verimlilik danışmanlığı hizmeti aldılar.
Dün itibarıyla projemiz sonlanmış olup

bugün de; projemizde işbirliği yaptığımız paydaş kurumlarımızın değerli
yönetici ve temsilcileri ve bu projeden
yararlanan 12 firmamızın değerli temsilcileri, bu ortak sevinci yaşamak ve
paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz...
Dileğimiz odur ki, yeni dönemde yine
böyle güzel ve verimli projelerde buluşalım; ilçemize bölgemize ve ülkemize artı değer katalım… Bu duygularla
projeye katılan firmalarımızın başarılının devamını diliyor, bu projede bizlerle
işbirliği içinde bulunan paydaşlarımıza
yürekten teşekkür ediyorum.”

“Bizim için bir başlangıçtı”
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin
de yaptığı konuşmada “Öncelikle NKÜ
ü ve Trakya Kalkınma Ajansına, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve siz
Kobilerimize çok teşekkür ediyorum.
Bu bizim için bir başlangıçtı. Şimdiye
kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Biz
Türkiye’de bu bir ilki yaptık. Önümüzdeki dönem için de bu ilk çalışmamız
bize rehber olacaktır. Katılımızın için
tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen de
herkese hoş geldiniz diyerek “Gördüğüm kadarıyla proje sürecinin olumlu

geçtiği ifade ediliyor. İnşallah herkes
projeden verim almıştır. Bu çalışma
Türkiye’de bir örnek proje. Herkese
katkısı olduğunu düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Odamıza ve Başkanımıza
teşekkür

Daha sonra tanışma sürecinde de proje süreciyle ilgili deneyim yaşayan bazı
firma temsilcileri görüş bildirerek Odamıza ve işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ettiler. Bunlardan: İmpala Asansör’den Firma Sahibi Erdem
Fersah: “Genel olarak projeye bakış açımız öncesinde başlıyor. Biz devleti her
zaman yanımızda gördük ama destek
olarak birileri bize geldi. Bu açıdan Odamıza ve Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü kendileri de aynı
şekilde ticaretin uzmanı olarak bizim
de neye ihtiyacımız var biliyorlar. Sağ
olsunlar, Bakanlık ve Kalkınma Ajansı
ve Üniversite buraya bir güç birlikteliği
oluşturdu ve bu çok doğru bir işbirliği
oldu.
İlk duyduğumda şaşırdım, “acaba doğru mu duyuyorum?” diye inanamadım.

Süreç de çok güzel geçti. Ticaretin
içinde bir şekilde koşturuyorduk. Bir
şeyleri kazanıyor muyuz kazanamıyor
muyuz? Bunları ayrıştırabildiğimiz zaman bir şeyler doğruya vardı. Maliyetlerimizi güzel hesapladık. Verimliliğimizi
artırdık. Bu sebeple ben projeden çok
memnun kaldım. Emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum.”
Lagn-Yüzer Otomotivden Üretim Şefi
Zeynel Taş: “Biz de bu kapsamda iyi
bir başarıya ulaştık. İyi oldu bizim için.
Üniversitemizle çalışma bizim için iyi bir
süreç oldu. Bize orada kendi görmediğimiz şeyleri gösterdiler. Biz de o doğrultuda çalıştık ve iyi bir sonuç elde ettik.
Onun için Ticaret Odasına da Üniversiteye de teşekkür ediyorum”
Yücekur Makine den Teknik Müdür
Kadri Tuna: “Bu projeye biz de katıldık.
% 40 kapasitemizin boş olduğunu öğrendik ve piyasadan. Çok memnunuz.”
Kare Metal’dan Fabrika Müdürü Kaan
Siyasal: “Ben bu projenin üniversite ve
sanayi işbirliği için çok güzel örnek bir
proje olduğunu düşünüyorum. Genelde
kitaplarda yazar sözlerde geçer ama
somut örneklerini uygulamalarını gör-
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“

Proje sonrası
yapılan
toplantıda
proje süreciyle
ilgili deneyim
yaşayan bazı
firma temsilcileri
görüş bildirerek
Odamıza
ve işbirliği
yaptığımız
paydaşlarımıza
teşekkür ettiler

“
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meleri açısından tüm şirketler üniversite ile organizasyonu açısından güzel bir
deneyim olduğunu düşünüyorum”

“

Projenin mali
destekçisi Trakya
Kalkınma Ajansı
oldu. Projenin
yürütücüsü
Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası oldu.

Mengen Çelik’ten Finans Müdürü Atıf
Sarıgül: “Ticaret ve Sanayi Odasının
ve Üniversitenin, Pazar payı yüzdesi
olarak çoğunluğunu elde eden büyük
şirketlerin yetkililerinin gelip bizimle
buluşması güzeldi. Güzel bir çalışmaydı. Eksiklerimizi gördük. Bu yola yeni
başlayan çeşitli sorunlarla boğuşan firmaların sorunlarıyla başlayacak olması
güzeldi. Akademisyenlerle buluşmamız
çok güzeldi. İnşallah devamı gelir, herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.”
Onur Bağlantı Elemanlarından Endüstri
Mühendisi Gülşen Caner: “Proje gerçekten güzeldi. Üniversiteyle hocalarla
birlikte çalışmaz bizim için büyük bir
avantajdı. Eksiklerimizi gördük. Belki

çok büyük bir iyileşme yapamadık ama
en azından eksikliklerimizi biliyoruz. Ne
kadar zaman kaybettiğimizi bilme açısından da çok iyi bir proje oldu. Çok teşekkür ediyorum” dediler.

Kim hangi işbirliğinde
bulundu?
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca
yürütülen “İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” kapsamında 12
KOBİ 9 ay boyunca verimlilik danışmanlığı aldı. Projenin mali destekçisi Trakya
Kalkınma Ajansı oldu. Projenin yürütücüsü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası oldu.
Proje ortağı Tekirdağ Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü oldu, Proje yüklenicisi Namık Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültesi oldu.

“

İŞBİRLİĞİ İLE KOBİ’LERDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

HABER
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DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN
KOBİ’LERİMİZ:

JEFLEKS
PLASTİK KAUÇUK

MGT FİLTRE

DERBY KONVEYÖR

KARE
METAL FORM

MENGEN ÇELİK

İMPALA ASANSÖR

LANG-YÜZER OTOMOTİV
YAN SANAYİ

ONUR BAĞLANTI
ELEMANLARI

“

AUTOTEK CHROME

“

Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Odasınca
yürütülen
“İşbirliği ile
KOBİ’lerde
Verimlilik
Dönüşümü
Projesi”
kapsamında
12 KOBİ 9
ay boyunca
verimlilik
danışmanlığı
aldı.

PLASTİK VAKUM AMBALAJ MAKİNE VE KALIP SAN. TİC. LTD. ȘTİ.

SEM-KA PLASTİK

SMARTHOUSE EV
ALETLERİ

YÜCEKUR MAKİNE
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T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu Tekirdağ’a Geldi
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ilk yerli tünel
açma makinesinin kazı işlemlerine başlama törenine katılmak üzere
Tekirdağ’a geldi. Bakan Eroğlu’nu Çorlu Havaalanında Tekirdağ
Valisi Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılama
töreninde Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ve Meclis
Başkanımız H. Mehmet Erdoğan da hazır bulundular.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılama töreninde Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ve Meclis Başkanımız
H. Mehmet Erdoğan da hazır bulundular. Beraberindeki heyetle tören alanına
hareket eden Bakanımızı, tören alanında Vali Yardımcısı Suat Yıldız, yetkililer
ve işçiler karşıladılar.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, ilk yerli tünel açma makinesinin kazı işlemlerine başlama törenine katılmak üzere Tekirdağ’a geldi.
Bakan Eroğlu’nu Çorlu Havaalanında

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler,
E-Berk Anonim Şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen “İlk Yerli Tünel Açma
Makinesi “Anadolu”yu hizmete açmak
üzere törendeki yerlerini aldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşının ardından
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve E-Berk Tünel
Teknolojilerinin çalışmalarını anlatan bir
sinevizyon gösterimi yapıldı.

PROTOKOL
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“

Yönetim
Kurulu
Başkanımız
Süleyman
Kozuva,
protokolde,
Sayın Veysel
Eroğlu’nu
karşılarken

“

Veysel EROĞLU
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı

Törende açılış konuşmasını E-Berk
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Savaş Özüdoğru yaptı.
Ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr.
Cumali Kınacı ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş birer
konuşma gerçekleştirdiler.
Vali Mehmet Ceylan da törende yapmış olduğu konuşmada hizmete alınan

“Anadolu” Tünel Açma Makinasının ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıya
değinerek, “Yerli ve milli olan ilk tünel
açma makinamızın faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. “Anadolu” ülkemize hayırlı
olsun.” dedi.
Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu da dünyanın en iyi arıtma tesislerinin ülkemizde olduğunu vurgulayarak,
“Dünyanın en modern, en ileri teknolojileri bizde. Burada özellikle bunlara
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30

PROTOKOL

“

Eroğlu: ‘Bu proje
Allah nasip
ederse 2019'da
bitirilecek. İçme
suyu problemleri
kökünden
çözülecek,
sanayinin su
temini, atık
suların arıtılması,
Ergene'nin
kurtulması
gibi çalışmalar
tamamlanacak’
dedi.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

TBM diyorlar, yabancılar bazen böyle
fiyakalı sözler söylüyorlar. Bu bizim bildiğimiz köstebek. Onun adına bundan
böyle Anadolu Köstebeği diyeceğiz.
Şirkete dedim ki sizde bunu yapacak
teknoloji, şevk, heyecan var demiştim.
Onlarda inandılar ilk yerli tünel açma
makinesini yaptılar. Bizim sanayicimiz,
dünyadaki her teknolojiyi, her makineyi, teçhizatı yapabilir. Gösterdikleri
çaba ve harcadıkları emek için kendilerine teşekkür ediyorum. Tünel açma
makinamız hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu
ve protokol üyeleri İlk Yerli Tünel Açma
Makinesi “Anadolu” yu hizmete aldı.

Gazetecilere bilgi verdi
Prof. Dr. Eroğlu Tekirdağ'da temeli atılacak ve açılışı yapılacak 13 eserle ilgili
Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda
gazetecilere de bilgi verdi.
Hükümet olarak Trakya'ya ve Tekirdağ'a verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Bakan Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, bu kapsamda bugün 10

tesisin temelinin atılacağını ve 3 tesisin
de açılışının yapılacağını kaydetti. Temeli atılacak eserlerin toplam 56 milyon lira maliyetinin olduğuna dikkat
çekerek "Trakya'ya çok önem veriyoruz. Çünkü buralar bereketli topraklar,
insanları çalışkan.
Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğu dönemde talimat vermişti bana. Doğu Anadolu'da
DAP, Güneydoğu Anadolu'da GAP ve
Konya Ovası'nda KOP projeleri vardı.
Biz de burada TRAGEP'i başlattık. Bu,
İstanbul hariç tüm Trakya yöresinde
sürdürülüyor.
Bu proje de Allah nasip ederse 2019'da
bitirilecek. İçme suyu problemleri kökünden çözülecek, sanayinin su temini,
atık suların arıtılması, Ergene'nin kurtulması gibi çalışmalar tamamlanacak.
2019 sonuna kadar 10 milyar lira harcanacak" dedi.

"Ergene Eylem Planı
Türkiye'de İlk"
Ergene Havzası Eylem Planı'ndaki he-

deflerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, sadece bir noktayı
değil, bütün havzanın tamamını ele aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"15 eylem planını birlikte yürütüyoruz.
Ben üniversitede de ders anlatırken
havza planının böyle yapılması gerektiğinden bahsediyordum. Allah'a şükür
bunun örneğini ilk defa burada gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla burada 15
eylem planı yürütülüyor. Şu anda dere
yatakları ıslah ediliyor, yüzde 90'ı tamamlandı. Bu 15 eylem planının tamamını 2019'da bitirilecek."

“TRAGEP İçin
10 Milyar Lira Ayrıldı”
Prof. Dr. Eroğlu, Ergene Havzası'ndaki
Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Çorlu'da düzenlenen toplantıda yaptığı
konuşmada da Ergene Havzası için yapılması gerekenleri zamanla yarışarak

gerçekleştirdiklerini söyledi. Trakya
Gelişim Projesi'nin (TRAGEP), Trakya
için çok önemli olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Eroğlu, "TRAGEP, Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli ve bir de Gelibolu yarım adasını alakadar eden büyük bir
gelişim projesi, kalkınma projesi. Bunun için şu anda 10 milyar lira ayrıldı.
Baraj, gölet, sulama tesisi içme suyu
problemleri, dere ıslahları, ağaçlandırma, erozyon kontrolleri gibi aklınıza
gelen her çalışma yapılacak. Ayrıca Ergene'den tamamen kurtulacak Allah'ın
izniyle" diye konuştu.
Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında nüfusu 10
binden büyük olan yerleşim yerlerinin
atıksu ileri biyolojik arıtma tesislerinin
DSİ tarafından yapıldığını ifade ederek,
"Bu konuda en ileri sistemi çektik. Son
15 yılın teknolojisi, onu burada uyguluyoruz. Ergene'de 13 tane büyük yerleşim yerinin atık su ileri arıtma tesisinin
10 tanesi bitti. Geri kalan 3 tanesi de bu
yılsonunda bitecek" şeklinde konuştu.
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Onun adına
bundan böyle
Anadolu
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diyeceğiz. İlk
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makinesi. Bizim
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teknolojiyi,
her makineyi,
teçhizatı
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“

“ bu camianın farkıdır

Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz,

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme
toplantısına katılarak, oda / borsa genel sekreterlerine hitap etti. Toplantıya
Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel de katıldı.

Toplantıya
Genel Sekreterimiz
Hakan Gel'de
Katıldı.

sa genel sekreterlerine hitap etti. Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda
ve Borsa camiası olarak tek bir aile
olduklarını belirterek, Türkiye’nin her
kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil eden, tek meslek
örgütü olduklarını söyledi.
TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş olmalarından geldiğini vurgulayarak, “Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim,
yani bu camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme toplantısına katılarak, oda / bor-

“Büyük gücün sorumluluğu da büyük
olur” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bize ema-

HABER

net edilen bu gücün, sorumluluğun
hakkını vermek durumundayız. Bu da
bizim hem hukuki, hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizim
Kayseri’de güzel bir söz var. İşin ününe değil ununa bak derler.
Aslında işin ununu yapan sizlersiniz.
Sizler başarılı işler yaparsanız biz de
başarılı oluruz. Hepimizin gücü ve itibarı artar. Bu yüzden bize düşen görev de, sizleri en iyi şekilde görevinize
hazırlamak, sizleri en iyi bilgilerle donatmaktır” şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB
camiasının Türkiye’nin en demokratik
kurumu olduğunu, son seçimlerde oda
ve borsa başkanları düzeyinde nere-
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deyse yarı yarıya, delege bazında ise
üçte ikiye yakın değişim yaşadıklarını
söyledi. Ekim-Kasım aylarında iller ve
ilçelerdeki oda/borsalarda seçimler
olacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu
seçimlerin makam kapma yarışı değil,
camiaya ve Türkiye’ye hizmet yolunda bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda/
borsa sisteminin dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla hem de
üyelere verdikleri hizmetlerle örnek
model alınır hale geldiğini söyledi.
Toplantının açılışında konuşan TOBB
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ise
eğitime katılan genel sekreterlere eğitimin içeri ile ilgili bilgiler verdi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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Kozuva TOBB’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı

TOBB Marmara Bölge Toplantısı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurul Başkanı Süleyman
Kozuva ve Genel Sekreter Hakan Gel, Ankara’daki Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen TOBB Marmara-Trakya
Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurul Başkanı Süleyman
Kozuva ve Genel Sekreter Hakan

Gel, Ankara’daki Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen TOBB Marmara-Trakya Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurul Başkanı Süleyman
Kozuva ve Genel Sekreter Hakan
Gel, Ankara’daki Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen TOBB Marmara-Trakya Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı.
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2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Bölge Toplantıları, Marmara Bölgesi ile tamamlandı. TOBB
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak için bir araya geldiklerini vurgularken, oda
ve borsaların, üyelerine yaptıkları

hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş dünyasının
bu imkânlardan yararlanmasını istedi.
Toplantıda makro ekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep
edilenler, hayata geçen düzenlemeler
ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının değerlendirmesi
gibi konularda geniş sunumlar yapıldı.
Dünya ekonomilerin büyüme yolunda
olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
özellikle krizden bu yana ilk defa Avrupa’nın da önemli büyüme sağladığını anlattı. Bu büyüme eğilimlerinin
ticareti artırma ve yeni yatırımlar için
önemli fırsatlar doğurabileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de
sevindirici ve ümit verici olduğunu
kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların taleplerinin hükümet tarafından dikkate
alınarak hayata geçirildiğinden bahsederken, alınan bu ekonomik tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye
başladığının altını çizdi.
Toplantı çekilen toplu hatıra fotoğrafı
ile sona erdi.
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“

Toplantıya
Başkanımız
Süleyman Kozuva
da katıldı

“
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyümenin önümüzdeki diğer çeyrek dilimlerde de devam edeceğine inandıklarını söyledi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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“

Bu sayımızda Erbuz İnşaat Nakliye Emlak Gıda Tekstil San.
ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi Erol Buz ile konuştuk:

Birlik beraberlik olduğunda

başarı kaçınılmazdır

“23 yıldır buradayım. Sporla iç içe oldum, siyasette
oldum. Ama hep şunu söyledim. Birlik beraberlik
olduğu zaman liyakate göre davranıldığı zaman gerçekten çok
daha başarılı sonuçlar elde edilecektir. Ben buna inanıyorum”

Esnaf Sanatkârlar Derneği

“

Kendimize
mükemmeliz
demiyoruz ama
sosyal bir insanız

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Derneğimizi bölgede böyle bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için, iki
yıl önce kurulmasına karar verdik.
Birçok arkadaşımız ve çevremizdeki insanlara danıştıktan sonra
bu derneği kurduk. Derneğimizin
merkezi Kapaklı’da ve yakında
yeni bir yere taşınıyoruz.
Kapaklı’da esnaf ve sanatkârlar
odası yok. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi olması sebebiyle Kapaklı şehir merkezine 75 km uzaklıkta. Bu kadar mesafeyi git gel
yazık günah. Bunlar için bu çalış-

maları yaptık. Birçok mali müşavir avukat doktor arkadaş bu işin
içinde yer aldı. Birlikte çalışıyoruz.
Geçen sene 4. ayda yapılan kongrede görevi yine bize verdiler. Burada başkanlığa devam ediyoruz.
Esnaf sanatkârlarla ilgili çalışmalara devam ediyoruz.
Esnafımızın durumu çok iyi görmüyorum. Biliyorsunuz maalesef
bir 15 Temmuz olaylarını yaşadık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da
söylediği gibi at iziyle it izi birbirine karışmış oldu. Dolayısıyla şu
sancılı süreci atlatmamız lazım ki

esnaf gerçek olarak ne kazandığını ne yaptığını bir bilsin, bir önünü
görüsün. İleride rahatlama olur
diye düşünüyoruz. Şükürler olsun
devletimiz konuya hâkim…

Hedeflerimiz büyük

SATİVES olarak hedeflerimiz büyük. Ne kadar başarılı olacağımızı zaman gösterecek. Biz burada
esnaf sanatkârlarla ilgili güzel çalışmalara başladık. Milli Eğitimle
protokol yapmıştık. İş güvenliği
uzmanı arkadaşlarımız ve diğer
öğretici arkadaşlarımız görev
yaptılar. Yaklaşık 97 kişiyle iş ve
mesleki eğitim konusunda çalışmalar yaptık. Ama maalesef bürokrasiyi aşmak bazen zor oluyor.
Biz kişilerin değil kurumların kaim
olduğuna inanıyoruz ve bu bir hizmet ise bu hizmeti kişisel amaç ve
ihtiraslara hebâ etmemek gerektiğine inanıyoruz.

kurumsallık olduğuna inanıyorum.
Kısaca hem iş adamı, hem dernek
başkanı, hem insanları uzlaştırmaya çalışan… Yani biz kendimize mükemmeliz demiyoruz ama
sosyal bir insanız. Bu anlamda
iki siyesi partiden belde belediye
başkanlıkları yaptım. Dernek yönetimlerinde oldum. Ama şu an
için kendimi daha çok işime verdim.
İnşaat sektörü de sıkıntı içinde
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“

Bu parkı kendi
imkânlarımızla
çocuklarımıza
nefes olur diye
yaptık.

“

RÖPORTAJ
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Çocuklar eğlensin yeter

Kişisel olarak adımın yaşayabileceği bir tane çocuk parkı var:
“Erol Buz Çocuk Parkı” Kendi imkânlarım doğrultusunda yaptık.
Başkan da jest yapıp ismimizi
oraya verdi. 23 yıldır buradayım.
Kapaklı Sporda yöneticilik yaptım.
Siyasette oldum. Ama hep şunu
söyledim. Birlik beraberlik olduğu
zaman liyakate göre davranıldığı
zaman gerçekten çok daha başarılı sonuçlar elde edilecektir. Ben
buna inanıyorum. Bu açıdan da
ilçemizin kalkınmasıyla ilgili üzerimize düşen her görevi yerine
getirmeye çalıştım. Milli Eğitimin
önceki okullarının hemen hepsine bir hizmetimiz olmuştur. Spora
çok hizmetim olmuştur. Sağlıkta
hizmetimiz olmuştur. Arkadaşlar
geliyorlar, boyadır alçıdır şudur
budur…
Biz de elimizden geldiği kadar
severek yardım ediyoruz. Ama
bu tür ihtiyaçları siyasilerimizin
kurum ve kuruluşlarımızın kendi
imkânlarıyla ve bütçeleriyle yürütebilecek hale gelmeleri gerek.
Hayırseverlerin olması iyi bir şey
ama öte yandan doğrusunun da

Erol BUZ
Erbuz İnşaat

www.cerkezkoytso.org.tr
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Bizi parkta gören çocuklar
birlikte resim istediler; onları
kıramadık.

“

Devletimiz her ne
olursa olsun gene
var olsun ama
vergi oranlarımız
çok yüksek. Bir
araç alıyorsun
üçte ikisi vergi
olabilir mi ?
İnsanlara yazık
günah!

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Bizim sektör inşaat ve aynı zamanda nakliye. Bu anlamda piyasaları iyi görmüyorum. Kurban
Bayramından sonra bu işler düzelmezse birçok arkadaşımızın
ekonomik krizle karşı karşıya
kalması kaçınılmaz olacak. Çekler
yazılmaya başlandı. Soluğu olmayan insanların dayanacak hali
kalmadı. Bu anlamda uygulanan
politikalar da çok önemli. Örneğin
demir fiyatları çok yükseldi. Bu
konuda fırsatçılık var ve bu sürüp
gidiyor. Halen müdahale edilemedi. Ben kendim çimento satıcısıyım. Bölgenin çimento ihtiyacını
karşılamaya çalışıyoruz. İş var iki
ay vade ile veriyorsunuz şimdi üç
ay vade istiyorlar. Şimdi bu sıkıntı
sürerken devletin Bulgaristan’dan
çimento ithali konuya çözüm değil
ek bir sorun getirir.
Bizim sektör başlı başına bir problem. İnşaat hem Türkiye’nin hem
Trakya’nın bel kemiğidir. Dünyanın birçok ülkesine gittim gördüm.
Özellikle dikkatimi çekiyor. Bizdeki
kadar inşaat, hiçbir yerde görmedim. Ama birçok alanda olduğu
gibi inşaat içinde de kendi içimiz-

de dönüyoruz. Büyük oranda Türkiye içinde dönüyor para. Gönül
istiyor ki biz de yaptığımız daireleri dış yatırımcılara satalım ama
maalesef bunlar gerçekleşmiyor.
Rusya’ya domates satıyorduk o
da elimizde kaldı.

Vergi oranları çok yüksek

Devletimiz her ne olursa olsun
gene var olsun ama vergi oranlarımız çok yüksek. Bir araç alıyorsun üçte ikisi vergi olabilir mi? İnsanlara yazık günah. Her yerden
vergi alıyoruz para alıyoruz. Bu
insanlara yazık günah... Bu insanlar bizim insanımız... Vergisini ödemek için bankadan kredi çekmek
zorunda kalmak bu işin vahametini göstermeye yeter. Esnaf ve
sanatkâr için yapılandırmalar da
başladı ama nereye kadar gidecek bilemiyorum.
Devlet vergileri toplayamıyor.
Çünkü ödeyen olmuyor. En zoru
da dürüst esnafın işi... Dürüst olmayan adam zaten her şeyi göze
almış. Burada kapatıp şurada açıyor. Başkasının üstüne açıyor…

RÖPORTAJ

İşçi Esnaf farkı kalkmalı

Bir de insanlar çalışmak istemiyor.
Doğru düzgün çalışacak eleman
bulamıyorsunuz. İŞKUR’a başvurdum sadece iki kişi aradı. Oysa en
az 20 kişinin araması lazımdı. Arayan yok. İşsizlik maaşını vermişsin
her türlü rahatlığı vermişsin tamam ama biz AB standartlarında
değiliz. Öte yandan devlet çalışanlar arasında da adaleti sağlamalı.
Bir işçi 48 yaşında emekli oluyorken ben 51 yaşında olabiliyorum.
Niye? Çünkü ben BAĞKUR’luyum.
Burada işçi kadar esnafın da emeği göz önünde bulundurulmalı.
Bunların da çözümlenmesi lazım.

Ergene’de bir şube açacağız

Yakın zamanda Ergene’de bir şube
açacağız. Esnaf sanatkârlar olarak
orada yönetimdeki arkadaşlarla görüştüm. Kanun çıkartılması
gerekiyor. En son MHP’nin gurup
başkan vekiliyle görüştük. O “konuyu bana getirin” dedi. Dosya
bir ay- bir buçuk ay içerisinde şekillenecek. Belediye başkanının da
büyük desteği var. Şu anda bütün
kurumlardan listeleri aldık. Belediyenin avukatı ilgileniyor. İki ismi
olanları eleyeceğiz.
Bir imza toplayacağız zabıtalarla.
Allah razı olsun başkan sonuna
kadar destek veriyor. Alıp dosyalayacağız. Bunları önce Bakan Faruk
Özlü’ye götüreceğiz. Onun bir sözü
vardı bize. Bölgede bunu başarmak istiyoruz. Bugün ben olurum
yarın başkaları olur ama bu olmalı.

“

Devlet çalışanlar
arasında da
adaleti sağlamalı.
Bir işçi 48 yaşında
emekli oluyorken
ben 51 yaşında
olabiliyorum.
Niye? Çünkü ben
BAĞ-KUR’luyum.

“

Hiçbir sorumluluk almıyor. Devlet
bunları durdurabilmeli. Bu kanunlara bu anlamda esaslı yaptırımlar
getirilmeli.

YIL : 4 SAYI : 14

39

www.cerkezkoytso.org.tr

40

Hizmet verdiğimiz ilçelerimizi tanıtıyoruz : SARAY

Trakya

Saray

tarihinin ayrılmaz
parçası
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Hizmet verdiğimiz ilçelerimizi tanıtıyoruz : SARAY

Osmanlı’dan Önce: Saray’ın eski
bir yerleşim merkezi olduğu, Güneşkaya (Güneşli) mevkiindeki tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır.
Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarında Kalkolitik Çağ (M.Ö.
5000-3000) buluntularına rastlanmıştır. Bu mağaralarda kazı
yapılması halinde Paleolitik (Eski
Taş Devri) çağına ait buluntulara
rastlanması olasıdır.
Bu yönüyle Saray’ın Tekirdağ ilindeki en eski yerleşim bölgelerinden biri olduğu söylenebilir.
Saray’ın tarihi, Trakya tarihinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Trakya
tarihine baktığımızda, bölgede
yerleşik ilk kavim olarak Trakların
yaşadığı bilinmektedir.
Traklar, Hint – Avrupa kökenli bir
kavimdir. M.Ö. 4000 – 2000 yılları
arasında Anadolu’dan gelen Traklar taş ve maden kültürünü Trakya’ya getirmişlerdir.
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İlk dönemlerinde ilkel kabileler
topluluğu olarak görülen Traklar,
zamanla kaynaşarak güçlü topluluklar oluşturup kendi kültürlerini
meydana getirmişlerdir.
Yunanlıların Ege, Marmara ve
Karadeniz’de egemenlik kurmak
istemeleri ve kıyılara çıkmaları,
Traklarda “Yurt” kavramı
oluşmasını sağlamış
bunun sonucunda
Yunanlı kolonilerle şiddetli
çatışmalara
girmişlerdir.
M.Ö. 514513 yıllarında Pers
Kralı Dareus'un İskit
seferinden
sonra Trakya
Pers egemenliğine girmiştir.
Bu egemenlik M.Ö.
478-477'de Atina'nın Pers
www.cerkezkoytso.org.tr
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tehlikesine karşı kurduğu Attika-Delos
deniz birliğinin Persler'i Trakya'dan temizlemesine kadar devam etmiştir.
M.Ö. 342 yılında Makedonya Kralı II. Philip Trakya'yı topraklarına katarak Odryus
krallığını kendisine bağlamış, İskender'in
ölümünden sonra Trakya Lysimakhos'un
egemenliğine girmiştir. M.S. 19. da Roma
İmparatoru Tiberius'un Trakya'ya bir vali
göndermesiyle başlayan gelişmeler, M.S.
46 yılında İmparator Claudius'un Trakya'da
Roma eyaletini kurmasıyla sonuçlanmış ve
Trakya uzun yıllar Roma hâkimiyetinde kalmıştır.
Saray İlçesinin bugünkü yerleşim biriminin
Bizans döneminde kurulduğu düşünülmektedir. İlçe, Bizans döneminde küçük bir yerleşme birimiydi.
M.Ö. 525 tarihinde Pers Hükümdarlarından
Keyhüsrev’in oğlu Keykavus (Kambiz), Ordusunu Bakak Soyhan komutasında Trak-
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ya’ya göndermiştir. Bakak Soyhan, ordusu
ile Saray civarındaki Bahçeköy’e yerleşmiştir. Köy yakınında Sunolar isimli bir kasaba
inşa ettirmiştir. Rivayete göre oğlu Mirza
Demirhan için Istranca eteklerinde bir saray yaptırmıştır. İlçemizin adının da bu saraydan geldiği sanılmaktadır.
Osmanlı Dönemi: Saray, uzun süre Bizans
egemenliğinde kaldıktan sonra 1362 tarihinde, Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Osmanlılar döneminde ise Istrancaların güney eteklerini izleyerek iki başkenti yani
Edirne’yi İstanbul’a bağlayan yol üzerinde
yer almasından dolayı önem kazanmıştır.
Cengiz Han’ın soyundan gelen Kırım Hanları
18. Yüzyılda bu bölgede özellikle de Saray
dolaylarında sürgün hayat yaşamışlardır.
Saray Ayaz Paşa Camii avlusunda gömülü
olan II. Devlet Giray Han (Ö. 1725), II. Fetih
Giray Han (Ö. 1746), İslam Giray Sultan (Ö.
1742), Arslan Giray Han (Ö. 1767), III. Selim
Giray Han (Ö. 1785), IV. Devlet Giray Han (Ö.
1780) ve Şahbaz Giray Han (Ö. 1792) sürgün

Hizmet verdiğimiz ilçelerimizi tanıtıyoruz : SARAY
hayatında iken burada defnedilen Kırım Hanlarıdır.
Saray, Fatih döneminden 19. Yüzyılın sonlarına kadar Edirne Vilayeti Kırkkilise Sancağı’nın
(Kırklareli) Vize kazasına bağlı bir nahiye olarak
yönetilmiş, 1916’da Kırkkilise sancağına bağlı bir
kaza merkezi olmuştur.
Milli mücadele sırasında bütün bölge ile birlikte
Yunan işgaline uğramıştır. 1920’ de başlayan bu
işgal, Mudanya Mütarekesi ile Saray’ın 15 Ekim
1922‘de İtalyanlara teslim edilmesi sonucu 30
Ekim 1922’de sona ermiştir.
Cumhuriyet dönemi: Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk 18 Ağustos 1937’de Trakya Manevraları sırasında İlçemizi onurlandırmıştır. Ziyaretin
anısına 1981 yılında anıt yaptırılmıştır. Cumhuriyet döneminde Tekirdağ’a bağlanan Saray, bu
dönemde hem huzur ve sükûn bulmuş hem de
kalkınma hamlesiyle iç göç alan, güzel yurdumuzun müstesna bir bölgesi haline gelmiştir.
Saray’ın yerleşim merkezi olarak ilk kuruluşu
hakkında kesin bilgiler yoktur.
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Coğrafi durumu
Saray; Trakya'da İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin kesişim noktasında bir bölgedir. İlçe
merkezi düz bir araziye yerleşmiş olup eski İstanbul Kırklareli karayolu üzerindedir. Aynı zamanda Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı olan tek
ilçesidir Saray. Yüzölçümü 610 km2'dir. İlçenin
rakımı 142 metredir.
Saray'ın kuzeyinde Karadeniz ve Kırklareli'nin
Vize İlçesi, batısında Çorlu ve Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi, doğusunda İstanbul İlinin Çatalca
İlçesi, güneyinde ise Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy İlçeleri bulunur.
Saray ilçe merkezi coğrafi açıdan ilginç bir noktadır. Düz bir alan üzerine kurulmuş bulunan ilçe
topraklarının büyük bölümü Ergene Havzasında yer alır. İlçe Merkezi'nden Karadeniz'e kadar
olan kısım dağlık ve ormanlıktır. Arazi kuzeydoğuda Yıldız (Istıranca) dağlarına doğru yükselerek uzanır. İlçenin en yüksek noktası Yıldız dağları üzerinde yer alan 480 m rakımlı Karatepe’dir.
Karadeniz’de Kastro adıyla bilinen yeni adıyla
Çamlıköy 1450 m’lik sahil şeridi, ince kumsalı,
akarsu ve ormanlarıyla turizm potansiyeli olan
bir yerdir.

www.cerkezkoytso.org.tr
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Trakya 'nın

Kapaklı

'

yükselen degeri
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Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki
ilçelerimizden biridir. Kapaklı’da
faaliyet gösteren 661 üyemiz
mevcuttur.
Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o zamanki padişahı Sultan II.
Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ)
vilayeti, Saray kazası, Türbedere
(Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo
(Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç
eden atalarımız tarafından yeni
kurulan köylerden biriydi.
Halk arasında 93 Harbi ( Rumi yıl1293 ) olarak bilinen, 1877-1878
yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında, Tuna ( Balkan ) Cephesi
ve Kafkas cephesinde Osmanlı
ordusu savaşı kaybetmesi üzerine bu bölgede yaşayan yaklaşık
bir milyon Osmanlı Türkü mülteci
konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştır.
Kapaklı'nın kurucusu olanlar bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova (Büyük Tırnova) vilayeti ile
Sofya yolunun geçtiği vadideki
Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen,
Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar
köylerindeki halk bin bir güçlük-

lerle buralara kadar gelebilmişler
ve Saray, Çerkezköy (Türbedere)
merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir.
Merkezinde kaynak suyu olan bu
yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu
kuyu etrafında başlamış ve köy
adını, bu kuyudan alarak "Kapaklıpınar" köyü olmuştur. Zamanla
ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir.
1960'lı yıllardan sonra Akif Dubaz,
Bilal Yılmaz, Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri Canbaz, Halim
Danacı, Recep Güven ve
Hüseyin Dubaz Kapaklı'nın muhtarları olmuşlar ve
Kapaklı'nın idaresinde büyük
hizmetleri olmuştur.
1970
yılında Bakanlar
Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi
kurulması kararlaştırılmış, topraklarının büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim
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Kapaklı, Tekirdağ
iline bağlı ve
Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Odamızın
faaliyet sınırları
içerisindeki
ilçelerimizden
biridir.
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alanında kalan Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi 1973 yılında faaliyete geçmiş ve
fabrikalar çalışmaya başlamıştır. Fabrikalar
çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve
gerekse de Türkiye'nin her ilinden Kapaklı'ya göç başlamış ve Kapaklı'nın nüfusu artmıştır.
1986 yılında 3000 nüfusa yaklaşan Kapaklı,
dönemin muhtarı Recep Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları ile Belediye olmuştur. Kurucu Belediye Başkanı Recep Güven
1986-1989 yıllarında Belediye Başkanlığı
yapmış, daha sonra 1989-1994 yıllarında
Şemsettin Dubaz, 1994-1999 yıllarında Enver Özel, 1999-2004 yılları arasında yine
Şemsettin Dubaz Belediye Başkanlığında
Kapaklı'ya hizmet etmiştir. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen İrfan Mandalı, 2009
ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde
yine başkan seçilmiş ve görevine halen devam etmektedir. 06/12/2012 tarihinde çıkan
6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy’e
bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl, Pınarça köyleri ve Karaağaç Beldesi
Kapaklı ilçesine bağlanmıştır. 2014 yılında
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kadar belde statüsünde olan Kapaklı, aynı
yılda çıkan 6360 sayılı kanunla birlikte ilçe
olmuş ve Çerkezköy’den ayrılmıştır.
Kapaklı, 1970’lere kadar ağırlıklı olarak tarım
ve hayvancılıkla geçinen bir nüfusa sahiptir. 1973 yılından sonra Çerkezköy Organize
Sanayinde fabrikaların açılmaya başlamasıyla burada yaşayanlar da işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Yıllar geçtikçe kurulan
fabrikaların sayılarının artmasına eş olarak
Kapaklı'da çalışan insan sayısı da artış göstermiştir.
6 Aralık 2012 tarihinde beş köy ve bir belde
Kapaklı'ya bağlanarak Kapaklı'nın yeni mahalleleri oluştur. Daha önce köy statüsünde
olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca mahallelerinde yerel halkın
büyük bir çoğunluğu- ki yaklaşık 5000 kişitarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken
Kapaklı Merkez mahallelerinde ve Karaağaç
Mahallesi'nde yaşayanların büyük çoğunluğu sanayi kuruluşlarında çalışarak geçimini
sağlamaktadır.
Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, 2011 yılında Karaağaç Islah OSB olarak kuruluş çalış-
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malarına başlanmış, 6 Haziran 2012’de önce
Islah OSB olarak kurulmuş ve 7 Ekim 2013’te
ıslahtan normal organize sanayi bölgesi
olma statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında
da ismi Kapaklı OSB olarak değişmiştir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Süleyman KOZUVA
başkanlığında yönetim kurulu ile yönetilmektedir. 269.714m2 alanda 35 parsele sahip Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde 31
adet firma yer almaktadır. Günümüzde 31
parseli üretim, inşaat ve proje aşamasında,
4 parseli boş olarak %89 doluluk oranına
sahiptir.
Hem Kapaklı OSB’de hem de Çerkezköy
OSB alanındaki çeşitli büyüklükteki bu firmalarda yaklaşık 70.000 kişi çalışmaktadır.
Bölgemizde bulunan farklı ölçekteki sanayi
kuruluşlarının çoğunluğu Türkiye'nin önde
gelen sanayi kuruluşlarındandır. 2016 yılı
Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşunun 19 tanesi, ikinci 500 büyük kuruluş
listesinin 14 tanesi bölgemizde yer almaktadır. Ayrıca 2016 yılında açıklanan Türkiye'nin
büyük 1000 ihracatçı firması listesinde bölgemizden 30 firma yer almaktadır. Bu sana-
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yi kuruluşlarının büyük bir kısmı Dünya'nın
çeşitli ülkelerine ihracat yaparak hem bölge ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Kapaklı
OSB’nin yıllık ihracat hacmi 55.009.424,87 $/
YIL’dır. Her geçen gün sanayi kuruluşlarının
sayısı artmakta ve buna bağlı olarak çalışan sayısı da artış göstermektedir. Kapaklı
OSB’nin yıllık istihdam sayısı 553’tür.
Kapaklı’nın nüfusu her geçen yıl artış göstermektedir. Büyükşehir Yasası ile birlikte
Karaağaç ile eski ismi ile köylerin Kapaklı’ya bağlanması ile birlikte Kapaklı’nın 2007
sonu itibariyle 55 bin 316 olan nüfusu, 2013
yılı sonunda 85 bin 898’e 2016 yılında 97 bin
700’e, son nüfus istatistiklerine göre (2017)
105 bin 243’e ulaşmıştır.
Mevcut nüfusuyla Türkiye'deki birçok ilin
merkez nüfusundan fazla olan Kapaklı halen
her sene Türkiye'nin nüfusu en fazla artan
yerleşim yerlerinden biri olmaya devam etmektedir.
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Çerkezköy sanayi merkezi olarak
Türkiye’de önde gelen ilçelerden
ve merkezlerden biridir. Adını dünyaya duyurmuş bir marka kenttir.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının konumlandığı ilçedir. Çerkezköy’de faaliyet gösteren 2003 üyesi mevcuttur.
Çerkezköy coğrafyasında ilk kurulan köyün, Çerkezköy mü yoksa
Türbedere mi olduğu yönünde değişik görüşler bulunmaktadır.
Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde olan türbe nedeniyle, Çerkez
yerleşiminin öncesinde ve sonrasında dere yatağının olduğu bölge
“Türbedere” diye adlandırılıyordu.
Bugün Çerkezköy’de yaşayan bazı
vatandaşların elinde, Çerkez göçleri öncesi döneme ait Türbedere
kayıtlı tapuların bulunması, burada
1863 öncesine; 1847-1848 yıllarına
uzanan bir yaşamın bulunduğunu
göstermektedir.
Her ne kadar Çerkez göçü öncesi Türbedere’de bir hayat olsa da,
burada yaşayanların kaç hane olduğu, nüfusu ve kimliklerinin ne
olduğu hakkında net bir bilgiye
ulaşılmış değildir. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde, Fon Kodu HH. d
Gömlek No.su 17434 olan belgede:
“Çerkes karyesinde Türbedere’de
yapılacak olan inşaatın keşif bedeli”
ibaresi olması, Türbedere’nin öncelikli olarak bir mevki adı olduğunu

göstermektedir.
Osmanlı-Rus Savaşı sonrası bu
yerleşim yerinin yeni göçlere açılmasıyla adının, 1878 -1911 yılları
arasında Türbedere olarak geçtiği,
1888-1907 yılları arasında da Türbedere’nin statüsünün, Türbedere
yöresi, Türbedere Köyü ve Türbedere Nahiyesi olarak tanımlandığı
söylenebilir.
Geçmişten bugüne aktarılanlar ve
ortaya çıkan belgelere dayanarak
yapılan incelemelerde, Osmanlı-Rus
Savaşı’nın ardından bu coğrafyada
aslında iç içe geçmiş 3 köyün varlığından söz edilmektedir.
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Çerkezköy sanayi
merkezi olarak
Türkiye’de önde
gelen ilçelerden
ve merkezlerden
biridir.
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Birincisi: Bugünkü Çerkezköy Belediyesi ile
türbenin olduğu
Atatürk İlköğretim Okulu’nun
çevresindeki
Çerkezköy,
İkincisi:
Dere yatağı
çevresindeki
Türbedere,
Üçüncüsü:
Garnizon Komutanlığı’nın olduğu
yerdeki Yeniköy’dür.
Bu üç köyün varlığı 1911
yılında bu yerleşim yerinin nahiye ve belediyelik olmasını sağlamış,

www.cerkezkoytso.org.tr
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ilk Belediye Başkanı Molla Mehmet Efendi ve
beraberindekiler bölgenin isminin Türbedere
olarak kalıcılığının sağlanmasını isteğinde ise
Edirne Valiliği bu isteği kabul etmemiştir. Edirne Valiliği’nin ret kararından sonra bu yerleşim yerinin ismi, “Çerkezköy” olarak kalıcı hale
gelmiştir.
Çerkezköy, 26 Ekim 1912 ile (bazı kaynaklara
göre ise Kasım ayı başı) 30 Haziran 1913 tarihleri arasında Bulgar işgaline, 23 Temmuz
1920 ile 30 Ekim 1922 tarihleri arasında Yunan
işgaline uğramıştır.
Kuruluşundan beri Çorlu’ya bağlı olan Çerkezköy, 1914 yılında Kırkkilise’nin Saray Kazasına
bağlandı. 15 Ekim 1923 yılında da Saray ilçesi
ile birlikte Tekirdağ’a bağlanan Çerkezköy, 1
Nisan 1958’de ilçe yapılmış ve kaymakamlığına da Yusuf Ziya Doğan atanmıştır.
1970'lere kadar kırsal nitelikli küçük bir yerleşim yeri olan ilçe, Bakanlar Kurulu'nun 1971
yılındaki kararı ile "Kalkınmada Öncelikli Yöreler" kapsamına alınmış ve 1973 tarihindeki
karar ile Organize Sanayi Bölgesinin kurul-

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

ması sonucu başlayan hızlı sanayileşme hareketiyle birlikte büyüme ve gelişim sürecine
girmiştir. Bu gelişim büyük ölçekli, modern
teknoloji kullanan ve esas olarak dış pazara
yönelik üretim yapan özel sektör kuruluşları
ile Çerkezköy bugün Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden bir haline gelmiştir. Çerkezköy’deki başlıca sanayi kuruluşları: tekstil,
kauçuk plastik, boya – kimya, metal – makine,
gıda, ilaç-sağlık, maden, ağaç, elektronik ve
beyaz eşya, inşaat malzemeleri, kırtasiye ve
otomotiv sektöründe yoğunlaşmıştır. Bölgedeki sanayi tesislerinde 70.000’i aşkın çalışan,
Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 29.03.1973
tarih ve 7/6177 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile 1976 yılında kurulmuş, tahsis edilen arazi
4.550.215 m2 olup, 3.564.665 m² ‘lik kısmına
143 adet çeşitli büyüklüklerde parsel oluşturularak 119 sanayiciye tahsis edilmiştir. Kalan
958.560 m² ‘lik kısım, yolları ve yeşil alanları
kapsamaktadır. Bölgeye gösterilen yoğun ilgi
ve talep üzerine bölgeye sınır olan 8.000.000
m²'lik alan 15 Ekim 1990 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı onayı ile tevsii alanı olarak bölgeye ilave edilmiştir. 8.000.000 m² ‘lik bu alan
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42 ada ve 285 parsel şeklinde oluşturulmuştur. Günümüzde 323 parseli üretim, inşaat ve
proje aşamasında, 39 parseli boş olarak %90
doluluk oranına sahiptir.
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 2011 yılında kuruluş çalışmalarına başlanmış, 6 Haziran
2012’de önce Islah OSB olarak kurulmuş ve 7
Ekim 2013’te ıslahtan normal organize sanayi
bölgesi olma statüsüne kavuşmuştur. Sayın
Valimiz Mehmet Ceylan başkanlığında müşetebbis heyet, Sayın Çerkezköy Kaymakam’ı
Atilla Selami Abban başkanlığında yönetim
kurulu ile yönetilmektedir. 4.000.000m2 alanda 187 parsele sahip Veliköy Organize Sanayi
Bölgesinde 85 firma faaliyet göstermektedir.
Günümüzde 115 parseli üretim, inşaat ve proje aşamasında, 72 parseli boş olarak %61 doluluk oranına sahiptir.
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nin 2011 yılında kuruluş çalışmalarına başlanmış, 6 Haziran 2012’de önce Islah OSB olarak kurulmuş
ve 7 Ekim 2013’te ıslahtan normal organize
sanayi bölgesi olma statüsüne kavuşmuştur. Sayın Valimiz Mehmet Ceylan başkanlığında yönetim kurulu ile yönetilmektedir.
210.000m2 alanda 38 parsele sahip Yalıboyu
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Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 adet firma
yer almaktadır. Günümüzde 26 parseli üretim,
inşaat ve proje aşamasında, 12 parseli boş
olarak %68 doluluk oranına sahiptir. Yalıboyu
Organize Sanayi Bölgesi 2016 Mart ayı itibari
ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası binasında hizmet vermektedir.
Çerkezköy, Veliköy, Kapaklı ve Yalıboyu Organize Sanayi Bölgelerinde çeşitli büyüklükteki
firmalarda yaklaşık 80.000 kişi çalışmaktadır.
Bölgemizde bulunan farklı ölçekteki sanayi
kuruluşlarının çoğunluğu Türkiye'nin önde
gelen sanayi kuruluşlarındandır. 2016 yılı Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşunun
19 tanesi, ikinci 500 büyük kuruluş listesinin
14 tanesi bölgemizde yer almaktadır. Ayrıca 2016 yılında açıklanan Türkiye'nin büyük
1000 ihracatçı firması listesinde bölgemizden 30 firma yer almaktadır. Bu sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı Dünya'nın çeşitli
ülkelerine ihracat yaparak hem bölge ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük
katkı sağlamaktadırlar. Her geçen gün sanayi
kuruluşlarının sayısı artmakta ve buna bağlı
olarak çalışan sayısı da artış göstermektedir.
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“

Kutay Temizlik Firma Sahibi Yavuz Kantaroğlu ile konuştuk:

“ Temizlik profesyonel
gönüllülük ister

Temizlik hizmet sektörüne bina ofis temizlik
hizmeti vererek başladık ama bununla birlikte
müşterilerimizin istekleri ve beklentileri doğrultusunda cevap
vermeye çalıştık.

“Önce işi düzgün yapmak”
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Temizlik hizmet sektörüne bina
ofis temizlik hizmeti vererek başladık ama bununla birlikte müşterilerimizin istekleri ve beklentileri
doğrultusunda cevap vermeye
çalıştık. Bütün bu çalışmalarımızda temel kuralımız “önce işi düzgün yapmak” oldu.
Hizmetimize öyle başladık şimdi
de hep öyle devam ediyoruz. Ve
karşılıklı güven ve beklenti içerisinde hizmetimizi geliştirerek
hastaneler gibi adliye gibi blok temizlikleri gibi kurumlarda da vermeye başladık.

Bu iş profesyonel gönüllülük
istiyor
Bu hizmet sektörü profesyonel
gönüllülük istemektedir. Hizmet
talep edenleri beklemekle başarıyı yakalayamazsınız. Siz sahada
olmanız ve sürekli işinizi takip etmeniz ve talep etme noktasında
olmanız lazım. Burada da özellikle
resmi kurumların ihaleleri çok titizlik ve bilgi isteyen bir konumdadır.
En ufak hata ihaleyi kaybetmekle sonuçlanır. Öyle söylendiği gibi
ihalelerde herhangi bir ayırımcılık,
istismar, tarafgirlik vb. yoktur. Biz
altı seneden beri her sene en az

100 ihaleye gireriz. Mesela geçen
sene 140 ihaleye girmişiz. İhaleyi
alıyoruz, alamadıklarımız oluyor
o ayrı bir şey. Evrakınız düzgünse, kanuni olarak ihale şartlarınızı
yerine getirmişseniz sizi kimse
engellemiyor, engelleyemez zaten. Ama ihale şartnamelerine uymadığınızda ihaleye giremezsiniz.
Bundan dolayı da hiçbir kurumu
kuruluşu suçlamanın etik değeri
yoktur.

Karşılıklı memnuniyet
esastır

Temizlik hizmet sektöründe çalışanlar mavi yakalılar arasında
da biraz hakir görülebiliyor ama
bu çok yanlış ve bence haksız
bir yaklaşım. Çünkü yapılan işin
kendisi kıymetlidir. Bulunduğunuz
ortamın sizin çalışma şartlarınıza
uygun hale getirilmesi, hijyen hale
getirilmesi, ferah ve rahat bir ortam haline getirilmesi esasında
teşekkür edilmesi gereken bir hizmettir.
Biz de müşterilerimize kurum ve
kuruluşlarımıza bu değerin şuurunda olarak hizmet sunuyoruz.
Hizmet verirken kişi ve kurumun
mağdur edilmeden hizmet almasını önceliyoruz. Bu konu göreceli
olduğu için de maksimum derecede özen gösteriyoruz. Çok şükür
şimdiye kadar olumsuz hiçbir geribildirim almadık.

oluyor ve bu sizin kendi kendinizle yarışmanızı gerektiriyor. Biz bu
anlamda kurumsal hizmete başladığımızda Çerkezköy’de bu tür
hizmet veren kurum yoktu.
Şu an ilçemizde olsun bölgemizde olsun bu alanda yeni yeni firmalar da var. Bu hizmette ayakta
kalabilmenin şartları vardır. Kaliteli
ürün kullanmak, kaliteli hizmet
sunmak, teknolojik yeniliği yakalamak… Hepsi tamam… Ama
hepsinin üzerinde müşteriye gü-
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“ Temizlikçilik
hakir
görülebiliyor ama
bu çok yanlış
ve bence haksız
bir yaklaşım.
Çünkü yapılan
işin kendisi
kıymetlidir.

“
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Kendi kendimizle yarışıyoruz

Hizmet sektörü gerçekten çok zor
ve gönüllü profesyonellik gerektiriyor. İnsanları memnun etmenin
bizim sektördeki zorluğunu da
göz önüne alırsak sürekli bir yenilik ve yarış içerisinde olduğumuzu
söyleyebilirim.
Çağımız teknoloji çağı ve her sektör kendi teknolojisini takip etmek
ve yararlanmak durumundadır.
Örneğin bundan beş sene öncesine kadar temizlikte camları elle
silerken şimdi teknolojinin getirdiği ürün olan makinelerle siliyoruz.
Bugün halen elle silmeye devam
eden firma kendini yenileyemeyen firmalar var. Bu bir zorunluluk

Yavuz
Kutay Temizlik
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“

Şu an Çerkezköy
ile birlikte
Çorlu’da irtibat
büromuz var.
Toplam 470
arkadaşımın
istihdamına
onlardan daha
çok seviniyorum.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

ven vermek, hizmetin sonunda
memnuniyeti sağlamak… İşte bu
anlamda çok şükür biz sadece
kendi kendimizle yarışıyoruz.

beraberinde gelecektir. Bu insan
bu kendi hatasını ekonomik krize
bağlayabilir mi? Bağlarsa bu geçerli bir sebep midir?

Risk analizini iyi yapmalısınız

Bu anlamda kredi kartı ve firmaların çek kullanımı konusunda çok
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu iki unsur da çok faydalıdır ve
işi kolaylaştırmaktadır. Ama risk
hesabı yapılarak hareket edilmediğinde krizi de beraberinde getirmektedir.

Bölgemizde işsizlik olduğuna da
ekonomik kriz sözüne de inanmıyorum aslında. Başka bölgelerde
var mıdır bilemiyorum, ama burada durum böyle bana göre. Sanki
biraz alışkanlık haline getirmişiz.
Bir ekonomik sıkıntı var gibi algı
oluşturup ve bu algıya inanıp ona
göre karar vermişiz. Ama bizi sıkıntıya sürükleyen unsura hiç dikkat etmemişiz. Bir insanın veya bir
kurumun başarısı da başarısızlığı
da aslında atasözümüzde gizli…
Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Sonra yorganı büyüttükçe ayağını uzatmaya göre devam
edersin… Bir insan bir ürünü kendi öz kaynağıyla örnek olarak bir
birimde alabilirken, bunu banka
kredisiyle sekiz on birimde alabilmektedir. Ama bu aradaki açık
olmayan paradır. Bunun bir karşılığı olmalıdır. Ezbere bu açılım yapıldığında başarısızlık ve kriz de

Ülkemiz insanının elbette ki layıktırlar ama bulundukları gerçek
halden çok daha fazla lüks yaşayışa yöneldiklerini söylersek abartılı
olmaz. Bu da bize ekonomik kriz
olarak dönmektedir. Tüketim ekonomisine kendimizi kaptırmadan
gerçek ihtiyaçlarımızla yaşama
bilincine geçmeliyiz.

Çerkezköy ve Çorlu’da iki
şubemiz var

Şu an Çerkezköy ile birlikte Çorlu’da irtibat büromuz var. Toplamda 470 çalışanımız var. Ben
bu arkadaşlarımın istihdamına
onlardan daha çok seviniyorum.

RÖPORTAJ

Odamızla alakalı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinin çok aktif olduğunu görüyorum. Birebir takip
ediyorum, Başkan da bu konuda
çok duyarlı. Çok güzel eğitimler veriliyor.
Özellikle işveren kısmına gerekli
eğitimlerin hemen hemen tamamının verildiği dikkatimi çekiyor.
Ayrıca kamuoyu sürekli bilgilendiriliyor. Bizim insanımız her ne kadar konuya vakıf olsa da bir gün

kala verilecek bir haber ile birçok
belirsizlik ortadan kalkabiliyor. İşte
bu farkındalığı bizim odamız yapıyor. Biz 2009’un sonuna doğru
üye olmuştuk. O günden beri Oda
ile işimiz sürekli oluyor. Şu an için
odadan online hizmet de almaya
başladık.
Odadan memnunuz. Sahada görüştüğümüz insanlarda da bu
duygu ve düşünce var. “Başkan
görevini yapıyor” Biz de kendisinden memnunuz ve görevinde başarılar diliyoruz.

“Aldığımız kalite belgeleri işimize olan saygımızdandır”

“

Çerkezköy
Ticaret ve
Sanayi Odasının
faaliyetlerinin çok
aktif olduğunu
görüyorum.

“

Aybaşı gelip de herkesin maaşını
dağıttığımda o gün çok huzurlu ve
mutlu oluyorum. Onların her biri
benim için önemli ve önceliklidir.
İşe başladığımız gün bizimle olup
halen bizimle çalışan elemanlarımız, arkadaşlarımız vardır. Biz birbirimizle güven içinde ve kurumsal
özdeşlik içinde çalışıyoruz.
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“

“ Uyku Bozukluğunda
Alerjiye Dikkat

Dr. İsmail Maraş
Akupunktur
Uzmanı

Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş, çocuklar başta olmak üzere
uyku bozukluğu yaşayanlarda alerjiye dikkat çekiyor. Özellikle
çocuklardaki uyku bozukluğu, karın ağrısı, altına kaçırma vb. gibi
şikâyetler sorgulanırken geri planda gizli alerji olup olmadığına mutlak
bakılmasını öneren Dr. İsmail Maraş, son zamanlarda ortaya çıkan
birçok hastalığın temelinde alerji ve gizli alerji olduğunu hatırlatıyor.

“

Hangi tür
tedavi olursa
olsun birinci
öncelik hasta
vücuduna zarar
vermemektir

Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş, çocuklar başta olmak üzere
uyku bozukluğu yaşayanlarda alerjiye dikkat çekiyor.
Özellikle çocuklardaki uyku bozukluğu, karın ağrısı, altına kaçırma vb.
gibi şikâyetler sorgulanırken geri
planda gizli alerji olup olmadığına
mutlak bakılmasını öneren Dr. İsmail
Maraş, son zamanlarda ortaya çıkan
birçok hastalığın temelinde alerji ve
gizli alerji olduğunu hatırlatıyor.

“

Dr. İsmail Maraş, çocukların sağlıklı
büyümesi için sağlıklı uykuya ihtiyaçları olduğu kadar yetişkinlerde
de iş verimliliğinden depresyona kadar birçok konuda kaliteli uykunun
rolüne değinerek, şu hatırlatmalarda bulunuyor:
Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

“Bu tür şikâyetlerde bütün dikkatler,

fiziksel aksamalara ve semptomlara
çevriliyor. Oysa biz klinik uygulamalarımızda tedaviye aldığımız hastalarımıza, birçok şikâyetinin temelinde
alerji ve gizli alerjik yapıyı dikkate
alarak, alerji tedavisi uyguladığımızda hastanın şikâyetlerinde azalma ve
iyileşmeleri müşahede ediyoruz.”
Vücutta değişik zamanlarda ortaya
çıkan değişik hastalıkların aslında
alerjik bir tepkime ve vücudun bir
nevi cevabı olduğuna dikkat çeken
Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş
şu bilgileri veriyor:
“Vücuttaki alerjik tepkimeyi birden
yüze kadar kabul edersek, elliye
kadar olan alerjik yapıda bağışıklık
sistemi hastalığı kontrol edebilirken
alerji seviyeyi yüzde elliyi geçtiğinde
şikâyetler de ortaya çıkmaya başlar.
Bu şikâyetler kimi çocukta karın ağrı-

ALTERNATİF SAĞLIK

YIL : 4 SAYI : 14

Tabiattan ve doğadan temiz sudan, temiz
havadan ve topraktan uzak yaşıyoruz.
Bu ve benzeri birçok olumsuzluk vücutta
alerjinin artmasına sebep oluyor

sı, kimi çocukta uyku sorunu, kiminde göz yaşarması gibi ortaya çıkarken yetişkinlerde de kiminde gaz ve
şişkinlik, kiminde eller ve yüzde kızarıklık, kiminde omuz ve sırt ağrısı,
kiminde hapşırma vb. olarak belirti
verebilir. Herkesin alerji tepkimesi farklı olacağından şikâyetleri de
farklı çıkmaktadır.”
Alerji tedavi edildiğinde gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde şikâyetlerin de aynı oranda azaldığını
ifade eden Dr. İsmail Maraş, bu konuda hangi tür tedavi olursa olsun
birinci önceliğin hasta vücuduna
ekstra yük yüklememek olduğunu
hatırlatıyor. Dr. Maraş, hastaya zarar vermeden bağışıklık sistemini
kuvvetlendirmeye yönelik bir tedavinin önemine ise şu gerçeklerle
vurgu yapıyor:

“Son yıllarda doğal beslenme ve doğal
ortamlardan uzaklaşılıyor. Gıdalarda
katkı maddeleri artıyor. Elektronik cihaz ve malzemeler hayatımızda fazla
yer alıyor. Elektromanyetik alanların
içinde yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyoruz. Tabiattan ve doğadan
temiz sudan, temiz havadan ve topraktan uzak yaşıyoruz. Bu ve benzeri
birçok olumsuzluk vücutta alerjinin
artmasına sebep oluyor.”
Bu gerçekten yola çıkarak hastalıkları tedavi sürecinde vücuda ek yük
getiren yöntemler değil, hastanın
bağışıklık sistemini dengeleyici yöntemlerin tercih edilmesinin önemine
değinen Dr. İsmail Maraş’a göre yan
etkisiz bir alerji tedavisi, bağışıklık
sistemini güçlendirdiğinden birçok
hastalığın iyileşmesinde kilit rol oynuyor.
www.cerkezkoytso.org.tr
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KURBAN BAYRAMINIZ
MÜBAREK OLSUN
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“

Kurban seçmenin
de ne incelikleri
varmış meğer.
Evet. En iyisi bilen
biriyle gitmek
pazara.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Kurban bir ibadet, vacip ama zengin olana.
"Hanım geçen yıl bana kestik, hadi bu yıl
da sana."
Yok öyle şey, kim nisaba malikse ona.
İlla ki hanımına kesmek istiyorsan kolayı
var, zengin olacak kadar mal verirsin ona.
Şimdi kızımız için çamaşır makinesi, buzdolabı almış atmışız kenara, gelin olacak
ya halıları yuvarlamış yuvarlamış dayamışız duvara.
Peki kullanılıyor mu?
-Yoo öölece duruyor.
-İyi de bunların bedeli nisap miktarını dolduruyorsa kurban düşer o kızcağıza. Bakın size bütün samimiyetimle söylüyorum,
çeyizi nisabı geçtiği için kurban kesen kızların hemen o yıl yuvalarını kurduklarına
şahit oldum. Hem de defalarca.
Peki kurban alırken dikkat edilecek hususlar?
Bir kere hayvan istenen özelliklere (evsafa) uygun olacak. Görüntü değil yaş
önemli. Küçükbaş hayvanlar için bir yıl, büyük baş hayvanlar için 2 yıl şartı var. Küçükbaşta nispeten oluyor ama büyükte
kaçış yolu yok. İlla kapak atmış, kazması
çıkmış olacak
Yani?
Devletin hayvanların kulaklarına astıkları

küpelerde doğum tarihleri var onlara güvenebiliriz. Eğer böyle bir şey yoksa dişlerine bakarak iki yaşını aşıp aşmadığını
anlayabiliriz. Şöyle ki alt öndeki iki süt dişi
düşmüş, yerine daha geniş ve yüksek iki
diş gelmiş olacak. Bazen sırf malı bir an
önce satabilmek için hayvanların dişlerini
koparıyor, taşla, kiloyla kırıyor, eziyet ediyorlar hayvana. Çok gördüm ağızlar yara,
biçarenin dili yok ki derdini anlata...
Kurbanlık hayvanın bir uzvu, mesela bir
ayağı eksik olmayacak. Allah için kestiğin
tam tekmil dört dörtlük olacak, zayıf mecalsiz, kulaksız kuyruksuz hayvana bakma. Büyük baş hayvanlar birbirine süser,
boynuzlar gözüne değer soğultur. Tamam
gözü var da, kördür aslında. Bunu anlamanın basit bir yolu var elinizi yaklaştırın sakınıyorsa tamam.
Toplu satımların hilesi başkadır, münferit
olanların hilesi başka. En klasik yolu hayvana tuz yalatır, kepek dayanırlar. Verirler
suyu ki sığır dediğin iki teneke içebilir rahatlıkla. Alan da kurttur, kantar başında
oyalanır, hayvanlar idrarlarını salarlar. Zaten piyasada % 8 fire kuralı çalışır, kimse
kendini uyanık zannetmesin bunlar para
kazandırmaz.
Hayvan seçmenin de ne incelikleri varmış
meğer. Evet. En iyisi bilen biriyle gitmek
pazara.

HABER
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Çerkezköy TSO, Maden Atıkları

Yönetmeliği ile ilgili duyuruyu yayınladı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik AB Maden
Atıkları Yönetmeliğiyle uyumlu “Maden Atıklarının Yönetmeliği”
ile ilgili duyuruyu yayınladı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik AB Maden Atıkları Yönetmeliğiyle uyumlu Maden Atıklarının Yönetmeliğiyle ilgili duyuruyu yayınladı. Türkiye’nin
önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı
Çerkezköy’de maden atıkları yönetmeliğinin önemine vurgu yapılan duyuruda yönetmeliğin Bakanlık tarafından çıkarılacak
alt mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edileceğine dikkat çekildi.

lüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Bu tarihten
itibaren maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin, söz konusu Yönetmelik
ve maden atıklarının yönetimi hususunda
bahse konu Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri doğrultusunda
tesis edileceği belirtilmektedir.”

Konuyla ilgili Çerkezköy TSO internet sitesinde yapılan açıklamada şu bilgilere yer
verildi:
“Sayın Üyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısında; maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla 2006/21/
EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile
uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz
2015 tarih ve 24917 sayılı Resmi Gazete
de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği
nin 15 Temmuz 2017 tarihi itibari ile yürürwww.cerkezkoytso.org.tr
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Çerkezköy TSO’nun

yeni logosu
“Marka Tescil Belgesi” ile tescillendi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının yeni logosu “Marka Tescil Belgesi” ile tescillendi.
T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığınca onaylanan “Marka
Tescil Belgesi” tescil tarihinden itibaren on yıl süreyle geçerli olacak.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının
yeni logosu “Marka Tescil Belgesi” ile tescillendi. T.C.
T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığınca onaylanan
“Marka Tescil Belgesi” ile ilgili açıklamada bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Süleyman Kozuva şunları
kaydetti:
“Göreve geldiğimiz günden itibaren üyelerimizin desteğiyle, meclisimizin verdiği yetki ve yönetim kurulumuzun aldığı
isabetli kararlarla Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odasını “Beş Yıldızlı Oda” yapma konusunda çok önemli adımlar attık.
Çok şükür bu çalışmalarımızın karşılığını
da TOBB Başkanımız Rifak Hisarcıklıoğlu’nun Çerkezköy’e geldiklerinde burada
yaptığı konuşmayla tüm Türkiye’ye duyurduğu gibi “beş yıldı oda” akreditasyonu almış olduk.
Bu değişim ve dönüşüm sürecinde logomuzla ilgili olarak da yine değerli üyelerimiz ve sanayicilerimiz ve kamuoyunda
yaptığımız anketler sonucu odamızın
yeni logosunu da belirlemiş ve bu değişim dönüşüme, vizyonumuza uygun bir
logo oluşturmuştuk.
Yeni logomuzun içeriğini hangi sembolün ne anlama geldiğini ise muhteşem bir

lansmanla üyelerimizin ve kamuoyunun
bilgisine sunmuştuk.
Şimdi çok şükür bu yeni logomuzun patenti de tescillenmiş oldu. Türk Patent
ve Markalar Kurumuna yaptığımız resmi
müracaat sonuçlandı. “2015-69690- Hizmet” Marka Nolu Marka Tescil Belgemiz
alınmış oldu. Bu marka 21.08.2015 tarihinden itibaren on yıl süreyle Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odasına verilmiştir. Bu
süreçte, anketimize katılan ve bu logonun
oluşumuna katkı sunan tüm halkımıza,
değerli üyelerimize, değerli meclis üyeleri
ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür
ediyorum. Odamız için hayırlı olmasını diliyorum.”
Marka emtiası
Başvuru numarası 2015/69690 olan patentte yer alan 35 No’lu marka emtiasında şu bilgiler bulunuyor:
“Kanunlar nezdinde standartlara uygun
üye kaydı yapmak, üyelerin talep ettiği
belgeleri hazırlamak, üyelerin yurt içi ve
yurt dışı fuarlara katılmasını sağlamak,
üyeler için Pazar araştırmasını yapmak.
Ticaret ve Sanayi ile ilgili bilgi ve haberleri üyelerine ulaştırmak. Yerel ve bölgesel
iktisadi ve ticari endeks ve istatistikleri
yayınlamak. Meslek ahlakını, disiplini ve
dayanışmayı korumak”
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
olarak, Yönetim Kurulumuz ve şahsım
adına bütün üyelerimizin ve iş
dünyamızın Kurban Bayramını
tebrik ediyor, bu mübarek günlerin
ülkemiz ve insanlık için barış, huzur ve
mutluluğa vesile olmasını diliyorum.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Bașkanı

Süleyman Kozuva

cerkezkoytso

cerkezkoytso

cerkezkoytso
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kurumsal yapısını güçlendiriyor

“

“ Çerkezköy TSO

Üyelerine beş yıldızlı hizmet sunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası, kurumsal dönüşümde yeni bir başarıya daha imza atacak.
Çerkezköy TSO olarak bölgede başarıya odaklanan yerel aktörlere
Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla alacağı teknik destek ile
kurumsal yapısını sağlamlaştıracak.
Üyelerine beş yıldızlı hizmet sunan
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası,
kurumsal dönüşümde yeni bir başarıya daha imza atacak. Çerkezköy
TSO olarak bölgede başarıya odaklanan yerel aktörlere Trakya Kalkınma
Ajansı aracılığıyla alacağı danışmanlık
ve eğitimler ile kurumsal yetkinlik elde
edecek.
Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva, konuyla

ilgili yaptığı açıklamada Odanın kurumsal dönüşümde profesyonel bir
seviye daha kazandığını belirtti. Kozuva, yaptığı açıklamada Çerkezköy
TSO’nun Trakya Bölgesindeki yerel
aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal
kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve
uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına örnek bir kurum olmaya hazırlandığını müjdeledi.
Teknik destek programının amacı hak-

kında da detaylı bilgi veren Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva şunları kaydetti:
Bölge kalkınmasında stratejik plan
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası,
hedeflediğimiz vizyon içerisinde gelişmekte olan Çerkezköy, Kapaklı ve
Saray bölgelerinin kalkınmalarında
2014-2017 Stratejik Planı ile önemli bir
rol üstlenmek, bölgesel ve sektörel
sorunların tespiti ve üyelerine daha
iyi hizmet verebilmek için sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı sağlamak da
vardı.
Çok şükür bu vizyonumuzu da yakalamış durumdayız. Bu kurumsal
dönüşümle amacımız TR21 Trakya
Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel
kalkınma açısından önem arz eden,
ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına örnek olacak hale gelmektir.
2017 yılı teknik destek kapsamında
öncelikle 1- Kurumun insan kaynakları
ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine
yönelik eğitim ve/veya danışman-

lık faaliyetleri, 2- Yenilik ve iyi örnek
uygulamalarının kuruma transferine
yönelik eğitim ve/veya danışmanlık
faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Böylece alınacak olan danışmanlık
ve eğitim hizmetleri Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal insan kaynakları yapısının güçlenmesini
sağlayacaktır.
Uzun vadede beklenen sonuçlar:
Kurumsal olarak başlatılan ve dönüşüm aşamasından uzun vadede neler
beklediklerini de anlatan Kozuva şunları kaydetti:
“Daha objektif ve daha profesyonel
bir yapıya kavuşan Oda, çağdaş ve
bağlı bulunduğu bölgede kurumsallığı ile örnek teşkil edebilecek bir kurum haline gelmiş olacaktır. Odanın
objektif istihdam yapısı ile üyelerinin
sorunlarına çözüm üretme kapasitesi
artarken, paydaşları ile yaptığı iş birliklerinde ise yerel yönetimlerin beklentilerini karşılayan, hizmetleri ve kurumsal yapısı ile bölgesine örnek olan
ve yön veren bir kurum olacaktır.”
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“

Daha objektif
ve daha
profesyonel bir
yapıya kavuşan
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edebilecek bir
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KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Kadir Murat ÖZSOY
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

1. Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken
işveren tarafından iş kanunu gereğince
işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.
3. Kıdem Tazminatının Hesaplanması: Kıdem tazminatının hesabında, işçinin iş
yerinde son aldığı giydirilmiş brüt ücret
dikkate alınır. Giydirilmiş brüt ücret, çıplak
ücret, ücret benzeri sürekli yapılan ödemeler, toplu iş sözleşmesi zam farkları
ve sosyal yardımlardan (yemek, yolluk
vs.) den oluşur. Tam yıldan arta kalan, yıl
küsurları (ay ve günler) için günlük ücret
üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.
Kıdem tazminatından %07,59 damga vergisinin dışında herhangi bir yasal kesinti
yapılmaz. İşçiye iş yerinde verilen yemek,
giyecek ve yakacak yardımları, aydınlatma ve ısıtma gibi ayni yardımların parayla
ölçülmesi halinde bu ödemeler, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanması
son ücret üzerinden hesaplanır.
2. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları: Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem
tazminatının söz konusu olabilmesi için
tam bir yılın dolması gereklidir. Kıdem yılı

365 gün kabul edilir. Kıdem tazminatının
hesabında bir güne isabet eden miktar
bulunurken bu süre dikkate alınır. Kıdem
tazminatında en önemli konu çalışma
süreleridir. Çalışma sürelerinin yanında
işçiye sağlanan sosyal haklar da kıdem
tazminatı hesabında önemli rol oynar. Ancak sosyal hakların süreklilik arz etmesi
gerekmektedir. Aynı işverene bağlı olarak
birden fazla işyerinde çalışan işçinin hizmetleri birleştirilir. Kıdem tazminatı karşısında, iş yerinin devri yapılsa bile eski
işveren ve yeni işveren birlikte sorumludurlar. İş Kanunu’nun aşağıda belirtilen 14.
maddesindeki nedenlerden dolayı işçiye
kıdem tazminatı ödenir.
Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983–
2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. (Değişik: 22.05.2003–4857/Geçici md.1)
İşveren tarafından bu Kanunun 24. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen
sebepler dışında,
2. (Değişik: 22.05.2003–4857/Geçici md.1)
İşçi tarafından bu Kanunun 25. maddesi

uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik
veya malullük aylığı yahut toptan ödeme
almak amacıyla;
5. (Değişik: 25.8.1999- 4447/45 md.) 506
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81
inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve
prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle,
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü
sebebiyle son bulması hallerinde işçinin
işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl
için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan
artan süreler için de aynı oran üzerinden
ödeme yapılır.
4. Kıdem Tazminatı Bordrosu: Bordro kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını,
tarafların kimler olduğunu gösteren, alacaklı tarafından imzalanan, muhasebe kayıtlarında kullanılan bir belgedir.
5. İhbar Tazminatı: İhbar tazminatı, işçinin
iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen
tazminattır. İşveren ve işçi, akdin feshinde
bildirim sürelerine uymak zorundadır.
6. İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları: Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi
ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar
tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. 4857 Sayılı İş
Kanunu’nun 17. maddesine göre işçi veya
işveren, iş sözleşmesini aşağıda belirten
bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar
tazminatı olarak öderler. Belirsiz süreli iş
sözleşmelerinin feshinden önce durumun
diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri:
- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra
- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş
olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş
olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapıl-

masından başlayarak altı hafta sonra
- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında
tazminat ödemek zorundadır. İşveren
bildirim süresine ait ücreti peşin vermek
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya
bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmesi bu Kanunun 18 19
20 ve 21. maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18 19
20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı
dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin
fesih hakkının kötüye kullanılarak sona
erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.
Fesih için bildirim şartına da uyulmaması
ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat
ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar
ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek
ücretin hesabında 32. maddenin birinci
fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye
sağlanmış para veya para ile ölçülmesi
mümkün sözleşme ve Kanundan doğan
menfaatler de göz önünde tutulur. İş Kanunumuzda ihbar süreleri haftalıktır. (İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp
ay hesabı yapılmaz. Bir hafta 7 gün olarak
kabul edilir.
7. İhbar Tazminatı Hesaplaması: İş Kanunu’nun 13. maddesine göre işçi veya
işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sona
erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar
tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu’na göre ihbar
tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler şu şekildedir.
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İş Kanunumuzda
ihbar süreleri
haftalıktır.
(İhbar tazminatı
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1. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
2. 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
3. 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
4. 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta
Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. İş sözleşmesini kendi isteğiyle sona
erdiren taraf, ihbar tazminatı isteyemez,
Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve
hafta tatili ücreti gibi ücretler, ihbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. İhbar tazminatından sadece gelir
vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.
Bunun dışında her hangi bir yasal kesinti
yapılmaz.

www.cerkezkoytso.org.tr

66

ZİYARET

AK Partili Vekillerimiz

“

Çerkezköy TSO'ya Ziyarette Bulundu

AK Parti
Çerkezköy İlçe
Başkanı Abdullah
Öge, ziyarette
Çerkezköy ile
ilgili önemli
bilgilendirmelerde
bulundu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve
Metin Akgün; AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öge ve
beraberindeki heyetle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette
bulundu. Milletvekillerimizi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Çerkezköy TSO
yönetimi karşıladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün;
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öge ve beraberindeki heyetle
Çerkezköy’e ziyarette bulundular.
AK Parti milletvekilleri Çerkezköy’de
sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiler,
vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştılar.

“

Esnaf Odasını ziyaret ettiler
Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün,
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt

Yüksel ile birlikte Çerkezköy’e gelen
Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa
Şentop ilk olarak Enesler İmam Hatip
Ortaokulunda incelemelerde bulundu.
Heyet daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Öge ve partililer ile birlikte
Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Ali Bozdağ’ı ziyaret etti.
AK Partili heyet daha sonra ise Çerkezköy Belediyesinin arka tarafında
bulunan kahvehanede vatandaşlarla
bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet
eden heyet burada vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

ZİYARET

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öge de ziyaretler esnasında
yaptığı bilgilendirme konuşmalarında
Çerkezköy’ün sanayi yönünden ise
zengin olduğunu ama son yıllarda artan nüfus ile birlikte Çerkezköy’de bir
dizi sorun yaşandığına değindi. Şehir
merkezimizin bu nüfusa yetmediğini
söyleyen Öge imar alanlarındaki sıkıntıları dile getirdi. Öge şunları kaydetti:
“Çerkezköy’ün toprağı yok. İstanbul
sınırı imar alanına dayandı. İstanbul'un
bir uydu ilçesi gibi duruyor. Bütün firmaların fabrikaları Çerkezköy’de, Kızılpınar Mahallemizin nüfusu 40 bine
yaklaştı. Çerkezköy’de devam eden
dere yatağı ıslah çalışmalarında ise
Dere için kamulaştırma yapılmadı. Bu
kamulaştırmayı ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sarkıtıyor. Bu projeye
56 milyon TL bütçe gerekiyor. Devlet
Su İşleri de ‘kamulaştırma yapılmadan
biz burasının ıslahını yapamayız’ diyor.
Yerel yönetim de topu bize atıyor. İlçe
Belediyesi 'bunu kim yapıyorsa' yapsın
diyor"
Öge konuşmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Çerkezköy’e bütçe-

sinden gerekli desteği de vermediğine
dikkat çekerek şunları söyledi: “Pınarça deresi tarafında Devlet Su İşleri çalışma yaparak bir nebze olsa sorunu
giderdi.
Ama bu çalışma gerçekten yeterli değildir. Hallaçlı tarafından gelen su ilk
olarak Çorlu’ya daha sonra ise Ergene’ye bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden Çerkezköy Belediyesi hak
ettiği desteği alamıyor. Çerkezköy en
az hizmet alan ilçedir. Su zamları meselesi ise ilçede çok tepki aldı. Bu konuda vatandaş gerçekten çok mağdur.
Büyükşehir Belediyesi başka ilçelere
40 derslikli okul yaparken, hızla nüfusu artan ilçe olan Çerkezköy’e ise 25
derslikli okul yaptı”
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin
bütçesinin 1 buçuk milyar TL olduğunu
kaydeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de “56 milyon lira devede kulak. İmkân var ama değerlendirmiyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
kurulalı 3,5 sene oldu ama üç tane iş
yapamadı. Böyle olduğu zamanda büyük bir yağmurda ise sorumlusu kendileri olacak” dedi. Yel’in konuşmasının
ardından Şentop da bu konuyla ilgili
soru önergesi vereceklerini kaydetti.
AK Parti heyeti daha sonra Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etmek üzere ayrıldı.

“

Milletvekillerimizi
Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim
Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva
ve Çerkezköy
TSO yönetimi
karşıladı.

“

AK Partili heyet öğleden sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette heyet
Çerkezköy Sanayicisinin durumu hakkında bilgi alış verişinde bulundu.
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası,
Ekonomi Bakanlığı (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) tarafından gündeme
alınan Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi
Desteğiyle ilgili bir duyuru yayınladı.
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi isimli program üzerinden 12 Kasım 2016’da başlayan ve başvuru tarihi
süresiz olan hibe ve destek konusunda yapılan duyuruda “Türk tedarikçi
firmalarının küresel tedarik zincirine
daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak, ara mal üretimi ve
ihracat yetkinliklerinin arttırılması ile
Türk tedarikçilerinin çalışmakta olduğu ya da çalışacağı küresel firmalar
için yeni ya da mevcut ürün satışlarının arttırılması” hedefine dikkat çekildi.

Başvuru kriterleri
Odanın İnternet sitesinde de yayınlanan duyuruda başvuru kriterleri açıklanırken şu ifadelere yer verildi:

Bilgi için akıllı telefonunuzla
okutunuz.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

“Ekonomi Bakanlığı, Küresel Tedarik
Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını
ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik
potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim
kapasitesi açısından değerlendirerek
sonuçlandırmaktadır. Küresel Tedarik
Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında firmaların aşağıda belirtilen harcamaları

'dan

“

TSO
“ Çerkezköy
“yeni hibe” duyurusu

desteklenecektir;
• Makine, Ekipman, Donanım Alımı
• Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
• Yazılım Alımı
• Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
• Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün
Doğrulama Harcamaları

Hibe tutarı miktarı
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje
Desteğinde yapılacak hibe tutarıyla ilgili olarak da şu bilgilere yer verildi:
Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak
şirket başına yıllık en fazla 250.000
ABD $’na kadar, Küresel Tedarik Zinciri
Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50
oranında ve toplamda 1.000.000 ABD
$’na kadar hibe desteğinde bulunabilecek.

Konuyla ilgili uygun başvuru
Duyuruda “Küresel Tedarik Zinciri
Yetkinlik Proje Desteğine adına pazara giriş belgesi düzenlenen ve/veya
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bakanlık tarafından kabul edilen
şirketler başvuru yapabilir” denildi.
Konuyla ilgili olarak ayrıca, Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesinde Bilgi Merkezi başlığı altında bulunan “Hibe Duyuruları” bölümünden,
güncel hibe bilgilerine ulaşılabiliyor.

HABER

YIL : 4 SAYI : 14

69

Meclis Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının Haziran ayı olağan meclis toplantısında
Taha Ülker’in vedasıyla boşalan Meclis başkanlığına meclis üyesi Hacı Mehmet
Erdoğan seçildi. 17 Meclis üyesinin katıldığı seçimde Erdoğan oybirliğiyle Meclis
Başkanı oldu.

“

Meclis Başkan
Yardımcısı Asım
Yavuzarslan,
meclis
başkanlığına
aday olarak
Anadolu İplik ve
Tekstil Fabrikası
Sanayi ve A.Ş
Çerkezköy
Temsilcisi
Hacı Mehmet
Erdoğan’ı önerdi.

meclis üyesi Hacı Mehmet Erdoğan’ı önerdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Asım Yavuzarslan başkanlığında gerçekleştirilin meclis toplantısında yoklama
ve saygı duruşunda bulunulmasının
ardından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini Haziran 2013’ten beri yürüten
Taha Ülker’in 13 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Mayıs ayı Meclis
Toplantısında görevi bırakmasının
ardından yeni meclis başkanı için
seçimi yapıldı.

Meclis başkanlığına seçilen Erdoğan, kendisini bu göreve layık gören meclis üyelerine teşekkür etti
ve bu görevi layıkıyla yapacağını
ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Asım Yavuzarslan Meclis Başkanlığı için

“

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının Haziran ayı olağan meclis toplantısında Taha Ülker’in vedasıyla
boşalan Meclis başkanlığına meclis
üyesi Hacı Mehmet Erdoğan seçildi.
17 Meclis üyesinin katıldığı seçimde
Erdoğan oybirliğiyle Meclis Başkanı
oldu.

Meclis toplantısında bulunan 17
meclis üyesinin 17’sinin de oyunu
alan Hacı Mehmet Erdoğan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın
yeni Meclis Başkanı oldu.
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Çerkezköy TSO’ya,
2017 denetiminde de

“Beş Yıldızlı Oda” unvanı verildi

Çerkezköy TSO, “Beş Yıldızlı Oda” akreditasyonunda, bağımsız
denetçi kuruluş Türk Loydu tarafından yapılan ve 13 başlık altında
150 sorudan oluşan Ağustos 2017 denetimde de başarılı bulundu ve
“Beş Yıldızlı Oda” unvana devam kararı verildi.

“

Başarıyla geçen
denetim sonrası
“Beş Yıldızlı Oda”
unvanımızı devam
ettiriyoruz.

“

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Tam gün süren ve olumlu karar çıkan
denetimle ilgili bir açıklama yapan
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva şunları
kaydetti: “2013 yılı seçimlerini kazandıktan hemen sonra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine, akredite oda olmak
üzere başvuruda bulunmuştuk.
Başvurumuz kabul edilmiş ve kısa
sürede yoğun bir çalışma ile akredite
Oda olmuştuk. Bilindiği gibi üç yılda bir
akreditasyon belgesinin yenilenmesi
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
adına bağımsız denetçi kuruluş Türk
Loydu tarafından denetimler yapılmaktadır.

ve pazar paylarını genişletebilecekleri
süreçler gibi her konuda yardımcı olan
bir Odadır. Oda olarak üyelerimizin bir
araya geldiği birçok platform gerçekleştirdik. İhracat için yakın uzak demeden yurt dışı organizasyonları yaptık,
yurt dışından bölgemize ülke iş adamları heyetleri getirdik.

Bu anlamda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üç yıl içerisinde, üyelerimiz ve bölgemiz için yaptıklarımızın
değerlendirmesi, bağımsız denetçi kuruluş olan Türk Loydu tarafından yapıldı. Çalışmalarımız ve yöntemlerimiz
13 başlık altında yaklaşık 150 sorudan
oluşan ve tam gün süren bir denetimle
incelendi. Çok şükür başarıyla geçen
denetim sonrası “Beş Yıldızlı Oda” unvanımızı devam ettiriyoruz.

Türk Loydu nedir ?

Üyelerimizin yanındayız

Çerkezköy TSO, üyelerine hem mevzuatlar gereği işlemler, hem de işlerini

Bu yılın sonunda da inşallah iki ülkeden daha otomotiv yan sanayi, metal
– makine sektörlerinden heyetler gelecek; bu konuda da görüşmelerimiz
devam ediyor.”

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi
Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret
Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri
Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa
sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.

HABER
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ETSİF fuarına katıldık
Bu yıl 12-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında 17.'si düzenlenen Edirne Gıda,
Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarında Odamız da bir stant ile yer aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
tarafından geleneksel hale getirilen
Edirne Gıda Tarım Hayvancılık ve Sanayi Fuarı (ETSİF) Sarayiçi girişinde 12-16
Temmuz 2017 tarihlerinde 17'nci defa kapılarını açtı. Fuarı'nın açılışına şehir protokolünün önde gelen isimlerinin yanı sıra
çok sayıda üretici katıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de fuarda bir stant ile yerimizi aldık. ETSİF fuarı sayesinde üreticiye yeni
çıkan ekipmanlar sergilenerek çiftçiye tanıtılırken, firmalar için de bir pazar oluşturulması amaçlanmakta.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında
ETSO'nun her yıl düzenlediği ve bu yıl
17'incisini açtığı fuar, üretici ve fabrika sahiplerini 12-16 Temmuz 2016 tarihlerinde
yeniden buluşturmaya vesile olması bakımından önem arz ediyor.
Fuarın Trakya için önemi olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Süley-

man Kozuva da bu tür fuarlarda hem yeni
üretime başlanan tarım makinelerinin ve
ekipmanlarının çiftçiye tanıtımı yapılıyor
hem de makine ve ekipmanı üreten fabrika sahiplerine bir pazar oluşturuluyor. Bu
fuarın bir diğer önemi de fuara Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova gibi
komşu balkan ülkelerinden de ziyaretçilerin gelmesidir.
Biz de gerek bölgemizdeki bu etkinliğin
bir aktörü olarak gerek Balkanlara kadar
geniş bir coğrafya ile ortak ticaret yapan
üyelerimizin gelişmelerden haberdar olması amacıyla bu fuarlarda yer alıyoruz.
ETSİF fuarını önemsiyoruz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve
onun şahsında fuarın tertibinde emeği
geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu sene 17. Si düzenlenen ETSİF fuarı
12-16 Temmuz 2017 tarihlerinde ziyaret
edildi.
www.cerkezkoytso.org.tr
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SAĞLIK

Doç. Dr.
Fatih ERMİŞ
İç Hastalıkları ve
Gastroentroloji

Gastroenteroloji
Bilim Dalı Ne Yapar

Gastroenteroloji Bilim Dalı Ne Yapar Gastroenteroloji mide bağırsaklar ve
karaciğer hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastro latincede mide, enteroloji
ise kabaca bağırsakları ifade eder.

Gastroenteroloji uzman hekimleri, iç
hastalıkları ihtisasını tamamladıktan
sonra ilave olarak gastroenteroloji bilim
dalında da ihtisas yaparlar. Gastroenteroloji uzmanları yemek borusu, mide,
bağırsak, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel muayene yöntemlerini kullanırlar. Bu muayeneler için kullanılan cihazlar;

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

GASTROSKOPİ
Endoskopi ile yemek borusu, mide ve 12
parmak hastalıklarının tanısı konulduğu
gibi belli bazı hastalıkların tedavisinde
kullanılan cihazdır. Fiberoptik ve elektronik olan bu cihazlar kullanım amaçlarına göre çok çeşitlilik gösterir, tek bantlı
ve çok bantlı yapıda olabilir, mültiband
cihazlar ise özel eğitim gerektirir. Gastroskopi tetkiki esnasında hastalığın
tanısını koymak için hasta olan kısımlardan küçük parçalar almak gerekebilir.
Buna biyopsi adı verilmektedir. Biyopsi
alma esnasında hasta ağrı duymaz. Biyopsi almanın genelde, bazı durumlar
dışında herhangi bir sakıncası yoktur.

Multiband gelişmiş endoskoplarda hastalığının görünümü çok belirgin olduğu
için biyopsi almak gerekmeyebilir. Gastroskopik tetkik için hastanın 8-10 saat
aç olması gerekir, boğazın uyuşturulması muayene için yeterlidir ama bu muayeneden korkan hastaların kısa süreli
uyutularak da muayenesi yapılmaktadır.
Hastanemizde bu muayene uyutularak
yapılmaktadır, hasta isterse muayene uyutulmadan da yapılır. Birçok mide
hastalıkların tanısı gastroskopik muayene ile konulabilir. - Yemek borusunda
yanıklar, iltihap, polip, divertikül, varis,
tümör, reflü hastalığı vb. gibi, - Midede
iltihap, ülser, polip, damarsal hastalıklar,
tümörler, midenin giriş ve çıkış kısmındaki darlık ve genişlemeler, yabancı cisimler, mide içinde safra, evvelce yapılmış
mide ameliyatları vb. gibi, - Duodenum
(12 parmak bağırsağı), ülser, daralma,
tümör, damarsal hastalıklar, çölyak hastalığı, ana safra kanalının barsağa açılmış olduğu bölge hastalıkları bu muayene ile ortaya çıkarılabilir.

SAĞLIK

KOLONOSKOPİ
Kalın bağırsağın muayenesinde kullanılan cihazdır. Muayene anal yoldan
yapılmaktadır. Bu muayenenin başarılı
ve yeterli olması için kalın barsağın bazı
ilaçlarla dışkıdan temizlenmesi gerekmektedir. Gastrostroskopik muayene
hasta 8-10 saat aç ise muayene günü
yapılabilir ama kolonoskopik muayene
için hastaya 3-4 gün sonrasına randevu
verilmektedir. Bu zaman içinde muayenenin başarısı için hastaya bazı gıdaları
yememesi öğütlenir. Muayeneden bir
gece evvel, bağırsak temizliği için yazılan reçetedeki ilacı içmesi önerilir. Ertesi
sabah da kalın bağırsağın özellikle son
kısım temizliği için ilaveten hazır lavman
yapılır. Lavmanı hasta evde yapabilir
veya hastanede uygulanabilir. Kolonoskopik muayene uyutularak yapılır ama
hasta isterse uyutulmadan da yapılabilir. Hastanın aç olması gerekir.
Bu muayene 15-20 dakika sürebilir, muayenede kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yere kadar, hatta ince
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barsağın son kısmına kadar aletle girilir.
Kolonoskopik muayene, gastroskopik
muayene gibi hem tanı amaçlı ve hem
de tedavi amaçlı kullanılır.
Kolonoskopideiltihabi bağırsak hastalığı, damarsal hastalıklar, polipler, divertiküller, tümör, yabancı cisimler tanınır, bir
kısmının tedavisi de yapılabilir.
Hastanemizde yapılan bazı tedaviler;
Akalazya balon dilatasyonu
Özofagus tümörlerine stent yerleştirilmesi
Özefagus Varislerine Band Ligasyon
Tedavisi
Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü
açılması
Hepatit tedavileri
Mide ve bağırsak hastalıkları
İrritabl bağırsak sendromu

www.cerkezkoytso.org.tr
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Beykoz
’da
yaşamak
MAGAZİN

bir masalda yürümektir.

İstanbul Boğazı’nın tam ortasına dökülen Küçüksu Deresi’nden, Karadeniz’e kadar olan kısım
Beykoz’dur. Yani Asya kıtasının tam da kuzeybatı
ucu…
Muammer ERKUL
Yazı ve Fotoğraf

Küçüksu Kasrı, Anadoluhisarı, Hıdiv Kasrı, Paşabahçe ve cam işleri, Beykoz Kasrı, Yuşa tepesi, Tokat
köyü, Akbaba, Anadolu kavağı ve Ceneviz (Yoros)
Kalesi, Karadeniz’in köşesindeki Anadolu feneri,
Beykoz koru ve ormanları ilk akla gelen ve uzun
uzun anlatılabilecek konulardır… Fakat bizim yerimiz sadece Beykoz’un meydanını, kısaca anlatmaya
yetecek…
Ki zaten Seyyahıfakir Muammer Çelebi (yani bu satırların yazarı) da Beykoz’un İncirköy mahallesinde
doğdu…

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

MAGAZİN

Üç girişi var Beykoz’un; üçü de birbirinden güzel…
Hangi yönden gelirseniz gelin; her iki
yanınızda yükselen çınar ağaçlarının
altından geçerek girersiniz bu masal
kente…
Beykoz’da yaşamak; bir masalda dolaşmaktır!
Osmanlı, ayak bastığı her toprağa sayısız eser bırakırken ağaç dikmeyi de
asla ihmal etmemiş. Ama illa çınar… İki
yanı ulu çınar ağaçlarıyla kaplı bir yoldan girdiğiniz şehri, bilin ki dedelerimiz
mamur etmiştir…
Batısı boğaz, kuzeyi Karadeniz, güneyi
Üsküdar ve doğusundaki ormanların
ardı Şile ilçesi. Ne Beykoz benzer başka
bir yere, ne de Beykoz’a başka bir yer…
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geçen yol, her iki yanındaki dükkânlar
arasından Yalıköy (kuzey) tarafına gider… Korunun yükselen duvarıyla, yüz
yıllık (1908) Beykoz kulübü arasından
çıkan yol ise; Belediye önünden devam
edip, Paşabahçe’den geçerek güneye,
Üsküdar’a doğru uzanır…
Meydan… Orta yerinde, Evliya Çelebi’nin de bahsettiği, 1224 tarihinde yapılmış, kare biçiminde, ahşap,
minaresi cami ortasından
yükselen
Serbostanî
Mustafa Ağa Camii var.
Ve hemen yakınında
muhteşem eser İshak Ağa Çeşmesi
ki herkes onu “On
çeşmeler” ismiyle
bilir…

Görülecek çok yer olsa da bu güzel ilçede, Beykoz denince ilk akla gelen, meydanıdır haliyle… Bu
üçgen meydanın, iskele hizasında sıkışan yerinden

www.cerkezkoytso.org.tr
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MAGAZİN

Görülecek çok yer olsa da bu güzel ilçede, Beykoz denince ilk akla gelen, meydanıdır haliyle… Bu üçgen meydanın,
iskele hizasında sıkışan yerinden geçen
yol, her iki yanındaki dükkânlar arasından Yalıköy (kuzey) tarafına gider…
Korunun yükselen duvarıyla, yüz yıllık
(1908) Beykoz kulübü arasından çıkan
yol ise; Belediye önünden devam edip,
Paşabahçe’den geçerek güneye, Üsküdar’a doğru uzanır…

Hangi yönden gelirseniz gelin; her iki
yanınızda yükselen çınar ağaçlarının
altından geçerek girersiniz bu masal
kente…
Beykoz’da yaşamak; bir masalda dolaşmaktır!

Temmuz
Ağustos
Eylül

2017

Asırlık
Tarih

“

Üç girişi var Beykoz’un; üçü de birbirinden güzel…

“
27

Osmanlı, ayak bastığı her toprağa sayısız eser bırakırken ağaç dikmeyi de asla
ihmal etmemiş. Ama illa çınar… İki yanı
ulu çınar ağaçlarıyla kaplı bir yoldan girdiğiniz şehri, bilin ki dedelerimiz mamur
etmiştir…

Meydan… Orta yerinde, Evliya Çelebi’nin de bahsettiği, 1224 tarihinde yapılmış, kare biçiminde, ahşap, minaresi
cami ortasından yükselen Serbostanî
Mustafa Ağa Camii var. Ve hemen yakınında muhteşem eser İshak Ağa
Çeşmesi ki herkes onu “On çeşmeler”
ismiyle bilir…

Batısı boğaz, kuzeyi Karadeniz, güneyi
Üsküdar ve doğusundaki ormanların
ardı Şile ilçesi. Ne Beykoz benzer başka
bir yere, ne de Beykoz’a başka bir yer…

Beykoz’u gezmeye gelene bu çeşmenin
suyundan içirirler ki; “bir seneye kadar
tekrar gelsin” diye! Suyu da bir lezzetli

MAGAZİN

ki, şeker gibi… Tunçtan yapılmış, ortadaki ikisi büyük toplam on adet lülesinden gürül gürül akıyor mübarek. Üstelik
yazın serin ama kış soğuklarında ılık…
Aslında bu “Çeşme-i Kebîr”i yaptıran
kişi, Kanuni Sultan Süleyman hanın hasodabaşısı Behruz Ağa imiş (1550). Fakat 1746 senesinde Sultan I. Mahmut’un
emriyle, gümrük emini İshak Paşa tarafından onarılınca, çeşmede paşanın
ismi de kalmış…
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sanlığın tarihsel bir değeri ve Türk yapı
sanatının şaheserlerindenmiş… Birçok
şiire ilham olan Onçeşmeler; başta İbrahim Çallı olmak üzere, Ali Rıza bey ve
Nazmi Ziya’nın tablolarında da kendi
güzelliğini göstermiş…

Ön duvarı mermerden olan bu hakiki
meydan güzeli, diğer İstanbul çeşmelerine benzemez. Çeşme çukurda olduğu için merdivenle inilir… Kurnalardan
akan su toplanır, ortadaki kanaldan bir
küçük dere şeklinde geçerek denize
gider… (Bu çeşmeyi yapanlar, üstüne
ayrıca iki odalı bir ahşap mektep binası
da yapmışlar, ama yangında kül olmuş.)
Bu nefis çeşme, sadece Beykoz’un
değil; tüm İstanbul’un, hatta bütün inwww.cerkezkoytso.org.tr
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BULMACANIN CEVABI
Sayı
boncuğu

Pasif

A
İ B
A
A K
Ü
İ S

15

Yüce,
yüksek
Bir tür
pamuk

Potansiyel

Geminin
yanaştığı yer

Devenin
yavrusu

Teklif

Bir tür
börülce

Bir kıta adı

M A
M
K E
R
P İ
K
V A

Bir baharat

Yaşanacak
zaman,
istikbal

R
E
K
O
L
T
E

Tarımda
yıllık toplam
üretim
Yapay ses
Kayak

Britanya' da
bir halk
Maaile

Bir tür
kömür

Eski dilde
altın

14

Torbalı balık
ağı

İrade yitimi,
tepkisizlik ve
kıpırdamama
sendromu

Küçük
kamyon,
kamyonet

G
S
F E K T
O Ç
A
K
R N
R A D
R A T A
P E R
T

Ayı balığı

Başarısız

5

Kişilere dış
ticaret için
devletçe
verilen izin

Lokanta

Yiğit,
kahraman

Bir sinir
bozukluğu

Zeytingillerden, kokulu
çiçekli bir
ağaççık

ANAHTAR
KELİME

İçten,
gönülden
gelerek,
yürekten

1

2

3

4

5

6

7

H A Y I R L I

8

Gümüş
renkli bir
balık

Yaptığını,
söylediğini
saklama

Sansargillerden bir
hayvan,
vizon

9

Bağlantı,
temas

Kumaşlardaki benek,
nokta

10

11

12

16

Kenar

Geçmeye çalışılan kimse

Rubidyum'
un simgesi

9

10

Güçlü istek,
itki

Bir kaynağa
dayanmayan, hayalî

13

Sözünün eri,
güvenilir
kimse

11

F
D A K
S T E
A F
Y L A
İ L
R T
B E N

Darmstadtiyum simgesi

Din bilginleri

Cezaevi

Bayramın bir
önceki günü

Başkaldırıcılık

Kısa çizgi

Alın yazısı,
kader

D
T A
İ
U R
L E
E S
M E
A L

Dairevi

Bağışlama

Kokulu ve
uçucu sıvı

Öğütülmüş
tahıl

P

Bir deri
hastalığı

8

Durum,
nitelik

N

Azgın,
şiddetli

Elâzığ' ın
ilçesi

Şırnak' ın bir
ilçesi

Optik
kaydırma

Bebek
arabası

Nevşehir' in
ilçesi

Doğal veya
yapay gemi
sığınağı

Bir çağırma,
uyarma aracı

Yabancı

Ansızın

İçi kremalı
bir pasta

Ermiş kadın

3

Işın veya ısı
yayan

Kelimelerin
ilk seslerini
zor söyleyen

7

İlave

Sakıncalı
durum

Eski dilde
gece

1

Atın yavrusu

Ayakların
yürüme sesi

6

Açık, ortada

Hasır otu

Ertelenmiş,
tehirli

Kısaca 'ribonükleik asit'

Nevale

I
A
S A Z
T I L I
A
E K
Y A N
Z İ L
M İ
İ
Z U M
B E L A
O
U N
Y A D
U S E T
T İ R E
L E P
R İ
İ
A K İ
K
N M
İ Ş K İ
P U A N
A R K

Sıcaklığı
artıran enerji

Japon lirik
dramı

Eski, eski
zamanla ilgili

Motor güç
birimi

4

Belirli
ölçülere
uygun olan,
ölçünlü

Erken karşıtı

12

Satrançta bir
taş

H E
K
A L
E
A R

E
D
İ
L
G
E
N

Eski dilde
kuzey

Meyvesi
palamut olan
ağaç

Uyarma,
korkutma
anlatan bir
söz

A
A
E T
L
İ S
A
A
K
İ Z İ
K
L E
Ö
E R M
Ş
C
E Ş E
K İ K
M
K A P
A L E
A
T
P A T
A Ş E V İ
L E
A K
E B A N
P
K O D
S A N S
İ F E
K

Karışık
renkli

Dinin emirlerini yapma

13

Kısaca 'newton metre'
Işın, ışık
demeti

2

Su yolu, açık
oluk

14

15

16

B A Y R A M L A R
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BULMACA
Sayı
boncuğu

Pasif

Dinin emirlerini yapma

Karışık
renkli

Yaşanacak
zaman,
istikbal

15

Yüce,
yüksek

Britanya' da
bir halk

Bir tür
pamuk

Maaile

Ayı balığı

Sıcaklığı
artıran enerji

Yapay ses

Hasır otu

Kayak

Atın yavrusu

Nevale
Açık, ortada

7

Ertelenmiş,
tehirli
Başarısız
Bir tür
kömür

Kısaca 'ribonükleik asit'

Eski dilde
altın

Ayakların
yürüme sesi

5

İlave
Ermiş kadın

6

Potansiyel
Geminin
yanaştığı yer

4

Belirli
ölçülere
uygun olan,
ölçünlü

Erken karşıtı

Tarımda
yıllık toplam
üretim

3

Doğal veya
yapay gemi
sığınağı

Işın veya ısı
yayan

Devenin
yavrusu

14
Torbalı balık
ağı

Bir çağırma,
uyarma aracı
Kişilere dış
ticaret için
devletçe
verilen izin

Teklif

Bir tür
börülce

Bir kıta adı

Şırnak' ın bir
ilçesi
Optik
kaydırma

Eski dilde
kuzey

Durum,
nitelik
Sakıncalı
durum

Meyvesi
palamut olan
ağaç

Japon lirik
dramı

Bir baharat

Öğütülmüş
tahıl
Başkaldırıcılık
İrade yitimi,
tepkisizlik ve
kıpırdamama
sendromu

Küçük
kamyon,
kamyonet

10

Yabancı

Kelimelerin
ilk seslerini
zor söyleyen

Güçlü istek,
itki

Bebek
arabası

12

Satrançta bir
taş

Eski, eski
zamanla ilgili

Motor güç
birimi

Nevşehir' in
ilçesi

Uyarma,
korkutma
anlatan bir
söz

Darmstadtiyum simgesi

Kenar

Eski dilde
gece

Geçmeye çalışılan kimse
Bir sinir
bozukluğu

İçi kremalı
bir pasta

Yaptığını,
söylediğini
saklama

Din bilginleri

1

Azgın,
şiddetli

8

Elâzığ' ın
ilçesi

9

Zeytingillerden, kokulu
çiçekli bir
ağaççık

Yiğit,
kahraman

Bağlantı,
temas

Bağışlama

Rubidyum'
un simgesi

13

Sözünün eri,
güvenilir
kimse

Bayramın bir
önceki günü

11

2

3

4

5

2

Kumaşlardaki benek,
nokta

İçten,
gönülden
gelerek,
yürekten

1

Kısaca 'newton metre'
Işın, ışık
demeti

Cezaevi

Kokulu ve
uçucu sıvı

2017

Sansargillerden bir
hayvan,
vizon

Bir kaynağa
dayanmayan, hayalî

Bir deri
hastalığı

Temmuz
Ağustos
Eylül

Gümüş
renkli bir
balık

Ansızın

Lokanta

ANAHTAR
KELİME

16

Kısa çizgi

Alın yazısı,
kader

Dairevi

Su yolu, açık
oluk

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

www.cerkezkoytso.org.tr

“

“aklınızda bulunsun

Biz de, her geçen gün
sizlerle birlikte büyüyoruz
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