YERLİ MALI BELGELERİNDE ÇERKEZKÖY REKORU
Tekirdağ genelinde verilen yerli malı belgelerinin yüzde 45’inin
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından verildiği
açıklandı. 2020 yılında ÇTSO tarafından 563 yerli malı belgesi
verilirken, Çerkezköy Türkiye sıralamasında 6'ncı oldu.
Türkiye genelinde verilen yerli malı
belgelerinin 2020 yılı verileri açıklandı.
Buna göre, onaylanan yerli malı belgeleri listesinde Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası üst sıralarda yer aldı.
ÇTSO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 563 yerli malı belgesi
ile 6'ncı sırada olan ÇTSO, Tekirdağ ili
genelinde verilen yerli malı belgelerinin büyük bir kısmını karşılayarak yüksek oranla listeye girdi. Verilere göre,
ilk sırayı İstanbul Sanayi Odası alır-

ken; Ankara Sanayi Odası, Ege Bölgesi
Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve
İstanbul Ticaret Odası'nın hemen ardından 6'ncı sırada Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası 563 yerli malı belgesi
ile yer aldı.

YERLİ MALI BELGELERİNDE
YÜZDE 6.5 ARTIŞ YAŞANDI

Açıklanan verilere göre, 2020 yılında
onaylanmış yerli mali belgesi, 2019
yılına göre yüzde 6.5’lik bir artış gös-

tererek, 16 bin 16’ya ulaştı. 2019 yılında
onaylanan 15 bin 37 belgenin 9 bin
481’i yüksek ve orta-yüksek teknoloji
düzeyinde, 4 bin 880’i ise orta-düşük
ve düşük teknoloji düzeyinde gerçekleşirken, 2020 yılında onaylanan
16 bin 16 yerli malı belgesinin 10 bin
732’si yüksek ve orta-yüksek teknoloji
düzeyinde, 4 bin 648’i ise orta-düşük
ve düşük teknoloji düzeyinde oldu.

BİZLERİ SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZDAN TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası iki aylık yayınıdır
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Kozuva, Bakan Karaismailoğlu'na

DİJİTAL TRAKYA:
yatırımlar hakkında bilgi verdi Trakya’da Dijitalleşme

Hareketi Başladı
Trakyalı KOBİ’ler İçin “PANDEMİ ENGELLERİNİ KALDIRIYORUZ”

KOBİ'ler için birçok avantajı bir
arada sunmaya hazırlanan Dijital Trakya Projesi, E-ticaret ve
E-ihracat tabanlı iş modelleri için
bölgemiz adına dijital öncülük etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda,
bölgemiz adına; altyapı kurulum
desteği, mobil ticaret desteği,
ortak satın alma desteği, dijital
platform üyeliği, eğitim ve strateji, çoklu dil desteği gibi hizmetleri
dijital mecrada 1 yıl ücretsiz olarak
Kobilere sunacak.Trakya bölgesinde faaliyet gösteren firmaların
ticaret yapmalarının arttırılması
için ihtiyaç duyulan E-Ticaret alt-

Ankara ziyaretleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bakanlıkta bir araya
gelen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Süleyman
Kozuva; Çerkezköy, Kapaklı ve Saray
ilçelerinin genel sorunları, altyapıya ilişkin ihtiyaçlar ve iş insanlarının
yurtdışı ve yurtiçi yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Somali’deki havaalanı işletmeciliğiyle ilgili bilgileri de

Bakan Karaismailoğlu ile paylaşan
Kozuva, Çukurova Havalimanı’nın
yapım aşamasıyla ilgili bilgileri Bakan Karaismailoğlu’na aktardı. Ayrıca Çorlu Atatürk Havaalanı ve çeşitli
yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde
bulunan Kozuva, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ziyaretinin
ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile bir araya geldi.

ENDÜSTRİDE YEŞİL MUTABAKAT DÖNÜŞÜMÜ
“Horizon 2020 GreenDeal” projesi için başvuru
hazırlığında olan Çerkezköy TSO, AB’nin de gündeminde olan bu proje için katılımcılar arasında
yer almaya hazırlanıyor.Gerçekleşecek proje için
katılımlar, Türkiye’den; Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası-Bilgi Üniversitesi, İspanya’dan; Valencia
Üniversitesi, Finlandiya’dan; Finlit Partners, Belçika’dan; European Neighborhood Council (Avrupa
Kent Konseyi) şeklinde olacak.
8. Sayfa'da

yapılarını kurarak bölgenin dijital
dönüşümüne katkı sağlamak, firmaların e-ticaret ve e-ihracata
girişini gerçekleştirerek yurtiçi ve
yurtdışı satış kapasitelerini arttırmak suretiyle bölge ekonomisinin
gelişimine katkı sağlamak, projenin genel amacıdır.Trakya ABİGEM bünyesinde kurulacak ortak
satış platformu ile kurumlar arası
işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek hedeflenmektedir.
3. Sayfa'da

ÇERKEZKÖY TSO ÜYESİ VOLSOFT TOBB

DİJİTALLEŞME SANAL FUARI’NDA

KOBİ ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlayan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı
26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilirken, Çerkezköy TSO
üye firmalarından Volsoft, fuarda katılımcı olarak yer aldı.
7.Sayfa'da
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MECLİS TOPLANTILARI DİJİTAL PLATFORMDA YAPILIYOR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 2021 yılının Ocak ve Şubat toplantılarını Covid-19 salgını sebebiyle dijital platformda gerçekleştirdi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı Ocak ayının ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO
Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan
yönetiminde dijital ortamda gerçekleşen Meclis toplantısında Aralık 2020
gelir gider bütçe izleme raporları ile
2020 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve
bilanço ibra edildi.Ülke gündeminin de
ele alındığı ÇTSO Meclis toplantısında,
yapılan aşı çalışmaları hakkında fikirlerini belirten meclis üyeleri, yapılan
çalışmaların ülkemiz için olumlu gelişmeler
sağlayacağını dile getirdi.

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı
Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi.
Dijital platformda gerçekleştiren TSO Meclis
toplantısında Ocak 2021 gelir gider bütçe iz-

Gazeteciler Günü mesajı

yeni yıl mesajı
Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, 2021 yılı için herkese sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Çerkezköy TSO
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva yaptığı

leme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili
gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından
oylanarak, kabul edildi. Meclis toplantısında
ilgili gündem maddelerinden olan adreslerinde tespit edilememeleri nedeniyle 2018
yılında askıya alınan üyelerin Oda kayıtlarından silinmesi konusu meclis tarafından değerlendirilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kozuva'dan 10 Ocak Çalışan

Kozuva'dan

açıklamada şu sözleri dile
getirdi: “Birkaç gün sonra
geride bırakacağımız 2020
yılı, ne acı ki tüm dünyayı
kasıp kavuran koronavirüsünün herkesi korkutan can
alıcı tehdidi ve inanılmaz
çaresizliği içerisinde geçti…
Bir virüs, hiç umulmadık ve
beklenmedik zamanda ve
bilinmedik bir yayılmayla tüm dünyayı adeta esir
aldı… Ülkemizde değil tüm
dünyada ekonomiler alt
üst oldu… Hayatın neredeyse bütün normalleri devre
dışı kaldı… Sadece iş dünyası değil eğitim dünyası,

ÇTSO Meclis Başkanı
Hacı Mehmet Erdoğan

sanat dünyası, ulaştırma
ve turizm sektörü, tarım ve
hayvancılık; düğün dernek
aklınıza ne gelirse hemen
hepsi virüs sebebiyle şok
yaşadı ve halen toparlanma çalışması sürmekle
birlikte sağlık yönünden sıkıntılar yaşanmaya devam
ediyor…Bu vesileyle Korona virüs sebebiyle hayatını
kaybeden
vatandaşlarımıza, kaybettiğimiz sağlık
çalışanlarımıza Allah’tan
rahmet diliyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bu
salgından bir an önce kurtulmasını diliyorum.

ÇTSO Başkanı

Süleyman KOZUVA

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle yayınladığı mesajda,
şunları kaydetti: "Bilginin yayılma hızına salgın sürecinin de dahil olduğu
bu günlerde bizler için ayrı bir değeri olan sevgili basın mensuplarımızın
daha zor ve özverili bir çalışmayla
bizler için harcadıkları emeklerin bilincindeyiz. Sorumluluk bilinciyle hareket edip, ahlaki değerler çerçevesinde çalışan basın mensupları, çok
kıymetli bir görevi yerine getirmekteler. Doğru haber anlayışının bizler
için çok daha büyük bir öneme sahip
olmaya başladığı bu süreçte halkın haber alma ihtiyacını karşılarken
harcamış oldukları tüm emek ve öz
veriler için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım."

YEŞİL SANAYİ
ÇTSO'DAN
ÖRNEK RAPOR

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak
verimlilik artışlarını gerçekleştirmek
yeşil sanayinin temelini oluşturuyor.
ÇerkezköyTSO tarafından hazırlanan
geleceğe yatırım "Yeşil Sanayi Raporu" için cerkezkoytso.org.tr üzerinden detaylı inceleme yapabilirsiniz...
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan geleceğe yatırım "Yeşil Sanayi Raporu" sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak verimlilik artışlarını gerçekleştiren
yeşil sanayinin temelini oluşturan kapsamlı
bir içeriği bizlere sunuyor.Üretimdeki olumsuz çevresel etkileri azaltma, sosyal ve ekonomik faydalara katkı sağlama ve su kıtlığı
mücadelesinde büyük önem taşıyan yeşil
sanayi, birçok avantaja hizmet etmektedir.
Çerkezköy TSO tarafından hazırlanan sektör raporunda tüm olumlu etkileriyle birlikte
daha az kaynak, enerji ve malzeme kullanımı ile işletmeler için yeşil sanayinin önemini
vurgulayan pek çok bilgiye ulaşabileceksiniz.Yeşil sanayi ile minimum tüketimle aynı
üretimlerini gerçekleştirebilmenin mümkün
olduğunu tüm detaylarıyla bizlere sunan
Çerkezköy TSO “Yeşil Sanayi” raporuna cerkezkoytso.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
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gelişmesi için el ele verdi
TEKİRDAĞ, ÇORLU VE ÇERKEZKÖY TSO’LARI İLE TNKÜ VE NKÜTEK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odaları ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) ve Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ) Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
arasında protokol imzalandı.
Söz konusu protokolle üniversite ve sanayinin iş birliğinin
arttırılması hedefleniyor.Namık

Kemal Üniversitesi Teknopark
(NKÜTEK) Yönetim Kurulu toplantısında Çerkezköy Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Süleyman Kozuva’ da hazır bulundu.
Toplantının en önemli gündemi
devam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi-1 inşaatı olurken,
Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy
TSO’ları ile TNKÜ ve NKÜTEK
arasında iş birliği protokolü de
imzalandı.Alınan bilgiye göre,
söz konusu protokolle, üniversite ve sanayi arasında kurulacak iş birlikleri birlikte ele
alınacak.Karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler
geliştirilirken, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında
üniversitenin bilgi birikiminden

yararlanması tesis edilecek.
Öte yandan protokolle taraflar
arasında sağlıklı bir iletişim kurulacak ve bölge ekonomisini
geliştirecek iş birlikleri sağla-

nacak.Odamızdan, Üniversite
-Sanayi İşbirliği kapsamında
NABİLTEM’den alınacak hizmetler, üyelerimiz için %50 indirim
gerçekleştirilecektir.

TRAKYA’DA DİJİTALLEŞME HAREKETİ BAŞLADI
KOBİ'ler için birçok avantajı bir arada sunmaya hazırlanan Dijital Trakya Projesi, E-ticaret ve E-ihracat tabanlı iş modelleri için bölgemiz adına dijital öncülük etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, bölgemiz
adına; alt yapı kurulum desteği, mobil ticaret desteği, ortak satın alma desteği, dijital platform üyeliği,
eğitim ve strateji, çoklu dil desteği gibi hizmetleri dijital mecrada 1 yıl ücretsiz olarak Kobilere sunacak.
için avantaj sağlayacak olan Dijital Trakya ile proje kapsamında 18
E-Ticaret Uzmanlık Programı planlamıştır. Bu programların amacı
ise dahil olan firmaların e- ticaret
sitelerini daha etkin kullanabilmelerini ve site satışlarını arttırabilecekleri düzeyde kendi uzmanlıklarını sağlamak olarak belirlenmiştir.

TRAKYA ABİGEM YÖNETİM

Trakya bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ticaret yapmalarının arttırılması için ihtiyaç duyulan E-Ticaret altyapılarını kurarak
bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak, firmaların e-ticaret ve e-ihracata girişini gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışı satış
kapasitelerini arttırmak suretiyle
bölge ekonomisinin gelişimine
katkı sağlamak, projenin genel
amacıdır.Trakya ABİGEM bünyesinde kurulacak ortak satış platformu ile kurumlar arası işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde
ve etkin kullanımını sağlamak ve
yerel potansiyeli harekete geçir-

mek hedeflenmektedir.Başlangıç
olarak bölgede faaliyet gösteren
1000 firmanın dahil edileceği ortak
e-ticaret platformunun kurulması
ve çalıştırılması hedeflenmektedir. Proje ile dijital pazaryeri olarak da bilinen, birden fazla firma
veya üyenin ürettiği ürün, değer
ve hizmetleri ulusal ve uluslararası potansiyel müşterilere internet
üzerinden satmayı sağlayacak bir
sistemdir. Kurulacak online satış
platformu, yerli ve yabancı diğer
pazaryerleri ile entegre çalışacak
ve e-ihracatı içinde barındıracaktır. Bu sayede sisteme üye 1000 firmanın e-ticaretteki payı arttırıla-
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caktır. Proje içeriğinde planlanan
etkin dijital pazarlama faaliyetleri
ile firmaların ürün ve hizmetlerinin potansiyel müşterileri tarafından bulunurluğunu ve bilinirliliğini
arttırarak pazar paylarını genişletmek, satış ve ihracat kapasitelerini arttırmak amaçlanmaktadır. Pandemi döneminin etkisiyle
dijital mecralara yöneldiğimiz bu
süreçte zaten önemi bir hayli büyük olan e-ticaretin hayatımızdaki
önemi daha da artış gösterdi. Tüm
bu etkilerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trakya Kalkınma
Ajansı ve ABİGEM öncülüğünde
26 Oda Borsa desteğiyle Kobiler

cerkezkoytso

KURULU ÜYESİ KOZUVA’DAN
“DİJİTAL TRAKYA” AÇIKLAMASI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada;
Trakya’da Dijitalleşme Hareketiyle birlikte her zaman erişilebilir olmayı ve Trakya’daki dijitalleşme sürecine öncülük etmeyi,
rekabeti de artırarak e-ticaret
ve e-ihracat alanında ülkemizin
uluslararası ticarette gelişmesine
katkı sağlamayı planlıyoruz. Diji-

tal Trakya ile e-ticaret/e-ihracat
alanında üyelerimiz ve bölgemiz
için çok büyük katkılar sağlayacağımızı ve rekabet gücünü arttırma hedefleri doğrultusunda
uluslararası ticarette de küresel
rekabeti güçlendirerek bölgemize öncülük edeceğimizi düşünüyorum.Çalışmaya ve üretime
her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olan bu dönemde,
Kobilerimize sağlayacakları destek ile bölgemizin dijital anlamda
kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olan platform özellikle, Eticaret ve E-ihracat konusunda 1
yıl boyunca ücretsiz sağlayacağı birçok hizmet ile uluslararası ticaretimizde küresel rekabeti
güçlendirerek öncülük edecek.

ÇTSO Başkanı

Süleyman KOZUVA
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Halkbank Paraf ile
tedarik zinciri finansmanı

CİRO DESTEĞİ BAŞVURU

ESASLARI BELİRLENDİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Halk Bankası arasında “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı” Protokolü imzaladı.
Çerkezköy TSO’da imzalanan protokol törenine ÇTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva ve Halkbank Şube Müdürü Erhan Tan katıldı.

Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan

Protokol ile ilgili konuşan Halkbank Şube Müdürü Erhan Tan,
oda üyelerinin tedarikçi firmalardan yapacakları ticari işlemlerinde özel vade ve finansal
avantajlara sahip olacaklarını kaydederek, "Tedarikçilerden
yapılacak alımlarda 540 güne
kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan 'Banka
Ticari Kartı' alabilecekler. Ayrıca
Halk Bankası POS cihazı olmayan
üyeler bu projeye özel menülerin
yüklü olduğu Halk Bankası POS
cihazı alabilecekler” dedi.

KOZUVA: HEM TEDARİKÇİLER
HEM DE ALICILAR AVANTAJLI

Protokol imza töreninin ardından
değerlendirmede bulanan Çer-

kezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, “Covid-19 salgını döneminde üyelerimizin finansman
sorunlarına çözüm olacak bu
protokol için oldukça heyecanlıyız. Halk Bankası ile yaptığımız bu
protokol anlaşması ile hem tedarikçiler hem de alıcılar önemli
avantajlara sahip olacaklar. TOBB
tarafından böyle bir sistemin
planlanması ve Halk Bankası’nın
bu projeye imkan veriyor olmasından dolayı mutluyuz. Üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni
ediyoruz” diye konuştu.

PARAF KOBİ KART İLE DÜŞÜK
FAİZ İMKANI

Halk Bankası'nın Türkiye Odalar

Borsalar Birliği ile yaptığı işbirliği neticesinde, TOBB logosunun
bulunduğu 'Paraf KOBİ Kart'
uygulaması ile yıllık faiz oranı en fazla yüzde 13.87 olacak
şekilde kullanmayı sağlayacak bir kartla destek sağlıyor.
Tedarikçilere ve alıcılara taksit kolaylığı sağlayan bu kart
aynı zamanda kredi imkanı da
vermiş oluyor. Sunmuş olduğu
kolaylıklarla birlikte güvenli bir
şekilde ticari destek sağlamış
oluyor. Halk Bankası’nın ticari
güvenilirliğe bağlı olarak limitlerini belirlemiş olduğu 'Paraf
Kredi Kartı' hem tedarikçilerin
hem de alıcıların riskinin sıfıra
indirilmesini sağlıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin ciro kaybı desteği başvurularına ilişkin
esasları açıkladı. Koronavirüs salgınında
faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar
gören yiyecek ve içecek hizmet sektöründe bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı
destek programına başvuru süresi uzatıldı.
Ciro kaybı desteğinden yararlanma şartları ise; 2019 takvim yılından önce ya da 2019
takvim yılında işe başlamak,
27.01.2021 itibari ile faal mükellefiyeti bulunmak, 2019 takvim
yılındaki cirosu 3 milyon Türk
Lirası ve altında olmak, 2019
yılındaki cirosuna oranla 2020
takvim yılındaki cirosu %50 ve
üzerindeki bir oranla azalmış

olmak şeklinde belirlendi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Resmi Gazete’de yayımlanan ve işletmelere verilecek
ciro kaybı desteği programı
uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek
programı başvuru süresi 31
Mart 2021 saat 23.59’a kadar
e-Devlet üzerinden yapılmaya devam edecek.

"Güvenli Ticaret Protokolü" ile tahsilat kolaylığı geldi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Ziraat Bankası arasında “Güvenli Ticaret Protokolü” imzalandı. Protokole göre, oda üyeleri Ziraat BANKKART Başak aracılığı ile mal alım satımlarında uzun vadeli imkanlara sahip oldu.
“Güvenli Ticaret Protokolü”, ÇTSO üyelerine finansman aksaklıkları ve tahsilat problemleri konusunda büyük
kolaylık sağlamaya başladı. Oda üyelerine iş yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade
avantajı sunan protokolün imza törenine; ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Seçkin, Ziraat Bankası
Çerkezköy Şube Müdürü Atalay Güzel
ve Ziraat Bankası Girişimci Müşteri İlişkileri Asistanı Buğra Mandacı katıldı.

İŞ HACİMLERİ ARTACAK

Ziraat Bankası Çerkezköy Şube Müdürü Atalay Güzel, imza töreninde
yaptığı konuşmada, protokolle birlikte alıcı ve satıcıların kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi
oluşturabileceğini belirterek, "Bu sayede iş hacimlerini artıracaklardır.
Alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcıların ürün
ve hammaddeye daha hızlı ulaşmaları sağlanacak” dedi.

EKONOMİ OLUMLU
ETKİLENECEK

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Seçkin ise yaptığı
konuşmada, "10 Aralık 2020 tarihinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz
Sayın Hüseyin Aydın’ın tanıttıkları, bizim de kısa zamanda üyelerimize tanıtacağımız Bankkart Başak Tedarik
Zinciri Finansmanı protokolü imzala-

mak için burada bulunuyoruz. Bunun
güvenli ticaret için önemli olduğunu
düşünüyoruz. Tahsilat riskini azaltan,
özel vade ve fiyat avantajı sunan bu
proje ile üretim, ihracat ve istihdamın
devamlılığı da korunacak ve sonuçta
tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir” diye konuştu.

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ
GAZETESİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman KOZUVA
MESUL MÜDÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SEYMEN
EDİTÖR

Kurumsal İletişim Uzmanı

Nagehan BEYHAN

GRAFİK TASARIM VE BASKI

Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik,
Basın Yayın Matbaacılık LTD. ŞTİ.
Fevzipaşa Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi
No: 89 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

İDARE

Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası
Tel: 0 282 726 88 88 Fax: 0 282 726 88 89
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nde
yayınlanan yazıların ve makalelerin sorumluluğu
yazarlara aittir. Çerkezköy TSO'nun görüşlerini
içermez. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
kullanılmıştır. Yazı ve haberler kaynak belirtilerek
kısmen veya tamamen kullanılabilir.
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Çerkezköy TSO'dan "Küçük

Parmaklar Projesi"ne destek
Çerkezköy TSO olarak, temin ettikleri tabletleri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeye
başladıklarını belirten Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bugüne kadar en çok önem verdiğimiz konuların
başında eğitim geliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz
için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya biz de katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Geleceğimizin neferleri çocuklarımız yeter ki
okusun. Biz elimizi taşın altına koymaya her
zaman varız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğünde
başlatılan ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası'nın (TSO) da
paydaşı olduğu "Küçük Parmaklar Projesi" kapsamında, ilçe
genelinde sürdürülen
kampanya ile tablet
bilgisayar ihtiyacı
olan öğrenciler için
başlatılan çalışmalar
devam ediyor.

TABLETLER TESLİM EDİLDİ

"Küçük Parmaklar Projesi" kapsamında yapılan
protokolle öğrenciler için alınan tabletler Çerkezköy, Kapaklı ve Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Protokol, ÇTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz
ve Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak’ın
katılımıyla gerçekleşti. Protokol çerçevesinde
teslim edilen tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonu ile ilçede ihtiyaç duyulan öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

ÇTSO’dan eğitime tablet desteği
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan
“Küçük Parmaklar” projesi kapsamında ihtiyacı olan öğrenciler için tablet dağıtım hamlesine destek vererek,
minik kalplerin yüzünü güldürdü. Öğrenciler için alınan tabletler düzenlenen programda takdim edilirken, pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla öne çıkan öğretmen ve öğrencilere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle okulların
uzaktan eğitime devam ettiği günümüzde öğrencilerin internet sağlayıcı araç gerece gereksinimleri oluşuyor. Öğrencilerin uzaktan eğitim
alabilmesi ve derslere katılımları için
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet desteğinde bulundu. Önceki gün
Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çer-

kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin,
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Programda ilk olarak pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla öne çıkan öğretmen ve öğrencilere ödülleri
verildi. Hijyen şartlarının geliştirilmesi
ve enfeksiyon önleme belgelendirme
programı kapsamında Çerkezköy Bi-
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lim ve Sanat Merkezi, Çerkezköy Fatih
Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma
Merkezi,Kızılpınar Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi, Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu, Büyükşehir
Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Zehra – Mehmet Gülkaya Anaokulu,
Veliköy İlkokulu, Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu ‘Okulum Temiz’ belgesi
almaya hak kazandı. Ayrıca programda Türk Tekstil Vakfı Mesleki Lisesi
Müdürü Murat Kıroğlu, öğretmenler
Gökhan Yeşil, Yunus Özçiçek, Kerem
Karahan, Veliköy Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğretmenleri Mehmet
Emin Yaman, İrfan Kırlıoğlu, Mehmet
Binci, Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Murat Güldez. Öğretmenler Mehmet
Koldıran, Fuat Kaya, Ali Arıcan ise buluş, patent ve marke üretimi çalışmalarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından teşekkür belgesi verildi.
Tekirdağ Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Merkezi tarafından
yapılan soru yazım çalışmalarında
görev alan Nurullah Narin Ortaokulu
öğretmeni Esranur Bayar’a, Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Covid-19
konusunda ‘Bilinçliyiz, Birlikteyiz,
Güçlüyüz’ temalı afiş yarışmasında
üçüncü olan Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Semanur Baloğlu, resim yarışmasında mansiyon
ödülü alan Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Berfu Canseven ve yine resim
yarışmasında mansiyon alan Yunus
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Şenel Ortaokulu öğrencisi Tanem
Uğurlu’ya protokol üyeleri tarafından
hediyesi takdim edildi.

hayırlı olması ve başarılar getirmesi
temennisinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Küçükparmaklar projesi

Çocukların yüzündeki gülümsenin
kendileri için tarifi olmayan bir mut-

kapsamında gerçekleştirilen protokolle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için alınan tabletler Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Süleyman Kozuva ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Tablet dağıtım töreninde öğrenciler
ve veliler ile sohbet ederek tavsiyelerde bulunan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, öğrencilere

luluk olduğunu kaydeden Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “TOBB
öncülüğünde başlatılan bu projede
ÇTSO olarak eğitime bir nebze de olsak destek verebiliyorsak ne mutlu
bize. Eğitime desteklerimiz Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası olarak artarak devam edecek. Biz çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Onlar da
ülkemizin geleceği için çalışacaklar.”
ifadelerini kullandı.

TABLETLERİ TESLİM EDİLDİ
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ÇTSO ÜYELERİNE YENİ HİZMET

DANIŞMANA SOR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesine yeni
hizmetler katmaya devam
ediyor. Yaptıkları hizmetlerle
üyeleri için en verimli işleyişi
sağlamak adına çalışmalar
yapan Çerkezköy TSO, web
sitesi üzerinden “Danışmana
Sor” hizmetini devreye soktu. Üyeler, Hukuk, İş Sağlığı ve
Güvenliği ile Mali Konularda cerkezkoytso.org.tr adresi
üzerinden iletişime geçip sorularına yanıt alabilecekler.
Özellikle salgın süreciyle bir-

likte birçok işimizi online olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız bu süreçte “Danışmana
Sor” uygulaması üyelerimiz
için kolaylık sağlayacak.

ÜYELERE
UZAKTAN DESTEK

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Bizler üyelerimiz için
her zaman hizmetin en iyisini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyor ve attığımız her adımı bu doğrultuda
hedefliyoruz.
Yaşadığımız

Covid-19 süreci içerisinde
hepimizin olduğu gibi bizlerin de başlıca düşüncesi
sağlık. Bu durumda, üyelerimiz için işleyişi biraz olsun kolaylaştırmayı hedefleyip, sorularına mümkün
olduğunca hızlı çözümler
vermeyi amaçlıyoruz. İlgili konularda uzman desteği
sağlamak adına oluşturmuş
olduğumuz bu sistem için
üyelerimiz web sitemiz üzerinden her zaman bizimle
iletişimde olacaklar'' dedi.

Esnafa hibe ve kira
destek süresi uzatıldı
Tüm dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs sürecinde zor günler geçiren esnaf
ve sanatkarlara verilecek
olan gelir kaybı desteği ve
kira desteği için başvurular 11 Ocak'ta sona ermişti. Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve
gelir kaybı desteklerine
yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Bakanlığa ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve
gelir kaybı desteklerine yeniden
başvuru
imkanı
sağladıklarını
kaydederek, “Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan,
fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden
itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59’a
kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ
31 MART

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Başvuru
süresinde başvuru yapamayan
esnaf ve sanatkarlar, 31 Mart
saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Oda
olarak
Çerkezköy’de
faaliyet

gösteren esnaf ve sanatkarlara
başvuru sürecinde tüm desteği
vermeye hazırız” dedi.

3 AY BOYUNCA KİRA
YARDIMI YAPILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan
“Koronavirüs Salgını Nedeniyle
Verilecek Hibe Desteği Programı
ve Uygulama Esasları Hakkında
Tebliğ” kapsamında belirlenen
şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahiplerine 2021 yılı Ocak,
Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde aylık bin TL gelir kaybı
kapsamında hibe desteği, gelir
kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil
kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira
olması halinde, 3 ay boyunca
büyükşehir belediyelerinde aylık
750 TL, diğer yerlerde aylık 500 TL
kira desteği sağlanacak.

ÇTSO Başkanı

Süleyman KOZUVA

ARGE- İNOVASYON İÇİN AREL ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ ATAĞI
SANAYİCİ İSTEYECEK, ÜNİVERSİTE TASARLAYIP ÜRETECEK
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üniversiteler
ile
işbirliğini
güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılmasını sağlamak
için
adımlarını
sürdürüyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde
Arel Üniversitesi ile önemli
bir protokole imza atılacak.Arel
Üniversitesi’ne
bağlı Polimer Teknolojiler
ve Kompozit Uygulama
ve Araştırma Merkezi’yle
(POTKAM) varılan görüş
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birliği ile sanayinin ihtiyaç
duyduğu ileri mühendislik malzemeler ile fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler birlikte
geliştirilecek.İşbirliği kapsamında ÇTSO, sektörün
ihtiyaç duyduğu ve mevcutta kullandığı ya da
geliştirmeye ihtiyaç duyduğu ürün bazında POTKAM ile ortak çalışmalar
yapacak. Bu sayede hem
üniversite sanayi konusundaki tecrübelerini arttırırken, sanayi de ihtiyaç
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duyduğu parçaların yerli
ve milli şekilde üretilmesine katkı sağlamış olacak.
İşbirliği sürecinde teknik
ve akademik bilgi birikimi ve tecrübelerinin her
iki tarafı koruyacak şekilde “Fikri Sınai Mülkiyet
Hakları” da gözetilecek.
İmzalanacak
protokolle
birlikte sanayi ile akademi ortak bölgesel, ulusal
ve uluslararası seminer,
sempozyum, kongre ve
konferanslara da birlikte
ev sahipliği yapacak.
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TOBB DİJİTALLEŞME SANAL FUARI’NDA
KOBİ ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı 2627 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilirken, Çerkezköy TSO üye firmalarından Volsoft, fuarda katılımcı olarak yer aldı.
açılışını yaptıkları sanal fuara, telekom,
yazılım ve e-ticaret gibi teknoloji üreten
ve ihraç eden sektörlerden toplam 100
firmanın katıldığını aktardı.

KANUNA E-TİCARET DE DAHİL EDİLDİ

TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, sanal ortamda açılışını yaptıkları fuarda, dijitalleşmede öne çıkan
şirketleri, bu konuda kendini geliştirmek
isteyen firmalarla ve girişimcilerle buluşturduklarını, birebir görüşmelerle,
aralarında işbirlikleri kurup, geliştirmelerini hedeflediklerini söyledi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE HIZLI BİR
DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Pandemiyle birlikte tüm dünyanın çok
hızlı bir dijital dönüşüm sürecine girdiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yıllar alacak
pek çok teknolojiye, birkaç ayda uyum
sağladık. İşte bugün hayatımızın değiş-

mez bir parçası haline gelen videokonferans, bunun güzel bir örneği. Öte yandan
geleneksel ticaret de değişiyor ve özellikle e-ticaret hız kazanıyor. Ve nihayet
fuarlar da dijital ortama kayıyor. 2020
yılında neredeyse tüm fuarlar ve heyet
organizasyonları iptal edilmiş veya ertelenmişti. İşte bu noktada, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan devreye girdi ve
sanal fuar uygulamasını hayata geçirdi.
İş dünyamızın da buna en hızlı şekilde
adapte olmasını sağladı. Artık tüm firmalarımız, ürünlerini ve üretim kapasitelerini burada kolayca sergileyebiliyor” dedi.
TOBB olarak, şirketlerin pandemiden en
az şekilde etkilenmesi ve dijitalleşmesi için birçok etkinlik yaptıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda "Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Yeni
çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza,
e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz" dedi. Ticaret Bakanlığı
olarak, e-ticaretin Türkiye’de kurumsal
ve sağlam bir altyapıda gelişmesi için de
çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen
Bakan Pekcan, “E-ticaret Bilgi Sistemimiz
- ETBİS’in etkinliğini her geçen gün artırıyoruz. Hâlihazırda ETBİS’e kayıtlı site sayısı
ise 23 bin 487’dir. Benzer şekilde, TOBB ile
birlikte yürüttüğümüz E-Ticarette Güven
Damgası uygulamamız devam etmekte
olup; bu güne kadar 22 e-ticaret sitemiz
Güven Damgası almıştır. Elektronik ticaret
altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme
olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim. Yeni çıkarılan
Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin
de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

FUARA ÇTSO ÜYESİ VOLSOFT
DA KATILDI

Bu arada ÇTSO üyesi Volsoft da, TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'na katıldı. Endüstri 4.0
çözümleri sunan ve teknik sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen Volsoft, bunu

mümkün kılmak için gerekli tüm teknoloji, dikey çözümleri ve saha uzmanlığını
bir arada sunuyor. Volsoft Firma yetkilisi
Volkan Alkılıç, "Firmalarla ve girişimcilerle buluştuğumuz ve online olarak bire bir
görüşmelerle işbirliği gerçekleştirme fırsatı yakaladığımız verimli bir fuar geçirdik.
İçinde bulunduğumuz dönemin şartlarından dolayı birçok işimizin sanal mecralara taşındığı bu süreçte, sahip olduğumuz
teknoloji ile güzel sonuçlar almış olmaktan dolayı çok memnunuz. Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’na gerçekleşen TOBB
Dijitalleşme Sanal Fuarı için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

ÇTSO'dan
basın ziyaretleri
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı'daki gazeteleri ziyaret etti. ÇTSO'nun ziyaretleri Başkan- lık Asistanı Mükerrem Çalışkan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Nagehan Beyhan
tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, gazetecilerin gününü kutlayan Çalışkan ve
Beyhan, basının kamuoyunu bilgilendirme konusundaki önemine dikkat çektiler.

ÇERKEZKÖY TSO’DAN YENİLENEBİLİR

ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Ülkemizde ve tüm dünyada çok büyük bir öneme sahip olan
ve Çerkezköy TSO tarafından da sektör raporu oluşturulan
“Yenilenebilir Enerji Kaynakları” fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmadaki en kritik rol olarak önemini vurguluyor.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan sektör
raporunda enerjinin çevre ve insan sağlığına etkileri, yenilenebilir enerji kırılımlarındaki yüzdelikler ve tüm enerji kaynaklarına dair bilgilerin detaylarına ulaşmak mümkün. Yenilenebilir enerjinin öneminin ülkemizde de gün geçtikçe öneminin
artması ve bu doğrultuda altyapı girişimlerinin de gelişme
göstermesiyle birlikte Çerkezköy TSO tarafından yenilebilir
enerji kaynaklarının öneminin vurgulanması amacıyla hazırlanmış olan sektör raporuna ulaşmak için cerkezkoytso.org.
tr adresi üzerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

cerkezkoytso
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EĞİTİMLER ONLİNE BAŞLIYOR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören
eğitimleri 2021 yılında online olarak devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze verilen eğitim
seminerlerini pandemi nedeniyle dijital ortama taşıyan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası (ÇTSO), daha başarılı ve sağlıklı bir
çalışma ortamının oluşturulması, iş stresinin yönetilebilmesi ve özgüvenin sağlan-

ması için üyelerine online eğitim imkanı sunuyor. Bu yıl mart ayına 4 eğitim programı
ile başlangıç yapacak olan Çerkezköy TSO,
“İş hayatının gerçeği: iş stresi”, “Özgüveni yüksek kişiler olmak”, “Sürekli iyileşmeyi
teşvik eden tutum” ve “Sizin kişilik renginiz

EĞİTİM ADI

TARİH

SAAT

İş Hayatının Gerçeği: İş
Stresi (Uygulamalı)

03.03.2021

14.00-15.00

Özgüveni Yüksek Kişiler
Olmak(Uygulamalı)

17.03.2021

14.00-15.00

Sürekli İyileşmeyi Teşvik
eden Tutum (İnovasyon)

24.03.2021

14.00-15.00

Sizin Kişilik Renginiz
Hangisi?(Uygulamalı)

31.03.2021

14.00-15.00

Çevik Dünyada Liderlik

07.04.2021

14.00-16.00

Farkındalık (Mindfulness)

14.04.2021

14.00-16.00

Yaratıcı Düşünme
Teknikleri

21.04.2021

14.00-16.00

6 şapkalı düşünme tekniği

28.04.2021

14.00-16.00

Hızlı ve verimli okuma teknikleri

05.05.2021

14.00-16.00

hangisi?” başlıkları altında eğitimlere ev
sahipliği yapacak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ ve ONLİNE
OLARAK GERÇEKLEŞECEK

ÇTSO tarafından herkese açık ve ücretsiz
bir şekilde gerçekleştirilecek olan online

eğitimler 3 Mart tarihinde başlayacak.Online eğitimlere katılmak isteyenler gerekli
bilgileri Çerkezköy TSO sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden edinebilirken, başvurularını ise cerkezkoytso.
org.tr adresi üzerinden yapılabilecekler.

ENDÜSTRİDE YEŞİL MUTABAKAT DÖNÜŞÜMÜ
ÇERKEZKÖY TSO “ENDÜSTRİDE YEŞİL MUTABAKAT DÖNÜŞÜMÜ” PROJESİNE BAŞVURMAYA HAZIRLANIYOR

“Horizon 2020 GreenDeal” projesi için başvuru hazırlığında olan Çerkezköy TSO, AB’nin de gündeminde olan
bu proje için katılımcılar arasında yer almaya hazırlanıyor.Gerçekleşecek proje için katılımlar, Türkiye’den;
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası-Bilgi Üniversitesi, İspanya’dan; Valencia Üniversitesi, Finlandiya’dan;
Finlit Partners, Belçika’dan; European Neighborhood Council (Avrupa Kent Konseyi) şeklinde olacak.
Çerkezköy TSO’nun AB proje başvurusu “Horizon 2020
GreenDeal” çağrısına karşılık yapılacaktır. Bu proje
uygulaması, işletmeler için
Avrupa Yeşil Mutabakat’ın
dönüşüm sürecinin yönetimini desteklemektedir. Proje, inovasyonu artırmak için
üniversite-sanayinin
işbirliğini, AB uygulamalarının
yakınsamasını, yeşil, temiz
enerji kaynaklarının kullanımını, sürdürülebilir sanayi için döngüsel ekonomiyi
desteklemektedir.
Projenin
işletmelere katkısı ise; işletmeler için Avrupa Yeşil
Mutabakat’ın dönüşüm sürecinin yönetimini destekliyor olmasıdır.Gerçekleşecek
projenin yeniden kullanılabilir ürün tasarlamak ve çevre
standartlarını anlama deneyimini yaşatmak, karbon
salınımını azaltmak için ihracatçıları desteklemek, endüstriyel süreçte uygulanan
yeniliği geliştirmek için üniversite ile birlikte çalışmak,
ekonomik büyüme modelinin dönüşümü gibi birçok

faydası bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, “Avrupa
Yeşil Mutabakat” ile ülkemizi
de yakından ilgilendiren yeni
bir uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümü kurguluyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ile mücadelenin ötesinde, aynı zamanda
AB’nin “yeni büyüme stratejisi”nin bir yol planı. Avrupa
Birliği’nin (AB) 2050 yılında karbon nötr olan ilk kıta
olma hedefi doğrultusunda,
tüm politika tasarımlarında da merkezde aldığı Yeşil
Mutabakat, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi, sıfır
kirlilik, tarım ve kırsal alanların dönüşümü, sürdürülebilir
ulaştırma, enerji dönüşümü,
adil geçiş ve tüm bunların
finansmanını içeren bir çerçeveyi tarif ediyor. Bu Mutabakat yalnızca AB sınırları
içerisindeki faaliyetleri düzenlemekle kalmıyor, AB üreticilerinin rekabetçi gücünü
korumak için ticareti yapılan
ürünün karbon yoğunluğu
üzerinden hesaplanacak bir
takım gümrük düzenlemele-

cerkezkoytso

rini de tasarlıyor. Türkiye’nin
en önemli ticari partneri olan
AB tarafında tartışılan olası
gümrük düzenlemeleri ve
etkileri doğal olarak önemli
bir gündem maddesi olarak
Türkiye’de de tartışılmaya
başlandı.Tüm bu karbon nötr
olma hedeflerinin, COVID-19
gibi, ekonomiler üzerinde
derin yıkıma neden olan bir
küresel salgın dönemiyle eş
zamanlı olarak gündeme
gelmesi, söz konusu politikaların, salgın sonrası toparlanmaya yönelik olarak
sağlayabilecekleri
sanayi
üretimi ve istihdam gibi eş
faydalarının da daha sık dile
getirilmesine neden oldu.
Böylelikle ülkelerin orta/uzun
vadeli karbon nötr olma hedefleri, kısa vadede de “yeşil toparlanma” gündeminin
temelini oluşturacak bir dönüşüm çerçevesi halini aldı.
Yeşil Mutabakat’ın, AB’nin
önümüzdeki dönemde partnerleriyle ticari ilişkilerinde
yeni kural ve yaptırım mekanizmaları getireceği, bu eylem planı hayata geçtiğinde,

cerkezkoytso

özellikle AB ile dış ticareti yüksek olan Türkiye gibi ülkeler
açısından da önemli sonuçlar doğurması muhtemeldir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve
beraberinde getireceği sü-
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reçler; enerji, ulaşım, sanayi,
finans, inşaat, gıda, turizm,
dijital endüstri ve piyasaları yeniden şekillendirecek ve
yıllar alacak bir dönüşümün
temellerini teşkil ediyor.
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ÇERKEZKÖY'ÜN MARKA DEĞERLERİNDEN
ÇTSO ÜYELERİNE VE AİLELERİNE ÖZEL İNDİRİMLER

cerkezkoytso

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine farklı sektörlerde birçok firmanın ürün ve hizmetlerinden avantajlı şekilde yararlanma fırsatı sunuyor.
Bu çerçevede üyeler ve birinci derecede yakınlarının yararlanabileceği indirim fırsatları için on sekiz firma ile “üye indirim protokolü” imzalandı.Üye
indirim anlaşmaları için harekete geçen Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin taleplerini dikkate alarak on sekiz firma ile indirim protokolü gerçekleştirdi. Protokoller, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva ve firma yetkililerinin katılımı ile imzalandı.
Protokollerden yararlanabilmek için odaya bağlı
üyelerin, üye kartlarıyla birlikte işlem sağlayabilecekleri bildirildi. Öte yandan üyeler, anlaşma sağlanan firmaların indirim oranlarından yararlanabilmek için gerekli olan kimlik kartlarını Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan teslim alabilecekler.

cerkezkoytso

Kozuva: “Yeni protokoller için
çalışmalarımız devam ediyor”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Kozuva, farklı sektör temsilcileri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “İndirim protokollerimize yıl
içinde yenilerinin eklenmesi ve üyelerimizin daha fazla
firmanın indirim olanaklarından yararlanabilmeleri için
işbirliği çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplamda
on sekiz firma ile yapmış olduğumuz anlaşmalardan
yararlanabilmek için üyelerimizin, odamız tarafından
alacakları üye kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak. Aynı zamanda üyelerimiz ve birinci derece yakınları, kendilerine özel gerçekleşecek
olan indirim oranları için web sitemiz üzerinden de
detaylı bilgi alabilecekler.” ifadelerini kullandı. Kozuva,
gerçekleşen anlaşmaların üyelerine fayda sağlayacak
olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, protokol imzalanan firmalara teşekkür etti.
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