SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’ı ziyaret etti.
TEBRİK ZİYARETİ YAPILDI

ÖRNEK BİR YÖNETİCİ

erkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet
Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Mustafa Seçkin ve Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen, Murat
Narçın ve Mustafa Ogün Asıl’dan oluşan Oda Heyeti, Türk İdareciler Derneği tarafından “Yılın En
İyi İdarecisi” seçilerek 2019 Yılı Üstün Başarı Meslek Ödülüne layık görülen Çerkezköy Kaymakamı
Atilla Selami Abban’a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva “Yüzlerce idarecinin içinden yılın en iyi idarecisi seçilerek bizlere yaşattığınız bu gurur için Odamız adına size teşekkür ediyorum. İlçemizde gerek
eğitim alanında yaptığınız çalışmalarla, gerek sosyal
sorumluluk projelerinizle idareciliğin nasıl olması
gerektiğine dair en güzel örneği bizlere gösterdiniz.
Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyor, her
daim sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” sözlerini kaydetti.
5. Sayfada
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Yayınıdır

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Ücretsizdir

İNSANLARI İMZALARINDAN

TANIYABİLİRSİNİZ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası (Çerkezköy TSO) ve
Başakşehir Okulları iş birliğinde Oda konferans salonunda gerçekleştirilen İnsan
Tanıma Sanatı Semineri katılımcılardan ilgi gördü.
3. Sayfada

ISO EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Çerkezköy TSO) düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç
Tetkikçi Eğitimi ilgi gördü.
4. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), Bashkortostan Cumhuriyeti ziyaretinde
bölgenin ihracat oranlarını artırmak amacıyla uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

İLK SIRALARA TAŞIYACAĞIZ

ÇERKEZKÖY'E DAVET ETTİ

Bashkortostan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile
Çerkezköy TSO arasında imzalanan iş birliği anlaşması töreninde konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Türkiyemiz, Başkurtistan’ın ihracat
yaptığı ülke listesinde 8. sırada. Bu oranı hep birlikte ilk
sıralara taşıyacağımıza inancımız tam. Bugün imzaladığımız bu iş birliği anlaşması Bashkortostan Cumhuriyeti’nin
kalkınma için öncelikli sektörlerine fayda sağlayacak" dedi.

Bashkortostan Legprom 2020 Forum'unda düzenlenen
hafif sanayi endüstrisinin dönüşümü ve yatırım teşvikleri toplantısında konuşan Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Hacı Mehmet Erdoğan "Bugün sizlerle bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yatırımcılarımızı son teknolojiyle
donatılmış makinelerimizi, kalifiye iş gücümüzü ve en
önemlisi ham maddemizi elde ettiğimiz bereketli topraklarımızı görmeye davet ediyorum" dedi.
2. Sayfada

ÇERKEZKÖY TSO ÇOCUKLARIN DOĞA EĞİTİMİNE DESTEK OLDU

T

EMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi-Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ
TEMA Vakfı Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer
Ceylan, 3 Kasım 41. Vodafone İstanbul Maratonunda
kurumsal koşu takımı kurarak gerek Çerkezköy’de
gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundukları için tüm Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
ve personeline teşekkür ederek plaket takdiminde
bulundu.
11. Sayfada

KOBİ’LERİMİZİ ULUSLARARASI

PAZARLARA HAZIRLIYORUZ

Avrupa İşletmeler Ağı ve NKÜ Teknopark Tanıtım Toplantısı, Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)
ortaklığında Oda konferans salonunda düzenlendi.
5. Sayfada

EĞİTİMİN GÜCÜNE
İNANIYORUZ

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Ahmet Hamdi Zafer ve
Trakya Üniversitesi TÜSEM Müdürü
Doktor Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'yı ziyaret etti.
3. Sayfada
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KOZUVA: “İHRACATIN ÖNÜNDEKİ

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), Bashkortostan Cumhuriyeti ziyaretinde uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
Çerkezköy TSO Heyeti, Bashkortostan Cumhuriyeti’ne düzenlenen iş gezisi kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla uluslararası iş birliklerini
güçlendirdi. Programın birinci gününde Bashkortostan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası
ile Çerkezköy TSO arasında iş birliği anlaşması
imzalandı. İmza töreninde bir konuşma Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Türkiyemiz, Başkurtistan’ın ihracat yaptığı ülke listesinde 8. sırada. Bu oranı hep birlikte
ilk sıralara taşıyacağımıza inancımız tam. Bugün
imzaladığımız bu iş birliği anlaşması Bashkortostan Cumhuriyeti’nin kalkınma için öncelikli
sektörlerine fayda sağlayacak. Avantajlı coğrafi
konumunuz, gelişmiş ulaşım altyapınız, istikrarlı
ekonomik durumunuz bu topraklarda iş yapmak
için elverişli bir ortam yaratıyor. Bugün burada
amacımız, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yatırımlarını sizlerin topraklarına getirmek, sizleri
de kendi topraklarımıza davet etmektir. Bizlere
gösterdiğiniz misafirperverliğiniz için teşekkür
ediyor, iş birliği anlaşmamızın bizlerin nazarında
KOBİ’lerimizin birbirini tanımasına, mesafelerin
kazanca dönüşmesine, kültürel bağımızın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” sözlerini
kaydetti. İmza törenin ardından düzenlenen B2B
programında, Çerkezköy TSO Heyeti katılımcılarla sektörleri ile alakalı ticaret hacmimizi genişletecek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

gprom 2020 Forum'unda düzenlenen hafif sanayi
endüstrisinin dönüşümü ve yatırım teşvikleri konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Çerkezköy
TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan "Kalkınmanın en önemli anahtarının ihracattan geçtiği

biliyor, bu gayeyle üyelerimizin yurtdışı bağlantılarına oldukça büyük önem veriyoruz. Bugün burada
sizlerle bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğumu belirtiyor, yatırımcılarımızı son teknolojiyle
donatılmış makinelerimizi, kalifiye iş gücümüzü ve

taleplerini dile getirirken, özellikle Çerkezköy TSO
üyesi iş insanlarının bölgeye vizesiz girişi ve ihracat
önündeki engeller görüşüldü. Cumhurbaşkanı Habirov, kendisinin de Türkiye’de öğrenim gördüğünü
bu yüzden Türkleri çok sevdiğini belirterek gerekli
çalışmaların yapılması için ilgili bakanlık kurumlarına talimat verdi.

REKABET GÜCÜNÜ
ARTIRACAĞIZ

Bashkortostan Cumhuriyeti programı hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva “Çerkezköy

ÇERKEZKÖY’E DAVET ETTİ

Çerkezköy TSO Heyeti, Bashkortostan Leen önemlisi ham maddemizi elde ettiğimiz bereketli topraklarımızı görmeye davet ediyorum" dedi.

İHRACATTAKİ
ENGELLER KONUŞULDU

Çerkezköy TSO Heyeti, Bashkortostan Cumhurbaşkanı Rayid Habirov ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Heyet, bölgede yatırım yapmak için

TSO olarak üreticimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım
ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün
artırıyoruz. Bu çerçevede uluslararası bağlantıları
da çok önemli buluyor, Bashkortostan Cumhurbaşkanı Rayid Habirov’la yaptığımız görüşmenin
sonuçlarının olumlu olacağına inanıyoruz” dedi.

3

İNSANLARI İMZALARINDAN TANIYABİLİRSİNİZ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve
Başakşehir Okulları iş birliğinde Oda konferans salonunda gerçekleştirilen İnsan
Tanıma Sanatı Semineri katılımcılardan ilgi gördü.

Mehmet Demirbaş
Başakşehir Okulları Genel Müdürü
Mehmet Demirbaş ve Psikolojik Danışmanı Gamze Koçak’ın konuşmacı
olarak katıldığı seminerde “Kişiliğimiz Nasıl Oluşur?, Tanımak Mümkün
Mü?, Kişilikler ve Özellikleri, Kendimi
Keşfediyorum, Farklı Kişilikleri Tanımanın ve Anlaşmanın Yolları” başlıkları konuşuldu. Kişiliğin genetik,
aile, çevre, arkadaş ve eğitim faktörleriyle şekil aldığını söyleyen Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet

Demirbaş, “Kişilikler 4 gruba ayrılır.
Bu grupları barışçıl-soğukkanlı, güçlü-kolerik, popüler-optimist, mükemmeliyetçi-melankolik başlıklarıyla sıralayabiliriz. Bu kişilik tiplerini giyim
renklerine, davranışlarına, imzalarına
ve yüz yapılarına göre tanıyabiliriz”
dedi. Tüm karakter tiplerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Demirbaş, "İnsanoğlu başka biri olmak için
mücadele ediyor. Başka biri olmak için
mücadele ederken kendi kişilik, kimlik
ve karakterini bırakıp zor olan bir şey
için mücadele ediyor aslında. Yapılan
tüm araştırmalar ve incelemeler karakterlerin birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğunu ve hiçbir şekilde
birinin diğerinden üstün olmadığını

gösterdi. Her karakterin farklı ve güzel
özellikleri var" sözlerini kaydetti.
KİŞİLİK TİPLERİNİ ANLATTI
Demirbaş, "Barışçıl-soğukkanlı kişilik toprak grubundadır. Bu kişiliğe
sahip insanların gözlem yetenekleri çok
iyi, hayal gücü zengindir. Arabulucular,
objektif değerlendirmeler yapabiliyorlar
ve uyumlular. Güçlü-kolerik kişilikler,
ateş grubunu temsil ediyor. Bu kişiliğe
sahip insanlar duygusuzdur. Empati kuramazlar, karşısında ağlanırsa bunu zayıflık olarak görürler. Bencildirler, asla
pes etmezler ve hırslıdırlar. Popüler-optimist kişiliğin ise hava grubunu temsil
eder. Bu kişiler hava gibi değişkendirler.
İletişimleri kuvvetli, konuşmayı seven,
gezmeyi ve eğlenmeyi seven, abartılı

anlatımlar kullanan, her şeyden çabuk
bıkan insanlardır. Mükemmeliyetçi-melankolikler ise dengelidir. Sanatsal
özellikleri güçlüdür, iyi gözlemcidirler,

planlama yapma özellikleri iyidir. Pastel
renkleri tercih ederler, entelektüel yapıdadırlar, naif ve kırılgandırlar ve empati
yetenekleri gelişmiştir" dedi.

EĞİTİMİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Ahmet Hamdi
Zafer ve Trakya Üniversitesi TÜSEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'yı ziyaret etti.

Ç

erkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Metin Taşdelen'in de yer
aldığı ziyarette Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayelerinde, 24-25 Şubat
2020'de Trakya Üniversitesi Balkan
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Trakya Bölgesel Kariyer
Fuarı hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu. Başkan Kozuva burada
yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti: “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası olarak eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde olmaya
gayret ediyoruz. Sanayimizin veya
ticaret hayatımızın gelişimi ve
ekonomik olarak dünya ülkeleriyle
yarışır hale gelebilmemiz için eğitimin gücüne inanıyoruz.”

.
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ÇERKEZKÖY TSO’DA KALİTE

YÖNETİMİ KONUŞULDU

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Çerkezköy TSO) düzenlenen ISO
9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi Eğitimi ilgi gördü.
Çerkezköy TSO Meclis
rın genel performansını
Salonunda Eğitmen
artırmaya
yardımcı
Süleyman
Serkan
olması ve sürdüYılmaz’ın
anlarülebilir
kalkıntımlarıyla
germa girişimlerine
çekleştirilen ISO
sağlam bir temel
9001-2015 Kalite
oluşturması bakıYönetim Sistemi
mından, kuruluş
Temel ve İç Tetkikaçısından stratejik
çi Eğitiminde Kalibir karar olduğute’nin tanımı ve tanu söyledi Yılmaz,
rihçesi, ISO 9001
Süleyman Serkan YILMAZ “Bu standardı esas
Kalite
Yönetim
alarak bir kalite yöSistemi ve tarihçenetim sistemi uygulamanın kurulusi, toplam kalite yönetimi ve ilkeleri,
şa müşteri ve uygulanabilir birincil
problem çözme teknikleri temel eğive ikincil mevzuat şartlarına uygun
timi, ISO 9001-2015 yeni yaklaşımlar, ISO 9001-2015 standartları ve iç ürün ve hizmetleri sürekli sağlama
tetkik eğitimi konuları konuşuldu. kabiliyeti, müşteri memnuniyetini
Eğitmen Yılmaz, Kalite Yönetim Sis- artırma yönünde fırsatlara imkân
teminin uygulanmasının, kuruluşla- tanıma, bağlamı ve hedefleri ile ilgili
risk ve fırsatları belirleme ve belirle-

nen kalite yönetim sistemi şartlarına
uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti
kazandırır” dedi.

KANIT ESASLI KARAR
ALMAYI SAĞLAR

tetkikçinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdiği konuşmasında
“İyi bir tetkikçi kuruluş içi kalite tetkik eğitimi almış olmalı. Hazırlıklı ol-

Yılmaz, “Bu standart, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri
memnuniyetini artırmak için kalite
yönetim sisteminin oluşturulması,
uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder. Bu standart ISO
9000’de açıklanan müşteri odaklılık,
liderlik, kişilerin katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıt esaslı karar
alma ve ilişki yönetimi kalite yönetim
sistemi prensiplerini esas alır” dedi.

İYİ BİR TETKİKÇİ
NASIL OLMALI

Standart eğitimin ardından iç tetkikçi eğitimine geçen Yılmaz iyi bir

ÇERKEZKÖY TSO’DA İSG STANDARDI EĞİTİMİ VERİLDİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen ISO 45001: 2018 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi’nde standart ve gerektirdiği süreçler konuşuldu.

Ç

erkezköy TSO Meclis Salonunda
Eğitmen Banu Yüksel Gider’in
anlatımlarıyla gerçekleştirilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında
temel bilgiler, ISO 45001 ile OHSAS
18001 arasındaki farklar, ISO 45001
maddelerinin örnekleri, risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı),
dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO
14001 ile ilişkilendirme, önerilen yayınlar, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları konuşuldu. Eğitime “Bir
kuruluş, çalışanlarının ve faaliyetlerinin etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin
bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar.
Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki
amaç kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş
yerleri sağlanmasına imkân vermesi,

yan Gider, devamında şu sözleri kaydetti: “İş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemi, İSG performansını artıracak
fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.”

HER KADEME
BAĞLILIK GÖSTERMELİ

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesinin kuruluşun
stratejik ve işleyişi ile bir karar olduğunu ifade eden Eğitmen Gider, “Bir İSG
yönetim sisteminin başarısı liderliğe
ve kuruluşun her kademe ve işlevinin
bağlılığına ve katılımına dayanır” dedi.

RİSK YÖNETİMİYLE
DEVAM EDECEK

çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve iş sağlığı ve

güvenliği performansının sürekli olarak geliştirilmesidir” sözleriyle başla-

Çerkezköy TSO’nun düzenlediği standart eğitimleri 07-08 Mart
2020’de düzenlenecek olan ISO
31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi ile devam edecek.

malı, tetkik amaçlarından sapmamalı.
İyi bir dinleyici olmalı ve iletişim kurabilmeli. Mesleki tecrübesi olmalı,
tarafsız olmalı” sözlerini kaydetti.
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KOBİ’LERİMİZİ ULUSLARARASI

PAZARLARA HAZIRLIYORUZ

Avrupa İşletmeler Ağı ve NKÜ Teknopark Tanıtım Toplantısı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ortaklığında Oda konferans salonunda düzenlendi.

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda Teknopark Tanıtım,
Destek ve Becerileri ile Avrupa İşletmeler
Ağı Tanıtım, Destek ve Becerileri hakkında

katılımcılara bilgi verildi. Avrupa İşletmeler
Ağı hakkında katılımcılara bilgilendirmede
bulunan Proje Uzmanı Figen Taşçı Durgut,
“Uluslararası hedefleri bulunan KOBİ’ler için

dünyanın en büyük sosyal destek
üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının
ağıdır. 3 binden fazla bölgesel
aynı ortam içerisinde araşuzman ile birlikte Türkitırma, geliştirme ve inoye’nin her bölgesinde temvasyon çalışmalarını sürsilcisi bulunan toplam 11
dürdükleri, katma değerli
konsorsiyum bulunmakürünler ortaya çıkardıktadır. Avrupa İşletmeler
ları, birbirleri arasında
Ağı olarak, Batı Marmabilgi
ve teknoloji transferi
ra Konsorsiyumunun 3
gerçekleştirdikleri;
akadeortağından biriyiz” dedi.
mik,
ekonomik
ve
sosyal
Durgut konuşmasının deFigen Taşçı DURGUT
yapının
bütünleştiği
organivamında inovasyon desteği,
ze araştırma ve iş merkezidir.
bilgilendirme ve danışmanlık
NKÜ Teknopark 2012 yılından
ile uluslararası anlaşmalar hakbu yana faaliyet göstermekte” dedi.
kında KOBİ’lere destek olduklarını
BİLGİLENDİRME GÜNLERİ
belirterek “Bölgemizde bulunan işletmeleriDÜZENLENİYOR
mizin inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını gelişAB proje yazma eğitimi, TRİZ eğitimi,
tirip firmaların uluslararası pazarda rekabet
edebilirliklerini artırarak uluslararası ortak- Python bilgilendirme ve veri analizi eğilıklar kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” timi, patent uzmanlık eğitimi, FSHM bilgilendirmesi gibi hizmetler verdiklerini
sözlerini kaydetti.
ifade den Acar, “Ayrıca Teknopark tanıtım
2012 YILINDAN
günleri, şirket bilgilendirme günleri ve
BU YANA FAALİYETTEYİZ
inovasyon bilgilendirme günleri de düzenTeknopark Tanıtım, Destek ve Becerileri lemekteyiz” dedi. Toplantının sonunda, kahakkında bilgilendirmede bulunan Transfer tılımcıların soruları yanıtlandı.
Ofisi Uzmanı Gamze Acar ise “Teknopark;

ÇERKEZKÖY TSO’DAN KAYMAKAM

ABBAN’A TEBRİK ZİYARETİ
DTİM TOPLANTISI
EDİRNE’DE YAPILDI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Dış
Ticaret Uzmanı İlknur İnal Er, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trakya Dış Ticaret İstihbarat
Merkezi Şubat ayı toplantısına katıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Çerkezköy
Kaymakamı Atilla Selami Abban’ı makamında ziyaret etti.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve
Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen, Murat Narçın ve Mustafa Ogün
Asıl’dan oluşan Oda Heyeti, Türk İdareciler Derneği
tarafından “Yılın En İyi İdarecisi” seçilerek 2019 Yılı
Üstün Başarı Meslek Ödülüne layık görülen Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’a tebrik ziyareti
gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Süleyman Kozuva “Yüzlerce idarecinin içinden
yılın en iyi idarecisi seçilerek bizlere yaşattığınız bu
gurur için Odamız adına size teşekkür ediyorum. İlçemizde gerek eğitim alanında yaptığınız çalışmalarla, gerek sosyal sorumluluk projelerinizle idareciliğin
nasıl olması gerektiğine dair en güzel örneği bizlere
gösterdiniz. Başarılarınızın artarak devam etmesini
diliyor, her daim sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” sözlerini kaydetti. Ziyaret,
günün sonunda çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Şubat ayı faaliyetlerinin konuşulduğu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Dış Ticaret Uzmanı İlknur İnal Er'in yer aldığı toplantıya Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nevzat Taşkın da katılım
sağladı. Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi
için 0282 7268888-160'dan İlknur İnal Er'le iletişime geçebilirsiniz.

Çerkezköy TSO’nun dış ticaret hizmetleri
-Hedef Pazar Araştırması Hizmeti
-Hedef Müşteri Araştırması Hizmeti
-Danışmanlık Hizmeti
-Rekabetçi İthalat Hizmeti
-İhale Sorgulama Hizmeti
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ÇERKEZKÖY TSO ŞUBAT
AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi,
Şubat ayı Meclis Toplantısını Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

S

Süleyman Kozuva

aygı duruşu ile başlayan toplantı, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı
Hacı Mehmet Erdoğan
yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında
Ocak 2020 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili
gündem maddesi Meclis
üyeleri tarafından oylanarak,
kabul edildi. Çerkezköy TSO
İhtisas Komisyonlarında boşalan
üyelerin yerine yeni üye ve Çerkezköy Vergi Dairesince talep edilen İlçe

Takdir Komisyonuna 2 asil 2 yedek üye
görevlendirme yapılması gündem maddesi Meclis tarafından değerlendirilerek,
İhtisas Komisyonlarında boşalan üyelerin yerine ve Çerkezköy Vergi Dairesince talep edilen İlçe Takdir Komisyonuna
2 asil 2 yedek olarak görevlendirmelerin
yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulunun
kararına istinaden 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Özbekistan
iş gezisi için görevlendirme yapılması
gündem maddesi Meclis tarafından görüşüldü. Görevlendirilecek Meclis üyelerine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantının devamında Eğitim
ve Kalite Sistem Yöneticisi Asude
Çelen tarafından 2019 yılı faaliyet raporu Meclise sunuldu. Son
gündem maddesi olarak görüşülen
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesinin ön sayfasının alt kısmına
reklam alınabilmesi amacıyla reklam ücretinin belirlenmesi ve 2020
yılı fiyat tarifesine eklenmesi gündem maddesi de Meclis tarafından
değerlendirilerek Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Gazetesinin ön sayfasının

PROTOKOL İMZALANDI

Sanayi ile iş birliğine önem veren ve sürekli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, KOSGEB, Trakya
Kalkınma Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın taraf olduğu
Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı.

İ

İzzet Volkan

mza protokolüne Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve KOSGEB Tekirdağ
Kuzey Müdürü Özay Cebeci katılımda bulundu.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Küçük ve orta
ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Rektörlüğü,
Trakya
Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret
ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası ve Odamız arasındaki 01.04. tarihli TEKMER İşbirliği
Protokolü’nün, Ar-Ge ve İnovasyon
İşbirliği Protokolüne dönüştürülmesi ile KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesini içermektedir. Ar-Ge ve
İnovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlaması amacıyla imza
altına alınan bu protokol ile bölge
sanayisine yenilikçi bakış getiren
işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.” Açıklamasını yaptı.
Başkan Kozuva, iş birliği protokolünün tüm kurumlar ve
bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Süleyman Kozuva

FAALİYET RAPORU
MECLİSE SUNULDU

H. Mehmet Erdoğan
üst ve alt kısmı ve iç sayfaların alt kısımlarında bant reklam uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

2020 YILININ İLK

TOPLANTISI YAPILDI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Trakya ABİGEM Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (Trakya ABİGEM)’nin
2020 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Ticaret Borsası’nda yapıldı.
Trakya ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı, Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay başkanlığında bir araya gelen yönetim
kurulu toplantısına, ABİGEM A.Ş. Başkan Yardımcısı Osman Sarı ve Ercan
İhtiyar, Murahhas Üye Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Zıpkınkurt, S. Kaya Üzen, Fahrettin Özün, TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan
Yardımcısı Merter Özdemir, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya ABİGEM A.Ş. çalışanları katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, ABİGEM’in yapmış olduğu ve gelecekte yapacağı faaliyetler masaya yatırıldı. 2020 yılında üyelerimize ve firmalara yönelik yapılması planlanan proje ve çalışmaların yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı ve ABİGEM ortakları tarafından ortaklaşa finanse edilecek olan ‘E-Ticaret Platformu
Projesi’nin ABİGEM’e etkileri ve finansmanının değerlendirilmesi görüşüldü.
Diğer gündem maddeleri olan, dış ticaret istihbarat projesinin geldiği nokta,
şirketin mevcut finansal ve personel durumunun değerlendirilmesi, mevcut
durumdan daha ileri noktalara gidilebilmesi için yapılması gerekenlerle genel
kurul tarihinin belirlenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. ABİGEM
A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından karşılıklı fikir alışverişinden bulunulmasının ardından sona erdi.
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ÇERKEZKÖY TSO ÇOCUKLARIN
DOĞA EĞİTİMİNE DESTEK OLDU

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi-Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Ç

erkezköy TSO/
Bülten:
TEMA
Vakfı Çerkezköy İlçe
Sorumlusu
Nilüfer
Ceylan, 3 Kasım 41.
Vodafone İstanbul Maratonunda
kurumsal koşu takımı kurarak gerek
Çerkezköy’de gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde
örnek bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundukları için tüm
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu ve
personeline teşekkür etti. Ceylan,
“Maratonda TEMA Vakfı’nın Ağaç
Kardeşliği Projesi yararına kampanya yürüterek bağış toplayan Çerkezköy TSO Takımı ilkokul 3.sınıf öğrencilerimizin ücretsiz doğa eğitimi
almasına katkıda bulundular. Doğa

bilinciyle büyüyen nesillerin, doğayı
tanıdığında seveceğine ve sevdiğinde de doğayı koruyacağına inanıyoruz. İlçemizde TEMA Vakfı’nın çalışmalarına verdiği destekten dolayı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

İYİLİK PEŞİNDE
KOŞAN İLK TSO

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva “41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda TEMA
Vakfı ile beraber iyilik peşinde koşan
ilk ticaret ve sanayi odası olmaktan
gurur duyuyoruz. Sosyal sorumluluk
projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz
etkinliğimizin sonunda çocuklarımızın
doğa eğitimine destek olmaktan dolayı
çok mutluyuz. Emeği geçen herkese te-

şekkür ediyoruz. Türkiye Çöl Olmasın
diyerek başlayan ve doğanın korunması için örnek bir mücadele sergileyen
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı
Toprak Dede Hayrettin Karaca’yı anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

TEMA PLAKETİ
TAKDİM EDİLDİ

Ceylan, ziyaret sırasında 3 Kasım
41. Vodafone İstanbul Maratonuna
katılımları ve katkılarından dolayı
Çerkezköy TSO plaketini Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’ya takdim etti. Gerçekleştirilen
plaket töreninde Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin
ve Ayhan Arslan ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Metin Taşdelen, Murat Narçın ve Mustafa Ogün Asıl da yer aldı.

VERGİ DAİRESİ'NDEN ÇERKEZKÖY TSO'YA ZİYARET
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Çelik, Vergi Haftası nedeniyle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile görüştü.

T

ekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Çelik ve kurum amirleri, Vergi Haftası nedeniyle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası'na düzenledikleri ziyarette Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin
Taşdelen ve Mustafa Ogün Asıl ile görüştü.
Gerçekleştirilen ziyarette Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürü Halil Özdemir'in yanı sıra
Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Bedrettin Tepe,
Çorlu İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Celil Eskici ve Grup Müdürü İbrahim Koç da yer aldı.
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BAŞKAN KOZUVA TEKNOPARK
TOPLANTISINA KATILDI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, TEKNOPARK Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleşen toplantıda Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr.
Bülent Eker, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay,
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan
ve Çerkezköy OSB Kurumsal İletişim Müdürü Gök-

han İnce de yer aldı. Toplantı, TEKNOPARK A.Ş.
Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker tarafından açıldı ve
TEKNOPARK hakkında gerekli açıklamalar ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı bir önceki kararların gözden geçirilmesi ve yeni gündem
maddelerinin görüşülmesinin ardından, TEKNOPARK’ın önümüzdeki süreçte yürüteceği faaliyetler
hakkında bilgilendirmede bulunulmasıyla sona erdi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ‘ROL MODEL OLUN' ÇAĞRISI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semineri’nde, Kurul üyelerinden, genç kızlara başarı öykülerini anlatarak, rol model olmalarını istedi.

A

nkara’da TOBB İkiz Kuleler ’de
gerçekleştirilen seminerde bir
konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, bilgilendirme seminerlerinin, camiayı ve TOBB’u
tanımak için çok güzel bir fırsat olduğunu
söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kadın Girişimciler Kurulu’nu 2007 yılında kurduklarından söz eden Hisarcıklıoğlu, “Kurullarımızın amacı 81 ildeki kadın
girişimci sayısını artırmak. Türkiye’deki
tüm girişimciler içinde kadınların oranı
2007’de yüzde 4’ten 2018’de yüzde 9’a çıktı. Hiç mütevazı olmayacağım. Türkiye’de
girişimcilik bu kadar çok konuşulmaya
başladıysa, bunda en büyük rol TOBB’un,
Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızındır. Yaklaşık 7 bin gönüllü kadın girişimci, illerindeki Oda ve Borsalarımızın
koordinasyonunda bu amaç için seferber

oldular. Kurulların birinci görevi, başarılı
kadın girişimcileri rol model olarak öne
çıkarmak. Diğer kadınların, ‘O yaptıysa,
ben de yapabilirim’ demesini sağlamak”
diye konuştu.
KADIN HAYATIN HER
ALANINDA OLMALI
Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı
çıkmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu ‘kadının yeri evidir’ yaklaşımının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadının
hayatın her alanında olması gerektiğini
bildiren TOBB Başkanı “Aynı erkekler
gibi kadının evde de, işte de yapacakları
vardır. Bakış açısının değişmesi, kullanılan dilin değişmesi gerekiyor. Unutmayın, sevgi, dilde başlar; dil değişirse,
dünya değişir. Gelin artık, hayatımızda
sık sık kullandığımız ‘bu işin adamı’ ye-

rine ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yerine ‘söz’,
‘adam gibi’ yerine ‘doğru düzgün’ diyelim. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti
olmaz. Siz eleştirilere kulağınızı kapatın

ve işinize kararlılıkla devam edin. Çünkü
TOBB olarak kadın ve genç girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. Üstelik sizlerden
ülkemiz adına çok beklentimiz de var.

KVKK EĞİTİMİNE KATILDIK

Türkiye’nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacımız
var. Girişimci adaylarının önlerindeki
en önemli örnek rol model de sizlersiniz.
Türkiye’de yeni girişimciler ortaya çıksın
diye sizlerin vizyonuna, yol göstermesine ihtiyacımız var. Bunları yaparken de
içinde bulunduğunuz bu camiayı çok iyi
tanımanızda büyük önem ve fayda görüyoruz” dedi.
ÇERKEZKÖY TSO’YU
TEMSİL ETTİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Üyesi Melek Yeşil Sarıtaş, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semineri’ne katıldı. Sarıtaş, İl KGK üyelerinin
de yer aldığı programda TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Kozuva’ya

Oda ve borsaların genel sekreterleri ile muhasebe ve
insan kaynaklarından sorumlu personelin katılımı
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB)
tam gün süreli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – VERBİS’e kayıt ile Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

T

OBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın açış konuşması ile başlayan seminerde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
yetkilileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-VERBİS’e kayıt
konusunu anlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik

Kurumu yetkilileri de Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamesi konulu
sunum yaptılar ve katılımcılar tarafından yönetilen soruları cevapladılar. Gerçekleştirilen eğitimde
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Muhasebe ve Satınalma Uzmanımız Zeynel Baydar da yer aldı.

iade-i ziyarette bulundular
Ç
erkezköy İlçe Emniyet Müdürü
Sertan Topkaya ve Kapaklı İlçe
Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Mu-

rat Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva’ya iade-i ziyarette bulundular.

ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Z

iyarette Çerkezköy İlçe Emniyet
Müdürü Sertan Topkaya ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal
Bahadır Murat Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva’ya görevinde başarılar dilediler. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman

Kozuva iş dünyasının temsilcileri
olarak şehrin huzur ve asayişinin
sürekli kılınması noktasında bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’na her
türlü desteğin verildiğini, bundan
sonra da verileceğini belirterek,
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü
Sertan Topkaya ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat’a görevlerinde başarılar diledi.
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ERKEN ÖDEMEDE

FAİZ
İNDİRİMİ MÜJDESİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,
bankacılık sistemine yönelik ücretlere ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bir açıklama yaptı.

Ç

erkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva, Merkez Bankası tarafından yayınlanan
“Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
tarafından yayınlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”
hakkında bir açıklama yaptı. Kozuva açıklamasında
şu sözleri kaydetti: “Sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB), bizlerden
gelen talepleri ilgili kamu kurumlarına iletmekte,
kamunun ve karar alıcıların içerisinde bulunduğu
platformda dile getirmekte ve sonuç alıncaya kadar da
takip etmektedir. Bu çalışmaların sonunda yayınlanan
1/3/2020 yürürlük tarihli Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliği ile birlikte ticari müşterinin vadesi
gelmemiş veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği
hallerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk
etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin
indirimleri yapmakla yükümlü olacak.”

ERKEN ÖDEME
ÜCRETİ İSTENMEYECEK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva: ''Kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde, banka
erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacak''

“Ayrıca ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu
talebi kabul etmek zorunda olacak. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafında
bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört
ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi
dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecek.
Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde
müşteriden erken ödeme ücreti talep edilmeyecek.”

İSMİ OLAN HERKES MARKALAŞMAYA MECBUR BİLGİ ALIŞVERİŞİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi organizasyonunda Oda ev sahipliğinde düzenlenen M’arkan Kuvvetli mi-Marka ve Patent Hakları Eğitimi, Marka Vekili Yudum Akkoca’nın sunumlarıyla düzenlendi.
MARKA BİR İŞLETMENİN
BEL KEMİĞİDİR

Ç

erkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde
Marka Vekili Yudum Akkoca, katılımcılara "Marka eğitimi, marka
nedir, patent nedir, fikri ve sınai
haklar, faydalı model nedir, tasarım
nedir, marka sahibinin hakları, yurtdışı marka tescili, taklit örnekleri,
marka tescili ile neler yapılabilir?"
konularında bilgi verdi. İlk olarak
markanın tanıtımını yapan Akkoca,
"Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal
ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil,
özellikle sözcükler, şekiller, harfler,
sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen
veya benzer biçimde ifade edilebilen,
baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir" dedi.

"Marka bir işletmenin en önemli,
en dik durmasını sağlayan bel kemiğidir" diyen Akkoca, "Bir tasarımınız
olmayabilir, faydalı bir modeliniz, patentiniz de olmayabilir ama kesinlikle
bir markanız var. Bugün el arabasında
pilav satan bir adamın da markası var.

Evinizin perdelerini yapan perdecinin
de bir ismi var. İsmi olan herkes bir gün
markalaşmaya mecbur. Bunu bilinçli ve
geleceğe dair yatırımlarla yaparsanız
markanızın tescilini alırsınız ama gününüzü yaşayan bir marka sahibiyseniz
tescilsiz bir şekilde ticari hayatınıza her
an riskleri göze alarak da devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YAPILDI

NELER MARKA OLAMAZ?

Nelerin marka olamayacağından da
bahseden Akkoca, "Dini semboller, tarihi
değerler, kamu ahlakına aykırı markalar, sloganlar, şekiller ve ifadeler marka olarak tescil
edilemezler. Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim,
Mustafa Kemal Atatürk gibi değerler kimsenin tekeline verilemeyeceğinden marka tescilleri mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Ç

erkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Kalite
ve Akreditasyon Sorumlusu Asude Çelen, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret
ederek Kalite Yönetim Temsilcisi Buket Özçelik Gürcan'la bir araya geldi.
Gerçekleştirilen görüşmede, akreditasyon kapsamında iki Odanın yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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KOSGEB’TEN YURT DIŞI

PAZAR DESTEĞİ

Vehbi DEMİRTAŞ

SMMM / Mali Bilirkişi
Konkordato Komiseri

VERGİ BİLİNCİ ve VERGİ HAFTASI
Ülkemizde vergi bilincini arttırmak için 1990
yılından sonra her şubat ayının son haftası “ Vergi Haftası ” olarak kutlanmaktadır. Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve
toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi, vergi
haftası etkinliklerin başlıca amacı ve hedefidir.

C

umhuriyetimizin kurucusu BÜYÜK ÖNDEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün vergi bilincinin önemini vurgulayan bir sözü ile yazıma başlamak istiyorum. ” Vatandaşa,
Hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazife olduğunu anlatmak için yorulmamak lazımdır” sözüne istinaden, ATATÜRK'ün
bize yol gösteren sözünde belirttiği gibi bizler yılmadan, yorulmadan en mühim vazifenin hazineye karşı olan yükümlülük olduğunu
vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize anlatmaya devam edeceğiz.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Bilgilendirme Semineri,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlendi.
KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Esin Sayın’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde katılımcılara KOSGEB’in yurt dışı pazar destek programı hakkında bilgi
verildi. KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif durumda
ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel
kişi statüsünde ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel
olan KOBİ’lerin yurt dışı pazar desteğinden yararlanabileceğini söyleyen Sayın, bu desteğe başvuru yapacak işletmelerin son mali yılda bilanço
esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri
onaylı, başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka
Tescil Belgesi’ne sahip, proje bütçesi, son mali
yıl net satış hasılatını aşmamış ve son mali yılda
ihracat yapmış olması gerektiğini ifade etti.

HER İŞLETME BİR KEZ
YARARLANABİLİR

Sayın “Program kapsamında desteklenecek proje süresi en
az 8 ay ve en çok 24 ay ve proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 210.000.-TL’si geri ödemesiz, 90.000.-TL’si
geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’dir. Proje giderleri için destek oranı, %70’i geri ödemesiz ve %30’u
geri ödemeli olarak uygulanır. Kurul tarafından uygun
bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için
geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
Program kapsamında bir işletme bu destekten 1 kez
yararlanabilir” sözlerini kaydetti.

KATILIM KOŞULLARINDAN
BAHSETTİ

Program kapsamında personel giderleri, donanım giderleri, yazılım giderleri, tanıtım
giderleri, yurtdışı fuar ve seyahat giderleri, test-analiz ve belgelendirme giderleri ve diğer hizmet alım
giderlerinin desteklendiğini söyleyen Sayın, seminerin devamında programdan yararlanma koşullarından da bahsederek katılımcıların sorularını yanıtladı. Esin Sayın, ihracat yapan her firmanın KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek
Programından faydalanabileceğini söyleyerek Trakya Bölgesi'nde
bu programa başvuruların çok yavaş ilerlediğine de dikkat çekti.

Esin Sayın

Sayın, “Bu destekle KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmayı, KOBİ’leri
uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi, ihracata başlayan
KOBİ sayısını arttırmayı ve e - ticaret yapan KOBİ sayısını arttırmayı amaçlıyoruz” dedi. Program detaylarından da bahseden

DOĞRU HEDEF

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanan ve
binlerce kişiyle buluşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesi sizleri
hedef kitlenizle buluşturmaya devam ediyor.

Siz de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm
üyelerine, Oda ve Borsalar ile bölgenin önde gelen
kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak olan gazetemizde
yer almak istiyorsanız hulya.mert@cerkezkoytso.org.tr
adresinden veya (0 282) 726 88 88 - 141 no’lu
telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

GAZETEMİZDE

YER ALMAK İÇİN
hulya.mert@cerkezkoytso.org.tr
0 282 726 88 88 - 141
cerkezkoytso

cerkezkoytso.org.tr

Yıllardır geleneksel olarak kutlanan Vergi Haftasının asıl amacı
da budur. Biz mükelleflerin hazineye karşı olan görevi, yaptığımız
işlere göre çeşitlilik gösterse de asıl olan vergidir.
Bilindiği üzere, “VERGİ kamu giderlerini karşılamak amacıyla kanunlarla gerçek ve tüzel kişilere mali güçlerine göre getirilen
karşılıksız bir yükümlülüktür.” Vergi kanunundan kaynaklanan bir
borç ilişkisi olup, borçlusu mükellef, alacaklısı devlettir. Tanımdan
da anlaşılacağı üzere devlet vergiyi kamu giderlerini karşılamak için
toplamaktadır.
Cumhuriyetimizin ilanından günümüze devletimizin vatandaşına karşı üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluklarından sürekli değişiklikler olmuş, buna bağlı olarak devletimizin yapmış olduğu harcama düzeyleri de artış göstermiştir. Artan gelir ihtiyacımız ise çoğu
ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütçe gelirlerinin %90’lık kısmını
oluşturan vergiler mükellefler tarafından karşılanmaktadır.
Günümüzde vergiler, sadece mali amaçla değil ekonomik ve sosyal hayata müdahale amacı ile toplanmaktadır. Bu da vergilere olan
önemi arttırmış ve yükümlülüklerle devletin daha sık bir etkileşim
içerisine girmesini sağlayarak, toplunda vergi bilinci kavramının
yerleştirilmesinin önemini arttırmıştır.
Vergi bilinci “Kamu hizmetlerinin, gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyi” şeklinde tanımlanmaktadır.
Söz konusu isteklilik düzeyi ne kadar yüksek olursa vergilemede
amaca o kadar çok yaklaşılmış sayılır. Çünkü vergi bilincinin yüksek
olduğu toplumlarda vatandaşlar ödedikleri vergilerin kendilerine ne
şekilde, döneceğini dolayısı ile ödedikleri vergileri nerelere harcandıklarını bilirler ve bunun neticesinde üzerlerine düşen vergi ile ilgili yükümlülüklerini kendilerinden beklenildiği gibi ve içlerinden
gelerek yerine getirirler. Vergi bilince ve vergi ahlakının yüksek olduğu bir toplumda mükelleflerin vergisel ödevlerinin kendiliğinden
yerine getirmeleri idari iş yükünün azalmasına yol açacaktır. İş yükünün azalması vergi toplama maliyetini azaltacak ve vergilendirme sürecinin aksamadan minimum sürede tamamlanmasına sebep
olacağı için bu durum idareye daha verimli çalışma olanağı sağlamış
olacaktır.
Şimdiye kadar yapılan birçok araştırma göstermiştir ki, çocuklarımız vergi kelimesini ilk olarak ailelerinden öğrenmektedir. Dolayısı ile çocuklarımıza vergi bilincinin aşılanmasında ailelere önemli
görevler düşmektedir. Aileler yanında eğitimcilerimizin üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımızın, esnaf sanatkarlar odalarının
ve TÜRMOB'un da bu konuda çaba göstermesi gerekmektir.
Yine SMM Müşavirlerimiz, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, İdare ile mükellef arasında bir tür köprü görevi üstlenmektedirler. Mükellef davranışları üzerindeki etkiye yönelik yapılmış yerli çalışmalardan elde edilen bulgulara göre; muhasebe meslek
mensuplarının mükelleflere vergisel sorumlulukları hakkında ne kadar fazla bilgilendirilirse, vergiye gönüllü uyum o kadar artmaktadır.
Hem mükellefimiz, hem paydaşımız olan tüm meslek odalarının
da bu çalışmalara katkı yapmalarını ülkemizin geleceği adına yapılan güzel bir hizmet olacaktır.
Bu düşünce ve duygularla Vergi Haftanızı kutlar, 2020 yılının
hepimize sağlık, barış ve bol kazanç getirmesini dilerim. “VERGİ
ÖDEMEK KUTSAL VE YASAL BİR GÖREVDİR”, verginin meyvesi ''KAMU HİZMETLERİDİR'' diyerek yazımı sonlandırıyorum.
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