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ÇERKEZKÖY TSO
SINIRLARI AŞIYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı.

DRAMA TSO DA KATILDI KOZUVA: “EVİMİZDEYİZ”

Çerkezköy TSO Heyeti, İşletmeler İçin 
Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi 
kapsamında Brüksel’de düzenlenen Av-
rupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı 
ve Çalışma Ziyareti programına katıldı. 
Gerçekleştirilen programda projenin 
ortağı Drama Ticaret ve Sanayi Odası 
(Drama TSO) Heyeti de yer aldı.

Çok sayıda kurum ziyaretinde bulu-
nan Çerkezköy TSO Heyeti, TOBB Tem-
silcisi Haluk Nuray'la da görüştü. Burada 
bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kozuva "Burada kendimizi 
evimizde hissediyoruz. Kurumlarımızı da 
yanımızda görmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz" sözlerini kaydetti.

6-7. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Dış Ticaret Uzmanı İlknur İnal Er, yaptığı 
açıklamada  Trakya Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi hakkında bilgi verdi. 
60 FİRMAYA HİZMET VERİLDİ

Dış Ticaret Uzmanı  İlknur İnal Er, 
Oda üyelerine verilen hizmetleri “Hedef 
Pazar Araştırması Hizmeti, Hedef Müş-
teri Araştırması Hizmeti, Danışman-
lık Hizmeti, Rekabetçi İthalat Hizmeti, 
İhale Sorgulama Hizmeti” şeklinde sıra-
ladı. Er, 2019’un Ocak ayından bu yana 
60 firmanın 76 dış ticaret hizmet talebi-

ne cevap verdiklerini ifade etti. 
DIŞ TİCARET 

TOPLANTISI YAPILACAK
Er, “Bu konuda bilgilenmek isteyen 

üyelerimizi T.C. Ticaret Bakanlığı ve 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği koor-
dinasyonunda, Odamız ev sahipliğin-
de  Mart ayının ilk haftasında Odamız 
konferans salonunda düzenlenecek 
olan İhracat Destekleri Bilgilendirme 
Semineri’ne bekliyoruz.” Sözleriyle tüm 
üyeleri seminere davet etti. 

2. Sayfada

İHRACATA GİDEN YOL
ÇERKEZKÖY TSO’DAN GEÇİYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Trakya il ve 

ilçe Oda/Borsa Heyeti ile birlikte TBMM Başkanı 
Profesör Doktor Mustafa Şentop ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

FAYDA SAĞLAYACAK
Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, “Üyelerimi-

ze fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tip ziyaretlere 
büyük önem veriyoruz. Bugün bizleri ağırlayan TBMM 
Başkanımız aynı zamanda Tekirdağımızın Ankara tem-
silcisi Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop ve Birlik 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na misafirperver-
liğinden dolayı teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.  

4. Sayfada

ANKARA’DA ÇERKEZKÖY TSO RÜZGARI

EĞİTİMLERE TAM NOT

DEİK SEÇİMİNDE 
YER ALDIK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail 
Olpak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen DEİK 
İş Konseyleri Seçimli Genel Kuruluna katıldı.

5. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(Çerkezköy TSO) düzenlediği ISO 

14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilen-
dirme Eğitimi katılımcılardan tam not aldı. 

4. Sayfada

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ 
ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, 

TOBB ve Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından 
başlatılan yardım kampanyasına destek oldu.

5. Sayfada

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Süleyman Kozuva Haluk Nuray
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81 İLDEKİ ODALARA "GIDADA TAKLİT VE 
TAĞŞİŞ YAPANLAR" İÇİN DİSİPLİN UYARISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB), 81 ilde faaliyet gös-
teren 365 oda ve borsa yönetimi-
ne, gıdada taklit ve tağşiş yapan 
üye firmaların bu faaliyetlerinin 
disiplin kurullarında ele alınma-

sına yönelik talimat gönderdi. 

Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulla-
rı, meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen 
tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz olu-
nan malların niteliği veya miktarı bakımından 
gerçeğe aykırı beyan verenler, nizami olmayan 
ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullananlar için 
farklı cezalar uygulayabiliyor. Ayrıca, söz konu-
su kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağ-
lık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standart-
lara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara 
uyarı, kınama ve para cezaları gibi muhtelif ce-
zalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin 
derecesi ve niteliğine göre belirleniyor.

 BİRçOK gIDADA İLAç 
MADDELERİ TESPİT EDİLMİŞTİ
 Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak'ta taklit 

veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, tak-
viye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 fir-
maya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşmıştı. 
Böylece, konuya ilişkin ilk kamuoyu duyurusunun 
yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 
bin 202 parti ürün tüketicilere açıklanmış oldu. Ya-
pılan denetimler sonucu bazı alkolsüz içeceklerde, 
takviye edici gıda ürünlerinde, şekerli mamullerde, 
bitki çay ve kahvede ilaç etken maddesi katıldığı 
tespit edilmişti. Bazı firmaların ballarında taklit ve 
tağşiş yapıldığı anlaşılırken, salçada, baharatlarda, 
çay ve kahvede gıda boyası, süt ve süt ürünlerinde 
nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, zeytinyağlarında da 
farklı tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 
Ayrıca, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek 
tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri do-
kusu ve baş eti tespit edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla 
gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 

firmaların bilgilerini TOBB'a iletti. Bunun üze-
rine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
talimatıyla illerdeki 365 oda ve borsa genel sek-
reterliklerinden, söz konusu üye firmalara "Oda 
ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para 
Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin 
Kurulu Hakkında Yönetmelik"e istinaden gerek-
li işlemlerin başlatılması talep edildi. Talimata, 
Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin haya-
tını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bo-
zulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 
firmaların listesi de eklendi.

DİSİPLİN KuRuLLARI uYARI, 
KINAMA VE PARA CEZASI VEREBİLİYOR

DESTEĞİNİZ BİZLERE GÜVEN VERİYOR
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva ve Meclis Başkanı    Erdo-

ğan, TBMM Başkanı Profesör Dok-
tor Mustafa Şentop'u ziyaret ederek 
istişarede bulundu.Gerçekleştirilen 
ziyarette Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası çalışmaları hakkında 

Şentop’a bilgi veren Çerkezköy TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, “Üyelerimizin yalnızca iç 
ticarette değil dış ticarette de reka-

bet gücünün artmasını hedefliyor ve 
ekonomik gelişimlerine katkı sağla-
ması amacıyla onlar için temaslarda 
bulunuyoruz. Bu çerçevede sizleri 
de yanımızda görmek, bize büyük 

bir güven veriyor. Tekirdağ’ımız için, 
ülkemiz için gerçekleştirdiğiniz ba-

şarılı çalışmalarınızdan dolayı sizlere 
can-ı gönülden teşekkür ediyoruz” 

sözlerini kaydetti.

İHRACATA GİDEN YOL 
ÇERKEZKÖY TSO’DAN GEÇİYOR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Dış 
Ticaret Uzmanı  İlknur İnal Er Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine verilen 
hizmetleri “Trakya Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi, ‘Hedef Pazar Araştırması Hizmeti‘ 

ile firmaların ürünlerini ihraç edebilecek-
leri ülkeleri belirlemede, ‘Hedef Müşteri 
Araştırması Hizmeti’ ile belirlenen hedef 
ülkelerinde faaliyet gösteren hedef müşteri-
lerini belirlemede,   ‘Danışmanlık Hizmeti’ 

ile firmaların hedef ülkeleri ile birlikte hedef 
müşterilerini belirlemede, ‘Rekabetçi İthalat 
Hizmeti’ ile ucuz, kaliteli, sürdürülebilir it-
halat için firmaların potansiyel tedarikçile-
rini belirlemede, ‘İhale Sorgulama Hizmeti’ 

ile ise uluslararası kurum ve kuruluşların fir-
maların ürünlerine yönelik açmış oldukları 
ihaleleri tespit etmede teknik destek sağla-
maktadır.” şeklinde sıraladı.

60 FİRMAMIZA 
DESTEK OLDuK

Çerkezköy  Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak 2019’un Ocak ayından bu yana bu 
alanda üyelere hizmet verdiklerini belir-
ten Er “Ocak ayından bu yana 60 firmanın 
hedef pazar bulma, hedef müşteri araştır-
ması, ihale sorgulama ve rekabetçi ithalat 
hakkında ilettikleri 76 hizmet talebi üzeri-
ne dış ticaret çalışması yaptık. Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenlemiş 
olduğumuz yurtdışı iş gezilerine katılan 

üyelerimize kendi sektörlerine yönelik 
olarak paylaşmış olduğumuz hedef müş-
teri listeleri ile firmalarla birebir görüşme 
imkanı sağlamış oluyoruz. Ayrıca hedef 
müşteri listesi paylaştığımız üyelerimize 
Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı pazar araş-

tırma ziyaret desteğini kullanarak hedef 
pazarlara gitmeleri, hedef müşterileri ile 
görüşmeleri ve sıcak satış gerçekleştirme-
leri konusunda destek oluyoruz ve ihracat 
yapmak isteyen firmalarımızı Odamıza 
bekliyoruz.” dedi.

DIŞ TİCARET SEMİNERİ 
DÜZENLENECEK

“Bu konuda bilgilenmek isteyen üye-
lerimizi T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda, 
Odamız ev sahipliğinde Mart ayının ilk 
haftasında Odamız konferans salonunda 
düzenlenecek olan İhracat Destekleri Bilgi-
lendirme Semineri’ne bekliyoruz.” diyen Er, 
“Dış ticaretini arttırmak ve dış ticaret konu-
sunda devlet desteklerini öğrenmek isteyen 
tüm üyelerimiz seminere davetlidir. Dış 
ticaret hizmetlerimiz hakkında bilgi almak 
isteyen üyelerimizin 0282 726 8888-125 nu-
maralı telefondan Odamızla iletişime geç-
mesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret uzma-
nı İlknur İnal Er, yaptığı açıklamada Trakya Dış Ticaret 
İstihbarat Merkezi hakkında bilgi verdi.

HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI 
ile ürününü ihraç edebileceğin 
ülkeleri bul!

DANIŞMANLIK HİZMETİ ile 
önce hedef ülkeni, sonra hedef 
müşterilerini bul!

İHALE SORguLAMA ile ulus-
lararası kurum ve kuruluşların 
ürününe yönelik açmış oldukları 
ihalelerden haberdar ol!

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi-
ne Nasıl Başvururum?
www.trakyadisticaret.org adresinden 
firmanızın kaydını gerçekleştirerek 
hizmet seçmeniz yeterli.
Bağlı bulunduğunuz odayı çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçme-
niz önemle rica olunur. Aksi takdirde 
farklı uzmanlara yönlendirilebilirsiniz.
Detaylı bilgi için: 
İlknur İNAL ER – 0282 726 88 88 – 160
ilknur.inal@cerkezkoytso.org.tr

REKABETçİ İTHALAT HİZ-
METİ ile ucuz, kaliteli, sürdü-
rülebilir ithalat için potansiyel 
tedarikçilerini öğren!

HEDEF MÜŞTERİ 
ARAŞTIRMASI ile belirlediğin 
ülkede faaliyet gösteren hedef 
müşterilerini bul!

HEDEF MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI 
ile belirlediğin ülkede faaliyet göste-
ren hedef müşterilerini bul!

İlknur İnal Er

H. Mehmet 
Erdoğan

Mustafa 
Şentop Süleyman 

Kozuva

Bakanlık tarafıdan TOBB'a gönderilen firma listesinde hiçbir üyemizin yer almamaktadır. 
İlgili  üyelerimize hizmet kalitelerinden ötürü teşekkür ederiz.
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ÇERKEZKÖY TSO’NUN STANDART
EĞİTİMLERİNE TAM NOT

Eğitmen Banu Yüksel Gider’in 
anlatımlarıyla Çerkezköy TSO 
Meclis Salonunda gerçekleşen 
eğitimde çevre yönetim sistem-

lerinin tarihçesi, çevre bilincini geniş-
letmeye yönelik dünyadaki eko siste-
minin durumu, ISO 14000 Standartlar 
serisi ve gelişimi, ISO 14001:2015 
Standardının maddelerinin açıklan-
ması, sistem kurma ve belgelendirme 
aşamaları konuları konuşuldu. Eğit-
men Gider, “Uluslararası anlaşmalar, 
hükümet ve tüketicilerin baskısı, yasal 
limitler, cezalar, rekabet edilebilirlik, 
STK’lar, medya baskısı, yeni tür vergi-

ler ve firma imajı gibi zorlayıcı şartlar 
ve potansiyel riskler çevre ile ilgili fa-
aliyetlerin bir yönetim sistemi haline 
gelmesini gerektirmiş ve bu sebeple 
ISO 14001 standartları oluşmuştur” 
sözleriyle başladığı eğitimde şunları 
söyledi: “Çevre Yönetim Sistemi, ham-
madde ve enerji tüketiminde tasarruf, 
atık miktarında azalma, ürün maliye-
tinde düşüş, verimlilikte artış gibi baş-
lıklarla karlılık ve verimliliğe direkt etki 
eder. Ayrıca çevreye zarar vermeden, 

kaynakları verimli kullanarak yapılan 
üretim bir pazarlama aracı olarak da 
kullanılır. Firma imajının zenginleşme-
sinin yanı sıra mevzuat gerekliliklerinin 
yerine getirilmesi sonucunda ceza gibi 
uygulamalara maruz kalınmaz; yasal 
birimlerle iyi bir iletişim kurulur.” 

SİSTEMİ GÜVENCE ALTINA 
ALMALISINIZ

Firmaların veya kurumların Çevre 
Yönetim Sistemi politika ve hedefle-
rinin gerçekçi olması gerektiğini söy-

leyen Eğitmen 
Gider, “Sabırlı 
bir yaklaşım içe-
risinde olmalısınız. 
Uzun dönemli yatırım 
programları ile sistemi-
nizi güvence altına almalısınız. 
Şirket içi ve dışı iletişim etkin olmalı 
ayrıca mevcut ve potansiyel tüm tesis, 
süreç ve ürünler sürekli ve sistematik 
bir çevresel değerlendirme veya dene-
time tabi olmalıdır” sözlerini kaydetti.

STANDART EĞİTİMLERİ 
DEVAM EDECEK

Çerkezköy TSO eğitim-

leri ISO 
9001-2015 

Kalite Yö-
netim Siste-

mi Temel ve İç 
Tetkikçi Eğitimi, ISO 

45001: 2018 İş Sağlığı 
Ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi Bilgilendirme Eğitimi, ISO 
31000:2018- Risk Yönetim Sis-
temi Bilgilendirme Eğitimi ve 
Entegre Yönetim Sistemi (ISO 
9001:2015 + ISO 14001:2015 
+ ISO 45001:2018) İç Denetçi 
Eğitimi ile devam edecek.

Çerkezköy TSO 4. ve 12. Meslek Ko-
miteleri,  Yapı Müteahhitlerin Sınıf-

landırılması ve Kayıtlarının Tutulması 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine 
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü iş birliği ile Çerkezköy TSO ev sahip-
liğinde Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandı-
rılması Bilgilendirme Semineri düzenledi. 
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube 
Müdürü Tamer Baş konuşmasına “Yapı 
ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı 
müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek 
ve tüzel kişiler Yönetmelik kapsamında; 
ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler 
esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve 
geçici olmak üzere 9 farklı şekilde grup-
landırılmaktadır” sözleriyle başladı. Yapı 
ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek 
veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteah-
hidinin veya bunların oluşturacağı ortak 
girişimin sorumluluğu altında inşâ edil-
mesi; her müteahhidin yetki belgesi nu-
marası almasının esas olduğunu belirten 
Baş, “Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı 

kullanma izin belgesinde ve yapım işleri 
sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. 
Artık yapı ruhsatına imza atmak için Yapı 
Müteahhitliği Yetki Belge Numarası ye-
terli olmayıp ayrıca bununla beraber A, B, 
C, D, E, F, G ve H gibi sınıf şartı da aran-
maktadır” dedi. 
YETKİ BELGESİ GRUPLARI NASIL 
BELİRLENİYOR

“Yetki belgesi grubunun belirlenmesinde 
H grubu için herhangi bir yeterlilik aran-

maz. G Grubu almak isteyenlerden; iş de-
neyim belgesi, banka referans mektubu ve 
iş gücü kriteri aranır. F, E, D, B ve A grupları 
için ekonomik ve mali, mesleki ve teknik ye-
terlik, banka referans mektubu ile iş gücü 
kıstasları aranır” diyen Baş, seminerin de-
vamında “Mesleki ve teknik yeterlik kıstası 
nedir, kat veya arsa karşılığı inşaat işlerin-
de iş deneyim belgesi nereden alınır, yetki 
belgesi grubunun tespiti için iş deneyim tu-
tarının belirlenmesinde esaslar nelerdir, mi-
mar veya mühendis mezuniyet belgelerinin 
iş deneyim olarak değerlendirilmesindeki 
hususlar nelerdir?” konuları hakkında bil-

gilendirmede bulundu. Seminerin sonunda 
katılımcıların soruları da yanıtlandı.

BU SEMİNERDE BULUŞTU
YAPI MÜTEAHHİTLERİ 

çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası (çer-
kezköy TSO) 4. ve 12. 
Meslek Komitelerinin 
organizatörlüğünde 
Oda Konferans Sa-

lonunda düzenlenen 
Yapı Müteahhitleri-

nin Sınıflandırılması 
Bilgilendirme Semi-

neri ilgi gördü.

2020 YATIRIMDA ATILIM YILI OLACAK

Çerkezköy TSO Bülten: Çerkezköy TSO Meclisi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Umat Gümrük ve Turizm İşlet-
meleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu Toplantısında alınan sermaye artışı kararı üzerine ola-
ğanüstü toplandı. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan’ın başkanlığında 
gerçekleşen toplantıda görüşülen ‘Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. serma-
ye artışının görüşülmesi’ gündem maddesi, oy birliği ile karara bağlandı. Dilek ve temenni-
lerde söz alan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020’nin herkes 
için hayırlı olmasını dilerken yeni yılın iş dünyası için yatırımda atılım yılı olacağını belirtti. 

çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (çerkezköy TSO) Meclisi, umat gümrük ve 
Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı. DEİK SEÇİMİNDE YER ALDIK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kuruluna katıldı.İş Konseyleri 
başkanı, başkan yardımcıları ve Yürütme Kurulunun belirleneceği seçimde oy 

kullanan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, TİM Başkanı İsmail Gülle ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
(Çerkezköy TSO) 
düzenlediği ISO 
14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme Eği-
timi katılımcılardan 
tam not aldı.

Banu Yüksel Gider

Süleyman Kozuva

KARDEŞLERİMİZİN 
YANINDAYIZ

Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Elazığ ve 

Malatya’da yaşanan deprem 
sonrası, TOBB ve Çerkezköy 
Kaymakamlığı tarafından baş-
latılan yardım kampanyasına 
destek oldu. Tekirdağ  İli Oda 
ve Borsaları olarak  Elazığ ve 
Malatya’da yaşanan deprem se-
bebiyle kardeşlerimize yardım 
için harekete geçerek, Tekirdağ 
Valisi Aziz Yıldırım'ın da katı-
lımıyla yardım aracımızı dua-

larla Tekirdağ'dan uğurlandı. 
Konu hakkında bir açıklama 
yapan Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva “Kardeşlerimizin yanın-
dayız. Tekirdağ İli Oda ve Bor-
salarımızın yardımları deprem 
bölgesi için yola çıktı. Yolları 
açık olsun. Kalbimiz, duaları-

mız Elazığ ve Malatya'yla. Tüm 
kardeşlerimize geçmiş olsun” 
dedi. Elazığ ili Sivrice ilçesin-
de meydana gelen 6.8 büyük-
lüğündeki deprem nedeniyle 
Çerkezköy Kaymakamlığı’nın 
organize ettiği yardım kampan-
yasına da Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak destek ve-
rildi. Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, 
Murat Narçın ve Mustafa Ogün 
Asıl'ın katıldığı uğurlamadan 
sonra yola çıkan yardım TIR'ı-
mızın yolunun açık olmasını 
diliyor, zor günlerinde kardeş-
lerimizin yanında olan tüm 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

ÇERKEZKÖY TSO’DAN ANKARA ÇIKARMASI
çerkezköy Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Hacı Meh-
met Erdoğan Trakya il ve ilçe Oda/

Borsa Heyeti ile birlikte TBMM 
Başkanı Profesör Doktor Musta-
fa Şentop ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve Meclis 

Üyesi Mikail Çelik, Trakya Kalkınma Ajansı orga-
nizasyonunda düzenlenen programda Trakya Oda/
Borsalar olarak TBMM Başkanı Profesör Doktor 
Mustafa Şentop’u ziyaret etti. Şentop'la istişarede 
bulunan Oda Heyeti, Çerkezköy TSO çalışmaları 
hakkında da TBMM Başkanına bilgi verdi. Oda 
Heyeti TBMM programının ardından, Trakya il ve 
ilçe Oda/Borsa Heyeti ile birlikte TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Program hakkında bir açıklama yapan Meclis Başkanı Hacı 
Mehmet Erdoğan, “Üyelerimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tip ziyaretlere büyük 
önem veriyoruz. Bugün bizleri ağırlayan TBMM Başkanımız aynı zamanda Tekirdağımızın 
Ankara temsilcisi Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop ve Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.



Çerkezköy TSO Heyeti, İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu 
Geliştirme Projesi kapsamında  Brüksel’de düzenlenen Av-
rupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyare-
ti programına katıldı. Gerçekleştirilen programda projenin 
ortağı Drama Ticaret ve Sanayi Odası (Drama TSO) Heyeti 
de yer aldı. Çerkezköy TSO Heyeti, ilk olarak Avrupa Birli-
ği Nezdinde Türkiye Büyükelçimiz Mehmet Kemal Bozay’ı 
ziyaret etti.Ziyaret programında Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkileri ve Oda/Borsa’ların bölgeye katkıları değerlendi-

rildi. Ziyaret sonunda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Bozay’a Oda plaketini takdim 
etti.  Heyet, Büyükelçilik programının ardından EUROC-
HAMBRES Yardımcı CEO'su Ben Butters'la bir araya gel-
di. Brüksel programı, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi 
ziyareti ile devam etti. Avrupa Bölgeler Akademisi Başka-
nı-Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi Üyesi Nelu Neac-
su'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Neacsu Türk ve 
Yunan Heyete kendi kurumları hakkında bilgi verdi.

Başkan Kozuva burada yaptığı konuşmada şu sözleri 
dile getirdi: “Öncelikle bugün burada bulunmaktan dolayı 
hem Odamız hem de bölgemiz adına oldukça mutlu ve gu-
rurluyuz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 5 bine 
yakın üyemizle 3 bölgeye hizmet veren güçlü bir kurumuz. 
Makine, metal, tekstil, kimya, kozmetik, ilaç gibi sektör-
lerdeki üretimimizle dünyanın dört bir yanına ihracat ya-

parak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Öte yandan 
büyük bir heyecanla başladığımız İşletmeler için Avrupa 
Diyaloğunu Geliştirme Projesi kapsamında Çerkezköy ve 
Drama iş dünyasını bir araya getiren etkinlikler düzenle-
dik. Ayrıca Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının kapa-
sitesini güçlendirecek ve bölgemizde AB’ye katılım süreci 
hakkında farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunduk.”

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYORUZ

“Bu projeyle iki Oda KOBİ'leri arasında ticari iliş-
kiler oluşturmak, Çerkezköy TSO ile Drama TSO ara-
sındaki diyaloğu güçlendirmek, odaların Türkiye'nin 
AB'ye katılım sürecinde aktif olmasını teşvik etmek 

en büyük hedefimiz. Burada yapacağımız çalışmala-
rın hem kurumlarımıza hem de ülkelerimize değer 
katacağına, fayda sağlayacağına inanıyor, misafirper-
verliğiniz için can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”

HER İKİ ÜLKEYE DE DEĞER KATACAĞIZ

KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ

SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ

Programın ikinci günü, Türkiye Odalar Borsalar Bir-
liği Brüksel Ofisini ziyaret programı ile başladı. Burada 
TOBB Temsilcisi Haluk Nuray'la görüşen Heyet, kurum 
hakkında Nuray’a bilgi vererek gelecek dönem projeleri 
hakkında istişarede bulundu. Nuray'ı ziyaret programın-
da konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 

"Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin rekabet gücü-
nün artmasını hedefliyor ve ekonomik gelişimlerine kat-
kı sağlaması amacıyla uluslararası projelere büyük önem 
veriyoruz. Bu çerçevede sizleri de yanımızda görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz" sözlerini kaydetti.

Nuray ise "Odalarımızın hem bizleri hem de ülkemi-
zi temsilen yaptığı uluslararası çalışmalar bizlere gurur 
vermekte. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da çalış-
malarıyla bu gururu sonuna kadar hak ediyor. Sizlere 

destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek 
isterim" dedi. Ziyaret, Başkan Kozuva'nın Nuray'a Oda 
plaketini takdim etmesinin ardından sonra erdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje 
Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı. 
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ÇERKEZKÖY TSO İŞ BİRLİĞİNDE SINIRLARI AŞIYOR

Brüksel Ziyaret Prog-
ramının devamında Oda 
Heyeti, TÜSİAD Brüksel 
Temsilcisi Dilek Aydın ve 
TURKONFED Brüksel 
Temsilcisi Zeynep Sanı-
gök'le bir araya gelerek 
Türkiye ve Avrupa Birliği 
ilişkileri hakkında istişa-
rede bulundu. Son olarak 
Avrupa Komisyonu DG 
İç Pazar, Sanayi, Girişim-
cilik ve KOBİ'ler Müdür-

lüğünü ziyaret eden Oda 
Heyeti, Burada Avrupa 
İşletmeler Ağ ve KOBİ'le-
rin Uluslararasılaşması 
Birim Başkanı Giamoco 
Mattino ile görüşen He-
yet, kurumlar hakkında 
istişarelerde bulundu. 
Program sonunda Yö-
netim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Arslan 
Mattino' ya Oda plaketi-
ni takdim etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI
Çerkezköy TSO Heyeti 2. 

gün son olarak Avrupa Komis-
yonu Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Müzakereleri Genel 
Müdürlüğü IPA Takım Lide-
ri Laura Zampetti ile bir araya 
geldi. Zampetti tarafından IPA 
1 ve IPA 2 hakkında bilgi veri-
len toplantıda ayrıca Çerkezköy 

TSO VE Drama TSO heyet-
leri ile proje hakkında is-
tişarelerde bulundu. Ger-
çekleştirilen Avrupa İş 

Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı 
ve Çalışma Ziyareti programına 
Çerkezköy TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva, 
Başkan Yardımcıları Mustafa 
Seçkin ve Ayhan Arslan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Metin Taş-
delen, Mehmet Çetin, Murat 
Seymen ve Murat Narçın, Mes-
lek Komitesi Başkan ve Üyeleri 
Ayhan Duran, Kenan Aşer, Seç-
kin Tunç ve Erhan Deniz ile Ge-
nel Sekreter Hakan Gel katıldı.

TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİ KONuŞuLDu

Süleyman Kozuva Nelu Neacsu
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KURUMSALLIKTA EN ÖNEMLİ
SİSTEM: BİLGİ GÜVENLİĞİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ISO/IEC 
27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi Bilgilendirme Eğitimi oldukça verimli geçti. 

Eğitmen Serkan Şahin'in anla-
tımlarıyla gerçekleşen eğitimde Bilgi 
Güvenliği Yönetim sistemi Standart-

ların gelişimi, mevcut uygulamadaki 
standartlar ve ISO/IEC 27001 Stan-
dart maddeleri, Bilgi Güvenliği yö-

netim sistemi, yönetim sorumluluğu, 
BGYS’nin yönetim tarafından gözden 
geçirilmesi, BGYS iyileştirme, Ek-A 
kontrol amaçları ve kontroller ile sis-
tem kurma ve belgelendirme aşamala-
rı konuşuldu. Serkan Şahin “Dünyada 
en önemli güvenlik sorunlarından biri 
olarak gösterilen siber güvenliğe yatı-
rımlar artıyor. Yetkililer devletlerin ve 
özel şirketlerin siber güvenlikleri için 
2020 yılına kadar 100 milyar dolar 
gibi bir yatırım yapacağını öngörüyor” 
dedi. Şahin, sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Bilgi Güvenliği Yönetimi ile 
ilgili kayda değer ilk standart İngiliz 
Standartlar Teşkilatı (BSI) tarafından 
1995 yılında iki bölüm olarak yayın-
landı. Kuruluşlar, birlikte iş yaptıkları 
taraflara karşı ortak bir asgari güvenlik 
seviyesi gösterdiklerini ispat etmek ih-

tiyacı duymuşlardır. Bu standart, ulus-
lararası kabul görmüş bir standarttır. 
Bazı sektörlerde uyulması zorunlu 
olan bir standart haline gelmiştir.” 

BİLgİLERİNİZİ 
KORuMALISINIZ

“En önemli varlık bilgidir ve ko-
runmalıdır” sözlerini kaydeden Eğit-
men Şahin, “Bilginin gizliliği, bütün-
lüğü, erişilebilirliğinin korunması 
işlerin aksamamasını sağlar ve veri-
lerin kaybolmamasını sağlar. Kurum 
çalışmalarında verim artışı sağladığı 
gibi karlılığın korunması ve sürdü-
rülmesinde de etkin rol alır. Öte yan-
dan bilgi güvenliğinin sağlanması 
kurumsal itibarı da sağlar” diyerek 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 
bilgiyi sahtekarlık, casusluk, sabotaj, 

yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok geniş 
kaynaklardan gelen tehdit ve tehlike-
lerden koruyacağını ifade etti. 

TEMEL AMAç gİZLİLİK, 
BÜTÜNLÜK VE 

ERİŞİLEBİLİRLİKTİR
“Bilgi güvenliğinin temel amacı 

gizlilik yani bilgiye sadece erişim hakkı 
olan kişilerin erişmesidir. Bütünlüktür 
yani bilginin, doğruluğunun ve tam-
lığının ve kendine has özgürlüğünün 
korunmasıdır. Erişilebilirliktir, yani 
bilgiye ihtiyacı olan kişilerin her ih-
tiyaç duyduklarında erişebilmesidir” 
diyen Şahin, eğitim sonunda katılımcı-
larla firmalarında bulunan riskler üze-
rinden bir bilgi güvenliği uygulaması 
yaptırdı. Eğitim, toplu hatıra fotoğrafı 
çekimin ardından sona erdi.

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin Ocak ayı olağan 
toplantısı çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Ocak ayı faaliyetlerinin konuşulduğu ve Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Hakan Gel ile Dış Ticaret Uzmanı İlknur İnal 
Er'in yer aldığı toplantıya Çorlu TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İzzet Volkan da katılım sağladı. 
Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında 
ayrıntılı bilgi için 0282 7268888-160'dan İlknur 
İnal Er'le iletişime geçebilirsiniz.

DTİM TOPLANTISINA KATILDIK
-Hedef Pazar Araştırması Hizmeti

-Hedef Müşteri Araştırması Hizmeti
-Danışmanlık Hizmeti

-Rekabetçi İthalat Hizmeti
-İhale Sorgulama Hizmeti

Çerkezköy TSO’nun dış ticaret hizmetleri:

Firmanızın ihtiyacı olan tüm
marka ve model sıfır ve ikinci
el araçlarımızla firmanız için
Çerkezköy’de hizmetinizde.
Size en uygun Filo çözümlerimizle
VD Filo kiralama ile firmanıza
güç markanıza prestij katıyoruz.

Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi 
No:128 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

FİRMANIZA EN UYGUN FİLO ÇÖZÜMLERİ

VD Filo Kiralama İletişim: 

0 549 722 39 59
0 282 726 05 57

vdendustriyel.com.tr

K
İR
A
L
IK

Araç Yükünüzü
Hafİfletİyoruz
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VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK), 27 Aralık 2019 tarihli ‘VERBİS’e Kayıt Süresinin uzatılması Hakkında Duyuru’ yayımladı. Daha önce 31 
Aralık 2019 olarak verilen son kayıt süresi,  farklı veri sorumluları için farklı tarihler verilerek 2020 Haziran, Eylül ve Aralık ayları olarak belirlendi.

Söz konusu duyuruda şu açıklamalara yer verildi: “Veri Sorum-
luları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin 
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kuru-
lunun 2019/387 sayılı Kararı ile; kişisel veri işleme envanteri 

hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren 
veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı 
için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeye-
cek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan 
bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun 
bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini te-
minen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği;

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına 

Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

•Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen 

sürenin 30.06.2020 tarihine,

•Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt 
ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre-

nin 30.09.2020 tarihine,

•Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre-

nin 31.12.2020 tarihine, kadar uzatılmasına 
karar verilmiştir.”

Laparoskopi karın boşluğu ve pelvik 
bölgenin optik bir cihaz ile incelen-
mesi işlemine verilen isimdir. Ge-

nellikle göbek deliğinden 1cm lik bir kesi 
ile yerleştiren bir optik kamera kullanılır. 
Halk arasında kapalı ameliyat olarakta 
bilinir. Bu sistem ile karın iç organların-
da,yumurtalıklarda, tüplerde, rahimde 
belirgin bir problem olup olmadığı teş-
his edilir. Kasıklardan 0,5cm lik 1 ya da 2 
kesi ile içeriye ameliyat aletleri sokularak 
karın açılmadan kist dış gebelik ve tüp-

lerde yapışıklı ya da sıvı toplanması gibi 
hastalıklardan rahim alınmasına kadar 
her türlü ameliyat yapılabilmektedir. 

KISIRLIK VE 
LAPAROSKOPİ

Laparoskopinin kadın hastalıkların-
da en sık kullanıldığı alanlardan birisi de 
kısır kadınların teşhis ve tedavisidir. Kı-
sırlık sebebi olabilecek tüplerde yapışıklıl 
ve diğer problelmerçikolata kisti myom 
yumurtalıklardaki diğer kistler, myomlar 

bu yöntem ile teşhis ve tedavi edilebilir.  
LAPAROSKOPİK 
HİSTEREKTOMİ

Laparoskopik histerektomi ameliyatı 
menapoz veya öncesi dönemde aşırı ka-
nama, ağrı, rahim içinde yaygın myom 
ve /veya polipler gibi rahim alınması 
endikasyon konmuş hastalarda oldukça 
konforlu ve gittikçe yaygınlaşan bir ra-
him alınma yöntemidir. Yine karın kesil-
meden yapılır. Karın duvarından sadece 

4 adet delik açılır ve girişlerden ameliyat 
aletlari, kamera ile girilerek rahim ken-
disini tutan bağlardan ve damarlardan 
ayrılır. En son vajina ile olan bağlantı 
kesilerek rahim ve veya yumurtalıklar 
doğum kanalından -vajinadan çıkartılır.
Vajendeki kesi yine kapalı yöntemle di-
kilerek kapatılır. Ameliyattaki kan  kaybı 
çok az olmakta ve sonrasında hasta çabu-
cak ayağa kalkıp ağrısız şekilde hareket 
edebilmektedir. Ev ve iş hayatına çok kısa 
sürede dönebilir.

LAPAROSKOPİNİN 
AVANTAJLARI

 Karında büyük bir kesi olmadan ya-
pıldığı için ameliyat sonrası ağrı çok daha 
az olmaktadır. Ameliyat sonrası ilaç kul-
lanımı ve ağrı kesici ihtiyacı açık ameli-
yatlara göre belirgin olarak azdır.

İyileşme ve normal hayata dönüş-
te bu yöntem de çok daha kısa sür-
mektedir. Yine karın açılmadığı için 
ameliyat ile ilgili enfeksiyonlar da 
çok daha az görünmektedir. Ameli-
yat genel anestezi altında ve ameli-
yathane koşullarında yapılmaktadır.

HİSTEROSKOPİ NEDİR?
Optik kamera yardımı ile vajinal yol-

dan ve rahim ağzından girilerek rahim 
içerisinin görüntülenmesi yöntemidir. 
Bu yöntem de en sık KISIRLIK hastala-

rında kullanılmakta olup septum (rahim 
içindeduvar), kürtaj sonrası yapışıklık, 
endometrial polip, submüköz myom 
(rahim içine doğru büyümüş) gibi has-
talıkların teşhis ve tedavisi hasta aynı 
gün içinde taburcu oalacak şekilde pratik 
yöntem ile ameliyat edilebilmektedir. Ka-
palı yöntemle yaplan ameliyat sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır ve yakın gelecekte 
laparoskopi ve robotik cerrahi gitgide 
daha çok yapılmaya başlanacaktır.

LAPAROSKOPİ ve HİSTEREKTOMİ YÖNTEMİ
İrmet Hospital'de hasta kabulüne başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Jin. Op. Dr. Levent DuMAN ka-

dın hastalıkları tedavilerinde kullanılan Laparoskopi, Histerektomi Yönlemleri ve Avantajları hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı 
Jin. Op. Dr. Levent DuMAN




