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ÜLKEMİZ İÇİN MORAL 
KAYNAĞI OLDULAR

Başkan Kozuva, yaptığı 
açıklamada şu sözleri 
kaydetti: "Firmalarımızın 
bu başarısı, tüm dün-
ya ekonomisini etkileyen 
pandemi döneminde hem 
ülkemiz hem de bölgem-
ize güç ve moral kaynağı 
olmuştur. Ayrıca, gerek 
ihracat oranları gerek isti-
hdam olanaklarıyla bölg-
eye kazandırdıkları katma 
değer de ülke genelinde 
örnek teşkil etmektedir. Bu 
başarıya katkı sağlayan, 

istihdam yaratan firma-
larımızı, yöneticilerini ve 
çalışanlarını kutluyorum.”

EKONOMİNİN İTİCİ 
GÜCÜNÜ 

OLUŞTURUYORLAR
“Tüm bu kuruluşlarımız is-
tihdamları, üretimleri, ihra-
catları ve ortaya çıkardıkları 
katma değerle bölgemiz ve 
ülkemiz ekonomisinde çok 
ciddi bir itici güç yaratıyor. 
Bunun yanı sıra oluşturduk-
ları sanayi ekosistemiyle 
birçok yan sanayi kuruluşu 
da bu işletmelerimize iş 

yaparak, üretim ve istihdamı 
destekliyor. Her yıl açıklanan 
bu listelerde bölgemiz fir-

malarının adını görmek bi-
zler için büyük gurur.”

4. Sayfada

ÇERKEZKÖY TSO ÜYELERİ TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜKLERİ ARASINDA
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si (TBMM) Başkanlık görevine 
yeniden seçilen Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop, Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı (Çorlu TSO) zi-
yaret ederek bölge iş dünyası 
ile bir araya geldi.

BAŞKAN KOZUVA 
TEBRİK ETTİ

TBMM Meclis Başkanlığı göre-
vine yeniden seçilmesinden 
dolayı Prof. Dr. Mustafa Şen-
top’u tebrik eden Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva yaptığı 
konuşmada; “Ülkemize hem 
üretim hem de istihdam an-

lamında büyük değer katan 
bölgemizde sizleri ağırla-
maktan büyük bir onur ve 
mutluluk duyuyoruz.”

GÜÇ KATMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ

“Bugün burada kamu ve özel 
sektör temsilcileri olarak bir 
aradayız. Sizlerin liderliğinde 
bu birliğimizi ve beraber-
liğimizi yürüteceğimize in-
ancım tamdır. Bu iş birliği 
içerisinde bölgemizin gücüne 
güç katmaya ve Türkiye 
ekonomisinin itici gücü olma-
ya devam edeceğiz” dedi. 

2. Sayfada

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’U BÖLGEMİZDE AĞIRLADIK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri, üye ziyaret 
programı kapsamında yeni açılan 
üyelere hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu.

‘HAYIRLI OLSUN’ DEDİLER
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üye-
leri Metin Taşdelen, Murat Narçın ve 
Mustafa Ogün Asıl üye ziyaret pro-
gramı kapsamında yeni açılan üyel-
ere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

‘ODAMIZI TANITIYORUZ’
Konu hakkında Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan 

tarafından yapılan açıklamada şu 
sözlere yer verildi: “Gerçekleştird-
iğimiz ziyaretlere Odamızı tanıt-

mak ve hizmetlerimizden bahset-
mek fırsatını da yakalıyor, yeni 
üyelerimizin Odamızı daha yakın-
dan tanımasını sağlıyoruz” dedi. 

3. Sayfada

ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Hanımağa 3 Nakliye, İnşaat ve 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Marmara Kent Yapı 
denetim Ltd. Şti.

Burucuoğlu İnşaat,Turizm, 
Gıda ve Tarım, Sanayi, Ticaret 
Limited Şirketi

Koçak Gözlük ve Optik 
Per. Top. Sat. Ltd. Şti.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğ-
lu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin ve 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut Şahin Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası’nı (Çerkezköy TSO) ziyaret etti.

4. Sayfada

BÖLGEMİZ İÇİN İŞ BİRLİĞİ 
İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı iş birliği ile Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası koordinasyonunda san-
ayi işletmelerinin çalışanlarına yönelik 
Antikor Temelli COVID-19 Tarama Testi 
çalışmaları, Oda Meclis Üyeleri ve per-
soneli ile başlatıldı.

5. Sayfada

ANTİKOR TARAMA 
TESTLERİ BAŞLADI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
(Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla bir açıklama yaptı. 

6. Sayfada

KOZUVA: ‘15 TEMMUZ 
BİR MİLLET DESTANIDIR’

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası per-
sonelleri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim 
Sistemi iç tetkik çalışmalarını başarıyla 
tamamladı. 

9. Sayfada

İÇ TETKİK ÇALIŞMASI YAPILDI
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Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, 
Ankara’da çeşitli 
temaslarda bulundu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva’nın iştirak et-
tiği ziyarette, Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Mil-
letvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem 

Koncagül, Çorlu Kaymakamı 
Cafer Sarılı, AK Parti 26. Dönem 
Milletvekili Metin Akgün, Çor-
lu İlçe Emniyet Müdürü Serdar 
Kurtoğlu, AK Parti İl Başkanı 
Mestan Özcan, İlçe Başkanı 

Yavuz Uylaş ve Trakya Oda – 
Borsa Başkanları yer aldı. TBMM 
Meclis Başkanlığı görevine 
yeniden seçilmesinden dolayı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’u tebrik 
eden Çerkezköy TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Süleyman Kozu-
va yaptığı konuşmada; “Ülke-
mize hem üretim hem de isti-
hdam anlamında büyük değer 
katan bölgemizde sizleri ağırla-
maktan büyük bir onur ve mut-
luluk duyuyoruz. Bugün burada 
kamu ve özel sektör temsilcileri 
olarak bir aradayız. Sizlerin lid-
erliğinde bu birliğimizi ve be-
raberliğimizi yürüteceğimize 
inancım tamdır. Bu iş birliği 
içerisinde bölgemizin gücüne 
güç katmaya ve Türkiye ekon-
omisinin itici gücü olmaya de-
vam edeceğiz” dedi. 
COVID – 19 SALGIN SÜRECİNİ 
ÇOK İYİ BIR ŞEKİLDE YÖNETTİK
Trakya Bölgesinde bulunmak-
tan dolayı mutlu olduğunu if-
ade eden TBMM Meclis Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop “Bir kez 
daha TBMM Başkanlığı görevi-
ni yapacak olmanın mutluluğu 
ve gururu içindeyim. Vatanımı-
za ve şehrimize hayırlı olmasını 

temenni ederim. Ülkemiz diğer 
dünya ülkeleri gibi zorlu bir 
süreçten geçmektedir. Küre-
sel anlamda maddi ve manevi 
olarak oldukça zorlu bir süreç 
yaşandı ve halen yaşanmaya 
devam etmektedir. Salgını en az 
zararla atlatan ülkelerin başında 
biz geliyoruz. Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
bu süreci çok iyi bir şekilde 
geçirdi. İş dünyasına yöne-
lik olarak yapılan destek pa-
ketleri geleceğe bakış noktasın-
da şirketlerin ayakta kalmasını 
sağlamıştır. Tabi bu süreçte 
halkımızda elinden gelenin en 
iyisini yaparak pandemi süre-
cini kendi içlerinde en iyi şekilde 
yönetmişlerdir. İnşallah en kısa 
zamanda tamamen salgın-
dan kurtulmuş sağlıklı günlerde 
tekrar bir araya geleceğiz. Bura-
da sizlerle birlikte olmaktan çok 
mutlu oldum” sözlerini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık görevine yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şen-
top, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Çorlu TSO) ziyaret ederek bölge iş dünyası ile bir araya geldi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Meclis 
Başkanlığı seçimleri sebebiyle 
bulunduğu Ankara’da birçok 
temasta bulundu. Seçimler so-
nucunda yeniden TBMM Meclis 
Başkanlığına seçilen Tekirdağ 
Milletvekili Profesör Doktor Mus-
tafa Şentop’u ziyaret ederek 
tebrik eden Başkan Kozuva şu 

sözleri kaydetti: “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına 
tekrar seçilen Tekirdağ’ımızın 
Ankara’daki temsilcisi sayın 
Profesör Doktor Mustafa Şen-
top’a yeni görevinde başarılar 
diliyor; başta ilimiz olmak üzere, 
Gazi Meclisimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediy-
orum. Ayrıca Cumhuriyetimiz-
in kuruluş tarihinden bu yana 
siyasi arenada Tekirdağ’ımıza 

ikinci kez bu önemli ve sorum-
luluğu yüksek makamı kazan-
dırdığı için kendisiyle gurur 
duyuyoruz.”

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİNDE BULUNDU

Başkan Kozuva, Tekirdağ Millet-
vekili Mustafa Yel’i ziyaret etti. 
Burada Yel’e Oda plaketini tak-
dim eden Başkan Kozuva “Böl-
gemize fayda sağlamak, üyel-

erimizin taleplerini iletmek için 
Tekirdağ’ımızın başarılı temsil-
cileriyle bir araya gelmeye özen 
gösteriyoruz. Odamızın plaketini 
takdim ederken, Tekirdağ’ımız 
için gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalarda başarılar dile-
rim” sözlerini kaydetti. Başkan 
Kozuva, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğ-
lu'nu ziyaretinin ardından son 
olarak eski Kapaklı Kaymakamı 

olan ve şimdi İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı göre-
vinde bulunan Mehmet Yüzer’i 
ziyaret etti. Yüzer’e yeni göre-
vinde başarılar dileyen Başkan 
Kozuva “Kapaklı Kaymakamlığı 
görevinizde oldukça sevilen ve 
ilçemize değer katan bir devlet 
adamıydınız. Yeni görevinizi de 
bu özen ve gayretle icra ede-
ceğinize hiç şüphe duymuy-
oruz. Hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN KOZUVA’DAN ANKARA ÇIKARMASI

TBMM BAŞKANITBMM BAŞKANI  MUSTAFA MUSTAFA ŞENTOPŞENTOP’U ’U 
BÖLGEMİZDE AĞIRLADIKBÖLGEMİZDE AĞIRLADIK

Tanteks Boya, Apre, Tekstil San. 
ve Tic. Ltd. Şti. Kapaklı Şubesi

Metin Karakoç-Karakoç İnşaat

Çekinmez Tur Turizm ve Ticaret 
Limited Şirketi

Bünyamin Bolat-Bolat İnşaatBurucuoğlu İnşaat,Turizm, Gıda ve 
Tarım, Sanayi, Ticaret Limited Şirketi

Benim Lisem Eğitim Yayıncılık Ticaret
               Limited ŞirketiAli Sarıgül Enka Asansör

          Ema Örme, Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti.

                        Ella Moda Tekstil, Sanayi İç ve Dış        
        Ticaret Ltd. Şti.

            Eca Tarım Pazarlama ve İnşaat 
                            Limited Şirketi

Eftelya Grup Endüstriyel, Temizlik, Kimyevi 
Maddeler, Reklam ve Promosyon Hizmetleri, 
Tarım ve Hayvancılık, Ticaret Limited Şirketi

MSD Avrasya Taşımacılık, Vinç İşletmeciliği, Geri Dönüşüm, Demir Çelik, 
Yakıt, Otomotiv, Madencilik, Enerji, Tekstil, Gıda, Turizm, Otelcilik, Sanayi 

İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Çerkezköy Şubesi
              Gebze Kumru Turizm ve Taşımacılık 
                Limited Şirketi

Marmara Kent 
Yapı denetim Ltd. Şti.

Koçak Gözlük ve Optik Per. Top. 
Sat. Ltd. Şti.

Kap İç giyim Ürünleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Veliköy Şubesi

Hüseyin Karabulut Marmara 
Hırdavat

Hanımağa 3 Nakliye, İnşaat ve 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Point Mühendislik Harita, İnşaat, 
Ticaret Limited Şirketi

Özen Mensucat Boya, Terbiye 
İşletmeleri A.Ş. Çerkezköy Şubesi

Nevzat Akkuş-Akkuş İnşaat,
Taahhüt, Gayrimenkul, 

Taşımacılık
Mustafa Turan TekirmediaMurat Erez Murteks Tekstil

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdel-
en, Murat Narçın ve Mustafa Ogün Asıl üye ziyaret programı 
kapsamında yeni açılan üyelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Konu hakkında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan tarafından yapılan açıklamada 
şu sözlere yer verildi: “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
işletmelerini yeni açan üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunuyoruz. Bu niyetle gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerim-
izde Odamızı tanıtmak ve hizmetlerimizden bahsetmek 

fırsatını da yakalıyor, yeni üyelerimizin Odamızı daha 
yakından tanımasını sağlıyoruz. Ziyaretlerim-

izin süreceğini belirtiyor, yeni açılış yapan 
işletmelerimize bereketli ve uzun bir 

iş hayatı diliyoruz” sözlerini 
kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
 Üyeleri, üye ziyaret programı kapsamında yeni açılan 

üyelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

YENİ ÜYELERİMİZİN YENİ ÜYELERİMİZİN 
YANINDAYIZYANINDAYIZ



4 5Temmuz 2020 Temmuz 2020cerkezkoytso.org.tr cerkezkoytso.org.tr

cerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytso cerkezkoytso

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KOZUVA

MESUL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat SEYMEN

EDİTÖR
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Hülya MERT

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.

Çerkezköy TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Kozuva, 
İstanbul Sanayi Odası tarafın-
dan açıklanan Türkiye’nin İlk 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

listesinde yer alan Çerkez-
köy TSO üyesi 26 firmayı kut-
ladı. Başkan Kozuva, yaptığı 
açıklamada "Odamızın hizmet 
sınırları içerisinde yer alan 

26 firmamız, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından üretimden 
satışa, satış hasılatına, brüt 
katma değere, öz sermayeye, 
net aktifler tutarına, dönem 
karı tutarına, ihracat tutarına 
ve ücretle çalışanlar ortala-
masına göre belirlenen Tür-
kiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesi içinde önemli 
sıralarda yer almıştır. Firma-
larımızın bu başarısı, tüm dün-
ya ekonomisini etkileyen pan-
demi döneminde hem ülkemiz 
hem de bölgemize güç ve 
moral kaynağı olmuştur. Ayrı-
ca, gerek ihracat oranları ge-
rek istihdam olanaklarıyla böl-
geye kazandırdıkları katma 
değer de ülke genelinde örnek 
teşkil etmektedir” dedi. 
EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜNÜ 

OLUŞTURUYORLAR
Başkan Kozuva açıklamasının 
devamında şu sözleri kaydetti: 
“Tüm bu kuruluşlarımız istih-
damları, üretimleri, ihracatları 
ve ortaya çıkardıkları katma 
değerle bölgemiz ve ülke-
miz ekonomisinde çok ciddi 
bir itici güç yaratıyor. Bunun 
yanı sıra oluşturdukları san-

ayi ekosistemiyle birçok yan 
sanayi kuruluşu da bu işlet-
melerimize iş yaparak, üre-
tim ve istihdamı destekliyor. 
Her yıl açıklanan bu listelerde 
bölgemiz firmalarının adını 
görmek bizler için büyük gurur. 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak firmalarımızın 
bu başarıyı sürdürebilmeleri 
ve bölgemize yeni yatırım-
lar kazandırılması için elim-
izden geleni yapmaya devam 
edeceğiz. Bu başarıya katkı 
sağlayan, istihdam yaratan 
firmalarımızı, yöneticilerini ve 
çalışanlarını kutluyorum.”

ÇERKEZKÖY TSO ÜYELERİ TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜKLERİ ARASINDA
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent 
Hamitoğlu, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Rektörü 
Profesör Doktor Mümin Şa-
hin ve Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı (Çerkezköy TSO) zi-
yaret ederek Yönetim Kurulu 
ile görüştü. Konu hakkında bir 
açıklama yapan Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva “Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak üyelerimize ve bölgem-
ize daha etkin hizmet etmek 
ve faydalı işler kazandırmak 
amacıyla ilgili kurumlarla iş 
birliği içerisinde olmaya gayret 
gösteriyoruz. Bu manada ge-
rek Kapaklı Kaymakamımız 

sayın Bülent Hamitoğlu, gerek 
NKÜ Rektörümüz sayın Profesör 
Doktor Mümin Şahin gerekse 
TRAKYAKA Genel Sekreter-

imiz sayın Mahmut Şahin’le 
sık sık bir araya gelerek fikir 
alışverişinde bulunuyoruz. 
Bugün de Yönetim Kurulu to-

plantımızda bölgemiz için çok 
önemli olan bu üç ismi ağırla-
maktan memnuniyet duyduk” 
sözlerini kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Seçkin, Koçak Far-
ma İlaç ve Kimya San. A.Ş. 
tarafından yaptırılacak olan 
21 derslikli Nazmiye-Seyfettin 
Koçak Ortaokulu’nun temel 
atma törenine katıldı.

Çerkezköy Jandarma Komutanı Vol-
kan Torun Odaya düzenlediği veda 

ziyaretinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süley-

man Kozuva ve Meclis Başkanı Hacı 
Mehmet Erdoğan ile görüştü. Ziyaret 

esnasında bir konuşma yapan Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 
“Bugüne kadar ilçemizde gerçekleştird-

iğiniz başarılı çalışmalar için teşekkür 
ediyor, yeni görev yerinizde başarılar 

diliyoruz” sözlerini kaydetti.

TÖRENE KATILDILAR

ÇERKEZKÖY TSO’YA
 VEDA ZİYARETİ

Çerkezköy Jandarma Komu-
tanı Volkan Torun, Çerkezköy 

Ticaret ve Sanayi Odası’na 
veda ziyareti düzenledi.

BÖLGEMİZ İÇİN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rek-
törü Profesör Doktor Mümin Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut Şahin Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Çerkezköy TSO) ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından, tüketicile-
rin elektronik ortamda güven-
le alışveriş yapmalarına im-
kan sağlayan "güven damgası" 
sistemine yeni e-ticaret şir-
ketlerinin dahil olması dolayısıyla 
tanıtım toplantısı düzenlendi. Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan, vid-
eo konferans sistemiyle katıldığı 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını döneminde e-ticare-
tin öneminin tüm dünyada 
görüldüğünü söyledi. e-Ticaretin 
coğrafi sınırları ortadan kaldır-
ması, kesintisiz hizmet sunumu, 
pazara giriş ve iş yapma mali-
yetlerinin azaltıcı etkisiyle ülke 
ekonomileri için stratejik bir faa-
liyet alanı olduğunu ifade eden 
Pekcan, bazı faaliyet kollarında-
ki KOBİ'ler, esnaf ve üretici bir-
liklerinin desteklenmesinde de 
e-ticaretin önemli fırsatlar sun-
duğunu dile getirdi. Bakan Pek-
can, şöyle konuştu: "e-Ticaretin 
bu kadar genişlemesi, faydal-
arının yanında potansiyel bir risk 
de barındırmaktadır. Tıpkı kon-
vansiyonel ticaretteki gibi e-ti-
carette de taraflar arasındaki 
sözleşme şartları iyi çok işlenme-
li, malın ayıpsız teslimi, teslim 
şekilleri ve ödeme koşullarına ka-

dar tüm hususlar her iki tarafı da 
memnun eden biçimde önceden 
tanımlanmalıdır ki sonunda bir 
anlaşmazlık doğmasın."
“İddialı ve gelişime açık bir 
konumdayız”
Pekcan, güven damgası sistem-
inin de bu çerçevede çok önemli 
olduğuna işaret ederek, tüketicil-
erin haklarının korunması, yanlış 
bilgilendirilmemesi için gerekli 
altyapının sağlanması gerek-
tiğini bildirdi. İnternet ortamına 
aktarılan kişisel verilerinin korun-
masının da önemli bir güvenlik 
konusu olduğuna dikkati çeken 
Pekcan, "e-Ticaret, tarafların sö-
zleşme özgürlüğüne ve piyasa 
etkinliğine halel getirilmeden 
düzenlenmeli, denetlenmeli ve 
güvenli olması temin edilmelidir." 
değerlendirmesinde bulundu. 
Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret al-
anında iddialı ve gelişime açık bir 
konumda olduğunu belirterek, 
ülkenin genç, dinamik ve iletişim 
teknolojilerine yatkın bir nüfu-
su ve jeo-stratejik konumundan 
dolayı avantajları olduğunu an-
lattı.
"Türkiye küresel e-ticaret 
pazarında önemli bir aktör haline 
geliyor"
Türkiye'nin küresel e-ticaret 
pazarında önemli ve belirleyi-
ci bir aktör olma özelliğinin her 
geçen gün arttığına ve e-ticare-
tin güçlü, güvenli bir altyapıy-
la sürdürülmesinin önemine 
işaret eden Pekcan, "Bu çerçe-
vede, güvenlik, gizlilik ve hizmet 
kalitesi konularındaki beklen-
tilerin karşılanması, endişelerin 
giderilmesi ve e-ticaret siteler-
inin güvenirliğinin tesis edilme-
si amacıyla e-ticarette güven 
damgası sistemini oluşturduk." 
ifadelerini kullandı. Bu kapsam-
da TOBB'u da "güven damgası 
sağlayıcı" olarak yetkilendir-
diklerini anımsatan Pekcan, 
sisteme dahil olmak isteyen e-ti-
caret sitelerinin "www.guven-
damgasi.org.tr" adresi üzerinden 

gönüllülük esasına göre baş-
vuruda bulunabildiklerini söyledi.
Mevzuata uygunluk kontrol edi-
lecek
Pekcan, başvuruların ilgili 
mevzuat çerçevesinde değer-
lendirileceğini ifade ederek, krit-
erlere uyduğu belirlenen e-ti-
caret sitelerine güven damgası 
tahsis edildiğini dile getirdi. 
Güven damgası sahibi e-ticaret 
sitelerinin tüketicinin korunması, 
kişisel veriler, ödeme sistemleri 
konusunda ilgili mevzuata uy-
gun davranacağını ve güvenilir 
bir otorite tarafından denetle-
neceğini vurgulayan Pekcan, 
şunları kaydetti: "Bu siteler, bil-
gilerin yalnızca internet site-
si ve ilgili kullanıcı tarafından 
görülmesini sağlayan sertifika-
lar kullanacak, belli aralıklarla 
yapılan testlerle güvenlik açıkları 
tespit edilebilecek. Alıcıların si-
parişi hakkında bilgi alabilme-
si, talep ve şikayetlerin etkin bir 
şekilde değerlendirilmesi sağla-
nacak. Malın stok bilgisi, içeriği, 
ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin 
pek çok ayrıntıya sitede yer ver-
ilecek. Ayrıca, alıcıya siparişinin 

durumu hakkında bilgi ve kargo 
takip imkanları sunacak."
"Tanıtım faaliyetlerini sürdüre-
ceğiz"
Pekcan, tüm işletmelerin bu 
damgayı alabilmesi ve vatan-
daşların farkındalığının artırıl-
ması için TOBB ile tanıtım 
faaliyetlerini sürdürecekleri-
ni belirterek, "Güven damgası 
sistemi özellikle e-ticaret yapan 
küçük işletmelerimizin de güven 
algısı yaratabilmelerine ve 
kendilerini tanıtabilmelerine im-
kan sağlayacak." diye konuştu. 
Bakanlık olarak salgın dönemi ve 
öncesinde attıkları dijitalleşme 
adımlarını anımsatan Pekcan, 
sanal fuar ve ticaret heyeti uygu-
lamalarına sağladıkları destekler 
hakkında bilgi verdi. Pekcan, Tür-
kiye'nin dijital ekonomi alanında 
atacağı adımları hızlandırmaya, 
bu konuda projeler üretmeye 
devam edeceklerini vurgula-
yarak, bu konuda yapılabilecek 
her türlü katkı ve öneriye açık 
olduklarını kaydetti.
"e-Ticaretin getirdiği fırsatları en 
iyi şekilde kullanacağız"
e-Ticaret sitelerine çağrıda bulu-

nan Pekcan, "Tüm paydaşlarımı-
zla, sektör aktörleriyle ve ticaret 
erbabımızla birlikte e-ticaretin 
getirdiği fırsatları en iyi şekilde 
kullanıp üretim ve ihracatımızı 
geliştireceğiz. Tüm e-ticaret si-
telerimizi, ülkemizin e-ticarette-
ki kalite öncelikleriyle uyumlu 
biçimde, güven damgalarını 
alarak faaliyetlerini sürdürm-
eye davet ediyorum." ifadeler-
ini kullandı. Pekcan, e-ticarette 
güven damgası mekanizmasının 
oluşturulmasında ve haya-
ta geçirilmesinde emeği geçen 
Bakanlık ve TOBB çalışanlarına 
teşekkür etti.
18 e-ticaret sitesi "güven dam-
gası" taşıyor
Güven damgası elektronik ti-
carette güven ortamının tesis 
edilmesi, gizlilik, hizmet kalite-
sinin sağlanması ve tüketicinin 
yaşadığı endişelerin giderilmesi-
ni amaçlıyor. Güven damgasına 
sahip e-ticaret sitelerinde "TR-
GO" logosu yer alıyor. Sisteme 
yeni katılan 6 e-ticaret sitesiyle 
birlikte güven damgası taşıyan 
hizmet sağlayıcılarının toplam 
sayısı 18'e ulaşmış bulunuyor.

E-TİCARETTE 'GÜVEN DAMGASI' SAYISI ARTIYOR
Güven damgası 
elektronik ticarette 
güven ortamının te-
sis edilmesi, gizlilik, 
hizmet kalitesinin 
sağlanması ve tüketi-
cinin yaşadığı endişel-
erin giderilmesini 
amaçlıyor.

Konu hakkında bir açıkla-
ma yapan Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva “Tüm 
dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs (COVID-19) 
salgınına karşı önlemler-
imizi en üst düzeye çek-
tik. Bu nedenle daha önce 
TOBB Başkanımız M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız 
toplantıda bölgemizde 
yer alan sanayi işletmel-
eri çalışanlarına yönelik 
Antikor Temelli COVID-19 

Tarama Testi talep etmiş-
tik. Birlik Başkanımız M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu bu tale-
bimizi geri çevirmeyerek 
Sağlık Bakanlığı ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımıza 
iletti. Bu çerçevede Antikor 
Temelli COVID-19 Tarama 
Testi bölgemizde uygu-
lanmaya başlandı. Birlik 
Başkanımız ve Bakan-
lıklarımıza teşekkür ediy-
or, testlerimiz sonucunda 
en vaka oranıyla karşılaş-
mayı temenni ediyoruz” 
sözlerini kaydetti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu her hafta gerçekleştirdikleri 

Yönetim Kurulu Toplantısını, koronavirüs 
(Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri 

kapsamında video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Ayhan 
Arslan, Yönetim Kurulu ÜyeleriMehmet Çetin, 
Murat Narçın, Murat Seymen, Mustafa Ogün 

Asıl, Rasim Bilgen ve Genel Sekreter Hakan Gel 
toplantıya ev ve iş yerlerinden katıldı.

VİDEO KONFERANS 
TOPLANTILAR SÜRÜYOR

ANTİKOR TARAMA TESTLERİ BAŞLADIANTİKOR TARAMA TESTLERİ BAŞLADI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası koordinasyonunda sanayi işletmelerinin çalışanlarına yönelik Antikor Temelli 

COVID-19 Tarama Testi çalışmaları, Oda Meclis Üyeleri ve personeli ile başlatıldı.
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Çerkezköy TSO Bülten: Çerkezköy 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva yaptığı açıklam-
ada “15 Temmuz; ülkemize, 
demokrasiye, insan haklarına 
karşı yapılan kirli saldırının aziz 
milletimizin cesaret ve feda-
kârlığı karşısında alt üst olduğu 
gündür” dedi. Başkan Kozuva 
açıklamasının devamında şu sö-
zleri kaydetti: “4 yıl önce bugün, 
demokrasiyi, ülkemizin birliği-
ni ve bütünlüğünü, milletimiz-
in iradesini hiçe sayarak dar-
beye kalkışanlar; egemenliğin 
kayıtsız, şartsız milletin olduğunu 
unuttu. O hainler, bu aziz mille-

tin Sarıkamış’tan Çanakkale’ye 
ülkenin dört bir yanında bağımsı-
zlığı için kanının son damlasına 
kadar nasıl savaştığını unuttu. Bu 

milletin asırlardır din, dil, ırk ayrımı 
yapmadan bir arada ve barış 
içinde yaşamayı kendine düstur 
edindiğini unuttu. Vatan savun-

masını merkezine koyan mille-
timiz yine aynı birlik ve bütünlükle 
bu hain kalkışmanın önünde çe-
likten bir duvar ördü. Milletimiz; 
bu şer odaklı ihanet şebekeler-
inin dün olduğu gibi bugün de, 
yarın da mutlak hezimete uğray-
acağını tüm dünyaya gösterdi.”
İŞ DÜNYASINDA GÜVEN İKLİMİ 

SAĞLANDI
“15 Temmuz 2016’dan bu güne 
devletin çeşitli kademelerinde 
gizlenen FETÖ mensupları in-
celikle yürütülen operasyonlar 
sayesinde temizlenmiştir. Devle-
timizin bu alandaki yılmaz mü-
cadelesi gerek kamusal alan-

da gerek iş dünyasında güven 
iklimi sağlamaktadır. İş insanları 
olarak bizler bu tip saldırıların 
üretimi, istihdamı, ihracatı et-
kilemesine asla müsaade et-
medik, etmeyeceğiz. Bu vesile 
ile hain gecede şehadet şer-
betini içmiş kardeşlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, Türk iş dünyası olarak 
önümüze çıkan hiçbir engelden 
yılmıyor 2023 hedeflerimizi de 
aşmak için azim ve heyecan-
la çalıştığımızı belirtiyor, millet 
destanının 4. yıl dönümünde 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günümüzü kutluyorum. ”

KOZUVA: “15 TEMMUZ,
BİR MİLLET DESTANIDIR”
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 15 Temmuz dar-
be girişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. 

Çerkezköy Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Mustafa 
Seçkin ve Ayhan Arslan, Mec-
lis ve Meslek Komitesi Üyeleri 
ile Genel Sekreter Hakan Gel 

TOBB Başkanı M.Rifat His-
arcıklıoğlu'nun başkanlığında 

gerçekleşen Trakya ve Çanak-
kale İlleri Oda ve Borsaları 

Müşterek Toplantısı'na katıldı. 
Video konferans yöntemiyle 

gerçekleştirilen toplantıda 
sanayicilerin ve Oda üyelerinin 

sorunları Birlik Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na iletildi.

MÜŞTEREK TOPLANTI DÜZENLENDİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Organ Üye-
leri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından düzenlenen Trakya ve Çanakkale İlleri 
Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı'na katıldı.

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında 
Kovid-19 salgını 
sonrası dönem 
için, uluslararası 
kuruluşların tem-
silcileriyle mevcut 
durumun istişare 
edildiği, ileriye 
dönük beklentile-

rin konuşulduğu, 
küresel ticaret 
öngörülerinin 
masaya yatırıldığı 
toplantıya katıldı.

KOVİD-19 SONRASINDAKİ DÖNEM KONUŞULDU

KOMİTE BAŞKANI CEYLAN’DAN ÜYE ZİYARETİ PROGRAMI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi Başkanı Erdem Ceylan, üye ziyaretinde bulundu. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi Başkanı 
Erdem Ceylan, üye ziyaretleri kapsamında Paşaoğulları Seya-
hat, Turizm, Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi, Adnan Mülay-
im-Filiz Et-Mangal ile Serinler İnşaat, Sanayi Limited Şirketi, 
Sümbül Nakliyat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ziyaret etti.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan; ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticaretine il-
işkin usul ve esasları düzenleme 
amacı taşıyan “İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkın-
da Yönetmelik” 13.02.2018 tari-
hli 30331 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik kapsamında gerçek 
kişi tacirler ile esnaf ve sanat-
kârların kendileri, ticaret şirketleri 
ile diğer tüzel kişi tacirlerin tem-
sile yetkili kişilerinden en az biri, 
şubelerde ise şube müdürü ile 
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti 
yapılan işletmede pazarlama ve 
satış personeli olarak çalıştırılan 
kişilerin Motorlu Kara Taşıtları 
Alım Satım Danışmanı (Seviye 
4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım 
Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK 

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip 
olmaları gerektiği belirtildi. 

SAYIYI BAKANLIK
 BELİRLEYECEK

Konu hakkında Çerkezköy Ti-
caret ve Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada şu sözler 
kaydedildi: “İlgili ulusal yeterlil-
iklerin içeriğinde zorunlu birim-
lerin yanı sıra seçmeli birimler 
de bulunmakta olup belge zo-
runluluğu aranan kişilerin hangi 
seçmeli birimlere sahip olması 
gerektiği ve MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesine sahip olması 
gereken asgari personel sayısı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
ca belirlenecektir. İlgili Yönet-
meliğe aykırı hareket edenler 
hakkında Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nunun 18 inci maddesinin bir-

inci fıkrasının (ğ) bendinde 
öngörülen idari para cezası 

Bakanlığın talebi üzerine yetkili 
idarelerce uygulanacaktır.”
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Pekcan, yaptığı yazılı açıklam-
ada, bakanlığın Türkiye'de hızlı, 
kolay ve güvenli bir ticari ortam 
tesis etme hedefi doğrultusun-
da teknolojinin sunduğu imkan-
lardan yararlanarak, hizmetleri 
dijital ortama taşımayı ve iş in-
sanlarına daha iyi hizmet sun-
mayı amaçlayan çalışmalarının 
ara vermeden sürdüğünü belirt-
ti. Bakanlık bünyesindeki Merkezi 
Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS), 
kamusal hizmetlerde dijital 
dönüşümün öncülüğünü yapan 
temel bilgi sistemleri arasında 
yer aldığına işaret eden Pekcan, 
MERSİS'in halihazırda 45 farklı ku-
rumla anlık veri paylaştığını ve 
entegre çalıştığını ifade etti.

TEK NOKTADAN ERIŞILIYOR
Pekcan, MERSİS üzerinden ti-
caret siciline ilişkin ihtiyaç du-
yulan bilgilere tek noktadan 
erişildiğine, kurum ve kuru-
luşlar ile tacirler ve vatandaşlar 
tarafından sistemin önemli bir 
doğrulama kaynağı olarak kul-
lanıldığına dikkati çekerek, "İç 
ticaret işlemlerinin dijitalleştir-
ilmesi kapsamında sürdürülen 

çalışmalar neticesinde MERSİS 
üzerinden elektronik ortamda 
yürütülen işlemlerin kapsamı 
genişletilmiş ve paydaş kurum-
larla iş birliği yapılarak vatan-
daşlarımızın hayatını kolay-
laştıran pek çok yeniliğe imza 
atılmıştır." değerlendirmesinde 
bulundu. Bu kapsamda, yakın 
zamanda devreye alınan elek-

tronik belge uygulaması ile ticar-
et sicili müdürlüklerince verilen 
tüm belgelerin, ödeme aşama-
ları da dahil olmak üzere tama-
men elektronik ortamda MERSİS 
üzerinden temin edilebilmesi-
nin sağlandığını hatırlatan Pek-
can, İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Bursa ticaret sicili müdürlükleri 
başta olmak üzere toplam 40 

ticaret sicili müdürlüğünde bel-
gelerin tamamen elektronik or-
tamda talep edilebildiğini ve 
alınabildiğini bildirdi.

TESCILE ILIŞKIN ILANLAR DA 
ARTIK ELEKTRONIK ORTAMDA 

VERILECEK
Pekcan, bakanlığın dijital 
dönüşüm çalışmaları kapsamın-

da vatandaşlara sunduğu 
hizmetlere bir yenisini daha ekle-
diğini belirterek şunları kaydetti: 
"Ticaret sicili işlemlerinde, tescile 
ilişkin ilanlar fiziki olarak (posta 
veya kargo ile) Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'ne gönderilmek-
te, bu durum maliyet ve zaman 
kaybına neden olmaktaydı. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
yürütülen ortak çalışma sonu-
cunda MERSİS ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi en-
tegrasyonu sağlanmıştır. Buna 
göre, ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından yapılan tescillere il-
işkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'ne artık elektronik or-
tamda gönderilebilecek ve en 
geç 2 saat içinde yayımlanabi-
lecek. Söz konusu ilanlara Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nin inter-
net sayfası üzerinden ulaşılabi-
lecek. Böylece ticari faaliyetler 
hız kazanacak. Zaman ve mali-
yet tasarrufu sağlayan ve 124 ti-
caret sicili müdürlüğünde devr-
eye alınan söz konusu uygulama 
kısa sürede tüm ticaret sicili 
müdürlüklerinde hayata geçiri-
lecek."
Pekcan, iç ticaretin dijitalleşme-
sine, ticari işlemlerin daha hızlı 
bir şekilde yürütülmesine, vatan-
daşlara daha nitelikli ve hızlı 
hizmet sunulmasına ve giderle-
rden tasarruf sağlanmasına kat-
kı sağlayacak çalışmalara de-
vam edeceklerini vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Kozuva, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim 
Sistemi gereği her yıl yapılan Yöne-
timin Gözden Geçirmesi Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada Oda personeline 

güvendiğini ve Odanın çok daha iyi 
noktalara geleceğini söyledi. Başkan 
Kozuva ayrıca “Tüm dünya olarak 
içinde bulunduğumuz COVİD-19 
süresince tam tedbirle çalıştığınız için 
teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Kapaklı Kaymakamı 
Bülent Hamitoğlu, Çerkez-
köy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret ederek 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kozuva'yla 
görüştü. Gerçekleştirilen 
görüşmede bölge hak-

kında görüş alışverişinde 
bulunularak yapılan 
çalışmalar hakkında is-
tişarede bulunuldu.

Küçük ve Orta Büyüklük-
teki İşletmeler (KOBİ) 
ölçeğindeki kuruluşların 
başvuru yapabilecekleri 
1501-Sanayi Ar-Ge Destek 
Programı ve 1507-KOBİ Ar-
Ge Başlangıç Destek Pro-
gramı 2020 yılı 2. Çağrısı 
açıldı. Çağrılar ile firma-
ların proje esaslı araştır-
ma  teknoloji geliştirme ve 
yenilikçilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi amaçlan-
maktadır. Ayrıntı ve başvu-
ru için linki kullanabilirsiniz:  

https://ab-ilan.com/1501-
sanayi-ar-ge-ve-1507-

kobi-ar-ge-baslangic-
destek-programlari-acildi/

İç ticarette yeni dijital 
dönüşüm hamlesi

Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan, ticaret 
sicili müdürlükleri 
tarafından yapılan 
tescillere ilişkin 
ilanların Türkiye Ti-
caret Sicili Gazete-
si'ne artık elektronik 
ortamda gönder-
ilebileceğini ve en 
geç 2 saat içinde 
yayımlanabileceği-
ni, böylelikle ticari 
faaliyetlerin hız ka-
zanacağını bildirdi.

Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
TOBB-MEYBEM A.Ş. 
arasında imzalanan 
iş birliği protokolü 
kapsamında Motor-
lu Kara Taşıt Alım 
Satım Sorumlusu 
Seviye 5 Mesle-
ki Yeterlilik Belgesi 
Sınavı için 05-06-
07 Ağustos 2020’de  
Mesleki Yeterlilik 
Kursları açılıyor. 

YGG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİYGG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda ISO 9001-2015 
Kalite Yönetim Sistemi gereği her yıl yapılan Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kozuva ve Oda personeli eşliğinde gerçekleştirildi.

KAYMAKAMDAN ZİYARET

PROJE BAŞVURU ÇAĞRILARI AÇILDI

MOTORLU KARA TAŞIT ALIM SATIM MOTORLU KARA TAŞIT ALIM SATIM 
SORUMLUSU SINAVI DÜZENLENECEKSORUMLUSU SINAVI DÜZENLENECEK

Yapılan açıklamada şu sözler 
kaydedildi: “Trepaş yetkilile-
ri yaptığımız görüşmeler net-
icesinde, faizsiz fatura ödeme 
kampanyası 30 Temmuz 2020 
mesai saati bitimine kadar uza-
tılmıştır. Vadesi geçmiş tüm fa-
tura borçların, 6 Temmuz - 30 

Temmuz tarihleri arasında tek 
seferde nakit olarak ödenmesi 
durumunda, oluşan tüm gecikme 
zammı tutarı, bir defaya mahsus 
olmak üzere tahsil edilmeyecek 
ve sadece ana para borçları tah-
sil edilerek borçlar kapatılacaktır. 
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.”

FAİZSİZ FATURA ÖDEME KAMPANYASI UZATILDI
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada faizsiz fatura ödeme 
kampanyasının 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası personelleri ISO 9001-
2015 Kalite Yönetim Sistemi 

iç tetkik çalışmalarını 
başarıyla tamamladı. Oda 
personellerinden oluşan iç 

tetkikçiler, tetkiki yapılacak 
bölüm için uygun sorular 
hazırlayarak çalışmaların 

devamlılığı, güncelliği, 
prosedürlere uyumu gibi 

konuları inceledi.

İÇ TETKİK ÇALIŞMASI YAPILDI



Yurt dışından dönüşte
ilk 14 günü
evinizde geçirin

Tokalaşma, sarılma
gibi yakın temaslardan
kaçının

Kapı kolları, armatürler,
lavabolar gibi sık kullandığınız
yüzeyleri su ve deterjanla
her gün temizleyin

Ellerinizi sık sık su ve
sabun ile en az 20 saniye
boyunca ovarak yıkayın.

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın

Kıyafetlerinizi
60-90°C’de normal
deterjanla yıkayın

ADIM

3-4
Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kişilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun 

Öksürme veya hapşırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın, mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın

Yurt dışı seyahatlerinizi
iptal edin ya da
erteleyin

Bulunduğunuz
ortamları
sık sık havalandırın

Hiçbir kişisel eşyanızı
(havlu gibi gündelik eşyaları)
ortak kullanmayın.

Bol sıvı tüketin, dengeli
beslenin, uyku düzeninize
dikkat edin

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yaşlılar ve kronik hastalarla
temas etmeyin, maske takmadan
dışarı çıkmayın

Ateş, öksürük, nefes darlığı
gibi şikayetleriniz varsa,
maske takarak bir sağlık
kuruluşuna başvurun


