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Yeterlilik ve 

Belgelendirme 
Sınavı Yapıldı

Marka 
Tescil 
Süresi 

Kısalıyor
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TS EN ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni yeniledi ve 

TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi Belgesi’ni almaya 
hak kazandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO), Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Baş Tetkik Görevlileri; Arzu 
Gülhan Yüzereroğlu ve Elif Özkök 
tarafından 22 - 23 Aralık 2016 
tarihlerinde gerçekleştirilen tetkikler 
sonucunda; TS EN ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni 
yeniledi ve TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Çorlu TSO'nun TSE İstanbul 
Belgelendirme Müdürlüğü'nün yetki 
alanında    TS EN ISO 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu 
Belgesi'ni alan ilk ticaret ve sanayi 
odası olduğunu belirten Çorlu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, 
bir ilke daha imza atıldığını dile 
getirdi.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün; "A Sınıfı 5 Yıldızlı 
Akredite Oda Olduğumuzu Bir Kez 
Daha Kanıtladık"
Enis Sülün; "01 Eylül 2005 tarihinde 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesini alan Odamız 11 
yıldır sürdürdüğü çalışmaları ile bu 
belgenin sadece  duvarlara asılan 
belge olmadığını bugün bir kez 
daha kanıtlamıştır. Bölgemizde hem 
Üyelerimize hem de diğer Oda/
Borsalarımıza öncülük ederek Türk 

Standardları Enstitüsünden almış 
olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 
Revizyonlu Kalite Yönetim Sistemi 
Belgemiz ve TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Belgemiz ile A Sınıfı 5 
yıldızlı Akredite oda olduğumuzu bir 
kez daha kanıtladık" dedi.
 "ISO 10002 Müşteri Memnuniyet 
Yönetim Sistemi, Üyelerimize 
Verdiğimiz Hizmetin Kalitesini 
Artıracaktır"
Müşteri memnuniyetinin öneminden 
bahseden Enis Sülün; "Üyelerimizin 
taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini 
müşteri memnuniyet sistemi 
kapsamında alarak Odamızı, 
Çorlu'yu, Çorlu'daki ticaret ve 
sanayiyi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Odamızın tüm faaliyetleri için 
etkin ve verimli bir şikayet ele alma 
sürecinin kurulumu ve geliştirilmesi 
için rehberlik sunan ISO 10002 
Müşteri Memnuniyet Yönetim 
Sistemi  ile Üyelerimize daha iyi 
bir hizmet sunarak fayda sağlamayı 
hedefliyoruz. Almış olduğumuz 
bu belge ile Odamızın saygınlığını, 
memnuniyetsizlikleri giderme 
yeteneğini artırırken, Üyelerimizin 
geri bildirimlerine dayanarak hizmet 
kalitesini iyileştirilmesine katkı 
sunulacaktır" açıklamasında bulundu.

Odamız 11 yıldır sürdürdüğü 
çalışmaları ile bu belgenin sadece  
duvarlara asılan belge olmadığını 
bugün bir kez daha kanıtlamıştır.

Odamızı, Çorlu’yu, Çorlu’daki 
ticaret ve sanayiyi geliştirmeye 

çalışıyoruz. 

PP-59
ÇORLU - TEKİRDAĞ

Trakya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, 
Bölgemiz ve Ülkemizdeki Ticaret 

ve Sanayiye Yepyeni Bir  Dinamizm 
Kazandıracaktır

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO), Türkiye’de 
benzersiz bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 
Çorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Trakya Genel 
Sanayi ve Ticaret Fuarı, bölgemiz ve ülkemizdeki ticaret 
ve sanayiye yepyeni bir dinamizm kazandıracaktır. Fuar, 
çevre ülkelerin sanayici ve iş adamlarını da  kapsayarak 
uluslararası bir nitelik kazanmayı hedeflemektedir.

Trakya bölgesindeki bütün firmaları çatısı altında 
toplamayı  amaçlayan Trakya Genel Sanayi ve Ticaret 

Fuarı’nın  yakın  hedefi dış ticareti   geliştirmek ve 
özel sektörün gelişimine katkı sağlamaktır. Fuar 
organizasyonumuz, Balkan ülkeleri girişimci ve iş 
adamlarının katılımıyla uluslararası bir organizasyona 
dönüşme, böylece yerli sanayi ve ticaretimiz için eşsiz 
bir tanıtım ve işbirliği  imkânı yaratma öngörüsüyle işe 
koyuldu. Fuar hem bölgemiz özel sektörünün dinamizmini 
yansıtacak hem de yerli üreticilerimiz için yepyeni ihracat 
ufukları yaratacaktır.

“Çorlu için yeni ve ihtişamlı bir yola çıkıyoruz”
2017 yılı 12-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 

olan Trakya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı organizasyonuna 
katılım gösterecek olan özel sektörümüzün ulusal ve 
uluslararası seçkin firmalarına ve destek veren tüm 
kurumlara teşekkür ederiz.

Gümrük 
Birliği’nde

 AB İle 
Yeni Sayfa 
Açılacak

Türkiye, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın güncellenmesi 
için gelecek yıl başlayacak 
müzakereleri kısa sürede 
tamamlayarak, AB ile yeni bir 
sayfa açmayı hedefliyor.

Ticaret Sicili 
İşlem Harçları 

Odamız 
Tarafından 

Tahsil 
Edilecek

Ticaret Sicili işlemlerine 
ilişkin harçlar, 01.01.2017 
tarihinden itibaren Odamız 
tarafından tahsil edilmeye 
başlanılmıştır. 16’da

11’de 10’da
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Belgesiz  400 
Bin İşçi İçin 
Ceza Kapıda

Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’tan 
itibaren inşaat, otomotiv, metal, 
enerji ve elektrik-elektronik 
sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde, 40 meslek 
için denetim yapıp belgesiz 
çalıştırıldığı tespit edilen her 
işçi için 527 lira para cezası 
uygulayabilecek. Ancak 500 bin 
işçi kapsamdayken sadece 100 
bininde sertifika var.

Şirket 
Kuruluşlarında 
Büyük Kolaylık 

Notere Gitmeden 
Odamızda Onay 

Gerçekleştirilecek
 16’da

Aralık ayının sonunda 
TBMM’de kabul edilen Sınai 
Mülkiyet Kanunu ile sınai 
mülkiyet hakları modern 
bir kanuna kavuştu. Yeni 
kanunla marka, coğrafi 
işaret, tasarım,patent, faydalı 
model ile geleneksel ürün 
adlarına ilişkin hakların 
korunması ve bu suretle 
de teknolojik, ekonomik 
ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı 
sağlanması amaçlanıyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Metal 
Sac İşlemeci ve Çelik Kaynakçı 
alan sınavları 22 - 25 Aralık 2016 
tarihleri arasında 4 gün boyunca 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve 
MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Çorlu 
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği iştiraki olan 
MEYBEM A.Ş. firması uzmanları 
gözetiminde teorik sınav ve 
sonrasında gruplar halinde 
performans sınavları yapıldı. 
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Çorlu Gazeteciler Derneği 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi 
ile Odamızda bulunan Local VIP 
Restaurant' ta Protokol ve Dernek 
Üyeleri'nin yoğun katılım gösterdiği 
kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis Sülün'ün iştirak ettiği 
organizasyona; Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı 
Fatih Kızıltoprak, Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, Çorlu 
Cumhuriyet Başsavcısı Önder 
Kemal Sekücü, Çorlu İlçe Jandarma 
Komutanı Yzb. Serkan Gürzsoy, 
Ergene İlçe Jandarma Komutanı 
Erkan  Çinar, Çorlu İlçe Emniyet 
Müdürü Aykut Efe, Ergene İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, 
Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları; 
Ahmet Sarıkurt, Erdoğan Demirci, 
Kemaleddin Avcı ve Serhad Çatalkaya 
katılımda bulundular.

Basın Mensuplarını Özverili 
Çalışmalarından Dolayı 
Kutluyorum

Çorlu Kaymakamı Levent 
Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününde yaptığı konuşmada; "Bu 
organizasyonda sizlerle beraber 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Çorluda görev yapan basın mensubu 
arkadaşlarımızdan duyduğum 
memnuniyeti ayrıca belirtmek 
istiyorum. Çorlu Gazeteciler 

Derneğimizin yaptığı çalışmaları 
büyük beğeni ve takdirle izliyoruz. 
Vatandaşlarımızın doğru, nitelikli 
ve tarafsız haber alma noktasında 
büyük özveri ile çalışan siz değerli 
basın mensuplarımızın 'Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutluyor 
meslek hayatlarınızda başarılarınızın 
devamını diliyorum” dedi.

Etik Değerlerden Ödün 
Vermeden Çıtamızı Yükseltiyoruz

Kahvaltı öncesi konuşma yapan 
Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı 
Levent Silistre düzenlenen programa 
katılımlarından dolayı protokol 
üyeleri ve meslektaşlarına teşekkür 
ederek: “Çorlu Gazeteciler Derneği 
olarak bu özel günde sizlerle beraber 
olmaktan  mutluluk duyduk. Şahsım, 
yönetim kurulu üyelerim ve dernek 
üyesi meslektaşlarımız adına sizlere 
teşekkür ediyorum. Bu güne kadar 
Çorlu Gazeteciler Derneği olarak 
bünyemizde ki yayın organları ile 
görevimizi en iyi şekilde doğru ve 
tarafsız olarak yerine getirmenin 
hedefinde olduk. Çorlu Gazeteciler 
Derneği olarak mesleki anlamda ki 
prensiplerimiz ve etik değerlerden 
ödün vermeden çıtamızı hep daha 
yukarılara taşıyarak ülkemizin saygın 
meslek kuruluşları içerisinde yer 
almak için çalışmalarımız devam 
edecek” ifadelerini kullandı.
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Toplantıya; 12. Meslek Komite Başkanı 
Kazım Çelebi, Odamız Yönetim Kurulu 
ve 12. Meslek Komite Üyesi Cevat Sevim, 
Komite Üyeleri; Mustafa Filiz ve Halit 
Dindar, Çorlu Şoförler Odası Başkanı 
Abdullah Baş, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan 
Bayram, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu 
Taşıma ve Planlama Müdürü Fevzi 
Uğurlu ile Ulaşım Daire Başkanlığı 
Ulaşım Koordinasyon Müdürü Çiğdem 
Çivrekoğlu katılımda bulundu.

Ulaşımdaki sorunların ele alındığı 

toplantıda; Ticari plaka yönetme-
liğinde mücavir alan uygulamalarının 
devamı, korsan taşımacılığın emniyet 
müdürlüğüne yazı yazılarak kontrol altına 
alınması, il hudut aşımında (S.M.J) plakalı 
araçların SD3 türü yada D2'ye işlenmesi, 
hava muhalefeti uyarılarının dikkate 
alınıp yollarda ve servis duraklarındaki 
park sorunlarının giderilme çalışmaları 
ve araçlara 1 Nisan 2017'ye kadar 
UKOME'nin belirlediği yönetmeliğe 
uygun uydu takip cihazlarının takılması 
konuları görüşüldü. 

Odamız 12. Meslek Komitesi ve 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Daire Başkanlığı, 
Ulaşımdaki Sorunları 

Masaya Yatırdı

Odamız 12. Meslek Komitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı arasında 13 Ocak 2017 Cuma günü 

genel sorunlar ve çözüm önerileri istişare toplantısı gerçekleşti.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO) 14. Meslek Komite Başkanı 

Hülya Perin, Komite Üyeleri Bülent Mutlu, 
Kamil Köseoğlu  ve Yavuz Uylaş ile Odamız 
üyesi Medikal firmaları Si-Ser İşitme 
Cihazları Ltd. Şti temsilcisi Murat Keskin  
ve  S.E.S. Medikal Ltd. Şti. temsilcisi Saadet 
Aslantürk’ün katılımıyla 2 Ocak 2017 
Pazartesi günü gerçekleşen Çorlu TSO  14. 
Meslek Komitesi Olağan Toplantısı'nda 
medikal ve sağlık sektöründeki 

sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda; 
"Çorlu’da ki medikal ve sağlık sektörü 
sorunlarının tartışılması, konu hakkında 
resmi kurumlar arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi ve istişare edilmesi amacıyla;  
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nden yetkili 
kişilerin ve Odamız üyesi medikal firma 
temsilcilerinin davet edilip, bir araya 
gelerek firma ziyaretleri yapılmasına karar 
verildi.

Odamız 14. Meslek Komite 
Toplantısı´nda MEDİKAL VE 
SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 

SORUNLAR Ele Alındı

www.corlutso.org.tr

SAYIN ÜYEMİZ 
LÜTFEN TAKİP EDİNİZ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
 Enis Sülün 

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 
Organizasyonuna Katıldı

“15 TEMMUZ İLKOKULU” YAPIMI İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI

Çorlu Kaymakamlığı tarafından 
koordine edilerek, Çorlu Eğitim 
ve Sağlık Vakfı aracılığı ile tüm 

şehitlerimizin anısına Çorlu 
halkıyla birlikte “15 Temmuz 
İlkokulu” yapımı için yardım 

kampanyası başlıtılmıştır.

İlçemizde yapılması planlanan 
okul inşaatına maddi katkıda 
bulunmak isteyen bağışçılar 

için cep   telefonlarından 
5901’e “OKUL”  yazarak 

10 TL karşılığında bağışta 
bulunabileceklerdir.

ÜYELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNARIZ
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Aracılar yerine 
KOOPERATİF!

Hükümet sebze-meyve fiyatlarının tarladan 
tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda 
artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi. 
Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden 
çi�çiye para vererek bunu satın alan ve ürünün 
fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle 
sistemden el çektirilecek. Buradaki finansman 
açığı tarım birlik ve kooperati�eri aracılığıyla 
karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çi�çiye 
kredi muslukları sonuna kadar açılacak. 
Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin 
kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve 
fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler 
kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin 
piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini 
teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. 
Burada bir takım teşvik mekanizmaları da 
hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün 
tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. 
Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları 
da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.

kaynak: http://www.ahaber.com.tr/ekonomi/

Dikkat! 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü Uyardı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
banknotlarda 
olması 
gereken 
özellikleri 
hatırlatarak, 
sahte para 
konusunda 
vatandaşları 
uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, 
kalpazanlar tarafından mağduriyet yaşamamaları 
için banknotlarda olması gereken özellikler 
hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde 
bulunan “emniyet şeridi”nin ışığa tutulduğunda 
her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde 
görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile “TL” 
har�erinin yer aldığı belirtildi.Ön yüzünde yer 
alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini 
gösteren sayıdan oluşan “�igran”ın banknot ışığa 
tutulduğunda her iki yüzden görülebileceği, 
“Holografik şerit folyo”nun banknotların ön 
yüzünde bulunduğu, tasarımla uyumlu çeşitli 
görsel moti�er içerdiği ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli 
yansımalar veren holografik şerit folyonun farklı 
açılardan bakıldığında ay-yıldız motifinin altındaki 
dikdörtgen şekil içinde “TL” har�erinin kupür 
değerine dönüştüğü bildirildi.

Banknota yatay konumda göz hizasında 
bakıldığında, Atatürk portresinin sağ alt tarafında 
yedigen şeklin içinde kupür değerini gösteren “gizli 
görüntü” bulunduğu kaydedildi.

Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların 
sol üst kenarında yer alan şekillerin arka yüzdeki 
şekillerle birleşerek “bütünleşik görüntü” halinde 

kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.
Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde 

kupür değerini gösteren sayı ile “TL” har�erin yer 
aldığı “renk değiştiren şerit”in, banknot hareket 
ettirildikçe yarı şe�af sarı renkli yansıma vereceği 
belirtildi.

Mor Ötesi (UV) özellik
Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik 

özelliklerinin, para ile doğrudan ilgili mesleklerde 
çalışanlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında 
“UV” ışık altında parlama olacağı,mavi ve kırmızı 
renkte parlayan kılcal li�erin yer aldığı kaydedildi. 
Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada 
mavi, 20 ve 50 lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada 
sarı renk parlama vereceği bildirildi. Paranın ön 
yüzünde Atatürk portresi alanında kupür değerini 
gösteren sayı ile “TL” har�eri belirerek UV ışık 
altında kırmızı renkte parlama vermesi gerektiğine 
dikkat çekildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin 
içindeki “5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında “TCMB” 
ibaresinin “mikro yazı”lı olduğu kaydedildi.

kaynak: www.cnnturk.com/

Görme engelliler için özellikler

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknot-
ların ön yüzünün sol üst kenarında Braille 

alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 
200 liraya doğru sırasıyla 1'den 6'ya kadar 

rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer 
alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" 

ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür de-
ğerini gösteren sayılar ve yazılarda "kabartma 

baskısı"nın bulunduğu ifade edildi.

İlk Milli Fırkateynin 
Yapımına Başlanıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, yüksek menzile, 
etkin silahlara, komuta kontrol ve savaş sistemlerine 
yönelik ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına 
yönelik çalışmalar başlamış, bu kapsamda "ada sınıfı" 
korvetlerin devamı olarak "i sınıfı fırkateyn"in yapımı 
planlanmıştı.

Milli gemi inşasında bir başlangıç olan ada sınıfı 
korvetlerin başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekti. 
Milli imkanlarla yapılan ada sınıfı 4 korvetin ardından 
5. gemi olarak fırkateyn sınıfı gemi yapılacak. 
"İstanbul" adı verilen gemi, Türkiye'nin ilk milli 
fırkateyni olma özelliğini taşıyacak.
SOMALİ’YE YAKIT İKMALİ YAPMADAN 
GİDEBİLECEK

İ sınıfı fırkateynler İstanbul’dan Somali veya Yemen’e 
yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek.

Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve 
hava hede�erine karşı “Evolved Sea Sparrow Missile” 
(ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan 
fırkateynlerin, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla 
hava hede�erine karşı kullanılabilecek güdümlü 
mermi sayısı 21’den 64’e, menzili ise 5 kilometreden 
18,5 kilometreye çıkartılacak.
MİLLİ GÜDÜMLÜ MERMİ “ATMACA” 
KULLANILACAK

Su üstü hede�erine karşı güdümlü mermi sayısı ada 
sınıfı korvetlerde 8 iken i sınıfı fırkateynlerde bu sayı 
16’ya yükseltilecek.

Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi 
sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle 
değiştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Roketsan 
tarafından geliştirme çalışmaları devam eden 
Atmaca’nın, 222 kilometreye kadar menziliyle 
yerli savunma sanayinin önemli bir başarısı olması 
planlanıyor.

.

.

http://www.ahaber.com.tr/

TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu; 
"Çorlu TSO, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Revizyonlu Belgesi'ni Hak 
Ediyor"
TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu 
tetkikle ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün 
gerçekleştirdiğimiz denetimde Çorlu TSO'nun 
iyi uygulamalarını ve başarılarını gördük. İyi 
bir yönetici kadronuz, başarılı, güleryüzlü ve 
dinamik bir personele sahipsiniz. TS EN ISO 
9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu 

Belgesi'ni almanız hususunda raporumuzu 
ileteceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum" 
açıklamasında bulundu.
TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Elif Özkök; "Çorlu TSO 
Standardlara Uygun Sistemi Kurmuştur"
            TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü 
Baş Tetkik Görevlisi Elif Özkök ise;   TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgelendirme Tetkiki neticesinde; Çorlu 
TSO'nun standarda uygun sistemi kurduğu ve 
istenilen düzeye geldiği görülmüş olup belge 
almaya hak kazandığı raporlanmıştır" dedi.

A Sınıfı 5 Yıldızlı 
Çorlu TSO, TSE´den Aldığı 

Kalite Belgesini Yenileyerek 
Bir İlke İmza Attı

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un 
yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yapacağı ilk 
kaynak ile başlanacak.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyninin yapımı, 
düzenlenecek törenle başlayacak. "İstanbul" ismi 
verilen İ sınıfı fırkateynin ilk kaynağı Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapılacak.
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına 

Sahibi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Enis SÜLÜN

Mes'ul Müdürü 
İbrahim KARAĞÖZ 

Genel Sekreter

İdare 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 

Tel: (0282) 651 10 96 - Fax: (0282) 651 35 10

Dizgi - Tasarım -  Reklam
Canev SUNDUR

 Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Servis Sorumlusu

Fatih Mehmet TANRISEVDİ 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Servis Görevlisi

Baskı
  Işık Matbaacılık Kutu Etiket Amb. 

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.isikmatbaa.com.tr

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ'NDE YAYINLANAN YAZILA-

RIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU 
YAZARLARINA AİTTİR. ÇORLU TSO'NUN 

GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. YAZI VE HA-
BERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KULLA-
NILMIŞTIR. YAZI VE HABERLER KAYNAK 
BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN 

KULLANILABİLİR.
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Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında 
da Küresel piyasaların ana gündemi ve 
odaklanacağı en önemli husus, ABD başkanı 
seçilen Trump’ın yönetimi devralmasıyla 
birlikte seçim öncesi dönemindeki vaatlerini 
devam ettirip ettirmeyeceği ve uygulayacağı 
politikalardaki ipuçları olacak. Trump’ın daha 
önceki vaatlerini yerine getirmeye başlaması 
ve verdiği sinyaller yönünde harekete geçmesi 
uluslararası platformda ve ülkesinde ciddi 
çalkantılara neden olmaya başladı bile. 
Özellikle ABD lobileri ve Derin düzeni ile ters 
düşmeye başlaması ülke çapında toplumsal 
olaylara yol açacak. Bu durumda Doların 
seyrini tersine çevirmesi, Altın, İsviçre frangı 
ve Japon yeni gibi güvenli limanlara doğru bir 
yönelim olması beklenebilir. Nitekim seçim 
öncesi söylemlerine paralel hareket etmeye 
başlayacağı yönünde emareler ortaya çıkmaya 
başladı. Obamacare dedikleri sağlık reformuna 
yönelik ilk söylemleri ve Astana görüşmelerine 
direk katılmayacağını açıklaması, Ortadoğu 
ile ilgili evvelki söylemlerine yakın bir profil 
ortaya koyuyor. Zira Ortadoğu’nun şu anki 
kaos ortamından, ABD eski politikalarını 
sorumlu tutacak kadar cesaret verici görüşleri 
olduğunu hatırlıyoruz. Bu söylemlerde 
ekonomik açıdan üretim ve istihdama yönelik 
iddialı sözlere yönelim Dolara destek çıkarken, 
politik yönden verdiği sözlere olacak eğilimler 
piyasaların daha çok güvenli limanlara 
yönlenmesini sağlayacaktır. 

İçerde Terör olayları ve Suriye’ye yönelik 
gelişmeler de piyasalar tarafından yine 
yakından takip edilecek. Türkiye, Rusya, 
İran ve Suriye arasında yapılan temaslarda 
ateşkes konusunda yapılan çalışmalar önem 
kazanıyor. Halep’te sağlanan ateşkesin 
ardından Cumhur Başkanı Erdoğan’ın 
girişimleriyle ÖSO unsurlarının geri çekilmesi, 
yeni dönemde Suriye ile ilgili görünümün 
ilk şifrelerini o zamandan veriyordu. 
Bundan sonra genel ateşkesin lokal olarak 
sıkıntıya girme durumları haricinde, Astana 
görüşmeleri ile birlikte, Suriye iç savaşının 
gündemdeki yerini başka sorunlara bırakacağı 

değerlendirilebilir. Özellikle ABD’nin konunun 
dışında kalması (şimdilik) ihtimali ve Rusya–
Türkiye yakınlaşması çözüm sürecine yönelik 
beklentileri artırıyor. 

BIST 100’de Fitch’in not kırması (muhtemel) 
sonrası, 80500 üzerinde kalınabilirse yılsonu 
bilanço beklentileriyle yukarı yönlü seyrin 
devamı beklenebilir. Borsanın bu seviyeler 
gelmesindeki en önemli beklentinin 
Trump ile tersine dönmesi beklenen 
Türkiye-ABD ilişiklerindeki kötü seyir ve 
Ortadoğu politikalarının bu sayede bizim 
lehimize olumlu gelişeceği beklentisi olduğu 
unutulmamalı. Trump ile başlaması muhtemel 
olumlu hava konusunda, terör örgütleri ile 
yapılan mücadelede iyimserliğin artarak 
devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. 

Ocak ayı sonunda yapılan Para Politikası 
Kurulu Toplantısından sonra, muhtemelen 
Döviz konusunda piyasaları tatmin edecek 
kararlar çıkmasını bekliyorum. Yurtdışı 
sermayenin Fitch‘in not kırımından sonra dahi 
büyük bir çıkış yaşamayacağı belki bir süre 
duraksama yaşansa bile Körfez ülkelerinden 
gelmesi beklenen büyük montanlı sermaye 
ile beraber, dövizin yeniden sakinleşeceği 
değerlendirilebilir. Yani dövizde, özellikle 
ABD’den gelecek daha ılımlı mesajlarla beraber 
göreceli olarak volatilitenin düşmesini ve 
grafiklerde görülen destek seviyelerine doğru 
geri çekilmeleri muhtemel görüyorum. Fakat 
yine de USDTRY’de 3,8359, EURTRY’de 
4,0943 seviyeleri çok kritik eşikler olduğu 
gerçeğinden hareketle dikkatle takip edilmesi 
gerekiyor.

Yurtiçinde ise siyasi tara�a yeni anayasa 
taslağı ve Cumhurbaşkanlığı sistemine 
ilişkin tartışmalar, her ne kadar olumsuz 
olarak değerlendirilse de piyasalar tarafından 
bir beklenti olarak algılandı ve borsanın 
yukarı hareketindeki nedenlerden biri 
olarak görüldü. Ancak 21 Ocak itibariyle 
değişiklik ile ilgili maddelerin tamamının 
TBMM’den geçmiş olması, kısa vadeli olarak 
beklentilerin bir kısmının tükeneceği anlamına 
geliyor. Muhtemel Nisandaki referandum 

yaklaşana kadar yeniden bu hususun beklenti 
oluşturmayacağını değerlendiriyorum. 

Diğer önemli beklentiler ise; 
-BIST’in ve TL varlıkların son dönemde 

yaşanan güçlü negatif ayrışma sonrası kısmen 
ucuz kalması,

-OHAL’in Nisan ayında anayasa 
hakkında referanduma giderse, OHAL’in 
uzamayabileceği,

-AMB ise, gevşek para politikasını 
sürdürebilir ve varlık alım programının süresini 
uzatabilir. Bu gerçekleşirse, piyasalardaki 
likiditenin devam edebileceği,

-2017 yılında gelecek olan ekonomiyi 
destekleme paketlerinin ekonomik büyüme 
oranını yükselteceği. 

Riskler şöyle sıralanabilir; 
-Küresel likidite koşullarındaki önemli 

değişimler,
-AB/Rusya/Suriye/Irak ile olan mevcut 

durumumuzda olabilecek önemli değişimler,
-Türkiye’deki siyasi ortamdaki gerilimler,
-Bizim açımızdan ABD ve Trump ile 

ilgili tüm beklentilere rağmen mevcut kötü 
statükonun devam etmesi,

-ABD’nin Faiz artırımları konusunda 
daha agresif politikalar izlemesi, nitekim 
halihazırdaki 2017 yılı için 3 adet faiz artırımı 
durumunun fiyatlandığı değerlendirilebilir.

-Çin, Meksika ve Ticaret anlaşmalarının 
olduğu tedarikçilerin önünün kesilmesi ile 
küresel talebe yapılacak darbe.

Tüm bunlar dikkate alındığında, Şubat 
ayı görünümü; piyasaların beklentilerle 
şekillendiği, kısa şoklar ve spekülasyonlarla 
ani sıçramalar görünebileceği, ancak dövizde 
bu dönemde yatay, borsada ise yukarı 
eğilimli bir sıkışma formasyonu oluşacağı 
değerlendirilebilir. 

YASAL UYARI;  Burada yer alan bilgi, yorum 
ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında 
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; 
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, 
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu 
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri 
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer 
alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan 
halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu 
kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden 
ve ticari amaçlı  işlemlerde kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde 
sorumluluk kabul edilmemektedir.

                                                    www.eyuppolat.com

Eyüp POLAT

ŞUBAT AYINDA 
SİS DAĞILIYOR

ÇORLU 
TİCARET VE  SANAYİ ODASI 

2016 YILI
 FAALİYET RAPORU

Çorlu Özel Vega Hospital Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Tuygun, 
Kurumsal Pazarlama Müdürü Birol 
Dayan ve Muhasebe Müdürü Murat 
Küçüközbek, 19 Ocak 2017 Perşembe 
günü Odamız Meclis Başkanı İsmail 
Güleroğlu'na ziyarette bulundular.

Çorlu Özel 
VegaHospital´dan 

İsmail Güleroğlu´na 
Ziyaret

Finansal Piyasalar ve 
Risk Yönetimi Uzmanı

Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı 
Zehin, 17 Ocak 2017 Salı günü Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'e 
iade-i ziyarette bulundu.

Çorlu'nun Trakya'da ki önemine 
değinen Zehin; "Çorlu; Edirne, Kırklareli 
ve İstanbul'un arasında kaldığı için 
ticaret ve sanayi bakımından son derece 
önemli bir yere sahiptir. Bizler hep 
birlikte ekip ruhu içerisinde bölgemize 
güzel hizmetler vereceğiz. İlçelerimizin 
gelişmesi ve kalkınması yolunda birlikte 
hareket ederek başarılı olacağımıza 
inanıyorum" dedi.

Marmaraereğlisi 
Kaymakamı 

Sıdkı Zehin´den 
Odamız´a 

İade-i Ziyaret

www.corlutso.org.tr
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Protein vücudumuzun temel fonk-
siyonlarını yerine getirmesinde ve 
sağlıklı bir şekilde yaşamamızda önemli 
rol sahibi. Proteine hayvansal gıdaların 
yanı sıra sebze ve meyve çeşitlerinde de 
rastlayabiliriz. Vücuttaki enerji üretiminin 
yüzde15’i tüketilen proteinli gıdalardan 
sağlanırken hücre onarımı ve gelişim için 
de protein vücudumuzda hayati önem 
taşır. Kas gelişiminde ve onarımında 
önemli rolü olan protein zengini yiyecekler 
spor yapanların da sofralarından eksik 
etmemesi gereken besinlerden.

Peki protein zengini besinler hangileri?
1. Kırmızı et
Kırmızı et hayvansal proteinler arasında 

en fazla protein içeren besin. Uzmanların 
önerdiği beslenme programlarına göre 
kırmızı eti ha�ada en az iki defa tüketmek 
gerekiyor. Kırmızı etin tek dezavantajı 
kolesterol içermesi. Bu nedenle kırmızı eti 
dikkatli tüketmekte fayda var.

2. Beyaz et
Kırmızı etin en iyi alternatifi beyaz et. 

Hindi eti, tavuk ve balık eti yüksek protein 
içeren beyaz ete en iyi örnekler. Beyaz 
et kırmızı etten daha az yağ içermesi 
bakımından da uzmanlar tarafından 
önerilen besinler arasında bulunuyor.

3. Baklagiller
Fasulye ve nohut gibi baklagillerin 

100 gramında yaklaşık olarak 16 
gram, mercimeğin 100 gramında ise 9 
gram protein bulunuyor. Bitkisel bazlı 
proteinlerde baklagiller en önemli 
besinler arasında gösteriliyor. Sağlıklı 

besinler olmaları da baklagilleri önemli 
hale getiriyor.

4. Süt
Kas ve kemiklerin gelişiminde önemli 

besinlerden olan süt hayvansal protein 
gıdalarının temelini oluşturuyor. Bir 
fincan sütte yaklaşık 10 gram protein 
bulunuyor.

5. Yumurta
Sporcuların vazgeçemediği besinlerin 

başında gelen yumurta protein zengini 
besinlerden biri. 2 adet yumurta beyazı 
içerisinde yaklaşık olara 13 gram protein 
bulunuyor.

6. Yoğurt
Severek tüketilen gıdalardan biri olan 

yoğurdun 150 gramında 15 gram protein 
bulunuyor.

7. Kabak çekirdeği
Kuruyemişler arasında en fazla 

protein içeren gıdaların başında kabak 
çekirdeği geliyor. Kabak çekirdeğinin 100 
gramında 16 gram protein bulunuyor. 
Kabak çekirdeği yağ içerdiği için dikkatli 
tüketilmesi öneriliyor.

8. Peynir
Hayvansal protein denilince akla ilk 

gelen besinlerden olan peynir yüksek 
protein içeren gıdaların başında. Peynirin 
100 gramında yaklaşık 30 gram protein 
var.

9. Badem
Kuruyemişler arasında en fazla protein 

içeren bir diğer çeşit ise badem. Bademi 
yaklaşık olarak 100 gram tükettiğinizde 
vücudunuza 20 gram protein almanızı 
sağlıyor. (Kaynak:www.hurriyet.com.tr)

Protein zengini 9 BESİN
Protein zengini 9 besin kas gelişimi ve hücre onarımı bakımından 
ihtiyaç duyduğumuz protein vücudumuz için hayati önem taşıyor. İşte 
sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 9 protein deposu besin...

Tarih, kültür ve 
sanat meraklısı 

akademisyenlere 
müjde

Tarih, sanat ve kültür 
meraklılarına birçok avantaj 
sunan Müzekart uygulamasından 
artık akademisyenler de indirimli 
olarak faydalanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı           
Nabi Avcı'nın Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta 

Saraç ile üniversitelerin tarih, edebiyat, 
sanat, kültür ve turizm alanındaki 
akademik birim yöneticileriyle YÖK'te 
yaptığı toplantı öncesi ikili görüşmede 
gündeme gelen "Müzekart" indirimine 
ilişkin çalışma tamamlandı.

Bakan Avcı'nın talimatıyla hayata 
geçirilen uygulamayla, tarih, sanat ve 
kültür meraklılarına birçok avantaj 
sunan "Müzekart" indiriminden artık 
öğretmen ve 18 yaş üstü öğrencilerin 
yanı sıra Yükseköğretim Kurumuna bağlı 
üniversitelerde görevli öğretim üyeleri de 
indirimli faydalanabilecek.

Akademisyenler, yüzde 50 indirimli 
alacakları "Müzekart" ile diledikleri 
kadar müze ve ören yerini ziyaret ederek, 
tarihte yolculuğa çıkabilecek.

Müzekart edinmek isteyen akade-
misyenlerin, fotoğra�ı bir kimlik 
belgesiyle Müzekart satış noktalarına 
başvurması veya internet üzerinden 
kartını sipariş etmek üzere "www.
muze.gov.tr" ve "www.muzekart.com" 
adresindeki web sitesini ziyaret etmesi 
yeterli olacak. (Kaynak: www.trthaber.com)

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından Somut Olmayan 

Kültürel Miras Listesi'ne Türkiye 
adına dahil edilen, yörelerin en eski 
geleneklerinden biri olan yu�a, özellikle 
Anadolu'da kırsal yörelerde birçok ailenin 
sofrasından eksik olmuyor.

Zengin mutfak kültürüyle bilinen 
Şanlıurfa'da da pek çok yörede olduğu 
gibi kırsal mahallelerde hemen her öğün 
tüketilen yu�a, sabahın erken saatlerinde 
bir araya gelen kadınlar tarafından 
hazırlanıyor.

 Yu�a yapan kadınlardan Azize Tankuş 
yaptığı açıklamada, ustalık isteyen yu�a 
pişirme işinin zahmetli olduğunu söyledi.

 Tankuş, köylerde her öğün tüketilen 
yu�anın gelişen teknoloji ve olanaklara 
rağmen şehirdeki ailelerce de tercih 
edildiğini dile getirerek, şunları belirtti:

 "Burada yu�a buğday unuyla yapılır. 
Genellikle iki kişi yapar. Biri açar biri 
de sacda pişirir. Anadolu'nun genelinde 
böyle yapılır. Köylerde çok tüketilir, hala 
insanlar bu ekmekleri yerler. Şehirde de 
biz tüketmeye devam ediyoruz. Köylerde 
komşular toplanarak imece usulü 
hazırlar. Bize kolay geliyor ama herkes 
yapamaz. Kışın hava soğuk olduğundan 
her zaman yapılamayacağından bir 
defada çokça yapılır. Kimileri ise kış 
gelmeden hazırlarlar, mevsim boyunca 

ıslatılıp tüketilir. Bu yöresel ekmeğimiz 
diğer ekmeklere göre daha sağlıklı ve 
daha lezzetli. İçerisinde herhangi bir 
katkı maddesi yok. Buğday değirmende 
öğütülür, una dönüşür, yoğurulur ve 
hazırlanır, tamamen doğal yani."

 Yıldız Bülte de tandırda pişirilen 
yu�a tadını başka ekmeğin vermediğini, 
bunun bölgede bir gelenek haline geldiğini 
aktardı.

 Şanlıurfa'da apartman dairelerinde 
yaşayan insanların bile yu�adan 
vazgeçmediğini dile getiren Bülte, 
"Komşularla bir araya gelerek, önce 
hamuru hazırlıyoruz, sonra da birlikte iki, 
üç ev için ekmek yapıyoruz. Biz önceden 
köydeydik, sonradan kente geldik ama bu 
ekmekten vazgeçmedik. Çocukluğumdan 
beri bu işi yapabiliyorum ve çocuklarım 
bu ekmeği seviyor. Özellikle çiğ kö�eyle 
çok lezzetli oluyor" dedi.

 Bülte, yıllardır yapıp yedikleri yu�anın 
UNESCO tarafından koruma altına 
alınmasının kendilerini de mutlu ettiğini 
dile getirdi.(Kaynak:www.trthaber.com)

Anadolu'nun 
vazgeçilmezi 

'yu�a'

Balkanlar'ın 480 yıllık hafızası
Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, bünyesindeki binlerce el yazmasıyla sadece Bosna 
Hersek'in değil, Balkanlar'ın da hafızası olarak gösteriliyor.

 Balkanlar'daki en eski kütüphane 
olarak bilinen 480 yıllık Gazi Hüsrev 
Bey Kütüphanesi, bünyesindeki eşsiz el 
yazması eserlerle sadece Bosna Hersek'in 
değil, tüm Balkanlar'ın hafızası olarak 
değerlendiriliyor.

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da 
hizmet vermeye devam eden kütüphane, 
bünyesindeki 10 binden fazla Arapça, 
Osmanlıca ve Farsça el yazması eserlerle 
"hafıza kutusu" olarak nitelendiriliyor.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 
Müdürü Osman Lavic, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, kütüphanedeki el 
yazmalarının farklı bölgelerden geldiğine 
işaret ederek, Osmanlı döneminde 
Bosna Hersek'te yaklaşık 100 medrese 
bulunduğu ve her birinin içinde 
kütüphaneler olduğunu aktardı.

Lavic, Bosna Hersek'teki vakı�arın 
zamanla kaybolması sonucu medrese, 
tekke, okul ve hastanelerde kurulan 

kütüphanelerdeki el yazmalarının 
başkent Saraybosna'ya taşındığını 
kaydederek, Bosna Hersek şehirlerinin 
yanı sıra Mekke, Medine, İstanbul ve 
Şam'dan el yazmalarının da kütüphanede 
bulunduğunu dile getirdi.

Kütüphanedeki en eski ve değerli el 
yazmasının İslam alimi İmam Gazali'nin 
"İhya-u Ulumi'd Din" adlı eseri olduğunu 
olduğunu anlatan Lavic, "Gazali'ye ait bu 
eser 1105 yılında yazıldı. Bu bağlamda, 
kütüphanemizdeki bu eser dünyanın 
istinsah edilmiş en eski yazısını temsil 
ediyor." dedi.

Lavic, kütüphane arşivinde 12, 13 ve 
14'üncü yüzyıllara ait el yazmalarının 
bulunduğunu söyleyerek, Bosna 
Hersek'te yazılan el yazmalarının, bu 
ülkenin İslam medeniyetinde ne denli 
aktif olduğunun göstergesi olduğunu 
ifade etti.

“Her el yazmasının bir hikayesi var”
El yazmalarının sadece İslam dinine 

ilişkin değil, aynı zamanda matematik, 
geometri ve astronomi alanlarında 
da yazıldığını belirten Lavic, “Her el 
yazmasının kendisine ait hikayesi var. 
Bizim burada yaptığımız, hikayelerin 
bu topraklara hangi yolları izleyerek 
geldiğini bulmak.” dedi.

Lavic, kütüphanenin tarih boyunca 
birçok kez savaşa tanıklık ettiğini 

ve bu savaşlarda zarar görerek 
bünyesindeki çok sayıda kitabın yok 
olduğunu anlatarak, “İkinci Dünya 
Savaşı zamanında kütüphane Hünkar 
Camisi’nin bahçesindeydi. Bir havan topu 
kütüphanenin ahşap çatısına düşmüş 
ve çatı alev almış. Caminin hemen 
arkasında Fransisken Kilisesi var. Kilisede 
görevli Blogoljub Pervan, itfaiyeyi arayıp 
kendisini hükümet yetkilisi olarak 
tanıtmış ve yangına kısa sürede müdahale 
etmelerini sağlamış.” diye konuştu.

Bosna’daki son savaşta da Şarkiyat 
Enstitüsünün yakıldığını ve içindeki 5 
bin 240 el yazmasının yok olduğunu dile 
getiren Lavic, o dönemde şehre yardım 
sokulması için açılan tünelin el yazmaları 
için de kurtuluş olduğunu, Malezya’dan 
gönderilen makineler sayesinde, 1995 
yılında kadar tüm el yazmalarının 
mikrofilmlere aktarıldığını söyledi.

(Kaynak:www.trthaber.com)
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Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 
milyon 98 bin 994 adet taşıtın %53’ünü otomobil, 
%16,3’ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, 
%8,5’ini traktör, %4’ünü kamyon, %2,3’ünü 
minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 111 000 adet 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 
toplam 111 bin taşıt içinde 
otomobil %61,7 ile ilk sırada yer 
aldı. Bunu sırasıyla %22,7 ile 
kamyonet, %4,6 ile motosiklet, 
%4 ile kamyon takip etti. 
Taşıtların %7’sini ise minibüs, 
otobüs, özel amaçlı taşıtlar ve 
traktör oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
bir önceki aya göre %11,6 azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık 
ayına göre %11,6 azaldı. Bu azalış otomobilde 
%16,6, minibüste %0,4, otobüste %4,4, motosiklette 
%34,1, özel amaçlı taşıtlarda %34,1, traktörde %49,6 
olarak gerçekleşti. Kamyonette %18,1, kamyonda ise 
%74,7 artış oldu. 

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre %19,2 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe 
kaydı yapılan taşıt sayısında %19,2 azalış gerçekleşti. 
Bu azalış otomobilde %22,6, minibüste %16,8, 
kamyonette %12,1, kamyonda %16,7, motosiklette 
%26,6, özel amaçlı taşıtlarda %21,4 olarak 

gerçekleşti. Otobüste %0,6, 
traktörde ise %13,5 artış oldu. 

Ocak ayında 449 696 adet 
taşıtın devri yapıldı
Devri yapılan toplam 449 
bin 696 adet taşıt içinde 
otomobil %70,9 ile ilk sırada  
yer aldı. Otomobili sırasıyla 
%16,6 ile kamyonet, %3,7 ile 
traktör, %3,2 ile motosiklet 
takip etti. Ocak ayında devri 
yapılan taşıtların %5,6’sını ise 
minibüs, otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe en fazla 1501-1600 
motor silindir hacimli otomobillerin kaydı 
yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 68 bin 491 adet 
otomobilin %35,5’i 1501-1600, %30,2’si 1401-1500, 
%15,6’sı 1301-1400, %14’ü 1300 ve altı, %3,2’si 
1601-2000, %1,5’i 2001 ve üstü motor silindir 
hacmine sahiptir.

Ocak ayında 68. 491 adet 
otomobilin trafiğe kaydı 

yapıldı
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 68 bin 491 
adet otomobilin %18,2’sinin Renault, %10’unun 
Volkswagen, %9,2’sinin Fiat, %7,8’inin Hyun-
dai, %6,5’inin Ford, %6,2’sinin Toyota, %6’sı-
nın Dacia, %6’sının Opel, %3,8’inin Nissan, 
%3,5’inin Peugeot olduğu, %22,7’sinin ise diğer 
markalardan oluştuğu görüldü.
    kaynak: www.tuik.gov.tr

Trafiğe kayıtlı 
LPG’li otomobil 
oranı %40,2 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe 
kayıtlı 10 milyon 656 bin 

778 adet otomobilin %40,2’si 
LPG, %31,8’i dizel, %27,6’sı 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü 
bilinmeyen(2) otomobillerin 

oranı ise %0,4’tür.

Tarımsal Kalkınmaya 
Üretim Bazlı Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa 
Birliği’ne üye olacak ve olan ülkelerin kırsal kalkınma programlarının 
uygulanabilmesi için kurulmuş bir kurum. IPARD programlarını da 
uygulamakla görevli. Türkiye’de kırsal kalkınmanın oluşturulması ve 
desteklemeler ile sorumlu kuruluş olarak öne çıkıyor.

HANGİ 
İLLERİ 
KAPSIYOR?
Kırsal kalkınma programı 
TKDK hayvancılık destekleri 
iki bölge halinde veriliyor. 
Birinci bölgede 20 il bulunu-
yor. Bu iller; Çorum, Kahra-
manmaraş, Kars, Diyarbakır, 
Erzurum, Afyon, Amasya, 
Balıkesir, Hatay, Isparta, 
Konya, Malatya, Ordu, Sam-
sun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, 
Yozgat, Sivas ve Tokat.

İkinci bölgede bulunan iller 
ise; Aydın, Burdur, Bursa, 
Karaman, Kastamonu, Kü-
tahya, Manisa, Ağrı, Aksaray, 
Ankara, Çanakkale, Çankırı, 
Denizli, Ardahan, Mardin, 
Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak, 
Elazığ, Erzincan ve Giresun.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK), 
Avrupa Birliği’ne üye olacak ve 
olan ülkelerin kırsal kalkınma 
programlarının uygulanabilmesi 
için kurulmuş bir kurum. IPARD 
programlarını da uygulamakla 
görevli. Türkiye’de kırsal kalkın-
manın oluşturulması ve destekle-
meler ile sorumlu kuruluş olarak 
öne çıkıyor.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
IPARD projeleri ise Avrupa 

Birliği tarafından oluşturulan ve 
AB’ye aday ve potansiyel aday 
ülkelere destek olmak amacıyla 
oluşturulan bir proje. Proje, 2014-
2020 döneminde de uygulanmak 

için yürütülüyor. TKDK, genel 
olarak üç ana dalda destekle-
me yapıyor. Bunlar et üretimi, 
süt üretimi ve yumurta üretimi 
alanları. Bu ana dalların altında 
kırmızı et üretimi, kanatlı eti üre-
timi, balıkçılık ve arıcılık alanında 
da devlet desteği sağlıyor. TKDK, 
hayvancılık destekleri ile kırsal 
kalkınmayı getirecek krediler 
sağlıyor. TKDK tarafından verilen 
yardım ve destekler; küçükbaş, 
büyükbaş hayvancılık, tavuk, 
hindi, kaz, ördek yetiştiriciliği, 
yumurta üretimi, salma tavukçu-
luk, beyaz et üretimi, süt üretim 
tesisi kurulumu, kırmızı et üretim 
tesisi, koyun ve kuzu yetiştiricili-
ği, inek, manda ve sığır yetiştirici-

liği gibi alanları kapsıyor.

ÖDEME ŞEKLİ
Proje kapsamında yapılan 

hayvancılık destekleri, başvuru 
sahibinin kuruma sunması gere-
ken fatura ve belgeler esas alına-
rak ödeniyor. TKDK hayvancılık 
destekleri çi�çinin talebi sunduğu 
tarihten itibaren en fazla altı ay 
içinde banka hesabına yatırılıyor. 
TKDK harcamaların toplam de-
ğerinin 500 bin TL altında olduğu 
zaman tek taksitle ödeme yapıyor. 
Eğer destekleme 500 bin liranın 
üstünde ise ödeme iki taksitle 
yapılıyor.

kaynak: www.itohaber.com

Yatırım yapan, 
mevduat getiren 
yabancıya Türk 
vatandaşlığı

Türkiye’de en az 2 milyon dolar 
yatırım yapan, en az 1 milyon 
dolarlık gayrimenkul satın alan ya 
da en az 3 milyon dolarlık mevduat 
hesabı açan yabancılara Türk 
vatandaşlığı verilecek.
Türk Vatandaşlığı Kanununun 
uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 
Türk vatandaşlarının istisnai olarak 
kazanılmasını düzenleyen 20’nci 
maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de 
belirli bir miktarın üzerinde yatırım yapan 
ve istihdam oluşturan veya mevduat 
bulunduran yabancılara Türk vatandaşlığı 
imkanı getirildi.

Buna göre, Türk vatandaşı olmak isteyen 
yabancılarda aranan istisnai şartlar şöyle:
-En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı 
yapan;
-En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan
-En az 100 kişilik istihdam oluşturan
-En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan
-En az 3 milyon liralık devlet borçlanma 
araçlarını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk 
vatandaşlığına hak kazanabilecekler.

kaynak: http://www.dunya.com/
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Çorlu İlçe Nüfus Müdürü 
Sa�et İran´dan Enis Sülün´e 
Ziyaret

Çorlu İlçe Nüfus  Müdürü Sa�et İran 28 Aralık 2016 Çarşamba 
günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis  Sülün'e ziyarette 
bulundu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İsmail Köroğlu "Tekirdağ Ekonomi Günleri” 

Toplantısına Katıldı

“Tekirdağ Ekonomi Günleri” toplantısı 
27 Aralık 2016 Salı günü Tekirdağ Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı Salonu’nda  gerçekleşti

Toplantıya Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, ilgili Vali 
Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, ilçe Kaymakamları 
ve Belediye Başkanları, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Köroğlu, 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanları, sanayiciler ve iş adamları 
katıldılar.  

Toplantıda Konuşan Vali Ceylan; İlimiz 
açısından özellikle bu ay ki gündem maddesi 
sanayi. Şuan ki durumumuz ile daha sonra 
neler yapabiliriz onlara bakalım. Bu bizim 
boynumuzun borcu. Ayrıca bu toplantının 
bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlara 
vesile olmasını dilerim. Bizim artık morale 

ve geleceğe daha iyi bakabilmek için umuda 
ihtiyacımız var. Bundan dolayı bu toplantıda 
birlikteyiz. Tekirdağ olarak üzerimize ne 
düşüyor ise yapmak için buradayız. İlimiz 
açısından çok önemli olduğundan bu ay ki 
konumuz Sanayi.  Daha sonraki toplantıda 
tarımı ele alacağız. Sizlerin katılımı toplantıya 
ayrı bir değer kattı. Bundan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 yılı hem 
ülke ekonomisi hem de Tekirdağ adına 
2016 dan çok daha iyi ve huzurlu geçmesini 
temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Fahrettin Akçal davetlilere ilimizin sanayi 
verileri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri 
alınarak sona erdi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? 
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli 
ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki 
yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde 
belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan 
sağlanacaktır.

MEYBEM A.Ş tarafından sınav ve belgelen-
dirme hizmeti verilen alanlar şunlardır;
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3,
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4,
-Ahşap Kalıpçı Seviye 3,
-Betonarme Demircisi Seviye 3,
-Betoncu Seviye 3,
-Duvarcı Seviye 3,
-İskele Kurulum Elemanı Seviye 3,
-Sıvacı Seviye 3,
-CNC Programcısı Seviye 4,
-CNC Programcısı Seviye 5,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 3,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 4
-Çelik Kaynakçısı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 4
Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş kurul-
muş olup, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek 
amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiştir.
Sınavlar, TOBB - MEYBEM A.Ş tarafından il / ilçe 
merkezlerinde yerel bazda gerçekleştirilecek olup; 
sınav ve belgelendirme talepleri Odamız tarafından 
alınacaktır. 

Odamız ve Meybem A.Ş.
İşbirliğinde Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Sınavı Yapıldı

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis Sülün, 
"Markalar Çadırı"nın 

Açılışına Katıldı

Çorlu'da bünyesinde büyük markaları bulunduran 
Markalar Çadırı 24 Aralık 2016 Cumartesi günü 
açıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'ün de 
iştirak ettiği açılış törenine; Tekirdağ Valisi Mehmet 
Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu 
Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Fuarcılık firmasının yetkilileri katılımda bulundular.

145 adayın katıldığı sınav sonunda başarılı 
olan adaylar Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan, 
mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, 
belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam 
edebileceklerdir.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis SÜLÜN; “Avrupa Birliği kriterleri 
kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler 
için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları 
MYK tarafından 48 meslekte başlatıldı. TOBB 
tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve 
belgelendirme yapmak üzere kurulan MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 
inşaat, metal, otomotiv ve asansör sektörlerinde, 
toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 

(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır. 
MEYBEM A.Ş tarafından Odamız işbirliğiyle 
ilçemizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı 
olan adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaktır. Çelik Kaynakçı ve Metal Sac 
İşlemeci dallarında 8 firmadan toplam 145 aday 
ile sınavımızı gerçekleştirdik. Devletin teşviği ile 
yapılan sınavlardan tüm meslek mensuplarının 
başarılı çıkacağını umut ediyorum. Üye 
firmalarımızda çalışanların Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alması için Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz. Firmalarımız ve meslek 
mensupları bizimle iletişime geçsinler” dedi.
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu 
yapmak ve ayrıntılı bilgi için Odamız 
Sanayi Servisi Sorumlusu Cihan TOMRİS 
ile iletişime geçebilirsiniz. 

İletişim Bilgileri:
Adres: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No:6 
Çorlu / Tekirdağ 
Tel: +90 282 651 10 96 
Faks: +90 282 651 35 10 
E-Posta: cihantomris@corlutso.org.tr 

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN 40 MESLEKTE CEZA UYGULAMASI BAŞLADI

Mesleki Yeterlilik Belgesi
 olamayan işçi çalıştırılan 

40 meslekte  
ceza uygulaması başladı.

Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’tan itibaren inşaat, otomotiv, metal, 
enerji ve elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren 

işyerlerinde, 40 meslek için denetim yapıp belgesiz çalıştırıldığı 
tespit edilen her işçi için 527 lira para cezası uygulayabilecek. 

Ancak 500 bin işçi kapsamdayken sadece 100 bininde sertifika var

Beş sektörde kritik görevlerde 
bulunan 40 meslek mensubu 
işçiler için mesleki yeterlilik 

belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 
tarihinde başladı. Sekiz meslekte 
zorunluluk ise 25 Mart 2017 tarihinde 
başlayacak. Bu mesleklerin 17’si inşaat, 
7’si otomotiv, 10’u metal, 10’u enerji ve 
4’ü elektrik - elektronik sektörlerinde 
yer  alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, söz konusu mesleklerde 
yaklaşık 500 bin kişi çalışmasına rağmen, 
sertifika alan işçi sayısının yetersiz 
kalması nedeniyle ceza uygulamasına 
başlamadan önce işverene 2016 yıl 
sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre içinde 
gerçekleştirilen denetimlerde işverenlere 
sadece bilgilendirme ve rehberlik 
yapıldı. Bakanlığın yoğun çabaları ve 
teşviklerine rağmen şu ana kadar sadece 
100 bin dolayında işçi sertifika alabildi. 
İş müfettişleri, bundan sonra yapacakları 
denetimlerde para cezası kesmeye 
başlayacaklar. Belirlenen 40 meslekte 
belgesiz işçi çalıştırdığı tespit edilen 
işverene, her bir işçi için 527 lira idari para 
cezası verilecek. Diğer 8 meslekte ceza 
uygulamasına ise 25 Mart 2017 tarihinden 
itibaren başlanacak. İşveren cezayı bir ay 
içinde ödemek zorunda olacak.

İşverenler, olası bir ölümlü iş kazasında 
hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecek. 
Eğer kaza sonucu ölen işçinin belgesiz 
olduğu tespit edilirse, işveren açısından, 
“dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine 
getirmediği” gerekçesiyle Türk Ceza 
Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen 

“taksirle öldürme” cezası devreye girecek.
Kanuna göre, taksirle bir insanın 

ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. 
Birden fazla insanın ölümü halinde 
ise bu kez 2 yıldan 15 yıla kadar hapis 
cezası söz konusu olabilecek. İşçiler, 
mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere 
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından 
sınava girerek, başarılı oldukları takdirde 
mesleki yeterlilik belgesi alıyorlar. Bir 
işçinin bu belgeyi alması, mesleğini bildiği 
ve işini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 
göre yapabildiği anlamına geliyor.

DİPLOMALI 
ÇALIŞANLARA BELGE 
ZORUNLULUĞU YOK

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık 
belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim 
okullarından mezun olup, diplomalarında 
veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, 
alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge 
zorunluluğu aranmıyor. Üniversitelerin 
meslekî ve teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olanlar da aynı 
alanda çalıştıkları takdirde sertifika 
zorunluluğuna tabi olmuyorlar.

Mesleki yeterlilik belgesini 2017’de 
alanlar, belge masrafı ile sınav ücretinin 
tamamı için devlet desteğinden 
yararlanacaklar. Belgeyi 1 Ocak 2018 
ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 
alacak olanlara ise belge masrafı ve 
sınav ücretinin yarısı tutarında destek 
sağlanacak. Bu destekler, İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanacak. 

Devlet 18-29 yaş arasındaki genç
 işsizler ile 18 yaşından büyük kadınları 

istihdam eden işverenlere teşvik 
sağlıyor. Genç ve kadın istihdam teşviki 

kapsamında işverenin primi 24 ay 
süreyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

Eğer bu işçiler mesleki yeterlilik 
belgesine sahipse, işverenin 

yararlanabileceği teşvik süresi 48 aya 
çıkıyor. Bu işçiler aynı zamanda Türkiye 
İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında yer 

alıyorsa, bu durumda teşvik süresi 54 
aya kadar ulaşıyor.

Yeni asgari ücret üzerinden işverenin 
sertifikalı işçiyi yeni işe almasının 
avantajı 14 bin 877 liraya ulaşıyor.

İşverenler, 18-29 yaş arasındaki mevcut 
erkek işçileri ile 18 yaşından büyük 
kadın işçilerine mesleki yeterlilik 

belgesi aldırdıkları takdirde ise 2 yıl 
süreyle işveren primi desteğinden 

yararlanabiliyor. Bu da işverene, mevcut 
asgari ücret üzerinden 6 bin 612 lira 

avantaj anlamına geliyor.

SERTİFİKALI  
GENÇ İŞÇİ 

ÇALIŞTIRANA
 15 BİN LİRAYA 
KADAR TEŞVİK

 SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANA
 DESTEK YOK

Çalışanın mesleki eğitim döneminin ardından açılacak sınavda başarısız 
olması halinde, uygulama yönetmeliğine göre sınav ve belgelendirme üc-
reti desteğinden yararlanılamıyor.

Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 

Merkezleri A.Ş kurulmuş olup, sınav ve 
belgelendirme hizmeti vermek amacıyla 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiştir. Sınavlar, TOBB - 

MEYBEM A.Ş tarafından Çorlu’da yerel 
bazda gerçekleştirilecektir. Sınav ve 

belgelendirme talepleri Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından alınacaktır. 

BELGE 
NASIL ALINACAK?

İŞTE O 
MESLEKLER

MEYBEM A.Ş tarafından sınav ve belgelen-
dirme hizmeti verilen alanlar şunlardır; 

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, 
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4, 
Ahşap Kalıpçı Seviye 3, 
Betonarme Demircisi Seviye 3, 
Betoncu Seviye 3, 
Duvarcı Seviye 3, 
İskele Kurulum Elemanı Seviye 3, 
Sıvacı Seviye 3, 
CNC Programcısı Seviye 4, 
CNC Programcısı Seviye 5, 
Metal Sac İşlemeci Seviye 3, 
Metal Sac İşlemeci Seviye 4
Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 4
Düz İnşaat İşçisi Seviye 2
Panel Kalıpçı Seviye 3
Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
Isı Yalıtımcı Seviye 3

BELGESİZ
400 BİN İŞÇİ 
için ceza kapıda
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Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Enis Sülün´den 

Marmaraereğlisi 
Kaymakamı

Sıdkı Zehin´e 
Nezaket Ziyareti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
(Çorlu TSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı  Enis Sülün 10 Ocak 2017 Salı 
günü Manisa Vali Yardımcılığı'ndan 
Marmaraereğlisi Kaymakamı  olarak  
göreve atanan  Sıdkı Zehin'e   nezaket 
ziyaretinde bulundu.                                                                                         

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Birim Başkanı Sabiha Özmolla’dan 

Odamız Meclis Başkanı 
İsmail Güleroğlu’na Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Birim Başkanı ve Adalet ve 

Kalkınma Partisi  Tekirdağ İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Sabiha Özmolla 05 Ocak 

2017 Perşembe günü  Odamız Meclis 
Başkanı İsmail Güleroğlu’na ziyarette 
bulundu.

Odamızda 
Kurumsallaşma 

Semineri Düzenlendi

Ülkemizde ve Bölgemizde yer alan KOBİ 
ve işletmelerin neden kurumsallaşması 
gerektiği hakkındaki tanıtım semineri, 10 
Ocak 2017 Salı günü Odamız Kuzey Eğitim 
Salonu'nda gerçekleşti.

Odamız ve Elite Group işbirliğinde 
hazırlanan “Kurumsallaşma Semineri ”nde 
Nurettin Kıvılcım,  katılımcılara sunumlar 
gerçekleştirdi.

Odamız Web Sayfasından Eğitimleri 
Takip Edebilirsiniz

Seminer hakkında değerlendirmede 
bulunan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün; "Gerçekleşen seminerde; 
kurumsallaşma için gerekli nitelikler, 
olması gereken fonksiyonlar, şirket 
ilişkilerinin ve süreçlerin işleyişinin de 
kurumsallaşmasının önemi ve sonuçları da 
katılımcılara aktarılmıştır. İleriki tarihlerde 
Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere 
katılmak isteyenler (www.corlutso.org.
tr/akademi)adresinden detaylı bilgiye 
ulaşabilirler" dedi.

Odamız Personeli 
"Özsaygı Eğitimi"ne 

Katıldı

Me&Ga Danışmanlık ve Eğitim 
Hizmetleri Firma Yetkilisi Melih 
Bozcan'ın sunumlarıyla gerçekleşen 
eğitimde Odamız Personeli'ne; Özsaygı 
nedir? Etik değerler, Değerlilik, Yeterlilik, 
Çocuklukta verilen / verilmesi gereken 
hazineler, Özsaygı alanı, Ego, Kibir, 
Karamsarlık, Depresif yapı, Yüksek bilinç, 
Savunmacı Kişilik türleri, Yüksek ve düşük 
özsaygı, Anksiyete bozuklukları, Gerçek 
özsaygı, Özgüven puanınızı öğrenmek ve 
Kendini sevmek / beğenmek arasındaki 
farklar konularında bilgiler verildi.

Odamız Personeli, 29 Aralık 
2016 Perşembe günü gerçekleşen 
"Özsaygı Eğitimi"ne katılımda 
bulundu.

Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Enis Sülün ÇESAV 
Yönetim Kurulu 

Toplantısına 
Katıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 
Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Ocak 
2017 Perşembe günü Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç önderliğinde Çorlu Devlet 
Hastanesi'nde gerçekleşti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün'ün iştirak ettiği toplantıya; 
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Güçlü, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi 
Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Doğan, 
Çorlu Eski Belediye Başkanı Mehmet 
Bulut, Çorlu Şoförler Odası Başkanı 
Abdullah Baş, ÇESAV Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Cahit Ecesoy, Av. Kerim Atalay, 
Av. Haşim Korkmaz ve İsmail Akar 
katılımda bulundular.

Okul İnşaatını Bir An Önce Hizmete 
Kazandırmak İstiyoruz

Tüm şehitler anısına yaptırılacak 
ilkokul için yardım toplama kampanyası 
hakkında konuşan Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç; " İlkokul inşaatının bir an 
önce başlatılması ve kaynak bulunması 
yönünde çalışmalarımız başlamıştır. 
Vakfımız tarafından bağış olarak 
yaptırılacak okul inşaatının bir an önce 
hizmete kazandırılması için, Çorlu 
Vakı�ank’ta açılan  TR19 0001 5001 
5800 7305 1553 48 yardım toplama 
hesabına hayırsever yurttaşlarımız ve iş 
adamlarımızın bağışları beklenmektedir. 
Kaymakamlığımızca yapılması 
kararlaştırılan okulun inşaatında 
kullanılmak kaydıyla Türkiye genelinde 
1(bir) yıl süreyle 5.000.000,00-TL’yi 
aşmamak üzere otomatik yada elektronik 
olarak işleme tabi tutmuş sistemler 
GSM operatörlerinden  5901’e SMS 
gönderilerek 1 SMS karşılığı 10-TL 
olmak suretiyle yardım kampanyası 
başlatılmıştır" dedi.

Ar Yıldız Home 
Firma Yetkililerinden
 Enis Sülün´e Ziyaret

Ar Yıldız Home Üretim Sorumlusu 
İlker Özer ve Muhasebe Müdürü Önder 
Uçan, 29 Aralık 2016 Perşembe günü 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis 
Sülün'ü makamında ziyaret etti.

Odamızda  "Mali Müşavir Adaylarına Mesleğin 
Tanıtılması ve Mali Müşavir Stajyerlerine 

Bilgilendirme Semineri" Düzenlendi
Odamız ve Çorlu Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (Çorlu SMMM) 
işbirliğinde düzenlenen "Mali Müşavir 
Adaylarına Mesleğin Tanıtılması ve Mali 
Müşavir Stajyerlerine Bilgilendirme" 
semineri 14 Ocak 2017 Cumartesi 
günü Odamız Batı Eğitim Salonu'nda 
gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Çorlu SMMM Odası 
Başkanı İbrahim Otsekin; "Bizlere bu 
semineri düzenlememizde imkan sunan 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür 
ederiz. Mali müşavir olma yolunda 
ilerleyen adaylarımız için son derece 
önemli olan bu seminerde meslekle 
ilgili bilgiler ve süreç hakkında bilgiler 
verilecektir" dedi.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi 
(TESMER) Müdürü  Prof. Dr. Ercan 

Bayazıtlı ve TESMER Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Eren'in sunumlarıyla devam 
eden seminerde; Aday meslek mensubu 
olma koşulları, başvuru şartları, sınav 
konuları, stajdan sayılan süreler, staj 
sonu değerlendirilmesi gibi konularda 
katılımcılara bilgiler verildi.

Odamız, Meybem 
A.Ş. İşbirliğinde 

Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirmesi 

Kapsamında 
İnşaat Alanı ve Çelik 
Kaynakçı Sınavlarını 

Gerçekleştirdi
Mesleki Yeterlilik Belgesi İnşaat Alanı 

ve Çelik Kaynakçı alan sınavları 19 - 
22 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 gün 
boyunca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve 
MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Çorlu Mehmet 
Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği iştiraki olan MEYBEM 
A.Ş. firması uzmanları gözetiminde 
teorik sınav ve sonrasında gruplar halinde 
performans sınavları yapıldı. 50 adayın 
katıldığı sınav sonunda başarılı olan adaylar 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan, mesleki 
yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, 
belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam 
edebileceklerdir.

Çelik Kaynakçı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3 
ve Duvarcı Seviye 3 alanlarından Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almak için sınavlara giren 
10 firmadan 50 aday başarılı oldukları 
takdirde sınav ücretleri İşsizlik Fonundan 
kendilerine iade edilecek.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Enis SÜLÜN; “MEYBEM 
A.Ş tarafından Odamız işbirliğiyle ilçemizde 
gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 
adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaktır. Çelik Kaynakçı ve İnşaat 
alanının çeşitli dallarında 10 firmadan 
toplam 50 aday ile ilçemizdeki 4.sınavımızı 
gerçekleştirdik. Devletin teşviği ile yapılan 
sınavlardan tüm meslek mensuplarının 
başarılı çıkacağını umut ediyorum. Üye 
firmalarımızda çalışanların Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alması için Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak her türlü çalışmayı 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 
Firmalarımız ve meslek mensupları bizimle 
iletişime geçsinler” dedi.
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T   ürkiye, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için gelecek yıl başlayacak müzakereleri kısa  
sürede tamamlayarak, AB ile yeni bir sayfa açmayı hede�iyor.

Türkiye, 21 yıldır yürürlükte 
olan ve bazı hükümleri beklentileri 

karşılamayan Gümrük Birliği 
Anlaşması'nın güncellenmesi için 

gelecek yıl başlayacak müzakereleri 
kısa sürede tamamlayarak, Avrupa 

Birliği (AB) ile yeni bir sayfa 
açmayı amaçlıyor.

Türkiye ile AB arasında 
Gümrük Birliği Anlaşması'nın 

güncellenmesine yönelik sürecin 
başlatılması kararının ardından AB 
Komisyonu'nun müzakere yetkisini 
3-4 ay içinde alması, buna yönelik 
görüşmelerin de 2017 yılının ilk 
yarısında başlaması öngörülüyor.

2 YILLIK ONAY SÜRECİ
Müzakerelerde mutabakata 

varılması ve güncellemenin Avrupa 
Parlamentosu ile AB Konseyi 

tarafından onaylaması sürecinin 
ise yaklaşık 2 yılda tamamlanması 

bekleniyor.

Türkiye, bu yılın 10 aylık döneminde 
ihracatının yüzde 48,5'ini, ithalatının ise 
yüzde 40'ını gerçekleştirdiği ve uluslararası 
doğrudan yatırımlarında "aslan payını" 
alan AB ile ticari sorunlarının çözümü için 
güncelleme müzakerelerine büyük önem 
veriyor.

BİZDE SÖZ SAHİBİ OLALIM
Müzakerelerde Türkiye, öncelikle 

karar alma mekanizmalarında yer 
alma talebini masaya getirecek. Mevcut 
anlaşma kapsamında kararlarda söz 
hakkı bulunmayan, alınan kararlara uyan 
Türkiye, karar almada söz sahibi olma 
talebini ifade edecek.

Görüşmelerde, sınır kapılarında 
bekletilen Türk taşımacıların sorunlarını 
da masaya getirmeyi planlayan Türkiye, 
AB ülkelerinden ticarete konu olan 
ürünlerin taşınmasında özgürlük 
alanı sunan anlaşma maddelerinin 
işlerlik kazanmasını ve yaşanan bu tür 
problemlerin ortadan kaldırılmasını 
isteyecek.

İki taraf arasında ortaya çıkan 
anlaşmazlıkların çözümü için yeni 
bir mekanizma kurulması talebi de 
görüşmelerde dile getirilecek.

TÜRK FİRMALARININ 
REKABETÇİLİĞİ ARTIRILACAK

Türkiye, Gümrük Birliğinin ürün 
yelpazesine sanayi ürünlerinin yanı sıra 
tarım, hizmetler, kamu alımlarının da 
dahil edilmesini istiyor. Anlaşmanın 
genişletilmesiyle mal ve hizmet ticaretinin 
yanı sıra Türk firmalarının rekabetçiliğinin 
artırılması hede�eniyor.

Türkiye ayrıca, başta AB ile ABD 
arasında görüşmeleri devam eden 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTIP) Anlaşması olmak üzere, 
AB'nin üçüncü tara�arla imzalayacağı 
sözleşmelere/anlaşmalara hak kaybı 
yaşamadan taraf olmak istiyor.

Müzakere süreci sonucunda, AB'nin 

üçüncü tara�arla imzaladığı serbest 
ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye'nin 
doğrudan taraf olamaması, Türk araçlarına 
getirilen kısıtlamalar, AB'nin Gümrük 
Birliği'nin işleyişiyle ilgili danışma ve 
karar alma mekanizmalarına etkin katılım 
gibi sorunların giderilerek anlaşmanın 
işleyişinin iyileştirilmesi hede�eniyor. 

Bu arada, AB'den ayrılma kararı alan 
İngiltere ile Türkiye arasında, Brexit 
sonrası geniş kapsamlı bir STA'nın 
yürürlüğe girmesi, böylece Gümrük Birliği 
kapsamındaki ticaretin sona ermesinin 
iki ülke ticaretine zarar vermemesi 
öngörülüyor. AA

Gümrük Birliği’nde AB ile  
yeni sayfa açılacak

MİLLİ GELİRİ 
ARTIRACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük 
Birliği güncellemesi için dört farklı 

alternatifin masaya yatırıldığını belirterek, “Bu 
alternati	er, Türkiye’nin milli gelirinde yüzde 
2’lik ek bir artış sağlayacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
güncellenmesi noktasında dört farklı 
alternati�en oluşan etki değerlendirmesi 
analizi yaptırdıklarını belirtti.

Zeybekci, bu alternati�eri şöyle 
açıkladı: “Birinci alternatif; Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi ama tarımda 
tedbirli davranılması, yüzde 50 bir açılım 
sağlanması. İkinci alternatif; tarım, 
hizmetler ve kamu alımları dahil tam 
anlamda güncellenmesi.Üçüncü alternatif 
; Gümrük Birliği’nin kapsamlı bir STA’ya 
dönüştürülmesi, dördüncü ise mevcut 
Gümrük Birliği’nin olduğu gibi sadece tek 
başına sanayi ile STA’ya dönüştürülmesi”

Zeybekci, “Sadece ikinci alternati�en 
yola çıkarak yapılan etki analizine göre, 
bu alternatif ile 2030’a gelindiğinde 
Türkiye’nin GSYH’sinde yüzde 2’lik ek bir 
artış sağlanacak”dedi.

                            Kaynak:İstanbul Ticaret Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Sınai 
Mülkiyet Kanun Tasarısı`nın 
ilk dört bölümünde yer alan 112 
maddesi kabul edildi. Tasarıya 
göre Türk Patent Enstitüsü`nün 
adı değişecek.

TBMM Genel Kurulunda, Sınai 
Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört 
bölümünde yer alan 112 maddesi 
kabul edildi.

Tasarının kabul edilen maddelerine 
göre, marka, coğrafi işaret, tasarım, 
patent, faydalı model ile geleneksel 
ürün adlarına ilişkin hakların 
korunması ve bu suretle teknolojik, 
ekonomik ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

Tasarı ile Türk Patent Enstitüsünün 
adı Türk Patent ve Marka Kurumu 
olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı 
da "Türk Patent" olarak düzenleniyor.

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr

Türk  Patent 
Enstitüsü`nün 
adı değişiyor

Farkında mısınız?

SİZE ÇOK YAKINIZ
Size özel hizmetlerimizden ve yeni fırsatlardan

 anında haberdar olabilirsiniz

https//twitter.com/corlutso

https//www.facebook.com/corlutso

https//instagram.com/corlutso

https//www.	ickr.com/photos/corlutso/

https//www.pinterest.com/corlutso

www.corlutso.org.tr

corlutso@corlutso.org.tr

www.corlutso.org.tr
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  TRAKYA 
   GENEL SANAYİ TİCARET

  FUARI

Tekstil, Makine, Gıda, Sağlık, Tarım, Otomotiv, 
İnşaat vb. bölgenin öne çıkan sektörlerinden 
firmalar yer alacak. Trakya bölgesi firmaları 
ziyaretçilerle bir araya gelecek. Beraberinde 
Balkan Ülkelerinden farklı sektörlerle ilgili 
katılımcı ve ziyaretçi getirilmesi yönünde 

çalışmalar yapılacaktır.

Fuar ile eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilecek 

“KOBİ ŞURASI VE 
İNOVASYON ZİRVESİ” 

katılımcılara
 ev sahipliği yapacak.

Fuara Genel Bakış Destekleyen Kurumlar
Trakya Sanayi ve Ticaret Fuarı, Kobi Şurası 

ve İnovasyon Zirvesi; Tekirdağ Valiliği, Çorlu 
Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü, Tekirdağ Ticaret ve 

Sanayi Odası destekleriyle Çorlu Ticaret ve Sanayi       
Odası himayesinde gerçekleştirilecektir.

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”

12 - 16 NİSAN

2017

ticaret
burada

YER
TRAKYA FUAR MERKEZİ

ÇORLU

 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO) sorumluluğu gereği üyelerine bu 
konuda çözüm ortağı olan  Çorlu OSGB 
ile birlikte ücretsiz İş Sağlığı ve Güvenliği 
danışmalık hizmeti verecektir. Hizmet 
kapsamında konuyla ilgili güncel bilgiler, soru 
ve sorunlarınıza kapsamlı çözüm önerileri 
sunulacaktır. 

Çorlu TSO’da Cuma günleri 14:00-16:00 
saatleri arasında Çorlu OSGB’den A Sınıfı 
İSG Uzmanı İlker Solmaz tarafından odamız 
üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği  konusunda  
danışmanlık hizmeti  verilecektir.

Çorlu TSO bugüne kadar olduğu gibi her 
zaman üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun ve en 
doğru çözümleri sunmaya devam edecektir.

DANIŞMANLIK  HİZMETİ
30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  
Kanunu, ülkemizde çalışma hayatının İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hızla 
yol almasını sağlamıştır. İşletmelerin bilgi kirliliğine kapılmadan doğru bir şekilde 
bu konuda bilinçlenmeleri, tehlike sını�arı ve doğurduğu sorumlulukları uygun 
biçimde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

ÜCRETSİZ
ÇORLU TSO’DAN

2017 YILI 
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ 

REKLAM FİYAT TARİFELERİ 

1.200,00 TL 
600,00 TL 
300,00 TL 

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

600,00 TL 
 300,00 TL 
 150,00 TL 

Yıllık Reklam Aboneliği Yaptıran Üyeye %25 İndirim Uygulanacaktır.
Gazete arasına broşür koymak için 1.000,00TL 

Renkli sayfalar 
(Dış Arka Sayfa)

Ölçüler
(Dış  Arka  ve İç Sayfa)

Reklam
Fiyatları

Renkli sayfalar 
(İç Sayfalar)

Ölçüler
(Dış  Arka  ve İç Sayfa)

Reklam
Fiyatları

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ÜYELERİNİN DİKKATİ NE

5174 SAYILI KANUN GEREĞİ 
YAPILACAK İŞLEMLER

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Kanunun 10. maddesi ve 
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 14. ve 
15. Maddelerine Göre; Her yılın Ocak 
Ayında Üye kayıtları güncelleştirilir 
hükmü yer almaktadır. Buna Göre;
1-Adres ve Durumlarını bildirmeyen 
üyelerin kayıtları ASKI'ya alınır.
2-Üye Aidatlarını ödemeyen Üye 
lerimizin kayıtları ASKI 'ya alınır.
3-Adres ve Durumlarını bildirmeyen 
üyelerin kayıt durumları tespit edile-
rek, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Bil-
dirilir. Akabinde Yönetim Kurulu ve 
Meclis'in kararlarıyla silinme işlemle-
ri gerçekleştirilir.
4-Vefat nedeniyle, üyelik durumları-
nı Odaya bildirmeyenlerin kayıtları 

Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildiri-
lir. Akabinde Yönetim Kurulu kararı 
ve Meclis Onayıyla silinme işlemleri 
gerçekleştirilir.
Üye kayıtlarının güncellenmesi ile 
ilgili işlem neticesinde; üyelerimizin 
herhangi bir hak kaybına uğramama-
sı için tüm üyelerimizi Oda kayıtları-
nın güncelliği konusunda; Odamıza 
bizzat başvurarak Borç, Adres, Du-
rum, Vefat ve Vergi Mükellefiyet du-
rumu ile ilgili kayıtlarınızın güncel-
leme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz 
gerekmektedir.

TÜM ÜYELERİMİZE 
DUYURULUR

Odamızda “KOBİ´lere Devlet 
Malzeme Ofisi Tedarikçisi Olma 

Fırsatı” Toplantısı Düzenlendi

Toplantıda; DMO Pazarlama Daire 
Başkanı İsmet Keskin ve DMO 
İstanbul Bölge Müdürü Aydın 

Akyürek tarafından, tedarik etmiş olduğu 
ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması 
ve KOBİ’lerin desteklenerek ekonomiye 
daha fazla katkı sağlanması amacıyla, 
DMO katalog sistemine girme koşulları 
ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı 
avantajları konularında katılımcılara 
bilgiler aktarıldı.

"DMO'nun Hukuki Yapısının Sağladığı 
Kolaylıklar,Kamu Kurumlarının İhtiyacını 
Kısa Sürede Karşılamaktadır"

 "Kamu kurum ve kuruluşlarına ürün 
satabilmenin en kolay ve güvenli yolu 
DMO tedarikçisi olmaktır" diyen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün; 
"DMO´nun tedariğini yapabileceği mal 
ve hizmet grupları var. Bunlar aydınlatma 
cihazları, ısıtma-soğutma araçları, büro 
makineleri, ev aletleri, bilişim ürünleri, 

bilgisayarlar, yazıcılar, görsel cihazlar, 
ofis otomasyonu hariç paket program 
yazılımları, basılı formlar, bildirim ve 
beyanname çeşitleri, temizlik malzemeleri 
ile temizlik araç ve ekipmanları, kırtasiye 
ve büro malzemeleri, büro mefruşatı, 
kâğıt, karton, mukavva mamulleri, giyim 
eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarlar, 
taşıt ve iş makineleri bisiklet dâhil, 
nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri 
ile aküleri, tıbbi cihazlar ve hastane 
mefruşatıdır. DMO hukuki yapısının 
sağladığı kolaylıklar sayesinde, kamu 
kuruluşlarının çok sayıda ürün ihtiyacının 
kısa sürede karşılanmasını sağlamakta, 
tedarikçi firmalara da ödemeler çok kısa 
sürede gerçekleştirilmekte olup hem 
kamu kesimine hem de mal satan özel 
sektör kuruluşlarına uygulamada birçok 
kolaylıklar getirmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Odamız ve Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) 

işbirliğinde 18 Ocak 2017 
Çarşamba günü Odamız 
Batı Eğitim Salonunda 

“KOBİ'lere Devlet 
Malzeme Ofisi Tedarikçisi 

Olma Fırsatı” konulu 
bilgilendirme toplantısı 

düzenlendi.
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Avrasya Tüneli’nden Bu Araçlar Geçemeyecek
Avrasya Tüneli’ni 
kullanacak araçlar ve 
hız limitleri belirlendi. 
Buna göre, yayalar ile 
bisikletler ve tehlikeli 
madde taşıyan araçlar 
tüneli kullanamayacak. 
Tır, kamyon, otobüs 
ve motosikletler 
de tünelden geçiş 
yapamayacak.

İstanbul Boğazı'nda deniz seviyesinin 
106 metre altından geçen Türkiye'nin 
en önemli ulaşım projelerinden biri 
olan Avrasya Tüneli hizmete girdi.
Tünel ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray'dan 
sonra İstanbul'da iki kıta 5'inci kez 
birleşmiş oldu. Tünelin kullanımı, 
ilk etapta saat 07.00 ile 21.00 saatleri 
arasında 14 saat olarak gerçekleşecek.

GEÇİŞİ YASAK ARAÇLAR
Tünelin içinde gabari yüksekliği 2.8 
metreden daha fazla olan araçlar.
Tır, kamyon, otobüs ve motosiklet. Yaya 
ve bisiklet. Tehlikeli madde taşıyan 
araçlar. İkiden fazla aksı bulunan 
araçlar.
Yük taşımacılığında kullanılacak N2, 
N3, O1, O2, O3, O4 cinsi taşıtlar.
Görevli şirket veya onun 
yüklenicilerinin çekici araçları veya 

diğer çekici araçlar hariç olmak üzere, 
başka bir aracı çeken araçlar.
TÜNELDEN HANGİ ARAÇLAR 
FAYDALANAMAYACAK?
Tünel yalnızca hafif araçların 
(otomobiller, minibüsler) kullanımına 
izin verilecek şekilde tasarlandı. 
Ağır taşıtlar, iki tekerlekli araçlar 
(motosiklet, bisiklet) ve yayalar 
tünelden faydalanamayacaklar.

Doğalgaz Tasarrufu 
Nasıl Yapılır?

Havaların soğumaya başlamasıyla doğalgaz faturalarının ciddi şekilde artacağı herkesin 
malumudur. Yazımızda okuyacağınız doğalgaz tasarrufu yolları ile yüzde elli tasarruf 
yapabilirsiniz. Türkiye’de konutlarda kullanılan doğalgaz için ödenen faturaların büyük bir 
kısmında ısınma giderinin olduğunu söylemek yanlış olmaz.Yapacağınız doğalgaz tasarrufu ile 
faturalarınızı en az yüzde elli oranında daha az ödeyebilirsiniz. 

Evinizde kullandığınız kombi, 
kaliteli ve ısı tasarrufu konusunda 
son teknolojiyle donatılmış 
olmalıdır.
Dış yalıtım yapmak evinizde %40’a 
kadar ısı tasarrufu sağlamaktadır.
Eğer bir odanız çok ısınırken, diğer 
odanız daha az ısınıyor ise, tesisat 
probleminiz bulunuyor olabilir, 
mutlaka kontrol edilmelidir.
Yalıtımlı binalarda doğalgaz 
tasarrufu için termostat 
kullanılmalıdır. Termostat evin 
veya odanın ısısına göre kombiye 
sinyal göndererek otomatik olarak 
enerji ve ısı tasarrufu yapılmasını 
sağlar.
Unutulmaması gereken: Kombinin 
kısa süre aralıklarla aç kapa 
yapılması daha fazla doğalgaz 
kullanımına neden olmaktadır.

Doğalgaz tasarrufu yapmanın 
yolları
Doğalgaz tasarrufu için temel 
kural doğru bir kombiye sahip 
olmaktır. Son teknoloji ile 
yoğuşmalı kombiler eskilere oranla 
daha az doğalgazla daha fazla 
verimlilik sağlamaktadırlar.
Bu sebeple yeni bir kombi alacak 
ya da eskisini değiştirecekseniz 
tam yoğuşmalı ve son teknolojiye 
sahip bir ürün olmasına dikkat 
etmenizde fayda var.
Kombi ve petek bakımının sadece 

yetkili servis tarafından ve düzenli 
olarak yapılması hem enerji 
tasarrufu hem güvenlik hem de 
uzun kombi ömrü sağlayacağı için 
önem arz etmektedir.

Uzmanların doğalgaz 
tasarrufuyla ilgili önerileri şöyle:
– Çatınızı uygun bir yalıtım 
malzemesi ile yalıtın.
– Duvarlarınıza mantolama 
yaptırın.
– Pencerelerinizde çi� cam ya da 
çi� pencere kullanın. Pencerelerin 
ve dışa açılan kapıların kenarlarını 
uygun bir plastik sünger malzeme 
ya da kağıt bantlarla kapatın.
– Isı verimliliği yüksek radyatör 
seçin.
– Radyatörlerinizin önüne ve 
üstüne eşya, mobilya, mermer 
koymayın, üstlerini kapatmayın. 
Perdelerin de radyatörlerin önünü 
ve üstünü kapatmamasına dikkat 
edin.
– Periyodik olarak radyatör 
temizliği ve kombi bakımını 
yaptırın.
– Sadece evde olunan vakitlerde 
kombiyi yakmak ya da sıcaklık 
ayarını yapmak için kombiyi açıp 
kapatma yanlışlığına düşmeyin. 
Kış başladığında, kombinizi 
çalıştırma ihtiyacı hissettiğiniz 
tarihten itibaren mevsim sonuna 
kadar düşük sıcaklıkta sürekli açık 

kalması öneriliyor. – Normalde 
oturma odaları için 22 santigrat 
derece, yatak odaları için 20 
santigrat derece sıcaklık öneriliyor. 
Ancak oda sıcaklığının 1 santigrat 
derece düşürülmesi halinde 
toplam yakıt tüketimi yüzde 7 
düşüyor.

Tüm İnternet 
Tra�ği Polis 

Takibine 
Açılacak

Düzenleme ile mahkeme kararı 
olmadan her türlü internet veri 
trafiğinin polise açılacak olması 
sektörde, “internette yeni telekulak 
yaratabilir” endişesine yol açtı. 
Sektör temsilcileri, polise verilen 
yetkiyi düzenleyen ayrıntılı bir 
yönetmeliğin çıkarılmasını istiyor. 
Polisin yanı sıra MİT’in de kısa süre 
önce internet trafiğini izleyebilmek 
için “uç” istediği belirtildi.

İSTİHBARAT FAALİYETİ
Polise internet abonelerine ait kimlik 
bilgilerine erişme yetkisi verildi. 
Erişim, yer ve içerik sağlayıcıları da 
söz konusu bilgileri, polise vermekle 
görevlendirildi.
KHK ile polise, sanal ortamda 
istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi 
toplama ve değerlendirme yetkisi 
de verildi. Polis, mahkeme kararı 
olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı 
emriyle, internet bağlantı adresleriyle 
internet kaynakları arasındaki veri 
trafiği ile iletilen verileri tespit 
edebilecek, izleyebilecek ve kayda 
alabilecek.
BTK VE TİB DEVRE DIŞI
Polise, interneti takip konusunda 
verilen geniş yetki, telekom 
operatörlerinde kaygıya neden 
oldu. Sektör temsilcileri, suçla 
mücadelede yasal takibin Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB) üzerinden yapıldığını 
anımsatarak bu düzenleme ile BTK ve 
TİB’in devre dışı bırakıldığına işaret 
etti.
‘TELEKULAK 
BENZERİ SORUNLAR 
YARATABİLİR’
Sektör temsilcileri, polise Kanun 
Hükmünde Kararname ile verilen bu 
yetkiye ilişkin teorik ve teknik soru 
işaretlerini giderecek bir yönetmelik 
çıkarılmasını da isterken, var olan 
yönetmelikte de bazı değişiklikler 
yapılması gerektiğini ifade etti. Sektör 
temsilcileri, düzenleme uyarınca 
polisin, tüm interneti izlemek için 
operatörlerden “uç” isteyeceğini 
belirterek “Bu durum internette 
telekulak benzeri sorunlar yaratabilir” 
görüşünü dile getirdi. MİT de benzer 
bir talepte bulundu ve internet 
için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, 
“İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu 
düzenlemeler işletmeci için hem yük 
hem de risk” dedi.

http://www.haberturk.com/

680 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile polise verilen 
internete ve abonelere ilişkin bilgilere 
erişme yetkisi, telekom operatörlerinde 
kaygı yarattı.

Mümkün mertebe peteklerin 
etrafı açık olmalı ve sıcak havanın 
dolaşımı sağlıklı yapılmalıdır. 
Ayrıca peteklerde bulunan hava da 
peteğin ısınmasına engel olacağı 
için fazladan doğalgaz faturası 
ödemenize neden olacaktır.
Konutlarda ve iş yerlerinde 
doğalgaz tasarrufu için yapılacak 
en önemli işlerden biri de 
yalıtımdır.
Özellikle dış cephe kaplamasına 
sahip olmayan yapıların soğuğu 
çok fazla geçirmesi sebebiyle 
doğalgaz faturalarını ciddi bir 
biçimde artırdığını söylemek 
mümkündür.
Dış cephe kaplaması için 
ödediğiniz miktar, daire sayısına 
göre değişmekle birlikte, ortalama 
3-4 yıl içinde faturalarınızın 
düşmesi sebebiyle size geri 
dönecektir.

www.corlutso.org.tr
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Defans Patent kurucusu, marka ve 
patent vekili Avukat Eşref Borça, yeni 
kanunla pek çok alanda sektörlerin önünü 
açan uygulamalara yer verildiğini söyledi. 
Özellikle hızlı marka tescili uygulamasına 
dikkat çeken Borça, “Hızlı marka tescili 
uygulaması sayesinde, yaklaşık 12 ay 
olan tescil süresi 4 aya kadar düşecek. 
Ellerindeki malları tescil süresinin uzun 
olması sebebiyle piyasaya sunamayan, 
beklemek zorunda kalan ve zarar eden 
pek çok şirketi rahatlatan bu uygulama 
hayata geçecek. Özellikle tekstil, hızlı 
tüketim ve gıda sektöründeki şirketlerin 
beklediği bu uygulama ile daha hızlı 
hareket etme imkanı yakalanacak” dedi.

Eşref Borça, yeni Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun getirdiği önemli düzenleme 
ve değişiklikleri şöyle özetledi: “Yeni 
kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün ismi 
Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 
değiştirilmekle birlikte kurumun kısa adı 
ise bundan sonra “Türk Patent” olarak 
kullanılacak. Tescil süreleri kısalacak, 6 
aylık süreler 3 aya, 3 aylık süreler ise 2 
aya inecek. Marka olabilecek işaretlere 
ilişkin olarak çizimle görüntülenebilme 
şartı kaldırılacak, ses ve hareket markası 
gibi yeni türlerin tescili imkanı doğacak. 
Önceki marka sahibinin kuruma 
noterden yazılı olarak vereceği açık 
muva�akatname ile aynı marka, aynı mal 
ve benzer hizmetler için bir başkası adına 
tescil edilebilecek, yapılan başvurular 
reddedilemeyecek. Bu vesileyle 
markaların farklı sahiplerce, beraber 
kullanılması imkanı getirilmiş olacak. 
İncelemesiz patent sistemi kaldırılacak ve 
tüm patentler incelemeli olarak verilecek.

Patentler için tescil sonrası itiraz 
hakkı getirilecek ve böylelikle yargı 
yoluna başvurmak yerine, belgenin yayınından sonraki 6 ay içinde menfaat sahiplerince, yeni ismiyle Türk Patent ve 

Marka Kurumu’na başvurularak, tescile 
itiraz edilebilecek. Patentlerde koruma 
süresi 20 yıl, faydalı modellerde ise 10 
yıl olacak, bu süreler uzatılamayacak. 
Faydalı model sisteminde işbu kanun 
düzenlemesinden önce aranmayan 
yenilik kriteri yeni düzenlemeyle birlikte 
aranmaya başlayacak, bu vesileyle de 
aslında dünya üzerinde kullanılmasına 
rağmen tescil edilen faydalı modellerin 
de tescil edilmesi ile yaşanan karmaşa ve 
haksız rekabet ortadan kalkacak.”

Tekstil ve hazır giyime masrafsız 
tasarım koruması

Endüstriyel tasarım sistemi için de söz 
konusu düzenlemeden önce aranmayan 
yenilik kriterinin, yeni kanunla aranmaya 
başlanacağını belirten Borça şöyle devam 
etti:“Böylece anonim olmuş ve dünya 
üzerinde halihazırda kullanılmaya 
devam eden tasarımların tescil edilmesi 
imkanı ortadan kalkacak. Modası çabuk 
geçen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim 
ve ambalaj gibi sektörlerde üç yılla sınırlı 
masrafsız, doğrudan tescilsiz tasarım 
koruması getirilecek. Coğrafi İşaret 
ve geleneksel ürün adları için amblem 
kullanımı getirilecek. Coğrafi İşaretlerde 
kullanılan amblemin tüketiciyi yanıltıcı 
kullanılması engellenecek, coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adlarının piyasada 
daha sık denetlenmesi sağlanacak.”

Avukat Eşref Borça, ayrıca iş dünyasının 
sınaî haklara olan güvenini artıracak bu 
yeni kanunun Türk ekonomisinin önünü 
açarak dünya pazarlarında rekabet gücü 
getireceğini ve en önemlisi Türkiye’nin 
2023 yılında hede�ediği 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek 
için önemli bir adım olduğunu sözlerine 
ekledi.   (Kaynak: Dünya Gazetesi)

Marka tescil süresi kısalıyor
Aralık ayının sonunda TBMM’de kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai mülkiyet hakları modern bir kanuna kavuştu. Yeni kanunla 
marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle de teknolojik, ekonomik 
ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

 Sınai Mülkiyet Kanunu, İnegöllü 
mobilyacı ve işadamları tarafından 
da memnuniyetle karşılandı. 
Sınaî Mülkiyet Kanunu’yla ilgili 
değerlendirme yapan İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin 
Anıl, kanunun mobilya sektörünün 
önde gelen merkezlerinden İnegöl’ü 
yakından ilgilendirdiğini söyledi. Sınaî 
Hakların korunmasının 1995 yılından 
bu yana kanun hükmünde kararnameler 
ile sağlanmaya çalışıldığını, ancak 
yasal boşluklar nedeniyle bu alanda 
sıkıntılar yaşandığını söyledi. 
Markaların korunmasında yasal 
eksiklik bulunmadığını ancak patent ve 
tasarım konusunda yasal boşlukların 
ve cezai düzenlemelerin eksikliğinin 
hissedildiğini kaydeden Anıl, “Sınaî 
Hakların korunmasındaki yasal eksiklik, 
özellikle mobilya sektöründe taklitçiliği 
önleyememekteydi. Bu durum teknik 

gelişimin de önünde önemli bir engel 
olarak duruyordu” diye konuştu. Başkan 
Anıl, “Yasal koruma sağlanamaması, 
mucit ve tasarımcıların motivasyonunu 
olumsuz etkiliyordu” diyerek, “Geç 
de olsa bu alandaki yasal boşluğun 
giderilmesi, mobilyacı sanayici ve 
işadamlarımıza rahat bir nefes aldırdı. 
Sınaî hakların korunması konusundaki 
düzenlemelerin bu alanda bilinçlenmeyi 
de beraberinde getireceğini ve 
ülkemizin kalkınmasına olumlu katkıda 
bulunacağına inanıyoruz” şeklinde 
konuştu. Kanun, ürün taklitçiliğine 
cezai müeyyideler getiriyor. Buna göre 
taklit ürün üretenlere 1-3 yıl arasında 
hapis cezası verilmesi, yakalanan taklit 
ürünlere el konulması, patent, marka, 
tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 
milyon TL’ye kadar para cezası verilmesi 
öngörülüyor.

Taklitçilere öngörülen cezalar 
mobilya üreticilerini sevindirdi

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun hızlı 
marka tescilini’ mümkün kılacağını 

belirten Defans  Patent kurucusu 
Eşref Borça, “Ellerindeki malları 

tescil süresinin uzun olması 
sebebiyle piyasaya sunamayan, 

beklemek zorunda kalan ve zarar 
eden pek çok şirket rahatlayacak. 

Öncelikle tekstil, hızlı tüketim 
ve gıda sektöründeki şirketlerin 
beklediği bu uygulama ile daha 

hızlı  hareket etme imkanı 
yakalanacak”dedi.

KOSGEB, Türk Lirasının hak ettiği değeri alması için 
yeni uygulamalar başlattı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bundan 
sonra KOSGEB Destek Programları 
Yönetmeliği ve KOSGEB KOBİ 
Kredi Faiz Destekleri Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılacak başvurularda; 
yurtiçi tedarikçilerden alınan/alınacak 
mal ve hizmetler için sunulan başvuru 
ve eki (katılım formu, sözleşme, kira 
kontratı, proforma fatura vb.) belgelerde 
yalnızca Türk Lirası kullanılanların 
değerlendirmeye alınacağını açıkladı.
“Destek başvurularındaki bütün 
evraklarda Türk Lirasının dışındaki 
para birimi olan başvurular geçersiz 
sayılacak.”
KOSGEB Başkanı, bundan sonra 
KOSGEB Destek Programlarında Milli 
Para Esaslı Uygulamaların geçerli 

olacağını belirterek, KOSGEB’den destek 
talebinde bulunan bütün KOBİ’lerin 
destek öncesi yapacakları başvurularda, 
sözleşmelerde ve proforma faturalarda 
Türk Lirasının dışında gelen evrakların 
kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Destek başvuru aşamalarını örneklerle 
anlatan Başkan Recep Biçer; Özellikle 
fuar başvuruları sırasında gelen fuar 
döviz üzerinden yapılan sözleşmeler, 
Projeye dayalı destek programlarına 
müracaat sırasında gelen döviz cinsinden 
proforma faturalar gibi başvuru 
evraklarının başvuru aşamasında kabul 
edilmeyeceğini açıkladı.
Başkan Recep Biçer, Ekonomik 
refahın, toplumun tüm katmanlarına 
yansıtılmasında KOBİ’lerin önemli 
işlevler üstlendiğini belirterek, ülkenin 
bağımsızlık ve egemenlik nişanesi olan 
Türk Lirası’nın hak ettiği değeri alması ve 
Türkiye’nin güçlü ekonomisiyle küresel 
ekonomik düzende söz sahibi olmasını 
desteklediklerini söyledi.
Recep Biçer, KOBİ’lerin ekonomik 
işlevlerini yerine getirmesi ve 
uluslararası düzeyde rekabet edebilme 
kabiliyetlerinin artırmasının ancak güçlü 
ülke ekonomisi ve güçlü ülke parası ile 
mümkün olacağını söyledi.

KOSGEB’de, Liradan Başka 
Para Birimi Geçmeyecek

Desteğini esirgemeyen Çorlu OSGB’yi 
tanımak ve sizlere tanıtmak adına Çorlu 
OSGB kurucusu Genel Müdür Dr. Necdet 
Tunalı, Genel Müdür Yardımcıları Begüm 
Adıgüzel ve Haluk Adıgüzel ile keyi�i bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Çorlu OSGB kurucusu Dr. Necdet 
Tunalı; 30 yılı aşkın bir süredir iş sağlığı 
konularındaki deneyimlerini Çorlu OSGB 
çatısı altında iş güvenliği ile birleştirerek 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, ‘’doğru 
danışmanlık ve doğru çözümler’’ sunmanın, 
iş güvenliği kültüründe ne kadar önemli 
olduğunu 2012 yılından bu yana yüzlerce 
işletmeden gelen pozitif geri dönüşlerle 
ispatlandığını söylerken, tabi ki bu başarının 
deneyim ve ekip çalışmasıyla mümkün 
olduğunun altını çiziyor.

İş Güvenliği ile ilgili Genel 
Müdür Yardımcısı Begüm 
Adıgüzel; Çorlu OSGB ekibi 
olarak doğru danışmanlık yaparak 
doğru çözümler üretiyoruz, 
hizmet verdiğimiz işletmeleri 
sahiplenerek işverenlerimizin 
ve çalışanlarının iş güvenliği 
kültürünün birer parçası 
olduklarını hissettiriyoruz. Uygun 
eğitim ve teknik destek vermenin 
ancak profesyonellik ve titizlikle 
mümkün olabileceğini vurgulayan 

Begüm hanım, Kurulduğu günden bu yana 
danışmanlık yaptıkları tüm işletmelerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturarak 
%100 müşteri memnuniyeti sağladıklarını 
ve Çorlu OSGB’nin başarısı adına teknik 
yatırımlarının devam edeceğini belirtiyor.

Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Haluk Adıgüzel, ekibinin müşteri 
ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözüm 
odaklı yaklaşım sunmaları sonucunda, Çorlu 
OSGB’nin tüm Trakya ve İstanbul bölgesinde 
ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş en büyük 
OSGB’ler arasında yer aldığını, İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanında ilkeli, çözüm odaklı ve 
istikrarlı büyümelerinin devam edeceğini 
vurgulayan Haluk bey, İşverenlerimizin de bu 
konuda deneyim kazandığını ve daha seçici 
davrandıklarını sözlerine ekledi.

Çorlu TSO, İş Sağlığı Güvenliği ve 
Sosyal Eğitim Projeleriyle, Üyelerine 

Destek Olmaya Devam Ediyor
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1. MESLEK GRUBU
HAVASAN KOMPRESÖR MAKİNA İNŞ. 
HAYV. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: 
ÖNERLER MAH. İSTANBUL CAD. NO:23-25 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 6531 311
2. MESLEK GRUBU
DAL MAKİNA VE TASARIM A.Ş. ÇORLU 
ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:33 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 639 8500
ŞULE YILDIRIM YILDIRIM MAKİNA: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 08A BLOK/18 POSTA KODU: 
59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
3. MESLEK GRUBU
UĞUR HIZLI KENDİM SEÇTİM DİGİTAL 
BASKI: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ 9/B15 
POSTAKODU:59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TT ENDÜSTRİYEL AMBALAJ MAKİNE 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
VELİMEŞE OSB MAH. 227. SK. 3/1 ERGENE/
TEKİRDAĞ  TEL: 0212 347 2768
5. MESLEK GRUBU
REFORM KAUÇUK PLASTİK İNŞ. OTO. 
ULAŞTIRMA GIDA ÜRETİM SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.: MARMARACIK MAH. 1.SAN. 
CAD. NO:17/1 ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 725 2480
DYSTAR KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ULAŞ MAH. ASFALTBOYU KÜMEEVLER 
NO:15 ERGENE 2 OSB ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0216 544 1500
WIND GROUP YALITIM MALZEMELERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE 
MAH. DUMLUPINAR CAD. HACI BEKİR 
KILIÇOĞLU İŞ MERKEZİ NO:4/K:5 D:25 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 5300
MEHTAP ŞENGÜR ASYA ELEKTRONİK: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 2M1/2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 1987
NEVZAT DURSUN SİMGE AHŞAP:               
KE-MALETTİN MAH. ATİLLA CAD. NO: 
37/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
MGS PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 
NO LU ÇORLU ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ OSB 
MAH. 7.CAD. NO:8/1 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 618 0353
TRAKYA SÖVE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: 
HIDIRAĞA MAH. İSTASYON CAD. 24 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 2988
6. MESLEK GRUBU
YILMAZ ALABAŞ HÜSEYİNOĞULLARI 
İNŞAAT: SİLAHTARAĞA MAH. PINAR SK. 
NO:22 ÇORLU/TEKİRDAĞ
HAVVA GÜNDÜZ İŞİMİZ MÜTEA.VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: KAZIMİYE 
MAH. AŞIK VEYSEL SK. 25/2 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 6951
MAHİR ATAR CANÖZ İNŞ. GERİDÖ-
NÜŞÜM TAAH. YAPI MALZEMELERİ: 
NUSRATİYE MAH. POYRAZ CAD. 28/B 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 4696
ERHAN YUCA ÖZ YUCA İNŞ.: HAVUZLAR 
MAH. SEDİR SK. NO:3/4 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FERDİ OĞUR OĞUR İNŞ. MÜTEAHHİT.: 
NUSRATİYE MAH. YAPINCAK SK. NO:10/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
ŞENAY YURDAKUL YURDAKUL HAFRİ-
YAT: SAĞLIK MAH. GÜLEÇ SK. 3/1 
ERGENE/TEKİRDAĞ
TURAN KILIÇ BORAN HAFRİYAT: 
YEŞİLTEPE MAH. MEHMET AKİF ERSOY 
CAD. DÜZLÜK SK. 17 ERGENE/TEKİRDAĞ
MUSTAFA TÜRK İNŞ. YAPI MÜTEAHHİT.: 
ÖNERLER MAH. ADA CAD. NO:66 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 1970
ONUR KOCAMANLAR KOCAMANLAR 
İNŞAAT: ÇOBANÇEŞME MAH. ULUSOY 
CAD. 25/34 ÇORLU/TEKİRDAĞ
YUNUS TEZSEZER TEZMERT YAPI: 
CEMALİYE MAH. BALIK PAZARI 
CAD. ERSÖZLER PASAJI 30/233 ÇORLU 
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 7878
EMRE CAN KURT ECK İNŞAAT: REŞADİYE 
MAH. MEHMET AĞA SK. LOKMACI APT. 

23/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 4296
MUHARREM BARUT BRT ELEKTRİK: 
KEMALETTİN MAH. PAZARCIK SK. 13/A 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
AHMET KABAKUŞ İNŞ.: DEREAĞZI MAH. 
8042 SK. NO:12  M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
GÖKYÜZÜ MİMARLIK MÜHENDİS. İNŞ. 
EMLAK NALBURİYE SAN. VE  TİC. LTD. 
ŞTİ.: MARMARACIK MAH. CUMHURİYET 
BULVARI 41 A ERGENE/ TEKİRDAĞ
7. MESLEK GRUBU
CÜNEYT ATICI DOĞU OTOMOTİV: 
ÖNERLER MAH.İSTANBUL CAD. NO:37/
D2A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 685 5020
8. MESLEK GRUBU
ALİ BAŞTAK BAŞTAK ET VE SÜT ÜRÜN. 
WAFFLE MAFFLE ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. 
SALİH OMURTAK CAD. 15/102 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 6510033
NAZİFE SEVER CAN MEŞRUBAT VE 
PAZ.: SAĞLIK MAH. SELİMİYE CAD. 48/A 
ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 7993
PEMBEGÜL AKSOY KERİMOĞLU MANAV 
VE ŞARKÜTERİ: ŞEYHSİNAN MAH. ÖZ-
GÜRLER CAD. B BLOK İŞYERİ NO:32/BA 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
NASYONEL ENDÜSTRİYEL MUTFAK 
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 
VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU 
ŞUBESİ: CEMALİYE MAH. FATİH CAD. 
TONGUÇLAR İŞ HANI APT. NO:1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 7272
TURKUAZ TARIMSAL PAZARLAMA İÇ 
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: ESENTEPE MAH. 
ÖĞRETİM SK. KERVANCI REZİDANS 1/45 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0288 5122 866
KOCAMANLAR OTOMOTİV VE TURİZM 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
KAZIMİYE MAH. ACIBADEM SK. NO:21/3-
2 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 503 9192
SUAT ENGİN: MARMARACIK MAH. 
BAĞLIK CAD. A1 BLOK 2/22 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 483 3517
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BÜLENT 
ECEVİT ÇORLU ŞUBESİ: MUHİTTİN 
MAH. BÜLENT ECEVİT BULVARI 104/A-B 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 681 8450
GÜLSA TOPTAN GIDA İNŞAAT SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: CUMHURİYET MAH. 31. 
CAD. 3/2 PK:59930 ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 654 5309
RÜSTEM AKKOYUN ÖZİKİZ KASAP VE 
TAVUK ÜRÜNLERİ: MUHİTTİN MAH. 
ÇETİN EMEÇ BULVARI 38/A ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 9949
ŞENOL SAVAŞ TRAKYA ŞARKÜTERİ: 
ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 
TOKİ SİT. E APT.NO:18 E/1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
9. MESLEK GRUBU
GÖKHAN OĞAN MG GİYİM:ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL CAD. 42/A POSTAKODU: 
59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 6376
MİR BRODE İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. 
ŞTİ.: ULAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MAH. D 100 CAD. NO:125/1 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 415 5500
ENDER YILDIZ NİL TEKSTİL: ALİPAŞA 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. ORİON9/124 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 5712
10. MESLEK GRUBU
ÖMER ÖRCÜN ORC KİMYA: RUMELİ 
MAH. KENTERLER CAD. 16/20 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 3955
ERSEN BİÇİCİ İPEK ISI: BAHÇELİEVLER 
MAH. ATATÜRK BLV. 14/A POSTAKODU: 59740  
M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ TEL:0282 613 1064
YILDIZ MÜH. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
MUHİTTİN MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI 
35 ÇORLU/ TEKİRDAĞ TEL: 0212 429 0330
ABZ YAPI MALZEMELERİ İNŞ. MÜTEAH. 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.: RUMELİ MAH. 
KENTERLER CAD. NO:2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 597 3236
DOZAK ENDÜSTRİYEL SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.: HIDIRAĞA MAH. HACI HAMAM SK. 

NO:5/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0216 354 1121
RAMAZAN ŞAHİN SURA KİMYA: 
MUHİTTİN MAH. MEHTAP SK. 3/1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 0250
AZİM TRAKYA TARIM ALETLERİ SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: HATİP MAH. ALİ OSMAN 
ÇELEBİ BLV. NO:44-46 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 1971
BARIŞ BİLECEN YILDIZLAR İNŞAAT: 
HIDIRAĞA MAH. AZİZ AĞA SK. NO:17/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SINIRLI SORUMLU ÜNLÜBAŞLAR 
HİZMET VE TÜKETİM KOOP.: CEMALİYE 
MAH. ÇAKIL SK. 32/B POSTAKODU:59860 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 6459
NET ENDÜSTRİ MAKİNALARI BAKIM 
REVİZYON TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 2 M 162 ÇORLU/TEKİRDAĞ
11. MESLEK GRUBU
BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SAN. 
VE TİC. A.Ş. ORİON KARTAL YUVASI 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. NO:9/ MAĞAZA NO:108 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 310 1000
İLHAN SÖYÜNCÜ İLHAN İLETİŞİM: 
KEMALETTİN MAH. MEGALİT İŞ MERK. 
NO:49 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
YASİN BALVAN BESTE BİLGİSAYAR 
SİSTEMLERİ: VELİMEŞE MAH. SARAY 
CAD. 16 A POSTAKODU:59930 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 9558
ŞEHMUS TARDU MİSA YAPI İNŞ. VE 
PVC ALÜMİNYUM  CAM BALKON SİST.: 
REŞADİYE MAH. ŞİNASİ KURŞUN CAD. 
14. SK. 20/22/B POSTAKODU:59850 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
ATABERK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.: ÇOBANÇEŞME MAH. 
MUSTAFA KEMAL 6.SK. ASKENT YAPI 
KOOP/G-1 BLOK4/5 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 653 1759
UZMANLAR DAYANIKLI TÜKETİM 
MALLARI PAZ. GIDA TEKSTİL SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: YEŞİLTEPE MAH. IŞIK CAD. 
NO:43/A ERGENE/ TEKİRDAĞ
NACİYE ASLAN: REŞADİYE MAH. KUMYOL 
CAD. 31/A PK:59860 ÇORLU/ TEKİRDAĞ
ELİF PEHLİVAN İZİM REKLAM VE 
PAZARLAMA: REŞADİYE MAH. MUSTAFA 
KEMAL CAD. 7-1/2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 652 7619
YALIN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM 
VE DANIŞMANLIK HİZM. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.: KAZİMİYE MAH. AŞIK VEYSEL 
SK. ESENBOĞA İŞ MERKEZİ 33/6 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 0087
12. MESLEK GRUBU
UMUT KAHRAMAN TURİZM SEYAHAT 
TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL MEVKİİ BELEDİYE OTOGARI   
201/1-1 ÇORLU/ TEKİRDAĞ  TEL: 0282 685 4404
TUFAN NAKLİYAT KARGO TURİZM 
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
VELİMEŞE MAH. İSTASYON CAD. OPET 
BENZİN İSTASYONU KARŞISI ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 294 5407
13. MESLEK GRUBU
G360 ÖZEL GÜVENLİK HİZ. A.Ş.: KAZIMİYE 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. NO:130/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 645 0505
MAVİ EGE SOSYAL VE TEMİZLİK 
HİZ. ENDÜSTRİYEL MAD. PLASTİK 
VE  MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
MUHİTTİN MAH. FİKİR SK. İNAN PLAZA 
27/9 ÇORLU/TEKİRDAĞ
DAĞ SOSYAL HİZMETLER SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: CEMALİYE MAH. SALİH 
OMURTAK CAD. NO:236 İÇ KAPI NO:442 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 262 6470
AREL TEST MÜH. VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.: 
RUMELİ MAH. CEVHER SK. B BLOK/3/15 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
DİRİLİŞ İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KEMALETTİN 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. VOLKAN 

SİTESİ NO:182-1/9 ÇORLU/TEKİRDAĞ  
TEL: 0282 652 8999
BİRKAN SİGORTA ARACILIĞI HİZM. 
LTD. ŞTİ. ÇORLU 1 ŞUBESİ: ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL CAD. NO:78-80/B ÇORLU/ 
TEKİRDAĞ TEL: 0850 515 0850
TUNAY PALA PALA İNSAN KAYNAKLARI: 
ÖNERLER MAH. İSTANBUL CAD. 37/2AA 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 684 2700
TAM FAKTORİNG A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ: 
KAZİMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. 
ÖĞÜCÜ RESİDENCE KAT2/23 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
14. MESLEK GRUBU
YBS ÖZEL ÖĞRETİM VE ETÜT HİZM. 
LTD. ŞTİ.: MUHİTTİN MAH. BAHRİYE 
ÜÇOK BLV. NO:7/6 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 999 1480
RECEP TEKİN TEKDAL EMLAK VE 
GAYRİMENKUL DANIŞM.: MARMARACIK 
MAH. CUMHURİYET BLV. 19/B ERGENE/
TEKİRDAĞ
MERAL GÜLEÇ ÇORLU YAŞAM PAYLAŞIM 
ANAOKULU: KAZIMİYE MAH. BARBAROS 
CAD. NO:8 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 651 7357
ROTEKS PET AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.: AVRUPA SERBEST BÖLGESİ ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 564 5184
ASLI DOĞRAMACIOĞLU BÜYÜKKARA 
ESKIDJI GAYRİMENKUL: OMURTAK CAD. 
AKINCI APT. NO:5 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 0046
ATA 1 İNŞAAT TURİZM OTOM. GIDA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. PİRİ 
REİS CAD. ÖVÜCÜ RESİDANCE 14-16/34 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 7009
UĞUR HIZLI KENDİM SEÇTİM DİGİTAL 
BASKI OSMANLI SABUNLARI ŞUBESİ: 
ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK CAD. 
ORİON AVM 9/B16  ÇORLU/TEKİRDAĞ
DEKAY ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TARIM 
DANIŞMANLIK VE YAPI SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. 144/5 PK:59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ
15. MESLEK GRUBU
59YEMEK DAVET ORG. GIDA PAZ. İNŞ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. 
FESLEĞEN SK. ERGÖR APT. 2/17 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 873 2444
MELEK KAYA MELEK KAYA GÜZELLİK 
SALONU: ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU 
CAD. A BLOK 10/6  ÇORLU/TEKİRDAĞ
ERHAN YILDIZ TATLISES ÇİĞKÖFTE: 
KAZİMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. 
KILIÇOĞLU DANIŞ TOWERS 6-18/B4 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 4478
DOĞUKAN DAĞ ALATURKA OCAKBAŞI 
RESTAURANT: ZAFER MAH. ŞEHİT YZB.
YÜCEL KENTER CAD. YÖNETİM 2AF/1A 
ÇORLU/ TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 5279
TAB GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ÇORLU  ŞTİ. 
ÇORLU ORION AVM USTA DÖNERCİ 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON AVM NO:9 3 KAT MAĞAZA 
NUMARASI:114 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 310 6600
ALTINKILIÇLAR KAHVE KAKAO ÜRÜN. 
TİC. VE SAN. A.Ş. ÇORLU ORİON AVM 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON AVM NO:9 MAĞAZA NO:Z-9/A, 
01 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 244 0700
DİRİLİŞ REKLAM PETROL İNŞ. YAPI 
TAAHHÜT LOJİSTİK SAĞLIK KAFE 
GIDA KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ALİPAŞA MH. CUMHURİYET BULVARI 
NO:14/B ÇORLU/TEKİRDAĞ
SERCAN AZSÖZ SİLVERSİDE OTEL: 
SEYMEN MAH. İSTANBUL CAD. 118/2 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 684 2700
SERHAD KOCAMANLAR LUNCHBOX 
RESTAURANT: KAZIMİYE MAH. YAKUT SK. 
31-33/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 5866
AL GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ANATOLYA GARDEN ŞUBESİ: 254 ADA 9 
PARSEL ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 673 3546
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BİLİMİ OYUN VE SANATLA 
BULUŞTURANA DESTEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu TÜBİTAK, bilime olan ilginin artırılması 
için teknolojinin ve sanatın sunduğu yenilikçi 
uygulamalardan yararlanacak. 

Kurum, bu amaçla, Bilim ve Toplum Yenilikçi 
Eğitim Uygulamaları Çağrı Programı açtı.

Çağrı programıyla öğrencilerde ve toplumda 
bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum 
geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere kendi 
branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine 
özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve 
tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması 
amaçlanıyor.

"Yenilikçi" öğretim yöntemleri, ulusal veya 
uluslararası bazlı güncel ve yeni yaklaşım, strateji, 
yöntem ve teknikleri kapsıyor. 

Akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabileceği 
programda, projelerin başvuru süresi 12 ay olacak.

Programla, öğretmen ve akademisyenlerle 
yürütülecek etkinlikler yoluyla yenilikçi 
öğretim yöntemlerine dayalı yeni öğrenme 
ortamları tasarlanması; özgün yöntem, teknik ve 
materyallerin etkili kullanımının yaygınlaştırılması 
hede�eniyor.

"Ne işime yarayacak?" sorusu yanıt bulacak
Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 

matematik uygulamalarının anlaşılmasının 
sağlanması, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması 

için yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi 
beklenen programla, ayrıca bilimin günlük hayatla 
ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde karşılaşılan 
"Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?" gibi 
sorulara anlamlı cevapların verilebilmesine olanak 
yaratılması amaçlanıyor.

Proje önerileri, doğa bilimleri (ekoloji ve çevre, 
havacılık, astronomi ve uzay bilimleri, fizik, kimya, 
jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, 
biyoloji, genetik ve benzeri), mühendislik ve 
teknoloji alanları, matematik ve bilgisayar bilimleri, 
tıbbi bilimler, tarımsal bilimler (ziraat, ormancılık, 
bahçecilik, veterinerlik ve benzeri), sosyal bilimler 
(psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, spor bilimleri, 
antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal 
planlama, yönetim, hukuk, dil bilimi, sosyoloji ve 
benzeri), beşeri bilimler (tarih, arkeoloji, felsefe, 
sanat tarihi, müzik, değerler eğitimi ve benzeri) gibi 
alanlardan bir veya birkaçını kapsayabilecek.

Sunulacak projeler, mobil, e-öğrenme, deneysel, 
hesaplamalı bilim, oyun tabanlı, artırılmış gerçeklik, 
gözlem, atölye, saha, grup çalışmaları, müzik, 
resim, dans, tiyatro, drama gibi yenilikçi yöntem ve 
uygulamalardan bir ya da birkaçını içerebilecek.

Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak belirlenecek. Projelere sağlanacak 
desteğin üst limiti 120 bin lira olacak.

kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/

'CEP'ten İnternet 
Kullanımı 
Katlandı

Mobil internet kullanımı, yılın üçüncü 
çeyreği itibarıyla, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 100 artışla 313 
bin 447 terabayta ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, mobil 
internet kullanıcı sayısı yılın üçüncü çeyreği 
itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
30,5 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 
milyon 538 bin 898 olan mobil bilgisayar ve 
cepten internet kullanıcı sayısı, bu yılın aynı 
döneminde 48 milyon 978 bin 66'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı, 4,5G 
hizmetinin hayata geçmesi nedeniyle 23 milyon 
549 bin 215'e düşerken, 4,5G abone sayısı ise 
45 milyon 736 bin 402'ye ulaştı. Sadece 4,5G 
hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan 
mobil genişbant abone sayısı ise 29 milyon 301 
bin 277 olarak belirlendi.

Mobil bilgisayar ve cepten internet kullanım 
miktarı da aynı dönemde ikiye katlandı. Buna 
göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 156 bin 
669 terabayt olan mobil internet kullanım 
miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 
terabayta çıktı. 4,5G kullanıcılarının toplam 
mobil   internet kullanım miktarı ise 267 bin  
742 terabayt oldu.

Türkiye'de eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 
yüzde 94,6 penetrasyon oranına karşılık gelen 
toplam 74 milyon 457 bin 474 mobil abone 
bulunuyor.

kaynak: aa.com.tr

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gelecek yıl 
düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları için 
hazırlıklar sürüyor.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda, 
oyunlara katılacak ülkelerin temsilcileri bir araya geldi.

Hazırlıklar konusunda düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Azerbaycan Gençlik ve Spor 
Bakanı Azad Rehimov, oyunlara katılan sporcuların 
Bakü'den memnun ayrılması için ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtti.Rehimov, 57 üyesi bulunan İslami 
Dayanışma Spor Federasyonundan (ISSF) 50 ülkenin 
toplantıya katıldığını ifade ederek, "Böylece, oyunlara 
en az 50 ülkeden sporcuların katılması kesinleşti. Diğer 
ülkelerden de sporcuların geleceğini ümit ediyoruz." 
dedi.ISSF Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar 
ise organizasyonun yapılacağı tesisleri incelediklerini 
ve altyapı çalışmalarını çok beğendiklerini söyledi.
İlk kez bu kadar çok ülkeden sporcuların oyunlara 
katılacağını vurgulayan Faysal, "İslam ülkelerinin 
nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu Bakü'de tüm 
dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, 
boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, 
karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, 
halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi 
spor branşlarında yarışmalar yapılacak.ISSF'nin 
2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel 
kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün 
ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın 
Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami 
Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı 
da Azerbaycan'a devredilmişti. www.haberler.com
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1. MESLEK GRUBU
HAVASAN KOMPRESÖR MAKİNA İNŞ. 
HAYV. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: 
ÖNERLER MAH. İSTANBUL CAD. NO:23-25 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 6531 311
2. MESLEK GRUBU
DAL MAKİNA VE TASARIM A.Ş. ÇORLU 
ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:33 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 639 8500
ŞULE YILDIRIM YILDIRIM MAKİNA: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 08A BLOK/18 POSTA KODU: 
59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
3. MESLEK GRUBU
UĞUR HIZLI KENDİM SEÇTİM DİGİTAL 
BASKI: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ 9/B15 
POSTAKODU:59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TT ENDÜSTRİYEL AMBALAJ MAKİNE 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
VELİMEŞE OSB MAH. 227. SK. 3/1 ERGENE/
TEKİRDAĞ  TEL: 0212 347 2768
5. MESLEK GRUBU
REFORM KAUÇUK PLASTİK İNŞ. OTO. 
ULAŞTIRMA GIDA ÜRETİM SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.: MARMARACIK MAH. 1.SAN. 
CAD. NO:17/1 ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 725 2480
DYSTAR KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ULAŞ MAH. ASFALTBOYU KÜMEEVLER 
NO:15 ERGENE 2 OSB ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0216 544 1500
WIND GROUP YALITIM MALZEMELERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE 
MAH. DUMLUPINAR CAD. HACI BEKİR 
KILIÇOĞLU İŞ MERKEZİ NO:4/K:5 D:25 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 5300
MEHTAP ŞENGÜR ASYA ELEKTRONİK: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 2M1/2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 1987
NEVZAT DURSUN SİMGE AHŞAP:               
KE-MALETTİN MAH. ATİLLA CAD. NO: 
37/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
MGS PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 
NO LU ÇORLU ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ OSB 
MAH. 7.CAD. NO:8/1 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 618 0353
TRAKYA SÖVE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: 
HIDIRAĞA MAH. İSTASYON CAD. 24 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 2988
6. MESLEK GRUBU
YILMAZ ALABAŞ HÜSEYİNOĞULLARI 
İNŞAAT: SİLAHTARAĞA MAH. PINAR SK. 
NO:22 ÇORLU/TEKİRDAĞ
HAVVA GÜNDÜZ İŞİMİZ MÜTEA.VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: KAZIMİYE 
MAH. AŞIK VEYSEL SK. 25/2 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 6951
MAHİR ATAR CANÖZ İNŞ. GERİDÖ-
NÜŞÜM TAAH. YAPI MALZEMELERİ: 
NUSRATİYE MAH. POYRAZ CAD. 28/B 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 4696
ERHAN YUCA ÖZ YUCA İNŞ.: HAVUZLAR 
MAH. SEDİR SK. NO:3/4 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FERDİ OĞUR OĞUR İNŞ. MÜTEAHHİT.: 
NUSRATİYE MAH. YAPINCAK SK. NO:10/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
ŞENAY YURDAKUL YURDAKUL HAFRİ-
YAT: SAĞLIK MAH. GÜLEÇ SK. 3/1 
ERGENE/TEKİRDAĞ
TURAN KILIÇ BORAN HAFRİYAT: 
YEŞİLTEPE MAH. MEHMET AKİF ERSOY 
CAD. DÜZLÜK SK. 17 ERGENE/TEKİRDAĞ
MUSTAFA TÜRK İNŞ. YAPI MÜTEAHHİT.: 
ÖNERLER MAH. ADA CAD. NO:66 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 1970
ONUR KOCAMANLAR KOCAMANLAR 
İNŞAAT: ÇOBANÇEŞME MAH. ULUSOY 
CAD. 25/34 ÇORLU/TEKİRDAĞ
YUNUS TEZSEZER TEZMERT YAPI: 
CEMALİYE MAH. BALIK PAZARI 
CAD. ERSÖZLER PASAJI 30/233 ÇORLU 
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 7878
EMRE CAN KURT ECK İNŞAAT: REŞADİYE 
MAH. MEHMET AĞA SK. LOKMACI APT. 

23/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 4296
MUHARREM BARUT BRT ELEKTRİK: 
KEMALETTİN MAH. PAZARCIK SK. 13/A 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
AHMET KABAKUŞ İNŞ.: DEREAĞZI MAH. 
8042 SK. NO:12  M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
GÖKYÜZÜ MİMARLIK MÜHENDİS. İNŞ. 
EMLAK NALBURİYE SAN. VE  TİC. LTD. 
ŞTİ.: MARMARACIK MAH. CUMHURİYET 
BULVARI 41 A ERGENE/ TEKİRDAĞ
7. MESLEK GRUBU
CÜNEYT ATICI DOĞU OTOMOTİV: 
ÖNERLER MAH.İSTANBUL CAD. NO:37/
D2A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 685 5020
8. MESLEK GRUBU
ALİ BAŞTAK BAŞTAK ET VE SÜT ÜRÜN. 
WAFFLE MAFFLE ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. 
SALİH OMURTAK CAD. 15/102 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 6510033
NAZİFE SEVER CAN MEŞRUBAT VE 
PAZ.: SAĞLIK MAH. SELİMİYE CAD. 48/A 
ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 7993
PEMBEGÜL AKSOY KERİMOĞLU MANAV 
VE ŞARKÜTERİ: ŞEYHSİNAN MAH. ÖZ-
GÜRLER CAD. B BLOK İŞYERİ NO:32/BA 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
NASYONEL ENDÜSTRİYEL MUTFAK 
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 
VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU 
ŞUBESİ: CEMALİYE MAH. FATİH CAD. 
TONGUÇLAR İŞ HANI APT. NO:1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 7272
TURKUAZ TARIMSAL PAZARLAMA İÇ 
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: ESENTEPE MAH. 
ÖĞRETİM SK. KERVANCI REZİDANS 1/45 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0288 5122 866
KOCAMANLAR OTOMOTİV VE TURİZM 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
KAZIMİYE MAH. ACIBADEM SK. NO:21/3-
2 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 503 9192
SUAT ENGİN: MARMARACIK MAH. 
BAĞLIK CAD. A1 BLOK 2/22 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 483 3517
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BÜLENT 
ECEVİT ÇORLU ŞUBESİ: MUHİTTİN 
MAH. BÜLENT ECEVİT BULVARI 104/A-B 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 681 8450
GÜLSA TOPTAN GIDA İNŞAAT SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: CUMHURİYET MAH. 31. 
CAD. 3/2 PK:59930 ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 654 5309
RÜSTEM AKKOYUN ÖZİKİZ KASAP VE 
TAVUK ÜRÜNLERİ: MUHİTTİN MAH. 
ÇETİN EMEÇ BULVARI 38/A ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 9949
ŞENOL SAVAŞ TRAKYA ŞARKÜTERİ: 
ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 
TOKİ SİT. E APT.NO:18 E/1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
9. MESLEK GRUBU
GÖKHAN OĞAN MG GİYİM:ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL CAD. 42/A POSTAKODU: 
59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 6376
MİR BRODE İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. 
ŞTİ.: ULAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MAH. D 100 CAD. NO:125/1 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 415 5500
ENDER YILDIZ NİL TEKSTİL: ALİPAŞA 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. ORİON9/124 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 5712
10. MESLEK GRUBU
ÖMER ÖRCÜN ORC KİMYA: RUMELİ 
MAH. KENTERLER CAD. 16/20 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 3955
ERSEN BİÇİCİ İPEK ISI: BAHÇELİEVLER 
MAH. ATATÜRK BLV. 14/A POSTAKODU: 59740  
M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ TEL:0282 613 1064
YILDIZ MÜH. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
MUHİTTİN MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI 
35 ÇORLU/ TEKİRDAĞ TEL: 0212 429 0330
ABZ YAPI MALZEMELERİ İNŞ. MÜTEAH. 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.: RUMELİ MAH. 
KENTERLER CAD. NO:2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 597 3236
DOZAK ENDÜSTRİYEL SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.: HIDIRAĞA MAH. HACI HAMAM SK. 

NO:5/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0216 354 1121
RAMAZAN ŞAHİN SURA KİMYA: 
MUHİTTİN MAH. MEHTAP SK. 3/1 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 0250
AZİM TRAKYA TARIM ALETLERİ SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: HATİP MAH. ALİ OSMAN 
ÇELEBİ BLV. NO:44-46 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 1971
BARIŞ BİLECEN YILDIZLAR İNŞAAT: 
HIDIRAĞA MAH. AZİZ AĞA SK. NO:17/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SINIRLI SORUMLU ÜNLÜBAŞLAR 
HİZMET VE TÜKETİM KOOP.: CEMALİYE 
MAH. ÇAKIL SK. 32/B POSTAKODU:59860 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 6459
NET ENDÜSTRİ MAKİNALARI BAKIM 
REVİZYON TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.: 
ZAFER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CAD. 2 M 162 ÇORLU/TEKİRDAĞ
11. MESLEK GRUBU
BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SAN. 
VE TİC. A.Ş. ORİON KARTAL YUVASI 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. NO:9/ MAĞAZA NO:108 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 310 1000
İLHAN SÖYÜNCÜ İLHAN İLETİŞİM: 
KEMALETTİN MAH. MEGALİT İŞ MERK. 
NO:49 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 7190
YASİN BALVAN BESTE BİLGİSAYAR 
SİSTEMLERİ: VELİMEŞE MAH. SARAY 
CAD. 16 A POSTAKODU:59930 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 9558
ŞEHMUS TARDU MİSA YAPI İNŞ. VE 
PVC ALÜMİNYUM  CAM BALKON SİST.: 
REŞADİYE MAH. ŞİNASİ KURŞUN CAD. 
14. SK. 20/22/B POSTAKODU:59850 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
ATABERK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.: ÇOBANÇEŞME MAH. 
MUSTAFA KEMAL 6.SK. ASKENT YAPI 
KOOP/G-1 BLOK4/5 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 653 1759
UZMANLAR DAYANIKLI TÜKETİM 
MALLARI PAZ. GIDA TEKSTİL SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: YEŞİLTEPE MAH. IŞIK CAD. 
NO:43/A ERGENE/ TEKİRDAĞ
NACİYE ASLAN: REŞADİYE MAH. KUMYOL 
CAD. 31/A PK:59860 ÇORLU/ TEKİRDAĞ
ELİF PEHLİVAN İZİM REKLAM VE 
PAZARLAMA: REŞADİYE MAH. MUSTAFA 
KEMAL CAD. 7-1/2 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 652 7619
YALIN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM 
VE DANIŞMANLIK HİZM. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.: KAZİMİYE MAH. AŞIK VEYSEL 
SK. ESENBOĞA İŞ MERKEZİ 33/6 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 0087
12. MESLEK GRUBU
UMUT KAHRAMAN TURİZM SEYAHAT 
TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL MEVKİİ BELEDİYE OTOGARI   
201/1-1 ÇORLU/ TEKİRDAĞ  TEL: 0282 685 4404
TUFAN NAKLİYAT KARGO TURİZM 
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: 
VELİMEŞE MAH. İSTASYON CAD. OPET 
BENZİN İSTASYONU KARŞISI ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 294 5407
13. MESLEK GRUBU
G360 ÖZEL GÜVENLİK HİZ. A.Ş.: KAZIMİYE 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. NO:130/1 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 645 0505
MAVİ EGE SOSYAL VE TEMİZLİK 
HİZ. ENDÜSTRİYEL MAD. PLASTİK 
VE  MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
MUHİTTİN MAH. FİKİR SK. İNAN PLAZA 
27/9 ÇORLU/TEKİRDAĞ
DAĞ SOSYAL HİZMETLER SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: CEMALİYE MAH. SALİH 
OMURTAK CAD. NO:236 İÇ KAPI NO:442 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 262 6470
AREL TEST MÜH. VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.: 
RUMELİ MAH. CEVHER SK. B BLOK/3/15 
ÇORLU/TEKİRDAĞ
DİRİLİŞ İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KEMALETTİN 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. VOLKAN 

SİTESİ NO:182-1/9 ÇORLU/TEKİRDAĞ  
TEL: 0282 652 8999
BİRKAN SİGORTA ARACILIĞI HİZM. 
LTD. ŞTİ. ÇORLU 1 ŞUBESİ: ŞEYHSİNAN 
MAH. KUMYOL CAD. NO:78-80/B ÇORLU/ 
TEKİRDAĞ TEL: 0850 515 0850
TUNAY PALA PALA İNSAN KAYNAKLARI: 
ÖNERLER MAH. İSTANBUL CAD. 37/2AA 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 684 2700
TAM FAKTORİNG A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ: 
KAZİMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. 
ÖĞÜCÜ RESİDENCE KAT2/23 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
14. MESLEK GRUBU
YBS ÖZEL ÖĞRETİM VE ETÜT HİZM. 
LTD. ŞTİ.: MUHİTTİN MAH. BAHRİYE 
ÜÇOK BLV. NO:7/6 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 999 1480
RECEP TEKİN TEKDAL EMLAK VE 
GAYRİMENKUL DANIŞM.: MARMARACIK 
MAH. CUMHURİYET BLV. 19/B ERGENE/
TEKİRDAĞ
MERAL GÜLEÇ ÇORLU YAŞAM PAYLAŞIM 
ANAOKULU: KAZIMİYE MAH. BARBAROS 
CAD. NO:8 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 651 7357
ROTEKS PET AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.: AVRUPA SERBEST BÖLGESİ ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 564 5184
ASLI DOĞRAMACIOĞLU BÜYÜKKARA 
ESKIDJI GAYRİMENKUL: OMURTAK CAD. 
AKINCI APT. NO:5 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 650 0046
ATA 1 İNŞAAT TURİZM OTOM. GIDA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. PİRİ 
REİS CAD. ÖVÜCÜ RESİDANCE 14-16/34 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 7009
UĞUR HIZLI KENDİM SEÇTİM DİGİTAL 
BASKI OSMANLI SABUNLARI ŞUBESİ: 
ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK CAD. 
ORİON AVM 9/B16  ÇORLU/TEKİRDAĞ
DEKAY ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TARIM 
DANIŞMANLIK VE YAPI SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. 144/5 PK:59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ
15. MESLEK GRUBU
59YEMEK DAVET ORG. GIDA PAZ. İNŞ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. 
FESLEĞEN SK. ERGÖR APT. 2/17 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 873 2444
MELEK KAYA MELEK KAYA GÜZELLİK 
SALONU: ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU 
CAD. A BLOK 10/6  ÇORLU/TEKİRDAĞ
ERHAN YILDIZ TATLISES ÇİĞKÖFTE: 
KAZİMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. 
KILIÇOĞLU DANIŞ TOWERS 6-18/B4 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 4478
DOĞUKAN DAĞ ALATURKA OCAKBAŞI 
RESTAURANT: ZAFER MAH. ŞEHİT YZB.
YÜCEL KENTER CAD. YÖNETİM 2AF/1A 
ÇORLU/ TEKİRDAĞ TEL: 0282 673 5279
TAB GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ÇORLU  ŞTİ. 
ÇORLU ORION AVM USTA DÖNERCİ 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON AVM NO:9 3 KAT MAĞAZA 
NUMARASI:114 ÇORLU/TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 310 6600
ALTINKILIÇLAR KAHVE KAKAO ÜRÜN. 
TİC. VE SAN. A.Ş. ÇORLU ORİON AVM 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ORİON AVM NO:9 MAĞAZA NO:Z-9/A, 
01 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0212 244 0700
DİRİLİŞ REKLAM PETROL İNŞ. YAPI 
TAAHHÜT LOJİSTİK SAĞLIK KAFE 
GIDA KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ALİPAŞA MH. CUMHURİYET BULVARI 
NO:14/B ÇORLU/TEKİRDAĞ
SERCAN AZSÖZ SİLVERSİDE OTEL: 
SEYMEN MAH. İSTANBUL CAD. 118/2 
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 684 2700
SERHAD KOCAMANLAR LUNCHBOX 
RESTAURANT: KAZIMİYE MAH. YAKUT SK. 
31-33/A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 5866
AL GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ANATOLYA GARDEN ŞUBESİ: 254 ADA 9 
PARSEL ERGENE/TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 673 3546
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BİLİMİ OYUN VE SANATLA 
BULUŞTURANA DESTEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu TÜBİTAK, bilime olan ilginin artırılması 
için teknolojinin ve sanatın sunduğu yenilikçi 
uygulamalardan yararlanacak. 

Kurum, bu amaçla, Bilim ve Toplum Yenilikçi 
Eğitim Uygulamaları Çağrı Programı açtı.

Çağrı programıyla öğrencilerde ve toplumda 
bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum 
geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere kendi 
branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine 
özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve 
tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması 
amaçlanıyor.

"Yenilikçi" öğretim yöntemleri, ulusal veya 
uluslararası bazlı güncel ve yeni yaklaşım, strateji, 
yöntem ve teknikleri kapsıyor. 

Akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabileceği 
programda, projelerin başvuru süresi 12 ay olacak.

Programla, öğretmen ve akademisyenlerle 
yürütülecek etkinlikler yoluyla yenilikçi 
öğretim yöntemlerine dayalı yeni öğrenme 
ortamları tasarlanması; özgün yöntem, teknik ve 
materyallerin etkili kullanımının yaygınlaştırılması 
hede�eniyor.

"Ne işime yarayacak?" sorusu yanıt bulacak
Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 

matematik uygulamalarının anlaşılmasının 
sağlanması, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması 

için yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi 
beklenen programla, ayrıca bilimin günlük hayatla 
ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde karşılaşılan 
"Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?" gibi 
sorulara anlamlı cevapların verilebilmesine olanak 
yaratılması amaçlanıyor.

Proje önerileri, doğa bilimleri (ekoloji ve çevre, 
havacılık, astronomi ve uzay bilimleri, fizik, kimya, 
jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, 
biyoloji, genetik ve benzeri), mühendislik ve 
teknoloji alanları, matematik ve bilgisayar bilimleri, 
tıbbi bilimler, tarımsal bilimler (ziraat, ormancılık, 
bahçecilik, veterinerlik ve benzeri), sosyal bilimler 
(psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, spor bilimleri, 
antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal 
planlama, yönetim, hukuk, dil bilimi, sosyoloji ve 
benzeri), beşeri bilimler (tarih, arkeoloji, felsefe, 
sanat tarihi, müzik, değerler eğitimi ve benzeri) gibi 
alanlardan bir veya birkaçını kapsayabilecek.

Sunulacak projeler, mobil, e-öğrenme, deneysel, 
hesaplamalı bilim, oyun tabanlı, artırılmış gerçeklik, 
gözlem, atölye, saha, grup çalışmaları, müzik, 
resim, dans, tiyatro, drama gibi yenilikçi yöntem ve 
uygulamalardan bir ya da birkaçını içerebilecek.

Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak belirlenecek. Projelere sağlanacak 
desteğin üst limiti 120 bin lira olacak.

kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/

'CEP'ten İnternet 
Kullanımı 
Katlandı

Mobil internet kullanımı, yılın üçüncü 
çeyreği itibarıyla, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 100 artışla 313 
bin 447 terabayta ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, mobil 
internet kullanıcı sayısı yılın üçüncü çeyreği 
itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
30,5 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 
milyon 538 bin 898 olan mobil bilgisayar ve 
cepten internet kullanıcı sayısı, bu yılın aynı 
döneminde 48 milyon 978 bin 66'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı, 4,5G 
hizmetinin hayata geçmesi nedeniyle 23 milyon 
549 bin 215'e düşerken, 4,5G abone sayısı ise 
45 milyon 736 bin 402'ye ulaştı. Sadece 4,5G 
hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan 
mobil genişbant abone sayısı ise 29 milyon 301 
bin 277 olarak belirlendi.

Mobil bilgisayar ve cepten internet kullanım 
miktarı da aynı dönemde ikiye katlandı. Buna 
göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 156 bin 
669 terabayt olan mobil internet kullanım 
miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 
terabayta çıktı. 4,5G kullanıcılarının toplam 
mobil   internet kullanım miktarı ise 267 bin  
742 terabayt oldu.

Türkiye'de eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 
yüzde 94,6 penetrasyon oranına karşılık gelen 
toplam 74 milyon 457 bin 474 mobil abone 
bulunuyor.

kaynak: aa.com.tr

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gelecek yıl 
düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları için 
hazırlıklar sürüyor.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda, 
oyunlara katılacak ülkelerin temsilcileri bir araya geldi.

Hazırlıklar konusunda düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Azerbaycan Gençlik ve Spor 
Bakanı Azad Rehimov, oyunlara katılan sporcuların 
Bakü'den memnun ayrılması için ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtti.Rehimov, 57 üyesi bulunan İslami 
Dayanışma Spor Federasyonundan (ISSF) 50 ülkenin 
toplantıya katıldığını ifade ederek, "Böylece, oyunlara 
en az 50 ülkeden sporcuların katılması kesinleşti. Diğer 
ülkelerden de sporcuların geleceğini ümit ediyoruz." 
dedi.ISSF Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar 
ise organizasyonun yapılacağı tesisleri incelediklerini 
ve altyapı çalışmalarını çok beğendiklerini söyledi.
İlk kez bu kadar çok ülkeden sporcuların oyunlara 
katılacağını vurgulayan Faysal, "İslam ülkelerinin 
nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu Bakü'de tüm 
dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, 
boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, 
karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, 
halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi 
spor branşlarında yarışmalar yapılacak.ISSF'nin 
2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel 
kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün 
ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın 
Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami 
Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı 
da Azerbaycan'a devredilmişti. www.haberler.com
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Avrasya Tüneli’nden Bu Araçlar Geçemeyecek
Avrasya Tüneli’ni 
kullanacak araçlar ve 
hız limitleri belirlendi. 
Buna göre, yayalar ile 
bisikletler ve tehlikeli 
madde taşıyan araçlar 
tüneli kullanamayacak. 
Tır, kamyon, otobüs 
ve motosikletler 
de tünelden geçiş 
yapamayacak.

İstanbul Boğazı'nda deniz seviyesinin 
106 metre altından geçen Türkiye'nin 
en önemli ulaşım projelerinden biri 
olan Avrasya Tüneli hizmete girdi.
Tünel ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray'dan 
sonra İstanbul'da iki kıta 5'inci kez 
birleşmiş oldu. Tünelin kullanımı, 
ilk etapta saat 07.00 ile 21.00 saatleri 
arasında 14 saat olarak gerçekleşecek.

GEÇİŞİ YASAK ARAÇLAR
Tünelin içinde gabari yüksekliği 2.8 
metreden daha fazla olan araçlar.
Tır, kamyon, otobüs ve motosiklet. Yaya 
ve bisiklet. Tehlikeli madde taşıyan 
araçlar. İkiden fazla aksı bulunan 
araçlar.
Yük taşımacılığında kullanılacak N2, 
N3, O1, O2, O3, O4 cinsi taşıtlar.
Görevli şirket veya onun 
yüklenicilerinin çekici araçları veya 

diğer çekici araçlar hariç olmak üzere, 
başka bir aracı çeken araçlar.
TÜNELDEN HANGİ ARAÇLAR 
FAYDALANAMAYACAK?
Tünel yalnızca hafif araçların 
(otomobiller, minibüsler) kullanımına 
izin verilecek şekilde tasarlandı. 
Ağır taşıtlar, iki tekerlekli araçlar 
(motosiklet, bisiklet) ve yayalar 
tünelden faydalanamayacaklar.

Doğalgaz Tasarrufu 
Nasıl Yapılır?

Havaların soğumaya başlamasıyla doğalgaz faturalarının ciddi şekilde artacağı herkesin 
malumudur. Yazımızda okuyacağınız doğalgaz tasarrufu yolları ile yüzde elli tasarruf 
yapabilirsiniz. Türkiye’de konutlarda kullanılan doğalgaz için ödenen faturaların büyük bir 
kısmında ısınma giderinin olduğunu söylemek yanlış olmaz.Yapacağınız doğalgaz tasarrufu ile 
faturalarınızı en az yüzde elli oranında daha az ödeyebilirsiniz. 

Evinizde kullandığınız kombi, 
kaliteli ve ısı tasarrufu konusunda 
son teknolojiyle donatılmış 
olmalıdır.
Dış yalıtım yapmak evinizde %40’a 
kadar ısı tasarrufu sağlamaktadır.
Eğer bir odanız çok ısınırken, diğer 
odanız daha az ısınıyor ise, tesisat 
probleminiz bulunuyor olabilir, 
mutlaka kontrol edilmelidir.
Yalıtımlı binalarda doğalgaz 
tasarrufu için termostat 
kullanılmalıdır. Termostat evin 
veya odanın ısısına göre kombiye 
sinyal göndererek otomatik olarak 
enerji ve ısı tasarrufu yapılmasını 
sağlar.
Unutulmaması gereken: Kombinin 
kısa süre aralıklarla aç kapa 
yapılması daha fazla doğalgaz 
kullanımına neden olmaktadır.

Doğalgaz tasarrufu yapmanın 
yolları
Doğalgaz tasarrufu için temel 
kural doğru bir kombiye sahip 
olmaktır. Son teknoloji ile 
yoğuşmalı kombiler eskilere oranla 
daha az doğalgazla daha fazla 
verimlilik sağlamaktadırlar.
Bu sebeple yeni bir kombi alacak 
ya da eskisini değiştirecekseniz 
tam yoğuşmalı ve son teknolojiye 
sahip bir ürün olmasına dikkat 
etmenizde fayda var.
Kombi ve petek bakımının sadece 

yetkili servis tarafından ve düzenli 
olarak yapılması hem enerji 
tasarrufu hem güvenlik hem de 
uzun kombi ömrü sağlayacağı için 
önem arz etmektedir.

Uzmanların doğalgaz 
tasarrufuyla ilgili önerileri şöyle:
– Çatınızı uygun bir yalıtım 
malzemesi ile yalıtın.
– Duvarlarınıza mantolama 
yaptırın.
– Pencerelerinizde çi� cam ya da 
çi� pencere kullanın. Pencerelerin 
ve dışa açılan kapıların kenarlarını 
uygun bir plastik sünger malzeme 
ya da kağıt bantlarla kapatın.
– Isı verimliliği yüksek radyatör 
seçin.
– Radyatörlerinizin önüne ve 
üstüne eşya, mobilya, mermer 
koymayın, üstlerini kapatmayın. 
Perdelerin de radyatörlerin önünü 
ve üstünü kapatmamasına dikkat 
edin.
– Periyodik olarak radyatör 
temizliği ve kombi bakımını 
yaptırın.
– Sadece evde olunan vakitlerde 
kombiyi yakmak ya da sıcaklık 
ayarını yapmak için kombiyi açıp 
kapatma yanlışlığına düşmeyin. 
Kış başladığında, kombinizi 
çalıştırma ihtiyacı hissettiğiniz 
tarihten itibaren mevsim sonuna 
kadar düşük sıcaklıkta sürekli açık 

kalması öneriliyor. – Normalde 
oturma odaları için 22 santigrat 
derece, yatak odaları için 20 
santigrat derece sıcaklık öneriliyor. 
Ancak oda sıcaklığının 1 santigrat 
derece düşürülmesi halinde 
toplam yakıt tüketimi yüzde 7 
düşüyor.

Tüm İnternet 
Tra�ği Polis 

Takibine 
Açılacak

Düzenleme ile mahkeme kararı 
olmadan her türlü internet veri 
trafiğinin polise açılacak olması 
sektörde, “internette yeni telekulak 
yaratabilir” endişesine yol açtı. 
Sektör temsilcileri, polise verilen 
yetkiyi düzenleyen ayrıntılı bir 
yönetmeliğin çıkarılmasını istiyor. 
Polisin yanı sıra MİT’in de kısa süre 
önce internet trafiğini izleyebilmek 
için “uç” istediği belirtildi.

İSTİHBARAT FAALİYETİ
Polise internet abonelerine ait kimlik 
bilgilerine erişme yetkisi verildi. 
Erişim, yer ve içerik sağlayıcıları da 
söz konusu bilgileri, polise vermekle 
görevlendirildi.
KHK ile polise, sanal ortamda 
istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi 
toplama ve değerlendirme yetkisi 
de verildi. Polis, mahkeme kararı 
olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı 
emriyle, internet bağlantı adresleriyle 
internet kaynakları arasındaki veri 
trafiği ile iletilen verileri tespit 
edebilecek, izleyebilecek ve kayda 
alabilecek.
BTK VE TİB DEVRE DIŞI
Polise, interneti takip konusunda 
verilen geniş yetki, telekom 
operatörlerinde kaygıya neden 
oldu. Sektör temsilcileri, suçla 
mücadelede yasal takibin Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB) üzerinden yapıldığını 
anımsatarak bu düzenleme ile BTK ve 
TİB’in devre dışı bırakıldığına işaret 
etti.
‘TELEKULAK 
BENZERİ SORUNLAR 
YARATABİLİR’
Sektör temsilcileri, polise Kanun 
Hükmünde Kararname ile verilen bu 
yetkiye ilişkin teorik ve teknik soru 
işaretlerini giderecek bir yönetmelik 
çıkarılmasını da isterken, var olan 
yönetmelikte de bazı değişiklikler 
yapılması gerektiğini ifade etti. Sektör 
temsilcileri, düzenleme uyarınca 
polisin, tüm interneti izlemek için 
operatörlerden “uç” isteyeceğini 
belirterek “Bu durum internette 
telekulak benzeri sorunlar yaratabilir” 
görüşünü dile getirdi. MİT de benzer 
bir talepte bulundu ve internet 
için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, 
“İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu 
düzenlemeler işletmeci için hem yük 
hem de risk” dedi.

http://www.haberturk.com/

680 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile polise verilen 
internete ve abonelere ilişkin bilgilere 
erişme yetkisi, telekom operatörlerinde 
kaygı yarattı.

Mümkün mertebe peteklerin 
etrafı açık olmalı ve sıcak havanın 
dolaşımı sağlıklı yapılmalıdır. 
Ayrıca peteklerde bulunan hava da 
peteğin ısınmasına engel olacağı 
için fazladan doğalgaz faturası 
ödemenize neden olacaktır.
Konutlarda ve iş yerlerinde 
doğalgaz tasarrufu için yapılacak 
en önemli işlerden biri de 
yalıtımdır.
Özellikle dış cephe kaplamasına 
sahip olmayan yapıların soğuğu 
çok fazla geçirmesi sebebiyle 
doğalgaz faturalarını ciddi bir 
biçimde artırdığını söylemek 
mümkündür.
Dış cephe kaplaması için 
ödediğiniz miktar, daire sayısına 
göre değişmekle birlikte, ortalama 
3-4 yıl içinde faturalarınızın 
düşmesi sebebiyle size geri 
dönecektir.

www.corlutso.org.tr
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Defans Patent kurucusu, marka ve 
patent vekili Avukat Eşref Borça, yeni 
kanunla pek çok alanda sektörlerin önünü 
açan uygulamalara yer verildiğini söyledi. 
Özellikle hızlı marka tescili uygulamasına 
dikkat çeken Borça, “Hızlı marka tescili 
uygulaması sayesinde, yaklaşık 12 ay 
olan tescil süresi 4 aya kadar düşecek. 
Ellerindeki malları tescil süresinin uzun 
olması sebebiyle piyasaya sunamayan, 
beklemek zorunda kalan ve zarar eden 
pek çok şirketi rahatlatan bu uygulama 
hayata geçecek. Özellikle tekstil, hızlı 
tüketim ve gıda sektöründeki şirketlerin 
beklediği bu uygulama ile daha hızlı 
hareket etme imkanı yakalanacak” dedi.

Eşref Borça, yeni Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun getirdiği önemli düzenleme 
ve değişiklikleri şöyle özetledi: “Yeni 
kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün ismi 
Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 
değiştirilmekle birlikte kurumun kısa adı 
ise bundan sonra “Türk Patent” olarak 
kullanılacak. Tescil süreleri kısalacak, 6 
aylık süreler 3 aya, 3 aylık süreler ise 2 
aya inecek. Marka olabilecek işaretlere 
ilişkin olarak çizimle görüntülenebilme 
şartı kaldırılacak, ses ve hareket markası 
gibi yeni türlerin tescili imkanı doğacak. 
Önceki marka sahibinin kuruma 
noterden yazılı olarak vereceği açık 
muva�akatname ile aynı marka, aynı mal 
ve benzer hizmetler için bir başkası adına 
tescil edilebilecek, yapılan başvurular 
reddedilemeyecek. Bu vesileyle 
markaların farklı sahiplerce, beraber 
kullanılması imkanı getirilmiş olacak. 
İncelemesiz patent sistemi kaldırılacak ve 
tüm patentler incelemeli olarak verilecek.

Patentler için tescil sonrası itiraz 
hakkı getirilecek ve böylelikle yargı 
yoluna başvurmak yerine, belgenin yayınından sonraki 6 ay içinde menfaat sahiplerince, yeni ismiyle Türk Patent ve 

Marka Kurumu’na başvurularak, tescile 
itiraz edilebilecek. Patentlerde koruma 
süresi 20 yıl, faydalı modellerde ise 10 
yıl olacak, bu süreler uzatılamayacak. 
Faydalı model sisteminde işbu kanun 
düzenlemesinden önce aranmayan 
yenilik kriteri yeni düzenlemeyle birlikte 
aranmaya başlayacak, bu vesileyle de 
aslında dünya üzerinde kullanılmasına 
rağmen tescil edilen faydalı modellerin 
de tescil edilmesi ile yaşanan karmaşa ve 
haksız rekabet ortadan kalkacak.”

Tekstil ve hazır giyime masrafsız 
tasarım koruması

Endüstriyel tasarım sistemi için de söz 
konusu düzenlemeden önce aranmayan 
yenilik kriterinin, yeni kanunla aranmaya 
başlanacağını belirten Borça şöyle devam 
etti:“Böylece anonim olmuş ve dünya 
üzerinde halihazırda kullanılmaya 
devam eden tasarımların tescil edilmesi 
imkanı ortadan kalkacak. Modası çabuk 
geçen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim 
ve ambalaj gibi sektörlerde üç yılla sınırlı 
masrafsız, doğrudan tescilsiz tasarım 
koruması getirilecek. Coğrafi İşaret 
ve geleneksel ürün adları için amblem 
kullanımı getirilecek. Coğrafi İşaretlerde 
kullanılan amblemin tüketiciyi yanıltıcı 
kullanılması engellenecek, coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adlarının piyasada 
daha sık denetlenmesi sağlanacak.”

Avukat Eşref Borça, ayrıca iş dünyasının 
sınaî haklara olan güvenini artıracak bu 
yeni kanunun Türk ekonomisinin önünü 
açarak dünya pazarlarında rekabet gücü 
getireceğini ve en önemlisi Türkiye’nin 
2023 yılında hede�ediği 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek 
için önemli bir adım olduğunu sözlerine 
ekledi.   (Kaynak: Dünya Gazetesi)

Marka tescil süresi kısalıyor
Aralık ayının sonunda TBMM’de kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai mülkiyet hakları modern bir kanuna kavuştu. Yeni kanunla 
marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle de teknolojik, ekonomik 
ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

 Sınai Mülkiyet Kanunu, İnegöllü 
mobilyacı ve işadamları tarafından 
da memnuniyetle karşılandı. 
Sınaî Mülkiyet Kanunu’yla ilgili 
değerlendirme yapan İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin 
Anıl, kanunun mobilya sektörünün 
önde gelen merkezlerinden İnegöl’ü 
yakından ilgilendirdiğini söyledi. Sınaî 
Hakların korunmasının 1995 yılından 
bu yana kanun hükmünde kararnameler 
ile sağlanmaya çalışıldığını, ancak 
yasal boşluklar nedeniyle bu alanda 
sıkıntılar yaşandığını söyledi. 
Markaların korunmasında yasal 
eksiklik bulunmadığını ancak patent ve 
tasarım konusunda yasal boşlukların 
ve cezai düzenlemelerin eksikliğinin 
hissedildiğini kaydeden Anıl, “Sınaî 
Hakların korunmasındaki yasal eksiklik, 
özellikle mobilya sektöründe taklitçiliği 
önleyememekteydi. Bu durum teknik 

gelişimin de önünde önemli bir engel 
olarak duruyordu” diye konuştu. Başkan 
Anıl, “Yasal koruma sağlanamaması, 
mucit ve tasarımcıların motivasyonunu 
olumsuz etkiliyordu” diyerek, “Geç 
de olsa bu alandaki yasal boşluğun 
giderilmesi, mobilyacı sanayici ve 
işadamlarımıza rahat bir nefes aldırdı. 
Sınaî hakların korunması konusundaki 
düzenlemelerin bu alanda bilinçlenmeyi 
de beraberinde getireceğini ve 
ülkemizin kalkınmasına olumlu katkıda 
bulunacağına inanıyoruz” şeklinde 
konuştu. Kanun, ürün taklitçiliğine 
cezai müeyyideler getiriyor. Buna göre 
taklit ürün üretenlere 1-3 yıl arasında 
hapis cezası verilmesi, yakalanan taklit 
ürünlere el konulması, patent, marka, 
tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 
milyon TL’ye kadar para cezası verilmesi 
öngörülüyor.

Taklitçilere öngörülen cezalar 
mobilya üreticilerini sevindirdi

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun hızlı 
marka tescilini’ mümkün kılacağını 

belirten Defans  Patent kurucusu 
Eşref Borça, “Ellerindeki malları 

tescil süresinin uzun olması 
sebebiyle piyasaya sunamayan, 

beklemek zorunda kalan ve zarar 
eden pek çok şirket rahatlayacak. 

Öncelikle tekstil, hızlı tüketim 
ve gıda sektöründeki şirketlerin 
beklediği bu uygulama ile daha 

hızlı  hareket etme imkanı 
yakalanacak”dedi.

KOSGEB, Türk Lirasının hak ettiği değeri alması için 
yeni uygulamalar başlattı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bundan 
sonra KOSGEB Destek Programları 
Yönetmeliği ve KOSGEB KOBİ 
Kredi Faiz Destekleri Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılacak başvurularda; 
yurtiçi tedarikçilerden alınan/alınacak 
mal ve hizmetler için sunulan başvuru 
ve eki (katılım formu, sözleşme, kira 
kontratı, proforma fatura vb.) belgelerde 
yalnızca Türk Lirası kullanılanların 
değerlendirmeye alınacağını açıkladı.
“Destek başvurularındaki bütün 
evraklarda Türk Lirasının dışındaki 
para birimi olan başvurular geçersiz 
sayılacak.”
KOSGEB Başkanı, bundan sonra 
KOSGEB Destek Programlarında Milli 
Para Esaslı Uygulamaların geçerli 

olacağını belirterek, KOSGEB’den destek 
talebinde bulunan bütün KOBİ’lerin 
destek öncesi yapacakları başvurularda, 
sözleşmelerde ve proforma faturalarda 
Türk Lirasının dışında gelen evrakların 
kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Destek başvuru aşamalarını örneklerle 
anlatan Başkan Recep Biçer; Özellikle 
fuar başvuruları sırasında gelen fuar 
döviz üzerinden yapılan sözleşmeler, 
Projeye dayalı destek programlarına 
müracaat sırasında gelen döviz cinsinden 
proforma faturalar gibi başvuru 
evraklarının başvuru aşamasında kabul 
edilmeyeceğini açıkladı.
Başkan Recep Biçer, Ekonomik 
refahın, toplumun tüm katmanlarına 
yansıtılmasında KOBİ’lerin önemli 
işlevler üstlendiğini belirterek, ülkenin 
bağımsızlık ve egemenlik nişanesi olan 
Türk Lirası’nın hak ettiği değeri alması ve 
Türkiye’nin güçlü ekonomisiyle küresel 
ekonomik düzende söz sahibi olmasını 
desteklediklerini söyledi.
Recep Biçer, KOBİ’lerin ekonomik 
işlevlerini yerine getirmesi ve 
uluslararası düzeyde rekabet edebilme 
kabiliyetlerinin artırmasının ancak güçlü 
ülke ekonomisi ve güçlü ülke parası ile 
mümkün olacağını söyledi.

KOSGEB’de, Liradan Başka 
Para Birimi Geçmeyecek

Desteğini esirgemeyen Çorlu OSGB’yi 
tanımak ve sizlere tanıtmak adına Çorlu 
OSGB kurucusu Genel Müdür Dr. Necdet 
Tunalı, Genel Müdür Yardımcıları Begüm 
Adıgüzel ve Haluk Adıgüzel ile keyi�i bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Çorlu OSGB kurucusu Dr. Necdet 
Tunalı; 30 yılı aşkın bir süredir iş sağlığı 
konularındaki deneyimlerini Çorlu OSGB 
çatısı altında iş güvenliği ile birleştirerek 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, ‘’doğru 
danışmanlık ve doğru çözümler’’ sunmanın, 
iş güvenliği kültüründe ne kadar önemli 
olduğunu 2012 yılından bu yana yüzlerce 
işletmeden gelen pozitif geri dönüşlerle 
ispatlandığını söylerken, tabi ki bu başarının 
deneyim ve ekip çalışmasıyla mümkün 
olduğunun altını çiziyor.

İş Güvenliği ile ilgili Genel 
Müdür Yardımcısı Begüm 
Adıgüzel; Çorlu OSGB ekibi 
olarak doğru danışmanlık yaparak 
doğru çözümler üretiyoruz, 
hizmet verdiğimiz işletmeleri 
sahiplenerek işverenlerimizin 
ve çalışanlarının iş güvenliği 
kültürünün birer parçası 
olduklarını hissettiriyoruz. Uygun 
eğitim ve teknik destek vermenin 
ancak profesyonellik ve titizlikle 
mümkün olabileceğini vurgulayan 

Begüm hanım, Kurulduğu günden bu yana 
danışmanlık yaptıkları tüm işletmelerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturarak 
%100 müşteri memnuniyeti sağladıklarını 
ve Çorlu OSGB’nin başarısı adına teknik 
yatırımlarının devam edeceğini belirtiyor.

Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Haluk Adıgüzel, ekibinin müşteri 
ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözüm 
odaklı yaklaşım sunmaları sonucunda, Çorlu 
OSGB’nin tüm Trakya ve İstanbul bölgesinde 
ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş en büyük 
OSGB’ler arasında yer aldığını, İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanında ilkeli, çözüm odaklı ve 
istikrarlı büyümelerinin devam edeceğini 
vurgulayan Haluk bey, İşverenlerimizin de bu 
konuda deneyim kazandığını ve daha seçici 
davrandıklarını sözlerine ekledi.

Çorlu TSO, İş Sağlığı Güvenliği ve 
Sosyal Eğitim Projeleriyle, Üyelerine 

Destek Olmaya Devam Ediyor
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T   ürkiye, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için gelecek yıl başlayacak müzakereleri kısa  
sürede tamamlayarak, AB ile yeni bir sayfa açmayı hede�iyor.

Türkiye, 21 yıldır yürürlükte 
olan ve bazı hükümleri beklentileri 

karşılamayan Gümrük Birliği 
Anlaşması'nın güncellenmesi için 

gelecek yıl başlayacak müzakereleri 
kısa sürede tamamlayarak, Avrupa 

Birliği (AB) ile yeni bir sayfa 
açmayı amaçlıyor.

Türkiye ile AB arasında 
Gümrük Birliği Anlaşması'nın 

güncellenmesine yönelik sürecin 
başlatılması kararının ardından AB 
Komisyonu'nun müzakere yetkisini 
3-4 ay içinde alması, buna yönelik 
görüşmelerin de 2017 yılının ilk 
yarısında başlaması öngörülüyor.

2 YILLIK ONAY SÜRECİ
Müzakerelerde mutabakata 

varılması ve güncellemenin Avrupa 
Parlamentosu ile AB Konseyi 

tarafından onaylaması sürecinin 
ise yaklaşık 2 yılda tamamlanması 

bekleniyor.

Türkiye, bu yılın 10 aylık döneminde 
ihracatının yüzde 48,5'ini, ithalatının ise 
yüzde 40'ını gerçekleştirdiği ve uluslararası 
doğrudan yatırımlarında "aslan payını" 
alan AB ile ticari sorunlarının çözümü için 
güncelleme müzakerelerine büyük önem 
veriyor.

BİZDE SÖZ SAHİBİ OLALIM
Müzakerelerde Türkiye, öncelikle 

karar alma mekanizmalarında yer 
alma talebini masaya getirecek. Mevcut 
anlaşma kapsamında kararlarda söz 
hakkı bulunmayan, alınan kararlara uyan 
Türkiye, karar almada söz sahibi olma 
talebini ifade edecek.

Görüşmelerde, sınır kapılarında 
bekletilen Türk taşımacıların sorunlarını 
da masaya getirmeyi planlayan Türkiye, 
AB ülkelerinden ticarete konu olan 
ürünlerin taşınmasında özgürlük 
alanı sunan anlaşma maddelerinin 
işlerlik kazanmasını ve yaşanan bu tür 
problemlerin ortadan kaldırılmasını 
isteyecek.

İki taraf arasında ortaya çıkan 
anlaşmazlıkların çözümü için yeni 
bir mekanizma kurulması talebi de 
görüşmelerde dile getirilecek.

TÜRK FİRMALARININ 
REKABETÇİLİĞİ ARTIRILACAK

Türkiye, Gümrük Birliğinin ürün 
yelpazesine sanayi ürünlerinin yanı sıra 
tarım, hizmetler, kamu alımlarının da 
dahil edilmesini istiyor. Anlaşmanın 
genişletilmesiyle mal ve hizmet ticaretinin 
yanı sıra Türk firmalarının rekabetçiliğinin 
artırılması hede�eniyor.

Türkiye ayrıca, başta AB ile ABD 
arasında görüşmeleri devam eden 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTIP) Anlaşması olmak üzere, 
AB'nin üçüncü tara�arla imzalayacağı 
sözleşmelere/anlaşmalara hak kaybı 
yaşamadan taraf olmak istiyor.

Müzakere süreci sonucunda, AB'nin 

üçüncü tara�arla imzaladığı serbest 
ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye'nin 
doğrudan taraf olamaması, Türk araçlarına 
getirilen kısıtlamalar, AB'nin Gümrük 
Birliği'nin işleyişiyle ilgili danışma ve 
karar alma mekanizmalarına etkin katılım 
gibi sorunların giderilerek anlaşmanın 
işleyişinin iyileştirilmesi hede�eniyor. 

Bu arada, AB'den ayrılma kararı alan 
İngiltere ile Türkiye arasında, Brexit 
sonrası geniş kapsamlı bir STA'nın 
yürürlüğe girmesi, böylece Gümrük Birliği 
kapsamındaki ticaretin sona ermesinin 
iki ülke ticaretine zarar vermemesi 
öngörülüyor. AA

Gümrük Birliği’nde AB ile  
yeni sayfa açılacak

MİLLİ GELİRİ 
ARTIRACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük 
Birliği güncellemesi için dört farklı 

alternatifin masaya yatırıldığını belirterek, “Bu 
alternati	er, Türkiye’nin milli gelirinde yüzde 
2’lik ek bir artış sağlayacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
güncellenmesi noktasında dört farklı 
alternati�en oluşan etki değerlendirmesi 
analizi yaptırdıklarını belirtti.

Zeybekci, bu alternati�eri şöyle 
açıkladı: “Birinci alternatif; Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi ama tarımda 
tedbirli davranılması, yüzde 50 bir açılım 
sağlanması. İkinci alternatif; tarım, 
hizmetler ve kamu alımları dahil tam 
anlamda güncellenmesi.Üçüncü alternatif 
; Gümrük Birliği’nin kapsamlı bir STA’ya 
dönüştürülmesi, dördüncü ise mevcut 
Gümrük Birliği’nin olduğu gibi sadece tek 
başına sanayi ile STA’ya dönüştürülmesi”

Zeybekci, “Sadece ikinci alternati�en 
yola çıkarak yapılan etki analizine göre, 
bu alternatif ile 2030’a gelindiğinde 
Türkiye’nin GSYH’sinde yüzde 2’lik ek bir 
artış sağlanacak”dedi.

                            Kaynak:İstanbul Ticaret Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Sınai 
Mülkiyet Kanun Tasarısı`nın 
ilk dört bölümünde yer alan 112 
maddesi kabul edildi. Tasarıya 
göre Türk Patent Enstitüsü`nün 
adı değişecek.

TBMM Genel Kurulunda, Sınai 
Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört 
bölümünde yer alan 112 maddesi 
kabul edildi.

Tasarının kabul edilen maddelerine 
göre, marka, coğrafi işaret, tasarım, 
patent, faydalı model ile geleneksel 
ürün adlarına ilişkin hakların 
korunması ve bu suretle teknolojik, 
ekonomik ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

Tasarı ile Türk Patent Enstitüsünün 
adı Türk Patent ve Marka Kurumu 
olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı 
da "Türk Patent" olarak düzenleniyor.

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr

Türk  Patent 
Enstitüsü`nün 
adı değişiyor

Farkında mısınız?

SİZE ÇOK YAKINIZ
Size özel hizmetlerimizden ve yeni fırsatlardan

 anında haberdar olabilirsiniz

https//twitter.com/corlutso

https//www.facebook.com/corlutso

https//instagram.com/corlutso

https//www.	ickr.com/photos/corlutso/

https//www.pinterest.com/corlutso

www.corlutso.org.tr

corlutso@corlutso.org.tr
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  TRAKYA 
   GENEL SANAYİ TİCARET

  FUARI

Tekstil, Makine, Gıda, Sağlık, Tarım, Otomotiv, 
İnşaat vb. bölgenin öne çıkan sektörlerinden 
firmalar yer alacak. Trakya bölgesi firmaları 
ziyaretçilerle bir araya gelecek. Beraberinde 
Balkan Ülkelerinden farklı sektörlerle ilgili 
katılımcı ve ziyaretçi getirilmesi yönünde 

çalışmalar yapılacaktır.

Fuar ile eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilecek 

“KOBİ ŞURASI VE 
İNOVASYON ZİRVESİ” 

katılımcılara
 ev sahipliği yapacak.

Fuara Genel Bakış Destekleyen Kurumlar
Trakya Sanayi ve Ticaret Fuarı, Kobi Şurası 

ve İnovasyon Zirvesi; Tekirdağ Valiliği, Çorlu 
Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü, Tekirdağ Ticaret ve 

Sanayi Odası destekleriyle Çorlu Ticaret ve Sanayi       
Odası himayesinde gerçekleştirilecektir.

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”

12 - 16 NİSAN

2017

ticaret
burada

YER
TRAKYA FUAR MERKEZİ

ÇORLU

 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO) sorumluluğu gereği üyelerine bu 
konuda çözüm ortağı olan  Çorlu OSGB 
ile birlikte ücretsiz İş Sağlığı ve Güvenliği 
danışmalık hizmeti verecektir. Hizmet 
kapsamında konuyla ilgili güncel bilgiler, soru 
ve sorunlarınıza kapsamlı çözüm önerileri 
sunulacaktır. 

Çorlu TSO’da Cuma günleri 14:00-16:00 
saatleri arasında Çorlu OSGB’den A Sınıfı 
İSG Uzmanı İlker Solmaz tarafından odamız 
üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği  konusunda  
danışmanlık hizmeti  verilecektir.

Çorlu TSO bugüne kadar olduğu gibi her 
zaman üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun ve en 
doğru çözümleri sunmaya devam edecektir.

DANIŞMANLIK  HİZMETİ
30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  
Kanunu, ülkemizde çalışma hayatının İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hızla 
yol almasını sağlamıştır. İşletmelerin bilgi kirliliğine kapılmadan doğru bir şekilde 
bu konuda bilinçlenmeleri, tehlike sını�arı ve doğurduğu sorumlulukları uygun 
biçimde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

ÜCRETSİZ
ÇORLU TSO’DAN

2017 YILI 
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ 

REKLAM FİYAT TARİFELERİ 

1.200,00 TL 
600,00 TL 
300,00 TL 

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

600,00 TL 
 300,00 TL 
 150,00 TL 

Yıllık Reklam Aboneliği Yaptıran Üyeye %25 İndirim Uygulanacaktır.
Gazete arasına broşür koymak için 1.000,00TL 

Renkli sayfalar 
(Dış Arka Sayfa)

Ölçüler
(Dış  Arka  ve İç Sayfa)

Reklam
Fiyatları

Renkli sayfalar 
(İç Sayfalar)

Ölçüler
(Dış  Arka  ve İç Sayfa)

Reklam
Fiyatları

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ÜYELERİNİN DİKKATİ NE

5174 SAYILI KANUN GEREĞİ 
YAPILACAK İŞLEMLER

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Kanunun 10. maddesi ve 
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 14. ve 
15. Maddelerine Göre; Her yılın Ocak 
Ayında Üye kayıtları güncelleştirilir 
hükmü yer almaktadır. Buna Göre;
1-Adres ve Durumlarını bildirmeyen 
üyelerin kayıtları ASKI'ya alınır.
2-Üye Aidatlarını ödemeyen Üye 
lerimizin kayıtları ASKI 'ya alınır.
3-Adres ve Durumlarını bildirmeyen 
üyelerin kayıt durumları tespit edile-
rek, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Bil-
dirilir. Akabinde Yönetim Kurulu ve 
Meclis'in kararlarıyla silinme işlemle-
ri gerçekleştirilir.
4-Vefat nedeniyle, üyelik durumları-
nı Odaya bildirmeyenlerin kayıtları 

Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildiri-
lir. Akabinde Yönetim Kurulu kararı 
ve Meclis Onayıyla silinme işlemleri 
gerçekleştirilir.
Üye kayıtlarının güncellenmesi ile 
ilgili işlem neticesinde; üyelerimizin 
herhangi bir hak kaybına uğramama-
sı için tüm üyelerimizi Oda kayıtları-
nın güncelliği konusunda; Odamıza 
bizzat başvurarak Borç, Adres, Du-
rum, Vefat ve Vergi Mükellefiyet du-
rumu ile ilgili kayıtlarınızın güncel-
leme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz 
gerekmektedir.

TÜM ÜYELERİMİZE 
DUYURULUR

Odamızda “KOBİ´lere Devlet 
Malzeme Ofisi Tedarikçisi Olma 

Fırsatı” Toplantısı Düzenlendi

Toplantıda; DMO Pazarlama Daire 
Başkanı İsmet Keskin ve DMO 
İstanbul Bölge Müdürü Aydın 

Akyürek tarafından, tedarik etmiş olduğu 
ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması 
ve KOBİ’lerin desteklenerek ekonomiye 
daha fazla katkı sağlanması amacıyla, 
DMO katalog sistemine girme koşulları 
ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı 
avantajları konularında katılımcılara 
bilgiler aktarıldı.

"DMO'nun Hukuki Yapısının Sağladığı 
Kolaylıklar,Kamu Kurumlarının İhtiyacını 
Kısa Sürede Karşılamaktadır"

 "Kamu kurum ve kuruluşlarına ürün 
satabilmenin en kolay ve güvenli yolu 
DMO tedarikçisi olmaktır" diyen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün; 
"DMO´nun tedariğini yapabileceği mal 
ve hizmet grupları var. Bunlar aydınlatma 
cihazları, ısıtma-soğutma araçları, büro 
makineleri, ev aletleri, bilişim ürünleri, 

bilgisayarlar, yazıcılar, görsel cihazlar, 
ofis otomasyonu hariç paket program 
yazılımları, basılı formlar, bildirim ve 
beyanname çeşitleri, temizlik malzemeleri 
ile temizlik araç ve ekipmanları, kırtasiye 
ve büro malzemeleri, büro mefruşatı, 
kâğıt, karton, mukavva mamulleri, giyim 
eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarlar, 
taşıt ve iş makineleri bisiklet dâhil, 
nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri 
ile aküleri, tıbbi cihazlar ve hastane 
mefruşatıdır. DMO hukuki yapısının 
sağladığı kolaylıklar sayesinde, kamu 
kuruluşlarının çok sayıda ürün ihtiyacının 
kısa sürede karşılanmasını sağlamakta, 
tedarikçi firmalara da ödemeler çok kısa 
sürede gerçekleştirilmekte olup hem 
kamu kesimine hem de mal satan özel 
sektör kuruluşlarına uygulamada birçok 
kolaylıklar getirmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Odamız ve Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) 

işbirliğinde 18 Ocak 2017 
Çarşamba günü Odamız 
Batı Eğitim Salonunda 

“KOBİ'lere Devlet 
Malzeme Ofisi Tedarikçisi 

Olma Fırsatı” konulu 
bilgilendirme toplantısı 

düzenlendi.
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu 
yapmak ve ayrıntılı bilgi için Odamız 
Sanayi Servisi Sorumlusu Cihan TOMRİS 
ile iletişime geçebilirsiniz. 

İletişim Bilgileri:
Adres: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No:6 
Çorlu / Tekirdağ 
Tel: +90 282 651 10 96 
Faks: +90 282 651 35 10 
E-Posta: cihantomris@corlutso.org.tr 

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN 40 MESLEKTE CEZA UYGULAMASI BAŞLADI

Mesleki Yeterlilik Belgesi
 olamayan işçi çalıştırılan 

40 meslekte  
ceza uygulaması başladı.

Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’tan itibaren inşaat, otomotiv, metal, 
enerji ve elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren 

işyerlerinde, 40 meslek için denetim yapıp belgesiz çalıştırıldığı 
tespit edilen her işçi için 527 lira para cezası uygulayabilecek. 

Ancak 500 bin işçi kapsamdayken sadece 100 bininde sertifika var

Beş sektörde kritik görevlerde 
bulunan 40 meslek mensubu 
işçiler için mesleki yeterlilik 

belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 
tarihinde başladı. Sekiz meslekte 
zorunluluk ise 25 Mart 2017 tarihinde 
başlayacak. Bu mesleklerin 17’si inşaat, 
7’si otomotiv, 10’u metal, 10’u enerji ve 
4’ü elektrik - elektronik sektörlerinde 
yer  alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, söz konusu mesleklerde 
yaklaşık 500 bin kişi çalışmasına rağmen, 
sertifika alan işçi sayısının yetersiz 
kalması nedeniyle ceza uygulamasına 
başlamadan önce işverene 2016 yıl 
sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre içinde 
gerçekleştirilen denetimlerde işverenlere 
sadece bilgilendirme ve rehberlik 
yapıldı. Bakanlığın yoğun çabaları ve 
teşviklerine rağmen şu ana kadar sadece 
100 bin dolayında işçi sertifika alabildi. 
İş müfettişleri, bundan sonra yapacakları 
denetimlerde para cezası kesmeye 
başlayacaklar. Belirlenen 40 meslekte 
belgesiz işçi çalıştırdığı tespit edilen 
işverene, her bir işçi için 527 lira idari para 
cezası verilecek. Diğer 8 meslekte ceza 
uygulamasına ise 25 Mart 2017 tarihinden 
itibaren başlanacak. İşveren cezayı bir ay 
içinde ödemek zorunda olacak.

İşverenler, olası bir ölümlü iş kazasında 
hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecek. 
Eğer kaza sonucu ölen işçinin belgesiz 
olduğu tespit edilirse, işveren açısından, 
“dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine 
getirmediği” gerekçesiyle Türk Ceza 
Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen 

“taksirle öldürme” cezası devreye girecek.
Kanuna göre, taksirle bir insanın 

ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. 
Birden fazla insanın ölümü halinde 
ise bu kez 2 yıldan 15 yıla kadar hapis 
cezası söz konusu olabilecek. İşçiler, 
mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere 
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından 
sınava girerek, başarılı oldukları takdirde 
mesleki yeterlilik belgesi alıyorlar. Bir 
işçinin bu belgeyi alması, mesleğini bildiği 
ve işini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 
göre yapabildiği anlamına geliyor.

DİPLOMALI 
ÇALIŞANLARA BELGE 
ZORUNLULUĞU YOK

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık 
belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim 
okullarından mezun olup, diplomalarında 
veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, 
alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge 
zorunluluğu aranmıyor. Üniversitelerin 
meslekî ve teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olanlar da aynı 
alanda çalıştıkları takdirde sertifika 
zorunluluğuna tabi olmuyorlar.

Mesleki yeterlilik belgesini 2017’de 
alanlar, belge masrafı ile sınav ücretinin 
tamamı için devlet desteğinden 
yararlanacaklar. Belgeyi 1 Ocak 2018 
ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 
alacak olanlara ise belge masrafı ve 
sınav ücretinin yarısı tutarında destek 
sağlanacak. Bu destekler, İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanacak. 

Devlet 18-29 yaş arasındaki genç
 işsizler ile 18 yaşından büyük kadınları 

istihdam eden işverenlere teşvik 
sağlıyor. Genç ve kadın istihdam teşviki 

kapsamında işverenin primi 24 ay 
süreyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

Eğer bu işçiler mesleki yeterlilik 
belgesine sahipse, işverenin 

yararlanabileceği teşvik süresi 48 aya 
çıkıyor. Bu işçiler aynı zamanda Türkiye 
İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında yer 

alıyorsa, bu durumda teşvik süresi 54 
aya kadar ulaşıyor.

Yeni asgari ücret üzerinden işverenin 
sertifikalı işçiyi yeni işe almasının 
avantajı 14 bin 877 liraya ulaşıyor.

İşverenler, 18-29 yaş arasındaki mevcut 
erkek işçileri ile 18 yaşından büyük 
kadın işçilerine mesleki yeterlilik 

belgesi aldırdıkları takdirde ise 2 yıl 
süreyle işveren primi desteğinden 

yararlanabiliyor. Bu da işverene, mevcut 
asgari ücret üzerinden 6 bin 612 lira 

avantaj anlamına geliyor.

SERTİFİKALI  
GENÇ İŞÇİ 

ÇALIŞTIRANA
 15 BİN LİRAYA 
KADAR TEŞVİK

 SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANA
 DESTEK YOK

Çalışanın mesleki eğitim döneminin ardından açılacak sınavda başarısız 
olması halinde, uygulama yönetmeliğine göre sınav ve belgelendirme üc-
reti desteğinden yararlanılamıyor.

Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 

Merkezleri A.Ş kurulmuş olup, sınav ve 
belgelendirme hizmeti vermek amacıyla 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiştir. Sınavlar, TOBB - 

MEYBEM A.Ş tarafından Çorlu’da yerel 
bazda gerçekleştirilecektir. Sınav ve 

belgelendirme talepleri Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından alınacaktır. 

BELGE 
NASIL ALINACAK?

İŞTE O 
MESLEKLER

MEYBEM A.Ş tarafından sınav ve belgelen-
dirme hizmeti verilen alanlar şunlardır; 

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, 
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4, 
Ahşap Kalıpçı Seviye 3, 
Betonarme Demircisi Seviye 3, 
Betoncu Seviye 3, 
Duvarcı Seviye 3, 
İskele Kurulum Elemanı Seviye 3, 
Sıvacı Seviye 3, 
CNC Programcısı Seviye 4, 
CNC Programcısı Seviye 5, 
Metal Sac İşlemeci Seviye 3, 
Metal Sac İşlemeci Seviye 4
Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 4
Düz İnşaat İşçisi Seviye 2
Panel Kalıpçı Seviye 3
Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
Isı Yalıtımcı Seviye 3

BELGESİZ
400 BİN İŞÇİ 
için ceza kapıda
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Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Enis Sülün´den 

Marmaraereğlisi 
Kaymakamı

Sıdkı Zehin´e 
Nezaket Ziyareti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
(Çorlu TSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı  Enis Sülün 10 Ocak 2017 Salı 
günü Manisa Vali Yardımcılığı'ndan 
Marmaraereğlisi Kaymakamı  olarak  
göreve atanan  Sıdkı Zehin'e   nezaket 
ziyaretinde bulundu.                                                                                         

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Birim Başkanı Sabiha Özmolla’dan 

Odamız Meclis Başkanı 
İsmail Güleroğlu’na Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Birim Başkanı ve Adalet ve 

Kalkınma Partisi  Tekirdağ İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Sabiha Özmolla 05 Ocak 

2017 Perşembe günü  Odamız Meclis 
Başkanı İsmail Güleroğlu’na ziyarette 
bulundu.

Odamızda 
Kurumsallaşma 

Semineri Düzenlendi

Ülkemizde ve Bölgemizde yer alan KOBİ 
ve işletmelerin neden kurumsallaşması 
gerektiği hakkındaki tanıtım semineri, 10 
Ocak 2017 Salı günü Odamız Kuzey Eğitim 
Salonu'nda gerçekleşti.

Odamız ve Elite Group işbirliğinde 
hazırlanan “Kurumsallaşma Semineri ”nde 
Nurettin Kıvılcım,  katılımcılara sunumlar 
gerçekleştirdi.

Odamız Web Sayfasından Eğitimleri 
Takip Edebilirsiniz

Seminer hakkında değerlendirmede 
bulunan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün; "Gerçekleşen seminerde; 
kurumsallaşma için gerekli nitelikler, 
olması gereken fonksiyonlar, şirket 
ilişkilerinin ve süreçlerin işleyişinin de 
kurumsallaşmasının önemi ve sonuçları da 
katılımcılara aktarılmıştır. İleriki tarihlerde 
Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere 
katılmak isteyenler (www.corlutso.org.
tr/akademi)adresinden detaylı bilgiye 
ulaşabilirler" dedi.

Odamız Personeli 
"Özsaygı Eğitimi"ne 

Katıldı

Me&Ga Danışmanlık ve Eğitim 
Hizmetleri Firma Yetkilisi Melih 
Bozcan'ın sunumlarıyla gerçekleşen 
eğitimde Odamız Personeli'ne; Özsaygı 
nedir? Etik değerler, Değerlilik, Yeterlilik, 
Çocuklukta verilen / verilmesi gereken 
hazineler, Özsaygı alanı, Ego, Kibir, 
Karamsarlık, Depresif yapı, Yüksek bilinç, 
Savunmacı Kişilik türleri, Yüksek ve düşük 
özsaygı, Anksiyete bozuklukları, Gerçek 
özsaygı, Özgüven puanınızı öğrenmek ve 
Kendini sevmek / beğenmek arasındaki 
farklar konularında bilgiler verildi.

Odamız Personeli, 29 Aralık 
2016 Perşembe günü gerçekleşen 
"Özsaygı Eğitimi"ne katılımda 
bulundu.

Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Enis Sülün ÇESAV 
Yönetim Kurulu 

Toplantısına 
Katıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 
Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Ocak 
2017 Perşembe günü Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç önderliğinde Çorlu Devlet 
Hastanesi'nde gerçekleşti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün'ün iştirak ettiği toplantıya; 
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Güçlü, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi 
Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Doğan, 
Çorlu Eski Belediye Başkanı Mehmet 
Bulut, Çorlu Şoförler Odası Başkanı 
Abdullah Baş, ÇESAV Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Cahit Ecesoy, Av. Kerim Atalay, 
Av. Haşim Korkmaz ve İsmail Akar 
katılımda bulundular.

Okul İnşaatını Bir An Önce Hizmete 
Kazandırmak İstiyoruz

Tüm şehitler anısına yaptırılacak 
ilkokul için yardım toplama kampanyası 
hakkında konuşan Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç; " İlkokul inşaatının bir an 
önce başlatılması ve kaynak bulunması 
yönünde çalışmalarımız başlamıştır. 
Vakfımız tarafından bağış olarak 
yaptırılacak okul inşaatının bir an önce 
hizmete kazandırılması için, Çorlu 
Vakı�ank’ta açılan  TR19 0001 5001 
5800 7305 1553 48 yardım toplama 
hesabına hayırsever yurttaşlarımız ve iş 
adamlarımızın bağışları beklenmektedir. 
Kaymakamlığımızca yapılması 
kararlaştırılan okulun inşaatında 
kullanılmak kaydıyla Türkiye genelinde 
1(bir) yıl süreyle 5.000.000,00-TL’yi 
aşmamak üzere otomatik yada elektronik 
olarak işleme tabi tutmuş sistemler 
GSM operatörlerinden  5901’e SMS 
gönderilerek 1 SMS karşılığı 10-TL 
olmak suretiyle yardım kampanyası 
başlatılmıştır" dedi.

Ar Yıldız Home 
Firma Yetkililerinden
 Enis Sülün´e Ziyaret

Ar Yıldız Home Üretim Sorumlusu 
İlker Özer ve Muhasebe Müdürü Önder 
Uçan, 29 Aralık 2016 Perşembe günü 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis 
Sülün'ü makamında ziyaret etti.

Odamızda  "Mali Müşavir Adaylarına Mesleğin 
Tanıtılması ve Mali Müşavir Stajyerlerine 

Bilgilendirme Semineri" Düzenlendi
Odamız ve Çorlu Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (Çorlu SMMM) 
işbirliğinde düzenlenen "Mali Müşavir 
Adaylarına Mesleğin Tanıtılması ve Mali 
Müşavir Stajyerlerine Bilgilendirme" 
semineri 14 Ocak 2017 Cumartesi 
günü Odamız Batı Eğitim Salonu'nda 
gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Çorlu SMMM Odası 
Başkanı İbrahim Otsekin; "Bizlere bu 
semineri düzenlememizde imkan sunan 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür 
ederiz. Mali müşavir olma yolunda 
ilerleyen adaylarımız için son derece 
önemli olan bu seminerde meslekle 
ilgili bilgiler ve süreç hakkında bilgiler 
verilecektir" dedi.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi 
(TESMER) Müdürü  Prof. Dr. Ercan 

Bayazıtlı ve TESMER Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Eren'in sunumlarıyla devam 
eden seminerde; Aday meslek mensubu 
olma koşulları, başvuru şartları, sınav 
konuları, stajdan sayılan süreler, staj 
sonu değerlendirilmesi gibi konularda 
katılımcılara bilgiler verildi.

Odamız, Meybem 
A.Ş. İşbirliğinde 

Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirmesi 

Kapsamında 
İnşaat Alanı ve Çelik 
Kaynakçı Sınavlarını 

Gerçekleştirdi
Mesleki Yeterlilik Belgesi İnşaat Alanı 

ve Çelik Kaynakçı alan sınavları 19 - 
22 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 gün 
boyunca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve 
MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Çorlu Mehmet 
Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği iştiraki olan MEYBEM 
A.Ş. firması uzmanları gözetiminde 
teorik sınav ve sonrasında gruplar halinde 
performans sınavları yapıldı. 50 adayın 
katıldığı sınav sonunda başarılı olan adaylar 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan, mesleki 
yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, 
belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam 
edebileceklerdir.

Çelik Kaynakçı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3 
ve Duvarcı Seviye 3 alanlarından Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almak için sınavlara giren 
10 firmadan 50 aday başarılı oldukları 
takdirde sınav ücretleri İşsizlik Fonundan 
kendilerine iade edilecek.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Enis SÜLÜN; “MEYBEM 
A.Ş tarafından Odamız işbirliğiyle ilçemizde 
gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 
adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaktır. Çelik Kaynakçı ve İnşaat 
alanının çeşitli dallarında 10 firmadan 
toplam 50 aday ile ilçemizdeki 4.sınavımızı 
gerçekleştirdik. Devletin teşviği ile yapılan 
sınavlardan tüm meslek mensuplarının 
başarılı çıkacağını umut ediyorum. Üye 
firmalarımızda çalışanların Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alması için Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak her türlü çalışmayı 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 
Firmalarımız ve meslek mensupları bizimle 
iletişime geçsinler” dedi.
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Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 
milyon 98 bin 994 adet taşıtın %53’ünü otomobil, 
%16,3’ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, 
%8,5’ini traktör, %4’ünü kamyon, %2,3’ünü 
minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 111 000 adet 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 
toplam 111 bin taşıt içinde 
otomobil %61,7 ile ilk sırada yer 
aldı. Bunu sırasıyla %22,7 ile 
kamyonet, %4,6 ile motosiklet, 
%4 ile kamyon takip etti. 
Taşıtların %7’sini ise minibüs, 
otobüs, özel amaçlı taşıtlar ve 
traktör oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
bir önceki aya göre %11,6 azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık 
ayına göre %11,6 azaldı. Bu azalış otomobilde 
%16,6, minibüste %0,4, otobüste %4,4, motosiklette 
%34,1, özel amaçlı taşıtlarda %34,1, traktörde %49,6 
olarak gerçekleşti. Kamyonette %18,1, kamyonda ise 
%74,7 artış oldu. 

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre %19,2 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe 
kaydı yapılan taşıt sayısında %19,2 azalış gerçekleşti. 
Bu azalış otomobilde %22,6, minibüste %16,8, 
kamyonette %12,1, kamyonda %16,7, motosiklette 
%26,6, özel amaçlı taşıtlarda %21,4 olarak 

gerçekleşti. Otobüste %0,6, 
traktörde ise %13,5 artış oldu. 

Ocak ayında 449 696 adet 
taşıtın devri yapıldı
Devri yapılan toplam 449 
bin 696 adet taşıt içinde 
otomobil %70,9 ile ilk sırada  
yer aldı. Otomobili sırasıyla 
%16,6 ile kamyonet, %3,7 ile 
traktör, %3,2 ile motosiklet 
takip etti. Ocak ayında devri 
yapılan taşıtların %5,6’sını ise 
minibüs, otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe en fazla 1501-1600 
motor silindir hacimli otomobillerin kaydı 
yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 68 bin 491 adet 
otomobilin %35,5’i 1501-1600, %30,2’si 1401-1500, 
%15,6’sı 1301-1400, %14’ü 1300 ve altı, %3,2’si 
1601-2000, %1,5’i 2001 ve üstü motor silindir 
hacmine sahiptir.

Ocak ayında 68. 491 adet 
otomobilin trafiğe kaydı 

yapıldı
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 68 bin 491 
adet otomobilin %18,2’sinin Renault, %10’unun 
Volkswagen, %9,2’sinin Fiat, %7,8’inin Hyun-
dai, %6,5’inin Ford, %6,2’sinin Toyota, %6’sı-
nın Dacia, %6’sının Opel, %3,8’inin Nissan, 
%3,5’inin Peugeot olduğu, %22,7’sinin ise diğer 
markalardan oluştuğu görüldü.
    kaynak: www.tuik.gov.tr

Trafiğe kayıtlı 
LPG’li otomobil 
oranı %40,2 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe 
kayıtlı 10 milyon 656 bin 

778 adet otomobilin %40,2’si 
LPG, %31,8’i dizel, %27,6’sı 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü 
bilinmeyen(2) otomobillerin 

oranı ise %0,4’tür.

Tarımsal Kalkınmaya 
Üretim Bazlı Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa 
Birliği’ne üye olacak ve olan ülkelerin kırsal kalkınma programlarının 
uygulanabilmesi için kurulmuş bir kurum. IPARD programlarını da 
uygulamakla görevli. Türkiye’de kırsal kalkınmanın oluşturulması ve 
desteklemeler ile sorumlu kuruluş olarak öne çıkıyor.

HANGİ 
İLLERİ 
KAPSIYOR?
Kırsal kalkınma programı 
TKDK hayvancılık destekleri 
iki bölge halinde veriliyor. 
Birinci bölgede 20 il bulunu-
yor. Bu iller; Çorum, Kahra-
manmaraş, Kars, Diyarbakır, 
Erzurum, Afyon, Amasya, 
Balıkesir, Hatay, Isparta, 
Konya, Malatya, Ordu, Sam-
sun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, 
Yozgat, Sivas ve Tokat.

İkinci bölgede bulunan iller 
ise; Aydın, Burdur, Bursa, 
Karaman, Kastamonu, Kü-
tahya, Manisa, Ağrı, Aksaray, 
Ankara, Çanakkale, Çankırı, 
Denizli, Ardahan, Mardin, 
Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak, 
Elazığ, Erzincan ve Giresun.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK), 
Avrupa Birliği’ne üye olacak ve 
olan ülkelerin kırsal kalkınma 
programlarının uygulanabilmesi 
için kurulmuş bir kurum. IPARD 
programlarını da uygulamakla 
görevli. Türkiye’de kırsal kalkın-
manın oluşturulması ve destekle-
meler ile sorumlu kuruluş olarak 
öne çıkıyor.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
IPARD projeleri ise Avrupa 

Birliği tarafından oluşturulan ve 
AB’ye aday ve potansiyel aday 
ülkelere destek olmak amacıyla 
oluşturulan bir proje. Proje, 2014-
2020 döneminde de uygulanmak 

için yürütülüyor. TKDK, genel 
olarak üç ana dalda destekle-
me yapıyor. Bunlar et üretimi, 
süt üretimi ve yumurta üretimi 
alanları. Bu ana dalların altında 
kırmızı et üretimi, kanatlı eti üre-
timi, balıkçılık ve arıcılık alanında 
da devlet desteği sağlıyor. TKDK, 
hayvancılık destekleri ile kırsal 
kalkınmayı getirecek krediler 
sağlıyor. TKDK tarafından verilen 
yardım ve destekler; küçükbaş, 
büyükbaş hayvancılık, tavuk, 
hindi, kaz, ördek yetiştiriciliği, 
yumurta üretimi, salma tavukçu-
luk, beyaz et üretimi, süt üretim 
tesisi kurulumu, kırmızı et üretim 
tesisi, koyun ve kuzu yetiştiricili-
ği, inek, manda ve sığır yetiştirici-

liği gibi alanları kapsıyor.

ÖDEME ŞEKLİ
Proje kapsamında yapılan 

hayvancılık destekleri, başvuru 
sahibinin kuruma sunması gere-
ken fatura ve belgeler esas alına-
rak ödeniyor. TKDK hayvancılık 
destekleri çi�çinin talebi sunduğu 
tarihten itibaren en fazla altı ay 
içinde banka hesabına yatırılıyor. 
TKDK harcamaların toplam de-
ğerinin 500 bin TL altında olduğu 
zaman tek taksitle ödeme yapıyor. 
Eğer destekleme 500 bin liranın 
üstünde ise ödeme iki taksitle 
yapılıyor.

kaynak: www.itohaber.com

Yatırım yapan, 
mevduat getiren 
yabancıya Türk 
vatandaşlığı

Türkiye’de en az 2 milyon dolar 
yatırım yapan, en az 1 milyon 
dolarlık gayrimenkul satın alan ya 
da en az 3 milyon dolarlık mevduat 
hesabı açan yabancılara Türk 
vatandaşlığı verilecek.
Türk Vatandaşlığı Kanununun 
uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 
Türk vatandaşlarının istisnai olarak 
kazanılmasını düzenleyen 20’nci 
maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de 
belirli bir miktarın üzerinde yatırım yapan 
ve istihdam oluşturan veya mevduat 
bulunduran yabancılara Türk vatandaşlığı 
imkanı getirildi.

Buna göre, Türk vatandaşı olmak isteyen 
yabancılarda aranan istisnai şartlar şöyle:
-En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı 
yapan;
-En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan
-En az 100 kişilik istihdam oluşturan
-En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan
-En az 3 milyon liralık devlet borçlanma 
araçlarını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk 
vatandaşlığına hak kazanabilecekler.

kaynak: http://www.dunya.com/
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Çorlu İlçe Nüfus Müdürü 
Sa�et İran´dan Enis Sülün´e 
Ziyaret

Çorlu İlçe Nüfus  Müdürü Sa�et İran 28 Aralık 2016 Çarşamba 
günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis  Sülün'e ziyarette 
bulundu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İsmail Köroğlu "Tekirdağ Ekonomi Günleri” 

Toplantısına Katıldı

“Tekirdağ Ekonomi Günleri” toplantısı 
27 Aralık 2016 Salı günü Tekirdağ Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı Salonu’nda  gerçekleşti

Toplantıya Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, ilgili Vali 
Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, ilçe Kaymakamları 
ve Belediye Başkanları, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Köroğlu, 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanları, sanayiciler ve iş adamları 
katıldılar.  

Toplantıda Konuşan Vali Ceylan; İlimiz 
açısından özellikle bu ay ki gündem maddesi 
sanayi. Şuan ki durumumuz ile daha sonra 
neler yapabiliriz onlara bakalım. Bu bizim 
boynumuzun borcu. Ayrıca bu toplantının 
bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlara 
vesile olmasını dilerim. Bizim artık morale 

ve geleceğe daha iyi bakabilmek için umuda 
ihtiyacımız var. Bundan dolayı bu toplantıda 
birlikteyiz. Tekirdağ olarak üzerimize ne 
düşüyor ise yapmak için buradayız. İlimiz 
açısından çok önemli olduğundan bu ay ki 
konumuz Sanayi.  Daha sonraki toplantıda 
tarımı ele alacağız. Sizlerin katılımı toplantıya 
ayrı bir değer kattı. Bundan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 yılı hem 
ülke ekonomisi hem de Tekirdağ adına 
2016 dan çok daha iyi ve huzurlu geçmesini 
temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Fahrettin Akçal davetlilere ilimizin sanayi 
verileri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri 
alınarak sona erdi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? 
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli 
ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki 
yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde 
belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan 
sağlanacaktır.

MEYBEM A.Ş tarafından sınav ve belgelen-
dirme hizmeti verilen alanlar şunlardır;
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3,
-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4,
-Ahşap Kalıpçı Seviye 3,
-Betonarme Demircisi Seviye 3,
-Betoncu Seviye 3,
-Duvarcı Seviye 3,
-İskele Kurulum Elemanı Seviye 3,
-Sıvacı Seviye 3,
-CNC Programcısı Seviye 4,
-CNC Programcısı Seviye 5,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 3,
-Metal Sac İşlemeci Seviye 4
-Çelik Kaynakçısı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 3
-Makine Bakımcı Seviye 4
Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş kurul-
muş olup, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek 
amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiştir.
Sınavlar, TOBB - MEYBEM A.Ş tarafından il / ilçe 
merkezlerinde yerel bazda gerçekleştirilecek olup; 
sınav ve belgelendirme talepleri Odamız tarafından 
alınacaktır. 

Odamız ve Meybem A.Ş.
İşbirliğinde Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Sınavı Yapıldı

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis Sülün, 
"Markalar Çadırı"nın 

Açılışına Katıldı

Çorlu'da bünyesinde büyük markaları bulunduran 
Markalar Çadırı 24 Aralık 2016 Cumartesi günü 
açıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'ün de 
iştirak ettiği açılış törenine; Tekirdağ Valisi Mehmet 
Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu 
Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Fuarcılık firmasının yetkilileri katılımda bulundular.

145 adayın katıldığı sınav sonunda başarılı 
olan adaylar Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan, 
mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, 
belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam 
edebileceklerdir.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis SÜLÜN; “Avrupa Birliği kriterleri 
kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler 
için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları 
MYK tarafından 48 meslekte başlatıldı. TOBB 
tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve 
belgelendirme yapmak üzere kurulan MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 
inşaat, metal, otomotiv ve asansör sektörlerinde, 
toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 

(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır. 
MEYBEM A.Ş tarafından Odamız işbirliğiyle 
ilçemizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı 
olan adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaktır. Çelik Kaynakçı ve Metal Sac 
İşlemeci dallarında 8 firmadan toplam 145 aday 
ile sınavımızı gerçekleştirdik. Devletin teşviği ile 
yapılan sınavlardan tüm meslek mensuplarının 
başarılı çıkacağını umut ediyorum. Üye 
firmalarımızda çalışanların Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alması için Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz. Firmalarımız ve meslek 
mensupları bizimle iletişime geçsinler” dedi.
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına 

Sahibi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Enis SÜLÜN

Mes'ul Müdürü 
İbrahim KARAĞÖZ 

Genel Sekreter

İdare 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 

Tel: (0282) 651 10 96 - Fax: (0282) 651 35 10

Dizgi - Tasarım -  Reklam
Canev SUNDUR

 Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Servis Sorumlusu

Fatih Mehmet TANRISEVDİ 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Servis Görevlisi

Baskı
  Işık Matbaacılık Kutu Etiket Amb. 

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.isikmatbaa.com.tr

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ 
GAZETESİ'NDE YAYINLANAN YAZILA-

RIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU 
YAZARLARINA AİTTİR. ÇORLU TSO'NUN 

GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. YAZI VE HA-
BERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KULLA-
NILMIŞTIR. YAZI VE HABERLER KAYNAK 
BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN 

KULLANILABİLİR.
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Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında 
da Küresel piyasaların ana gündemi ve 
odaklanacağı en önemli husus, ABD başkanı 
seçilen Trump’ın yönetimi devralmasıyla 
birlikte seçim öncesi dönemindeki vaatlerini 
devam ettirip ettirmeyeceği ve uygulayacağı 
politikalardaki ipuçları olacak. Trump’ın daha 
önceki vaatlerini yerine getirmeye başlaması 
ve verdiği sinyaller yönünde harekete geçmesi 
uluslararası platformda ve ülkesinde ciddi 
çalkantılara neden olmaya başladı bile. 
Özellikle ABD lobileri ve Derin düzeni ile ters 
düşmeye başlaması ülke çapında toplumsal 
olaylara yol açacak. Bu durumda Doların 
seyrini tersine çevirmesi, Altın, İsviçre frangı 
ve Japon yeni gibi güvenli limanlara doğru bir 
yönelim olması beklenebilir. Nitekim seçim 
öncesi söylemlerine paralel hareket etmeye 
başlayacağı yönünde emareler ortaya çıkmaya 
başladı. Obamacare dedikleri sağlık reformuna 
yönelik ilk söylemleri ve Astana görüşmelerine 
direk katılmayacağını açıklaması, Ortadoğu 
ile ilgili evvelki söylemlerine yakın bir profil 
ortaya koyuyor. Zira Ortadoğu’nun şu anki 
kaos ortamından, ABD eski politikalarını 
sorumlu tutacak kadar cesaret verici görüşleri 
olduğunu hatırlıyoruz. Bu söylemlerde 
ekonomik açıdan üretim ve istihdama yönelik 
iddialı sözlere yönelim Dolara destek çıkarken, 
politik yönden verdiği sözlere olacak eğilimler 
piyasaların daha çok güvenli limanlara 
yönlenmesini sağlayacaktır. 

İçerde Terör olayları ve Suriye’ye yönelik 
gelişmeler de piyasalar tarafından yine 
yakından takip edilecek. Türkiye, Rusya, 
İran ve Suriye arasında yapılan temaslarda 
ateşkes konusunda yapılan çalışmalar önem 
kazanıyor. Halep’te sağlanan ateşkesin 
ardından Cumhur Başkanı Erdoğan’ın 
girişimleriyle ÖSO unsurlarının geri çekilmesi, 
yeni dönemde Suriye ile ilgili görünümün 
ilk şifrelerini o zamandan veriyordu. 
Bundan sonra genel ateşkesin lokal olarak 
sıkıntıya girme durumları haricinde, Astana 
görüşmeleri ile birlikte, Suriye iç savaşının 
gündemdeki yerini başka sorunlara bırakacağı 

değerlendirilebilir. Özellikle ABD’nin konunun 
dışında kalması (şimdilik) ihtimali ve Rusya–
Türkiye yakınlaşması çözüm sürecine yönelik 
beklentileri artırıyor. 

BIST 100’de Fitch’in not kırması (muhtemel) 
sonrası, 80500 üzerinde kalınabilirse yılsonu 
bilanço beklentileriyle yukarı yönlü seyrin 
devamı beklenebilir. Borsanın bu seviyeler 
gelmesindeki en önemli beklentinin 
Trump ile tersine dönmesi beklenen 
Türkiye-ABD ilişiklerindeki kötü seyir ve 
Ortadoğu politikalarının bu sayede bizim 
lehimize olumlu gelişeceği beklentisi olduğu 
unutulmamalı. Trump ile başlaması muhtemel 
olumlu hava konusunda, terör örgütleri ile 
yapılan mücadelede iyimserliğin artarak 
devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. 

Ocak ayı sonunda yapılan Para Politikası 
Kurulu Toplantısından sonra, muhtemelen 
Döviz konusunda piyasaları tatmin edecek 
kararlar çıkmasını bekliyorum. Yurtdışı 
sermayenin Fitch‘in not kırımından sonra dahi 
büyük bir çıkış yaşamayacağı belki bir süre 
duraksama yaşansa bile Körfez ülkelerinden 
gelmesi beklenen büyük montanlı sermaye 
ile beraber, dövizin yeniden sakinleşeceği 
değerlendirilebilir. Yani dövizde, özellikle 
ABD’den gelecek daha ılımlı mesajlarla beraber 
göreceli olarak volatilitenin düşmesini ve 
grafiklerde görülen destek seviyelerine doğru 
geri çekilmeleri muhtemel görüyorum. Fakat 
yine de USDTRY’de 3,8359, EURTRY’de 
4,0943 seviyeleri çok kritik eşikler olduğu 
gerçeğinden hareketle dikkatle takip edilmesi 
gerekiyor.

Yurtiçinde ise siyasi tara�a yeni anayasa 
taslağı ve Cumhurbaşkanlığı sistemine 
ilişkin tartışmalar, her ne kadar olumsuz 
olarak değerlendirilse de piyasalar tarafından 
bir beklenti olarak algılandı ve borsanın 
yukarı hareketindeki nedenlerden biri 
olarak görüldü. Ancak 21 Ocak itibariyle 
değişiklik ile ilgili maddelerin tamamının 
TBMM’den geçmiş olması, kısa vadeli olarak 
beklentilerin bir kısmının tükeneceği anlamına 
geliyor. Muhtemel Nisandaki referandum 

yaklaşana kadar yeniden bu hususun beklenti 
oluşturmayacağını değerlendiriyorum. 

Diğer önemli beklentiler ise; 
-BIST’in ve TL varlıkların son dönemde 

yaşanan güçlü negatif ayrışma sonrası kısmen 
ucuz kalması,

-OHAL’in Nisan ayında anayasa 
hakkında referanduma giderse, OHAL’in 
uzamayabileceği,

-AMB ise, gevşek para politikasını 
sürdürebilir ve varlık alım programının süresini 
uzatabilir. Bu gerçekleşirse, piyasalardaki 
likiditenin devam edebileceği,

-2017 yılında gelecek olan ekonomiyi 
destekleme paketlerinin ekonomik büyüme 
oranını yükselteceği. 

Riskler şöyle sıralanabilir; 
-Küresel likidite koşullarındaki önemli 

değişimler,
-AB/Rusya/Suriye/Irak ile olan mevcut 

durumumuzda olabilecek önemli değişimler,
-Türkiye’deki siyasi ortamdaki gerilimler,
-Bizim açımızdan ABD ve Trump ile 

ilgili tüm beklentilere rağmen mevcut kötü 
statükonun devam etmesi,

-ABD’nin Faiz artırımları konusunda 
daha agresif politikalar izlemesi, nitekim 
halihazırdaki 2017 yılı için 3 adet faiz artırımı 
durumunun fiyatlandığı değerlendirilebilir.

-Çin, Meksika ve Ticaret anlaşmalarının 
olduğu tedarikçilerin önünün kesilmesi ile 
küresel talebe yapılacak darbe.

Tüm bunlar dikkate alındığında, Şubat 
ayı görünümü; piyasaların beklentilerle 
şekillendiği, kısa şoklar ve spekülasyonlarla 
ani sıçramalar görünebileceği, ancak dövizde 
bu dönemde yatay, borsada ise yukarı 
eğilimli bir sıkışma formasyonu oluşacağı 
değerlendirilebilir. 

YASAL UYARI;  Burada yer alan bilgi, yorum 
ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında 
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; 
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, 
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu 
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri 
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer 
alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan 
halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu 
kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden 
ve ticari amaçlı  işlemlerde kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde 
sorumluluk kabul edilmemektedir.

                                                    www.eyuppolat.com

Eyüp POLAT

ŞUBAT AYINDA 
SİS DAĞILIYOR

ÇORLU 
TİCARET VE  SANAYİ ODASI 

2016 YILI
 FAALİYET RAPORU

Çorlu Özel Vega Hospital Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Tuygun, 
Kurumsal Pazarlama Müdürü Birol 
Dayan ve Muhasebe Müdürü Murat 
Küçüközbek, 19 Ocak 2017 Perşembe 
günü Odamız Meclis Başkanı İsmail 
Güleroğlu'na ziyarette bulundular.

Çorlu Özel 
VegaHospital´dan 

İsmail Güleroğlu´na 
Ziyaret

Finansal Piyasalar ve 
Risk Yönetimi Uzmanı

Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı 
Zehin, 17 Ocak 2017 Salı günü Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'e 
iade-i ziyarette bulundu.

Çorlu'nun Trakya'da ki önemine 
değinen Zehin; "Çorlu; Edirne, Kırklareli 
ve İstanbul'un arasında kaldığı için 
ticaret ve sanayi bakımından son derece 
önemli bir yere sahiptir. Bizler hep 
birlikte ekip ruhu içerisinde bölgemize 
güzel hizmetler vereceğiz. İlçelerimizin 
gelişmesi ve kalkınması yolunda birlikte 
hareket ederek başarılı olacağımıza 
inanıyorum" dedi.

Marmaraereğlisi 
Kaymakamı 

Sıdkı Zehin´den 
Odamız´a 

İade-i Ziyaret

www.corlutso.org.tr
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Protein vücudumuzun temel fonk-
siyonlarını yerine getirmesinde ve 
sağlıklı bir şekilde yaşamamızda önemli 
rol sahibi. Proteine hayvansal gıdaların 
yanı sıra sebze ve meyve çeşitlerinde de 
rastlayabiliriz. Vücuttaki enerji üretiminin 
yüzde15’i tüketilen proteinli gıdalardan 
sağlanırken hücre onarımı ve gelişim için 
de protein vücudumuzda hayati önem 
taşır. Kas gelişiminde ve onarımında 
önemli rolü olan protein zengini yiyecekler 
spor yapanların da sofralarından eksik 
etmemesi gereken besinlerden.

Peki protein zengini besinler hangileri?
1. Kırmızı et
Kırmızı et hayvansal proteinler arasında 

en fazla protein içeren besin. Uzmanların 
önerdiği beslenme programlarına göre 
kırmızı eti ha�ada en az iki defa tüketmek 
gerekiyor. Kırmızı etin tek dezavantajı 
kolesterol içermesi. Bu nedenle kırmızı eti 
dikkatli tüketmekte fayda var.

2. Beyaz et
Kırmızı etin en iyi alternatifi beyaz et. 

Hindi eti, tavuk ve balık eti yüksek protein 
içeren beyaz ete en iyi örnekler. Beyaz 
et kırmızı etten daha az yağ içermesi 
bakımından da uzmanlar tarafından 
önerilen besinler arasında bulunuyor.

3. Baklagiller
Fasulye ve nohut gibi baklagillerin 

100 gramında yaklaşık olarak 16 
gram, mercimeğin 100 gramında ise 9 
gram protein bulunuyor. Bitkisel bazlı 
proteinlerde baklagiller en önemli 
besinler arasında gösteriliyor. Sağlıklı 

besinler olmaları da baklagilleri önemli 
hale getiriyor.

4. Süt
Kas ve kemiklerin gelişiminde önemli 

besinlerden olan süt hayvansal protein 
gıdalarının temelini oluşturuyor. Bir 
fincan sütte yaklaşık 10 gram protein 
bulunuyor.

5. Yumurta
Sporcuların vazgeçemediği besinlerin 

başında gelen yumurta protein zengini 
besinlerden biri. 2 adet yumurta beyazı 
içerisinde yaklaşık olara 13 gram protein 
bulunuyor.

6. Yoğurt
Severek tüketilen gıdalardan biri olan 

yoğurdun 150 gramında 15 gram protein 
bulunuyor.

7. Kabak çekirdeği
Kuruyemişler arasında en fazla 

protein içeren gıdaların başında kabak 
çekirdeği geliyor. Kabak çekirdeğinin 100 
gramında 16 gram protein bulunuyor. 
Kabak çekirdeği yağ içerdiği için dikkatli 
tüketilmesi öneriliyor.

8. Peynir
Hayvansal protein denilince akla ilk 

gelen besinlerden olan peynir yüksek 
protein içeren gıdaların başında. Peynirin 
100 gramında yaklaşık 30 gram protein 
var.

9. Badem
Kuruyemişler arasında en fazla protein 

içeren bir diğer çeşit ise badem. Bademi 
yaklaşık olarak 100 gram tükettiğinizde 
vücudunuza 20 gram protein almanızı 
sağlıyor. (Kaynak:www.hurriyet.com.tr)

Protein zengini 9 BESİN
Protein zengini 9 besin kas gelişimi ve hücre onarımı bakımından 
ihtiyaç duyduğumuz protein vücudumuz için hayati önem taşıyor. İşte 
sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 9 protein deposu besin...

Tarih, kültür ve 
sanat meraklısı 

akademisyenlere 
müjde

Tarih, sanat ve kültür 
meraklılarına birçok avantaj 
sunan Müzekart uygulamasından 
artık akademisyenler de indirimli 
olarak faydalanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı           
Nabi Avcı'nın Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta 

Saraç ile üniversitelerin tarih, edebiyat, 
sanat, kültür ve turizm alanındaki 
akademik birim yöneticileriyle YÖK'te 
yaptığı toplantı öncesi ikili görüşmede 
gündeme gelen "Müzekart" indirimine 
ilişkin çalışma tamamlandı.

Bakan Avcı'nın talimatıyla hayata 
geçirilen uygulamayla, tarih, sanat ve 
kültür meraklılarına birçok avantaj 
sunan "Müzekart" indiriminden artık 
öğretmen ve 18 yaş üstü öğrencilerin 
yanı sıra Yükseköğretim Kurumuna bağlı 
üniversitelerde görevli öğretim üyeleri de 
indirimli faydalanabilecek.

Akademisyenler, yüzde 50 indirimli 
alacakları "Müzekart" ile diledikleri 
kadar müze ve ören yerini ziyaret ederek, 
tarihte yolculuğa çıkabilecek.

Müzekart edinmek isteyen akade-
misyenlerin, fotoğra�ı bir kimlik 
belgesiyle Müzekart satış noktalarına 
başvurması veya internet üzerinden 
kartını sipariş etmek üzere "www.
muze.gov.tr" ve "www.muzekart.com" 
adresindeki web sitesini ziyaret etmesi 
yeterli olacak. (Kaynak: www.trthaber.com)

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından Somut Olmayan 

Kültürel Miras Listesi'ne Türkiye 
adına dahil edilen, yörelerin en eski 
geleneklerinden biri olan yu�a, özellikle 
Anadolu'da kırsal yörelerde birçok ailenin 
sofrasından eksik olmuyor.

Zengin mutfak kültürüyle bilinen 
Şanlıurfa'da da pek çok yörede olduğu 
gibi kırsal mahallelerde hemen her öğün 
tüketilen yu�a, sabahın erken saatlerinde 
bir araya gelen kadınlar tarafından 
hazırlanıyor.

 Yu�a yapan kadınlardan Azize Tankuş 
yaptığı açıklamada, ustalık isteyen yu�a 
pişirme işinin zahmetli olduğunu söyledi.

 Tankuş, köylerde her öğün tüketilen 
yu�anın gelişen teknoloji ve olanaklara 
rağmen şehirdeki ailelerce de tercih 
edildiğini dile getirerek, şunları belirtti:

 "Burada yu�a buğday unuyla yapılır. 
Genellikle iki kişi yapar. Biri açar biri 
de sacda pişirir. Anadolu'nun genelinde 
böyle yapılır. Köylerde çok tüketilir, hala 
insanlar bu ekmekleri yerler. Şehirde de 
biz tüketmeye devam ediyoruz. Köylerde 
komşular toplanarak imece usulü 
hazırlar. Bize kolay geliyor ama herkes 
yapamaz. Kışın hava soğuk olduğundan 
her zaman yapılamayacağından bir 
defada çokça yapılır. Kimileri ise kış 
gelmeden hazırlarlar, mevsim boyunca 

ıslatılıp tüketilir. Bu yöresel ekmeğimiz 
diğer ekmeklere göre daha sağlıklı ve 
daha lezzetli. İçerisinde herhangi bir 
katkı maddesi yok. Buğday değirmende 
öğütülür, una dönüşür, yoğurulur ve 
hazırlanır, tamamen doğal yani."

 Yıldız Bülte de tandırda pişirilen 
yu�a tadını başka ekmeğin vermediğini, 
bunun bölgede bir gelenek haline geldiğini 
aktardı.

 Şanlıurfa'da apartman dairelerinde 
yaşayan insanların bile yu�adan 
vazgeçmediğini dile getiren Bülte, 
"Komşularla bir araya gelerek, önce 
hamuru hazırlıyoruz, sonra da birlikte iki, 
üç ev için ekmek yapıyoruz. Biz önceden 
köydeydik, sonradan kente geldik ama bu 
ekmekten vazgeçmedik. Çocukluğumdan 
beri bu işi yapabiliyorum ve çocuklarım 
bu ekmeği seviyor. Özellikle çiğ kö�eyle 
çok lezzetli oluyor" dedi.

 Bülte, yıllardır yapıp yedikleri yu�anın 
UNESCO tarafından koruma altına 
alınmasının kendilerini de mutlu ettiğini 
dile getirdi.(Kaynak:www.trthaber.com)

Anadolu'nun 
vazgeçilmezi 

'yu�a'

Balkanlar'ın 480 yıllık hafızası
Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, bünyesindeki binlerce el yazmasıyla sadece Bosna 
Hersek'in değil, Balkanlar'ın da hafızası olarak gösteriliyor.

 Balkanlar'daki en eski kütüphane 
olarak bilinen 480 yıllık Gazi Hüsrev 
Bey Kütüphanesi, bünyesindeki eşsiz el 
yazması eserlerle sadece Bosna Hersek'in 
değil, tüm Balkanlar'ın hafızası olarak 
değerlendiriliyor.

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da 
hizmet vermeye devam eden kütüphane, 
bünyesindeki 10 binden fazla Arapça, 
Osmanlıca ve Farsça el yazması eserlerle 
"hafıza kutusu" olarak nitelendiriliyor.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 
Müdürü Osman Lavic, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, kütüphanedeki el 
yazmalarının farklı bölgelerden geldiğine 
işaret ederek, Osmanlı döneminde 
Bosna Hersek'te yaklaşık 100 medrese 
bulunduğu ve her birinin içinde 
kütüphaneler olduğunu aktardı.

Lavic, Bosna Hersek'teki vakı�arın 
zamanla kaybolması sonucu medrese, 
tekke, okul ve hastanelerde kurulan 

kütüphanelerdeki el yazmalarının 
başkent Saraybosna'ya taşındığını 
kaydederek, Bosna Hersek şehirlerinin 
yanı sıra Mekke, Medine, İstanbul ve 
Şam'dan el yazmalarının da kütüphanede 
bulunduğunu dile getirdi.

Kütüphanedeki en eski ve değerli el 
yazmasının İslam alimi İmam Gazali'nin 
"İhya-u Ulumi'd Din" adlı eseri olduğunu 
olduğunu anlatan Lavic, "Gazali'ye ait bu 
eser 1105 yılında yazıldı. Bu bağlamda, 
kütüphanemizdeki bu eser dünyanın 
istinsah edilmiş en eski yazısını temsil 
ediyor." dedi.

Lavic, kütüphane arşivinde 12, 13 ve 
14'üncü yüzyıllara ait el yazmalarının 
bulunduğunu söyleyerek, Bosna 
Hersek'te yazılan el yazmalarının, bu 
ülkenin İslam medeniyetinde ne denli 
aktif olduğunun göstergesi olduğunu 
ifade etti.

“Her el yazmasının bir hikayesi var”
El yazmalarının sadece İslam dinine 

ilişkin değil, aynı zamanda matematik, 
geometri ve astronomi alanlarında 
da yazıldığını belirten Lavic, “Her el 
yazmasının kendisine ait hikayesi var. 
Bizim burada yaptığımız, hikayelerin 
bu topraklara hangi yolları izleyerek 
geldiğini bulmak.” dedi.

Lavic, kütüphanenin tarih boyunca 
birçok kez savaşa tanıklık ettiğini 

ve bu savaşlarda zarar görerek 
bünyesindeki çok sayıda kitabın yok 
olduğunu anlatarak, “İkinci Dünya 
Savaşı zamanında kütüphane Hünkar 
Camisi’nin bahçesindeydi. Bir havan topu 
kütüphanenin ahşap çatısına düşmüş 
ve çatı alev almış. Caminin hemen 
arkasında Fransisken Kilisesi var. Kilisede 
görevli Blogoljub Pervan, itfaiyeyi arayıp 
kendisini hükümet yetkilisi olarak 
tanıtmış ve yangına kısa sürede müdahale 
etmelerini sağlamış.” diye konuştu.

Bosna’daki son savaşta da Şarkiyat 
Enstitüsünün yakıldığını ve içindeki 5 
bin 240 el yazmasının yok olduğunu dile 
getiren Lavic, o dönemde şehre yardım 
sokulması için açılan tünelin el yazmaları 
için de kurtuluş olduğunu, Malezya’dan 
gönderilen makineler sayesinde, 1995 
yılında kadar tüm el yazmalarının 
mikrofilmlere aktarıldığını söyledi.

(Kaynak:www.trthaber.com)
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Çorlu Gazeteciler Derneği 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi 
ile Odamızda bulunan Local VIP 
Restaurant' ta Protokol ve Dernek 
Üyeleri'nin yoğun katılım gösterdiği 
kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Enis Sülün'ün iştirak ettiği 
organizasyona; Çorlu Kaymakamı 
Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı 
Fatih Kızıltoprak, Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, Çorlu 
Cumhuriyet Başsavcısı Önder 
Kemal Sekücü, Çorlu İlçe Jandarma 
Komutanı Yzb. Serkan Gürzsoy, 
Ergene İlçe Jandarma Komutanı 
Erkan  Çinar, Çorlu İlçe Emniyet 
Müdürü Aykut Efe, Ergene İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, 
Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları; 
Ahmet Sarıkurt, Erdoğan Demirci, 
Kemaleddin Avcı ve Serhad Çatalkaya 
katılımda bulundular.

Basın Mensuplarını Özverili 
Çalışmalarından Dolayı 
Kutluyorum

Çorlu Kaymakamı Levent 
Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününde yaptığı konuşmada; "Bu 
organizasyonda sizlerle beraber 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Çorluda görev yapan basın mensubu 
arkadaşlarımızdan duyduğum 
memnuniyeti ayrıca belirtmek 
istiyorum. Çorlu Gazeteciler 

Derneğimizin yaptığı çalışmaları 
büyük beğeni ve takdirle izliyoruz. 
Vatandaşlarımızın doğru, nitelikli 
ve tarafsız haber alma noktasında 
büyük özveri ile çalışan siz değerli 
basın mensuplarımızın 'Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutluyor 
meslek hayatlarınızda başarılarınızın 
devamını diliyorum” dedi.

Etik Değerlerden Ödün 
Vermeden Çıtamızı Yükseltiyoruz

Kahvaltı öncesi konuşma yapan 
Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı 
Levent Silistre düzenlenen programa 
katılımlarından dolayı protokol 
üyeleri ve meslektaşlarına teşekkür 
ederek: “Çorlu Gazeteciler Derneği 
olarak bu özel günde sizlerle beraber 
olmaktan  mutluluk duyduk. Şahsım, 
yönetim kurulu üyelerim ve dernek 
üyesi meslektaşlarımız adına sizlere 
teşekkür ediyorum. Bu güne kadar 
Çorlu Gazeteciler Derneği olarak 
bünyemizde ki yayın organları ile 
görevimizi en iyi şekilde doğru ve 
tarafsız olarak yerine getirmenin 
hedefinde olduk. Çorlu Gazeteciler 
Derneği olarak mesleki anlamda ki 
prensiplerimiz ve etik değerlerden 
ödün vermeden çıtamızı hep daha 
yukarılara taşıyarak ülkemizin saygın 
meslek kuruluşları içerisinde yer 
almak için çalışmalarımız devam 
edecek” ifadelerini kullandı.
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Toplantıya; 12. Meslek Komite Başkanı 
Kazım Çelebi, Odamız Yönetim Kurulu 
ve 12. Meslek Komite Üyesi Cevat Sevim, 
Komite Üyeleri; Mustafa Filiz ve Halit 
Dindar, Çorlu Şoförler Odası Başkanı 
Abdullah Baş, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan 
Bayram, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu 
Taşıma ve Planlama Müdürü Fevzi 
Uğurlu ile Ulaşım Daire Başkanlığı 
Ulaşım Koordinasyon Müdürü Çiğdem 
Çivrekoğlu katılımda bulundu.

Ulaşımdaki sorunların ele alındığı 

toplantıda; Ticari plaka yönetme-
liğinde mücavir alan uygulamalarının 
devamı, korsan taşımacılığın emniyet 
müdürlüğüne yazı yazılarak kontrol altına 
alınması, il hudut aşımında (S.M.J) plakalı 
araçların SD3 türü yada D2'ye işlenmesi, 
hava muhalefeti uyarılarının dikkate 
alınıp yollarda ve servis duraklarındaki 
park sorunlarının giderilme çalışmaları 
ve araçlara 1 Nisan 2017'ye kadar 
UKOME'nin belirlediği yönetmeliğe 
uygun uydu takip cihazlarının takılması 
konuları görüşüldü. 

Odamız 12. Meslek Komitesi ve 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Daire Başkanlığı, 
Ulaşımdaki Sorunları 

Masaya Yatırdı

Odamız 12. Meslek Komitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı arasında 13 Ocak 2017 Cuma günü 

genel sorunlar ve çözüm önerileri istişare toplantısı gerçekleşti.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO) 14. Meslek Komite Başkanı 

Hülya Perin, Komite Üyeleri Bülent Mutlu, 
Kamil Köseoğlu  ve Yavuz Uylaş ile Odamız 
üyesi Medikal firmaları Si-Ser İşitme 
Cihazları Ltd. Şti temsilcisi Murat Keskin  
ve  S.E.S. Medikal Ltd. Şti. temsilcisi Saadet 
Aslantürk’ün katılımıyla 2 Ocak 2017 
Pazartesi günü gerçekleşen Çorlu TSO  14. 
Meslek Komitesi Olağan Toplantısı'nda 
medikal ve sağlık sektöründeki 

sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda; 
"Çorlu’da ki medikal ve sağlık sektörü 
sorunlarının tartışılması, konu hakkında 
resmi kurumlar arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi ve istişare edilmesi amacıyla;  
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nden yetkili 
kişilerin ve Odamız üyesi medikal firma 
temsilcilerinin davet edilip, bir araya 
gelerek firma ziyaretleri yapılmasına karar 
verildi.

Odamız 14. Meslek Komite 
Toplantısı´nda MEDİKAL VE 
SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 

SORUNLAR Ele Alındı

www.corlutso.org.tr

SAYIN ÜYEMİZ 
LÜTFEN TAKİP EDİNİZ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
 Enis Sülün 

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 
Organizasyonuna Katıldı

“15 TEMMUZ İLKOKULU” YAPIMI İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI

Çorlu Kaymakamlığı tarafından 
koordine edilerek, Çorlu Eğitim 
ve Sağlık Vakfı aracılığı ile tüm 

şehitlerimizin anısına Çorlu 
halkıyla birlikte “15 Temmuz 
İlkokulu” yapımı için yardım 

kampanyası başlıtılmıştır.

İlçemizde yapılması planlanan 
okul inşaatına maddi katkıda 
bulunmak isteyen bağışçılar 

için cep   telefonlarından 
5901’e “OKUL”  yazarak 

10 TL karşılığında bağışta 
bulunabileceklerdir.

ÜYELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNARIZ
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Aracılar yerine 
KOOPERATİF!

Hükümet sebze-meyve fiyatlarının tarladan 
tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda 
artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi. 
Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden 
çi�çiye para vererek bunu satın alan ve ürünün 
fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle 
sistemden el çektirilecek. Buradaki finansman 
açığı tarım birlik ve kooperati�eri aracılığıyla 
karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çi�çiye 
kredi muslukları sonuna kadar açılacak. 
Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin 
kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve 
fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler 
kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin 
piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini 
teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. 
Burada bir takım teşvik mekanizmaları da 
hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün 
tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. 
Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları 
da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.

kaynak: http://www.ahaber.com.tr/ekonomi/

Dikkat! 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü Uyardı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
banknotlarda 
olması 
gereken 
özellikleri 
hatırlatarak, 
sahte para 
konusunda 
vatandaşları 
uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, 
kalpazanlar tarafından mağduriyet yaşamamaları 
için banknotlarda olması gereken özellikler 
hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde 
bulunan “emniyet şeridi”nin ışığa tutulduğunda 
her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde 
görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile “TL” 
har�erinin yer aldığı belirtildi.Ön yüzünde yer 
alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini 
gösteren sayıdan oluşan “�igran”ın banknot ışığa 
tutulduğunda her iki yüzden görülebileceği, 
“Holografik şerit folyo”nun banknotların ön 
yüzünde bulunduğu, tasarımla uyumlu çeşitli 
görsel moti�er içerdiği ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli 
yansımalar veren holografik şerit folyonun farklı 
açılardan bakıldığında ay-yıldız motifinin altındaki 
dikdörtgen şekil içinde “TL” har�erinin kupür 
değerine dönüştüğü bildirildi.

Banknota yatay konumda göz hizasında 
bakıldığında, Atatürk portresinin sağ alt tarafında 
yedigen şeklin içinde kupür değerini gösteren “gizli 
görüntü” bulunduğu kaydedildi.

Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların 
sol üst kenarında yer alan şekillerin arka yüzdeki 
şekillerle birleşerek “bütünleşik görüntü” halinde 

kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.
Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde 

kupür değerini gösteren sayı ile “TL” har�erin yer 
aldığı “renk değiştiren şerit”in, banknot hareket 
ettirildikçe yarı şe�af sarı renkli yansıma vereceği 
belirtildi.

Mor Ötesi (UV) özellik
Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik 

özelliklerinin, para ile doğrudan ilgili mesleklerde 
çalışanlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında 
“UV” ışık altında parlama olacağı,mavi ve kırmızı 
renkte parlayan kılcal li�erin yer aldığı kaydedildi. 
Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada 
mavi, 20 ve 50 lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada 
sarı renk parlama vereceği bildirildi. Paranın ön 
yüzünde Atatürk portresi alanında kupür değerini 
gösteren sayı ile “TL” har�eri belirerek UV ışık 
altında kırmızı renkte parlama vermesi gerektiğine 
dikkat çekildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin 
içindeki “5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında “TCMB” 
ibaresinin “mikro yazı”lı olduğu kaydedildi.

kaynak: www.cnnturk.com/

Görme engelliler için özellikler

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknot-
ların ön yüzünün sol üst kenarında Braille 

alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 
200 liraya doğru sırasıyla 1'den 6'ya kadar 

rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer 
alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" 

ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür de-
ğerini gösteren sayılar ve yazılarda "kabartma 

baskısı"nın bulunduğu ifade edildi.

İlk Milli Fırkateynin 
Yapımına Başlanıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, yüksek menzile, 
etkin silahlara, komuta kontrol ve savaş sistemlerine 
yönelik ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına 
yönelik çalışmalar başlamış, bu kapsamda "ada sınıfı" 
korvetlerin devamı olarak "i sınıfı fırkateyn"in yapımı 
planlanmıştı.

Milli gemi inşasında bir başlangıç olan ada sınıfı 
korvetlerin başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekti. 
Milli imkanlarla yapılan ada sınıfı 4 korvetin ardından 
5. gemi olarak fırkateyn sınıfı gemi yapılacak. 
"İstanbul" adı verilen gemi, Türkiye'nin ilk milli 
fırkateyni olma özelliğini taşıyacak.
SOMALİ’YE YAKIT İKMALİ YAPMADAN 
GİDEBİLECEK

İ sınıfı fırkateynler İstanbul’dan Somali veya Yemen’e 
yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek.

Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve 
hava hede�erine karşı “Evolved Sea Sparrow Missile” 
(ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan 
fırkateynlerin, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla 
hava hede�erine karşı kullanılabilecek güdümlü 
mermi sayısı 21’den 64’e, menzili ise 5 kilometreden 
18,5 kilometreye çıkartılacak.
MİLLİ GÜDÜMLÜ MERMİ “ATMACA” 
KULLANILACAK

Su üstü hede�erine karşı güdümlü mermi sayısı ada 
sınıfı korvetlerde 8 iken i sınıfı fırkateynlerde bu sayı 
16’ya yükseltilecek.

Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi 
sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle 
değiştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Roketsan 
tarafından geliştirme çalışmaları devam eden 
Atmaca’nın, 222 kilometreye kadar menziliyle 
yerli savunma sanayinin önemli bir başarısı olması 
planlanıyor.

.

.

http://www.ahaber.com.tr/

TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu; 
"Çorlu TSO, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Revizyonlu Belgesi'ni Hak 
Ediyor"
TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu 
tetkikle ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün 
gerçekleştirdiğimiz denetimde Çorlu TSO'nun 
iyi uygulamalarını ve başarılarını gördük. İyi 
bir yönetici kadronuz, başarılı, güleryüzlü ve 
dinamik bir personele sahipsiniz. TS EN ISO 
9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu 

Belgesi'ni almanız hususunda raporumuzu 
ileteceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum" 
açıklamasında bulundu.
TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş 
Tetkik Görevlisi Elif Özkök; "Çorlu TSO 
Standardlara Uygun Sistemi Kurmuştur"
            TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü 
Baş Tetkik Görevlisi Elif Özkök ise;   TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgelendirme Tetkiki neticesinde; Çorlu 
TSO'nun standarda uygun sistemi kurduğu ve 
istenilen düzeye geldiği görülmüş olup belge 
almaya hak kazandığı raporlanmıştır" dedi.

A Sınıfı 5 Yıldızlı 
Çorlu TSO, TSE´den Aldığı 

Kalite Belgesini Yenileyerek 
Bir İlke İmza Attı

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un 
yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yapacağı ilk 
kaynak ile başlanacak.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyninin yapımı, 
düzenlenecek törenle başlayacak. "İstanbul" ismi 
verilen İ sınıfı fırkateynin ilk kaynağı Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapılacak.
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Çorlu TSO 
Bir İlke                     
İmza Attı

Odamız ve 
Meybem A.Ş. 
İşbirliğinde 

Mesleki 
Yeterlilik ve 

Belgelendirme 
Sınavı Yapıldı

Marka 
Tescil 
Süresi 

Kısalıyor

2’de

TS EN ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni yeniledi ve 

TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi Belgesi’ni almaya 
hak kazandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO), Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Baş Tetkik Görevlileri; Arzu 
Gülhan Yüzereroğlu ve Elif Özkök 
tarafından 22 - 23 Aralık 2016 
tarihlerinde gerçekleştirilen tetkikler 
sonucunda; TS EN ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni 
yeniledi ve TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Çorlu TSO'nun TSE İstanbul 
Belgelendirme Müdürlüğü'nün yetki 
alanında    TS EN ISO 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu 
Belgesi'ni alan ilk ticaret ve sanayi 
odası olduğunu belirten Çorlu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, 
bir ilke daha imza atıldığını dile 
getirdi.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Enis Sülün; "A Sınıfı 5 Yıldızlı 
Akredite Oda Olduğumuzu Bir Kez 
Daha Kanıtladık"
Enis Sülün; "01 Eylül 2005 tarihinde 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesini alan Odamız 11 
yıldır sürdürdüğü çalışmaları ile bu 
belgenin sadece  duvarlara asılan 
belge olmadığını bugün bir kez 
daha kanıtlamıştır. Bölgemizde hem 
Üyelerimize hem de diğer Oda/
Borsalarımıza öncülük ederek Türk 

Standardları Enstitüsünden almış 
olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 
Revizyonlu Kalite Yönetim Sistemi 
Belgemiz ve TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Belgemiz ile A Sınıfı 5 
yıldızlı Akredite oda olduğumuzu bir 
kez daha kanıtladık" dedi.
 "ISO 10002 Müşteri Memnuniyet 
Yönetim Sistemi, Üyelerimize 
Verdiğimiz Hizmetin Kalitesini 
Artıracaktır"
Müşteri memnuniyetinin öneminden 
bahseden Enis Sülün; "Üyelerimizin 
taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini 
müşteri memnuniyet sistemi 
kapsamında alarak Odamızı, 
Çorlu'yu, Çorlu'daki ticaret ve 
sanayiyi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Odamızın tüm faaliyetleri için 
etkin ve verimli bir şikayet ele alma 
sürecinin kurulumu ve geliştirilmesi 
için rehberlik sunan ISO 10002 
Müşteri Memnuniyet Yönetim 
Sistemi  ile Üyelerimize daha iyi 
bir hizmet sunarak fayda sağlamayı 
hede�iyoruz. Almış olduğumuz 
bu belge ile Odamızın saygınlığını, 
memnuniyetsizlikleri giderme 
yeteneğini artırırken, Üyelerimizin 
geri bildirimlerine dayanarak hizmet 
kalitesini iyileştirilmesine katkı 
sunulacaktır" açıklamasında bulundu.

Odamız 11 yıldır sürdürdüğü 
çalışmaları ile bu belgenin sadece  
duvarlara asılan belge olmadığını 
bugün bir kez daha kanıtlamıştır.

Odamızı, Çorlu’yu, Çorlu’daki 
ticaret ve sanayiyi geliştirmeye 

çalışıyoruz. 

PP-59
ÇORLU - TEKİRDAĞ

Trakya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, 
Bölgemiz ve Ülkemizdeki Ticaret 

ve Sanayiye Yepyeni Bir  Dinamizm 
Kazandıracaktır

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO), Türkiye’de 
benzersiz bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 
Çorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Trakya Genel 
Sanayi ve Ticaret Fuarı, bölgemiz ve ülkemizdeki ticaret 
ve sanayiye yepyeni bir dinamizm kazandıracaktır. Fuar, 
çevre ülkelerin sanayici ve iş adamlarını da  kapsayarak 
uluslararası bir nitelik kazanmayı hede�emektedir.

Trakya bölgesindeki bütün firmaları çatısı altında 
toplamayı  amaçlayan Trakya Genel Sanayi ve Ticaret 
Fuarı’nın  yakın  hedefi dış ticareti   geliştirmek ve 

özel sektörün gelişimine katkı sağlamaktır. Fuar 
organizasyonumuz, Balkan ülkeleri girişimci ve iş 
adamlarının katılımıyla uluslararası bir organizasyona 
dönüşme, böylece yerli sanayi ve ticaretimiz için eşsiz 
bir tanıtım ve işbirliği  imkânı yaratma öngörüsüyle işe 
koyuldu. Fuar hem bölgemiz özel sektörünün dinamizmini 
yansıtacak hem de yerli üreticilerimiz için yepyeni ihracat 
ufukları yaratacaktır.

“Çorlu için yeni ve ihtişamlı bir yola çıkıyoruz”
2017 yılı 12-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 

olan Trakya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı organizasyonuna 
katılım gösterecek olan özel sektörümüzün ulusal ve 
uluslararası seçkin firmalarına ve destek veren tüm 
kurumlara teşekkür ederiz.

Gümrük 
Birliği’nde

 AB İle 
Yeni Sayfa 
Açılacak

Türkiye, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın güncellenmesi 
için gelecek yıl başlayacak 
müzakereleri kısa sürede 
tamamlayarak, AB ile yeni bir 
sayfa açmayı hede�iyor.

Ticaret Sicili 
İşlem Harçları 

Odamız 
Tarafından 

Tahsil 
Edilecek

Ticaret Sicili işlemlerine 
ilişkin harçlar, 01.01.2017 
tarihinden itibaren Odamız 
tarafından tahsil edilmeye 
başlanılmıştır. 16’da

11’de 10’da

4’de

Belgesiz  400 
Bin İşçi İçin 
Ceza Kapıda

Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’tan 
itibaren inşaat, otomotiv, metal, 
enerji ve elektrik-elektronik 
sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde, 40 meslek 
için denetim yapıp belgesiz 
çalıştırıldığı tespit edilen her 
işçi için 527 lira para cezası 
uygulayabilecek. Ancak 500 bin 
işçi kapsamdayken sadece 100 
bininde sertifika var.

Şirket 
Kuruluşlarında 
Büyük Kolaylık 

Notere Gitmeden 
Odamızda Onay 

Gerçekleştirilecek
 16’da

Aralık ayının sonunda 
TBMM’de kabul edilen Sınai 
Mülkiyet Kanunu ile sınai 
mülkiyet hakları modern 
bir kanuna kavuştu. Yeni 
kanunla marka, coğrafi 
işaret, tasarım,patent, faydalı 
model ile geleneksel ürün 
adlarına ilişkin hakların 
korunması ve bu suretle 
de teknolojik, ekonomik 
ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı 
sağlanması amaçlanıyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Metal 
Sac İşlemeci ve Çelik Kaynakçı 
alan sınavları 22 - 25 Aralık 2016 
tarihleri arasında 4 gün boyunca 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve 
MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Çorlu 
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği iştiraki olan 
MEYBEM A.Ş. firması uzmanları 
gözetiminde teorik sınav ve 
sonrasında gruplar halinde 
performans sınavları yapıldı. 

 5’te
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Ticaret Sicili İşlem Harçları 
Odamız Tarafından 

Tahsil Edilecek

Oda üyelerinin ticaret sicil harçlarını 
vergi daireleri yerine odalara 

yatırılabilmesini sağlayan yasa değişikliği 
hakkında konuşan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Enis Sülün; “Üyelerimiz 
ticaret sicili işlemleri için odamıza 
gelerek işlemlerini başlatıyorlar, sonra 
gerekli harçları bankalara yatırmak üzere 
gidip, yatırdıklarına ilişkin makbuzlarla 
yeniden odamıza dönüyorlardı. Şehir 
içi trafik sorunu, vergi dairelerinin ve 
bankaların uzaklığı, taşıtların park yeri 
sorunu nedeniyle üyelerimiz çok büyük 

zaman kaybına uğruyorlardı. Bu durumu 
başta odamız olmak üzere, diğer odalar 
ile birlikte  TOBB Başkanı sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na ve ilgili bakanlıklara 
aktardık ve bu konudaki  üyelerimizin 
sıkıntılarını ilettik. Sonuçta yapılan yasal 
bir düzenleme ile ticaret sicil harçlarının 
odalar tarafından alınabilmesinin önü 
açıldı. Şimdi üyelerimiz harçlarını 
yatırmak üzere bankalara gidip gelerek 
zaman kaybetmekten kurtulacaklar. 
Böylece işlemler çok daha hızlı bir şekilde 
ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin harçlar, 01.01.2017 tarihinden 
itibaren Odamız tarafından tahsil edilmeye başlanılmıştır.   

6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 132 nci maddesine eklenen 
üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının 
Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme 
yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar 
Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar hakkında 
açıklamalar yapılmış, söz konusu 
Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasına 
istinaden, Ticaret Sicili Müdürlüğünü 
bünyesinde bulunduran Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odamıza  01/01/2017 tarihinden 

itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili 
konusunda yetki verilmiştir.      

Bu kapsamda, 01/01/2017 tarihinden 
itibaren yetkilendirilen Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odamız  bünyesinde bulunan 
Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerine 
ilişkin olarak ticaret sicili harçları  
Odamız tarafından tahsil edilecek olup, 
Üyelerimiz harç ödemesi için banka 
veya vergi dairesine  gitmek zorunda 
kalmayarak işlemler tek durak olan 
odalarımızda tamamlanacaktır.  

“Yapılan Yasal Düzenleme ile  Üyelerimize Kolaylık Sağlandı”

Şirket Kuruluşlarında 
Büyük Kolaylık 

Notere Gitmeden Odamızda
 Onay Gerçekleştirilecek

Odamız üyelerinin işlerini kolaylaştı-
ran ve şirket kuruluş aşamasındaki prose-
dürü azaltan       yeni bir uygulamaya daha 
başladıklarını ifade eden Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Enis Sülün; “Artık, şirket ku-
ruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde 
müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza 
beyannameleri, sicil müdürlükleri tara-
fından düzenlenebilecektir. Adına imza 
beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik 
bilgileri doğrulandıktan sonra imza be-
yannameleri hazırlanacak ve ticaret sicili 

müdürü huzurunda imzalanacaktır. Böy-
lece  üyelerimiz  şirket kuruluş işlemlerini 
tek durakta yani odamızda tamamlaya-
caklardır” dedi.

Enis Sülün; Bu yasal düzenleme ile 
artık, şirket kuruluşlarında şirket sözleş-
mesinin noter onayı olmadan, doğrudan 
doğruya Ticaret Sicili Müdürlüğü huzu-
runda imzalanmasına ve imza beyanna-
mesinin, Oda Ticaret Sicili Müdürlük-
lerinde düzenlenmesine imkan verilmiş 
bulunmakta olduğunu ifade etti.

Söz konusu tebliğe göre, uygulamaya 
başlayan Odamızda da artık kuruluş 
aşamasındaki şirket esas sözleşmeleri 
Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 
imzalanıyor.  

6728 sayılı “Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun’un 66 
ncı maddesi ile; 6102 sayılı Kanunun 40 
ncı maddesi değişitirilerek gerçek ve tüzel 
kişi tacirin, ticaret ünvanını ve bunun 
altına atacağı imzayı, noter onayı şartı 
aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut 
yardımcısı huzurunda yazılı beyanda 
bulunmak suretiyle de verilebileceği 
düzenlenmiştir.   

Ayrıca 6728 sayılı Kanunun 67 
nci maddesi ile; 6102 sayılı Kanunun 

212, 215, 335, 339, 345, 566, 575, 585 
ve 587 nci maddeleri değiştirilerek 
şirket kuruluşunda kurucuların şirket 
sözleşmesini ticaret sicili müdürü veya 
yardımcısı huzurunda imzalamalarına 
imkan verilmiştir.

Bu kapsamda; 06.12.2016 tarih ve 
29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil 
Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında 
Tebliğ” çerçevesinde kuruluş aşamasında 
sözleşme ve imza beyannamesi ile ticari 
işletme açılışı işlemlerinde  Ticaret Sicili 
Müdürlüklerine ibrazı zorunlu olan imza 
beyannameleri  Odamız bünyesinde 
bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 
onaylanabilecek, işlemler tek durak olan 
Odamızda tamamlanacaktır.

16 Ocak 2017 tarihinden itibaren daha önce noter huzurunda yapılan 
kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri, artık ticaret ve sanayi 
odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret 
sicili müdürü huzurunda yapılacaktır.

ÜYELERİMİZ ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİ
TEK DURAKTA YANİ ODAMIZDA 

TAMAMLAYACAKLARDIR

Odamız Genel Sekreteri İbrahim Karağöz TOBB Akreditasyon Kuruluna Seçildi
Toplantıda, 2016 yılı içerisinde 

gerçekleştirilen, 12. Dönem Oda/
Borsaların Belgelendirme Denetimleri 
ile 4.-6. ve 9. Dönem Oda/Borsaların 
Belge Yenileme Denetimlerine ilişkin 
sonuç raporları değerlendirilerek Oda/
Borsaların akreditasyonları hakkında 
karara varıldı. Böylece, Akredite Oda/
Borsa sayısı 250’ye ulaştı.

Toplantıda ayrıca, 13. Dönem 
Akreditasyon Sürecinde yer alan 28 
Oda/Borsanın da eğitim çalışmalarına 
başlanılması yönünde karar alındı. 13. 
Dönem Oda/Borsaların ilk eğitimi 
6-7 Şubat 2017 tarihlerinde TOBB’da 
gerçekleştirilecek.

Akreditasyon Kurulu aşağıdaki 
üyelerden oluşuyor:

TOBB Başkan Yardımcısı Halim 
METE (Başkan), Burdur Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BAŞAR, 
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. Celal HASNALÇACI, 
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞAHİN, Muş Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatih CENGİZ, Ankara Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Eyüp Şenol ÖMEROĞLU, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Süleyman KARABÜK, Uşak 
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Caner URHAN, Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim 
KARAĞÖZ ve TOBB Reel Sektör ARGE 
ve Uygulama Dairesi Başkanı O. Fatih 
SOYSAL.

Odamız Genel Sekreteri İbrahim 
Karağöz 365 Oda/Borsa’dan  beş 

Genel Sekreterin yer aldığı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon 
kuruluna seçildi.

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 

çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu 
olan Akreditasyon Kurulu, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete 
başkanlığında 25 Ocak 2017 Çarşamba 
günü toplandı.
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