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Çorlu TSO olarak bu ay ki
ropörtajımızı Biril Çocuk Giyim
Mağazası iş yeri sahipleri;
Serkan ve Biril Taşoğlu ile
gerçekleştirdik. Kendilerinden
KOSGEB'ten aldıkları destek ve
sektörel konularda bilgiler aldık.
Kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
İsmim Serkan Taşoğlu, 1974
Doğumluyum. Çorlu da
büyüdüm. 3 çocuk sahibiyim.
13 yıl Çorlu'da bir fabrikada
çalıştım. Ekonomik krizler
sonrası kendi işimizi kurmaya
karar verdik. Eşim Biril
Taşoğlu'nun vasıtasıyla araç
yıkama ve bakım istasyonu
açtık ve hayatımızı o şekilde
kazanmaya başladık.

etmeye çalışıyoruz.
Bölgemizi ve Çorlu'yu sektörel
açıdan değerlendirir misiniz?
Çorlu her geçen gün büyüyen,
Türkiye'de ki çoğu ilden daha
büyük bir ilçedir. Burada düşük
gelirli ailelerden yüksek gelirli
ailelere kadar bir çok vatandaş

sektörümüz daha da büyüyecek.
Çocuk sayısının fazla olması
bizler için daha yoğun iş
temposu demek oluyor. Çorlu'da
tekstil fabrikalarının sayısı
oldukça fazladır. Bu istihdama
büyük bir katkı sağlamaktadır.
Burada bir parantez açmak
gerekirse; üretim burada oluyor
ama mağaza oranı düşük. Yani

KOSGEB destek sürecinden
bahseder misiniz?
KOSGEB desteklerini duyduk.
Bu bize bir ekstra güç oldu. Bu
desteklerden faydalanacağımızı
düşündük. Bizim mağazayı
açmamızda KOSGEB ve Çorlu
TSO'nun çok büyük katkısı

Firmanızın kuruluş
öyküsünden bahseder misiniz?

ODAMIZDAN ALACAĞINIZ ŞİFREYİ GİREREK ÜYE
OLABİLİR VE EĞİTİMLERE KATILABİLİRSİNİZ

İlk olarak bizim kızımız
vesile oldu. Goose mağazasını
İstanbul'da gördük. Alışveriş
yapmak için İstanbul'a
gidiyorduk. Daha sonra
bu mağazanın Çorlu'da
olabileceğini düşündük.
Çevremizdeki insanların
Goose için İstanbul'a gittiğini
görünce burada açmaya karar
verdik. Firmanın adını da
eşimin adını koyduk Biril çocuk
giyim olarak. Biz sadece Goose
mağazası değil Funny Bücürük
mağazasını da işletiyoruz. Bu
sayede hem düşük gelirli hem
de yüksek gelirli vatandaşa hitap
edebiliyoruz. Çünkü halkın
gözünden bakıyoruz. Kendimiz
almış gibi düşünüyoruz. Kaliteli
ama alım gücü en uygun
ürünleri seçiyoruz. Anti alerjik,
pamuklu bebeklere çocuklara
zarar vermeyecek ürün satarak
vatandaşlarımızı memnun

diye bir durum söz konusu
değil. Plan, proje, sunum,
kanun,usul, bunların hepsini
gerçekleştirmeniz gerekiyor.
Bunun sonucunda destekler
yavaş yavaş ve zamanında
geliyor. Biz kendi sermayemizi
hazırlamıştık ancak KOSGEB
tam zamanında yetişti ve bize
destek oldu. Bu bize son derece
pozitif bir güç oldu. Eğer iş
yapmak isteyen girişimci
adayları varsa, kendi bildikleri
işleri yapmalarını tavsiye ederim.
Bilmedikleri işlere girerlerse
sıkıntı yaşama oranları yüksek.
Mağazamızı açtık ve destek
sürecinden de son derece
memnunuz.
Son olarak söylemek
istedikleriniz nelerdir?

yaşamaktadır. Her sene göç
almaktadır. Bütün sektörler
gelişecektir. İstanbul'a yakınız
yatırımlar fazlalaşıyor. Burada
en önemli lokomotif görevini
Çorlu TSO üstlenmektedir.
Gerek üyelere verdiği eğitimler
gerekse hizmetlerle Çorlu
halkının yararına olacak
işler gerçekleştiriyor. Bizim

üretilen mal daha uygun fiyata
buralarda satılsa vatandaş daha
kaliteli ürünü daha uyguna
alacaktır. Bizim en öncelikli
amacımız Çorlu halkını
İstanbul'a gitmeden burada
tutarak alış - veriş yapmayı
sağlamaktı. Bunu sağladık. Şimdi
İstanbul'dan da müşterilerimiz
oluyor.

İletişim Bilgileriniz

Güncel mi?

vardır. Maddi ve manevi olarak
bu gücü yanımızda hissettik.
Eğitimlerde plan, proje hesaba
dökme bunların hepsini detaylı
olarak inceledik. Bununla
birlikte bu işin olacağına karar
verdik ve adımımızı attık.
KOSGEB destek sürecini
açmak gerekirse. "Haydi gel
sana şu kadar para veriyorum"

Çorlu Trakya'nın en önemli
yerleşim yerlerinden bir
tanesidir. Bizler Çorlu'nun
geleceği için çalışıyoruz.
Yatırımlar burada olsun Çorlu
kazansın Tekirdağ kazansın
Bölgemiz kazansın istiyoruz. Bu
düşünceyle mağazamızı açtık.
Hizmetimizi sürdürüyoruz.
KOSGEB eğitimlerine ön
ayak olarak bizlere imkan
sunan Çorlu TSO'ya ve gerek
maddi gerekse manevi olarak
her zaman yanımızda olan
KOSGEB'e teşekkürlerimi
sunarım. Mağaza açılış sürecinde
gerek ruhsat gerekse firma
açılışında bize yardımcı olan
personele de ayrıca teşekkür
etmek isterim.

ÇORLU TSO 2017 EYLÜL AYI
OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Çorlu TSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
21 Eylül 2017 Perşembe Günü Çorlu TSO Meclis Salonu’nda Gerçekleşti
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Hizmetlerimizden daha hızlı haberdar olmak için
iletişim güncelleme formunuz
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adresinde mevcuttur.
Formunuzu aşağıdaki adreslere ulaştırabilirsiniz
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Fax: 0282 651 35 10

Yönetim ve Liderlik

Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6
Çorlu / Tekirdağ 59850

Toplantıya; Meclis Başkanı İsmail
GÜLEROĞLU, Meclis Başkan
Yardımcıları; Yavuz HASÇELİK,
Kaya KUMYOL, Meclis Katip
Üyesi; Miraç ÇOLAK, Meclis
Üyeleri; İbrahim GÖNÜL, Hüseyin
ERSOY, Serkant HOCAOĞLU,
Cevat SEVİM, Haşim YİĞİT,
Göksel ŞAHİN, Mehmet
ELVERDİ, Mehmet MANAV,
Önder ŞEN, Volkan ÇELEBİ,
Cemil Levent GÜMÜŞÇAY,

Serkan ERCİLİ, Muamemr SERT,
Engin ADIGÜZELOĞLU, Zeynel
YURTSEVEN, Mehmet ÖZKAN,
Mesut TAVUKÇU, Emre ERSÖZ,
Ümit KURTULMUŞ, Bülent
MUTLU, Hülya PERİN, Levent
BORMALI, Şeref SAKA, Murat
ÖZOĞUZ ve Genel Sekreter
İbrahim KARAĞÖZ katıldı.
Yönetim Kurulu’nun 17.08.201720.09.2017 tarihleri arasındaki
faaliyetleri hakkında Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
GÖNÜL tarafından bilgi verildi.
Odamız 2017 yılı Ağustos ayı gelir
ve gider hesapları tetkik ve tasdik
edildi.
Dilek ve temmenniler faslının
akabinde toplantıya son verildi.
www.corlutso.org.tr

