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İHRACATTA DA

Türk
Eximbank’tan
Yüksek
Teknolojili
İhracata destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Türk Eximbank aracılığıyla
bu yıl yüksek teknolojili ürün
ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar lira, döviz kredisi
cinsinden de Türk menşeli
yatırım malı alımlarına yönelik
100 milyon dolar, orta ve yüksek
teknolojili ürün ihracına yönelik
ise 500 milyon dolarlık destek
vereceklerini açıkladı.
2’de

Kosova ile ticareti artıracak

STA ‘resmen’
devrede

Anlaşmanın
yürürlüğe
girmesinin
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin
ardından iki ülke
"Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının
arasında ticaret
Onaylanması" kararnamesini imzalamasının, hacminin artması
ardından karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. bekleniyor.
2’de

Çorlu TSO Akademi
Tarafından
Pozitif İletişim
ve Farkındalık
Semineri Verildi

Çorlu TSO Akademide
düzenlenen seminer ve eğitimler kapsamında 20 Haizran
2019 Perşembe günü "Pozitif
İletişim ve Farkındalık Semineri" verildi.
3’te

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bu yıl 17.'sini gerçekleştirdiği
"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.
"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" arasında yer alan Çorlu TSO üyesi 40 firmayı kutlayan
Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Volkan, "2018 yılı içerisinde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan
firmaları arasına giren firmalarımızı kutluyor, bölgemiz ve ülkemize sağladıkları katma değer için
kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
5’te

Odamız, üyeleri 18-22
Haziran 2019 tarihlerinde
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP
Fuar Merkezi’nde düzenlenen
42. TURKEYBUILD İstanbul
2019 Yapı, İnşaat Malzemeleri
ve Teknolojileri Fuarına katıldı.
Fuar ziyaretine katılan sektör
temsilcileri, 42. yaşını kutlayan Yapı Fuarı - Turkeybuild
İstanbul, toplamda 100.000m2,
ürün gruplarına göre ayrılmış
salonlarındaki 1.250 katılımcı
ile Balkanlar, Rusya ve BDT
Ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’yı kapsayan bölgedeki en
büyük fuar olma özelliği taşıyan
yapı fuarında sektörde meydana
gelen gelişmeleri yakından takip
ederek bilgi alma şansına sahip
oldu.
14’te

ÇORLU TSO
WhatsApp
Hattı

0544 654 59 59

Ekonomik nedenlerle üretimine ara veren işletmelerde
işçilere kısa çalışma ödeneği
uygulamasında süre üç ay
uzatıldı. İŞKUR, İşsizlik
Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya
kadar işçi ücretlerinin yüzde
60’ı oranında kısa çalışma
ödeneği verecek
2’de

ÇIĞIR AÇICI
PROJELERE 1
MİLYON LİRA
HİBE

TÜBİTAK, önemli
bir keşif veya buluş
yapma potansiyeli olan,
değerlendirmede eşik
değerin üzerine çıkan
ancak Avrupa Araştırma
Konseyi’nden (ERC) fon
alamayan çığır açıcı projeler
için yeni çağrıya çıktı.
TÜBİTAK tarafından ERC
Projeleri Güçlendirme
Desteği kapsamında proje
başına 1 Milyon Liraya
kadar hibe desteği verilecek.
Katılımcı ülkelere büyük
bütçeli fonlar sunan ERC
için TÜBİTAK’ın çıktığı
yeni çağrıyı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank duyurdu. Avrupa
Birliği’ne Türkiye’nin
ödediği fonların ülkeye
yeniden dönüşünü
artırabilecek bu çağrının
çok önemli olduğunu
ifade eden Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Varank,
“Ülkemizin AB fonlarından
daha fazla yararlanmasını
istiyoruz TÜBİTAK
desteği ile güçlendirilecek
projelerimizin Avrupa’nın
en iyi araştırmaları arasında
yer alacağına inanıyoruz.”
dedi.
5’te

Telefon pilleri ve bazı
kimyasallara sıfır
gümrüklü kontenjan

Bazı organik kimyasal
ürünler, plastik ve
mamulleriyle elektrik
akümülatörlerinin tarife
kontenjanı kapsamında
gerçekleştirilecek ithalatında
gümrük vergisi sıfırlandı
3’te
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P

ekcan, yaptığı yazılı açıklamada,
ihracatta büyük bir dönüşüm
gerçekleştirdiklerini belirterek,
amaçlarının yüksek teknolojili ve
tasarıma dayalı daha fazla ihracata
ulaşmak olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından 23 Mayısta İleri, Verimli,
Milli Endüstri (İVME) Finansman
Paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan,
söz konusu paket ile ihracat potansiyeli
yüksek ve istihdama büyük oranda katkı
veren sektörlere finansman sağlanarak
ihracata verilen desteğin artırılmasının
hedeflendiğini belirtti.
Pekcan, Türk Eximbank’ın da aynı
doğrultuda 2019 yılı hedefleri içerisinde,
yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma
değeri yüksek, uluslararası piyasalarda
“Türk Malı” imajını güçlendirecek
nitelikteki markalı ürün üretimine destek
vermesinin yer aldığına dikkati çekti.
Türk Eximbank aracılığıyla yüksek
teknolojili ürün ihracatına bu yıl Türk

Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi
desteği sağlayacaklarını bildiren
Pekcan, döviz kredisi cinsinden de
Türk menşeli yatırım malı alımlarına
yönelik olarak 100 milyon dolar, orta
ve yüksek teknolojili ürün ihracına
yönelik ise 500 milyon dolarlık destek
vereceklerinin altını çizdi.
Destek paketinin hedefi yüksek
teknolojili ürün ihracatı
Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın yeni
destek paketinin detayları hakkında şu
bilgileri paylaştı:
“Yüksek teknolojili ürün ihracatı
gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı
aranmaksızın;
-Bir yıla kadar vade opsiyonlarında
mevcut program ve koşullarda Türk
Lirası kredi kullandırılacak. (Halihazırda
2 anapara taksitli 1 yıl vade opsiyonu faiz
oranı %17,60’dır)
-1 yılı geri ödemesiz üç yıla kadar vadeli
Türk Lirası kredi imkanı getirilerek faiz

oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin
%70’i esas alınarak belirlenecek.
İhracatçı firmaların, Türk menşeili
makine ve ekipman yatırım malı
harcamalarını özendirmek amacıyla
kullandırılacak döviz cinsinden orta
uzun vadeli ihracata yönelik yatırım
kredileri için ilgili projelerin gelir
yaratma potansiyelleri dikkate alınarak
azami 3 yılı geri ödemesiz azami 10 yıl
vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde
yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak
Euribor+% 4,00 faiz oranı uygulanacak.
Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin

ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz
cinsinden orta uzun vadeli işletme
sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri
ödemesiz azami 5 yıl vadeyle ve benzer
vadedeki diğer kredilere göre 0,25
puan indirim yapılarak Euribor+% 4,25
üzerinden kullandırılacaktır.”
Pekcan, “İvme finansman paketinin
ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek
bu desteklerimiz Türkiye’nin yüksek
teknolojili ürün ihracatının artırılması
hedefine ve yatırımda sermaye malı
kullanımına önemli katkı sağlayacak”
değerlendirmesinde bulundu.

Kosova ile ticareti artıracak Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı
STA ‘resmen’ devrede

K

osova ile Türkiye arasında
serbest ticareti öngören
anlaşma Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim
Taçi'nin "Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanması"
kararnamesini imzalamasının
ardından karar Resmi Gazete’de de
yayımlandı. Söz konusu anlaşma
böylelikle yürürlüğe girmiş oldu.

Bakanı Zafer Çağlayan ile Kosova
Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve
Sanayi Bakanı Mimoza Kusari Lila
tarafından Ankara’da düzenlenen
törenle imzalanmıştı.

2013’TE İMZALANDI

Yıl boyunca Kosova Gümrüğü'nden
toplanan vergiler, ülke bütçesinin
yaklaşık yüzde 65’ini oluşturuyor.
Serbest ticaret anlaşmasının
yürürlüğe girmesinin ardından
iki ülke arasında ticaret hacminin
artması bekleniyor.

"Serbest Ticaret Anlaşması",
Türkiye ile Kosova arasında
yaklaşık bir yıl süren
müzakerelerin ardından yapılan
"Serbest Ticaret Anlaşması" 27
Eylül 2013'te dönemin Ekonomi

Borçlar Kanunu’na eklenen yeni
bir maddeyle “Kiraya veren,
gereksinim amacıyla kiralananın
boşaltılmasını sağladığında,
haklı sebep olmaksızın,
kiralananı üç yıl geçmedikçe
eski kiracısından başkasına
kiralayamaz” denildi.
Yeni maddede şu ifadeler yer
aldı: “Eski kiracının, yeniden
www.corlutso.org.tr

Kosova İstatistik Kurumu’nun
paylaştığı verilere göre, ülkenin
Türkiye ile ithalat rakamı toplam
ithalatın yüzde 10’luk kısmını
oluşturuyor.

inşa ve imarı gerçekleştirilen
taşınmazları, yeni durumu ve
yeni kira bedeli ile kiralama
konusunda öncelik hakkı vardır.
Bu hakkın, kiraya verenin
yapacağı yazılı bildirimi izleyen
bir ay içinde kullanılması
gerekir. Bu öncelik hakkı
sona erdirilmedikçe, taşınmaz
üç yıl geçmeden başkasına
kiralanamaz.”

Kısa çalışma ödeneğinin
süresinin uzatılmasına
ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel
durumlar kapsamındaki
zorlayıcı sebep gerekçesiyle
haftalık çalışma sürelerini
azaltan veya faaliyetini
tamamen veya geçici
olarak durduran işletmeler
3 ay daha rahatlayacak.
Kararnameye göre, kısa
çalışma uygulanan işyerleri
için 31 Aralık 2019 tarihine
kadar uzatma başvurusunda

bulunulması durumunda kısa
çalışma ödeneği süresi üç ay
uzatılacak. Böylece Türkiye
İş Kurumu, toplam 6 aya
kadar kısa çalışma ödeneği
verebilecek.

Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR),İşsizlik Fonu’ndan,
üretimini tamamen veya
kısmen durdurmak zorunda
kalan işletmelerin işçi
çıkarmadan bu dönemi
atlatmaları amacıyla, işçilerin
brüt ücretlerinin yüzde 60’ına
kadar ödeme yapıyor. Aylık
ödeme tutarı brüt asgari

ücretin yüzde 150’sine kadar
çıkabiliyor. Bu kapsamda
aylık 3 bin 838 liraya kadar
ödeme yapılabiliyor. Daha
önce üç oy olan ödeme süresi,
Cumhurbaşkanı Kararı ile 6
aya çıkartıldı.
Kısa çalışma ödeneği olarak
yapılan ödemeler, işsizlik
ödeneği süresinden düşülüyor.
Ancak, Cumhurbaşkanlığı
Kararı uyarınca, ilk üç aylık
dönemdeki kısa çalışma
ödemeleri, işsizlik ödeneği
süresinden düşülmeyecek.
kaynak: www.haberturk.com

Odamız, Türkiye Kalite Derneği ve Trakya
Kalite Gönüllülerinin işbirliğinde hazırlanan
Yöneticinin Siyah Beyaz Yüzü Etkinliği 26
Haziran 2019 Çarşamba günü Odamız Batı
Eğitim Salonu'nda gerçekleşti.
Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören; Farklı
kültürlerde yönetsel deneyimler, tepe yönetim
gözüyle kritik yönetim faktörleri, hatalar
ve alınan dersler konularında katılımcılara
bilgiler aktardı.
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öncül araştırma
projelerine destek
olmak üzere
oluşturuldu. Bir
hibe programı olan
Ufuk 2020’nin
2014-2020 yılları
arası dönemde
bütçesi 80 milyar Avro olarak
belirlendi. Türkiye, 436 milyon
Avro katılım payı
vererek çerçeve
programa dâhil
oldu.
YIL BOYU AÇIK

436 MİLYON AVRO İLE
KATILDIK
ERC, 2007 yılında kuruldu.

Ufuk 2020’nin en büyük bütçeli
ve en prestijli programı olan
ERC, bilimsel ve uygulamalı

TÜBİTAK, Türkiye’nin ödediği fonların geri dönüşünü
artırmak ve AB fonlarından daha
fazla yararlanmak amacıyla yeni
bir çağrıyı çıktı. TÜBİTAK’ın

İhracatta da Lideriz
40 FİRMA GURUR KAYNAĞIMIZ
OLMUŞTUR

357 - ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA
SAN. VE TİC. A.Ş.

Bu başarının gurur verici olduğunu
söyleyen Volkan; “Odamız üyesi 40
firma, bölgemizin gururu olmuştur.
Türkiye’nin dev firmaları arasında yer
alan firmalarımız, bölgemizin üretim ve
istihdamdaki gücünün en büyük örneğidir.
İşverenlerinden emekçilerine kadar,
listeye giren tüm firmaları kutluyorum.
Artık şehirlerin büyüklüğü nüfuslarıyla
değil, yaptıkları ihracatla anılıyor. Bu
listede daha fazla üyeyle yer almak için
Odamıza kayıtlı üye firmalarımızın
ihracat oranlarının artması, hiç ihracat
yapmamış olanların ise adım adım yeni
pazarlara açılması amacıyla Dış Ticaret
İstihbarat Merkezimiz hizmetlerine
devam etmektedir. Türkiye'nin İlk 1.000
İhracatçısı 2018’de yer alarak bizleri en iyi
şekilde temsil eden 40 firmaya teşekkür
ediyorum.”

380 - KASAR VE DUAL TEKS.SAN.A.Ş

Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018
Listesinde Yer Alan Üyelerimiz;
10 - HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR
İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
38 - LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZM.TİC.A.Ş.
46 - KAPTAN METAL DIŞ TİCARET
VE NAKLİYAT A.Ş.
149 - KOTON MAĞAZACILIK TEKS.
SAN.VE TİC.A.Ş.
161 - KOROZO DIŞ TİC. A.Ş.
171 - SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC.
A.Ş.
174 - LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİC.A.Ş
197 - DEFACTO PERAKENDE TİC.A.Ş.
208 - TERMO TEKNİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
242 - AYDINLI HAZIR GİYİM SAN.VE
TİC A.Ş
247 - ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK
A.Ş.
252 - SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ
.VE TİCARET A.Ş.
306 - KAPTAN DEMİR ÇELİK
ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.
329 - BİLKONT DIŞ TİC.VE TEKS.SAN.
A.Ş
331 - ERİŞLER GIDA SANAYİ VE
TİC.A.Ş.

ERC Projeleri Güçlendirme
Desteği Programı’nın yeni
çağrısını Bakan Varank açıkladı.
3 yıl içerisinde Avrupa Araştırma Konseyi’ne sunulan ve eşik
değer üzerinde puan almış
ancak projeleri fonlanmamış
araştırmacılarımızın 2 yıl içinde
tekrar başvuru taahhüdünde
bulunarak programa başvuruda bulunabileceğini kaydeden
Varank, çağrının yıl boyunca açık
tutulacağını söyledi. Program
kapsamında bu koşullara sahip
projelere TÜBİTAK, Avrupa
Araştırma Konseyi Projeleri
Güçlendirme Desteği kapsamında proje başına 1 Milyon Liraya
kadar hibe desteği verecek.
ALDIĞIMIZ PAY DÜŞÜK AMA
ARTTIRMAK İSTİYORUZ
Varank, ERC’nin çığır açıcı
araştırma projelerini ve bu

projeleri gerçekleştirecek olan
bilim insanlarını bilimsel
mükemmeliyet kriterlerine göre
değerlendirerek fonladığını ifade
ederek, “2007 yılından bu yana
ERC projelerine dünya genelinde
81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje, desteğe hak
kazanmış. Avrupa sıralamasında
destek sayısına göre ülke olarak
aldığımız pay ne yazık ki istenilen
düzeyde değil. Avrupa Birliği’ne
Türkiye’nin ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü sağlayacak
bu çağrıyı, çok önemli buluyoruz.
Ülkemizin AB fonlarından daha
fazla yararlanmasını istiyoruz.
TÜBİTAK’ın yeni programı
ile uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin
önümüzdeki yıllarda sayısı daha
da artacak. Bu projelerin Avrupa’nın en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz.”
dedi.

411 - CCC DIŞ TİC. A.Ş
481 - E.G.O. ELEKTRİKLİ ALETLER
SANAYİ A.Ş.
492 - KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
526 - TORAMAN TEKS.DERİ VE İNŞ.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
551 - SIO AUTOMOTIVE
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
554 - ASTAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE
TİC. A.Ş.
555 - FRİMPEKS KİMYA VE ETİKET
SAN. TİC. A.Ş.
624 - ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA
SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş.
632 - FLO MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA A.Ş.
663 - DİLMENLER MAKİNE
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
665 - KURTOĞLU BAKIR KURŞUN
SANAYİ A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel

ÜCRETSİZ İNTERNET
Nasıl Bağlanırım?

1) Mobil cihazınızdan ÇORLU TSO - MISAFIR ağını seçiniz.
2) Üyelik sürecinin başlaması için ad, soyad, doğum tarihi, TC
kimlik numarası veya cep telefonu numaranızı yazıp, kullanım
koşullarını kabul ederek GÖNDER butonunu tıklayın.

3) Üyeliğinizin tamamlanması için cep telefonunuza SMS
olarak gelen şifreyi girin.

4) Ücretsiz olarak internete bağlısınız.

685 - PENTİ GİYİM TİCARET A.Ş.
738 - SEPA MENSUCAT SAN.VE
TİC.A.Ş
746 - MAVİ GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
748 - AYGÜN ALÜMİNYUM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
751 - GEZER AYAKKABI DERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
763 - SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZEMELERİ VE SAN. TİC. A. Ş.
813 - ÜNAL KABLO DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
878 - DİNAKON DİNAMİK KONF.SAN.
VE TİC.A.Ş
897 - TURAN TEKS.SAN.İTH.İHR.VE
TİC. LTD.ŞTİ
956 - BEŞEL BASIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
978 - ULUSOY UN SANAYİ VE TİC.A.Ş.
987 - MAVİŞ İPLİK ÖRME TEKS.SAN.
VE TİC.A.Ş.
www.corlutso.org.tr
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en önemli işimiz bu oldu.
Tüm Türkiye'de bu stratejiyi
çalışıyoruz. İstanbul Çevre
Düzeni Planı incelendiğinde,
ana stratejimiz; sanayi sektörünün yapılaşmasının daha
sağlıklı hale getirilmesi ve
yapısal dönüşümünün sağlanmasıdır. Tabii şunu belirtmekte
fayda var. Güçlü şehirler ancak
güçlü sanayilerle, sanayicilerle
oluşur. Yani Güçlü bir İstanbul
istiyorsak, sadece planlamayla yetinemeyiz. Planlamanın
yanında, sanayi politikalarının
da bu planları ve hedefleri
desteklemesi şarttır."

Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum,
"Bugüne kadar ‘Türk
Malı’ ibaresi belki hiçbir
değeri, kıymeti yoktu
ama bugün baktığınızda
‘Türk Malı’ artık dünyanın dört bir yanında
kalitenin sembolü haline
gelmiş ve ve tercih edilen
bir ürün haline gelmiş.
Bu başarının altında tabii
ki siz sanayicilerimizin
çok büyük katkıları var."
dedi.

İ

stanbul Sanayi Odası
(İSO) Meclis toplantısına katılan Kurum, oda
bünyesinde sanayici
ve inşaatçıların iç içe
çalıştığını belirterek, "Tabii
biz istiyoruz ki aslolan sanayi
tarafının daha güçlü olması. Biz
sanayi sektörümüzü büyüterek
tabii ki inşaat sektörümüzü de
büyüteceğiz. İstihdamımızı arttıracağız. Aslında bakarsanız,
birbirini destekleyen iki sektör
olduğunu düşünüyorum. Her
zaman bu tartışmayı ülkemizde
yaşamışızdır, 'İnşaat sektörü
mü, sanayi sektörü mü?' Bu
bence yersiz bir tartışma. Biz bir
kere her şeyi planlı yapmak zorundayız. Planlı yaparak hareket
etmek zorundayız ve sanayimizi
olduğu yerden yukarıya çekmek
zorundayız." diye konuştu.
Bakan Kurum, son 17 yıldır ülkenin geleceğine ilişkin hemen
her konuda iş dünyasıyla istişare
etmeye özel önem verdiklerini ifade ederek, aldıkları tüm
kararların, ortak aklın, ortak
hayalin ürünü olması için gayret
gösterdiklerini söyledi.
Eksikler de olabileceğini
belirten Kurum, eksiklikleri giderme konusunda gayret gösterdiklerini ve birlikte çözüm
yolları geliştirdiklerini anlattı.
İstanbul Sanayi Odası'nın giyim
eşyalarından makineye, kimyasal ürünlerden plastik sanayisine
kadar yüzlerce sektörden oluşan
bir kurum olduğuna dikkati
çeken Bakan Kurum, İSO'nun
yatırım, ihracat, istihdam dinamikleriyle geleceğin de güvenc-

SANAYİ SEKTÖRLERİNİN
ŞEHRİN DIŞINA ÇIKARILMASI
esi olduğunu kaydetti.
"TÜRK MALI' DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
KALİTENİN SEMBOLÜ
HALİNE GELDİ"
Birlik ve beraberlik içinde yola
devam edilmesi gerektiğini
söyleyen Kurum, "Bugüne
kadar 'Türk Malı' ibaresi belki
hiçbir değeri, kıymeti yoktu ama
bugün baktığınızda 'Türk Malı'
artık dünyanın dört bir yanında
kalitenin sembolü haline gelmiş
ve ve tercih edilen bir ürün
haline gelmiş. Bu başarının
altında tabii ki siz sanayicilerimizin çok büyük katkıları var."
diye konuştu.
Katkılarından dolayı sanayicilere teşekkür eden Bakan
Kurum, bakanlığın İstanbul sanayisine, sanayinin yerleşimine
ve çevre düzeni planına dair
görüşlerini aktarmak ve önerileri dinlemek için toplantıda
olduğunu belirterek, geçmişten
bugüne İstanbul'da devlet ve
özel sektör işbirliğiyle birçok
sanayi alanının üretildiğini ve
üretilmeye de devam edildiğini
belirtti.
Kurum şöyle devam etti:
"Örnek verecek olursak, İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi'den
İSTOÇ'a, Tuzla'dan Dudullu'ya,
Gaziosmanpaşa'dan Beylikdüzü'ne kadar toplam 2 bin
410 hektar büyüklüğünde bir
alanı, sanayimize, sanayicimize
kazandırdık. Diğer taraftan,
İstanbul'un yakın çevresinde
de Gebze, Dilovası, Çorlu,

Çerkezköy'de de birçok sanayi
alanımız var. Bugün yine İstanbul'u çok yakından ilgilendiren;
Tekirdağ'ımızda yaklaşık 10
milyon metrekare bir sahanın da
Organize Sanayi Bölgesi amaçlı
kamulaştırılmasına yönelik
çalışmalar başlatılmış durumda. Yine Arnavutköy Ömerli
bölgesinde yaklaşık 1 milyon
metrekare alanın da lojistik
amaçlı kamulaştırılmasına
ilişkin çalışmalarımız devam
ediyor. Ülke geneline baktığımızda, 2012 yılından bugüne
kadar; Küçük sanayi siteleri
için 8,5 milyon metrekare
yüz ölçümlü 1.263 adet taşınmazımızı devrettik. Organize
Sanayi Bölgelerine 36,5 milyon
metrekare yüz ölçümlü 726 adet
taşınmaz kazandırdık. Kalkınmada öncelikli illerimizde ise
79 milyon metrekare yüz ölçümlü
1.606 adet taşınmazımızı OSB'lere
bedelsiz olarak
devrettik."
Bakan Kurum, 2009
yılında yapılan
Çevre Düzeni
Planı'na değinerek,
şöyle konuştu:
"Bugün tartışılan en
önemli konu 'Sanayi
alanları doğru
yerde mi?' İşte bu
yüzden ülkemizin
geleceği için biz
Mekansal Strateji
Planı çerçevesinde
bakanlığa gelir
gelmez bakanlık
olarak gördüğümüz

Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde
7,6 artarak 77,5'ten 83,4'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksi haziranda geçen
aya kıyasla yüzde 7,6 artışla 77,5'ten 83,4'e
çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran
ayına ilişkin ekonomik güven endeksini
açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay
geçen aya göre yüzde 7,6 artarak 83,4'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim

www.corlutso.org.tr

(imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret
ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
artışlardan kaynaklandı.
Haziran ayında tüketici güven endeksi
57,6, reel kesim güven endeksi 99,6, hizmet
sektörü güven endeksi 85,4, perakende
ticaret sektörü güven endeksi 93,2 ve inşaat
sektörü güven endeksi 50,4 değerine çıktı.

kaynak: www.dunya.com

İstanbul'un bir sanayi geleneği
ve vizyonu olduğuna vurgu
yapan Kurum, "Bu vizyon
doğrultusunda bazı sanayi sektörlerimizin İstanbul'un merkezi
yerlerinden dışarı çıkarılması,
çok daha yeni ve modern
alanlara taşınması önemli.
Bunun yanında, devir işlemleri
tamamlanan İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de bulunan 1,5
milyon metrekarelik alanın
planlama çalışmalarımız devam
ediyor. Sanayicimizin istediği
bir alan. Yine üçüncü havalimanı güzergahı üzerinde master
planı tamamladığımız alanda da
'dumansız sanayi' diyeceğimiz
alanlarımız mevcut. Burada da
sanayicilerimizin talebi üzerine projeler geliştirebiliriz.
İstanbul'da şehir içinde sıkışmış
sanayi alanlarımızın şehir dışına
taşınması noktasında çok büyük

bir adımı atmış olacağız. Teknolojik nitelikleriyle, modern
yapılaşmasıyla ideal bir projeyi
hayata geçirerek diğer illerimize de örnek olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Kurum, dört yıl genel,
beş yıl da yerel seçim olmayacak bir sürece girildiğini anlatarak, "Bu ülkemiz ve sanayicimiz
adına çok önemli bir süreç.
Ülkemiz bu anlamda gerçekten
4-5 yıl böyle bir seçimsiz dönem
yaşamadı. Biz de bu noktada
sayın cumhurbaşkanımızın
koyduğu hedefler doğrultusunda
tüm sektörlerimize hizmet edecek çalışmalar yapmaya gayret
gösteriyoruz." dedi.
Kurum, Türkiye'de son 17
yılda her yıl ortalama yüzde 6,5
oranında büyüyen bir sanayi
sektörü olduğunu ifade ederek,
sözleriniz şöyle tamamladı:
"2002 yılında sadece 30 milyar
lira iken, 2019 yılında bunun
4-5 katına yükselmiş bir özel sektör yatırımı var. Sanayicimizin, kapasite kullanım oranları
yüzde 80'lerin üzerine çıkmış
durumda. Bugün TOBB verilerine göre; 251 Organize Sanayi
Bölgemiz var. 17 yılda 186
yeni Organize Sanayi Bölgesi
kurmuş durumdayız. Çok şükür
makineler çalışıyor, işçilerimiz
çalışıyor, kapasite her geçen
gün artıyor, verimlilik artıyor,
üretim, ihracat, istihdam artıyor.
İşte "muasır medeniyetin üstüne
çıkma" hedefinin bu olduğunu
düşünüyorum."
kaynak: www.takvim.com.tr

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde
yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı yapıldı. Söz
konusu 9 günlük sürede toplam 541 milyon 925 bin litre benzin ve
motorin satıldı.
Ramazan Bayramı tatilini de içine
alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık
akaryakıt satışı gerçekleştirildi.
Bayram tatilini de kapsayan 9
günlük sürede toplam 541 milyon
925 bin litre benzin ve motorin
satıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlediği
bilgiye göre, tatil süresince benzin
satışı özel araçların kullanımındaki
artışa paralel olarak, geçen ayın aynı
dönemine göre, yüzde 41'lik artışla,
102 milyon 638 bin litreye yükseldi.
Böylece benzin satışlarının toplam
akaryakıt satışı içindeki payı 5
puan artarak, yüzde 18'e çıktı. Söz
konusu dönemde tatil nedeniyle
servis taşımacılığına ara verilmesi, iş
makinelerinin durması, şehir içi toplu
taşımadaki düzenlemeler ve tarımsal
faaliyetlerin yapılmaması nedeniyle

motorin satışı geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak, 439
milyon 287 bin litreye geriledi.
Böylece, bayram tatilini içine alan 1-9
Haziran tarihlerinde toplam 3 milyar
558 milyon liralık akaryakıt satışı
gerçekleştirildi. Bayram ziyaretleri
ve tatil için yola çıkan vatandaşlar,
araçlarının depolarını en çok 1
Haziran Cumartesi günü doldurdu.
Söz konusu günde 65 milyon 564
bin litre motorin ve 13 milyon 842
bin litre benzin olmak üzere, toplam
79 milyon 406 bin litrelik akaryakıt
satışı yapıldı.
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GAZETE REKLAM FİYATLARI
Dış Arka Sayfa

Ölçüler

Reklam Fiyatları

Tam Sayfa

25 cm x 37 cm

1.200,00 TL

Yarım Sayfa

25 cm x 18,5 cm

600,00 TL

Çeyrek Sayfa

12,5cm x 18,5 cm

300,00 TL

Ölçüler

Reklam Fiyatları

İç Sayfa

25 cm x 37 cm

600,00 TL

Yarım Sayfa

25 cm x 18,5 cm

300,00 TL

Çeyrek Sayfa

12,5cm x 18,5 cm

150,00 TL

Tam Sayfa

Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten
sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’ndan (Fed)
Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak
düştü.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Temmuz ayında 50 baz puan’lık bir
faiz indiriminin “aşırıya kaçmak”olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome
Powell, Fed’in “kısa vadeli politik baskılardan” etkilenmediğini belirtti.
Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş
yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9
dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.

*

Yıllık Reklam Aboneliği Yaptıran Üyeye % 25 İndirim Uygulanacaktır.

*

Gazete Arasına Broşür koymak için 1.000,00 TL

EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR
VE
4ÜLKE
RAPORLARIMIZI
OKUDUNUZ
MU?

http://www.corlutso.org.tr/content-382-ekonomik_arastirma_ve_istatistikler.html
www.corlutso.org.tr
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Hisarcıklıoğlu'na "İspanya
Sivil Liyakat Nişanı" verildi

T

4 meslekte daha mesleki yeterlilik ve
belgelendirme hizmeti veriyoruz
MEYBEM A.Ş tarafından Odamız işbirliğiyle ilçemizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı
olanlar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Başvurular Çorlu Ticaret ve Sanayi
Odası ve/veya www.meybem.com.tr üzerinden yapılacaktır. Sınavlar Çorlu’da olacaktır.

MESLEK

AÇIKLAMA

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Emlak Bürosu sahipleri, şirket yetkilileri bu belgeyi almalıdır. Mesleki
yeterlilik belgesi almayan kişiler, Ticaret İl Müdürlüklerinden “Yetki
Belgesi” alamayacak, faaliyetlerine devam edemeyecektir.

Emlak Danışmanı Seviye 4
Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Emlak bürosunda çalışan pazarlama ve satış personelinin bu belgeyi
alması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler,
gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamayacaktır.

Kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla; çeşitli
türlerdeki köprülü vinçleri kablo ile uzaktan/kabinden kontrol
ederek her türlü yük taşıyan kişilerin bu belgeyi alması
gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler için
aylık kişi başı 775 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Okullara servis taşımacılığı yapan şoförlerin bu belgeyi alması
gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler,
okullara servis taşımacılığı hizmeti veremeyecektir.

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden
olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde
belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden
itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki

150
KİŞİYE İŞ
OLANAĞI

www.corlutso.org.tr

Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler
çalıştırılamayacaktır.
TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezleri A.Ş Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan
(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır.

ürkiye Odalar
ve Borsalar
Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'na
iki ülke
ilişkilerine
yaptığı
katkılardan
dolayı "İspanya
Sivil Liyakat
Nişanı
Encomienda
Payesi" verildi. İspanya Kralı VI.
Felipe adına İspanya Büyükelçisi
Juan Gonzalez Barba tarafından
takdim edilen liyakat nişanı için
teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, bu
ödülü, iş dünyasının başarısı olarak
gördüğünü vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, “Türk iş
dünyasının asli temsilcileri, Oda
ve Borsa Başkanlarımla birlikte,
bu anlamlı ve değerli ödülü kabul
ediyorum ve onlarla birlikte
alıyorum. Bizler, ikili ticaretimizi
ve yatırımlarımızı artırmaya devam
edeceğiz. Daha çok firmanın
karşılıklı ticaret ve yatırım
yapmasını sağlayacağız” dedi.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'deki
en kadim medeniyetlerden
olduğunu belirterek, İspanya'nın
kültürü, sanatı ve spor alanındaki
başarılarının Türkiye'de yakından
takip edildiğini söyledi.
Türkiye'de, FenerbahçeGalatasaray derbisi kadar BarcelonaReal Madrid derbisinin de takip
edildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu,
"Dünyada büyük bir izleyici kitlesi
olan ve Türkler tarafından da
merakla izlenen İspanyol yapımı
'La Casa De Papel' dizisinde Tokyo,
Berlin, Rio gibi karakterler var.
Temmuz ayında başlayacak 3'üncü
sezonda 'İstanbul' karakteriyle
izleyicilere belki bir sürpriz
yaparsınız." dedi.
Bu yakınlığın siyasi ve iktisadi
ilişkilere de yansıdığına dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, "NATO'da,
OECD'de, Avrupa Konseyi'nde
birlikte çalışıyoruz. Birleşmiş
Milletler bünyesinde oluşturulan
Medeniyetler İttifakı'nda çok
önemli görevler üstlendik. İspanya,
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
(AB) üyelik sürecinde verdiği
destekle dostluğunu bir defa daha
göstermiştir." diye konuştu.
- "İkili ticaretimizi ve
yatırımlarımızı artıracağız"
Hisarcıklıoğlu, iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin de iyi
seviyede olduğunu vurgulayarak,
şu ifadeleri kullandı: "İspanya,
Türkiye'nin en önemli ilk 10 ticaret
partneri arasında. İspanya'dan
Türkiye'ye yapılan yatırımlar
da 10 milyar avroyu aştı. 700'e
yakın İspanyol firması Türkiye'de
faaliyette bulunuyor. Bu da
İspanya'nın Türkiye'ye ve Türk
ekonomisine güvendiğini gösteriyor.
Son yıllarda Türk firmalarının
da İspanya'ya ilgi gösterdiğini
memnuniyetle görüyoruz.100

İşverenlerimizin nitelikli işgücü
ihtiyacını karşılamak üzere mesleki
eğitim kursları ile teorik ve pratik
eğitimi bir arada vereceğimiz Mesleki
Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği
sistemi ile 150 adaya istihdam
garantili mesleki eğitim verilecek.
TOBB ve İŞKUR arasında işgücü
piyasasının talep ettiği niteliklerde
işgücünün yetiştirilmesi için
kamu-özel sektör işbirliğinde
teorik ve uygulamalı eğitimlerin

civarında firmamız, İspanya'da
yatırım yapmış durumdadır." TOBB
olarak İspanya ile ticari ilişkileri
daha da geliştirmek üzere yoğun
çalışma yürüttüklerine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, ikili ilişkilere
sağladıkları katkının, "İspanya
Sivil Liyakat Nişanı Encomienda
Payesi" ile taltif edilmesinden
dolayı onur duyduğunu dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Bu ödüle şahsımı layık gördüğü
için, Majesteleri İspanya Kralı VI.
Felipe’ye şükranlarımı arz ediyorum.
Nişan’ın Büyük Şansölyesi Dışişleri,
Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı’na
da teşekkür ediyorum. Elbette,
beni aday gösteren İspanya’yı
ülkemizde başarıyla temsil eden,
Sayın Büyükelçiye de, özellikle
teşekkür ediyorum.”Hisarcıklıoğlu,
ikili ticareti ve yatırımları artırmaya
devam edeceklerini belirterek,
"Daha çok firmanın karşılıklı ticaret
ve yatırım yapmasını sağlayacağız.
Türkiye ve İspanya'nın birlikte ve
birbirine destek olarak büyümeye,
gelişmeye devam etmesini mümkün
kılacağız." dedi.
- "Türkiye'yi AB'ye üyelik
sürecinde destekliyoruz"
İspanya Büyükelçisi Juan
Gonzalez Barba da ülkesi ile Türkiye
arasındaki ekonomik ilişkilerin
oldukça iyi sevide olduğunun
altını çizerek "Geçen yıl iki ülke
arasındaki ticaret hacmi 13 milyar
avroyu geçti. Türkiye İspanya'nın
AB dışında en fazla ticaret yaptığı
üçüncü ülke." diye konuştu.
Karşılıklı yatırımların hızla
devam ettiğini vurgulayan
Barba, bunda TOBB'un ve Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun özverili
çalışmalarının katkısının büyük
olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye-AB
ilişkilerinin gelişimi adına yaptıkları
çalışmaları takdirle karşıladıklarını
ifade eden Barba, "İspanya
Türkiye'yi AB'ye üyelik sürecinde
destekliyor ve diğer aday ülkeler gibi
eşit ve adil bir aday değerlendirme
sürecinden geçmesi gerektiğini
savunuyor." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Başkanı
Bendevi Palandöken ve Türk-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay da
Hisarcıklıoğlu'nu tebrik için törende
birer konuşma yaptı. Törende çok
sayıda büyükelçi de hazır bulundu.
Kaynak: www.tobb.org.tr

birleştirilmesini içerecek şekilde
mesleki eğitimlerin düzenlenmesine
yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü”
kapsamında Odamız çalışmalarını
sürdürmektedir.
MEGİP kapsamında üye firmamızın
talebi doğrultusunda Odamız ve İşkur
Çorlu Hizmet Merkezi işbirliğinde
açılacak olan istihdam garantili
meslek kursları 150 aday ile teorik
ve pratik olarak uygulanmaya
başlanacaktır.
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Dünya Bankası
Türkiye'yi övdü
Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa
karşı korumayı amaçlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü Sosyal
Uyum Yardımı (SUY) programıyla ilgili rapor yayımladı. Raporda,
yardımın Türkiye'ye sığınan ailelerin yoksulluktan kurtarılması, temel
yaşam gereksinimlerini sağlayabilmesi için önemli bir "pozitif gelir
şoku" sağlayacağı belirtildi.

D

ünya Bankası, Türkiye'nin
Uluslararası Koruma ve
Geçici Koruma statüsündeki
yabancı uyruklu, muhtaç
durumdaki kişiler için başlattığı Sosyal
Uyum Yardımının (SUY), geçim şartlarını
iyileştirmede önemli bir adım olacağı
değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Bankası, programla ilgili
yayımladığı raporda, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya
Gıda Programı ve Türk Kızılay ile
yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından
finanse edilen yardımların, Türkiye'ye
sığınan bu statüdeki kitle içinde en
muhtaç durumdaki ailelerin temel
gereksinimlerini karşılayabilmelerini
sağlamakta başarılı olacağının
öngörüldüğünü belirtti.
Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriye'den olmak
üzere, savaş ve çatışmalar nedeniyle
yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 4
milyona yakın Uluslararası Koruma ve
Geçici Koruma statüsündeki kişiye ev
sahipliği yaptığına dikkati çeken raporda,
SUY'un bunlar arasında en yoksul yüzde
40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit
desteği yaparak temel gıda barınma ve
giyim ihtiyaçlarını sağlamaya yardımcı
olmayı amaçladığı ifade edildi.
SUY programının hedefindeki ailelerden
yüzde 76'sının yoksulluk sınırının altında,
yüzde 12'sinin ise yoksulluk sınırında
yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilen
raporda, söz konusu kitlenin temel
kaynaklardan yoksun olmanın yanı sıra,
ileride kazançlarını geliştirmelerine de
engel olacak geçici çarelerle yaşamlarını

sürdürmek zorun kaldıkları vurgulandı.
'POZİTİF GELİR ŞOKU'
SUY kapsamındaki nakit yardımlarının
ortalama değerinin, ailelerinin ortalama
harcama düzeyinin yüzde 51'ine denk
geldiği, daha yoksul ailelerde bu oranın
yüzde 63'e kadar çıktığına işaret edilen
raporda, yardımın ailelere önemli bir
"pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.
Gelir aktarımının SUY kapsamındaki
ailelerin hayatını geliştirme konusunda
ciddi potansiyele sahip olduğu vurgulanan
raporda, Dünya Bankası'nın dağıtılan
yardımların, ailelerin yaşamlarına nasıl
bir etkisi olduğunu izlemeye devam
edeceği ifade edildi.
Raporda, Dünya Bankasının "Türkiye
ve diğer ülkelerdeki sığınmacıların
yoksulluktan kurtarılması için etkili
sosyal güvenlik adımları atılmasına zemin
oluşturacak olguları ortaya koymaya
devam edeceği" kaydedildi.
SUY programı, Türkiye'de Uluslararası
Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki,
yardıma muhtaç tüm yabancı uyruklu
kişilere nakit yardımı sağlayarak gıda,
barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını
onurlu şekilde karşılamalarını sağlamayı
amaçlıyor.
Program kapsamında yardım sahipleri
adlarına açılan banka hesaplarına aylık
nakit ödemler yapılıyor.
Programa ana yürütücü kurumlar dışında,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü destek veriyor.
Kaynak: http://finans.mynet.com

Farkında mısınız?

SİZE
ÇOK
YAKINIZ
Size özel hizmetlerimizden ve yeni fırsatlardan
anında haberdar olabilirsiniz

https//twitter.com/corlutso

https//www.facebook.com/corlutsokurumsal

https//instagram.com/corlutso

https//www.flickr.com/photos/corlutso/

https//www.pinterest.com/corlutso

www.corlutso.org.tr

corlutso@corlutso.org.tr

Tütün ürünlerinde düz paket
uygulamasına aralıkta geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca
yapılan düzenlemeyle
5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi
öngörülen "tütün mamullerinde
düz ve standart paket"
uygulaması en geç
5 Aralık'ta başlayacak.
"Tütün mamullerinde
düz ve standart paket"
uygulamasına en geç 5
Aralık'ta geçilecek ve
5 Ocak 2020'den sonra
piyasada eski tip paket
bulunmayacak.
Tarım ve Orman

Bakanlığının Tütün
Mamullerinin Üretim
Şekline, Etiketlenmesine
ve Denetlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik'i Resmi

Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç
ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin
varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt
edici ibare siyah renkle yazılacak.
Karton malzemeden yapılan tütün
mamulü paketlerinin iç yüzey rengi
"Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz
rengin yanında kraft kahvesi renginde
de olabilecek. Sigara dışındaki tütün
mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında
ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı
sıra gümüş rengi kullanılabilecek.
Üretim tarihi ve üretim kodlama
bilgileri, siyah zemine beyaz renkte
yazılacak.
Tütün mamullerinde "düz ve standart
paket" uygulamasına en geç 5 Aralık
2019'da geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra
piyasada eski tip paket bulunmayacak.
Düz ve standart paket uygulamasına
geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak
planlanmıştı.

Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.Buna
göre, tütün mamulü
çeşidini belirleyen ayırt
edici ibare paketlerin ön
yüzeyinde yer alacak.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına
Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet VOLKAN
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
Renkli Ofset Matbaacılık
renkliofset@gmail.com
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ'NDE
YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERİN
SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
ÇORLU TSO'NUN GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ.
YAZI VE HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK
KULLANILMIŞTIR. YAZI VE HABERLER KAYNAK
BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN
KULLANILABİLİR.

www.corlutso.org.tr
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YENİ ÜYELERİMİZ
1. MESLEK GRUBU
RONLY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ÇORLU
ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ OSB MAH. 216 SK.
NO: 6 /1 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 747 6887
2. MESLEK GRUBU

ARTEMİS ARITIM PROJE İNŞ. ANALİZ
DANIŞMANLIK HİZM. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: TÜRKGÜCÜ
OSB MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:
4 /1 ÇORLU/ TEKİRDAĞ
TEL: 0212 657 7777
ERGENE ATIK AYIKLAMA DEĞERLENDİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
REŞADİYE MAH. ŞEHİT PİLOT ULAŞ
TÜRK CAD. KADER APT. NO: 8 B ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 8429
ZAZA MADENCİLİK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.: HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ
BLV. NO: 88 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
3. MESLEK GRUBU

ÜÇER ÖRME A.Ş. ERGENE ŞUBESİ:
VELİMEŞE OSB MAH. 233 SK. NO: 17 /1
ERGENE/TEKİRDAĞ
5. MESLEK GRUBU

İVS
SERVİS
VE
MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
ŞENOL
YİNİTBAŞ:
KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD.
B BLOK APT. NO: 6 -18/B/22 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
CCB AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
SAĞLIK MAH. EDİRNE BLV. NO: 125/1
ERGENE/ TEKİRDAĞ
YAPITAŞ YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇORLU ŞUBESİ: SİLAHTARAĞA MAH.
ÜNİVERSİTE CAD. TEKNOPARK B BLOK
APT. NO: 18 /1/14 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0212 356 6526
6. MESLEK GRUBU

KALELİ MESKEN YAPI VE İNŞAAT
SAN. TİC. A.Ş.: ESENTEPE MAH. SANCAK
CAD. REAL TOWER SİT. NO: 2/34 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
TEK YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
ÇORLU ASB ŞUBESİ: KARAMEHMET
MAH. AVRUPA SERBEST BÖLGESİ
ADNAN ARISOY BLV.
NO: 11/B03
ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0212 274 3915
ELİF GÜNEY YAPI SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.: SAĞLIK MAH. EDİRNE 5. SK. NO:
11 /1/12 ERGENE/TEKİRDAĞ
YASEMİN BİLGİ EVREN YAPI İNŞAAT
TAAHHÜT:
BAHÇELİEVLER
MAH.
PIRLANTA SK. NO: 20/3 MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
www.corlutso.org.tr

12. MESLEK GRUBU

7. MESLEK GRUBU

NEVZAT
ÖZGÜR
YILDIZOĞLU
YILDIZOĞLU OTO GALERİ: ÖNERLER
MAH. İSTANBUL CAD. B.1 BLOK APT.
NO: 37 -1BE ÇORLU/TEKİRDAĞ
TUNACAN PETROL İNŞAAT TURİZM
NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ. MARMARA
EREĞLİSİ ŞUBESİ: DEREAĞZI MAH.
5001 SK. NO: 14 MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 621 1287
8. MESLEK GRUBU

AYKUT

SARIGÜL

SİMLİ

KANVAS

E TİCARET: CEMALİYE MAH.

ESKİ

ÇERKEZKÖY 1. SK. KAPLAN APT. NO: 2
D ÇORLU/TEKİRDAĞ
BEREKET

AGRO

TARIM

VE

HAYVANCILIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. ŞEHİT TEĞMEN
YAVUZER CAD. İSMET ARCA İŞ MERKEZİ
SİT. NO: 18/449 ÇORLU/ TEKİRDAĞ
ŞAHPAZ

YUMURTA

TAVUKÇULUK

YEM VE NAKLİYE LTD. ŞTİ.: ŞAHPAZ
MAH. BAŞAĞIL (KÜME EVLER) NO: 3 B
ÇORLU/TEKİRDAĞ
9. MESLEK GRUBU

GÜLHAN

TEKSTİL

TİCARET

A.Ş.

ÇORLU ŞUBESİ GÜLHAN TEKSTİL
TİCARET A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ: ALİPAŞA
MAH. SALİH OMURTAK CAD. NO: 9/B082
ÇORLU/TEKİRDAĞ
10. MESLEK GRUBU

BAŞAK SAC METAL MAKİNA SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ERGENE
ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH. 121 SK.
NO: 11 A ERGENE/TEKİRDAĞ
11. MESLEK GRUBU

MEDYAZONE PRODÜKSİYON REKLAM
DİJİTAL MEDYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
ALİPAŞA MAH. SÜLÜN CAD. NO: 6 /1/25
ÇORLU/TEKİRDAĞ
MEHMET
KAVLU
TRAKYA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ.: MUHİTTİN
MAH. BAĞLARİÇİ 4. SK. KAZIM DİLDEN
APT. NO: 36 -1A ÇORLU/TEKİRDAĞ
ALBİ ÇARŞIM ZÜCCACİYE VE EV
GEREÇLERİ
LTD. ŞTİ.: CEMALİYE
MAH. SALİH OMURTAK CAD. NO: 288
ÇORLU/TEKİRDAĞ
ELLA MOBİLYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.: MUHİTTİN MAH. BÜLENT ECEVİT
BLV. PEDİRİK APT SİT. B APT. NO: 124 -1A
ÇORLU/TEKİRDAĞ

İMEX DIŞ TİCARET NAKLİYAT İTH.
İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE
MAH. GÖREME SK. MAVİ KENT SİT. D
APT. NO: 5/17 ÇORLU/TEKİRDAĞ
13. MESLEK GRUBU

BELİNAY PAKETLEME TEKSTİL SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.: MUHİTTİN MAH.
BAĞLARİÇİ 4. SK. NO: 48 A ÇORLU/
TEKİRDAĞ
ERTEKİN PAKETLEME TEKSTİL SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.: CUMHURİYET MAH.
21. CAD. NO: 50 A ERGENE/TEKİRDAĞ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
A.Ş.
TRAKYA
TİCARİ
ŞUBESİ:
MUHİTTİN MAH. SALİH OMURTAK CAD.
NO: 39/7 ÇORLU/TEKİRDAĞ
KONYA
LABORATUVAR
VE
DEPOCULUK TARIM GIDA ENERJİ
A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ: VAKIFLAR MAH.
EDİRNE BLV. NO: 185 /2 ERGENE/
TEKİRDAĞ
14. MESLEK GRUBU

UTKUM SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET
LTD. ŞTİ.: CEMALİYE MAH. SALİH
OMURTAK CAD. KÜÇÜKLER SİT. NO:
234/240 ÇORLU/TEKİRDAĞ
ŞİMAL MEDİKAL ÜRÜNLERİ TİC.
LTD. ŞTİ.: CEMALİYE MAH. SALİH
OMURTAK CAD. KÜÇÜKLER SİT. NO:
234/240 ÇORLU/TEKİRDAĞ
OPTİMA EMLAK GAYRİMENKUL VE
KİMYEVİ MADDELER TİCARET A.Ş.:
ULAŞ OSB MAH. D100 CAD. NO: 99 /1
ERGENE/TEKİRDAĞ
15. MESLEK GRUBU

BAHÇELİ KONAK RESTORANLARI TİC.
LTD. ŞTİ.: ÖNERLER MAH. SÜLAYMAN
ÇELEBİ 1 SK. NO: 17/1 ÇORLU/ TEKİRDAĞ
AYSUN AYLA ER MUTLU TATLAR
PASTA VE PARTİ SALONU: KAZIMİYE
MAH. FESLEĞEN SK. ERGÖR APT. NO: 2
B ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
İKTİSADİ İŞLETMESİ ÇORLU ŞUBESİ:
SİLAHTARAĞA MAH. ÜNİVERSİTE 1. SK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SİT. NO: 13/1
ÇORLU/TEKİRDAĞ
16. MESLEK GRUBU

PLATİN ROLİK KAĞIT ÜRÜNLERİ
İMALATI VE MÜHENDİSLİK HİZM.
LTD. ŞTİ.: VELİMEŞE OSB MAH. 236 SK.
NO: 17 /1 ERGENE/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 7260 443

SAYIN ÜYEMİZ
ODAMIZA HOŞ GELDİNİZ
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Kişisel veriler rekabete uygun korunacak
Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Ömer
Torlak, rekabet hukuku
ve kişisel verilerin
korunması arasında
sıkı bir ilişki olduğunu
belirterek, Kişisel
Verileri Koruma Kurumu
(KVKK) ile işbirliğinin
artarak devam edeceğini
bildirdi.
Rekabet Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Ömer Torlak,
rekabet hukuku ve kişisel
verilerin korunması
arasında sıkı bir ilişki
olduğunu belirterek,
Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (KVKK) ile
işbirliğinin artarak devam
edeceğini bildirdi.

aktaran Torlak, “Rekabete
aykırı olan, pazarda
hakim durumda bulunmak
değil, bu durumun kötüye
kullanılması. Rekabetin
birleşme, devralma gibi
yollarla kısıtlanmaması
gerekiyor” dedi.

Torlak, KVKK tarafından
düzenlenen ‘Çarşamba
Seminerleri’ kapsamında
“Dijital Ekonomi,
Büyük Veri ve Rekabet”
konulu konferans verdi.
Ömer Torlak, rekabet
otoritelerinin tüketicinin
korunması noktasında
makro ölçekte tedbirler
aldığına dikkati çekti.

Rekabet Kurumu Başkanı
Torlak, rekabet hukuku ve
kişisel verilerin korunması
arasında sıkı bir bağ
olduğunu belirterek,
KVKK ile işbirliğinin
artarak devam edeceğini
söyledi.

KÖTÜYE KULLANMA
Rekabet hukuku açısından
dijital ekonomilerde
öne çıkan konuları
rekabeti kısıtlayıcı
anlaşmalar, birleşmedevralma dosyaları ve
hakim durumun kötüye
kullanılması kapsamında
değerlendirdiklerini

İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Kişisel Verileri Koruma
Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Faruk Bilir ise ortak
çalışmaların artarak
sürdürüleceğini dile
getirdi. Bilir, şöyle
konuştu: “Rekabetin
olduğu sağlıklı işleyen
piyasaların varlığı,
ekonomimizin küresel
rekabet gücünü artırdığı
gibi kişisel verilerin
korunması alanında

mevzuat uyumluluğunun
şirketlerimizin
uluslararası rekabet
gücünü artıracağına da
inanıyorum. Günümüzde
şirketler, kişisel verileri
işleyerek rakiplerinin
önüne geçebileceklerinin
farkında. Teknolojik
gelişmelerin, kişisel
verilerin işlenmesini,
aktarılmasını ve
depolanmasını
kolaylaştırmasıyla
firmalar, kişisel verileri
elde etmenin ne kadar
önemli olduğunun
bilincine vardılar.
Ekonomilerin içinde
bulunduğu dijital dönüşüm
sürecinde veriler,
ekonomik faaliyetin
neredeyse en önemli
girdisi haline geldi.
Dolayısıyla günümüzde
veri temelli ekonominin
oluştuğunu ve kişisel
verilerin korunmasıyla
veri temelli ekonomi
arasında bir dengenin
olduğunu söyleyebiliriz.”
Kaynak:www.itohaber.com

Türk yatırımcıya
avantaj var

Ö

zbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Türk iş
adamlarının Özbekistan’da iş yapmaya ilgi gösterdiğini kaydederek,
“Özbekistan’da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gereken tüm
koşulları sağlamaya hazırız” dedi.
Özbekistan Başbakan
Yardımcısı Aziz
Abduhakimov, ülkesinde
iş yapmak isteyen
Türk iş adamlarına
gereken tüm koşulları
sağlayacaklarını söyledi.
Özbekistan’ın doğusunda
yer alan Namangan
şehrindeki iş ve yatırım
yapma imkanlarının
tanıtıldığı toplantıda
konuşan Abduhakimov,
yabancı yatırımcıların
Özbekistan’da iş yapmaya
büyük bir ilgi gösterdiğini
belirtti.
UCUZ KAYNAKLAR
Abduhakimov, “Türk
şirketlerini Özbekistan’a
davet ediyoruz. Onlara
gereken tüm koşulları

sağlamaya hazırız.
Ülkede ucuz elektrik,
işçi gücü ve hammadde
kaynakları mevcut. Türk iş
adamlarına ayrı bir önem
göstererek, onlara gereken
tüm desteği sağlamaya
hazırız” diye konuştu.
52 ÜLKE İLE İŞ
BİRLİĞİ
Namangan Valisi
Hayrulla Bazarov da
Fergana Vadisi’nin
kalbinde yerleşen
Namangan vilayetinin
gıda ve hafif sanayinin
merkezi haline geldiğini
belirterek, bölgenin
dünyanın 52 ülkesi ile
iş birliği yaptığını ve
ülkedeki toplam dokuma
ürünlerinin yüzde 15’ini

ürettiğini kaydetti.
YENİ İHRAÇ
ÜRÜNLERİ
Namangan’ın gıda,
meyve-sebze ve tekstil
sektöründe önemli bir
potansiyele sahip olduğunu
dile getiren Bazarov, yeni
pazarların geliştirilmesi
ve ihracat coğrafyasının
genişletilmesine yönelik
çalışmaları sürdürdüklerini
ve bölgedeki yatırım
projelerinin yanı sıra
yurtdışına tekstil, ipek,
kurutulmuş meyve, sebze
ve yaş meyve ürünlerini
ihraç etmeye hazır
oldukları ifade etti.
Kaynak: www.itohaber.com

Makine ekipman alımlarında TSE ve CE belgesi aranmayacak

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında
gerçekleştirilecek makine ekipman
alımlarında, ilgili kurumların onayı
halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğlerle kırsal kalkınma yatırımları
kapsamında gerçekleştirilecek makine
ekipman alımlarında kolaylık sağlandı.
Buna göre, yatırımcılar, kırsal kalkınma
projeleriyle ilgili gelişmeleri içeren ilerleme
raporlarını 3 ayda bir il müdürlüklerine
vermeye devam edecek. Nihai raporla
birlikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt
listesi, yatırıma ait fotoğraflarla uygulama
rehberinde belirtilen belgelerin yanı sıra
yapı kayıt belgesinin de il müdürlüğüne
ibraz edilmesi gerekecek.

Makine ekipman alımlarında, deney
raporu, TSE ve CE belgeleri veren
kuruluşların, istenilen bu belgeleri
düzenleyemediklerini yazılı bildirmeleri
durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında
alınan makine ve ekipmanlar "özel imalat
makineleri" kapsamında sayılacak ve söz
konusu belgeler talep edilmeyecek.
Ayrıca, kırsal ekonomik altyapı
yatırımlarında başvuruların hibe
desteğinden yararlanabilmesi için, yapı
ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin
yanında yapı kayıt belgesinin de başvuru
konusuyla uyumlu olması gerekecek. Çiftlik
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik
altyapı sistemleri kapsam dışında olacak.
Kaynak: www.dunya.com

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde ihracat daralması
nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek
olmak amacıyla harekete geçti.
Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yumurta
üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacak.
Söz konusu mısır satışıyla birlikte, ürettikleri yumurtaların

büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı
sağlayan yumurta sektörünün rahatlaması bekleniyor.
TMO’nun mısır satışları, sektörün yem hammadde
temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.
Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir
adım olacaktır. Kaynak: http://finans.mynet.com
www.corlutso.org.tr
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Dünyanın yarısından fazlası 'online'
İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından
fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.
BOND İnternet Trendleri
Raporu'ndan derlenen
bilgilere göre, internet
kullanıcı sayısı her geçen yıl
artmasına rağmen artış hızı
yavaşlıyor.
İnternet kullanıcı sayısı,
2018'de bir önceki yıla
göre yüzde 6 artarak 3,8
milyara ulaştı ve dünya
nüfusunun yüzde 50'sinden
fazlasını oluşturdu. İnternet
kullanıcılarının yüzde
53'ü Asya Pasifik'te, yüzde
15'i Avrupa'da, yüzde 13'ü
Afrika ve Orta Doğu'da,
yüzde 10'u Latin Amerika
ve Karayipler'de, yüzde
9'u ise Kuzey Amerika'da
bulunuyor.
Kullanıcı sayısının
yüzde 21'ini Çin, yüzde
12'sini Hindistan ve yüzde
8'ini ABD oluşturuyor. Bu
ülkeleri Endonezya, Brezilya,
Japonya, Rusya ve Meksika
takip ederken, Türkiye
listede 15'inci sırada yer
alıyor.
Öte yandan interneti
kullanan nüfusun genel
nüfusa oranıyla elde
edilen internet kullanım
penetrasyonu 2009'da yüzde
24 iken, geçen yıl yüzde 51'e
yükseldi. İnternet kullanım
penetrasyonunda ilk sırada
yüzde 89 ile Kuzey Amerika
bulunuyor. Bu kıtayı, yüzde
78 ile Avrupa, yüzde 62 ile
Latin Amerika ve Karayipler,
yüzde 48 ile Asya Pasifik ve
yüzde 32 ile Afrika ve Orta
Doğu izliyor.
Sosyal medya
kullanımında yavaşlama
görülüyor

Raporda, tüketicilerin,
internet kullanımında
aşırılığa kaçmaya dair
endişelerinin olduğu ve
bunu azaltmak için adımlar
atmaya başladığı belirtiliyor.
ABD'de önde gelen internet
platformları internet
kullanımının izlenmesine
yardımcı olacak araçlar
geliştiriyor.
Sosyal medya
kullanımında güçlü bir
büyüme döneminin ardından
yavaşlama başladığı
görülürken, gizlilik ve
sorunlu içerik kaygıları da
kullanıcıların davranışlarını
etkiliyor.
Öte yandan internet
kullanımı küresel inovasyon
ve rekabet ürünlerin
geliştirilmesine imkan
tanıyor.
Şirketlerin başarılı olması
ile hızlı büyümesi için dijital
verilerin toplanmasının ve bu
verilerin analiz edilmesinin
önemli olduğu ifade
ediliyor. Veriler, işletmelerin
tüketicilere kişiselleştirilmiş
ürün ve hizmetleri daha
düşük fiyatlı ve daha verimli

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin
ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde
80’e yakın azaldığı gözlemlendi.

şekilde sunmasına ve müşteri
memnuniyetini artırmalarına
yardımda bulunuyor.
Ayrıca çevrimiçi
derecelendirme sistemlerinin
bulunduğu pazarlarda,
tüketicilerin ve işletmelerin
doğrudan etkileşimde
bulunabilmesi hesap
verilebilirliğin artmasına
katkı sağlıyor.
Siber güvenlik
İnternet bağlantısının
yaygınlaşmasıyla dünya
genelinde düzenleyiciler
bu platformların iyi yönde
kullanımını artırmak ve
kötü kullanımını en aza
indirmenin yollarını ararken,
stratejilerin ve yorumların
bölgelere göre farklılık
gösterdiği gözlemleniyor.
İnternet sistemleri
gittikçe daha karmaşık, veri
bakımından zengin ve görev
açısından kritik hale geldikçe
siber saldırı riski de giderek
artıyor. Siber güvenlik ve
teknoloji konuları artık
ülkelerin uluslararası
diplomasi ve savunma
stratejilerinde yer alıyor.
Kaynak:www.dunya.com

Kazakistan’da santral yatırımı fırsatı

Kazakistan, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2020’de yüzde 3,
2025’te yüzde 6 ve 2030’da yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyor.
Kazakistan Enerji
santralin aktif halde olduğunu “Bu mekanizma, proje,
Bakanı Kanat Bozumbayev,
dile getirdi. Bozumbayev,
yatırımcı ve daha da
toplam elektrik üretiminde
yıl sonuna kadar 10
etkin teknolojileri seçme
yenilenebilir enerjinin hali
yenilenebilir enerji santralinin sürecinin açık ve anlaşılır
hazırdaki yüzde 1.3’lük
daha devreye alınmasının
olmasını sağladı” diye
payını 2020’de yüzde 3’e
planlandığına dikkati çekerek, konuştu.
çıkaracaklarını belirtti.
bununla toplam kapasitenin
Bozumbayev, eylülde
Bozumbayev, ülkenin
967 megavata ulaşacağını
güneş, rüzgar, hidro ve biyo
yeşil ekonomiye geçişine
bildirdi.
kütleden elektrik üretecek
uygun olarak planlı bir
AÇIK SATIŞ OLACAK 255 megavat kapasiteye
şekilde yenilenebilir enerji
Geçen yıldan
sahip çok sayıda santral
alanını geliştirdiklerini ifade
itibaren, yenilebilir enerji
için açık satış yapılmasının
etti. Bozumbayev, “Toplam
projelerinin açık satış
planlandığını kaydetti.
elektrik enerjisi üretimindeki
mekanizmasıyla seçildiğini
Kaynak:www.itohaber.com
yenilenebilir enerjinin payı
vurgulayan Bozumbayev,
2020’de yüzde 3, 2025’te
yüzde 6 ve 2030’da yüzde
10’a çıkacak” dedi.
74 SANTRAL AKTİF
Beş yıl önce ülkede
177 megavat kapasiteli 35
yenilenebilir enerji santralinin
bulunduğuna işaret eden
Bozumbayev, bugün toplam
679 megavat kapasiteli 74
www.corlutso.org.tr

Medya takibinin önde gelen
kurumlarından Ajans Press,
poşet kullanımına yönelik
yapılan araştırmayı inceledi.
Ajans Press'in Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı verilerinden
ve medya yansımalarından
derlediği bilgilere göre,
Türkiye'de poşet kullanımın
ücretli hale gelmesinden
bu yana yüze 80 oranında
düştüğü görüldü. Sadece
zincir marketlerde geçen
yıl Ocak ayında 294 milyon
poşet kullanılırken, bu yılın
Ocak ayında bu oran yüze 75
azalarak 82 milyona düştüğü
saptandı. Tahminler neticesinde
de 2023 yılının başına kadar

poşet kullanımın yüzde 90'a
yakın oranda azalacağı ve
yıllık 30 milyar adet olan poşet
kullanımın 3 milyara yani kişi
başı 40'a düşeceği belirtildi.
250 BİN HABER
ITS Medya ve Ajans Press'in
gerçekleştirdiği medya
araştırmasında, konu ile ilgili
yazılı basına yansıyan haber
adetleri de belli oldu. 2018
yılından bugüne kadar poşet
başlığı altında 250 bin 99
haber çıkışı tespit edilirken,
yeni yasayla birlikte poşet
kullanımındaki azalmanın
medyanın da gündeminde yer
aldığı görüldü. Kaynak:İHA

Dijital Çorlu TSO
WEB Sayfası 3 Dilde Hizmet Vermektedir

www.corlutso.org.tr

İsterseniz Türkçe, İngilizce veya Almanca dil
seçeneklerini kullanarak
www.corlutso.org.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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ÇORLU TİCARET ve SANAYİ ODASI
GERİ BİLDİRİM FORMU

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

F.07

Yürürlük Tarihi

26.09.2016

Revizyon No

1

Revizyon Tarihi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite değerleri çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük,
liderlik ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

25.07.2018

MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER
Firma Adı
Tercih Edilen İletişim Yöntemi
Seçiminizi (X) ile işaretleyiniz

Adres:
İrtibat Tel:

İrtibat Fax:

E-Posta

Yazışma adresi

Telefon

E-Posta Adresi

SMS

(17) Diğer

(16)
İletişim ve
danışma

(15) AR-GE

(14)
Başkanlık
Sekreteri

(13)Eğitim,/
Seminer

(12) Bilgi
İşlem

(11) Sanayi

(10) Proje

(9) Basın
Yay.Halkla
İliş.

(8) Oda
Sicil (Yazı
İşleri)

(7) Ticaret
Sicil

(6)
Muhasebe

( Vezne)

(5)Araştırma

(4) Kapasite

(3) Dış İlişk.

(2)Genel
Sekreterlik

(1) Yönetim
Kurulu

Müşteri Bildiriminizin hangi birimden kaynaklandığını (X) ile işaretleyiniz.

**Geri Bildiriminizi Öneri, Talep, Memnuniyet ise aşağıda ki kutucuklardan ilgili bölümü işaretleyerek (X) görüşlerinizi
iletebilirsiniz. Geri Bildiriminiz Şikayet ise Şikayet Kutusunu işaretleyerek (X) Şikayet Bölümünü doldurunuz.

ÖNERİ ( )

TALEP (

ŞİKAYET (

)

MEMNUNİYET(

)

• Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
• Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz
iletebildiğini,
• Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
• Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar
oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
• Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin
sağlandığını,
• Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
• Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile
çözümlerinin sağlandığını,
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın tüm üyeleri,
çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

Müşteri ÖNERİ ve ŞİKAYET
PANELİ

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ

)

Şikayetin Konusu (Karşılaşılan Sorun)

Müşteri Şikayet İletişim Kanalları
•
•
•
•
•
•
•
•

Düzeltme Talebinizin olması durumunda ne tip bir düzeltme istiyorsanız lütfen açıklayınız.

**Öneri/Şikayet ile ilgili detay ektedir

Öneri/Şikâyet Yapan Kişi

(Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi, imza, tarih, saat)

Öneriyi/Şikâyeti Alan Personel

(Geri Bildirimi Teslim Alan Personel tarafından
adı, soyadı, tarihi, saati yazılmak kaydıyla
imzalanacaktır. Telefon, mail ile yapılan
müracaatlarda sadece bu bölüm doldurulacaktır.)

Referans No
Tarih

(Kurum Tarafından
Verilir)

www.corlutso.org.tr

e-hizmet

www.corlutso.org.tr Web sitemizdeki “Müşteri Öneri Şikayet Paneli” ile
corlutso@corlutso.org.tr E-mail adresine e-posta ile
0282 651 35 10 no’lu fax aracılığı ile
0 850 305 59 59 no’lu telefon aracılığı ile
0544 654 59 59 Whatsapp hattı üzerinden mesaj ile
Çorlu TSO Hizmet Binasın da bulunan “Öneri/Şikayet Kutusu” ile
www.facebook.com/corlutsokurumsal sosyal medya hesabı üzerinden
www.twitter.com/corlutso sosyal medya hesabı üzerinden

Çorlu TSO , tüm iletişim kanallarından iletilen şikayetleri kayıt altına alır ve
hizmetlerini iyileştirme yönünde bir fırsat olarak değerlendirir.
Çorlu TSO şikayet kabul yollarından en az birini ücretsiz tutmayı taahhüt eder. Bu
taahhüt doğrultusunda telefon ve fax dışında kalan diğer iletişim kanallarından gelen
şikayetleri ücretsiz kabul etmektedir.
Bildirimleri Kayıt Altına Alma
Üyelerimiz tarafından iletilen şikayetler farklı kayıt numaraları altında kayıt edilir
ve üyemizin tercih ettiği geri dönüş kanalına göre, kayıt altına alındığına dair
bilgilendirme yapılmaktadır. Paylaşılan her türlü kişisel bilgi gizlilik politikası
doğrultusunda muhafaza edilmektedir.
Şikayetin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Çorlu TSO kendisine ulaşan şikayetin önceliğini göz önüne alarak makul bir çabayla
araştırma gerçekleştirir.
Hızlı bir çözüm bulunamıyorsa, şikayetçinin yerinde incelemelerde bulunmak için
ziyaret gerekebilir. Müşteri Memnuniyet Yönetim Temsilcisi elde ettiği bulguyu
Çorlu TSO’da şikayetin muhataplarına incelemeleri için gönderir.
Nihai Bilgilendirme
Müşteri şikayetlerinin mümkün olan en kısa sürede yanıtlanması Odamızın
önceliklerindendir. İletilen tüm şikayetler objektif ve adil olarak değerlendirir,
üyelerimiz kendisine iletilen bilgilendirmeden memnun olduğunda şikayet kaydı
sonuçlandırılır.
Sürekli İyileştirme
Şikayetlerin yinelenmesini engellemek amacıyla düzeltici faaliyetler belirlenerek
süreçlerimizi sürekli revize ederiz. Yapılan iyileştirme faaliyetlerin etkinliği sürekli
izlenir.

İletişim Bilgileriniz

Güncel mi?

Sabit Telefon
GSM Telefon
Faks
Web Adresi
E - Posta Adresi
Hizmetlerimizden daha hızlı haberdar olmak için iletişim
güncelleme formumuz

(http://www.corlutso.org.tr/content-400-bilgi_guncelleme.html) adresinde
mevcuttur.

Formumuzu aşağıdaki adreslere ulaştırabilirsiniz
E - posta: corlutso@corlutso.org.tr
Fax: 0282 651 35 10
Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6
Çorlu / Tekirdağ 59850

www.corlutso.org.tr
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Meslek Komitelerimizin Faaliyetleri
Üyelerimiz 42.Turkeybuild
İstanbul Yapı Fuarını
Ziyaret Etti

Katılım sağlayan üyelerimiz, organizasyonu
sağlayan Odamıza yapı ve inşaat sektörüne
sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür
ederek, Odanın yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği iş gezilerinin sektör temsilcileri için gelişen
teknolojileri yerinde görmeleri, yapılacak çalışmalarda yeni vizyonların oluşmasına ve olası iş birliklerinin sağlanması adına büyük önem taşıdığını
ifade ettiler.

Odamız 3. Meslek Komite
Başkanı İbrahim Yıldız, Meclis
Başkanı ve Komite Üyesi Erdim
Noyan, Komite Üyeleri; Mehmet
Elverdi ve Ramazan Dumru 26
Haziran 2019 Çarşamba günü
Modavizyon Tekstil San. ve Tic.
A.Ş. Yetkilisi Celalettin Turan,
Bekaert Tekstil San. ve Tic.
A.Ş. Yetkilisi Ertuğrul Günay,
Dinateks Dinamik Tekstil San. ve
Tic. A.Ş. Yetkilisi Ercan Gülseren, Nuryıldız Tekstil San. ve Tic.
A.Ş. Yetkilisi Şahin Nalbant’a
ziyarette bulundular.
Ziyarette sektörel sorunlar ve
çözüm önerileri görüşüldü.

Odamızda Gerçekleşen “Trakya İş Sağlığı ve
Güvenliği Zirve ve Çalıştayı”na Yoğun İlgi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev
sahipliğinde Peryön Trakya Şubesi
işbirliğinde 04-10 Mayıs İş Sağlığı ve
Güvenliği Haftası kapsamında hazırlanan
“Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Zirve ve
Çalıştayı” 09 Mayıs 2019 Perşembe günü
Odamız Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.
Zirveye; Odamız 13. Meslek Komitesi
Başkanı Özber Çetin, Meslek Komite
Üyeleri; Hüseyin Ersoy, Umut Güngör, Ümit
Kurtulmuş, Hüseyin Toker ve İş Sağlığı ve
Güvenliği yetkilileri katılımda bulundular.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Odamız
13. Meslek Komitesi Başkanı Özber Çetin;
“İş Sağlığı ve Güvenliği’ konusu, toplu
kayıpların verilmesi sonrasında gündeme
getirilecek ve sonrasında rafa kaldırılacak
bir konu değildir. Çorlu Ticaret ve Sanayi
Odası olarak 6543 üyesi bunun 800 sanayi
kuruluşu ile 13. Meslek Komitesi olarak
344 üyesi olan ve Türkiye’nin tüm ticaret
ve sanayi odaları arasında 1. seçilen Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası’nın mensubu
olarak bu etkinlik ile sizlerle hitap etmek
ayrı bir gurur kaynağıdır. Bir çok konuda
olduğu gibi özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği
konularında gelişmiş̧ ülkelerin İş Sağlığı ve
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Güvenliği mevzuatlarını tercüme
edip yasalaştırmanın yetmediği
gibi, yönetmelikler, prosedürler,
denetleme, cezalar sorunun çözümü
için de maalesef yeterli olmadığını
hepimiz görmekteyiz. Yaşadığımız
birçok sorunun çözülemiyor
olmasında eğitim alanındaki
yetersizliklerimizin olduğunu zaten
tüm taraflar da kabul ediyor. Birçok
konuda olduğu gibi İş Güvenliği
ve Sağlığı alanında da ilgili tüm
tarafların samimiyetine ihtiyaç var.
Kamu, işveren, sendikalar, meslek
odaları, STK’lar, bu yönde bilim üreten
üniversiteler, eğitim kurumlarının ve en
önemlisi iş görenlerin, yani çalışanların
konuya samimiyetle yaklaşmaları en önemli
adımı oluşturuyor. Biz iş dünyası STK’ları
olarak yeni dönemde bilinçlendirmeye
yönelik faaliyetlerimizi hızlandırmak
zorundayız. İş güvenliği konusunda bir
toplumsal bilinç oluşturmak için daha çok
toplantı, seminer düzenlemeli, çalıştaylar
yapmalıyız. Özellikle KOBİ’lerimizin
bu yönde bilgi eksiklikleri var. Onlara
ulaşmak ve bu konunun önemini izah etmek
zorundayız.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
Prof.Dr.Erdem Özdemir “İşveren ve
İSG Profesyonelleri Hukuki ve Cezai
Sorumlulukları”, E.İş Baş Müfettişi-A
Sınıfı İGU-E.İş Teftiş İst.Gup Bşk.Yrd.
Özlem Özdilek Özkılıç “Makine Emniyeti
ve Risk Değerlendirmesi”, A Sınıfı IGU /
İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Cihan “İSG Profesyoneli Yol Haritası /
Saha Uygulamaları” A Sınıfı İGU Abidin
ÖZLER “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital
Dönüşüm” konularında katılımcılara bilgiler
aktardılar.

13. Meslek Komitemiz Grup Üyelerini
Ziyaret Ederek İstişarelerde Bulundu

Odamız 13. Meslek Komite Üyesi; Seran Bozkurt Trak Sigorta Acenteliği Yetkilisi Arzu Turgut ve Ar-Si Sigorta Acenteliği Yetkilisi Atilla
Arıksoy, Ayşe Kaynadır Sigorta Acenteliği

Tülin Ayyıldız ve Kuzeybatı Sigorta Acenteliği
Merve Bozdemir ve Dağhan Sigorta Acenteliği
Emine Dağhan’a ziyarette bulundu.Ziyaretlerde
sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
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