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Türk Milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın onur ve
gururu ile Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı
BAŞKAN CAN’DAN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Kutlama Mesajı
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şeref Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Can, mesajında şunları kaydetti:

'Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan
Kurtuluş Savaşı ile tarihte eşine az rastlanır bir
başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen inanç ve kararlılıkla kazanılan bu zafer
Milletimize kayıtsız şartsız egemenliği temin eden Cumhuriyeti armağan etmiştir. 96. Yılında Milletimizin
Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.'

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Ö nder Atatürk'ün gösterdiği yolda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve
çıkmak için her alanda atılımlar yaptığını bildiren Can, bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya örnek
olduğunu vurguladı.
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CTO İskenderun TSO ve İskenderun TB işbirliği ile düzenlenen Müşterek İstişare
Toplantısına katıldı.
İskenderun
Ticaret ve Sanayi
Odası ile Ticaret
Borsası'nın müşterek
olarak
düzenlediği
istişare toplantısına
Ceyhan
Ticaret
Odasını
temsilen
Yönetim
Kurulu
Başkanı Şeref Can,
Meclis Başkanı Kasım
Ö nük,
Yönetim
Kurulu Ü yesi Ali
Koşmaz ve Genel
Sekreter Zafer Ö z
katıldı.
Yapılan
İstişare Toplantısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
Bölge iş dünyasını dinlemek istek ve sıkıntılarını not almak için geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
toplantının başında herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Barış Pınarı harekatında da devletimizin yanında
olduğumuzu her yerde ifade ettik. Siyasi parti liderlerimizi ziyaret ettik. 190 ülkedeki muhataplarımıza
mektup göndererek harekatın neden yapıldığını anlattık" diye konuştu.

5. Meslek Komitesi Toplantısı EMBA Yetklisi
Kadir Kanat'ın katılı ile gerçekleşti.
EMBA Yetkililerinden Kadir Kanat'ın katılımı
ile 5. Grup Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı.
Yapılan toplantıda komite üyelerinin sorunları ve
çözüm önerileri görüşüldü.
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Başkan Can, bölgenin istihdamı için çalışıyor
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref CAN,
Meclis Başkanı Kasım Ö NÜ K, Yönetim Kurulu Ü yesi Ahmet
GÜ MÜ Ş ve Genel Sekreter Zafer Ö Z bölgemizde kuruluşuna
başlanan EMBA Elektrik Ü retim A.Ş. ‘nin alt yüklenici firması
CEE ANHUİ NO 1 ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT CO. LTD. şirketi
yetkilileri ile görüştü.
Seçildiği günden bu yana bölgenin sorunlarını
çözmek için lobi faaliyetleri yürüten CTO Başkanı Can,
bölgenin en büyük sıkıntılarından biri olan istihdamın
arttırılmasına yönelik ikili temaslara devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmede Başkan
CAN;” Bu yatırımın başından beri gerek Adana’yı ziyaret
eden Şirketiniz üst düzey Çin heyetleri, gerekse Genel
Müdürünüz ve Türk ortağınız ve Türkiye’de mukim Çinli
yöneticileriniz yatırım aşamasında ve santralin faaliyet
aşamasında bu bölgenin esnafından ve sanayicisinden
istifade edileceğini ve bölgenin ekonomisine katkıda
bulunulacağı ifade etmiştir. Hızla devam eden yatırım esnasında gerek işçi, gerek ise tedarik teminlerinizin
bölge dışından sağlanması bölge halkı için olumsuz bir etki yaratmaktadır. “ dedi.
Başkan Can; Ceyhan Ticaret Odası olarak, bölgeye gelecek olan yatırımcıların ve sizin her türlü
tedarik ve kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında bilgi havuzu mevcut olduğunu ve birlikte iş
birliği yaparak bölge Esnafını ile insanını kalkındırmak için her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.

CTO Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği akreditasyon çalıştayı ile 269
oda/borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır'da bir araya getirdi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ev sahipliğinde düzenlenen
Akreditasyon Çalıştayı'na Ceyhan Ticaret Odası'nı (CTO) temsilen CTO Genel Sekreteri Zafer Öz, CTO
Akreditasyon Sorumlusu Sinem Tutku Aktuğ, CTO Muhasebe Memuru Esra Emine Payal katıldı.
Oda/Borsa Akreditasyon Çalıştayına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'ın manevi kültürün sağlam kalesi ve medeniyetler şehri olduğunu söyledi.
Akreditasyon konusunun önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek
zorundayız. Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde çalışmalıyız. İşte akreditasyon sistemi bize
bu konuda en iyi yol haritasıdır. TOBB yönetimi olarak bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi de sistemi ve
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kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve daha verimli olabilmek adına; denetimler, ziyaretler ve
eğitimlere ayırdığımız kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz" dedi.
Konuşmasında Marka illerin, ilçelerin
temelinde marka olan Oda-Borsaların
olduğunu anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Şehrinizi marka yapmak
üzere, liderliği de sizler üstlenecek,
camiamıza, girişimcilerimize rehberlik
edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm
paydaşları bir araya toplayarak onları
harekete geçireceksiniz. Bu noktada,
hizmet kalitesini daha da artırmak için,
üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini,
ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz
lazım" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından
Takım Ruhu eğitimi ile başlayan
çalıştayda katılımcılara 8 farklı
konuda sunum yapıldı.
Düzenlenen çalıştaya TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Ü yesi
ve Akreditasyon Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Engin Yeşil,
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkan Vekili Veysi
Aldemir de katıldı.
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ADANA'DAN BARIŞ PINAR HAREKÂTINA TAM DESTEK

Adana'daki TOBB'a bağlı oda, borsalar, kadın ve genç girişimciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kurumları
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı.
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç tarafından yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"81 İl'de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz,
hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.
Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan
terör koridorunu ortadan kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve
zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile
BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün
üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır.
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.
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Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve
zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit
oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik.
Ö nceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.
Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu
gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı
işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri
dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk
tarafından desteklenmektedir.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan
haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye
davet ediyoruz.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz.
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber
olarak en güzel cevabı verecektir.
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok
üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli
olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk
hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez.
Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin
yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete
uğratacağına olan inancımız tamdır.
Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun."
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Başkan CAN, Bakü'deki Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Formu'na Katıldı
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Can, Türk
Ticaret ve Sanayi Odası ve
TOBB
Başkanı
M.
Rifat
Hisarcıklıoğlu
ve
TOBB
heyetiyle birlikte Azerbaycan'ın
Başkenti Bakü'de düzenlenen
ve altı ülkenin iş insanlarının
katıldığı Türk Dili Konuşan
Ülkeler İş Forumu'na katıldı.
Başkan Can, TOBB heyeti ile
birlikte
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
Azerbaycan'daki
programlarına da iştirak etti.
Hisarcıklıoğlu:
Önemli
Bir
Hayali Gerçekleştiriyoruz hellip;
Forumda
Konuşan
Hisarcıklıoğlu, bu oluşumun
kendi
hayalleri
olduğunu
belirterek, "2005 yılında Türk Dünyasının Aksakallısı Sayın Nazarbayev bize bu işin yapılmasını Antalya'da
Liderler Zirvesinde söyledi. Bu süreç içerisinde önemli bir gelişme gösterdik. Sonra 10 sene önce
Nahcivan'da bir araya geldik. Şimdi tarihimizde ilk defa altı farklı iş dünyasının temsilcileri bira raya
geliyoruz" dedi.
Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan'ın cazip iş yatırım imkanları sunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
"Bugün Azerbaycan Dünya Bankası tarafından yaklaşık 80 ülkede uygulanan Doing Business 2019 raporuna
göre dünyada 32 basamak ilerleme kaydederek 190 ülke içerisinde iş yapma kolaylığı endeksinde 25'inci
sıradadır" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türk dünyası olarak Azerbaycan'ın gösterdiği bu ilerlemeden
gurur duyduklarını ifade etti.
İş Forumu'nun sonunda TOBB ile Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu arasında Türkiye-Azerbaycan
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Can" Türk Dili Konuşan 6 Ülke İçin Önemli Bir Organizasyon Oldu hellip;
İş Forumundan sonra açıklamalarda bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Konsey Üyesi ve CTO Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Can; "Ülke olarak teröre karşı büyük bir mücadele içerisindeyiz, bu süreçte iş
dünyamızı ilgilendiren her platformda yer alarak bağlantılarımızı kuvvetlendirebiliyor olmamız ne kadar
büyük bir ülke olduğumuzun da göstergesidir. Azerbaycan'da Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
TOBB Başkanımızın iştirak ettiği önemli toplantılara katılarak görüş alışverişinde bulunduk ve önemli
anlaşmalara imza attık. Türk dili konuşan 6 ülke açısında da çok önemli kazanımların elde edildiği başarılı bir
organizasyon oldu" şeklinde konuştu.
Başkan Can, Azerbaycan'daki programlarda Türk Cumhuriyetlerinden gelen TV kanalları aracılığı ile hem
Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadelesini hem de ekonomi ve işbirliği imkanları hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
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Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Berberoğlu CTO'yu ziyaret etti.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper
Tunga Berberoğlu, bir süre önce göreve
başlaması nedeniyle CTO yönetiminin kendisine
yaptığı kutlama ziyaretine karşılık oda
yönetimine iadei ziyarette bulundu. Ziyaret
sırasında kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin
önemi vurgulandı.
CTO Meclis Başkanı Kasım Önük,
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, Meclis
Başkan Yardımcıları A.Rasim Yıldırım, Ahmet
İncioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Ü yesi Ahmet
Gümüş, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koşmaz,
Meclis Üyeleri Halil Şahin ve Ramazan
Üstündağ'ın hazır bulunduğu ziyaret sırasında
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, göreve başlaması nedeniyle CTO'nun kendisine
gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Ceyhan'da göreve başladıktan sonra edinmiş olduğu izlenimlerin son
derecede olumlu olduğunu belirten İlçe Emniyet Müdürü Berberoğlu, kurumlar arasındaki ilişkilere önem
verdiklerini ve tüm kurumlarla var olan iyi ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Ceyhan'ın gelişmesi ve kalkınmasının kurumlar arası uyumlu çalışmadan geçtiğini dile getiren Ceyhan
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, "Oda olarak her zaman Ceyhan için yapılan çalışmanın
yanında yer alıyoruz. Kurumlar arasındaki uyumlu çalışmalar Ceyhan'ımızın gelişimi için büyük önem
taşımaktadır. Ceyhan'ın menfaati için yapılacak olan her çalışmayı destekleyeceğimizi ifade ediyorum" dedi.

CTO Başkanı CAN, Ö zbekistan da düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can,
Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te
düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na
katıldı.Başkan Can’ın Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile katıldığı forumda
konuşma yapan Hisarcıklıoğlu,
konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet
olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon
dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar
dolarlık dış ticaret hacmine ve 160
milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya
gelince, küresel bir güç haline geliyoruz.
Ö te yandan, birbirimizle olan ticaretimize
baktığımızda, o kadar da büyük bir hacme
ulaşamadığımızı görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani toplam
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ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret demek,
kalkınma demek, halkların zenginleşmesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam da hızla artacak”
dedi.
Türkiye’nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolara yakın yatırımı bulunduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, bu ülkelerin, Türkiye’deki yatırımlarının da yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu, ayrıca Türkiyeli
müteahhitlerin, 39 milyar dolar tutarında, 970 adet proje üstlendiğini ve bu rakamları artırmak arzusunda
olduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin pek çok alanda ticaret ve yatırım imkanı sunduğunu anlatarak, “AB ile Gümrük
Birliği içindeyiz, Ayrıca 19 ülkeyle de STA mevcut. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, inşaat malzemesi, gibi
birçok sektörde, Avrupa’nın en önemli tedarikçileri arasındayız. Türkiye’de üretilen otomobillerin yüzde 80’i,
beyaz eşyanın yüzde 70’i, Avrupa’ya ihraç edilir. Gıda, çimento, gemi inşası ve kimyada da, Avrupa’nın en
önemli üreticileri arasındayız” şeklinde konuştu.
Yurtdışı müteahhitlik sektöründe Türkiye’nin dünyada ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
Türk firmalarının geçen sene, yurt dışında 19 milyar dolar büyüklüğünde, 261 proje üstlendiğini, her türlü
enerji santralleri, karayolu, tünel, köprü, askeri ve sınai tesisleri, kaliteli şekilde ve uygun maliyetlerle inşa
ettiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın ikinci büyük petrokimya ithalatçısı olduğunu, petrokimya ürünlerinde,
yatırımcılara büyük olanaklar sunduğunu söyledi.
Düzenlenen foruma TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor
Ganiyev, Türk Keneşi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, Büyükelçiler, Özbekistan TSO Başkanı Dr. Adham
İkramov, Azerbaycan ASK Başkanı Memmed Musayev, Kırgızistan TSO Başkanı Marat Şarşekeev, Macaristan
TSO temsilcisi ile Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve oda-borsa başkanları da katıldı.
Ö zbekistan Başbakan Yardımcısı Elnor Ganiev ile görüşmeler
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve
Ö zbekistan arasındaki karşılıklı ticaret
ve yatırım İlişkilerinin gelişmesine
destek olmak amacıyla kurulan Türk
Ticaret ve Sanayi Odası / Türk Odalar
Birliği delegesi olan CTO Başkanı Şeref
Can TOBB Heyeti ile birlikte Ö zbekistan
Başbakan Yardımcısı Elnor Ganiev ile
görüşmeler yapıldı.
Söz konusu görüşmede iki ülke
arasında iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi
konusu ele alındı.
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Ö zbekistan TSO Başkanı Dr. Adham Ikramov ile yapılan görüşme
Türkiye,
Azerbaycan,
Kazakistan,
Kırgız
Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Ö zbekistan arasındaki
karşılıklı ticaret ve yatırım İlişkilerinin gelişmesine destek
olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası /
Türk Odalar Birliği delegesi olan CTO Başkanı Şeref Can
TOBB Heyeti ile birlikte Ö zbekistan TSO Başkanı Dr.
Adham Ikramov ile görüşmeye katıldı.

Ceyhan OSB'nin iç yollarının kazı ve dolgu
çalışmalarına başlanıldı.
Odamızın kurucusu olduğu imar planı
onaylanan ve parselasyonu tamamlanan Ceyhan
Organize Sanayi Bölgesinin, imar planında yer alan
toplam 7,635 km uzunluğundaki iç yollarının kazı ve
dolgu çalışmalarına 01 Ekim 2019 günü saat 14.30
itibariyle başlandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın
CTO Ziyareti
TOBB Yönetim Kurulu Ü yesi ve
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç Ceyhan Ticaret Odasını ziyaret
etti. Gerçekleşen ziyarette CTO Başkanı
Şeref Can ilçe ekonomisi ve ilçe sorunları ile
ilgili bilgi vererek istişarede bulunuldu.
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CTO BAŞKANI ŞEREF CAN 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE KUTLAMA
MESAJI YAYINLADI.
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle
yayınladığı kutlama mesajında; "Doğru ve gerçek haberlerle görsel ve yazılı olarak görevini yerine getiren
yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, huzur ve başarılar
dilerim" dedi.
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, Türkiye’nin ilk özel fikir gazetesi olan Tercüman-ı
Ahval’in yayın hayatına başladığı 21 Ekim’in her yıl “Gazeteciler
Bayramı” olarak kutlandığını belirtti.
“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biri
olan basın; düşünce ve haber alma özgürlüğümüzü sağlayan etkili
araçlardan biridir" diyen Can; Zaman içinde hem teknolojik, hem
insan kaynağı ve hem de etik değerler bakımından terakki eden
basınımızın bundan sonra da bu gelişimini devam ettirerek
milletimize ve insanlığa hizmet edeceğine inancımız tamdır.
Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için zor koşullarda, bazen
hayatlarını hiçe sayarak, ilçemizde, ülkemizde ve dünyada olup
biteni bizlere ulaştırmak için fedakarca çalışan gazetecilerimizi bir
gün değil, her gün anmalı ve anlamalıyız.
Edindikleri bilgiyi ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla
paylaşan, meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle çalışmaya gayret
gösteren başta Ceyhan'daki gazetecilerimiz olmak üzere
ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler
Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarı ve
kolaylıklar dilerim.”

BAŞKAN CAN’IN MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
“Muhtarlık müessesesi idari yapının en önemli yapı taşlarından birisidir. Devlet ile vatandaşlar arasında
önemli görevler üstlenir. Devletin gören gözü işiten kulağı olan muhtarlar, mahallelere hizmet vermekte,
aynı zamanda devletin temsilcisi olarak da kamusal bir görev yapmaktadırlar. Mahallelerimizin her türlü
ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlarımıza bu özel gün
vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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EMBA Hunutlu Termik Santral Projesi Alanında İlk Beton Döküm Töreni CTO Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Can'ın katılımı ile Gerçekleştirildi
Sugözü'nde EMBA Elektrik üretim A.ş ve Shanghay Electric Power SPİC ve AVİC İNT ortaklığında yürütülen
ve 1320 megawatt güçle kurulacak Hunutlu Termik Santral projesinde santral sahasına ilk beton döküm
töreni gerçekleştirildi. Alt yapı
çalışmalarının yakın bir tarihte
bitmesinin ardından üst yapı
işlemleri
başlayan
santral
alanında ilk harç inşaat alanına
döküldü.
Santral sahasına ilk beton
döküm törenine, Adana Valisi
Mahmut Demirtaş, Adana İl
Jandarma Komutanı Albay Gazi
Demir, Şanghay Elektik Power
Yönetim Kurulu Başkanı Wang
Yundan, EMBA Elektrik Ü retim
A.ş genel müdürü Mete Bülgün,
Yumurtalık Kaymakamı Hasan
Hüseyin Vural, Yumurtalık ilçe
Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Tolu, Yumurtalık İlçe Emniyet Amiri Ahmet Çelik, Shanghay Elektrik
Power Başkanı Wang Yundan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref
Can katıldı.
Adana'nın Yumurtalık
ilçesi
Sugözü
Mahallesi
sınırlarında
inşaatına
başlanan projede İlk ünite
(660 megawat)24 ay sonra
tamamlanarak
elektrik
üretmeye başlayacak. İkinci
ünite ise 30 ay sonra
tamamlanarak ikinci ünite
devreye girecek. Toplamda
1320 megawatt gücünde bir
tesis olacak

.
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Ceyhan Ticaret Odası Yönetimi, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Alper Tunga
BERBEROGLU'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ceyhan Ticaret
Odası Yönetimi, İlçe
Emniyet
Müdürlüğü
görevine atanan Alper
Tunga BERBEROGLU'nu
makamında
ziyaret
ederek, yeni görevinde
başarılar diledi.
Ceyhan Ticaret
Odası (CTO) Meclis
Başkanı Kasım Önük,
Yönetim Kurulu Başkanı
Şeref Can, Yönetim
Kurulu ve Meclis üyeleri,
Ceyhan İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevine atanan Alper Tunga Berberoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan CTO Başkanı Şeref Can, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güvenlik
güçlerinin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi. Yeni İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu'na
yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Can, "Görevinizin kolay olmadığını biliyoruz. Emniyet güçlerimiz her
zaman ülkemizin, halkımızın huzur ve güvenini temin etmek için canı pahasına 24 saat görevinin başında.
Oda olarak Emniyet Müdürlüğümüz de olmak üzere kurumlarla güzel diyaloglar içindeyiz. Emniyet
Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarda üzerimize düşen görev varsa desteğe her zaman hazırız. Bundan
önce olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımızın huzur, güvenlik ve asayiş çalışmalarında
yanındayız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu,
"İnşallah tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Ceyhan'da güzel çalışmalar yapmaya çalışacağız. Öncelikli hizmet
anlayışımız toplumun can ve mal emniyetini korumak, suçun aydınlatılması, faillerin yakalanıp adli mercilere
teslim edilmesi. Önemsediğimiz bir başka konu ise önleyici hizmetlerde etkin olmak. Yani cana ve mala
gelebilecek tehditleri önlemek ve bunun için gereken tedbirleri almak. Suç oranını ne kadar azaltırsak, o
kadar görevimizi yaptık sayacağız. Biz görevimizi yaparken sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın da
desteğini bekliyoruz. Birlikte hareket edersek görevimizde daha etkin ve verimli olacağımıza inanıyorum"
diye konuştu.
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CTO Heyeti, Başhekim Kartal'ı Ziyaret Etti
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Can öncülüğündeki
CTO Heyeti, Ceyhan Devlet Hastanesi
Başhekimi Süleyman Barış Kartal'a
nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Başhekim
Kartal, CTO Başkanı Şeref Can, Meclis
Başkanı Kasım Önük, Yönetim kurulu
Başkan Yardımcısı Servet Çibuk, Meclis
Üyesi Melike Doğru ve Genel Sekreter
Zafer Öz lsquo;den oluşan heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Ceyhan Devlet
Hastanesi hakkında bilgi verdi.
CTO Başkanı Şeref Can, Ceyhan Devlet Hastanesi'nin vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden dolayı
Başhekim Süleyman Barış Kartal nezdinde tüm hastane çalışanlarını tebrik ediyorum dedi.

CEYHAN TİCARET ODASI HEYETİ'NDEN BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı
Şeref Can öncülüğündeki heyet
Botaş Bölge Müdürü Mehmet
Tecimen'i ziyaret etti.
Bölge hakkında istişarelerin
yapıldığı ziyarete Ceyhan Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şeref Can, Meclis Başkanı Kasım
Önük, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Fatih Karataş, Servet
Çibuk ve Genel Sekreter Zafer Ö z
katıldı.

BOTAŞ Bölge Müdürü Tecimen Başkan Can öncülüğündeki heyetin ziyaretlerinden ötürü duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
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CTO HEYETİNDEN YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANI FİLİK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı
Şeref Can öncülüğündeki
heyet Yumurtalık Belediye
Başkanı Türkeş Filik'e ziyarette
bulundu.
Gerçekleşen ziyarete Ceyhan
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Can, Meclis
Başkanı Kasım Önük, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları
Fatih Karataş, Servet Çibuk ve
Genel Sekreter Zafer Öz katıldı.
Yumurtalık Belediye Başkanı Filik, Başkan Can öncülüğündeki heyetin ziyaretlerinden ötürü duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

CTO Ailesine yeni katılan üyelerimize üye ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler
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CEYHAN TİCARET ODASINDAN GELENEKSELLEŞEN KIRTASİYE YARDIMI BU YILDA
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI
Ceyhan Ticaret Odası, 2019–2020 eğitim ve öğretim yılında, 1000 adet
kırtasiye paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından her yıl finanse
edilen ve Ceyhan Ticaret Odası tarafından hazırlanan 1000 adet
kırtasiye paketi belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can “Ceyhan Ticaret Odası
olarak kurumumuza başvuran ve bunun yanı sıra tespit edilen ihtiyaç
sahibi 1000 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk” dedi. CTO Başkanı Can TOBB camiası olarak
eğitime verdikleri desteğin altını çizerken “ Eğitime verilen destek, geleceğe yapılan yatırımdır ve bu
nedenledir ki Milletlerin geleceği yetiştirdikleri nesillere bağlıdır. “diyerek eğitimin önemini bir kez daha
vurguladı.

CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEREF CAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ CTO HEYETİNDEN
BAŞKAN CAN, GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI
Başkan Can, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehit ve gazileri çok olan bir
millet olduklarını, 1000 yıldır üzerinde yaşadıkları bu toprakların şehit ve gazilerin
destansı kahramanlıklarıyla yurt kılındığını söyledi. Şehit ve gazilere minnet borçlu
olduklarını mesajında belirten Başkan Can, "Vatanımız ve bayrağımız için canını seve
seve feda eden, tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad
olsun" dedi.
19 Eylül'ün kahraman gazilerin onur ve şeref günü olduğunu kaydeden Can mesajında, "Her yıl 19 Eylül'de
Gazi Mustafa Kemal' Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Gazi' unvanın verilişin yıl
dönümünde, yurdumuzun dört bir tarafında düzenlenen törenlerle gazilerimizi yâd ediyoruz. Kahraman
Gazilerimize şükranlarımızı ileterek vefamızı gösteriyoruz. Gazilerimizin büyük bir cesaret örneği göstererek
nail oldukları bu şerefi, milletçe, büyük bir coşku ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Can, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Şehit ve gazilerimize ne kadar minnet etsek azdır. 1071'den günümüze, yaklaşık bin yıldır nefes aldığımız
bu topraklar bizlere, hiç şüphesiz onların emanetidir. Atalarımız bu emanete sahip çıkmak için defalarca kez
canlarını ortaya koymuştur. Malazgirt'te Miryokefalon'da, Çanakkale'de Sakarya'da 15 Temmuz'da. Bu
cennet vatanımızı yurt tutmak için canlarıyla, kanlarıyla büyük bedeller ödemiştir. Bu yüzden bugün bizler
bu emanete yine canımızla kanımızla sahip çıkmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bizim boynumuzun
borcudur. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz de sonsuza kadar başımızın tacıdır.
Bunun bilinciyle bileklerimizi, yüreklerimizi ve zihinlerimizi aziz vatanımız ve şanlı bayrağımız için
birleştirerek onların bize bıraktığı bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu toprakları
vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm
gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."
Ceyhan Ticaret Odası
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