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Şu güzelim bahar günlerinde sevinç yerine ülkemizde yaşayıp
gördüklerimiz yüzünden birçok insan gibi acı duyuyorum.
Haberler, yaşadıklarımız, ülkeyi yönetenlerin yaptıkları,
söyledikleri içimizi karartıyor.
Dışta ve içte bu denli olumsuzluklar belki Cumhuriyetten
önce Osmanlı’nın son dönemlerine yaşanmış olabilir.
Sanki kurtuluş savaşı sonucu çağdaş, laik bir devlet
kurmamışız, savaştıklarımız dahil bütün dünya devletleriyle
dost olmamışız gibi.
Eğitim seferberlikleri, halkevleri, köy enstitüleri, güzel
sanatlardaki uygulamalarımızla gelişen bir toplum yolunda
güvenle yürümemişiz gibi.
Çiçeği burnunda, saraya uyumlu Başbakan Binali
Yıldırım bile ilk açıklamalarının birinde “düşmanlarımızın
sayısı azalacak, dostlarımız artacak” dedi.
Demek ki AKP döneminde düşmanlarımız artmış.
Aslında “düşman” sözcüğü çirkin. Bir devlet adamı hiçbir
ülke için bu sözcüğü kullanmamalı.
Yetkililerin yıllar yılı stratejik dostumuz dediği
Amerika’nın yaptıkları karşısında Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu “iki yüzlü” demekten kendini alamadı.
Almanya dostluğa yakışmayan bir tutumla
Parlamentosunda Ermeni konusunda soykırım kararı
almak üzere.
Rus uçağının düşürülmesi üzerine Putin’in yaptırımlarını kabullendik. Tarımdan turizme zararını ulusça çektik,
çekiyoruz.
Suriye, Libya, Irak politikaları hep aleyhimize sonuçlandı.
Ya içerde olanlar:
Cumhurbaşkanı’yla birlikte geziye çıkan yüksek yargı
organlarının başkanları... Onunla yetinmeyip Recep Tayyip
Erdoğan’ın siyasi konularını alkışlamaları…Yargı adına
kabul edilebilir şeyler değil.
Anayasaya ve yasalara aykırı olarak milletvekili
dokunulmazlıklarının kaldırılması…
Atatürk Orman Çiftliği’nden Marmara Köşkü’nün kaşla
göz arasında yıkılması... Çiftliğin yağmalandığı yetmezmiş
gibi Atatürk’ün izlerinin silinmesi...
Yalnız Marmara Köşkü mü yok edilen, yeni yapılan statlardan Atatürk’ün, İnönü’nün adının da silinmesi…
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Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Genel Sekreterliği Özel Temsilcisi
Büyükelçi Tomas Bocek ve beraberindeki heyet, Türkiye’de bulunan geri
gönderme merkezlerini incelemek ve rapor hazırlamak için ülkeye geldi.

AVRUPA KONSEYİ'NDEN
MÜLTECİ RAPORU HAZIRLIĞI
Avrupa Konseyi Göç ve Sığınmacı
Komisyonu heyeti, Edirne Valiliği İl Göç
İdaresi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Türkiye’de bulunan sığınmacı merkezlerini yerinde görmek ve rapor hazırlamak için
kente gelen heyet, sığınmacıların insani şartlarını ve mevcut durumlarını inceledi.
TÜRKİYE İÇİN ÖZEL GÖÇ VE MÜLTECİ
RAPORU HAZIRLANACAK
Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Genel
Sekreterliği Özel Temsilcisi Büyükelçi Tomas
Bocek, İstanbul temaslarının ardından
Edirne’nin yanı sıra Kırklareli, Gaziantep,
Adana ve İzmir’de bulunan göç merkezlerinde
incelemelerde bulunacağını söyledi.
Büyükelçi Tomas, Türkiye’deki temaslarının
sonunda hazırlayacağı rapor öncesi
Ankara’da da görüşmelerde bulunacağını
belirtti.
Sığınmacıların durumları ve göç merkezlerinin mevcut şartları hakkında hazırlayacağı
raporu Avrupa Konseyi’ne sunacağını dile
getiren Büyükelçi Tomas, "Şu anda henüz
raporumu tamamlamadım. Daha gideceğim
yerler var. Kırklareli, Adana, İzmir, Gaziantep
gibi illerde incelemelerde bulunacağım. Ve en
son Ankara’ya gideceğim ve oradaki yetkilerle
görüşeceğim. Ondan sonra nihai raporumu
yazacağım. Avrupa Konseyi olarak sığınmacıların durumlarına nasıl bir katkı yapabiliriz, ne yapabiliriz sonucuna varacağız" dedi.
"TÜRK YETKİLİLER CİDDİ
ÇABALAR HARCIYOR"
Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkelerinde bulunan sığınmacıların hem insani anlamda hem
de fiziksel şartları açısında ciddi çaba harcadığını gözlemlediklerini belirten Büyükelçi
Tomas, "Sığınmacılar için çok zor bir durum.

Türkiye’de de milyonlarca insan var bu
durumda. Bununla baş etmek hakikaten çok
zor, Türk yetkililer ciddi bir çaba harcıyor bu
durumla baş etmek için. Tabi ki her alanda
olduğu gibi iyileştirilebilecek noktalar var. Biz
de onun için buradayız" diye konuştu.
"TÜRKİYE’NİN AVRUPA KONSEYİ
ÜYESİ OLMASI ÖNEMLİ"
Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya ev
sahipliği yapmasının kendileri açısında büyük
önem arz ettiğini vurgulayan Avrupa Konseyi
Temsilcisi Büyükelçi Tomas, "Türkiye Avrupa
Birliği üyesi olmayabilir ama Avrupa Konseyi
üyesidir. Bizim için önemli bu. Tabi ki Avrupa
Birliği’nin ve Avrupa Konseyi’nin üyeleri çok
önemlidir. Biz bu üyeliği koruma, geliştirmek
ve pekiştirmek için önem veriyoruz. Çalışmalara devam edeceğiz bu anlamda" dedi.

"MEVCUT İNSANLIK DRAMINI
AZALTMAK VE ŞARTLARI
DÜZELTMEK İÇİN BURADAYIZ"
Tomas, geçtiğimiz Mart ayında Yunanistan
ve Makedonya’da incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Oradaki kampları gördüm,
yerleşim yerlerini gördüm. Gerçekten heryerde orada olduğu gibi burada da iyileştirici
şartlar var, sorunlar var. Ben de zaten bunun
için buradayım. Mevcut insanlık dramını azaltmak, şartları düzeltmek için buradayız"
ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Genel
Sekreterliği Özel Temsilcisi Büyükelçi Tomas
Bocek ve beraberindeki heyet, Edirne’deki
temaslarının ardından Kırklareli Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezi’ne gitmek üzere
hareket etti. (İHA)

Ekonomist, Yazar, Yönetim Danışmanı B.Tolga Sasık, “Etkin liderlik ve yöneticilik, herkesin
yaptığını yapmamaktır. Lider; vizyon ve misyonu yazan, yönetici ise uygulayandır” dedi.

Sanayicilere "Etkili Liderlik ve Yöneticilik Semineri"

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik kaldırılmalı,
dindar bir Anayasa yapılmalı” sözleri…
MHP’nin Olağanüstü Tüzük Kurultay’ına Ankara
Valisi’nin güvenlik güçleri aracılığıyla karışması… Bereket
Yargıtay kongre yapılmalı diye karar verdi de bir ölçüde
yönetimin bir partinin iç işlerine karışması önlenmiş oldu.

ÖZEL

Hikmet Çetinkaya ile Ceyda Karan’ın
2 yıl hapis
cezasının gerekçesinde “Hakimler sadece hukuka ve vicdana uygun karar vermezler” denmesi… Anayasa’nın 138.
maddesine göre “hakimler hukuka ve vicdanlarına göre
hüküm verirler” dediği halde.
23 Nisan, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlar geçiştirilirken,
görkemli düğünler yapmak, fetih günlerini bayram gibi kutlamak…Benim son günlerde gördüğüm içimi acıtan kimi
olaylar bunlar. Daha onlarca, yüzlerce var.
Peki hiç mi iyi şeyler olmuyor bu ülkede diyebilirsiniz.
Elbette kimi özverili kişi ve kuruluşların yaptığı güzel
şeyler oluyor.
İşte Nobel ödülü kazanan Aziz Sancar’ın söyledikleri ve
yaptıkları, hepimizin içini ısıtıyor.
Kendisini Köy Enstitülü öğretmenlerin yetiştirdiğini,
çalışarak Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde bu ödülü
kazandığını söylüyor.
Gençler çalışmalarını, bilimle uğraşmalarını öğütlüyor.
Dileğimiz iç karartan sorunların azalması, barışın,
güzel, güneşli günlerin yaşanması.

HİN
VAHİT ŞA
HABER

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Başkanlığı tarafından sanayicilere yönelik “Etkili Liderlik ve Yöneticilik Semineri” düzenlendi.
AOSB Başkanlığımız Seyhan Salonu´ndaki
eğitim, Başkanlığı´nın, AYA Yönetim ve Gelişim
Merkezi iş birliğiyle düzenlediği “Akademi
Eğitimleri” kapsamında gerçekleştirildi.
Ekonomist, Yazar ve Yönetim Danışmanı
B.Tolga Sasık tarafından verilen eğitimde, lider
ve yönetici arasındaki farka da dikkat çekildi.
“VİZYON, GELECEK İÇİN
ÇALIŞANLARA REHBER OLUR”
Bir şirketi oluşturan değerlerin; vizyon, misyon, ilkeler, stratejik amaçlar ve hedefler
olduğunu vurgulayan Sasık, “Lider; vizyon ve
misyonu yazan, yönetici ise uygulayandır” dedi.
Firmanın ideal geleceğini sembolize eden
vizyonun önemini anlatan Sasık, “Vizyon; firmanın uzun vadede neleri yapmak istediğinin
güçlü bir anlatımıdır. Bir işletme veya kurumun

gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği
durumu ifade eden vizyon, gelecek için çalışanlara rehber olur” diye konuştu.
Geleneksel pazarlama vizyonu ile modern
pazarlama vizyonu arasındaki farklara da değinen B.Tolga Sasık, şöyle devam etti:
“Geleneksel pazarlama vizyonunda performansın temel göstergesi, firmanın piyasa içindeki payıdır. Mevcut ürün/hizmet için daha fazla
müşteri bulmak amaçlanmaktadır. Oysa modern
pazarlama vizyonunda, performansın temel
göstergesi müşterinin firma içindeki payıdır.
Burada mevcut müşterilere daha fazla
ürün/hizmet sunmak amaçlanmaktadır.”
“LİDERLİK VE YÖNETİM
BİR TAKIM OYUNUDUR”
“Müşteriden vazgeçme cesaretini de
gösterebilmeliyiz” diyen Ekonomist, Yazar ve
Yönetim Danışmanı B.Tolga Sasık, yöneticinin
organizasyon içindeki rolünü detaylarıyla anlattı.
Yöneticinin; görevi başarmak, takımı oluşturmak

ve sürekliliği sağlamak gibi rolleri olduğunu
belirten Sasık, sıra dışı kişileri dışlamanın da
yöneticilik olmadığını vurguladı.
Seminerde liderin de tarifini yapan Sasık,
“Lider; tahmin etmez, bilmiyorum demez. ‘iyi´
yöneticiyi mutlu eder, lideri ise mutsuz eder.
Lider inovatif düşünür, her zaman kısa vadeli
değil, uzun vadeli hesaplar yapar. Liderin, her
zaman B, C ve daha fazla planı olmalıdır”
dedi.Modern liderliğin “kahramanlık” olmadığını
belirten Sasık, “Rambo gibi liderler artık işe
yaramıyor. Müşteri, şirketteki herkesin müşterisidir. Tüm ekip sürece dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında, liderlik ve yönetimin bir takım oyunu olduğunun altını çizen
Sasık, “Etkin liderlik ve yöneticilik, herkesin yaptığını yapmamaktır. Değişim her zaman zordur.
Zihninizdeki engellerin sizi engellemesine izin
vermeyin. Değişime öncü olmak, direnmekten
daha keyiflidir” dedi.

ADANA´DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana Büyükşehir Belediyesi´nin tercihi ‘yerli´den yana!

Adana´nın Pozantı, Karataş, Yüreğir, Tufanbeyli, İmamoğlu, Kozan ve
Ceyhan ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş´den yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran
Perşembe günü, Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi Büyük Tekir mevkisine
09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi
Tuzla Mahallesi´ne 09:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle,
Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 709, 710, 697, 612 ve 687 Sokaklara
09:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Köklüce
Mahallesi´ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle,
Tufanbeyli ilçesi Kirazlıyurt Mahallesi´ne 09:00-15:00 saatleri arasında
bakım çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Fatih Mahallesi Küçük Sanayi
Sitesi´ne 15:00-21:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Kozan
ilçesi Düzağaç Mahallesi Dere Sokak´a 08:30-09:30 saatleri arasında,
Düzağaç Mahallesi Ötekiköy Sokak´a 10:00-11:00 saatleri arasında tesis
çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Günyazı, İncetarla, Dikilitaş, Ekinyazı,
Elmagölü, Hamitbey, Hamitbeybucağı, Karakayalı, Köprülü, Yalak,
Hamdilli, Değirmendere, Erenler, Altıgöz, Azizli, Kuzucak, İmran,
Soğukpınar, Irmaklı, Ceyhanbekirli, Tatarlı, Çataklı, Burhanlı, Günlüce,
Kösreli, Birkent ve Mustafabeyli mahalleleri, Bakırlar Çifliği, Keçebey Çifliği,
Ak Fatma Çifliği, Ceyhan İçme Su Pompaları, Eksentaş Madencilik ile
Mustafabeyli Toprak Mahsülleri Ofisi´ne 09:00-12:00 saatleri arasında,
Altıgöz, Azizli, Kuzucak, İmran, Soğukpınar, Irmaklı, Ceyhanbekirli,
Dağıstan, Değirmenli, Tatarlı, Çataklı, Burhanlı, Günlüce, Kösreli, Birkent
ve Mustafabeyli mahalleleri, Bakırlar Çifliği, Keçebey Çifliği, Ak Fatma
Çifliği, Ceyhan İçme Su Pompaları, Eksentaş Madencilik ile Mustafabeyli
Toprak Mahsülleri Ofisi´ne 12:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması
nedeniyle, Kelemeti Mahallesi´ne 12:00-13:00 saatleri arasında 3.Şahıs
çalışması nedeniyle, Modern Evler Mahallesi´ne 09:00-17:00 saatleri
arasında tesis çalışması nedeniyle, Kurtkulağı Mahallesi, Tuna Madencilik
ve Kurtkulağı İçme Su Pompası´na 09:00-12:00 saatleri arasında bakım
çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.(İHA)

Adana Büyükşehir Belediyesi, iş
makinesi, kamyon ve otobüs filosunu
güçlendirirken yerli imalat oranı en
yüksek markalar arasında rekabet
tesis ediliyor.
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, iş makinesi
ve taşıt filosunu güçlendirirken yerli
imalat oranı yüksek markaları tercih
ettiklerini belirtip, “Yerli sanayimizi
güçlendirmek zorundayız. Bunu teşvik
etmek için de ihtiyaçlarımızı
karşılarken, yerlilik oranı yüksek firmalar arasında rekabet tesis ediyoruz”
dedi. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, yerli üretim oranı yüzde
80´i aşan Ford Otosan´ınAdana´da hizmete soktuğu Ford TrucksGizerler 4S Plaza´nın açılışına
katıldı. Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir
Belediyesi´nin satın aldığı 2 adet kamyonu da
bu törende yakından inceledi. Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Gizer
Ailesi, hizmet üretiminde yerli üretim kamyonu
tercih eden Başkan Sözlü´ye üzerinde kamyon
silüeti bulunan teşekkür plaketi sundu. Sözlü,
Ford Otosan olarak 4 yıl içinde tamamen Türk
mühendis ve işçisinin ürettiği araçları ve motorları 50 ülkeye ihraç etmeyi hedeflediğini
söyleyen Ali Koç´u tebrik etti.

“ADANA´YA HAYIRLI OLSUN”
Ford TrucksGizerler 4S Plaza´nın Adana´ya
hayırlı olmasını temenni eden Başkan Sözlü,
kentte yeni tesislerin hizmete girmesiyle birlikte
istihdam sağlanmasından dolayı büyük mutluluk
duyduğunu ifade etti. Başkan Sözlü, ekonomik
alanda bir tercih söz konusu olduğunda yerlilik
oranları en yüksek olan firma ve markaları tercih
ettiklerini, bunlar arasında rekabeti tesis etmeye
özen gösterdiklerini bildirdi.
Ceyhan Belediye Başkanı ve Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 yıldır bu
konuda hassasiyetini koruduğunu kaydeden
Başkan Sözlü, “Bugün teslim aldığımız kamyon-

lar da yerlilik oranı en yüksek olduğu
için doğrudan tercih ettiğimiz ürünlerdir. Kazıcı, yükleyici gibi iş
makinelerinde, kamyonlarda, otobüslerde yerlilik oranı en yüksek olanları tercih ediyoruz” diye konuştu.
“ŞUURLU DAVRANMALIYIZ”
Türkiye´nin imza attığı uluslararası
anlaşmalardan dolayı ekonominin
lokomotifi olan sektörlerde yerli firmaların ülke pazarına giren yabancı
şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını
dile getiren Başkan Sözlü, “Avrupa
Birliği ve dünya pazarlarında
Türkmalının değerinin artması, yerli firmalarımızın büyümesini sağlamak için şuurlu
tercihler yapmalıyız. Nitelikli, kaliteli, Avrupa
Birliği ve dünya standartlarında üretilmiş ürünleri
tüketmeli, kullanmalıyız. Bu manada da
Milliyetçilik yapıyoruz. Yerli üretimi, yerli teknolojiyi ve inovasyonu yükseltme noktasında sorumluluğa sahip olmamız ve böyle bir şuura ortaya
koymamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
Başkan Hüseyin Sözlü, Ali Koç ve Gizerler
Ailesi üyeleri, daha sonra ağır vasıta taşıtların
satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak
üzere tüm hizmetlerini aynı çatı altında sunmaya
başlayan Ford TrucksGizerler 4S Plaza´nın
açılışını gerçekleştirdi.(İHA)

