2017 Yılı Eylül / Ekim Bülteni

BÜLTEN NO 5

CEYHAN TİCARET ODASI - AB İKG "ROMANLAR BİLİNÇLENİYOR, CEYHAN
BİLİNÇLENİYOR" PROSEJİ KAPSAMINDA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.
Ceyhan

Ticaret

Odası ve Avrupa Birliği
Koordinasyon

Dairesi

Başkanlığı arasında 20
Ekim

2016

tarihinde

imzalanarak hibe desteği
almaya

hak

dezavantajlı

kazanan
grupların

Entegrasyonunu
alan

hedef

"Romanlar

Bilinçleniyor,

Türkiye

Bilinçleniyor"

projesi

kapsamında

eğitimler

devam ediyor.
Ceyhan Ticaret Odası tarafından 1 Kasım 2016 tarihinde yürütülmeye başlanan bu projede Roman
nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesinde yaşayan Romanların okuma-yazma
kursu, mesleki eğitim kursu ile işgücü piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi, bilgilendirme
seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model ziyaretleri ile
istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
Bu kapsamda 2 etap okuma- yazma, Cilt Bakımı, Kuaförlük ve Berberlik olmak üzere açılan kurslar devam
etmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla Ceyhan Ticaret Odası
tarafından Ceyhan da ilk,orta ve lisede öğrenim gören 1000 öğrenciye kırtasiye
yardımı yapıldı.
Her yıl yapılarak gelenekselleşen Kırtasiye Yardımı, 2017-2018 Eğitim yılında da belirlenen ve bunun yanı sıra
Odamıza başvuru da bulunan 1000 öğrenciye verilmiştir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla Ceyhan Ticaret Odası tarafından Ceyhan da öğrenim gören
muhtaç ilk,orta ve lisede okuyan 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref CAN, "2017-2018
eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ceyhan Ticaret Odası olarak, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri'nin
hassasiyetle belirlediği ve aynı zamanda da odamıza gelerek başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kırtasiye yardımında bulunduk" dedi.
En büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun altını çizen Başkan Can, "Eğitime gerekli harcamayı
yapamayan toplumlar çağın gerisinde kalmaya mahkumdur.
Çocuklarımızın geleceği bizlerin sorumluluğu altındadır. Biz onlara elimizden geldiğince fırsat sunmalıyız ki onlar
da bizi gururlandırsınlar, başarılarına başarı katsınlar" dedi.

ROMANLAR BİLİNÇLENİYOR, CEYHAN BİLİNÇLENİYOR PROJESİ KAPANIŞ
TOPLANTISI YOĞUN BİR KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ.
Ceyhan

Ticaret

Odası ve Avrupa
Birliği
Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
arasında 20 Ekim
2016

tarihinde

imzalanarak

hibe

desteği almaya hak
kazanan
dezavantajlı
grupların
Entegrasyonunu
hedef

alan

"Romanlar
Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor" projesi kapanış toplantısı 26 Ekim 2017 tarihinde saat 11.30'da
Öğretmenevinde Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Eygi'nin konuşması ve Proje Koordinatörü
Sinem Tutku Aktuğ'un yaptığı sunum ile başlamıştır.
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Ceyhan Ticaret Odası tarafından 1 Kasım 2016 tarihinde yürütülmeye başlanan ve 12 ay devam eden bu projede
Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesinde yaşayan Romanların okumayazma kursu, mesleki eğitim kursu ile işgücü piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi,
bilgilendirme seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model
ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını amaçlanmıştır.
Bu proje kapsamda Romanların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacı ile; 2 etap okuma- yazma kursu,
Cilt Bakımı, Kuaförlük ve Berberlik olmak üzere toplam da 5 adet kurs açılmıştır. Bu kurslarda 60a yakın öğrenci
eğitim almıştır. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere MEB Onaylı sertifika verilmiştir. Bu kurslar
kapsamında kursiyerlerin
servis

ve

yemek

hizmetleri

proje

bütçesinden
karşılanmıştır.
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti

tarafından

ortak finanse edilen bu
projede

Şahinözbilen

Mahallesinde yaşayan bu
Hedef

kitlenin

aktiviteler

sosyal
ile

sosyalleşmesini hedef alarak, Dağılcak Piknik alanında kursiyerler ve aileleri ile bir piknik ve bir sinema etkinliğ i
düzenlenmiştir.
Bunun yanı sıra Mesleki eğitim ve staj eğitimi alan ve meslek edinen dezavantajlı 50 Romana "Yasal Haklarını ve
kamu kurumlarının hizmetlerinin Öğrenilmesi" semineri düzenlenmiştir. Bu seminer ile toplumsal süreçte ne gibi
yasal haklarının olduğu, kamu kurum hizmetlerinden nasıl faydalanacakları gibi konularda bilgi edinerek
toplumsal işleyişe uyum sağlamıştır.
Şahinözbilen Mahallesinde yapılan 3 seminer ile Roman halkının bilinçlendirilmesi ve entegrasyonu sağlanması
amacı ile Refah seviyesi düşük, dezavantajlı Roman halkına "Yasal Haklarını ve kamu kurumlarının hizmetlerinin
Öğrenilmesi" semineri Şahinözbilen Mahallesinde Ceyhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenmiş ve
Seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Kasım KARATAŞ katılmıştır.
Düzenlenen bu 3 seminer ile toplumsal süreçte ne gibi yasal haklarının olduğu, kamu kurum hizmetlerinden nasıl
faydalanacakları gibi konularda bilgi edinen Roman halkının toplumsal işleyişe uyum u sağlanmıştır.
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Ceyhan Ticaret Odası'nda düzenlenen "ön yargı ve ayrımcılık" konulu seminer ile başta CTO üyeleri ve Ceyhan
halkının bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ceyhan Ticaret Odası'na kayıtlı oda üyelerin ve bölge halkının Romanİşveren ilişkilerinde Ön yargı ve Ayrımcılığı Önleyecek bilinçlendirme semineri CTO Toplantı Salonunda 6 ve 18
Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenmiştir. Düzenlenen seminerlerde konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Kasım KARATAŞ ve Eduser Eğitim Danışmanlık Firmasının Genel Müdürü İzzet
ÇEVİK katılmıştır . Bu seminer ile CTO üyeleri başta olmak üzere, Ceyhan kamu/kurum ve kuruluşlaru ve bölge
halkı Roman ve Roman gibi yaşayan dezavantajlı gruplara karşı ön yargı ve ayrımcılık tutumlarının neden
kaynaklandığını, nasıl değiştirileceğini ve nelere neden olabileceği konusunda bilgi verilerek bu nın neden
kaynaklandığı, nasıl değiştirileceği ve nelere neden olabileceği konusunda bilgi vererek bu tutumlarının değişmesi
üzerine bilinçlenmelerine katkı sağlanmıştır.

CEYHAN TİCARET ODASI'NIN (CTO) 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİ, TSE TARAFINDAN YAPILAN 2017 YILI ÇALIŞMA DENETİMLERİ
SONUCU YENİLENDİ.
Ceyhan Ticaret Odası'nın (CTO) 9001: 2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi, TSE tarafından yapılan
2017 yılı çalışma denetimleri sonucu yenilendi.
Ceyhan Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) Adana Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi
Güven SAVRUN 25-26 Eylül 2017 tarihlerinde
gerçekleştirilen tetkikler sonucunda; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.
Ceyhan TO'nun TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü'nün yetki alanında TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim
Sistemi Revizyonlu Belgesi'ni alan ilk ticaret odası olduğunu belirten CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, bir
ilke daha imza atıldığını dile getirdi.
CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can; " 5 Yıldızlı Akredite Oda Olduğumuzu Bir Kez Daha Kanıtladık."
Başkan Can; " 2009 yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan Odamız 8 yıldır sürdürdüğü
çalışmaları ile bu belgenin sadece duvarlara asılan belge olmadığını bugün bir kez daha kanıtlamıştır. Bölgemizde
hem Üyelerimize hem de diğer Oda/Borsalarımıza öncülük ederek Türk Standartları Enstitüsünden almış
olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 Revizyonlu Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz 5 yıldızlı Akredite oda olduğumuzu
bir kez daha kanıtladık" dedi.
TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Güven Savrun; "Ceyhan TO, TS EN ISO 9001:
2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu Belgesi'ni Hak Ediyor."
TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Güven Savrun, tetkikle ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün
gerçekleştirdiğimiz denetimde CTO'nun iyi uygulamalarını ve başarılarını gördük. İyi bir yönetici kadronuz,
başarılı, güleryüzlü ve dinamik bir personele sahipsiniz. TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu
Belgesi'ni almanız hususunda raporumuzu ileteceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum" açıklamasında bulundu.
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Proje kapsamında Roman Halkın Bilinçlenmesine Yönelik Seminerler Başarı ile
Tamamlandı

.

Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında 20 Ekim
2016 tarihinde imzalanarak hibe desteği almaya hak
kazanan dezavantajlı grupların Entegrasyonunu hedef
alan "Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor"
projesi kapsamında Refah seviyesi düşük, dezavantajlı
Roman halkına “Yasal Haklarını ve kamu kurumlarının
hizmetlerinin Öğrenilmesi” semineri Şahinözbilen
Mahallesinde Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi
bünyesinde düzenlenmiştir. Bu seminer ile toplumsal
süreçte ne gibi yasal haklarının olduğu, kamu kurum
hizmetlerinden nasıl faydalanacakları gibi konularda
bilgi edinerek toplumsal işleyişe uyum sağlamaları
hedef alınmıştır.
7 Ekim 2017, 20 Ekim 2017 ve 21 Ekim 2017
tarihlerinde toplamda 3 defa olmak üzere Ceyhan Halk
Eğitim Merkezi Seminer Salonunda Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kasım Karataş
tarafından Roman Halkın bilinçlenmesine yönelik
“yasal Hakları ve kamu Kurumlarının hizmetlerinin
öğrenilmesi” konulu seminer düzenlenmiştir. 7-20 ve
21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşen seminer
kapsamında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Kasım Karataş tarafından katılımcılara yasal
hakları ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri
anlatılmıştır. 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen
seminere 93 kişi katılmış ve seminer sonrasında
katılımcılara yemek organizasyonu düzenlenmiştir. 20
Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen seminere 30 kişi
katılmış ve seminer sonrasında katılımcılara yemek
organizasyonu düzenlenmiştir. 21 Ekim 2017
tarihinde gerçekleşen seminere 62 kişi katılmış ve
seminer sonrasında katılımcılara yemek organizasyonu
düzenlenmiştir. Bu seminer ile toplumsal süreçte ne
gibi yasal haklarının olduğu, kamu kurum
hizmetlerinden nasıl faydalanacakları gibi konularda
bilgi edinerek toplumsal işleyişe uyum sağlamalarına
katkı sağlanmıştır.
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CEYHAN TİCARET ODASI VE KOSGEB ADANA İL MİDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE
KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI.
27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00
odamizda KOSGEB Uzmanlari tarafindan
KOSGEB KOBIGEL KOBI GELISIM DESTEK
PROGRAMI Bilgilendirme Toplantisi
yapılmıştır.
KOSGEB Adana İL Müdürlüğü
Uzmanlarından Merve Baloğlu tarafından
yapılan sunum sonrasında katılımcıların
yeni açılan teklif çağrısına ilişkin soruları
uzman tarafından cevaplandı. Yapılan
bilgilendirme toplantısı yoğun ilgi gördü.

“Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor” Projesi Kapsamında
Düzenlenen Rol Model Ziyareti CEYGEM’de Başarı İle Gerçekleşti.
Ceyhan Ticaret Odası tarafından 1
Kasım

2016

tarihinde

yürütülmeye

başlanan ve 12 ay devam eden bu projede
Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı
Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesinde
yaşayan Romanların okuma-yazma kursu,
mesleki eğitim kursu ile işgücü piyasasına
girmesi

ve

sosyal

aktiviteler

ile

sosyalleşmesi, bilgilendirme seminerleri ile
entegrasyonun sağlanması, bölge halkının
bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model
ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını amaçlanmıştır.
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Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında 20 Ekim 2016
tarihinde imzalanarak hibe desteği almaya hak kazanan dezavantajlı grupların Entegrasyonunu hedef alan
"Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor" projesi kapsamında Mesleki eğitim ve staj eğitimi alan
dezavantajlı 50 Romanın firma sahipleriyle buluşup firmaları gezmeleri ve iş hayatına özendirilmeleri
sağlamak amaçlanmıştır.
Mesleki eğitim ve staj eğitimi alan dezavantajlı 50kişi firma/rol model ziyareti kapsamında CEYGEM’i
ziyaret etmiştir. 19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Ceygem Müdürü İzzet Çevik
tarafından kursiyer ve stajerlere iş hayatının nasıl olduğu, bir fabrikanın hangi süreçlerde üretim yaptığı,
üretim ve idari bölümlerin işleyişi gibi birçok konuda bilgi vermiştir. Bilgi sahibi olan kursiyer ve stajerler
yerinde inceleme şansı bulmuş ve bu tür firma ve kuruluşlara girmenin aslında zor olmadığını görerek
sosyal uyum süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlanmıştır. Rol Model ziyaretine 48 kişi katılmıştır.

Proje Kapsamında Hedef Kitleye Düzenlenen “Yasal Haklar Ve Kamu
Kurumları Hizmetleri” Hakkında Seminer Başarı İle Tamamlandı.
Ceyhan

Ticaret

Odası

tarafından

1

2016

tarihinde

Kasım

yürütülmeye

başlanan ve 12 ay devam
eden

bu

projede

Roman

nüfusunun

yoğun

olarak

yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahin
Özbilen Mahallesinde yaşayan
Romanların

okuma-yazma

kursu, mesleki eğitim kursu
ile işgücü piyasasına girmesi
ve

sosyal

aktiviteler

sosyalleşmesi,

ile

bilgilendirme

seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model ziyaretleri
ile istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını amaçlanmıştır.
Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında 20 Ekim 2016 tarihinde
imzalanarak hibe desteği almaya hak kazanan dezavantajlı grupların Entegrasyonunu hedef alan "Romanlar
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Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor" projesi kapsamında Mesleki eğitim ve staj eğitimi alan dezavantajlı
dezavantajlı kişilerin “Yasal Haklarını ve kamu kurumlarının hizmetlerinin Öğrenilmesi” semineri ile
toplumsal süreçte ne gibi yasal haklarının olduğu, kamu kurum hizmetlerinden nasıl faydalanacakları gibi
konularda bilgi edinmeleri ve toplumsal işleyişe uyum sağlamaları hedef alınmıştır.
Mesleki eğitim ve staj eğitimi alan dezavantajlı hedef kitleye yönelik düzenlenen “Yasal Haklarını ve kamu
kurumlarının hizmetlerinin Öğrenilmesi “ konulu seminer Ceyhan Ticaret Odası Seminer Salonunda 34
kişinin katılımı ile yapılmıştır. 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen seminer kapsamında Yüklenici Firma
konuşmacısı tarafından katılımcılara yasal hakları ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri anlatılmıştır.
Bu seminer ile toplumsal süreçte ne gibi yasal haklarının olduğu, kamu kurum hizmetlerinden nasıl
faydalanacakları gibi konularda bilgi edinerek toplumsal işleyişe uyum sağlamalarına katkı sağlanmıştır.

Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor” Projesi kapsamında düzenlenen
etkinlik başarı ile tamamlandı.
Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında
20 Ekim 2016 tarihinde imzalanarak hibe
desteği almaya hak kazanan dezavantajlı
grupların

Entegrasyonunu

"Romanlar

hedef

Bilinçleniyor,

Bilinçleniyor"

projesi

alan

Ceyhan
kapsamında

Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan bu
Hedef

kitlenin

sosyal

aktiviteler

ile

sosyalleşmesi hedef alınarak biri sinema
diğeri piknik olmak üzere ik ayrı etkinlik
düzenlenmiştir.Ceyhan
tarafından

1

Kasım

Ticaret
2016

Odası

tarihinde

yürütülmeye başlanan ve 12 ay devam eden bu projede Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan
ilçesi Şahin Özbilen Mahallesinde yaşayan Romanların okuma-yazma kursu, mesleki eğitim kursu ile işgücü
piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi, bilgilendirme seminerleri ile entegrasyonun
sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin
arttırılmasını amaçlanmıştır.
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30 Eylül 2017 tarihinde dejavantajlı hedef kitlenin
katılımı ile Dağılcak/ Kozan / ADANA’da yer alan
Dağılcık Mesire alanına gidilmiştir. Sosyal
tesislerde yer alan restaurantta yemek yenildikten
sonra çocukları ile güzel vakit geçirmeleri için
yakantop, ip atlama gibi etkinlikler düzenlenmiştir.
Düzenlenen bu etkinliğe 35 kişi katılmıştır. 19
Ekim 2017 tarihinde dezavantajlı hedef kitlenin
katılımı ile Adana Real alışveriş merkezinde
yeralan Cinemaximum sinemalarına gidilmiştir. Bu
etkinliğe 44 kişi katılmıştır. Bu etkinlikler ile

hedef kitlenin bölge hayatına uyumunun kolaylaştırılması ve entegrasyon sağlanmasına katkı sağlanmıştır.

Ön Yargı ve Ayrımcılık “ Konulu Seminerler Başarı ile Tamamlandı.
Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa
Birliği

Koordinasyon

Dairesi

Başkanlığı arasında 20 Ekim 2016
tarihinde imzalanarak hibe desteği
almaya hak kazanan dezavantajlı
grupların Entegrasyonunu hedef alan
"Romanlar
Bilinçleniyor"

Bilinçleniyor,
projesi

Ceyhan

kapsamında

Ceyhan Ticaret Odası’na kayıtlı oda
üyelerin ve bölge halkının “Romanİşveren ilişkilerinde Ön yargı ve
Ayrımcılığı Önleyecek” bilinçlendirme
semineri düzenlenmiştir. Bu seminer
ile CTO üyeleri başta olmak üzere, Ceyhan kamu/kurum ve kuruluşları ve bölge halkı Roman ve Roman gibi
yaşayan dezavantajlı gruplara karşı “ön yargı ve ayrımcılık tutumları” nın neden kaynaklandığını, nasıl
değiştirileceğini ve nelere neden olabileceği konusunda bilgi alarak bu tutumlarının değişmesi üzerine
bilinçlenmeleri hedef alınmıştır.
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tarihlerinde Ceyhan Ticaret
Odası Seminer Salonunda
“ÖnYargı ve Ayrımcılık “ konulu
seminer Ceyhan Ticaret Odası
üyeleri ve Ceyhan Halkına
yönelik düzenlenmiştir. 6 Ekim
2017 tarihinde düzenlenen
seminer Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kasım
Karataş tarafından verilmiş ve
59 kişinin katılımı ile
gerçekleşmiştir. 18 Ekim 2017
tarihinde düzenlenen seminer
ise İzzet Çevik tarafından verilmiştir ve 42 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir . Bu seminer ile CTO üyeleri
başta olmak üzere, Ceyhan kamu/kurum ve kuruluşları ve bölge halkının Roman ve Roman gibi yaşayan
dezavantajlı gruplara karşı “ön yargı ve ayrımcılık tutumları” nın neden kaynaklandığı, nasıl değiştirileceği
ve nelere neden olabileceği konusunda bilgi vererek bu tutumlarının değişmesi üzerine bilinçlenmelerine
katkı sağlanmıştır.

DESİP) Hibe Programı Nihai Rapor Hazırlama Eğitimi
Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal

Entegrasyonu

İstihdam

Edilebilirliklerinin

Geliştirilmesi (DESİP)
Programı

İle

Nihai

Hibe
Rapor

Hazırlama Eğitimi 21-22 Eylül
2017

tarihinde

Ankara'da

düzenlenmiştir.
Odamızı

temsilen

Eğitime
Sinem

Tutku Aktuğ ve Esra Emine
Payal katılmıştır.
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OSMANİYE EKONOMİSİNE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ
Osmaniye
Sanayi

Odası

Ticaret
ve

Borsasının

ve

Ticaret
müşterek

düzenledikleri

törene

Bilim

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Faruk ÖZLÜ ile TOBB
Başkanımız

Sayın

Rifat

HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımı
gerçekleştirildi.
Odamızı

temsilen

Törene
Yönetim

Kurulu Başkanı Şeref CAN,
Meclis Başkanımız Mehmet Ali
TOPTAŞ ve Genel Sekreterimiz
Zafer ÖZ katıldılar.

Başkan Can’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Dolayısı İle Kutlama Mesajı Yayınladı
Hayatımızda ailemizden sonra en önemli basamak olan
okullarımız, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak bizi
gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır.
Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi,
değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır
ve hayat boyu devam etmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızı ve
gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne
kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık
olacaktır.
İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul;
bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını
başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve
geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim
yuvasıdır.
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Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin
olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi
yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır.
Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı
bireyler olarak, geleceğe hazırlanması görevi de kutsal bir meslekte hizmet veren Öğretmenlerimize
düşmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle değerli öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının, sevgili öğrencilerimizin ve
ailelerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder; sevgi, saygı ve başarı
dileklerimi sunarım.

Başkan Can’ın Girişimleri Sonucu Açık Öğretim Fakülte (AÖF) Sınavları
Ceyhan’da Yapılacak

Yönetim Kurulu Başkanımız Şeref Can'ın girişimleri sonucu Açık
öğretim fakülte (AÖF) sınavları Ceyhan'da yapılacak.
Adana Milletvekili Tamer Dağlı'ya Kaymakamımız Mustafa Ünlüsoy’a ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş'a Teşekkür ederiz.
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Türk Milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını kutlamanın onur
ve gururu ile Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı
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Kurban Bayramının Ülkemize ve tüm İslam âlemine barış,
dostluk ve huzur getirmesi temennisi ile bayramınız kutlu olsun.
CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
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